ท ปข ๐๐๓๒/ว ๓๓๔๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ถนนก้องเกียรติ อำเภอเมือง ปข ๗๗๐๐๐
๒๗ สิงหาคม ๒๔๖๔
เรื่อง

แจ้งรายละเอียดรายการและแนวทางเตรียมการจัดชื้อจัดจ้าง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เรียน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน/ประจวบคีรีขันธ์/บางสะพาน/กุยบุรี, สาธารณสุขอำเภอปราณบุรี/ทับสะแก
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ รายการงบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยคณะ
อนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีง'บประมาณ พ-ศ•๒£๖£
รายหน่วยงานของรัฐและมีมติเป็นที่สินสุดเรียบร้อยแล้ว โดยให้ดำเนินการเตรียมการจัดขีอจัดจ้างและจัดหำ
แผนการจัดชื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการ'ยริหารพั สๆภาดรัฐ

พ.ศ.๒๔๖๐
ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอแจ้งรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีง'1-1บีระมาณ พ-ศ■๒<£๖<£
รายหน่วยงานของรัฐ และมีมติเป็นที่สิ้นสุด เรียบร้อยแล้ว โดยขอให้ดำเนินการดังนี้

๑. รายการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ กรณีเป็นของโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นผู้ดำเนินการจัดซือจัดจ้าง

๒. ให้ผ้ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง เตรียมการจัดซือจัดจ้างและจัดทำแผนการจัดขีอจัดจ้างตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัส^'กาครัร พ-ศ•๒<£๖๐ ผ่านโปรแกรมบริหาร
งบลงทุนของกองบริหารการสาธารณสุข รายละเอียดตาม QR code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

/๓.ให้หน่วยงาน ...

-๒๓. ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญราย
หน่วยงานของรัฐ จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ติดตั้งครุภัณฑ์ และสถานที่ก่อสร้าง
ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะแจ้งจัดสรรงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๕ อย่างเป็นทางการเมื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ผ่าน
การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ในวาระที่ ๒-๓ แล้ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางจันทนา คิริโยธิพันธุ)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

shorturlat/ffcDM4
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

โทร ๐ ๓๒๖๑ ๑๐๕๓ ต่อ ๔๐๑,๔๐๒
โทรสาร ๐ ๓๒๖๐ ๒๐๐๒

✓

ศาลากลางจงหวฺดประ/,วบคีรีซันธ์
เลขรับที่,....^:.^^.^.^.............

J fitw wr;;

ด่วนที่สุด

เวลา....'.. ...!t.r....... ...
ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๓/?>Vi? พ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ'บ

กนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

k

สิงหาคม ๒(£๖๔

เรีอง แจ้งรายละเอียดรายการและแนวทางการ(.ตรียมการจัดซัอจัดจ้าง ร่างพระราชบัญณัติงทประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ รายการงบลงทุน ค่าครุภัณท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดไ] JS ววปที่-?ท์น /

อ้างกง หนังลือกรมบัญชีกลาง ด่วนทสุด ที กค ๐๔๐๔.รyว ๓๘๑ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๔๖๔
สิงทส่งมาด้วย รายละเอียดร่างพระราชบัญญ้ตงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔
รายการงบลงทุน ค่าครุภัณท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จำนวน ๑ ชุด
ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้1สนอแผนคำชองบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ งบลงทุน ค่าครุภัณท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับหน่วยงานส่วนภมิภาค
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุช และตามหนังสีอที่อ้างลง กรมบัญชีกลางแจ้งช้อมความเช้าใจ
การเตรียมการจัดชีอจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชี้อจัดจ้างและทาวิบรีทารพ'สดุภาคร้สู

พ.ศ. ๒๔๖๐ โดยขอให้หน่วยงานชองรัฐถือปฎิปีตตานหนังลีอที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ การที่จะถือว่าหน่วยงาน
ของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดชื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงทารคลังว่าด้วย

การจัดซอจัดจ้างและการบรีหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ข้อ ๑๑ หมายความถืงเมื่อคณะอนุกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... ได้พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... รายหน่วยงานของรัฐและมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้ว

ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ บั้น
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ขณะนี้คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ รายหน่วยงานชองรัฐ
และมีมติเป็นทีสิ้นสุด เรียบร้อยแล้ว ดังบั้น เพื่อให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุช
สามารถดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จ

ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ สอดคล้องกับนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล จึงขอแจ้งรายละเอียด
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ชองหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ รายหน่วยงานของรัฐ โดยให้ดำเนินการเตรียมการจัดชื้อจัดจ้างและจัดทำแผน

การจัดชื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจดจ้างและการบรีห่ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐
ผ่านโปรแกรมบริหารงบลงทุนของกองบริหารการสาธารณสุข ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๔๖๔ รายละเอียด
ตาม QR code ที่ปรากฏท้ายหนังลือฉบับนี้ ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะแจ้งจัดสรรงบลงทุน

งบประมาณ...

-b-

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕:๖๕: อย่างเป็นทางการ เมื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒<£๖<£ได้ผ่านการพิจารณาชองสภาผู้แทนราษฎร ในวาระที่ ๒ - ๓ แล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวช้องต่อไปด้วย
ขอแสดงความนับถึอ

(นายรงชัย ที;ทบัสf'
รองปลดกระทรวงสาธารณนุ J

หัวพ้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสบุบงานบริการสุขภา>»

ปฎินิคราซกาวแหtnJafiniะทรวงสาธารณ,สุ■ซ

shorturl.at/fkDM4

กองบริหารการสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารงบลงทุนภูมิภาค

โทร./โทรสาร

สำเนาส่ง

เขตสุขภาพที่ ๑๒๓: ๐ ๒๕๙๐ ๑๓/๕๐
เขตสุขภาพที่ ๔๕๖: ๐ ๒๕๙๐ ๑๗๕๔
เขตสุขภาพที๗
่ ๘๙:๐ ๒๕๙๐๑๖๘๙
เขตสุขภาพที่ ๑๐ ๑๑ ๑๒ : ๐.๒๕๙๐ ๑๗๓๙
งานแผนและประเมินผลงบลงทุน : ๐ ๒๕๙๐ ๑๗๕๑

- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่
- ผ้อำนวยการโรงพยาบาล

ZL
^พื่ต)นายุทธคา(าลร

□ ส่งเสริมสุขก'พ
□ ควบคุมโวคลิดล่ธ
□ พัดณาคุะนกาพฯ
□ น้นดสา:.า .ณสุข

□ นคุม่ คไม่ รต่ !
□ แพทยแผนไง:บ
□ อนาบัJแสะร่'ท'.ว'?เ^ม

□ คุ้มครองผู้บริน1ค
□ประกันสุขภาพ
□น้ดีการ
□ทรัพยากรบุคคล

ฤฒแ Hrl (รไ(^

i iMms? I'OUIJJIUW'JTJบวะ;ม นนวเยM เยบาร•ป ณงบบวะมาณพ.M. Z5t)5

รายการงบลงทุบ คำครุภัณท์ ทึ่ดีนและสิ่งก่อสร้าง
ขั้น ะ ผ่านการพิจารณาอบุกรรมาธิการ
หน่วยงาน : กองบริหารการสาธารณสุข ร?านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูล ณ 15 ก.ค. 64

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คบมีลุขภาวะที่ดี
โครงการ ะ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
กิจกรรม ะ พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan
5.550,000.00

เขต

5

ลำดับ

1

รายการ ตามร่าง พรบ. 2565

เครื่องช่วยหายใจขนิดควบคุมด้วย

4.00

หน่วย

ราคาต่อหน่วย

จำนวน

นับ

(บาท)

(หน่วย)

เครื่อง

800,000.00

6,350.000.00

วงเงิน 65

2.00

1,600,000.00

6,350,000.00

รวมทั้งล้น

ชื่อสถานที

1,600,000.00 โรงพยาบาล

ปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง

ประจวบ

โรงพยาบาลประจวบค๊รีขันธ์

คีรีขันธ์

ตำบล

อำ๓อ

ประจวบ เมือง
ค'!ขันธ์

จังหวัด

ประจวบ

ประจวบ คีรีขันธ์
คีรีขันธ์

ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2 เครื่อง

5

2

เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่น

เครื่อง

4,200,000.00

1.00

4,200,000.00

4,200,000.00 โรงพยาบาล

เสียงความคมชัดสูง

ประจวบ

ขนิดสีระดับสูง 5 หัวตรวจ

ครขันธ์

ประจวบ เมอง
คีรีขันธ์

ประจวบ

ประจวบ คีรีขันธ์
คีรีขันธ์

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
ตำบลประจวบคีรีขันธ์

อำ๓อณืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง
5

3

ดู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรก

เครื่อง

550,000.00

1.00

550,000.00

550,000.00 โรงพยาบาล

คลอด โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

ประจวบ

ตำบลประจวบคีรีขันธ์

คีรีขันธ์

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง

แน่าดั 1 ง-เก 1

ประจวบ เมอง
คีรีขันธ์

ประจวบ

ประจวบ คีรีขันธ์
คีรีขันธ์

รางพระราชบญญด^บประมาณรายจ่ายประจำปีงบปรรมาณ พ.ศ. 2565
รายทารงปลงทุน ค่าครุภัณท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
• ขั้น ะ ผ่านการพิจารณาอบุกรรมาธิการ
หน่วยงาน : กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปสัคกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ 15 ก.ค. 64

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คบมีสุขภาวะที่ดี
โครงการ ะ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
กิจกรรม ะ พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan
3,460,000.00

เขท ลำดับ

รายการ คามร่าง พรบ. 2565

เดียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟท้าพร้อม

หน่วย
นับ

เตียง

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

1,760,000.00

2.00

3,460,000.00

จ่าบวบ
(หน่วย)

1.00

วงเงิน 65

1,760,000.00

3,460.000.00

รวมทั้งสิน

1,760,000.00

รีโมทคอนโทรล โรงพยาบาลหัวหิน

ข๊อสถานทิ

ศำบล

โรงพยาบาล หัวหิน

อำเภอ

หัวหิน

หัวหิน

จังหวัด

ประจวบ
คีรีขันธ์

ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เตียง

เครื่องดมยาสลบพร้อมเครีองช่วย

เครื่อง

1,700,000.00

1.00

1,700,000.00

1,700,000.00

โรงพยาบาล หัวหิน
หัวหิน

หายไจ และเครื่องตรวจวัด
คาร์บอนไดออกโขด์และยาดมสลบ
ในลมหายใจออก สำหรับการ
ผ่าตัดทั่วไป โรงพยาบาลหัวหิน
ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง

หนา'ค่ 1 ทก 1

หัวหิน

ประจวบ
คีรีขันธ์

•1ๆ<|พ■ระ-)า■อบญญค■รบบระมาณราขจายบระจาบงบบระมาณ พ,ศ. 2565

รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ทื่คินนละสิ่งก่อสร้าง

■ขั้น ะ ผ่านการพิจารณาอบุกรรมาธิการ
หน่วยงาน ะ กองบริหารการสาธารณสุข ส์าบักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ 15 ก.ค. 64
แผนงาน : แผนงาบยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีลุขภาวะที่ด๊
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
กิจกรรม ะ พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Rian
14,580,800.00

เขค ลำดับ

วายการ คามว่าง พรบ. 2565

เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องจ่วย

หน่วย

ราคาห่อหน่วย

นับ

(บาท)

เครื่อง

1,700,000.00

2.00

จำนวน
(หน่วย)

1.00

14,580,800.00

14.580,800.00

วงเงิน 65

รวมทั้งสิน

1,700,000.00

หายใจ และเครื่องตรวจวัด

ชี่อสทานที

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

1,700,000.00 โรงพยาบาล

กำเนิด

บาง

บางสะพาน

นพคุณ

สะพาน คีรืขันธ์

กุยปริ

กุยบุรี

ประจวบ

คาร์บอนไดออกไซดและยาคมสลบ
ในลมหายใจออก สำหรับการ

ผ่าตัด■ทั่วไป โรงพยาบาลบาง
สะพาน ตำบลกำเนิดนพคุณ
อำเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรื่ขันธ์ 1 เครื่อง

อาคารสงเสริมสุขภาพ และ

หลัง

12,880,800.00

1.00

12,880,800.00

อเนกประสงค์ เนินอาคาร คสล.2

12,880,800.00 โรงพยาบาล

กุยบุรี

ขั้น พื้นที่ไข้สอยประมาณ 773
ตารางเมตร โรงพยาบาลกุยบุรี
ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง

หแาค่ 1 จาก 1

ประจวบ
คีรีขันธ์

ร่างพระราชบัญถฺjติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ชั้น ะ ผ่านการพิจารณาอบุกรรมาธิการ
หน่วยงาน : กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ 15 ก.ค. 64
แผนงาน ะ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดื
โครงการ ะ โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ
กิจกรรม ะ พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิโห้มีคุณภาพมาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพขีวิตระดับอำเภอ (DHB)
488,000.00

เขต ลำดับ

รายการ ตามร่าง พรบ. 2565

เครื่องตรวจคลื่นไฟท้าหัวใจพร้อม

หน่วย
นับ

เครอง

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

120,000.00

2.00

จำนวน
(หน่วย)

1.00

488,000.00

488,000.๓

วงเงิน 65

รวมทงสีน

120,000.00

120,000.00

ชื่อสถานที

ตำบล

โรงพยาบาล

ปากนำ
ปราณ

ระบบประมวลผลชนาดกระดาษ

ส่งเสริม

บันทึกแบบกระดาษความร้อน

สุขภาพตำบล

ขนาดไม่น้อยกว่าเอ 4

ปากนํ้าปราณ

อำเภอ

จํงหวัค

ปราณบุรี

ประจวบ
คีรีขันธ์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ปากนํ้าปราณ
ตำบลปากน๎าปราณ

อำ๓อปราณบุรี
จังหวัดประจวบคิริขันธ์ 1 เครื่อง

ปรับปรุงซ่อมแขมหลังคาอาคาร

รายการ

368,000.00

1.00

368,000.00

368,000.00 โรงพยาบาล

และระบบไฟท้าแสงสว่าง

ล่งเสริม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

สุขภาพตำบล

นาหูกวาง

นาหกวาง

ตำบลนาหูกวาง
อำเภอทับสะแก
จังหวัดประจวบคิริขันธ์ 1 รายการ

หน้า'ต่ 1 าาก 1

นาทกวาง

ทับสะแก

ประจวบ
คีรีขันธ์

