
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเชียงยืน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โทร ๐-4378-1045 ต่อ 101   
ที ่ มค 0032.301/101   วันที่    2  ธันวาคม  ๒๕64    
เรื่อง รายงานการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์   
 ของโรงพยาบาล เชียงยืน เพ่ือเป็นส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง    

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 

  ด้วยโรงพยาบาลเชียงยืน ได้มีหนังสือ สปสช. ที่ สปสช.9.30/30388 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 
2564 เรื่อง แจ้งอนุมัติรายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 
2565 และแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลเชียงยืน ปีงบประมาณ 2565 จึงได้ด าเนินการ
จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เพ่ือประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐและปิดประกาศ  ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน 

  ในการนี้ จึงขอรายงานการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง และก ากับติดตามการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อ  
และขออนุมัตเิผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงานเพ่ือให้สาธารณชนทราบต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

 

ว่าที่ร้อยตรี 
          (ปริญญา  สัญพึ่ง) 
          นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
           ทราบและอนุมัติ 
 
 
 
       (นายณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย) 
     นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) 
        รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 

 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเชียงยืน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โทร ๐-4378-1045 ต่อ 101   
ที ่ มค 0032.301/102   วันที่     2  ธันวาคม  ๒๕64    
เรื่อง ขออนุมัตจิัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 

 ๑. ต้นเรื่อง 

    โรงพยาบาลเชียงยืน ได้มีหนังสือ สปสช ที่ สปสช.9.30/30388 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 
2564 เรื่อง แจ้งอนุมัติรายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 
2565 และแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลเชียงยืน ปีงบประมาณ 2565 

โรงพยาบาลเชียงยืน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 
ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐและปิดประกาศ  ณ 
สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนเงินบ ารุง ปีงบประมาณ 2565 
2. โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบด าเนินงานเงินบ ารุง ปีงบประมาณ 2565 

๒. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
    ๒.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ       
พ.ศ.๒๕๖๐ ส่วนที่ ๕ การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ ๑๑  เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงิน
งบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว             
ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้น จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบฯ 

    เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีตามวรรคหนึ่ง
แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และ
ของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด
ประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่กรณีท่ีบัญญัติไว้ตามความในมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง 

    ๒.๒ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑  
วรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่ 
 
 
 
 

(๒) กรณีท่ีมีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง... 
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            (๒) กรณีท่ีมีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงฯ 
                ๒.๓ กฎกระทรวง ก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 

                ข้อ ๑ การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า บริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิต จ าหน่าย 

ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  

๓. ข้อพิจารณา 

เพ่ือให้การด าเนินการจัดจ้างโครงการดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ สว่นที่ ๕ การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ ๑๑ (ชื่อหน่วยงาน)    
จึงขออนุมัติจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนเงินบ ารุง ปีงบประมาณ 2565 
2. โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบด าเนินงานเงินบ ารุง ปีงบประมาณ 2565 

เพ่ือประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของ
รัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของ

รัฐนั้น ก่อนด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

๔. ข้อเสนอ 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดจ้างโครงการดังกล่าว           

เพ่ือประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการ      

ที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้ น และ

เว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อไป 

 

ว่าที่ร้อยตรี 
          (ปริญญา  สัญพึ่ง) 
          นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
                เห็นชอบ 
 
       (นายณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย) 
     นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) 

     รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 
      ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 

 
 



 
 
 

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม 
เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

--------------------------- 

                     ตามพระราชบัญญั ติ การจัดซื้ อจั ดจ้ างและการบริหารพัสดุภ าครัฐ  พ .ศ .๒๕๖๐            
มาตรา ๑๑ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.๒๕๖๐          
ส่วนที่ ๕ ข้อ ๑๑ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่       
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 

จังหวัดมหาสารคาม โดย โรงพยาบาลเชียงยืน ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
       (นายณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย) 
     นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) 

     รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 
      ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 

 

                                                             

                                               

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

                      จังหวัดมหาสารคาม โดย โรงพยาบาลเชยีงยืน  ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
   

ล าดับที่       ชื่อโครงการ 
งบประมาณโครงการ 
        (บาท) 

คาดว่าจะ 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

(เดือน/ปี) 
1 โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบ

ลงทุน ปีงบประมาณ 
2565 

5,840,743.92 ธ.ค. 2564 

2 โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบ
ด าเนินงานเงินบ ารุง 
ปีงบประมาณ 2565 

31,525,000 ธ.ค. 2564 

 

 
  

 

 
 
 
       (นายณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย) 
     นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) 

     รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 
      ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 

ตามประกาศโรงพยาบาลเชียงยืน 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 

ส าหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเชียงยืน 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเชียงยืน 
วัน/เดือน/ปี  2 ธันวาคม 2564 
หัวข้อ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
     แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
Link ภายนอก - 
หมายเหตุ - 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
 

          ว่าที่ร้อยตรี ปริญญา  สัญพ่ึง 
(ปริญญา  สัญพึ่ง) 

ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 

ณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย 
(นายณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 
วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

                                         ว่าที่ร้อยตรี ปริญญา  สัญพ่ึง 
(ปริญญา  สัญพึ่ง) 

ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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ระบบบนัทกึขอ้มลูประมาณการรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย
รพช.เชยีงยนื

ประมาณการรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย ปี 2565

1. แผนประมาณการรายได-้ควบคมุคา่ใชจ้า่ย ปีงบประมาณ 2565

 
ผลการดาํเนนิงาน

ปี  
2563

ผลการดาํเนนิงาน
ปี  

2564Q3
คาดการณปี์ 2564

ประมาณการปี
2565 (ขอ้มลู
หนว่ยบรกิาร)

รอ้ยละ 
การเพิ�มรายได ้
ลดคา่ใชจ้า่ย

(%)

รายได้

รายได ้UC 61,898,112.67 48,008,863.59 64,011,818.12 60,000,000.00 -6.69%

รายไดจ้าก EMS 535,700.00 414,900.00 553,200.00 620,000.00 10.77%

รายไดค้า่รักษาเบกิตน้สงักดั 9,144.00 18,290.00 24,386.66 18,000.00 -35.48%

รายไดค้า่รักษา อปท. 1,258,005.92 755,176.17 1,006,901.56 1,000,000.00 -0.69%

รายไดค้า่รักษาเบกิจา่ยตรงกรม
บญัชกีลาง

7,861,687.77 5,568,876.81 7,425,169.08 7,800,000.00 4.81%

รายไดป้ระกนัสงัคม 3,160,610.50 2,542,029.69 3,389,372.92 8,000,000.00 57.63%

68,903.44 0.00 0.00 10,000.00 100.00%
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รายไดแ้รงงานตา่งดา้ว

รายไดค้า่รักษาและบรกิารอื�น ๆ 2,920,488.14 2,868,137.80 3,824,183.73 4,600,000.00 16.87%

รายไดง้บประมาณสว่นบคุลากร 48,234,857.74 39,919,690.00 53,226,253.33 56,400,000.00 5.63%

รายไดอ้ื�น 6,152,873.28 5,204,294.61 6,939,059.48 8,000,000.00 13.26%

รายไดอ้ื�น (ระบบบญัชบีนัทกึ
อตัโนมตั)ิ

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

รายไดง้บลงทนุ 4,146,125.20 3,336,205.59 4,448,274.12 4,840,743.92 8.11%

รวมรายได้ 136,246,508.66 108,636,464.26 144,848,619.00 151,288,743.92 4.26%

คา่ใชจ้า่ย

ตน้ทนุยา 9,120,021.48 7,170,710.86 9,560,947.81 9,500,000.00 -0.64%

ตน้ทนุเวชภณัฑม์ใิชย่าและวสัดุ
การแพทย์

3,267,820.90 3,632,450.28 4,843,267.04 5,700,000.00 15.03%

ตน้ทนุวสัดทุนัตกรรม 592,282.78 518,510.41 691,347.21 730,000.00 5.29%

ตน้ทนุวสัดวุทิยาศาสตรก์าร
แพทย์

3,894,841.00 4,679,964.56 6,239,952.74 4,500,000.00 -38.67%

เงนิเดอืนและคา่จา้งประจํา 48,234,857.74 39,919,690.00 53,226,253.33 56,400,000.00 5.63%

คา่จา้งชั�วคราว 11,813,891.13 6,969,808.99 9,293,078.65 10,800,000.00 13.95%

คา่ตอบแทน 22,158,337.00 17,752,338.00 23,669,784.00 26,000,000.00 8.96%

คา่ใชจ้า่ยบคุลากรอื�น 1,166,112.10 688,530.82 918,041.09 1,000,000.00 8.20%

คา่ใชส้อย 5,342,556.68 5,525,777.37 7,367,703.16 10,000,000.00 26.32%

คา่สาธารณูปโภค 3,046,019.56 2,134,817.03 2,846,422.70 3,000,000.00 5.12%
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วสัดใุชไ้ป 6,346,277.80 5,020,828.65 6,694,438.20 6,710,000.00 0.23%

คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 8,871,150.72 6,844,590.90 9,126,121.20 9,300,000.00 1.87%

หนี�สญูและสงสยัจะสญู 0.00 0.00 0.00 126,000.00 100.00%

คา่ใชจ้า่ยอื�น 6,460,021.38 3,346,549.82 4,462,066.42 5,000,000.00 10.76%

คา่ใชจ้า่ยอื�น (ระบบบญัชบีนัทกึ
อตัโนมตั)ิ

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

รวมคา่ใชจ้า่ย 130,314,190.27 104,204,567.69 138,939,423.55 148,766,000.00 6.61%

 

สว่นตา่งรายไดห้กัคา่ใช้
จา่ย(NI)

5,932,318.39 4,431,896.57 5,909,195.45 2,522,743.92 -

EBITDA - รายไดห้กัคา่ใช ้
จา่ย(ไมร่วมคา่เสื�อม)

10,657,343.91 7,940,281.88 10,587,042.53 6,982,000.00 -

สรปุแผนประมาณการ แผนเกนิดลุ แผนเกนิดลุ แผนเกนิดลุ แผนเกนิดลุ -

วงเงนิที�ลงทนุได(้รอ้ยละ
20%ของ EBITDA)

1,396,400.00 -

งบลงทนุ (เงนิบํารงุ) เปรยีบ
เทยีบกบั EBITDA >20%

ไมเ่กนิ -

ทนุสํารองสทุธ ิ(Net working
Capital) ณ 30 กนัยายน

22,813,467.04 32,885,161.30 43,846,881.73 - -

เงนิบํารงุคงเหลอื ณ 30
กนัยายน

27,856,532.77 33,779,703.52 45,039,604.69 - -

หนี�สนิและภาระผกูพัน ณ 30
กนัยายน

-20,908,294.29 -18,932,034.27 -25,242,712.36 - -
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2. แผนจัดซื�อยา เวชภณัฑ ์วสัดกุารแพทย ์วสัดวุทิยาศาสตรก์ารแพทย์
 มลูคา่การจดัซื�อปี 2565

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครอืขา่ย) 9,500,000.00

วสัดเุภสชักรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครอืขา่ย) 930,756.00

วสัดกุารแพทยท์ั�วไป (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครอืขา่ย) 4,769,244.00

วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย ์(รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครอืขา่ย) 4,500,000.00

วสัดเุอกซเรย ์(รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครอืขา่ย) 0.00

วสัดทุนัตกรรม (รวมสนับสนุน รพ.สต.ในเครอืขา่ย) 730,000.00

3. แผนจัดซื�อวสัดอุื�น
 มลูคา่การจดัซื�อปี 2565

วสัดสํุานักงาน 1,670,000.00

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 120,000.00

วสัดเุชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น 600,000.00

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 200,000.00

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 20,000.00

วสัดคุอมพวิเตอร์ 200,000.00

วสัดงุานบา้นงานครัว 2,200,000.00

วสัดบุรโิภค 1,100,000.00

วสัดเุครื�องแตง่กาย 150,000.00

วสัดกุอ่สรา้ง 50,000.00
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วสัดอุื�น 150,000.00

คา่ครภุณัฑม์ลูคา่ตํ�ากวา่เกณฑ์ 250,000.00

4. แผนบรหิารจัดการเจา้หนี�
 จาํนวนเงนิ

รวมภาระหนี�สนิ ปี 2565

ประมาณการจา่ยชาํระหนี�ปี 2565 27,140,000.00

   เจา้หนี�การคา้ยา 9,500,000.00

   เจา้หนี�การคา้วสัดเุภสชักรรม 930,756.00

   เจา้หนี�การคา้วสัดกุารแพทยท์ั�วไป 4,769,244.00

   เจา้หนี�การคา้วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 4,500,000.00

   เจา้หนี�การคา้วสัดเุอกซเรย์ 0.00

   เจา้หนี�การคา้วสัดทุนัตกรรม 730,000.00

   เจา้หนี�ตามจา่ย 0.00

   คา่จา้งชั�วคราว/พกส./คา่จา้งเหมาบคุลากรอื�นคา้งจา่ย 0.00

   คา่ตอบแทนคา้งจา่ย 0.00

   คา่ใชจ้า่ยบคุลากรอื�นคา้งจา่ย 0.00

   เจา้หนี�คา่แรงอื�นคา้งจา่ย 0.00

   คา่สาธารณูปโภคคา้งจา่ย 0.00

   เจา้หนี�คา่ครภุณัฑ ์สิ�งกอ่สรา้งฯ 0.00

   เจา้หนี�การคา้วสัดอุื�น 6,710,000.00
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   เจา้หนี�อื�น 0.00

5. แผนบรหิารจัดการลกูหนี�
 จาํนวนเงนิ

รวมลกูหนี�ปี 2565

ประมาณการลกูหนี�ที�เรยีกเกบ็ไดปี้ 2565 81,428,000.00

   ลกูหนี� UC 60,000,000.00

   ลกูหนี� เบกิตน้สงักดั 18,000.00

   ลกูหนี� อปท 1,000,000.00

   ลกูหนี� กรมบญัชกีลาง 7,800,000.00

   ลกูหนี� ประกนัสงัคม 8,000,000.00

   ลกูหนี� แรงงานตา่งดา้ว 10,000.00

   ลกูหนี� อื�น ๆ 4,600,000.00

6. แผนการลงทนุเพิ�ม
 จาํนวนเงนิ

จัดซื�อ จัดหาดว้ยเงนิบํารงุของ รพ. ปี 2565 1,000,000.00

จัดซื�อ จัดหาดว้ยงบคา่เสื�อม UC ของ รพ. ปี 2565 4,840,743.92

จัดซื�อ จัดหาดว้ยเงนิงบประมาณ ของ รพ. ปี 2565 0.00

จัดซื�อ จัดหาดว้ยเงนิบรจิาค ของ รพ. ปี 2565 0.00

จัดซื�อ จัดหาดว้ยเงนิบรจิาค ของ รพ.กอ่นปี 2565 0.00

7. แผนสนับสนุน รพ.สต.
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 มลูคา่
Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59) 3,360,000.00

รายการอื�น 1,080,000.00

ยา 1,426,361.52

วสัดเุภสชักรรม 0.00

วสัดกุารแพทยท์ั�วไป 444,899.35

วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 1,164,863.80

วสัดเุอกซเรย์ 0.00

วสัดทุนัตกรรม 226,941.00

วสัดอุื�น 300,000.00

งบคา่เสื�อม UC 1,507,424.76

นายณัฐวฒุ ิมาสาซา้ย 
18 ตลุาคม พ.ศ.2564 10:36:19

นายสมชายโชต ิปิยวชัรเ์วลา 
18 ตลุาคม พ.ศ.2564 13:21:02

นายสวสัดิ� อภวิจันวีงศ ์
29 ตลุาคม พ.ศ.2564 17:35:16

ระดบัหน่วยบรกิาร ระดบัสสจ. ระดบัเขต

(ผูจั้ดทํา) (ผูต้รวจสอบและอนุมตั)ิ (เห็นชอบ)




























































































































































