
ลงช่ือ ผู้จัดท ำแผน ลงช่ือ ผู้เสนอแผน ลงช่ือ ผู้เห็นชอบ

ลงช่ือ ผู้อนุมัติ

ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน ต ำแหน่ง  ผอ.รพ.สต.บ้ำนแมด   ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร

แผนการจัดหา/จัดจ้าง พัสดุครุภัณฑ์
ประจ าปี  25๖๓

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแมด   

  ต ำแหน่ง  สำธำรณสุขอ ำเภอเมืองสกลนคร

ต าบลดงชน  อ าเภอเมือง   จังหวัดสกลนคร

(นำงสำวลักขณำ  หงษ์ตะใน) (นำงสำววิจิตรำ  แก้วดี)            (นำยสมปอง ฤทธ์ิศรีบุญ)

           (นำยพลนำภำ  นนสุรำช)



**ต้องระบุเหตุผลในการจัดซ้ือ/ซ่อมแซมทุกรายการ 

ระบุหมวดครุภัณฑ์ รายการ(ระบุรายละเอียด Spec.)
ระบุรหัสครุภัณฑ์ท่ี

ทดแทน

ปีท่ี

จัดซ้ือ

ครุภัณฑ์

จ านวน

ท่ีมีอยู่

ปัจจุบัน

(หน่วย)

ตอบสนองบริการ

1 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เก้ำอ้ีขำเหล็ก 24      290.00     6,960.00      ซ้ือเพ่ิมเติม 38 งำนส ำนักงำน 1 ตค 62-30 กย.63

2 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เคร่ืองซีล 1 9,000.00   9,000.00      ซ้ือใหม่ 0/0 งำนส ำนักงำน 1 ตค 62-30 กย.63

รวม 15,960.00   

แผนการจัดหา/จัดจ้าง ครุภัณฑ์  ปีงบประมาณ  2563

หน่วยบริการ  รพ.สต.บ้านแมด  ต าบลดงชน  อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร

แหล่งงบประมาณ  เงินบ ารุงของสถานบริการ

ล าดับ

กรณีครุภัณฑ์

จ านวน

 (ระบุ

หน่วย)

 ราคา/

หน่วย

(บาท)

 รวมเป็นเงิน

(บาท)

ระยะเวลา

ด าเนินการ



**ต้องระบุเหตุผลในการจัดซ้ือ/ซ่อมแซมทุกรายการ 

ระบุหมวดครุภัณฑ์ รายการ(ระบุรายละเอียด Spec.)
ระบุรหัสครุภัณฑ์ท่ี

ทดแทน

ปีท่ี

จัดซ้ือ

ครุภัณฑ์

จ านวน

ท่ีมีอยู่

ปัจจุบัน

(หน่วย)

ตอบสนองบริการ

1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงำนประมวลผล 1 23,000.00   23,000.00      ซ้ือใหม่ 0 งำนรักษำพยำบำล 1 ตค 62-30 กย.63

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1 23,000.00   23,000.00      ซ้ือเพ่ิมเติม 4 งำนรักษำพยำบำล 1 ตค 62-30 กย.63

รวม 46,000.00     

แผนการจัดหา/จัดจ้าง ครุภัณฑ์  ปีงบประมาณ  2563

หน่วยบริการ  รพ.สต.บ้านแมด  ต าบลดงชน  อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร

แหล่งงบประมาณ  เงินบ ารุงของสถานบริการ

ล าดับ

กรณีครุภัณฑ์

จ านวน

 (ระบุ

หน่วย)

ราคา/หน่วย

(บาท)

รวมเป็นเงิน

(บาท)

ระยะเวลา

ด าเนินการ



**ต้องระบุเหตุผลในการจัดซ้ือ/ซ่อมแซมทุกรายการ 

ระบุหมวดครุภัณฑ์ รายการ(ระบุรายละเอียด Spec.)
ระบุรหัสครุภัณฑ์ท่ี

ทดแทน

ปีท่ี

จัดซ้ือ

ครุภัณฑ์

จ านวน

ท่ีมีอยู่

ปัจจุบัน

(หน่วย)

ตอบสนองบริการ

1  วัสดุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ ไม้เคำะเข่ำ 2      280.00         560.00 เพ่ิมเติม งำนแพทย์แผนไทย 1 ตค 62-30 กย.63

2  วัสดุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ แบบดิจิตัล 3      250.00         750.00 เพ่ิมเติม งำนแพทย์แผนไทย 1 ตค 62-30 กย.63

3  วัสดุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ ไฟฉำย 2      200.00         400.00 เพ่ิมเติม งำนแพทย์แผนไทย 1 ตค 62-30 กย.63

4  วัสดุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ ชุดตรวจพัฒนำกำรเด็ก 1    1,000.00      1,000.00 เพ่ิมเติม งำนรักษำพยำบำล 1 ตค 62-30 กย.63

5  วัสดุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ สำยวัดระดับมดลูก 1      100.00         100.00 ขอใหม่ งำนรักษำพยำบำล 1 ตค 62-30 กย.63

6  วัสดุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์
ดินน้ ำมันอุดปลำย Tube 

Hematocrit
5      100.00         500.00 เพ่ิมเติม งำนห้องปฏิบัติกำร 1 ตค 62-30 กย.63

7 ครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ หูฟังชนิดปำกแตร 1    3,500.00      3,500.00 ขอใหม่ 2555 1/1 งำนรักษำพยำบำล 1 ตค 62-30 กย.63

8 ครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ หูฟัง ของผู้ใหญ่ 2    1,500.00      3,000.00 เพ่ิมเติม 2552 3/2 งำนรักษำพยำบำล 1 ตค 62-30 กย.63

9 ครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ โคมไฟตรวจภำยใน 1  50,000.00     50,000.00 ทดแทน 2540  1/1 งำนรักษำพยำบำล 1 ตค 62-30 กย.63

รวม 59,810.00   

แผนการจัดหา/จัดจ้าง ครุภัณฑ์  ปีงบประมาณ  2563

หน่วยบริการ  รพ.สต.บ้านแมด  ต าบลดงชน  อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร

แหล่งงบประมาณ  เงินบ ารุงของสถานบริการ

ล าดับ

กรณีครุภัณฑ์

จ านวน

 (ระบุ

หน่วย)

 ราคา/

หน่วย

(บาท)

 รวมเป็นเงิน

(บาท)

ระยะเวลา

ด าเนินการ



**ต้องระบุเหตุผลในการจัดซ้ือ/ซ่อมแซมทุกรายการ 

ระบุหมวดครุภัณฑ์ รายการ(ระบุรายละเอียด Spec.)
ระบุรหัสครุภัณฑ์ท่ี

ทดแทน

ปีท่ี

จัดซ้ือ

ครุภัณฑ์

จ านวน

ท่ีมีอยู่

ปัจจุบัน

(หน่วย)

ตอบสนอง

บริการ

1 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว เตำแก๊สพร้อมถัง 1       5,000.00   5,000.00    ซ้ือใหม่ งำนบ้ำนงำนครัว 1 ตค 62-30 กย.63

2 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว ชุดกำแฟ 24      106.00     2,544.00    ซ้ือใหม่ งำนบ้ำนงำนครัว 1 ตค 62-30 กย.63

3 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว ช้อนกำแฟ 24      8.00         192.00       ซ้ือใหม่ งำนบ้ำนงำนครัว 1 ตค 62-30 กย.63

4 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว จำนลึก 9 น้ิว 12      78.00       936.00       ซ้ือใหม่ งำนบ้ำนงำนครัว 1 ตค 62-30 กย.63

5 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว จำนลึก 8 น้ิว 12      60.00       720.00       ซ้ือใหม่ งำนบ้ำนงำนครัว 1 ตค 62-30 กย.63

6 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว ถ้วย 8.5 น้ิว 12      97.00       1,164.00    ซ้ือใหม่ งำนบ้ำนงำนครัว 1 ตค 62-30 กย.63

7 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว ถ้วย 4.5 น้ิว 12      35.00       420.00       ซ้ือใหม่ งำนบ้ำนงำนครัว 1 ตค 62-30 กย.63

รวม 10,976.00  

แผนการจัดหา/จัดจ้าง ครุภัณฑ์  ปีงบประมาณ  2563

หน่วยบริการ  รพ.สต.บ้านแมด  ต าบลดงชน  อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร

แหล่งงบประมาณ  เงินบ ารุงของสถานบริการ

ล าดับ

กรณีครุภัณฑ์
จ านวน

 (ระบุ

หน่วย)

 ราคา/

หน่วย

(บาท)

 รวมเป็นเงิน

(บาท)
ระยะเวลาด าเนินการ



**ต้องระบุเหตุผลในการจัดซ้ือ/ซ่อมแซมทุกรายการ 

ระบุหมวดครุภัณฑ์ รายการ(ระบุรายละเอียด Spec.)
ระบุรหัสครุภัณฑ์ท่ี

ทดแทน
ตอบสนองบริการ

1 ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ โทรทัศน์ LED 40 น้ิว 1  15,000.00    15,000.00 ทดแทน ส่วนท่ีช ำรุด ให้สุขศึกษำประชำชน 1 ตค 62-30 กย.63

2 ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ เคร่ืองขยำยเสียง 1    8,500.00      8,500.00 ทดแทน ส่วนท่ีช ำรุด ให้สุขศึกษำประชำชน 1 ตค 62-30 กย.63

3 ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ ไมค์ลอย 1    5,000.00      5,000.00 ซ้ือใหม่ ให้สุขศึกษำประชำชน 1 ตค 62-30 กย.63

4 ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ ไมโครโฟนสำย 2    1,650.00      3,300.00 ทดแทน ส่วนท่ีช ำรุด ให้สุขศึกษำประชำชน 1 ตค 62-30 กย.63

5 ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ ล ำโพงห้องประชุม 4    4,000.00    16,000.00 ซ้ือใหม่ ใช้ในกำรประชุม/รร อสม 1 ตค 62-30 กย.63

6 ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ ไมโครโฟนประชุม 5    4,000.00    20,000.00 ซ้ือใหม่ ใช้ในกำรประชุม/รร อสม 1 ตค 62-30 กย.63

7 ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ สำยล ำโพง 2      400.00        800.00 ซ้ือใหม่ ให้สุขศึกษำประชำชน 1 ตค 62-30 กย.63

รวม 68,600.00  

แผนการจัดหา/จัดจ้าง ครุภัณฑ์  ปีงบประมาณ  2563

หน่วยบริการ  รพ.สต.บ้านแมด  ต าบลดงชน  อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร

แหล่งงบประมาณ  เงินบ ารุงของสถานบริการ

ล าดับ

กรณีครุภัณฑ์
จ านวน

 (ระบุ

หน่วย)

 ราคา/

หน่วย

(บาท)

 รวมเป็นเงิน

(บาท)

ระยะเวลา

ด าเนินการ



**ต้องระบุเหตุผลในการจัดซ้ือ/ซ่อมแซมทุกรายการ 

ระบุหมวดครุภัณฑ์ รายการ(ระบุรายละเอียด Spec.)
ระบุรหัสครุภัณฑ์ท่ี

ทดแทน

ปีท่ี
จัดซ้ือ

ครุภัณฑ์

จ านวน
ท่ีมีอยู่

ปัจจุบัน
(หน่วย)

ตอบสนองบริการ

1 ครุภัณฑ์กำรเกษตร เคร่ืองตัดหญ้ำแบบล้อจักรยำน 1 12,000.00   12,000.00   ทดแทน เน่ืองจำกช ำรุด
ใช้ในงำนอำคำร

สถำนท่ี
1 ตค 62-30 กย.63

2 ครุภัณฑ์กำรเกษตร เคร่ืองตัดหญ้ำแบบสะพำย 1 8,000.00     8,000.00     ทดแทน เน่ืองจำกช ำรุด
ใช้ในงำนอำคำร

สถำนท่ี
1 ตค 62-30 กย.63

3 ครุภัณฑ์กำรเกษตร กรรไกรตัดหญ้ำไฟฟ้ำ 1 5,000.00     5,000.00     ซ้ือใหม่
ใช้ในงำนอำคำร

สถำนท่ี
1 ตค 62-30 กย.63

รวม 25,000.00  

แผนการจัดซ้ือ-จัดหา ครุภัณฑ์  ปีงบประมาณ  2563

หน่วยบริการ  รพ.สต.บ้านแมด  ต าบลดงชน  อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร

แหล่งงบประมาณ  เงินบ ารุงของสถานบริการ

ล าดับ

กรณีครุภัณฑ์

จ ำนวน 
(ระบุ

หน่วย)

 ราคา/หน่วย
(บาท)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ



**ต้องระบุเหตุผลในการจัดซ้ือ/ซ่อมแซมทุกรายการ 

ระบุหมวดครุภัณฑ์
รายการ(ระบุรายละเอียด 

Spec.)

ระบุรหัสครุภัณฑ์ท่ี

ทดแทน
ปีท่ีจัดซ้ือ

ครุภัณฑ์

จ านวนท่ีมี

อยู่ปัจจุบัน

(หน่วย)

ตอบสนองบริการ

ด้าน

1  ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้ำง ท่ีจอดรถผู้มำรับบริกำร 1         70,000.00      70,000.00    

 เน่ืองจำกไม่มีสถำนท่ี

จอดรถส ำหรับผู้มำรับ

บริกำร

ควำมพึงพอใจ

ผู้รับบริกำร และ

ควำมเป็นระเบียบ

เรียบร้อยสวยงำม

1 ตค 62-30 กย.63

2  ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้ำง ปรับพ้ืนท่ีสนำมหน้ำ รพ.สต. 1 40,000.00      40,000.00    
พ้ืนท่ีเดิมเป็นท่ีลุ่มต่ ำมี

น้ ำขังในช่วงหน้ำฝน

มำตรฐำน รพ.สต.

ติดดำว ด้ำน

ส่ิงแวดล้อม

2 ตค 62-30 กย.63

3  ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้ำง ทำสีร้ัวด้ำนหน้ำอำคำร 1 25,000.00   25,000.00    ผนังร้ัวเดิมสีหลุดลอก

มำตรฐำน รพ.สต.

ติดดำว ด้ำน

ส่ิงแวดล้อม

2 ตค 62-30 กย.63

รวม 110,000.00  

แผนการจัดซ้ือ-จัดหา ครุภัณฑ์หมวดท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง  ปีงบประมาณ  2563

หน่วยบริการ  รพ.สต.บ้านแมด ต าบลดงชน  อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร

แหล่งงบประมาณ  เงินบ ารุงของสถานบริการ

ล าดับ

กรณีครุภัณฑ์
จ านวน

 (ระบุ

หน่วย)

 ราคา/หน่วย

(บาท)

 รวมเป็นเงิน

(บาท)

ระยะเวลา

ด าเนินการ



                  รวมงบประมาณการจัดหา/จัดจ้าง  ครุภัณฑ์ ปี 2563

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแมด  ต าบลดงชน  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

หมวดวัสดุ รวมเงินท่ีจัดซ้ือ

 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 15,960.00                                                        

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 46,000.00                                                        

 ครุภัณฑ์กำรแพทย์ 59,810.00                                                        

 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 10,976.00                                                        

 ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 68,600.00                                                        

ครุภัณฑ์กำรเกษตร 25,000.00                                                        

 ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้ำง 110,000.00                                                      

รวมเงินท้ังส้ิน 336,346.00                                                    


