
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะที่ดี 

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan

ประเภท : คาครุภัณฑ
เขต ลําดับ รายการ ราคาตอหนวย

(บาท)
  จํานวน 
(หนวย)

 งบประมาณป 2565 
(บาท)

สถานที่จัดสรร จังหวัด

รวมทั้งสิ้น 83                  37,029,800

10 1 เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพพรอมเครื่องกระตุกหัวใจ
ในรถพยาบาลเพ่ือเชื่อมตอระบบศูนยกลางการรักษา
ทางไกล โรงพยาบาลมวงสามสิบ ตําบลมวงสามสิบ 
อําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               645,000 1                        645,000 โรงพยาบาลมวงสามสิบ อุบลราชธานี

10 2 เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพพรอมเครื่องกระตุกหัวใจ
ในรถพยาบาลเพ่ือเชื่อมตอระบบศูนยกลางการรักษา
ทางไกล โรงพยาบาลเข่ืองใน ตําบลเขื่องใน 
อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               645,000 1                        645,000 โรงพยาบาลเขื่องใน อุบลราชธานี

10 3 เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพพรอมเครื่องกระตุกหัวใจ
ในรถพยาบาลเพ่ือเชื่อมตอระบบศูนยกลางการรักษา
ทางไกล โรงพยาบาลเหลาเสือโกก ตําบลเหลาเสือโกก 
อําเภอเหลาเสือโกก จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               645,000 1                        645,000 โรงพยาบาลเหลาเสือโกก อุบลราชธานี

10 4 เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพพรอมเครื่องกระตุกหัวใจ
ในรถพยาบาลเพ่ือเชื่อมตอระบบศูนยกลางการรักษา
ทางไกล โรงพยาบาลดอนมดแดง ตําบลเหลาแดง 
อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               645,000 1                        645,000 โรงพยาบาลดอนมดแดง อุบลราชธานี

10 5 เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพพรอมเครื่องกระตุกหัวใจ
ในรถพยาบาลเพ่ือเชื่อมตอระบบศูนยกลางการรักษา
ทางไกล โรงพยาบาลตาลสุม ตําบลตาลสุม 
อําเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               645,000 1                        645,000 โรงพยาบาลตาลสุม อุบลราชธานี

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

หนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หนาที่ 1 จาก 12



แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะที่ดี 

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan

ประเภท : คาครุภัณฑ
เขต ลําดับ รายการ ราคาตอหนวย

(บาท)
  จํานวน 
(หนวย)

 งบประมาณป 2565 
(บาท)

สถานที่จัดสรร จังหวัด

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

หนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

10 6 เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพพรอมเครื่องกระตุกหัวใจ
ในรถพยาบาลเพ่ือเชื่อมตอระบบศูนยกลางการรักษา
ทางไกล โรงพยาบาลตระการพืชผล ตําบลขุหลุ 
อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               645,000 1                        645,000 โรงพยาบาลตระการพืชผล อุบลราชธานี

10 7 เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพพรอมเครื่องกระตุกหัวใจ
ในรถพยาบาลเพ่ือเชื่อมตอระบบศูนยกลางการรักษา
ทางไกล โรงพยาบาลกุดขาวปุน ตําบลขาวปุน 
อําเภอกุดขาวปุน จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               645,000 1                        645,000 โรงพยาบาลกุดขาวปุน อุบลราชธานี

10 8 เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพพรอมเครื่องกระตุกหัวใจ
ในรถพยาบาลเพ่ือเชื่อมตอระบบศูนยกลางการรักษา
ทางไกล โรงพยาบาลเขมราฐ ตําบลเขมราฐ 
อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               645,000 1                        645,000 โรงพยาบาลเขมราฐ อุบลราชธานี

10 9 เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพพรอมเครื่องกระตุกหัวใจ
ในรถพยาบาลเพ่ือเชื่อมตอระบบศูนยกลางการรักษา
ทางไกล โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ตําบลโพธิ์ไทร 
อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               645,000 1                        645,000 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร อุบลราชธานี

10 10 เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพพรอมเครื่องกระตุกหัวใจ
ในรถพยาบาลเพ่ือเชื่อมตอระบบศูนยกลางการรักษา
ทางไกล โรงพยาบาลนาตาล ตําบลนาตาล 
อําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               645,000 1                        645,000 โรงพยาบาลนาตาล อุบลราชธานี

หนาที่ 2 จาก 12



แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะที่ดี 

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan

ประเภท : คาครุภัณฑ
เขต ลําดับ รายการ ราคาตอหนวย

(บาท)
  จํานวน 
(หนวย)

 งบประมาณป 2565 
(บาท)

สถานที่จัดสรร จังหวัด

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

หนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

10 11 เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพพรอมเครื่องกระตุกหัวใจ
ในรถพยาบาลเพ่ือเชื่อมตอระบบศูนยกลางการรักษา
ทางไกล โรงพยาบาลศรีเมืองใหม ตําบลนาคํา 
อําเภอศรีเมืองใหม จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               645,000 1                        645,000 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม อุบลราชธานี

10 12 เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพพรอมเครื่องกระตุกหัวใจ
ในรถพยาบาลเพ่ือเชื่อมตอระบบศูนยกลางการรักษา
ทางไกล โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ตําบลพิบูล 
อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               645,000 1                        645,000 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

10 13 เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพพรอมเครื่องกระตุกหัวใจ
ในรถพยาบาลเพ่ือเชื่อมตอระบบศูนยกลางการรักษา
ทางไกล โรงพยาบาลสวางวีระวงศ ตําบลสวาง 
อําเภอสวางวีระวงศ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               645,000 1                        645,000 โรงพยาบาลสวางวีระวงศ อุบลราชธานี

10 14 เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพพรอมเครื่องกระตุกหัวใจ
ในรถพยาบาลเพ่ือเชื่อมตอระบบศูนยกลางการรักษา
ทางไกล โรงพยาบาลสําโรง ตําบลสําโรง 
อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               645,000 1                        645,000 โรงพยาบาลสําโรง อุบลราชธานี

10 15 เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพพรอมเครื่องกระตุกหัวใจ
ในรถพยาบาลเพ่ือเชื่อมตอระบบศูนยกลางการรักษา
ทางไกล โรงพยาบาลนาเยีย ตําบลนาเยีย 
อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               645,000 1                        645,000 โรงพยาบาลนาเยีย อุบลราชธานี

หนาที่ 3 จาก 12



แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะที่ดี 

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan

ประเภท : คาครุภัณฑ
เขต ลําดับ รายการ ราคาตอหนวย

(บาท)
  จํานวน 
(หนวย)

 งบประมาณป 2565 
(บาท)

สถานที่จัดสรร จังหวัด

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

หนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

10 16 เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพพรอมเครื่องกระตุกหัวใจ
ในรถพยาบาลเพ่ือเชื่อมตอระบบศูนยกลางการรักษา
ทางไกล โรงพยาบาลสิรินธร ตําบลนิคมสรางตนเอง
ลําโดมนอย อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               645,000 1                        645,000 โรงพยาบาลสิรินธร อุบลราชธานี

10 17 เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพพรอมเครื่องกระตุกหัวใจ
ในรถพยาบาลเพ่ือเชื่อมตอระบบศูนยกลางการรักษา
ทางไกล โรงพยาบาลโขงเจียม ตําบลโขงเจียม 
อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               645,000 1                        645,000 โรงพยาบาลโขงเจียม อุบลราชธานี

10 18 เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพพรอมเครื่องกระตุกหัวใจ
ในรถพยาบาลเพ่ือเชื่อมตอระบบศูนยกลางการรักษา
ทางไกล โรงพยาบาลนํ้าขุน ตําบลขี้เหล็ก 
อําเภอน้ําขุน จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               645,000 1                        645,000 โรงพยาบาลน้ําขุน อุบลราชธานี

10 19 เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพพรอมเครื่องกระตุกหัวใจ
ในรถพยาบาลเพ่ือเชื่อมตอระบบศูนยกลางการรักษา
ทางไกล โรงพยาบาลนาจะหลวย ตําบลนาจะหลวย 
อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               645,000 1                        645,000 โรงพยาบาลนาจะหลวย อุบลราชธานี

10 20 เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพพรอมเครื่องกระตุกหัวใจ
ในรถพยาบาลเพ่ือเชื่อมตอระบบศูนยกลางการรักษา
ทางไกล โรงพยาบาลทุงศรีอุดม ตําบลนาเกษม 
อําเภอทุงศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               645,000 1                        645,000 โรงพยาบาลทุงศรีอุดม อุบลราชธานี

หนาที่ 4 จาก 12



แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะที่ดี 

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan

ประเภท : คาครุภัณฑ
เขต ลําดับ รายการ ราคาตอหนวย

(บาท)
  จํานวน 
(หนวย)

 งบประมาณป 2565 
(บาท)

สถานที่จัดสรร จังหวัด

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

หนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

10 21 เคร่ืองซกัผาแบบอุตสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด 
โรงพยาบาลทุงศรีอุดม ตําบลนาเกษม อําเภอทุงศรีอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               268,000 1                        268,000 โรงพยาบาลทุงศรีอุดม อุบลราชธานี

10 22 เคร่ืองติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพ 
6 พารามิเตอร ระบบรวมศูนยไมนอยกวา 4 เตียง 
โรงพยาบาลบุณฑริก ตําบลโพนงาม อําเภอบุณฑริก 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

            2,000,000 1                     2,000,000 โรงพยาบาลบุณฑริก อุบลราชธานี

10 23 เคร่ืองเอกซเรยฟลูโอโรสโคปเคล่ือนท่ีแบบซีอารมกําลัง
ไมนอยกวา2.2 kw โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
ตําบลพิบูล อําเภอพิบูลมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

            3,610,000 1                     3,610,000 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

10 24 เคร่ืองลางเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไมนอยกวา 
150 ลิตร โรงพยาบาลโขงเจียม ตําบลโขงเจียม 
อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               650,000 1                        650,000 โรงพยาบาลโขงเจียม อุบลราชธานี

10 25 เคร่ืองวัดความดันลูกตาแบบไมสัมผัสกระจกตา 
โรงพยาบาลเขมราฐ ตําบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               450,000 1                        450,000 โรงพยาบาลเขมราฐ อุบลราชธานี

10 26 เคร่ืองกระตุนกลามเน้ือดวยไฟฟาพรอมอัลตราซาวด 
โรงพยาบาลเขมราฐ ตําบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               260,000 1                        260,000 โรงพยาบาลเขมราฐ อุบลราชธานี

หนาที่ 5 จาก 12



แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะที่ดี 

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan

ประเภท : คาครุภัณฑ
เขต ลําดับ รายการ ราคาตอหนวย

(บาท)
  จํานวน 
(หนวย)

 งบประมาณป 2565 
(บาท)

สถานที่จัดสรร จังหวัด

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

หนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

10 27 เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพพรอมเครื่องกระตุกหัวใจ
ในรถพยาบาลเพ่ือเชื่อมตอระบบศูนยกลางการรักษา
ทางไกล โรงพยาบาลนาเยีย ตําบลนาเยีย 
อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               645,000 1                        645,000 โรงพยาบาลนาเยีย อุบลราชธานี

10 28 เตียงคลอดไฟฟา โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ตําบลพิบูล 
อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 2 เตียง

               300,000 2                        600,000 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

10 29 เคร่ืองใหการรักษาดวยคลื่นกระแทก (Shock wave)
แบบRadial โรงพยาบาลศรีเมืองใหม ตําบลนาคํา 
อําเภอศรีเมืองใหม จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               900,000 1                        900,000 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม อุบลราชธานี

10 30 เคร่ืองชวยพยุงตัวแบบมีรางเลื่อน โรงพยาบาล
ศรเีมืองใหม ตําบลนาคํา อําเภอศรีเมืองใหม 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               520,000 1                        520,000 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม อุบลราชธานี

10 31 เคร่ืองเอกซเรยเคลื่อนท่ีขนาดไมนอยกวา 100 mA. 
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม ตําบลนาคํา อําเภอศรเีมืองใหม 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               650,000 1                        650,000 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม อุบลราชธานี

10 32 เคร่ืองชวยกระบวนการปมและฟนคืนชีพผูปวย 
โรงพยาบาลดอนมดแดง ตําบลเหลาแดง 
อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

            1,000,000 1                     1,000,000 โรงพยาบาลดอนมดแดง อุบลราชธานี

10 33 เตียงผูปวยสําหรับไอซียปูรับดวยไฟฟาชนิด 4 motor 
โรงพยาบาลเขื่องใน ตําบลเขื่องใน อําเภอเขื่องใน 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เตียง

               130,000 1                        130,000 โรงพยาบาลเขื่องใน อุบลราชธานี

หนาที่ 6 จาก 12



แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะที่ดี 

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan

ประเภท : คาครุภัณฑ
เขต ลําดับ รายการ ราคาตอหนวย

(บาท)
  จํานวน 
(หนวย)

 งบประมาณป 2565 
(บาท)

สถานที่จัดสรร จังหวัด

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

หนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

10 34 เคร่ืองอบความรอนคลื่นสั้น โรงพยาบาลนาเยยี ตําบลนา
เยยี อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               375,000 1                        375,000 โรงพยาบาลนาเยีย อุบลราชธานี

10 35 เคร่ืองอบความรอนคลื่นสั้น โรงพยาบาลสิรินธร ตําบล
นิคมสรางตนเองลําโดมนอย อําเภอสิรินธร 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               375,000 1                        375,000 โรงพยาบาลสิรินธร อุบลราชธานี

10 36 เคร่ืองตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจพรอมระบบประมวลผลชนิด
สามารถจัดเก็บภาพในระบบเครอืขาย โรงพยาบาล
ตระการพืชผล ตําบลขุหลุ อําเภอตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               150,000 1                        150,000 โรงพยาบาลตระการพืชผล อุบลราชธานี

10 37 เคร่ืองซกัผาแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด 
โรงพยาบาลเขื่องใน ตําบลเขื่องใน อําเภอเขื่องใน 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               760,000 1                        760,000 โรงพยาบาลเขื่องใน อุบลราชธานี

10 38 เคร่ืองชวยพยุงตัวแบบมีรางเลื่อน โรงพยาบาล
มวงสามสิบ ตําบลมวงสามสิบ อําเภอมวงสามสิบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               520,000 1                        520,000 โรงพยาบาลมวงสามสิบ อุบลราชธานี

10 39 ตูอบเด็กสําหรับลําเลียงทารกแรกคลอด โรงพยาบาล
เหลาเสือโกก ตําบลเหลาเสือโกก อําเภอเหลาเสือโกก 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               550,000 1                        550,000 โรงพยาบาลเหลาเสือโกก อุบลราชธานี

10 40 เคร่ืองดึงคอและหลังอัตโนมัติพรอมเตียงปรับระดับได 
โรงพยาบาลตระการพืชผล ตําบลขุหลุ 
อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               375,000 1                        375,000 โรงพยาบาลตระการพืชผล อุบลราชธานี

หนาที่ 7 จาก 12



แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะที่ดี 

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan

ประเภท : คาครุภัณฑ
เขต ลําดับ รายการ ราคาตอหนวย

(บาท)
  จํานวน 
(หนวย)

 งบประมาณป 2565 
(บาท)

สถานที่จัดสรร จังหวัด

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

หนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

10 41 เคร่ืองติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพ
อัตโนมัติพรอมติดตามความดันโลหิตแดงและระดับ
ออกซิเจนในเลือดแดง โรงพยาบาลตระการพืชผล 
ตําบลขุหลุ อําเภอตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               300,000 1                        300,000 โรงพยาบาลตระการพืชผล อุบลราชธานี

10 42 เคร่ืองดึงคอและหลังอัตโนมัติพรอมเตียงปรับระดับได 
โรงพยาบาลเขื่องใน ตําบลเขื่องใน อําเภอเขื่องใน 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               375,000 1                        375,000 โรงพยาบาลเขื่องใน อุบลราชธานี

10 43 เคร่ืองอบผาขนาด 100 ปอนด โรงพยาบาลสิรินธร 
ตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย อําเภอสิรินธร 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               250,000 1                        250,000 โรงพยาบาลสิรินธร อุบลราชธานี

10 44 เคร่ืองติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพ
อัตโนมัติ ขนาดกลาง เชื่อมตอระบบ Central monitor 
โรงพยาบาลสําโรง ตําบลสําโรง อําเภอสําโรง 
จังหวัดอุบลราชธานี 2 เคร่ือง

               200,000 2                        400,000 โรงพยาบาลสําโรง อุบลราชธานี

10 45 เคร่ืองสองรกัษาทารกตัวเหลืองแบบสองดาน 
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ตําบลพิบูล 
อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               160,000 1                        160,000 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

10 46 เคร่ืองตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจพรอมระบบประมวลผลชนิด
สามารถจัดเก็บภาพในระบบเครอืขาย โรงพยาบาลสิริน
ธร ตําบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย อําเภอสิรินธร 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               150,000 1                        150,000 โรงพยาบาลสิรินธร อุบลราชธานี

หนาที่ 8 จาก 12



แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะที่ดี 

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan

ประเภท : คาครุภัณฑ
เขต ลําดับ รายการ ราคาตอหนวย

(บาท)
  จํานวน 
(หนวย)

 งบประมาณป 2565 
(บาท)

สถานที่จัดสรร จังหวัด

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

หนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

10 47 เคร่ืองติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพ
อัตโนมัติ ขนาดเล็ก โรงพยาบาลสําโรง ตําบลสําโรง 
อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี 2 เคร่ือง

               150,000 2                        300,000 โรงพยาบาลสําโรง อุบลราชธานี

10 48 เคร่ืองติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพ
อัตโนมัติ ขนาดเล็ก โรงพยาบาลนาเยีย ตําบลนาเยยี 
อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               150,000 1                        150,000 โรงพยาบาลนาเยีย อุบลราชธานี

10 49 ลูวิ่งไฟฟา โรงพยาบาลโขงเจียม ตําบลโขงเจียม 
อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               120,000 1                        120,000 โรงพยาบาลโขงเจียม อุบลราชธานี

10 50 เคร่ืองกระตุนกลามเน้ือดวยไฟฟาพรอมอัลตราซาวด 
โรงพยาบาลเขื่องใน ตําบลเขื่องใน อําเภอเขื่องใน 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               260,000 1                        260,000 โรงพยาบาลเขื่องใน อุบลราชธานี

10 51 เคร่ืองจ้ีหามเลือดและตัดเนื้อเยื่อดวยไฟฟาขนาดไมนอย
กวา 120  วัตต โรงพยาบาลตาลสุม ตําบลตาลสุม 
อําเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               120,000 1                        120,000 โรงพยาบาลตาลสุม อุบลราชธานี

10 52 เคร่ืองสองรกัษาทารกตัวเหลืองแบบสองดาน 
โรงพยาบาลมวงสามสิบ ตําบลมวงสามสิบ 
อําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               160,000 1                        160,000 โรงพยาบาลมวงสามสิบ อุบลราชธานี

10 53 เคร่ืองตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ โรงพยาบาล
ดอนมดแดง ตําบลเหลาแดง อําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               150,000 1                        150,000 โรงพยาบาลดอนมดแดง อุบลราชธานี

หนาที่ 9 จาก 12



แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะที่ดี 

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan

ประเภท : คาครุภัณฑ
เขต ลําดับ รายการ ราคาตอหนวย

(บาท)
  จํานวน 
(หนวย)

 งบประมาณป 2565 
(บาท)

สถานที่จัดสรร จังหวัด

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

หนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

10 54 เคร่ืองสองตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน รุนเล็ก 
ใชมองผานเลนสโดยตรง หรือดูจากจอภาพขนาดเล็ก
ที่ติดอยู เคลื่อนยายไดงาย น้ําหนักเบา โรงพยาบาล
ตาลสุม ตําบลตาลสุม อําเภอตาลสุม 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               100,000 1                        100,000 โรงพยาบาลตาลสุม อุบลราชธานี

10 55 เตียงเคลื่อนยายผูปวยปรับระดับไฮโดรลิค โรงพยาบาล
ตาลสุม ตําบลตาลสุม อําเภอตาลสุม 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เตียง

                 75,000 1                          75,000 โรงพยาบาลตาลสุม อุบลราชธานี

10 56 เคร่ืองอบฆาเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ําดวยแกส
เอทธิลีนออกไซด 100 %แบบเจาะแกสอัตโนมัติ
ขนาดความจุไมนอยกวา 150 ลิตร โรงพยาบาล
ทุงศรีอุดม ตําบลนาเกษม อําเภอทุงศรีอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               790,000 1                        790,000 โรงพยาบาลทุงศรีอุดม อุบลราชธานี

10 57 เคร่ืองใหการรักษาดวยคลื่นกระแทก (Shock wave)
แบบRadial โรงพยาบาลนาจะหลวย ตําบลนาจะหลวย 
อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               900,000 1                        900,000 โรงพยาบาลนาจะหลวย อุบลราชธานี

10 58 เตียงเคลื่อนยายผูปวยปรับระดับไฮโดรลิค
พรอมเอกซเรยผานได โรงพยาบาลนาเยีย ตําบลนาเยยี 
อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 1 เตียง

               110,000 1                        110,000 โรงพยาบาลนาเยีย อุบลราชธานี

หนาที่ 10 จาก 12



แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะที่ดี 

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan

ประเภท : คาครุภัณฑ
เขต ลําดับ รายการ ราคาตอหนวย

(บาท)
  จํานวน 
(หนวย)

 งบประมาณป 2565 
(บาท)

สถานที่จัดสรร จังหวัด

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

หนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

10 59 เคร่ืองอัลตราซาวดเพ่ือการรักษา (Therapeutic 
Ultrasound) โรงพยาบาลโขงเจียม ตําบลโขงเจียม 
อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 90,000 1                          90,000 โรงพยาบาลโขงเจียม อุบลราชธานี

10 60 เตียงผูปวยชนิดสามไกปรบัดวยไฟฟาราวปกนก
พรอมเบาะและเสาน้ําเกลือ โรงพยาบาลสําโรง 
ตําบลสําโรง อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี 4 เตียง

                 55,000 4                        220,000 โรงพยาบาลสําโรง อุบลราชธานี

10 61 จักรยานไฟฟาออกกําลังกาย โรงพยาบาลโขงเจียม 
ตําบลโขงเจียม อําเภอโขงเจียม 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน

                 54,000 1                          54,000 โรงพยาบาลโขงเจียม อุบลราชธานี

10 62 เตียงเฟาวเลอร ชนิดไฟฟา โรงพยาบาลโขงเจียม ตําบล
โขงเจียม อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 7 เตียง

                 45,400 7                        317,800 โรงพยาบาลโขงเจียม อุบลราชธานี

10 63 เตียงทําคลอด โรงพยาบาลโขงเจียม ตําบลโขงเจียม 
อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 1 เตียง

                 50,000 1                          50,000 โรงพยาบาลโขงเจียม อุบลราชธานี

10 64 เตียงผูปวยสําหรับไอซียปูรับดวยไฟฟาชนิด 4 motor 
โรงพยาบาลตระการพืชผล ตําบลขุหลุ 
อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 เตียง

               130,000 1                        130,000 โรงพยาบาลตระการพืชผล อุบลราชธานี

10 65 เตียงผูปวยชนิดมีอุปกรณชวยพยุงและดึงกระดูก 
โรงพยาบาลตระการพืชผล ตําบลขุหลุ 
อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 เตียง

               100,000 1                        100,000 โรงพยาบาลตระการพืชผล อุบลราชธานี

หนาที่ 11 จาก 12



แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะที่ดี 

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan

ประเภท : คาครุภัณฑ
เขต ลําดับ รายการ ราคาตอหนวย

(บาท)
  จํานวน 
(หนวย)

 งบประมาณป 2565 
(บาท)

สถานที่จัดสรร จังหวัด

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

หนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

10 66 กลองสองตรวจระบบทางเดินหายใจ ชนิด  fiberoptic 
โรงพยาบาลตระการพืชผล ตําบลขุหลุ 
อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

            1,250,000 1                     1,250,000 โรงพยาบาลตระการพืชผล อุบลราชธานี

10 67 เตียงเคลื่อนยายผูปวยปรับระดับไฮโดรลิค
พรอมเอกซเรยผานได โรงพยาบาลเขื่องใน ตําบล
เขื่องใน อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 1 เตียง

               110,000 1                        110,000 โรงพยาบาลเขื่องใน อุบลราชธานี

10 68 เคร่ืองขูดหินปูน แบบ Piezo-Electric โรงพยาบาล
มวงสามสิบ ตําบลมวงสามสิบ อําเภอมวงสามสิบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 50,000 1                          50,000 โรงพยาบาลมวงสามสิบ อุบลราชธานี

10 69 เคร่ืองชวยกระบวนการปมและฟนคืนชีพผูปวย 
โรงพยาบาลน้ํายืน ตําบลสีวิเชียร อําเภอน้ํายืน 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

            1,000,000 1                     1,000,000 โรงพยาบาลน้ํายืน อุบลราชธานี

10 70 เคร่ืองลางเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไมนอยกวา 
150 ลิตร โรงพยาบาลน้ํายืน ตําบลสีวิเชียร 
อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               650,000 1                        650,000 โรงพยาบาลน้ํายืน อุบลราชธานี

10 71 เคร่ืองวัดความดันลูกตาแบบไมสัมผัสกระจกตา 
โรงพยาบาลนาจะหลวย ตําบลนาจะหลวย 
อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               450,000 1                        450,000 โรงพยาบาลนาจะหลวย อุบลราชธานี

หนาที่ 12 จาก 12



แผนงาน : แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร ระบบบริหารจัดการดานสุขภาพท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

กิจกรรม : พัฒนาระบบขอมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารประชาสัมพันธเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ

ประเภท : คาครุภัณฑ
เขต ลําดับ รายการ ราคาตอหนวย

(บาท)
  จํานวน 
(หนวย)

 งบประมาณป 2565 
(บาท)

สถานที่จัดสรร จังหวัด

รวมทั้งสิ้น 27                    1,520,000

10 1 อุปกรณกระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ชอง 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 3 ชุด

               120,000 3                        360,000 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

10 2 อุปกรณปองกันเครือขาย (Next Generation Firewall) 
แบบที่ 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

               240,000 1                        240,000 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

10 3 อุปกรณกระจายการทํางานสําหรับเครือขาย (Link 
Load Balancer) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

               210,000 1                        210,000 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

10 4 อุปกรณปองกันเครือขาย (Next Generation Firewall) 
แบบที่ 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

               240,000 1                        240,000 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

10 5 อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) 
แบบที่ 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี 5 ชุด

                 23,000 5                        115,000 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

หนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หนาที่ 1 จาก 2



แผนงาน : แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร ระบบบริหารจัดการดานสุขภาพท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

กิจกรรม : พัฒนาระบบขอมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารประชาสัมพันธเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ

ประเภท : คาครุภัณฑ
เขต ลําดับ รายการ ราคาตอหนวย

(บาท)
  จํานวน 
(หนวย)

 งบประมาณป 2565 
(บาท)

สถานที่จัดสรร จังหวัด

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

หนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

10 6 อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง 
แบบที่ 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี 5 ชุด

                 21,000 5                        105,000 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

10 7 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร ตําบลพิบูล อําเภอ
พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 30,000 1                          30,000 สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอพิบูลมังสาหาร

อุบลราชธานี

10 8 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 
ตําบลวารินชําราบ อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 22,000 1                          22,000 สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอวารินชําราบ

อุบลราชธานี

10 9 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ ตําบลสวาง 
อําเภอสวางวีระวงศ จังหวัดอุบลราชธานี 4 เคร่ือง

                 22,000 4                          88,000 สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอสวางวีระวงศ

อุบลราชธานี

10 10 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาเยีย ตําบลนาเยยี 
อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 5 เครื่อง

                 22,000 5                        110,000 สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอนาเยีย

อุบลราชธานี

หนาที่ 2 จาก 2



แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะที่ดี 

โครงการ : โครงการพระราชดําริและเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรม : สนบัสนุนการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริและเฉลิมพระเกียรติ

ประเภท : คาครุภัณฑ
เขต ลําดับ รายการ ราคาตอหนวย

(บาท)
  จํานวน 
(หนวย)

 งบประมาณป 2565 
(บาท)

สถานที่จัดสรร จังหวัด

รวมทั้งสิ้น 25                    1,186,800

10 1 เครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคล่ืนเสียงความถี่สูง ชนิด
หิ้วถือ 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลกุดขาวปุน ตําบลขาวปุน 
อําเภอกุดขาวปุน จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               450,000 1                        450,000 โรงพยาบาลกุดขาวปุน อุบลราชธานี

10 2 กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานหนองไหล ตําบลหนองขอน อําเภอ
เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง

                 30,700 1                          30,700 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานหนองไหล

อุบลราชธานี

10 3 กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานหวยหมากนอย ตําบลคําไหล อําเภอ
ศรเีมืองใหม จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 30,700 1                          30,700 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานหวยหมากนอย

อุบลราชธานี

10 4 กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานวังอาง ตําบลหนองแสงใหญ อําเภอโขงเจียม 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 30,700 1                          30,700 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานวังอาง

อุบลราชธานี

10 5 กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานหัวทุง ตําบลคอทอง อําเภอเขื่องใน 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 30,700 1                          30,700 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานหัวทุง

อุบลราชธานี

10 6 กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลนาแวง ตําบลนาแวง อําเภอเขมราฐ 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 30,700 1                          30,700 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลนาแวง

อุบลราชธานี

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

หนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หนาที่ 1 จาก 4



แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะที่ดี 

โครงการ : โครงการพระราชดําริและเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรม : สนบัสนุนการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริและเฉลิมพระเกียรติ

ประเภท : คาครุภัณฑ
เขต ลําดับ รายการ ราคาตอหนวย

(บาท)
  จํานวน 
(หนวย)

 งบประมาณป 2565 
(บาท)

สถานที่จัดสรร จังหวัด

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

หนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

10 7 กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลทุงเทิง ตําบลทุงเทิง อําเภอเดชอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 30,700 1                          30,700 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลทุงเทิง

อุบลราชธานี

10 8 กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานโนนแดง ตําบลบานตูม 
อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 30,700 1                          30,700 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานโนนแดง

อุบลราชธานี

10 9 กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานบุเปอย ตําบลบุเปอย อําเภอน้ํายืน 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 30,700 1                          30,700 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานบุเปอย

อุบลราชธานี

10 10 กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานสมพรรัตน ตําบลหนองสะโน อําเภอบุณฑรกิ 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 30,700 1                          30,700 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานสมพรรัตน

อุบลราชธานี

10 11 กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานคําสมิง ตําบลเกษม อําเภอตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 30,700 1                          30,700 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานคําสมิง

อุบลราชธานี

10 12 กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานรวมไทย ตําบลหนองทันนํ้า อําเภอกุดขาวปุน 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 30,700 1                          30,700 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานรวมไทย

อุบลราชธานี

10 13 กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานหนองหลัก ตําบลเหลาบก อําเภอมวงสามสิบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 30,700 1                          30,700 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานหนองหลัก

อุบลราชธานี

หนาที่ 2 จาก 4



แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะที่ดี 

โครงการ : โครงการพระราชดําริและเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรม : สนบัสนุนการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริและเฉลิมพระเกียรติ

ประเภท : คาครุภัณฑ
เขต ลําดับ รายการ ราคาตอหนวย

(บาท)
  จํานวน 
(หนวย)

 งบประมาณป 2565 
(บาท)

สถานที่จัดสรร จังหวัด

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

หนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

10 14 กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานคูเมืองกลาง ตําบลคูเมือง อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 30,700 1                          30,700 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานคูเมืองกลาง

อุบลราชธานี

10 15 กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานนกเต็น ตําบลโนนกลาง อําเภอพิบูลมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 30,700 1                          30,700 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานนกเต็น

อุบลราชธานี

10 16 กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลหนองกุง ตําบลหนองกุง อําเภอตาลสุม 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 30,700 1                          30,700 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลหนองกุง

อุบลราชธานี

10 17 กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลสําโรง ตําบลสําโรง อําเภอตาลสุม 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 30,700 1                          30,700 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลสําโรง

อุบลราชธานี

10 18 กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลเหลาแดง ตําบลเหลาแดง อําเภอดอนมดแดง 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 30,700 1                          30,700 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลเหลาแดง

อุบลราชธานี

10 19 กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานหัวสะพาน ตําบลคาํเขื่อนแกว อําเภอสิรินธร 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 30,700 1                          30,700 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานหัวสะพาน

อุบลราชธานี

10 20 กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานทุงชาง ตําบลกุดเรือ อําเภอทุงศรีอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 30,700 1                          30,700 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานทุงชาง

อุบลราชธานี

หนาที่ 3 จาก 4



แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะที่ดี 

โครงการ : โครงการพระราชดําริและเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรม : สนบัสนุนการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริและเฉลิมพระเกียรติ

ประเภท : คาครุภัณฑ
เขต ลําดับ รายการ ราคาตอหนวย

(บาท)
  จํานวน 
(หนวย)

 งบประมาณป 2565 
(บาท)

สถานที่จัดสรร จังหวัด

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

หนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

10 21 กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานนาดี ตําบลนาดี อําเภอนาเยีย 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 30,700 1                          30,700 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานนาดี

อุบลราชธานี

10 22 กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานบก ตําบลพะลาน อําเภอนาตาล 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 30,700 1                          30,700 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานบก

อุบลราชธานี

10 23 กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานดูน ตําบลหนองบก อําเภอเหลาเสือโกก 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 30,700 1                          30,700 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานดูน

อุบลราชธานี

10 24 กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานแกงโดม ตําบลแกงโดม อําเภอสวางวีระวงศ 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 30,700 1                          30,700 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานแกงโดม

อุบลราชธานี

10 25 กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานโนนยาง ตําบลโคกสะอาด อําเภอน้ําขุน 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 30,700 1                          30,700 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานโนนยาง

อุบลราชธานี

หนาที่ 4 จาก 4



แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะที่ดี 

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ และเครือขายระบบสุขภาพระดับอําเภอ

กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิใหมีคุณภาพมาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (DHB)

ประเภท : คาครุภัณฑ
เขต ลําดับ รายการ ราคาตอหนวย

(บาท)
  จํานวน 
(หนวย)

 งบประมาณป 2565 
(บาท)

สถานที่จัดสรร จังหวัด

รวมทั้งสิ้น 23                       616,000

10 1 เตียงตรวจโรคท่ัวไป โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บานกองโพน ตําบลกองโพน อําเภอนาตาล 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เตียง

                   6,000 1                            6,000 โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพ
ตําบลบานกองโพน

อุบลราชธานี

10 2 เครื่องดูดเสมหะ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ทาบอแบง ตําบลขามเปย อําเภอตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 14,000 1                          14,000 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลทาบอแบง

อุบลราชธานี

10 3 กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลทาชาง ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอพิบูลมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 30,700 1                          30,700 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลทาชาง

อุบลราชธานี

10 4 กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานนกเต็น ตําบลโนนกลาง อําเภอพิบูลมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 30,700 1                          30,700 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานนกเต็น

อุบลราชธานี

10 5 กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานกุดชมภู ตําบลกุดชมภู อําเภอพิบูลมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 30,700 1                          30,700 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานกุดชมภู

อุบลราชธานี

10 6 กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลหนองไฮ ตําบลโนนกลาง อําเภอพิบูลมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 30,700 1                          30,700 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลหนองไฮ

อุบลราชธานี

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

หนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หนาที่ 1 จาก 4



แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะที่ดี 

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ และเครือขายระบบสุขภาพระดับอําเภอ

กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิใหมีคุณภาพมาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (DHB)

ประเภท : คาครุภัณฑ
เขต ลําดับ รายการ ราคาตอหนวย

(บาท)
  จํานวน 
(หนวย)

 งบประมาณป 2565 
(บาท)

สถานที่จัดสรร จังหวัด

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

หนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

10 7 กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานโนนยานาง ตําบลหนองบัวฮี 
อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง

                 30,700 1                          30,700 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานโนนยานาง

อุบลราชธานี

10 8 ถังออกซิเจนพรอมอุปกรณการใหครบชุด โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานคํานกเปลา ตําบลทาชาง 
อําเภอสวางวีระวงศ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

                 11,000 1                          11,000 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานคํานกเปลา

อุบลราชธานี

10 9 รถเข็นชนิดนอน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บานกุง ตําบลคําเจริญ อําเภอตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน

                 19,000 1                          19,000 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานกุง

อุบลราชธานี

10 10 เตียงเฟาวเลอร ชนิดมือหมุน แบบ ก โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลทาบอแบง ตําบลขามเปย 
อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 เตียง

                 15,500 1                          15,500 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลทาบอแบง

อุบลราชธานี

10 11 เครื่องปนเม็ดเลือดแดงอัดแนน (สําหรับหนวยปฐมภูม)ิ 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองไหล 
ตําบลหนองขอน อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 30,000 1                          30,000 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานหนองไหล

อุบลราชธานี

10 12 เครื่องปนเม็ดเลือดแดงอัดแนน (สําหรับหนวยปฐมภูม)ิ 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทัพไทย ตําบลแจระแม 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 30,000 1                          30,000 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลทัพไทย

อุบลราชธานี

หนาที่ 2 จาก 4



แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะที่ดี 

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ และเครือขายระบบสุขภาพระดับอําเภอ

กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิใหมีคุณภาพมาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (DHB)

ประเภท : คาครุภัณฑ
เขต ลําดับ รายการ ราคาตอหนวย

(บาท)
  จํานวน 
(หนวย)

 งบประมาณป 2565 
(บาท)

สถานที่จัดสรร จังหวัด

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

หนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

10 13 เครื่องปนเม็ดเลือดแดงอัดแนน (สําหรับหนวยปฐมภูม)ิ 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองแต 
ตําบลขี้เหล็ก อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 30,000 1                          30,000 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานหนองแต

อุบลราชธานี

10 14 เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานโพนเมือง ตําบลโพนเมือง 
อําเภอเหลาเสือโกก จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง

                 40,000 1                          40,000 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานโพนเมือง

อุบลราชธานี

10 15 เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแพงใหญ ตําบลแพง
ใหญ อําเภอเหลาเสือโกก จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 35,000 1                          35,000 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลแพงใหญ

อุบลราชธานี

10 16 เครื่องฟงเสียงหัวใจเด็กในครรภสําหรับศูนยสุขภาพ
ชุมชน โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลบานสรางถอ 
ตําบลสรางถอ อําเภอเขื่องใน 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 30,000 1                          30,000 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานสรางถอ

อุบลราชธานี

10 17 เครื่องฟงเสียงหัวใจเด็กในครรภสําหรับศูนยสุขภาพ
ชุมชน โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลบานหัวดอน 
ตําบลหัวดอน อําเภอเขื่องใน 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 30,000 1                          30,000 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานหัวดอน

อุบลราชธานี

10 18 เตียงผูปวยชนิดสามไกราวสไลดพรอมเบาะ
และเสาน้ําเกลือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บานคําหนามแทง ตําบลนาคาย อําเภอตาลสุม 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เตียง

                 27,000 1                          27,000 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานคําหนามแทง

อุบลราชธานี

หนาที่ 3 จาก 4



แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะที่ดี 

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ และเครือขายระบบสุขภาพระดับอําเภอ

กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิใหมีคุณภาพมาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (DHB)

ประเภท : คาครุภัณฑ
เขต ลําดับ รายการ ราคาตอหนวย

(บาท)
  จํานวน 
(หนวย)

 งบประมาณป 2565 
(บาท)

สถานที่จัดสรร จังหวัด

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

หนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

10 19 เครื่องปนเม็ดเลือดแดงอัดแนน (สําหรับหนวยปฐมภูม)ิ 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเจียด ตําบลเจียด 
อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 30,000 1                          30,000 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานเจียด

อุบลราชธานี

10 20 เครื่องปนเม็ดเลือดแดงอัดแนน (สําหรับหนวยปฐมภูม)ิ 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานบาก ตําบล
หนองผือ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 30,000 1                          30,000 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานบาก

อุบลราชธานี

10 21 เครื่องปนเม็ดเลือดแดงอัดแนน (สําหรับหนวยปฐมภูม)ิ 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแกงเหนือ ตําบล
แกงเหนือ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 30,000 1                          30,000 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานแกงเหนือ

อุบลราชธานี

10 22 เครื่องปนเม็ดเลือดแดงอัดแนน (สําหรับหนวยปฐมภูม)ิ 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองผือ ตําบล
หนองผือ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 30,000 1                          30,000 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานหนองผือ

อุบลราชธานี

10 23 เครื่องขูดหินปูน แบบ Electro Magnetic โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลกุศกร ตําบลกุศกร 
อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 25,000 1                          25,000 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลกุศกร

อุบลราชธานี

หนาที่ 4 จาก 4



แผนงาน : แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร ระบบบริหารจัดการดานสุขภาพท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

กิจกรรม : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรดานสุขภาพ

ประเภท : คาครุภัณฑ
เขต ลําดับ รายการ ราคาตอหนวย

(บาท)
  จํานวน 
(หนวย)

 งบประมาณป 2565 
(บาท)

สถานที่จัดสรร จังหวัด

รวมทั้งสิ้น 14                    1,464,000

10 1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรระดับ XGA ขนาด 3,500 
ANSI Lumens สํานักงานสาธารณสุขอําเภอตาลสุม 
ตําบลตาลสุม อําเภอตาลสุม 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 28,000 1                          28,000 สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอตาลสุม

อุบลราชธานี

10 2 ระบบ VDO conference พรอมอุปกรณ (กลองวิดีโอ, 
ชุดไมค) และสัญญาการใชงานกับผูใหบริการ 
Conference พรอมติดตั้ง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ

                 80,000 1                          80,000 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

10 3 ระบบ VDO conference กลองวิดีโอ, ชุดไมค
อิเล็กทรอนิกส และชุดควบคุมระบบ VDO Conference 
และจอทีวี สําหรับเชื่อตอระบบ VDO Conference 
ของกระทรวงสาธารณสุข พรอมติดตั้ง สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตําบลแจระแม 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ

               459,000 1                        459,000 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

10 4 ระบบเสียงหองประชุม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
เขมราฐ ตําบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี 1 ชุด

                 89,000 1                          89,000 สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอเขมราฐ

อุบลราชธานี

10 5 ชุด VDO Conference สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี 2 ชุด

                 40,000 2                          80,000 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

หนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หนาที่ 1 จาก 3



แผนงาน : แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร ระบบบริหารจัดการดานสุขภาพท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

กิจกรรม : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรดานสุขภาพ

ประเภท : คาครุภัณฑ
เขต ลําดับ รายการ ราคาตอหนวย

(บาท)
  จํานวน 
(หนวย)

 งบประมาณป 2565 
(บาท)

สถานที่จัดสรร จังหวัด

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

หนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

10 6 เครื่องเสียงหองประชุม  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
โพธิ์ไทร ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอโพธิ์ไทร 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

                 50,000 1                          50,000 สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอโพธิ์ไทร

อุบลราชธานี

10 7 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรระดับ XGA ขนาด 4,000 
ANSI Lumens สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม 
ตําบลนาเกษม อําเภอทุงศรีอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 33,600 1                          33,600 สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอทุงศรีอุดม

อุบลราชธานี

10 8 จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟาขนาดเสนทะแยงมุม 
120 นิ้ว สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม 
ตําบลนาเกษม อําเภอทุงศรีอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 จอ

                 15,300 1                          15,300 สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอทุงศรีอุดม

อุบลราชธานี

10 9 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรระดับ XGA ขนาด 4,000 
ANSI Lumens สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโขงเจียม 
ตําบลโขงเจียม อําเภอโขงเจียม 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 33,600 1                          33,600 สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอโขงเจียม

อุบลราชธานี

10 10 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรระดับ XGA ขนาด 3,000 
ANSI Lumens สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
สวางวีระวงศ ตําบลสวาง อําเภอสวางวีระวงศ 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 27,000 1                          27,000 สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอสวางวีระวงศ

อุบลราชธานี

10 11 เครื่องเสียงอุปกรณโสตทัศูปกรณ สําหรับหองประชุม 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

               498,000 1                        498,000 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

หนาที่ 2 จาก 3



แผนงาน : แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร ระบบบริหารจัดการดานสุขภาพท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

กิจกรรม : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรดานสุขภาพ

ประเภท : คาครุภัณฑ
เขต ลําดับ รายการ ราคาตอหนวย

(บาท)
  จํานวน 
(หนวย)

 งบประมาณป 2565 
(บาท)

สถานที่จัดสรร จังหวัด

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

หนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

10 12 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรระดับ XGA ขนาด 4,000 
ANSI Lumens สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
นาจะหลวย ตําบลนาจะหลวย อําเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 42,500 1                          42,500 สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอนาจะหลวย

อุบลราชธานี

10 13 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรระดับ XGA ขนาด 3,500 
ANSI Lumens สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 28,000 1                          28,000 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

หนาที่ 3 จาก 3



แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะที่ดี 

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan

ประเภท : คาครุภัณฑ
เขต ลําดับ รายการ ราคาตอหนวย

(บาท)
  จํานวน 
(หนวย)

 งบประมาณป 2565 
(บาท)

สถานที่จัดสรร จังหวัด

รวมทั้งสิ้น 5                    6,310,000

10 1 เคร่ืองศนูยกลางการรักษาทางไกลและเคร่ืองติดตาม
สัญญาณชีพพรอมเคร่ืองกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อ
รองรับการเชื่อมตอระบบศูนยกลางการรักษาทางไกล 
โรงพยาบาลวารินชําราบ ตําบลคําน้ําแซบ 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

            1,200,000 1                     1,200,000 โรงพยาบาลวารินชําราบ อุบลราชธานี

10 2 เคร่ืองลางสายยางอัตโนมัติพรอมอบแหง ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 1,200 ลิตร โรงพยาบาลวารินชําราบ 
ตําบลคําน้ําแซบ อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

            1,650,000 1                     1,650,000 โรงพยาบาลวารินชําราบ อุบลราชธานี

10 3 เคร่ืองลางกลองสองตรวจชนิด 2 หัว โรงพยาบาล
วารินชําราบ ตําบลคําน้ําแซบ อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

            1,400,000 1                     1,400,000 โรงพยาบาลวารินชําราบ อุบลราชธานี

10 4 ชุดเคร่ืองมือผาตัดกระดูกพื้นฐาน โรงพยาบาล
วารินชําราบ ตําบลคําน้ําแซบ อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

            1,030,000 1                     1,030,000 โรงพยาบาลวารินชําราบ อุบลราชธานี

10 5 ชุดเคร่ืองมือผาตัดกระดูกพื้นฐาน โรงพยาบาล
วารินชําราบ ตําบลคําน้ําแซบ อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

            1,030,000 1                     1,030,000 โรงพยาบาลวารินชําราบ อุบลราชธานี

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

หนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หนาที่ 1 จาก 1



แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะที่ดี 

โครงการ : โครงการพระราชดําริและเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรม : สนบัสนุนการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริและเฉลิมพระเกียรติ

ประเภท : คาครุภัณฑ
เขต ลําดับ รายการ ราคาตอหนวย

(บาท)
  จํานวน 
(หนวย)

 งบประมาณป 2565 
(บาท)

สถานที่จัดสรร จังหวัด

รวมทั้งสิ้น 4                  11,200,000

10 1 เคร่ืองศนูยกลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตาม
สัญญาณชีพพรอมเคร่ืองกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อ
รองรับการเชื่อมตอระบบศูนยกลางการรักษาทางไกล 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ตําบลเมืองเดช 
อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง

            1,200,000 1                     1,200,000 โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชเดชอุดม

อุบลราชธานี

10 2 เครื่องเอกซเรยฟนทั้งปากพรอมกะโหลกศีรษะ แบบ 3 
มิติ โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชเดชอุดม ตําบล
เมืองเดช อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง

            2,800,000 1                     2,800,000 โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชเดชอุดม

อุบลราชธานี

10 3 เครื่องดมยาสลบพรอมเคร่ืองชวยหายใจ 
และเคร่ืองตรวจวัดคารบอนไดออกไซดและยาดมสลบ
ในลมหายใจออก สําหรับการผาตัดทั่วไป โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ตําบลเมืองเดช 
อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง

            1,700,000 1                     1,700,000 โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชเดชอุดม

อุบลราชธานี

10 4 กลองสองตรวจและผาตัดภายในชองทองและลําไสใหญ
พรอมระบบวีดิทัศน ชนิดภาพ 3 มิติ โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ตําบลเมืองเดช 
อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

            5,500,000 1                     5,500,000 โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชเดชอุดม

อุบลราชธานี

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

หนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หนาที่ 1 จาก 1



แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะที่ดี 

โครงการ : โครงการพระราชดําริและเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรม : สนบัสนุนการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริและเฉลิมพระเกียรติ

ประเภท : คาครุภัณฑ
เขต ลําดับ รายการ ราคาตอหนวย

(บาท)
  จํานวน 
(หนวย)

 งบประมาณป 2565 
(บาท)

สถานที่จัดสรร จังหวัด

รวมทั้งสิ้น 1                    3,800,000

10 1 กลองสองตรวจทอทางเดินน้ําดีและตับออนชนิดวีดิทัศน
แบบคมชัดสูงพรอมชุดควบคุมสัญญาณภาพ 
โรงพยาบาล50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตําบลไรนอย 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

            3,800,000 1                     3,800,000 โรงพยาบาล50 พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ

อุบลราชธานี

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

หนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หนาที่ 1 จาก 1



แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะที่ดี 

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan

ประเภท : คาครุภัณฑ
เขต ลําดับ รายการ ราคาตอหนวย

(บาท)
  จํานวน 
(หนวย)

 งบประมาณป 2565 
(บาท)

สถานที่จัดสรร จังหวัด

รวมทั้งสิ้น 4                  10,110,000

10 1 เคร่ืองตรวจหัวใจดวยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความ
คมชัดสูงไมนอยกวา 2 หัวตรวจ โรงพยาบาล
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตําบลไรนอย อําเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

            3,000,000 1                     3,000,000 โรงพยาบาล50 พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ

อุบลราชธานี

10 2 เคร่ืองศนูยกลางการรักษาทางไกลและเคร่ืองติดตาม
สัญญาณชีพพรอมเคร่ืองกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อ
รองรับการเชื่อมตอระบบศูนยกลางการรักษาทางไกล 
โรงพยาบาล50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตําบลไรนอย 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

            1,200,000 1                     1,200,000 โรงพยาบาล50 พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ

อุบลราชธานี

10 3 เคร่ืองตรวจวัดลานสายตาอัตโนมัติ โรงพยาบาล
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตําบลไรนอย อําเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

            2,060,000 1                     2,060,000 โรงพยาบาล50 พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ

อุบลราชธานี

10 4 เคร่ืองตรวจวิเคราะหแยกชั้นสวนหลังของดวงตา 
ชนิดความละเอียดสูง โรงพยาบาล50 พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ ตําบลไรนอย อําเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

            3,850,000 1                     3,850,000 โรงพยาบาล50 พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ

อุบลราชธานี

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

หนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หนาที่ 1 จาก 1



แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะที่ดี 

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan

ประเภท : คาครุภัณฑ
เขต ลําดับ รายการ ราคาตอหนวย

(บาท)
  จํานวน 
(หนวย)

 งบประมาณป 2565 
(บาท)

สถานที่จัดสรร จังหวัด

รวมทั้งสิ้น 12                    7,100,000

10 1 เคร่ืองศนูยกลางการรักษาทางไกลและเคร่ืองติดตาม
สัญญาณชีพพรอมเคร่ืองกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อ
รองรับการเชื่อมตอระบบศูนยกลางการรักษาทางไกล 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ตําบลในเมือง อําเภอ
เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง

            1,200,000 1                     1,200,000 โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค

อุบลราชธานี

10 2 ชุดเคร่ืองมือเปดกระโหลกศีรษะ โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด

            1,060,000 1                     1,060,000 โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค

อุบลราชธานี

10 3 เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2
 หัวตรวจ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี 2 เคร่ือง

            1,820,000 2                     3,640,000 โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค

อุบลราชธานี

10 4 เคร่ืองติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพ
อัตโนมัติ ขนาดเล็ก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี 8 เคร่ือง

               150,000 8                     1,200,000 โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค

อุบลราชธานี

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

หนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หนาที่ 1 จาก 1



แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะที่ดี 

โครงการ : โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม (GREEN&CLEAN Hospital)

กิจกรรม : พัฒนาและแกไขปญหาระบบบําบัดน้ําเสียในหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประเภท : คาที่ดินและสิ่งกอสราง
เขต ลําดับ รายการ ราคาตอหนวย

(บาท)
  จํานวน 
(หนวย)

 งบประมาณป 2565 
(บาท)

สถานที่จัดสรร จังหวัด

รวมทั้งสิ้น 1                    7,684,000

10 1 ระบบบําบัดน้ําเสีย  โรงพยาบาลเขมราฐ ตําบลเขมราฐ 
อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ

            7,684,000 1                     7,684,000 โรงพยาบาลเขมราฐ อุบลราชธานี

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

หนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หนาที่ 1 จาก 1



แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะที่ดี 

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan

ประเภท : คาที่ดินและสิ่งกอสราง
เขต ลําดับ รายการ ราคาตอหนวย

(บาท)
  จํานวน 
(หนวย)

 งบประมาณป 2565 
(บาท)

สถานที่จัดสรร จังหวัด

รวมทั้งสิ้น 1                  14,395,900

10 1 อาคารผูปวยใน 144 เตียง 6 ชั้น เปนอาคาร 
คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร 
โรงพยาบาลวารินชําราบ ตําบลคําน้ําแซบ 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง

งบประมาณทั้งส้ิน                 71,979,200  บาท
ป 2565 ตั้งงบประมาณ         14,395,900  บาท
ป 2566 ตั้งงบประมาณ         57,583,300  บาท

          71,979,200 1                   14,395,900 โรงพยาบาลวารินชําราบ อุบลราชธานี

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

หนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หนาที่ 1 จาก 1



แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

กจิกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดบั ตาม Service Plan

ประเภท : คาท่ีดินและสิ่งกอสราง
เขต ลําดับ รายการตามรางพรบ. 2565 ราคาตอหนวย

(บาท)
  จํานวน 
(หนวย)

 งบประมาณป 2565 
(บาท)

สถานท่ีจัดสรร จังหวัด

รวมทั้งสิ้น 1 53,616,200        

10 1 อาคารผูปวยนอก เปนอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นท่ีใชสอย
ประมาณ 2,919 ตารางเมตร โรงพยาบาลมวงสามสิบ 
ตําบลมวงสามสิบ อําเภอมวงสามสิบ 
จังหวัดอุบลราชธานี  1 หลัง

งบประมาณท้ังสิ้น                67,020,300 บาท
ป 2564 ตั้งงบประมาณ        13,404,100 บาท
ป 2565 ตั้งงบประมาณ       53,616,200  บาท

          67,020,300 1          53,616,200 โรงพยาบาลมวงสามสิบ อุบลราชธานี

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

หนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หนาที่ 1 จาก 1



แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

กจิกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดบั ตาม Service Plan

ประเภท : คาท่ีดินและสิ่งกอสราง
เขต ลําดับ รายการตามรางพรบ. 2565 ราคาตอหนวย

(บาท)
  จํานวน 
(หนวย)

 งบประมาณป 2565 
(บาท)

สถานท่ีจัดสรร จังหวัด

รวมทั้งสิ้น 1 52,098,100         

10 1 อาคารพักเจาหนาท่ี 7 ชั้น 96 หอง เปนอาคาร 
คสล.7 ชั้น พื้นท่ีใชสอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร 
โรงพยาบาลตระการพืชผล ตําบลขุหลุ อําเภอ
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  1 หลัง

งบประมาณท้ังสิ้น               69,480,000  บาท
ป 2563 ตั้งงบประมาณ         3,476,400  บาท
ป 2564 ตั้งงบประมาณ        13,905,500 บาท
ป 2565 ตั้งงบประมาณ       52,098,100  บาท

          69,480,000 1          52,098,100 โรงพยาบาลตระการพืชผล อุบลราชธานี

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

หนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หนาที่ 1 จาก 1


