
 

อนุมัติ 
 

 
 

(นายสุภาพ  สําราญวงษ) 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  

 

สวนราชการ   โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ อ.ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  โทร.  ๐๔๔-๘๖๑๗๐๐-๔   

ท่ี    ชย ๐๐๓๒.๓๐๑/17838……………..……..…..วันท่ี  27  ธันวาคม   2564 
เรื่อง     ขออนุมัติเผยแพรแผนผลของแผนการจัดซ้ือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสท่ี 1) 

.................................................................................................................................................................................... 
 

เรียน   ผูอํานวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
 

  ดวยกลุมงานพัสดุ  กลุมภารกิจดานอํานวยการ ขออนุมัติประกาศเผยแพรผลของแผนจัดซ้ือ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสท่ี 1) ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของทางราชการ เรื่อง 
กําหนดขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขอมูล
ขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตา 9 วรรคหนึ่ง (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2560 ท่ีมีมติใหหนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติ และดําเนินการอยางเครงครัด 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติใหประกาศในเว็ปไซตหนวยงานและปดประกาศ
เพ่ือเผยแพรใหสาธารณชนทราบตอไป 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

                    (นางสุวิตรี  กําลังเหลือ) 
เจาหนาท่ี 

 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ                                                                
         -  เพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

               (นายสถาพร  ปอมสุวรรณ) 
                    หัวหนาเจาหนาท่ี 

   บันทึกขอความ 



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง  ปงบประมาณพ.ศ.2565 
หนวยงาน  โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ  สาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ  กระทรวงสาธารณสขุ 

 

ลําดับที่ 

แผนงาน หมวดคาครุภัณฑ 
ที่ดินและส่ิงกอสราง 

ผลการดําเนินการ การเบิก-จาย 
 

เปนไปตาม
แผน(/) 

ไมเปนไป
ตามแผน(/) 

หมายเหตุ 
งาน/ 

โครงการ 
รายการ 

จํานวน
(หนวย
นับ) 

จัดหาโดยใช
วิธ ี

ประกาศ 
ประมูลราคา 
ประกวดราคา 
(วันเดือนป) 

ลงนามใน
สัญญา 

(วันเดือนป) 

การสงมอบ 
(วันเดือนป) 

เงินงบประมาณ 
(ลานบาท) 

เงินนอก 
งบประมาณ 

หรือเงินสมทบ 
(ลานบาท) 

แผนงานยทุธศาสตรเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะทีด่ ี           

 
โครงการ สนบัสนุนการดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดาํริและเฉลิมพระเกยีรต ิ

          

1  
เครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคล่ืน
เสียงความถี่สูง ชนิดห้ิวถือ 2 หัวตรวจ 

เครื่อง e-bidding 23 ก.ย.64 29 ต.ค.64 24 ธ.ค.64 0.448 - √  งปม.เหลือ 2,000 บาท 

2  
เครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคล่ืน
เสียงความถี่สูง ชนิดห้ิวถือ 2 หัวตรวจ 

เครื่อง e-bidding 23 ก.ย.64 29 ต.ค.64 24 ธ.ค.64 0.448 - √  งปม.เหลือ 2,000 บาท 

 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ           

1  
เครื่องควบคุมการใหสารน้ําทางหลอด
เลือดดําชนิด 1 สาย 

เครื่อง เฉพาะเจาะจง 23 ก.ย.64 14 ต.ค.64 19 พ.ย.64 0.054 - √ - งปม.เหลือ 500 บาท 

2  
เครื่องชวยหายใจชนิดควบคุมดวย
ปริมาตรและความดันขนาดเล็ก 

เครื่อง เฉพาะเจาะจง 23 ก.ย.64 29 ต.ค.64 8 ธ.ค.64 0.43 - √ - งปม.เหลือ 20,000 บาท 

             

 
                                                                 
 
                                                                                             

ลายมือชื่อ………………………………………..ผูตรวจสอบ      ลายมือชื่อ…………………………………………ผูรับผิดชอบ 
             (นายสุภาพ  สําราญวงษ)              (นางสุวิตรี  กําลังเหลือ)                                                                         
ผูอํานวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ                         นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ                                                                         
                      



คําอธิบายวิธีการกรอก 
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง 

……………………………………….. 
ชองท่ี  (๑)   ใหเรียงลําดับตามความสําคัญ หรือความเรงดวนของงาน/โครงการตามท่ี

กําหนดไวในแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจําป…….  
ชองท่ี  (๒) ใหระบุชื่อแผนงาน งาน/โครงการตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ

จัดจาง  
ประจําป…..  หรือตามท่ีไดมีการเปลี่ยนแปลง 

ชองท่ี  (๓) ใหระบุรายละเอียดตาง  ๆ  ตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง  
ประจําป….หรือตาท่ีไดมีการเปลี่ยนแปลงหรือตามท่ีสํานักงบประมาณ
อนุมัติ 

ชองท่ี  (๔)  ใหระบุจํานวนหนวยนับ เชน รายการ  เครื่อง  ชุด  เปนตน 
ชองท่ี  (๕)  ใหระบุวิธีการจัดหาเชน  สอบราคา หรือประกวดราคา หรือวิธีพิเศษ  หรือ
วิธีประมูล  

ดวยระบบอิเลก็ทรอนิกส (E-Auction) 
ชองท่ี  (๖) (๗)และ(๘) ใหระบุวัน เดือน และ ป พ.ศ. ท่ีดําเนินการจริง 
ชองท่ี  (๙) และ (๑๐) ใหระบจุํานวนเงินท่ีไดมีการเบิก – จายจริงเปนตัวเลข  โดยมีจุดทศนิยมไม
เกิน ๓ ตําแหนง 
ชองท่ี  (๑๑) และ (๑๒) ใหทําเครื่องหมาย  /  ลงในชองท่ีตองการ  ท้ังนี้หากไมเปนไปตามแผนให

จัดทํารายละเอียดประกอบเก่ียวกับสาเหตุตาง  ๆ   ท่ีไมเปนไปตามแผน  
ผลกระทบ และ 
วิธีการแกไข ฯลฯ 

ชองท่ี  (๑๓) ใหระบุรายละเอียดตาง  ๆ  ท่ีตองการแจงใหทราบเพ่ิมเติมหรือในกรณีมี
ขอมูลท่ีแตกตาง หรือมิไดกําหนดหัวขอไวในแบบรายงานผลการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง 

ผูตรวจสอบ หมายถึง  เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากผูรับตรวจใหดําเนินการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง 

ผูรับผิดชอบ หมายถึง  ผูรับตรวจตามความในประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  
เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติกรจัดซ้ือจัดจาง  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็ปไซตของหนวยงาน และปดประกาศในหนวยงาน 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 

ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 

ชื่อหนวยงาน กลุมงานพัสดุ กลุมภารกิจดานอํานวยการ 
วัน / เดือน /ป 27 ธันวาคม 2564 
หัวขอ ขออนุมัติเผยแพรผลของแผนจัดซ้ือ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
รายละเอียดขอมูล ผลของแผนจัดซ้ือประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสท่ี 1) 
Link ภายนอก (เวปไซต) http:// 
บอรดประชาสัมพันธ ชั้น 1 อาคาร 4 (อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน) 

 
 

  
 

 

 
ผูรับผิดชอบในการใหขอมูล 

 
 
 

(นางสุวิตรี  กําลังเหลือ) 
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
วันท่ี  27 ธันวาคม 2564 

 

ผูอนุมัติรับรอง 

 
 

(นายสถาพร  ปอมสุวรรณ) 
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

วันท่ี  27 ธันวาคม 2564 
 

 
ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
(นางสาวเบญญดา  ศิริวัลลภ) 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 
วันท่ี  27 ธันวาคม 2564 

 

 
ผูรับผิดชอบการนําขอมูลปดประกาศ 

 

 
(นางสาวปริศนา  แยมฎีกา) 

นักจัดการงานท่ัวไป 
วันท่ี  27 ธันวาคม 2564 
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