
มูลค่ารวม 
(บาท)

จ านวน
รายการ บาท

จ านวน
รายการ บาท

จ านวน
รายการ บาท

แผน 18,676,297.33      463          16,855,775.54       44            1,518,014.33        99            302,507.46           
จดัซ้ือจริง 12,194,902.94      463          11,121,671.77       44            882,890.02           99            190,341.15           

แผน 15,559,336.65      463          14,046,481.08       44            1,265,011.94        99            247,843.63           
จดัซ้ือจริง 14,769,604.52      463          13,923,511.19       44            846,093.33           99            234,665.31           

แผน 15,559,336.65      463          14,046,481.08       44            1,265,011.94        99            247,843.63           
จดัซ้ือจริง

แผน 12,442,370.53      463          11,237,184.88       44            1,012,009.55        99            193,176.10           
จดัซ้ือจริง

แผน 62,237,341.16      1,852        56,185,922.58       176          5,060,047.76        396          991,370.82           
จดัซ้ือจริง

61,245,970.34       

ผลแผนปฏิบัติการจัดซ้ือยา

หน่วยงาน กลุม่งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวดัชัยภูมิ

 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

เภสัชกรช านาญการ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภูเขยีวเฉลิมพระเกยีรติ นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัดชัยภูมิ

ผู้จดัท า............................................. ผู้เสนอ.............................................

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ผู้อนุมัติ..........................................
(นางพรหมพร  สมจนัทร์)

รวมทั้งส้ิน

(นายสุภาพ  ส าราญวงษ)์ (นายวชิระ บถพิบูลย)์

วัสดุเภสัชกรรมยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
งวดการจดัซ้ือ

ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)



งวดการจัดซื้อ

จํานวนรายการ บาท

แผน 255 7,200,987.28                          

จัดซื้อจริง 255 8,592,437.80                          

แผน 255 7,295,022.28                          

จัดซื้อจริง 255 19,441,286.00                        

แผน 255 7,137,047.28                          

จัดซื้อจริง

แผน 255 7,151,632.78                          

จัดซื้อจริง

แผน 255 28,784,689.62                        

จัดซื้อจริง

(นางสาวกชกร  ทองสุขแกง) (นายสุภาพ  สําราญวงษ) (นายวชิระ บถพิบูลย)

นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ ผูอํานวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

 ไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย.-ม.ิย.

 ไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค.-ก.ย.

 รวมทั้งสิ้น

ผูจัดทํา............................................. ผูเสนอ............................................. ผูอนุมัต.ิ.........................................

ผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร ประเภท วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย

หนวยงาน กลุมงานเทคนิคการแพทยและพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ

ประจําปงบประมาณ 2565

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร ประเภท วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย

 ไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค.-ธ.ค.

 ไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค.-ม.ีค.



งวดการจัดซื้อ

จํานวนรายการ บาท

แผน 1003 9,786,629.61                        

จัดซื้อจริง 1003 6,912,399.63                        

แผน 1003 9,498,257.66                        

จัดซื้อจริง 1003 12,214,768.84                       

แผน 1003 9,507,444.12                        

จัดซื้อจริง

แผน 1003 9,207,525.67                        

จัดซื้อจริง

แผน 1003 37,999,857.04                       

จัดซื้อจริง

(นายวชิระ บถพิบูลย)

ผลแผนปฎิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑที่มิใชยา ประเภท วัสดุการแพทย

หนวยงาน  กลุมงานพัสดุ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ

ประจําปงบประมาณ 2565

เวชภัณฑที่มิใชยา ประเภท วัสดุการแพทย

 ไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค.-ธ.ค.

 ไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค.-ม.ีค.

 ไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย.-ม.ิย.

 ไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค.-ก.ย.

 รวมทั้งสิ้น

ผูจัดทํา............................................. ผูเสนอ............................................. ผูอนุมัต.ิ.........................................

(นางสุวิตรี กําลังเหลือ) (นายสุภาพ  สําราญวงษ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ผูอํานวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ



37,999,857.04 

37,999,857.04        



การจัดซื้อ

จํานวนรายการ บาท

แผน 131                                      689,314.00                            

จัดซื้อจริง 131                                      252,997.17                            

แผน 163                                      894,728.00                            

จัดซื้อจริง 163                                      553,680.74                            

แผน 149                                      878,776.00                            

จัดซื้อจริง -                                       -                                       

แผน 143                                      759,092.00                            

จัดซื้อจริง -                                       -                                       

แผน 537                                      3,221,910.00                          

จัดซื้อจริง -                                       -                                       

ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ ผูอํานวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

 ไตรมาสที่ 4 เดือน (ก.ค.-ก.ย.)

 ไตรมาสที่ 3 เดือน (เม.ย.-ม.ิย.)

 รวมทั้งสิ้น

ผูจัดทํา............................................. ผูเสนอ............................................. ผูอนุมัต.ิ.........................................

(นายอตินาต ธรรมรัชสุนทร) (นายสุภาพ  สําราญวงษ) (นายวชิระ บถพิบูลย)

ผลแผนจัดซื้อเวชภัณฑที่มิใชยา ประเภท วัสดุทันตกรรม

หนวยงาน กลุมงานทันตกรรม โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ

ประจําปงบประมาณ 2565

เวชภัณฑที่มิใชยา ประเภท วัสดุทันตกรรม

 ไตรมาสที่ 1 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.)

 ไตรมาสที่ 2 เดือน (ม.ค.-ม.ีค.)



4,028,587.91 



จํานวนรายการ บาท

งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) แผน 287 1,147,146.92

จัดซื้อจริง 287 3,622,331.72

งวดที่ 2 (ม.ค.-ม.ีค.) แผน 287 1,125,460.12

จัดซื้อจริง 287 3,371,035.69

งวดที่ 3 (เม.ย.-ม.ิย.) แผน 287 1,089,129.74

จัดซื้อจริง

งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) แผน 287 1,043,273.11

จัดซื้อจริง

รวมทั้งสิ้น แผน 287 11,398,377.30

จัดซื้อจริง

ผูจัดทํา............................................. นุมัต.ิ..........................................................

(นางสุวิตรี กําลังเหลือ) (นายวชิระ บถพิบูลย)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

(นายสุภาพ  สําราญวงษ)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

วัสดุทั่วไป

ผูเสนอ.............................................................

ผลแผนปฎิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป

หนวยงาน งานพัสดุ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ

ประจําปงบประมาณ 2565

งวดการจัดซื้อ



งวดการจัดจาง

จํานวนรายการ บาท

แผน 163 2,642,885.00                          

จัดจางจริง 163 247,510.00                            

แผน 163 390,725.00                            

จัดจางจริง 163 652,770.00                            

แผน 163 399,425.00                            

จัดจางจริง

แผน 163 390,725.00                            

จัดจางจริง

แผน 163 3,823,760.00                          

จัดจางจริง

ผลแผนการจางตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ

หนวยงาน กลุมงานเทคนิคการแพทยและพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ

ประจําปงบประมาณ 2565

จางตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ

 ไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค.-ธ.ค.

 ไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค.-ม.ีค.

 ไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย.-ม.ิย.

 ไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค.-ก.ย.

 รวมทั้งสิ้น

ผูจัดทํา............................................. ผูเสนอ............................................. ผูอนุมัต.ิ.........................................

(นางสาวกชกร  ทองสุขแกง) (นายสุภาพ  สําราญวงษ) (นายวชิระ บถพิบูลย)

นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ ผูอํานวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ



งวดการจัดซื้อ

จํานวนรายการ บาท

แผน 5                                         17,765.00                              

จัดซื้อจริง 5                                         17,000.00                              

แผน 5                                         25,280.00                              

จัดซื้อจริง 5                                         25,115.00                              

แผน 5                                         25,825.00                              

จัดซื้อจริง

แผน 5                                         25,280.00                              

จัดซื้อจริง

แผน 5                                         94,150.00                              

จัดซื้อจริง

 ไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย.-ม.ิย.

 รวมทั้งสิ้น

ผลแผนปฎิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑยา

หนวยงาน กลุมงานทันตกรรม โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เวชภัณฑยา

 ไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค.-ธ.ค.

 ไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค.-ม.ีค.

 ไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค.-ก.ย.
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