
แผนงาน

งาน/โครงการ รายการ
จํานวน

(หนวยนับ)

งานตอเนื่อง
ท่ีผูกพัน

งบประมาณ
ปตอไป

งานท่ีเสร็จ
ภายในป 2559

จัดซื้อ
จัด
จาง

ประมูล
ราคา

ประ 
กวด

ราคา 
(e-GP)

มี (/) ไมมี (/)

ประกาศ
สอบราคา/
ประกวด
ราคา 

(เดือน/ป)

คาดวาจะลง
นามใน
สัญญา 

(เดือน/ป)

คาดวาจะมี
 การสง
มอบป 
2559 

(เดือน/ป)

งบประมาณท่ีไดรับ
อนุมัติในป 2559 

(บาท)

เงินนอก
งบประมาณ

หรือเงินสมทบ
 (บาท)

คาครุภัณฑ

1 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ หมอแปลงไฟฟาขนาดไมนอยกวา 350 กิโลวัตต 1 ชุด / / / ก.ย.-58 ต.ค.-58 ธ.ค.-58 645,000.00 
(งบลงทุน) โรงพยาบาลเสนางคนิคม อําเภอเสนางคนิคม

จังหวัดอํานาจเจริญ

2 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ เครื่องติดตามสัญญาณชีพพรอมเครื่องกระตุกหัวใจ 1 เครื่อง / / / ก.ย.-58 ต.ค.-58 ธ.ค.-58 645,000.00 
(งบลงทุน) ในรถพยาบาล โรงพยาบาลลืออํานาจ อ.ลืออํานาจ

จังหวัดอํานาจเจริญ

3 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ เครื่องติดตามสัญญาณชีพพรอมเครื่องกระตุกหัวใจ 1 เครื่อง / / / ก.ย.-58 ต.ค.-58 ธ.ค.-58 645,000.00 
(งบลงทุน) ในรถพยาบาล โรงพยาบาลพนา อําเภอพนา

จังหวัดอํานาจเจริญ

4 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ เครื่องติดตามสัญญาณชีพพรอมเครื่องกระตุกหัวใจ 1 เครื่อง / / / ก.ย.-58 ต.ค.-58 ธ.ค.-58 645,000.00 
(งบลงทุน) ในรถพยาบาล โรงพยาบาลหัวตะพาน

จังหวัดอํานาจเจริญ

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

5 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ อาคารผูปวยใน ขนาด 30 เตียง เปนอาคาร คสล. 1 หลัง / / / ก.ย.-58 ต.ค.-58 ส.ค.-59 7,559,200.00 
(งบลงทุน) 2 ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ 592 ตารางเมตร

โรงพยาบาลปทุมราชวงศา อ.ปทุมราชวงศา

จังหวัดอํานาจเจริญ

6 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ อาคารสถานีอนามัย เปนอาคาร คสล. 2 ชั้น 1 หลัง / / / ก.ย.-58 ต.ค.-58 ส.ค.-59 2,759,400.00 
(งบลงทุน) พื้นที่ใชสอยประมาณ 300 ตารางเมตร

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลน้ําทวม

อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ

ออกแบบหรือกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะแลว

แผนปฏิบัติการ แผนการจายเงิน

หมายเหตุ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง งบลงทุน งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ กระทรวงสาธารณสุข

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

ลําดับท่ี

ลักษณะงาน (/) วิธีการ (/)
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อนุมัติในป 2559 

(บาท)

เงินนอก
งบประมาณ

หรือเงินสมทบ
 (บาท)

ออกแบบหรือกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะแลว

แผนปฏิบัติการ แผนการจายเงิน

หมายเหตุ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง งบลงทุน งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ กระทรวงสาธารณสุข

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

ลําดับท่ี

ลักษณะงาน (/) วิธีการ (/)

7 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ อาคารสถานีอนามัย เปนอาคาร คสล. 2 ชั้น 1 หลัง / / / ก.ย.-58 ต.ค.-58 ส.ค.-59 2,759,400.00 
(งบลงทุน) พื้นที่ใชสอยประมาณ 300 ตารางเมตร

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาแต

อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ

8 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ อาคารสถานีอนามัย เปนอาคาร คสล. 2 ชั้น 1 หลัง / / / ก.ย.-58 ต.ค.-58 ส.ค.-59 2,759,400.00 
(งบลงทุน) พื้นที่ใชสอยประมาณ 300 ตารางเมตร

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาปาแซง

อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ

9 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ อาคารสถานีอนามัย เปนอาคาร คสล. 2 ชั้น 1 หลัง / / / ก.ย.-58 ต.ค.-58 ส.ค.-59 2,759,400.00 
(งบลงทุน) พื้นที่ใชสอยประมาณ 300 ตารางเมตร

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโนนหนามแทง

อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ

10 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ บานพักขาราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) 1 หลัง / / / ก.ย.-58 ต.ค.-58 เม.ย.-59 1,078,600.00 
(งบลงทุน) เปนอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ

98 ตารางเมตร โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลจานลาน อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ

11 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ บานพักขาราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) 1 หลัง / / / ก.ย.-58 ต.ค.-58 เม.ย.-59 1,078,600.00 
(งบลงทุน) เปนอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ

98 ตารางเมตร โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลนาคู อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ

12 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ บานพักขาราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) 1 หลัง / / / ก.ย.-58 ต.ค.-58 เม.ย.-59 1,078,600.00 
(งบลงทุน) เปนอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ
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ออกแบบหรือกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะแลว

แผนปฏิบัติการ แผนการจายเงิน

หมายเหตุ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง งบลงทุน งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ กระทรวงสาธารณสุข

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

ลําดับท่ี

ลักษณะงาน (/) วิธีการ (/)

98 ตารางเมตร โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลโนนโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ

13 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ บานพักขาราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) 1 หลัง / / / ก.ย.-58 ต.ค.-58 เม.ย.-59 1,078,600.00 
(งบลงทุน) เปนอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ

98 ตารางเมตร โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลหวยทม อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ

14 พัฒนาดานสาธารณสุข อาคารพัสดุ เปนอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใชสอย 1 หลัง / / / ก.ย.-58 ต.ค.-58 ก.ค.-59 1,442,600.00 
(งบลงทุน) ประมาณ 288 ตารางเมตร(ฐานรากชนิดไมตอกเข็ม)

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ

15 พัฒนาดานสาธารณสุข อาคารที่ทําการสาธารณสุขอําเภอ เปนอาคาร 1 หลัง / / / ก.ย.-58 ต.ค.-58 ส.ค.-59 3,450,900.00 
(งบลงทุน) คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ 285 ตารางเมตร

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพนา อ.พนา

จังหวัดอํานาจเจริญ

16 พัฒนาดานสาธารณสุข อาคารที่ทําการสาธารณสุขอําเภอ เปนอาคาร 1 หลัง / / / ก.ย.-58 ต.ค.-58 ส.ค.-59 3,450,900.00 
(งบลงทุน) คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ 285 ตารางเมตร

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอลืออํานาจ 

จังหวัดอํานาจเจริญ

(ลงชื่อ) ผูจัดทํา (ลงชื่อ) ผูรับผิดชอบ

(นางสาวกาญจนา นารีวงค) (นายภาสกร ไชยเศรษฐ)

นักวิชาการคอมพิวเตอร นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ


