
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เปา้ฯ 2 2
งบฯ 570,000.00 0.00 0.00 570,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
เปา้ฯ 10 10
งบฯ 220,000.00 220,000.00
เปา้ฯ 1 1
งบฯ 350,000.00 350,000.00

570,000.00 0.00 0.00 570,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหม้ปีระสิทธิภาพ และมธีรรมาภบิาล

แบบฟอร์มแผนปฏบิตักิาร การด าเนินงานปกต ิประจ าปงีบประมาณ 2565
โรงพยาบาลจติเวชสระแก้วราชนครินทร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์
ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
งบลงทุน

กลยุทธ:์ N/Aพัฒนาระบบข้อมลูเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อสนบัสนนุ
ระบบบริการสุขภาพจิต

(6) โครงการ/กิจกรรม
(7) หน่วย

นับ
เปา้ฯ/งบฯ (8) รวม

(9) เปา้หมาย/งบประมาณจ าแนกรายเดอืน เหตผุลความ
จ าเปน็

(10) หน่วยงานทีป่ฏบิตัิ

1 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ โรงพยาบาลจิตเวช
สระแกว้ราชนครินทร์

    1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไมน่อ้ยกว่า
19 นิว้)

    เคร่ือง

    1.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่่าย แบบที่ 2     เคร่ือง

0.00
รวมงบประมาณ

% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส 100.00 0.00 0.00



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เปา้ฯ 1 1
งบฯ 14,365,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,365,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
เปา้ฯ 1 1

งบฯ 14,365,700.00 14,365,700.00

14,365,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,365,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00

เหตผุล
ความจ าเปน็

(10) หน่วยงานที่
ปฏบิตัิ

1 ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง รายการ โรงพยาบาลจิตเวช
สระแกว้ราช
นครินทร์    1.1 อาคารบา้นพักเจ้าหนา้ที่ 52 หอ้ง 

4 ชัน้ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,724 ตาราง
เมตร

    หลัง

รวมงบประมาณ
% เปรียบเทียบรวมงบประมาณรายไตรมาส 0.00 100.00 0.00

กลยุทธ:์ N/A
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต

(6) โครงการ/กิจกรรม
(7) หน่วย

นับ
เปา้ฯ/งบฯ (8) รวม

(9) เปา้หมาย/งบประมาณจ าแนกรายเดอืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช

แบบฟอร์มแผนปฏบิตักิาร การด าเนินงานปกต ิประจ าปงีบประมาณ 2565
โรงพยาบาลจติเวชสระแก้วราชนครินทร์แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนษุย์
ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
งบลงทุน



1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 414,600.00    129,400.00 544,000.00    
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 71,350.00      274,200.00 345,550.00    
3. ครุภัณฑ์กำรแพทย์ 458,600.00    -            458,600.00    
4. ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์ -              -            -              
5. ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง -              -            -              
6. ครุภัณฑ์กำรเกษตร 18,900.00      -            18,900.00      
7. ครุภัณฑ์กำรศึกษำ -              -            -              
8. ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 35,300.00      -            35,300.00      
9. ครุภัณฑ์งำนบ้ำนและงำนครัว -              -            -              
10. ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 64,900.00      -            64,900.00      
11. ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและ
ขนส่ง

-              -            -              
12. ครุภัณฑ์โรงงำน 32,900.00      -            32,900.00      
13. ครุภัณฑ์กีฬำ -              -            -              
14. ครุภัณฑ์ดนตรี -              -            -              
15. ครุภัณฑ์ส ำรวจ -              -            -              
16. ครุภัณฑ์สนำม -              -            -              

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,096,550.00 403,600.00 1,500,150.00 

บร. 6 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจ าปีงบประมาณ 2565 ปรับ
แผนคร้ังท่ี 1

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

รายการ *
แผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงปี 2565

ค าช้ีแจง จ านวนเงินท่ี
ได้รับอนุมัติ / 

ปรับแผนการ
ใช้จ่ายเงิน

คงเหลือสุทธิ
หลังปรับ



ปรับแผนการใช้
จ่ายเงินบ ารุง คร้ังท่ี

 1

ราคาต่อหน่วย
จ านวน
หน่วย

จ านวนเงิน จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย
จ านวน
หน่วย

จ านวนเงิน

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ

คุณลักษณะพ้ืนฐาน เคร่ือง         18,000 3     54,000.00 ปรับปรุงระบบเครือข่าย Network
(L2 Switch) ขนาด 24
 ช่อง

 - มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model ตึกห้าช้ัน
แบบท่ี 2  - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T (ซ้ือใหม่)

หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง                
 - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเช่ือม ต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง                     
 - รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address  
 - E8สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้

2.2 อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ

คุณลักษณะพ้ืนฐาน เคร่ือง           5,400       8         43,200 ปรับปรุงระบบเครือข่าย Network
ไร้สาย (Access Point)  - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac) ได้เป็นอย่างน้อย ตึกห้าช้ัน
แบบท่ี 1  - สามารถท างานท่ีคล่ืนความถ่ี 2.4 GHz และ 5 GHz 14  (ซ้ือใหม่)

 - สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย  
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
 - สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet)  
 - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้ 

2.3 สแกนเนอร์ส าหรับ
งาน

คุณลักษณะพ้ืนฐาน เคร่ือง         27,000       1         27,000 ใช้ทดแทนเคร่ืองสแกนงานสารบัญ 
เก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ

 - เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ(Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น เคร่ืดงเก่าช ารุดไม่สามารถซ่อมได้
 แบบท่ี 2  - สามารถสแกนเอกสารได้2 หน้าแบบอัตโนมัติ (ซ้ือใหม่)

 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
 - มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 40 ppm 
 - สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

บร. 6-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เฉพาะรายการท่ีปรับลด/เพ่ิม) ประจ าปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนคร้ังท่ี 1
หน่วยงาน  โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

ล า
ดับ

รายการ

แผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงหลังปรับแผนคร้ังท่ี 1

ค าช้ีแจงและเหตุผลความจ าเป็น
ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ

หน่วย
นับ

แผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงท่ีได้รับ
อนุมัติ/หลังปรับแผนคร้ังท่ี 1

สุทธิหลังปรับแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง 
คร้ังท่ี 1



2.4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก

คุณลักษณะพ้ืนฐาน เคร่ือง         30,000       5        150,000 ใช้ส าหรับบึนทักข้อมูลการรักษา
 *รายละเอียดไม่ตรง  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread)  ระบบงานผู้ป่วยใน และลองรับ
ราคากลาง  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) C10มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB ระบบเวชระเบียนอิเล็คทรอนิกส์

 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB (ซ้ือใหม่)
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ  
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย
 - มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1920x1080 (FHD), OLED, Touch Screen,Glossy, 
100% DCI-P3, PANTONE Validated และมีขนาดไม่น้อยกว่า 13 น้ิว
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ H10USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า D103 ช่อง 
 - มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth

รวมค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์              -                       -       80,400.00      17    274,200.00

รวมท้ังส้ิน



ล ำดับ ระยะเวลำ จ ำนวน
ท่ี ด ำเนินกำร หน่วย
3 ระบบเครือข่าย Network ระบบเครือข่าย Network ภายในอาคาร ตึก 5 ช้ัน 30 1 129,000.00          129,000.00         ปรับปรุงระบบเคือข่าย network

ตึก 5 ช้ัน 1. สายแลนด์สายทองแดงแบบตีเกลียว UTP CAT 6  เพ่ือให้รองรับการใช้งาน และ
พร้อมงานติดต้ัง จ านวน   40 จุด ประโยนช์ในการให้บริการผู้ป่วย

รวมท้ังส้ิน

บร. 7 รำยละเอียดแผนกำรใช้จ่ำยเงินบ ำรุง งบลงทุน (ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำงเฉพำะรำยกำรท่ีปรับลด/เพ่ิม) ปรับแผนคร้ังท่ี 1
หน่วยงำน โรงพยำบำลจิตเวชสระแก้วรำชนครินทร์

รำยกำร รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร
 จ ำนวนเงินท่ีได้รับอนุมัติ /

 หลังปรับแผน
ปรับแผนกำรใช้

จ่ำยเงินบ ำรุง คร้ังท่ี

คงเหลือสุทธิหลังปรับ
แผนกำรใช้จ่ำยเงิน

บ ำรุง
ค ำช้ีแจงและเหตุผลควำมจ ำเป็น


	ครุภัณฑ์
	สิ่งก่อสร้าง

