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เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ตามแผนฯ 

 

 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ   

  ความเป็นมา 
 อ้างถึง เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ซึ่ง กระทรวงสาธารณสุขมีการขับเคลื่อนการด าเนินการตาม  มาตรการ ๓ ป ๑ ค                         
(ปลูก/ ปลุกจิตส านึก ป้องกันปราบปราม และ เครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมุ่งเน้นการป้องกัน  
การทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน        
ของหน่วยงานภาครัฐภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  
 

  ข้อพิจารณา 
   ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการด้าน  ITA  ของโรงพยาบาลหนองวัวซอ สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ
การประเมิน โรงพยาบาลหนองวัวซอ จึงขอเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลหนองวัวซอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 และขออนุญาตน าข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน http://nwshospital.com/2018 โรงพยาบาลหนองวัวซอ องค์กรคุณธรรม (ITA) เพ่ือใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ตามแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหนองวัวซอ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 ดังแบบเอกสาร/ไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

  ข้อเสนอ    
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 
(นางศุภากาญจน์  อุปโคตร) 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

 

ความเห็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 

   ทราบ 
   อนุญาตเผยแพร่            
   ไม่อนุญาต (เหตุผล)   .................................................................. 

 

        
 (นายปกรณ์  จารักษ์) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
  
 

ตรวจผ่านแล้ว 

หัวหน้ากลุ่ม........…………………. 

เจ้าของเรื่อง............................. 

พิมพ/์ทาน….…………………….... 

ตรวจ..........……………………….... 

(ส าเนาคู่ฉบับ) 

http://nwshospital.com/2018


                   ลงช่ือ ..........................................ผู้เสนอขออนุมัติ

                               (นางสาวปฎญิา  ปรุะเทพ )

                     หวัหน้ากลุ่มงานบริหาร รพ.หนองวัวซอ   

                     ลงช่ือ............................................ผู้เหน็ชอบแผน

                                 

                     

                     ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัติ 

                                 

                     

                    

        (...........................................)

  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอดุรธานี

      วันท่ี.........................................

แผนเงินบ ำรุงประจ ำปงีบประมำณ 2565

โรงพยำบำล หนองวัวซอ

อ ำเภอหนองวัวซอ   จงัหวัดอุดรำนี

          (นายปกรณ์  จารักษ)์

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ   



ล ำดบั รำยกำร  จ ำนวน

1 ประมำณกำรรำยรับ ปีงบประมำณ 2565

1.1 รายรับค่ารักษาพยาบาล             152,585,541.77

1.2 รายรับจากการตามจ่าย                      7,159.05

1.3 รายรับ AE /Hight Cost / ตามผลงาน                   103,687.00

1.4 รายรับอื่นๆ (ระบุ)                   520,071.84

รวมประมำณกำรรำยรับ           153,216,459.66

2 ประมำณกำรรำยจ่ำย ปีงบประมำณ 2565

2.1 ค่าใช้จ่ายด้านบคุลากร              45,120,492.51

2.2 ค่าใช้สอย                6,961,412.99

2.3 ค่าสาธารณูปโภค                2,724,963.22

2.4 ค่ายาและเวชภณัฑ์              25,392,687.66

2.5 ค่าวัสดุท่ัวไป                9,024,507.82

2.6 ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ                6,870,239.36

2.7 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน                3,672,749.76

2.8 สนบัสนนุให ้รพ.สต. และ สสอ.              11,282,726.51

2.9 งบกลาง (กรณีฉุกเฉิน / เร่งด่วน)                2,000,000.00

2.10 ค่าใช้จ่าย อื่นๆ  (ระบุ)              22,572,742.24

รวมประมำณกำรรำยจ่ำย           135,622,522.07

ดลุรำยรับ-รำยจ่ำย ปี 2565 17,593,937.59           

3 เงินบ ำรุงคงเหลือ  ณ วันที่ 30 กันยำยน  2564             17,879,425.48

4 ประมำณกำรยอดเงินบ ำรุงคงเหลือ ณ วันที่  30 กันยำยน  

2565

            35,473,363.07

5 หน้ีค้ำงช ำระ ณ วันที่ 30 กันยำยน  2564              32,896,336.56

แผนกำรรับ-จ่ำยเงินบ ำรุงโรงพยำบำล  ปีงบประมำณ 2565

โรงพยำบำลหนองวัวซอ  อ ำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธำนี

ลงชื่อ..............................ผู้เสนอ 
  (นางสาววมัชญา  พัศดร) 
ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญช ี

ลงชื่อ...........................ผู้เห็นชอบ 
      (นางปฎิญา  ปุระเทพ) 
ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน   
บริหารงานท่ัวไป 

ลงชื่อ..................................ผูอ้นุมัติ 
      (นายปกรณ์  จารักษ์) 
   ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 



รำยรับ ประมำณกำรรำยรับ
ต.ค.63-ก.ค.64 ปีงบประมำณ 2565

1 รำยรับค่ำรักษำพยำบำล
1.1 เงิน UC เหมาจ่ายรายหัว  (OP,PP)       51,535,905.56       51,535,905.56
1.2 เงิน UC  IP       40,879,067.80       40,879,067.80
1.3 รายรับเงินกองทุนสถานะและสิทธิ (OPจากกระทรวง)             20,106.00             20,106.00
1.4 รายรับสิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรง         7,716,617.11         7,716,617.11
1.5 รายรับสิทธิต้นสังกัด             94,800.00             94,800.00
1.6 รายรับสิทธิอปท.         1,399,735.72         1,399,735.72
1.7 รายรับช าระเงินเอง       12,290,649.66       12,290,649.66
1.8 รายรับประกันสังคม             94,893.24             94,893.24
1.9 รายรับกองทุนทดแทน             59,414.00             59,414.00
1.10 รายรับ พรบ.รถ           510,344.00           510,344.00
1.11 รายรับค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ (ระบุ)       37,984,008.68

รวมรำยไดค่้ำรักษำพยำบำล    114,601,533.09    152,585,541.77
2 รำยไดจ้ำกกำรตำมจ่ำย

2.1 สิทธิ UC                       -   
2.2 สิทธิบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ (กระทรวง+              7,159.05
2.3 สิทธิประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (กระทรวง+                       -   

รวมรำยไดจ้ำกกำรตำมจ่ำย                      -               7,159.05
3 รำยได ้AE/Hight Cost /ตำมผลงำน (UC)          103,687.00          103,687.00 เพ่ิมรำยละเอียดได้

4 รำยไดอ่ื้นๆ(ระบ)ุ
4.1  ดอกเบีย้             33,680.42 67,360.84            

4.2  กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล
4.3  งบ LTC
4.4  เงินรับบริจาค           452,711.00
4.5  เงินเหลือจากค่าเส่ือม(งบลงทุน)

รวมรำยไดอ่ื้นๆ            33,680.42          520,071.84
รวมทัง้สิ้น 114,738,900.51    153,216,459.66    

ประมำณกำรรำยรับปีงบประมำณ 2565

โรงพยำบำลหนองวัวซอ  อ ำเภอหนองวัวซอ      จังหวัดอุดรธำนี

รำยกำรล ำดบั
หมำยเหตุ



หน้ีค้ำงช ำระ รำยจ่ำย ประมำณกำรรำยจ่ำย

ณ 30 ก.ย.64 ต.ค.63-ก.ย.64 ปงีบประมำณ 2565

1 รำยจ่ำยด้ำนบคุลำกร

1.1 ค่าจา้ง พกส.  จ านวน...62.....คน          7,648,424.66           8,232,702.73

1.2 ค่าจา้งลูกจา้งช่ัวคราวรายเดือน     จ านวน ....9.... คน          1,626,944.18           1,692,000.00

1.3 ค่าจา้งลูกจา้งช่ัวคราวรายวัน        จ านวน .41.. คน          3,337,719.82           3,437,850.00

1.4 ค่าตอบแทนไม่ท าเวชปฏิบัติ         105,000.00          1,140,000.00           1,560,000.00

1.5 เงิน พตส.(เฉพาะเงินบ ารุง)            108,000.00              108,000.00

1.6 ค่าตอบแทน ฉ.11      1,421,578.00          7,098,300.00           7,595,700.00

1.7 ค่าตอบแทน ฉ.12                    -                          -                           -   

1.8 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      1,188,730.00        10,866,565.00          11,909,165.45

1.9 ค่าตอบแทนเจา้หน้าท่ีปฏิบัติงานเฉพาะบ่าย, ดึก          62,190.00          1,190,420.00           1,240,000.00

1.10 อืน่ ฯ (ระบ)ุ    30,118,838.56          3,424,837.50           9,345,074.33

รวมค่ำใช้จ่ำยด้ำนบคุลำกร    32,896,336.56        36,441,211.16          45,120,492.51

2 ค่ำใช้สอย

2.1  เงินสมทบประกนัสังคมส่วนของนายจา้ง            374,559.00              674,559.00

2.2  ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ            160,442.25              165,255.52

2.3  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 377,440.00                        388,763.20

2.4  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์            222,196.00              217,068.38

2.5  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อืน่              23,130.30               29,724.57

2.6  ค่าซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง 880,600.00                     1,518,489.21

2.7  ค่าจา้งเหมาบริการทดแทนค่าแรง   (ระบ)ุ

       1 ค่าจา้งบริษัทท าความสะอาด            707,490.00              707,490.00

       2 ค่าจา้งบริษัทรักษาความปลอดภัย

       3 ค่าจา้งตรวจห้องปฎิบัติการ            882,843.00              918,156.72

       4 ค่าจา้งก าจดัขยะติดเช้ือ              90,984.00              123,713.52

2.8 ค่าจา้งเหมาบริการอืน่ๆ (ระบ)ุ            783,575.05           2,218,192.87

รวมค่ำใช้สอย                    -            4,503,259.60           6,961,412.99

3 ค่ำสำธำรณปูโภค

3.1 ค่าไฟฟา้          2,528,049.96           2,603,891.46

3.2 ค่าประปา              44,137.97               47,510.41

3.3 ค่าโทรศัพท์              62,392.79               69,929.57

3.4 ค่าไปรษณีย์               3,526.00                 3,631.78

ประมำณกำรรำยจ่ำยปงีบประมำณ 2565

โรงพยำบำลหนองววัซอ   อ ำเภอหนองววัซอ   จังหวดัอุดรธำนี

ล ำดับ รำยกำร



หน้ีค้ำงช ำระ รำยจ่ำย ประมำณกำรรำยจ่ำย

ณ 30 ก.ย.64 ต.ค.63-ก.ย.64 ปงีบประมำณ 2565

ล ำดับ รำยกำร

3.5 ค่าอนิเตอร์เนต              25,551.60               26,318.15

รวมค่ำสำธำรณปูโภค                    -            2,663,658.32           2,724,963.22

4 ค่ำยำและเวชภัณฑ์  (เฉพำะของโรงพยำบำล)

4.1 ค่ายา        12,513,029.25          13,013,919.47

4.2 ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา/วัสดุการแพทย์          5,424,217.61           5,641,186.31

4.3 วัสดุทันตกรรม            516,799.47              404,476.09

4.4 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์          5,201,304.80           5,409,356.99

4.5 วัสดุเภสัชกรรม            888,220.00              923,748.80

รวมค่ำยำและเวชภัณฑ์                    -          24,543,571.13          25,392,687.66

5 ค่ำวสัดุทั่วไป

5.1 ค่าวัสดุส านักงาน          1,279,970.50           1,318,000.00

5.2 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว          3,201,058.80           3,297,090.53

5.3 ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง            588,230.00              380,852.49

5.4 ค่าวัสดุอืน่ ๆ (ระบ)ุ          2,304,305.45           4,028,564.80

รวมค่ำวสัดุทั่วไป                    -            7,373,564.75           9,024,507.82

6 ค่ำใช้จ่ำยตำมแผนงำน/โครงกำร (เฉพำะเบกิจ่ำยที่ รพ.)

6.1 เบิกจา่ยเงินบ ารุง (รายละเอยีดแนบ)          6,556,439.36           6,556,739.36

6.2 เบิกจา่ยเงินอืน่ๆ            313,500.00              313,500.00

รวมเงินแผนงำน/โครงกำร                    -            6,869,939.36           6,870,239.36

7 ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุน

7.1 ค่าครุภัณฑ์   จ านวน ....3...... รายการ           1,500,000.00

7.2 ค่าส่ิงกอ่สร้าง  จ านวน .....4..... รายการ           1,000,000.00

7.3 ค่าครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ จ านวน.............รายการ          1,138,592.00           1,172,749.76

รวมงบลงทุน เงินบ ำรุง                    -            1,138,592.00           3,672,749.76

8 สนับสนุนให้ รพ.สต.  และ สสอ.

8.1 เงินสนับสนุนการจดับริการ  Fixcost           7,562,586.78

8.2 ค่าจา้งลูกจา้งช่ัวคราวกลุ่มวิชาชีพ

8.3 ค่ายา และวัสดุ ของ รพ.สต.           3,720,139.73

8.4 ค่าตอบแทน (ฉ.11)

8.5 สนับสนุน ให้ สสอ.

8.6 สนับสนุน อืน่ๆ (ระบ)ุ

รวมเงินโอนให้ รพ.สต.และ สสอ.                    -                          -            11,282,726.51

9 งบกลำง (กรณฉีุกเฉิน / เร่งด่วน)           2,000,000.00

10 ค่ำใช้จ่ำย อ่ืนๆ  (ระบ)ุ



หน้ีค้ำงช ำระ รำยจ่ำย ประมำณกำรรำยจ่ำย

ณ 30 ก.ย.64 ต.ค.63-ก.ย.64 ปงีบประมำณ 2565

ล ำดับ รำยกำร

10.1..รายการทางบัญชี ค่าเส่ือมราคา/ต่ามจา่ย/ค่าใช้จา่ยอืน่          22,572,742.24

รวมค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ                    -                          -            22,572,742.24

รวมทั้งสิน้   32,896,336.56       83,533,796.32      135,622,522.07



ยอดจัดซ้ือ/จ้ำงจำกปีก่อน ประมำณกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำง

ทีต่อ้งจ่ำยช ำระหน้ีในปี 2565 เพ่ิมเตมิในปี 2565

(บำท) (บำท)

1 ครุภัณฑ์  

1.1      ครุภัณฑ์ส านักงาน  800,000.00                  

        - …………………………..

1.2     ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -                             

        - …………………………..

        - …………………………..

1.3    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 100,000.00                  

        - …………………………..

1.4    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ -                             

        - …………………………..

        - …………………………..

1.5    ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว 200,000.00                  

        - …………………………..

1.6    ครุภัณฑ์การแพทย์ 3,500,000.00                

        - …………………………..

       - …………………………….

1.7   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,500,000.00                

        - …………………………..

1.8   ครุภัณฑ์อื่นๆ -                             

        - …………………………..

2 ค่ำทีด่นิและสิ่งก่อสร้ำง

2.1 ค่าท่ีดิน  

   - ………………………………… -                             

2.2 ค่าก่อสร้าง

   - …………………………………  7,121,598.47                

3 ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์(<10,000 บาท)

  -............................................ 1,172,749.76                

-                               13,221,598.47              

ให้แนบรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะ ของครุภัณฑ์ และส่ิงก่อสร้าง พร้อมรูปถ่าย (ถ้าม)ี

รวมเป็นเงิน

ล ำดบั

ที่

รำยกำร

 แผนเงินบ ำรุงประเภทค่ำใช้จำ่ยลงทุน (Capital Cost) ปี 2565

  (เฉพาะท่ี รพ. จัดซ้ือจัดจ้างเพิม่เติมด้วยเงินบ ารุงของโรงพยาบาล)



ล ำดบัที่ ชื่อแผนงำน/โครงกำร  จ ำนวนเงนิ

  (บำท)

1 แผนงานติดตามเยี่ยมบา้นผู้ปว่ยยาเสพติดท่ีขาดนดัและผ่านการบ าบดัครบ

โปรแกรม

32,400.00                            

2 การออกคัดกรองประเมินเพื่อค้นหาผู้ใช้สารเสพติดในชุมชน อ.หนองววัซอ จ.

อุดรธานี

14,400.00                            

3 การบริการกายอุปกรณ์ส าหรับผู้ปว่ยและผู้พกิารท่ีมีความบกพร่องด้านการ

เคล่ือนไหว ป ี2565

120,500.00                           

4 การพฒันาสักยภาพบริการฟื้นฟสูมรรถภาพผู้ปว่ยระยะกลาง IMC และผู้ปว่ย

ทางการเคล่ือนไหว

108,000.00                           

5 สอบเทียบเคร่ืองมือทางหอ้งปฏบิติัการ 30,000.00                            

6 การเข้าร่วมเปน็สมาชิกการควบคุมคุณภาพการตรวจวเิคราะหโ์ดยองค์ภายนอก 25,500.00                            

7 การพฒันาบคุลากร 15,000.00                            

8 จัดท าแผนความต้องการวสัดุ ครุภณัฑ์ทางการแพทย์ 275,000.00                           

9 รับตรวจติดตามภายในระบบบริหารงานคุณภาพหอ้งปฏบิติัการ 2,260.00                              

10 ขอรับรองระบบบริหารคุณภาพหอ้งปฏบิติัการคร้ังท่ี 6 จากสภาเทคนคิ

การแพทย์

29,980.00                            

11 กิจกรรมพฒันาระบบการ ดูแลรักษาผู้ปว่ยเอดส์ 2,892.00                              

12 กิจกรรมวนัเอดส์โลก, วนัแหง่ความรัก,และการส่งเสริมปอ้งกันโรคติดต่อทาง

เพศสัมพนัธเ์ยาวชน

3,900.00                              

และประชาชนจังหวดัอุดรธาน ีป ี2565

13 กิจกรรมวนัแหง่ความรัก

14 โครงการส ารวจกลุ่มเปา้หมาย และการชวนคู่มาตรวจ  Mappingและบริการ 

VCT กลุ่ม MSM และ

กลุ่มเข้าถึงยากและการชวนคู่มาตรวจ (Indox Testing)

15 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การดูแลผู้ปว่ยทาลัสซีเมีย รับนเิทศนง์านจากทีม 

สสจ.อุดรธาน/ีรพศ.อุดร

21,000.00                            

16 การจัดการสุขาภบิาลอาหารและการจัดการน้ าบริโภคในโรงพยาบาล 4,950.00                              

แผนเงินบ ำรุงประเภทค่ำใช้จำ่ยด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำร ของ โรงพยำบำล  ปี 2565



17 โครงการบา้น วดั ชุมชน โรงเรียน ปลอดลูกน้ ายุงลาย ต.หนองอ้อ อ.หนองววั

ซอ จ.อุดรธานี

149,000.00                           

18 แผนงานเยี่ยมบา้นผู้ปว่ยวณัโรคและการคัดกรองโรควณัโรคในกลุ่มเส่ียง ต าบล

หนองววัซอ ป ี2565

67,200.00                            

19 แผนงานตรวจคัดกรอง Verbal screening พยาธใิบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 

ต าบลหนองววัซอ ป ี2565

44,000.00                            

20 แผนงานตรวจกลุ่มเส่ียงเชิงรุกในชุมชน หนว่ยงานราชการและ Sentinel 

surveillance Covid 19

312,000.00                           

ป ี2565

21 แผนส่งเสริมการใช้กัญชาทางการแพทย์ 35,100.00                            

22 แผนลงชุมชนดูแลมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 108,000.00                           

23 แผนปฏบิติัการดูแลผู้ปว่ยpalliative care ด้วยกัญชาทางการแพทย์ 51,750.00                            

24 กิจกรรมใหบ้ริการงานอนามัยโรงเรียนในสถานศึกษา ต าบลหนองววัซอป ี2565 31,200.00                            

25 โครงการรณรงค์ด้านสาธารณสุขเนื่องในวนัอาสาสมัครสาธารณสุขแหง่ชาติ ป ี

2565

15,000.00                            

26 โครงการเยี่ยมบา้นใหบ้ริการแบบองค์รวมต าบลหนองววัซอปงีบประมาณ 2565 90,000.00                            

27 งานปอ้งกันและส่งเสริมความรู้ ด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคโควดิ-19 และการรับ

บริการวคัซีน

158,400.00                           

28 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในชุมชนต าบลหนองววัซอป ี2565 28,800.00                            

29 โครงการตรวจทางหอ้งปฏบิติัการในสตรีและเด็กท่ีถูกกระท ารุนแรง ป ี2565 7,780.00                              

30 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ปว่ยโรคเบาหวานและความดันโลหติสูงในชุมชน

ต าบลหนองววัซอ

80,640.00                            

31 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนก่อนวยัเรียนในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก(ช้ัน

อนบุาล) อ าเภอหนองววัซอ

46,317.00                            

จังหวดัอุดรธาน ีปงีบประมาณ 2565

32 โครงการฟื้นฟสุูขภาพช่องปากด้วยการใส่ฟนัเทียม ปงีบประมาณ 2565 200,000.00                           

33 โครงการพฒันาการบริการทันตกรรมแก่นกัเรียนประถมศึกษาในเขต

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

147,481.50                           

ไม่มีทันตบคุลากร อ าเภอหนองววัซอ ป ี2556



34 กิจกรรมฟนัสะอาด เหงือกแข็งแรง เพื่อถวายเปน็ราชกุศลเนื่องในวนัคล้ายวนั

สวรรคต

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

35 โครงการพฒันาการบริการทางทันตกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่ี

ไม่มีทันตบคุลากร

284,690.00                           

เขตอ าเภอหนองววัซอ ปงีบประมาณ 2565

36 วดัส่งเสริมสุขภาพป ี2565 22,000.00                            
37 กิจกรรมรับการนเิทศงานด้านทันตะสาธารณสุขของ คปสอ. หนองววัซอจาก 

สสจ.อุดรธานี

7,840.00                              

ปงีบประมาณ 2564

38 การจัดใหบ้ริการทันตกรรมในโรงพยาบาล/รพ.สต. ในอ าเภอหนองววัซอ (ทุก

กลุ่มวยั)

409,108.86                           

39 โครงการปอ้งกันส าหรับเด็ก ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหนา้ "ยิ้ม

สดใส เด็กไทยฟนัดี" อ าเภอหนองววัซอ

83,600.00                            

ป ี2565

40 แผนการพมันาบคุลากรอบรมอนามัยส่ิงแวดล้อม ด้านระบบบ าบดัน้ าเสีย 

ระบบประปาและระบบการจัดการขยะติด

15,000.00                            

เช้ือ ป ี2565

41 แผนการจัดซ้ืออุปกรณ์ปอ้งกันอันตรายส่วนบคุคลด้านส่ิงแวดล้อมป ี2565 25,250.00                            

42 โครงการทบทวนและรับรองแผนปฏบิติัราชการด้านสาธารณสุข คปสอ.หนอง

ววัซอ ป ี2565

778,600.00                           

43 โครงประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้สรุปผลการด าเนนิงานโรงพยาบาลหนองววัซอ  

ป ี2565

69,400.00                            

44 1.ถอดบทเรียนการพฒันาตามมาตรฐานด้าน IC 30,000.00                            

45 โครงการพฒันาระบบ MOPH Connect ในโรงพยาบาลหนองววัซอเพื่อก้าวสู่ 

Smart  Hospital

728,900.00                           

46 โครงการถอดบทเรียนการพฒันาคุณภาพรพ./ประเมินประสิทธภิาพ2 P safety

 (9 ข้อ)ด้าน (1)HSC

89,500.00                            

(2) PEP (3) NRLS และTHIP II

47 โครงการประเมินประสิทธภิาพระบบส าคัญ/ระบบบริการ/กระบวนการดูแล

ผู้ปว่ยเช่ือมสู่รพ.สต.

11,500.00                            

48 ร่วมประชุมวชิาการHA Forum คร้ังท่ี 22 50,000.00                            

49 จัดประกวดมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล/อ าเภอ 44,600.00                            

50 โครงการเชิงปฏบิติัเร่ืองเตรียมความพร้อมและรับเยี่ยมรับรองระบบคุณภาพ

โรงพยาบาลคร้ังท่ี 5

248,000.00                           



เช่ือมโยงกับ DSHA

51 โครงการเชิงปฏบิติัการ ถอดบทเรียนการพฒันาท้ังเครือข่ายตามมาตรฐาน

ระดับอ าเภอตามมาตรฐานDHSA

                            1,350,000

1.เรียนรู้และเช่ือมประสานแบบบรูณาการ

52 1.โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการเรียนรู้การเช่ือมโยงประสานและบรูณาการสู่

การรับรองคุณภาพ

50,000.00                            

ระดับอ าเภอตามมาตรฐานDHSA ของสรพ.

6,556,439.36                        



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน :   โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
วัน/เดือน/ป :  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
 

หัวข้อ : แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
- แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 
- MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน  

- แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีของหน่วยงำน และผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีของหน่วยงำน ตำมแผนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณประจ ำปีของหน่วยงำน 
  

Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...... 
  
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
ศุภากาญจน์  อุปโคตร 

(นางศุภากาญจน์  อุปโคตร) 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
 

 

ผู้อนุมัติรับรอง 
ปกรณ์ จารักษ์ 

(นายปกรณ์  จารักษ์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
ศุภชัย รินทร์น้อย  

(นายศุภชัย รินทร์น้อย)  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
 

 


