
ผลการติดตามงบค่าเส่ือม ปี 2562 

 

ข้อมูล ณ วนัที ่ 1  เมษายน  2562 



งบค่าเส่ือม 62 
 

      หน่วยบริการ 
อนุมัต ิ

ร้อยละ รายการ  วงเงนิ สปสช   สมทบ   รวม  
เมือง 48  13,970,927.20    1,562,572.80    15,533,500.00  29.63 

กงหรา 34    2,731,071.48      254,828.52      2,985,900.00  5.79 
เขาชัยสน 31    3,289,556.61        31,809.48      3,321,366.09  6.98 
ตะโหมด 30    2,392,145.23        33,354.77      2,425,500.00  5.07 
ควนขนุน 28    6,812,099.64      775,450.36      7,587,550.00  14.45 
ปากพะยูน 34    4,079,256.01                   -        4,079,256.01  8.65 
ศรีบรรพต 19    2,602,000.15        14,699.85      2,616,700.00  5.52 
ป่าบอน 61    3,498,585.41          6,484.59      3,505,070.00  7.42 
บางแก้ว 18    2,233,943.03        16,700.97      2,250,644.00  4.74 
ป่าพะยอม 19    2,905,394.33        26,605.67      2,932,000.00  6.16 
ศรีนครินทร์ 18    2,639,370.56          9,788.83      2,649,159.39  5.60 

รวม 340  47,154,349.65   2,732,295.84    49,886,645.49  100 



ข้อตกลง 
 

• รายการครุภัณฑ์: ก่อหนี ้และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกมุภาพนัธ์ 

• รายการส่ิงก่อสร้าง ไม่เกนิ ๕๐๐,๐๐๐ บาท : ก่อหนี ้ท าสัญญา ภายใน
มกราคม และเบิกจ่ายภายในกมุภาพนัธ์ ๒๕๖๒ 

• รายการส่ิงก่อสร้าง เกนิ ๕๐๐,๐๐๐ บาท : ก่อหนี ้ท าสัญญา ภายใน และ
เบิกจ่ายภายในมีนาคม  ๒๕๖๒ 

• บันทกึข้อมูลการด าเนินงาน ผ่านโปรแกรมงบค่าเส่ือม (สปสช.)             
ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน  ครอบคลุม และทนัเวลา 

 

 



ผลการด าเนินการตามข้อตกลง 
(ข้อมูล ณ วนัที ่28 กมุภาพนัธ์) 

ล าดบัท่ี หน่วยบริการ การด าเนินการเบิกจ่าย(%) การพิจารณา 
1 รพ.กงหรา 37.68  % 0.10 % 

2 รพ.ตะโหมด 38.9   % 0.10 % 

3 รพ.ปากพะยนู      35.91 % 0.10 % 

4 รพ.ป่าบอน 32.09 % 0.10 % 

5 รพ.ศรีนครินทร์ 40.46 % 0.10 % 

6 สสอ.ป่าบอน         54.88 % 0.20 % 

7 สสอ.ตะโหมด        63.32 % 0.20 % 

8 สสอ.ควนขนุน       71.03 % 0.20 % 

9 สสอ.ป่าพะยอม       100  % 0.30 % 

10 สสอ.บางแกว้         100  % 0.30 % 

11 สสอ.ศรีนครินทร์ 40.90 % 0.10 % 



ผลการติดตามงบค่าเส่ือม การก่อหนี ้ (รพ.) 
 (ข้อมูล ณ วนัที ่1 เมย. 2562) 
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 ผลการติดตามงบค่าเส่ือม  การส่งมอบ(รพ.) 
 (ข้อมูล ณ วนัที ่1 เม.ย. 2562) 
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 ผลการติดตามงบค่าเส่ือม การเบิกจ่าย(รพ.) 
 (ข้อมูล ณ วนัที ่ 1  เม.ย. 2562) 
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 ผลการติดตามงบค่าเส่ือม การก่อหนี ้(สสอ.) 
 (ข้อมูล ณ วนัที ่  1  เม.ย. 2562) 
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 ผลการติดตามงบค่าเส่ือม การส่งมอบ (สสอ.) 
 (ข้อมูล ณ วนัที ่ 1  เม.ย. 2562) 
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 ผลการติดตามงบค่าเส่ือม การเบิกจ่าย (สสอ.) 
 (ข้อมูล ณ วนัที ่ 1 เม.ย. 2562) 
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 ผลการติดตามงบค่าเส่ือม การก่อหนี ้(ภาพรวม) 
 (ข้อมูล ณ วนัที ่ 1 เม.ย. 2562 ) 
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 ผลการติดตามงบค่าเส่ือม  การส่งมอบ(ภาพรวม) 
 (ข้อมูล ณ วนัที ่1 เม.ย. 2562) 
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 ผลการติดตามงบค่าเส่ือม การเบิกจ่าย(ภาพรวม) 
 (ข้อมูล ณ วนัที ่ 1  เม.ย.  2562 ) 
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หน่วยบริการแม่ข่าย หน่วยบริการลูกข่าย รายการ จ านวน 3(ก่อหนี้) 4(ส่งมอบ) 5(เบิกจ่าย 

  สสอ.เมือง           

10747-รพ.พัทลุง 
09780-รพ.สต.ล าป า หมู่ที่ 
04 ต าบลล าป า ซ่อมแซมถนน 1    100,000.00  

   
100,000.00    

10747-รพ.พัทลุง 

09784-รพ.สต.บ้านควน
มะพร้าว หมู่ที่ 03 ต าบล
ควนมะพร้าว ปรับปรุงห้อง IC ทางลาด ห้องน้ า 1    100,000.00      

10747-รพ.พัทลุง 

09784-รพ.สต.บ้านควน
มะพร้าว หมู่ที่ 03 ต าบล
ควนมะพร้าว ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค ์ 1    300,000.00      

10747-รพ.พัทลุง 
09787-รพ.สต.บ้านล า หมู่
ที่ 09 ต าบลร่มเมือง รั้วคอนกรีต 1    177,000.00  

   
177,000.00    

10747-รพ.พัทลุง 
09795-รพ.สต.บ้านเขาแดง 
หมู่ที่ 05 ต าบลพญาขัน 

ซ่อมแซมรั้ว ผนังกันน้ า เพื่อป้องกันน้ า
ท่วม 1    496,000.00  

   
496,000.00    

  รพ.พัทลุง           

10747-รพ.พัทลุง 10747-รพ.พัทลุง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส ารอง 1       

10747-รพ.พัทลุง 10747-รพ.พัทลุง 
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่น
เสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ 1       

10747-รพ.พัทลุง 10747-รพ.พัทลุง เครื่องรัดห้ามเลือดแบบเคลื่อนที่ 1       



หน่วยบริการแม่ข่าย หน่วยบริการลูกข่าย รายการ จ านวน 3(ก่อหนี้) 4(ส่งมอบ) 5(เบิกจ่าย 

10747-รพ.พัทลุง 10747-รพ.พัทลุง VDO Laryngoscope 1       

10747-รพ.พัทลุง 10747-รพ.พัทลุง 
เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่
แบบซีอาร์มก าลังไม่น้อยกว่า15 kw 1       

10747-รพ.พัทลุง 10747-รพ.พัทลุง 
เครื่องควบคุมการให้สารน้ าทางหลอด
เลือดด าชนิด 1 สาย 5       

10747-รพ.พัทลุง 10747-รพ.พัทลุง 
เครื่องดูดสูญญากาศส าหรับท าเบ้าขา
เทียม 1       

10747-รพ.พัทลุง 10747-รพ.พัทลุง 

ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจออ่านภาพ
เอกซเรย์ดิจิตัลขนาดไม่น้อยกว่า 3 
ล้านพิกเซล จอคู่ 2       

10747-รพ.พัทลุง 10747-รพ.พัทลุง เครื่องอบผ้าขนาด 200 ปอนด์ 1    430,000.00      

10747-รพ.พัทลุง 
21557-ศสช.โรงพยาบาล
พัทลุง 

เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 
200 ปอนด์ 1 ###########     

  สสอ.กงหรา           

11414-รพ.กงหรา 
09799-รพ.สต.บ้านพูด หมู่
ที่ 12 ต าบลคลองเฉลิม 

ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดาน 
และระบบไฟฟ้า รพ.สต.บ้านพูด 1    250,000.00      

11414-รพ.กงหรา 
09799-รพ.สต.บ้านพูด หมู่
ที่ 12 ต าบลคลองเฉลิม 

ปรับปรุงก าแพงคอนกรีตและประตูรั้ว 
รพ.สต.บ้านพูด 1    150,000.00      



หน่วยบริการแม่ข่าย หน่วยบริการลูกข่าย รายการ จ านวน 3(ก่อหนี้) 4(ส่งมอบ) 5(เบิกจ่าย 

  รพ.กงหรา     
 

    
11414-รพ.กงหรา 11414-รพ.กงหรา ปรับปรุงห้องสมุดเป็นห้องปฏิบัติงาน

ของงานประกันสุขภาพ งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและเวชระเบียน 

1    390,000.00      

  สสอ.เขาชัยสน           

11415-รพ.เขาชัยสน 
09805-รพ.สต.บ้านโคกยา 
หมู่ที่ 01 ต าบลเขาชัยสน 

ทาสีอาคาร รพสต.ภายในและ
ภายนอก 1     98,340.00  

     
98,340.00    

รวม สสอ.เขาชัยสน  คงค้าง 70 % 1     98,340.00  
     
98,340.00                  -    

11415-รพ.เขาชัยสน 
09805-รพ.สต.บ้านโคกยา 
หมู่ที่ 01 ต าบลเขาชัยสน 

ปรับปรุงหลังคากันสาดด้านหลังอาคาร 
รพ.สต.บ้านโคกยา 1     85,800.00      

11415-รพ.เขาชัยสน 

09816-รพ.สต.บ้านเกาะ
ทองสม หมู่ที่ 10 ต าบลโคก
ม่วง 

ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว รพ.สต.บ้านเกาะ
ทองสม 1     95,000.00  

     
95,000.00    

11415-รพ.เขาชัยสน 
14104-รพ.สต.บ้านนาหยา 
หมู่ที่ 01 ต าบลควนขนุน ปรับปรุงขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 1    106,358.09      

 
รพ.เขาชัยสน 

  
      

11415-รพ.เขาชัยสน 11415-รพ.เขาชัยสน ปรับปรุงซ่อมแซมโรงพักขยะติดเช้ือ 1    180,000.00      



หน่วยบริการแม่ข่าย หน่วยบริการลูกข่าย รายการ จ านวน 3(ก่อหนี้) 4(ส่งมอบ) 5(เบิกจ่าย 

11415-รพ.เขาชัยสน 11415-รพ.เขาชัยสน 
เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบ
สองด้าน 1    150,000.00      

11415-รพ.เขาชัยสน 11415-รพ.เขาชัยสน เครื่องตรวจสุขภาพทารกในครรภ ์ 1    250,000.00      

11415-รพ.เขาชัยสน 11415-รพ.เขาชัยสน 
ซ่อมแซมและทาสีอาคารส่งเสริม
สุขภาพและให้ค าปรึกษา 1    200,000.00      

  รพ.ตะโหมด           

11416-รพ.ตะโหมด 11416-รพ.ตะโหมด ปรับปรุงระบบสูบจ่ายน้ าประปา 1    353,000.00      

  รพ.ควนขนุน           

11417-รพ.ควนขนุน 11417-รพ.ควนขนุน 
โปรแกรมบริหารระบบงานส าหรับ
โรงพยาบาล 1       

11417-รพ.ควนขนุน 11417-รพ.ควนขนุน ปรับปรุงทาสีอาคารผู้ป่วยนอก 1    280,000.00      

11417-รพ.ควนขนุน 11417-รพ.ควนขนุน 
ปรับปรุงระบบระบายอากาศ ห้อง
ผ่าตัด 1 1       

  สสอ.ปากพะยูน           

11418-รพ.ปาก
พะยูน 

09845-รพ.สต.บางตาล หมู่
ที่ 07 ต าบลเกาะนางค า ปรับปรุงซ่อมแซมห้องฉุกเฉิน 1    200,000.00      



หน่วยบริการแม่ข่าย หน่วยบริการลูกข่าย รายการ จ านวน 3(ก่อหนี้) 4(ส่งมอบ) 5(เบิกจ่าย 

11418-รพ.ปาก
พะยูน 

09848-รพ.สต.บ้านแหลม
กรวด หมู่ที่ 03 ต าบลเกาะ
หมาก ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีต 1    180,000.00  

   
180,000.00    

  รพ.ปากพะยูน     
 

    

11418-รพ.ปาก
พะยูน 11418-รพ.ปากพะยูน 

เครื่องติดตามการท างานของหัวใจและ
สัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง 1    280,000.00      

  สสอ.ศรบีรรพต           

11419-รพ.ศรี
บรรพต 

09859-รพ.สต.บ้าน
โหล๊ะเร็ด หมู่ที่ 05 ต าบล
เขาย่า 

ก่อสร้างรั้วก าแพง รพ.สต.บ้าน
โหล๊ะเร็ด 1    336,000.00      

  สสอ. ป่าบอน     
   

11420-รพ.ป่าบอน 
09869-รพ.สต.บ้านหนอง
ธง หมู่ที่ 02 ต าบลหนองธง ปรับปรุงรั้วคอนกรีต 1    377,820.00      

11420-รพ.ป่าบอน 

09865-รพ.สต.บ้านควนค า
ทอง หมู่ที่ 06 ต าบลป่า
บอน 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและห้อง
ผู้ป่วยฉุกเฉิน รพ.สต. 1    250,000.00      

  รพ.ป่าบอน           

11420-รพ.ป่าบอน 11420-รพ.ป่าบอน 
ปรับปรุงลานเอนกประสงค์ส าหรับ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 1    722,300.00      



หน่วยบริการแม่ข่าย หน่วยบริการลูกข่าย รายการ จ านวน 3(ก่อหนี้) 4(ส่งมอบ) 5(เบิกจ่าย 

11420-รพ.ป่าบอน 11420-รพ.ป่าบอน ปรับปรุง/ทาสี อาคารผู้ป่วยใน 1    483,000.00      

  รพ.บางแก้ว           

11421-รพ.บางแก้ว 11421-รพ.บางแก้ว ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน 1    497,144.00      

  รพ.ป่าพะยอม           
11422-รพ.ป่า
พะยอม 11422-รพ.ป่าพะยอม ปรับปรุงห้องตรวจแยกโรค 1    106,000.00      
11422-รพ.ป่า
พะยอม 11422-รพ.ป่าพะยอม ปรับปรุงพ้ืนที่ให้บริการผู้ป่วยนอก 1    150,000.00      
11422-รพ.ป่า
พะยอม 11422-รพ.ป่าพะยอม เครื่องจี้ไฟฟ้า 1       

  รพ.ศรีนครินทร์     
   24673-รพ.ศรี

นครินทร์(ปญัญา
นันทภิขุ) 

24673-รพ.ศรีนครินทร์
(ปัญญานันทภิขุ) 

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องยาและห้องให้
ค าปรึกษา 

1    500,000.00      

 



หน่วยบริการแม่ข่าย หน่วยบริการลูกข่าย รายการ จ านวน 3(ก่อหนี้) 4(ส่งมอบ) 5(เบิกจ่าย 

  สสอ.เมือง           

10747-รพ.พัทลุง 
09780-รพ.สต.ล าป า หมู่ที่ 
04 ต าบลล าป า ซ่อมแซมถนน 1    100,000.00  

   
100,000.00    

10747-รพ.พัทลุง 

09784-รพ.สต.บ้านควน
มะพร้าว หมู่ที่ 03 ต าบล
ควนมะพร้าว ปรับปรุงห้อง IC ทางลาด ห้องน้ า 1    100,000.00      

10747-รพ.พัทลุง 

09784-รพ.สต.บ้านควน
มะพร้าว หมู่ที่ 03 ต าบล
ควนมะพร้าว ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค ์ 1    300,000.00      

10747-รพ.พัทลุง 
09787-รพ.สต.บ้านล า หมู่
ที่ 09 ต าบลร่มเมือง รั้วคอนกรีต 1    177,000.00  

   
177,000.00    

10747-รพ.พัทลุง 
09795-รพ.สต.บ้านเขาแดง 
หมู่ที่ 05 ต าบลพญาขัน 

ซ่อมแซมรั้ว ผนังกันน้ า เพื่อป้องกันน้ า
ท่วม 1    496,000.00  

   
496,000.00    

  รพ.พัทลุง           

10747-รพ.พัทลุง 10747-รพ.พัทลุง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส ารอง 1       

10747-รพ.พัทลุง 10747-รพ.พัทลุง 
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่น
เสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ 1       

10747-รพ.พัทลุง 10747-รพ.พัทลุง เครื่องรัดห้ามเลือดแบบเคลื่อนที่ 1       



หน่วยบริการแม่ข่าย หน่วยบริการลูกข่าย รายการ จ านวน 3(ก่อหนี้) 4(ส่งมอบ) 5(เบิกจ่าย 

10747-รพ.พัทลุง 10747-รพ.พัทลุง VDO Laryngoscope 1       

10747-รพ.พัทลุง 10747-รพ.พัทลุง 
เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่
แบบซีอาร์มก าลังไม่น้อยกว่า15 kw 1       

10747-รพ.พัทลุง 10747-รพ.พัทลุง 
เครื่องควบคุมการให้สารน้ าทางหลอด
เลือดด าชนิด 1 สาย 5       

10747-รพ.พัทลุง 10747-รพ.พัทลุง 
เครื่องดูดสูญญากาศส าหรับท าเบ้าขา
เทียม 1       

10747-รพ.พัทลุง 10747-รพ.พัทลุง 

ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจออ่านภาพ
เอกซเรย์ดิจิตัลขนาดไม่น้อยกว่า 3 
ล้านพิกเซล จอคู่ 2       

10747-รพ.พัทลุง 10747-รพ.พัทลุง เครื่องอบผ้าขนาด 200 ปอนด์ 1    430,000.00      

10747-รพ.พัทลุง 
21557-ศสช.โรงพยาบาล
พัทลุง 

เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 
200 ปอนด์ 1 ###########     

  สสอ.กงหรา           

11414-รพ.กงหรา 
09799-รพ.สต.บ้านพูด หมู่
ที่ 12 ต าบลคลองเฉลิม 

ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดาน 
และระบบไฟฟ้า รพ.สต.บ้านพูด 1    250,000.00      

11414-รพ.กงหรา 
09799-รพ.สต.บ้านพูด หมู่
ที่ 12 ต าบลคลองเฉลิม 

ปรับปรุงก าแพงคอนกรีตและประตูรั้ว 
รพ.สต.บ้านพูด 1    150,000.00      



หน่วยบริการแม่ข่าย หน่วยบริการลูกข่าย รายการ จ านวน 3(ก่อหนี้) 4(ส่งมอบ) 5(เบิกจ่าย 

  รพ.กงหรา     
 

    
11414-รพ.กงหรา 11414-รพ.กงหรา ปรับปรุงห้องสมุดเป็นห้องปฏิบัติงาน

ของงานประกันสุขภาพ งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและเวชระเบียน 

1    390,000.00      

  สสอ.เขาชัยสน           

11415-รพ.เขาชัยสน 
09805-รพ.สต.บ้านโคกยา 
หมู่ที่ 01 ต าบลเขาชัยสน 

ทาสีอาคาร รพสต.ภายในและ
ภายนอก 1     98,340.00  

     
98,340.00    

รวม สสอ.เขาชัยสน  คงค้าง 70 % 1     98,340.00  
     
98,340.00                  -    

11415-รพ.เขาชัยสน 
09805-รพ.สต.บ้านโคกยา 
หมู่ที่ 01 ต าบลเขาชัยสน 

ปรับปรุงหลังคากันสาดด้านหลังอาคาร 
รพ.สต.บ้านโคกยา 1     85,800.00      

11415-รพ.เขาชัยสน 

09816-รพ.สต.บ้านเกาะ
ทองสม หมู่ที่ 10 ต าบลโคก
ม่วง 

ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว รพ.สต.บ้านเกาะ
ทองสม 1     95,000.00  

     
95,000.00    

11415-รพ.เขาชัยสน 
14104-รพ.สต.บ้านนาหยา 
หมู่ที่ 01 ต าบลควนขนุน ปรับปรุงขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 1    106,358.09      

 
รพ.เขาชัยสน 

  
      

11415-รพ.เขาชัยสน 11415-รพ.เขาชัยสน ปรับปรุงซ่อมแซมโรงพักขยะติดเช้ือ 1    180,000.00      



หน่วยบริการแม่ข่าย หน่วยบริการลูกข่าย รายการ จ านวน 3(ก่อหนี้) 4(ส่งมอบ) 5(เบิกจ่าย 

11415-รพ.เขาชัยสน 11415-รพ.เขาชัยสน 
เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบ
สองด้าน 1    150,000.00      

11415-รพ.เขาชัยสน 11415-รพ.เขาชัยสน เครื่องตรวจสุขภาพทารกในครรภ ์ 1    250,000.00      

11415-รพ.เขาชัยสน 11415-รพ.เขาชัยสน 
ซ่อมแซมและทาสีอาคารส่งเสริม
สุขภาพและให้ค าปรึกษา 1    200,000.00      

  รพ.ตะโหมด           

11416-รพ.ตะโหมด 11416-รพ.ตะโหมด ปรับปรุงระบบสูบจ่ายน้ าประปา 1    353,000.00      

  รพ.ควนขนุน           

11417-รพ.ควนขนุน 11417-รพ.ควนขนุน 
โปรแกรมบริหารระบบงานส าหรับ
โรงพยาบาล 1       

11417-รพ.ควนขนุน 11417-รพ.ควนขนุน ปรับปรุงทาสีอาคารผู้ป่วยนอก 1    280,000.00      

11417-รพ.ควนขนุน 11417-รพ.ควนขนุน 
ปรับปรุงระบบระบายอากาศ ห้อง
ผ่าตัด 1 1       

  สสอ.ปากพะยูน           

11418-รพ.ปาก
พะยูน 

09845-รพ.สต.บางตาล หมู่
ที่ 07 ต าบลเกาะนางค า ปรับปรุงซ่อมแซมห้องฉุกเฉิน 1    200,000.00      



หน่วยบริการแม่ข่าย หน่วยบริการลูกข่าย รายการ จ านวน 3(ก่อหนี้) 4(ส่งมอบ) 5(เบิกจ่าย 

11418-รพ.ปาก
พะยูน 

09848-รพ.สต.บ้านแหลม
กรวด หมู่ที่ 03 ต าบลเกาะ
หมาก ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีต 1    180,000.00  

   
180,000.00    

  รพ.ปากพะยูน     
 

    

11418-รพ.ปาก
พะยูน 11418-รพ.ปากพะยูน 

เครื่องติดตามการท างานของหัวใจและ
สัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง 1    280,000.00      

  สสอ.ศรบีรรพต           

11419-รพ.ศรี
บรรพต 

09859-รพ.สต.บ้าน
โหล๊ะเร็ด หมู่ที่ 05 ต าบล
เขาย่า 

ก่อสร้างรั้วก าแพง รพ.สต.บ้าน
โหล๊ะเร็ด 1    336,000.00      

  สสอ. ป่าบอน     
   

11420-รพ.ป่าบอน 
09869-รพ.สต.บ้านหนอง
ธง หมู่ที่ 02 ต าบลหนองธง ปรับปรุงรั้วคอนกรีต 1    377,820.00      

11420-รพ.ป่าบอน 

09865-รพ.สต.บ้านควนค า
ทอง หมู่ที่ 06 ต าบลป่า
บอน 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและห้อง
ผู้ป่วยฉุกเฉิน รพ.สต. 1    250,000.00      

  รพ.ป่าบอน           

11420-รพ.ป่าบอน 11420-รพ.ป่าบอน 
ปรับปรุงลานเอนกประสงค์ส าหรับ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 1    722,300.00      



หน่วยบริการแม่ข่าย หน่วยบริการลูกข่าย รายการ จ านวน 3(ก่อหนี้) 4(ส่งมอบ) 5(เบิกจ่าย 

11420-รพ.ป่าบอน 11420-รพ.ป่าบอน ปรับปรุง/ทาสี อาคารผู้ป่วยใน 1    483,000.00      

  รพ.บางแก้ว           

11421-รพ.บางแก้ว 11421-รพ.บางแก้ว ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน 1    497,144.00      

  รพ.ป่าพะยอม           
11422-รพ.ป่า
พะยอม 11422-รพ.ป่าพะยอม ปรับปรุงห้องตรวจแยกโรค 1    106,000.00      
11422-รพ.ป่า
พะยอม 11422-รพ.ป่าพะยอม ปรับปรุงพ้ืนที่ให้บริการผู้ป่วยนอก 1    150,000.00      
11422-รพ.ป่า
พะยอม 11422-รพ.ป่าพะยอม เครื่องจี้ไฟฟ้า 1       

  รพ.ศรีนครินทร์     
   24673-รพ.ศรี

นครินทร์(ปญัญา
นันทภิขุ) 

24673-รพ.ศรีนครินทร์
(ปัญญานันทภิขุ) 

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องยาและห้องให้
ค าปรึกษา 

1    500,000.00      

 



การติดตามงบค่าเส่ือม  
1.รพ.พทัลุง 

ติดตามการก่อหนี ้
• ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส ารอง 
• เคร่ืองตรวจอวยัวะภายในดว้ยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง ชนิดสี 2 หวัตรวจ 
• เคร่ืองรัดหา้มเลือดแบบเคล่ือนท่ี 
• VDO Laryngoscope 
• เคร่ืองเอกซเรยฟ์ลโูอโรสโคปเคล่ือนท่ีแบบซีอาร์มก าลงัไม่นอ้ยกวา่15 kw 
• เคร่ืองควบคุมการใหส้ารน ้าทางหลอดเลือดด าชนิด 1 สาย(5) 
• เคร่ืองดูดสุญญากาศส าหรับท าเบา้ขาเทียม 
• ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจออ่านภาพเอกซเรยดิ์จิตลัขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3 ลา้นพิกเซล จอคู่(2) 
 
ติดตามการส่งมอบ 
• เคร่ืองอบผา้ขนาด 200 ปอนด ์
• เคร่ืองซกัผา้แบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด ์



การติดตามงบค่าเส่ือม  
2.รพ.กงหรา 

 

ติดตามการส่งมอบ 
- ปรับปรุงห้องสมุดเป็นห้องปฏิบัติงานของงานประกนัสุขภาพ งาน
เทคโนโลยสีารสนเทศและเวชระเบียน (390,000 บาท) 



การติดตามงบค่าเส่ือม  
3.รพ.เขาชยัสน 

 

ติดตามการส่งมอบ 
- ปรับปรุงซ่อมแซมโรงพกัขยะติดเช้ือ (180,000 บาท) 

- เคร่ืองส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน (150,000 บาท) 

- เคร่ืองตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ (250,000 บาท) 

- ซ่อมแซมและทาสีอาคารส่งเสริมสุขภาพและให้ค าปรึกษา    
(200,000 บาท) 

 



การติดตามงบค่าเส่ือม  
4.รพ.ตะโหมด 

 

ติดตามการส่งมอบ 
- ปรับปรุงระบบสูบจ่ายน า้ประปา (353,000 บาท) 
 



การติดตามงบค่าเส่ือม  
5.รพ.ควนขนุน 

 

ติดตามการท าสัญญา 
- โปรแกรมบริหารระบบงานส าหรับโรงพยาบาล      

(2,373631.64 บาท) 

- ปรับปรุงระบบระบายอากาศ ห้องผ่าตดั  (1,914,000 บาท) 

ติดตามการส่งมอบ 
- ปรับปรุงทาสีอาคารผู้ป่วยนอก (280,000 บาท) 
 

 



การติดตามงบค่าเส่ือม  
6.รพ.ปากพะยนู 

 

ติดตามการส่งมอบ 
- เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพอตัโนมัติระดับกลาง 

(280,000 บาท) 

ติดตามการส่งมอบ และเบิกจ่ายเป็นรายเดือน 
- เช่าเคร่ืองอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอก็ซเรย์เป็นระบบดิจิตอล     

(เดือนละ 82,000 บาท) 



การติดตามงบค่าเส่ือม  
7.รพ.ศรีบรรพต 

 

ติดตามการส่งมอบ 
- ปรับปรุงห้องน า้ตึกอ านวยการ (227,000 บาท) 

- ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก(ห้องบัตร)  (314,000 บาท) 

- ปรับปรุงโรงประปา  (123,500 บาท) 

- ร้ัวลวดหนาม 12 เส้น  (185,500 บาท) 

- ปรับปรุงห้องน า้หน่วยทนัตกรรม/ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน/ห้องรอคลอด/
ห้องER  (150,000 บาท) 



การติดตามงบค่าเส่ือม  
8.รพ.ป่าบอน 

 

ติดตามการส่งมอบ 
- ปรับปรุงลานเอนกประสงค์ส าหรับผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 

(722,300 บาท) 

- ปรับปรุง/ทาสี อาคารผู้ป่วยใน (483,000 บาท) 
 



การติดตามงบค่าเส่ือม  
9.รพ.บางแกว้ 

 

ติดตามการส่งมอบ 
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน (497,144 บาท) 



การติดตามงบค่าเส่ือม  
10.รพ.ป่าพะยอม 

 

ติดตามการท าสัญญา 
- เคร่ืองจีไ้ฟฟ้า(300,000 บาท) 
 

ติดตามการส่งมอบ 

- ปรับปรุงห้องตรวจแยกโรค(106,000 บาท) 
- ปรับปรุงพืน้ทีใ่ห้บริการผู้ป่วยนอก(150,000 บาท) 

 
 
 



การติดตามงบค่าเส่ือม  
11.รพ.ศรีนครินทร์ 

 

ติดตามการส่งมอบ 

- ปรับปรุงซ่อมแซมห้องยาและห้องให้ค าปรึกษา(500,000 บาท) 

 



การติดตามงบค่าเส่ือม  
1. สสอ.เมือง 

 

ติดตามการส่งมอบ 

- รพ.สต.บ้านควนมะพร้าว  ปรับปรุงห้อง IC ทางลาด ห้องน า้(100,000 บาท) 
- รพ.สต.บ้านควนมะพร้าว  ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์(300,000 บาท) 
 

ตดิตามการเบิกจ่าย 

- รพ.สต.ล าป า  ซ่อมแซมถนน(100,000 บาท) 
- รพ.สต.บ้านล า ร้ัวคอนกรีต(177,000 บาท) 
- รพ.สต.บ้านเขาแดง  ซ่อมแซมร้ัว ผนังกนัน า้ เพ่ือป้องกนัน า้ท่วม(496,000 บาท) 

 



การติดตามงบค่าเส่ือม  
2. สสอ.กงหรา 

 

ติดตามการส่งมอบ 
- รพ.สต.บ้านพูด ปรับปรุงซ่อมแซมหลงัคาฝ้าเพดาน และระบบไฟฟ้า 

(250,000 บาท) 

- รพ.สต.บ้านพูด ปรับปรุงก าแพงคอนกรีตและประตูร้ัว (150,000 บาท) 

 



การติดตามงบค่าเส่ือม  
3. สสอ.เขาชยัสน 

 

ติดตามการส่งมอบ 
- รพ.สต.บ้านโคกยา  ปรับปรุงหลงัคากนัสาดด้านหลงัอาคาร (85,800 

บาท) 
- รพ.สต.บ้านนาหยา  ปรับปรุงขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า                

(106,358 .09 บาท) 
 

ติดตามการเบิกจ่าย 
- รพ.สต.บ้านโคกยา  ทาสีอาคาร รพสต.ภายในและภายนอก(98,340 บาท) 
- รพ.สต.บ้านเกาะทองสม  ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว (95,000 บาท) 



การติดตามงบค่าเส่ือม  
4. สสอ.ปากพะยนู 

 

ติดตามการส่งมอบ 

- รพ.สต.บางตาล  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องฉุกเฉิน  (200,000 บาท) 
 

ติดตามการเบิกจ่าย 

- รพ.สต.บ้านแหลมกรวด ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวคอนกรีต     
(180,000 บาท) 

 



การติดตามงบค่าเส่ือม  
6. สสอ.ศรีบรรพต 

 

ติดตามการส่งมอบ 
- รพ.สต.บ้านโหล๊ะเร็ด  ก่อสร้างร้ัวก าแพง (336,000 บาท) 

 



การติดตามงบค่าเส่ือม  
7. สสอ.ป่าบอน 

 

ติดตามการส่งมอบ 
- รพ.สต.บ้านหนองธง  ปรับปรุงร้ัวคอนกรีต(377,820 บาท) 

- รพ.สต.บ้านควนค าทอง  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและห้องผู้ป่วย 

ฉุกเฉิน รพ.สต. (250,000 บาท) 

 


