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เวลา........,1.?.:...?..^..^. ■1 30 กรกฎาคแ 2563
ค้อง แจ้งวงเงินชัดสรรงบ^าแอม ชิงบ!เ).ระมาฌุ่ 2564 และ เ^รัดคารชัด่หำแผน 

เรัยน เตรวรรราชก่ารกระทรวงสาธารณสุ'ย เขตสุ่ชกาทิท่ี101 นายแททi่'สาธารณสุข,ชัง่!(เรัด ในเขดที่นที1่สุกแฟ่ง'
เอำนวยการโรงพยาบาลถูนยA้รงทยาบาลที่วไป/1รงหยาบาลสุมข่นและสาธารณสุ่ชชัาเกัอ’ในพตซ์นที่หํก^'3

ลี่งที่ส่งมาด้วย " 1. ตารางวงเงินชัดสรรงบค่าเสื่อม ช2ิ564 1 สุด
2. กรอบระยะเวลาดำเนินงานงบค่าเลื่อม ช2ิ564

สาอารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์, วิธึการและส์อนไข การรับเงิน กาฟายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าโซัค่ายที่

กระทรวงสาธารณสุข .แหนงบค่าเส่ือม จาก สปสข.

Mnงานสาธารณสุขชังห่รัซ์รังพาฬลเฟค่วพ่^^™ค้^จีะใ’ปสื,่^ ^ที่''9 ^
ดำเนินการชัดทำแผนงบค่าเสื่อมตามวงเงินที่เด้รับชัดดรร โดยให้รดกรอบการชัดหำ ตามประกาศของกรสหรวง่

•สาธารณสุข เสื่อชัดหำแผนเสร้ขฺให้ชินทึกรายการแ^นเซัาโปฺรแกรั-'^4บค่าเสื่อม .กฺายใน 7 สิงหาคม 2563 เพอให ้
เรันผิดชอบ สสจ.ตรวจสอบ่และชินชันรายการ ัค่อนที่หน้วฺยบริการจะหิมหแผนให้มู้บรัหารลงนาม แตะ ส่งมาน 

สำมักงานสาธารณสุขชัง.หวัด เที่อตรวจสอบและรวบรวมิส่ง่ให ้'สำซักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ■เพ 10 

อุบลราชธาน ื ๗มและ^อ^๗
ค่าเส่ืรMiนที่.!!.ลันฒพ4^.ก่อนชิาเช้าต็ลารพาชิตย.ร.นํฝ็ข,..ค่อใป 

เรียน ผู้รำ-Pยการโรงพยาไ4เพึเfa๙อโปรดทราบแล.ะแชังแที่ยวช้อง^ชิดำเนินการค่®ใป-
เ^เพอฺเบรดทราบ . ขอแส่ตงค่ว่'ามนับถือ

Dเที่รโปรดพิจารณา 

0พ14ควรแจ้ง
O เพื่อดำเนินการ

มั/

1 ( นายจุพิชัย 'สำ'ดวน').

เข้านวยการสำนักงานหลักประกันสุขเทหแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
h ft ^ ... ■

ผู้ประสานงาน นางโปชัน เท้ญทิมพ'โทร. 084-751-2773 Line 10; เขต10งบค่าเสียม ■
^ๆเนๆiftiu ๆนพทๆรโรงฬซๆนๆล/สๆแว‘รไเทแฟง่

.. - - อชับที่'จ?
วัม่ที ่1 ศ้'น๓»เน

FM-401 04-041



ตารางวงฝ็นแจ้งจัดสรรฺงฺนค่าเสื่อะ สฟ่สช.เพ-10 อุ่บลราชราช ีปืงบประมาณ 2564

จังหวัด
วงฺเจิฉ io.%
•รรฺด้บเขต

วงเงิน20%
■ ระดับจ้งห่วัด

วงเงิน70%
รฺะดุบCUP !

ร่วมงบคำเส่ือํมฺ

- สังกัด,สป.สธฺ.

ศรีส!}เกฺษ 13,387,401X14 26,774,802,11 93,71;li807.38 133,874,010.53

อุบลราชธานี 19,107,221.71 38,214,443.49 133,750,552.24 191,072,217.44

ยโสธฺร 4,879,567.79 9,759,135.65 34,156,974.74 48,795,678.18

อำนาจเ,จรีญ 3,276,566 69 6,553,133.38 22,935,966.83 32,765,666.90

มุกดาหาร 3,308,586.57 •6,617,173.18 * 23,160,1003 33,08^865.88

รวม 43,959,343.80 87,918,687.81 307,715,407,32 439,593,438.93

FM-401 04-041 ธซบ vio2
วั๋บที'่1 mJfnfiu พ?



ตารางวงเงินจัดส่รรงบค่า!,ส่ือม ซ2ี564 ระดับ'หนํวยบริการ(COP) วงเงิน 70% 

ของฬนวยฺฃริถารใษสัง่ดัด .สฺฬ;สธ. สำนถ่ง่านชิาธารณสุขฺจัจ้หจัดฺค่ร็สะเกษ.

ลำดับ รหัส ชื่อหน่วยบริทาร งบค้าเสื่อมนุG(บาท)

1 03398 รพ.สต. บ้านพรานเหชื่อ. 433,379.30 •

2 10700 รพ,ศรีสะเกษ 26,679,622.95

3 10927 รพ.ยางชุมนอย 1,743,344.62

4 10928 รพ.กันทรารมย์ 5,060,175.30.:

5 10929 รฬแนทรลักษ์ 10j652,820.37

6 10930 รพ:ชุซันธ ฺ - - ■* 7,220^698,69,.

7 10931 รพ^พรบึง 2,346j061 42 j

8 10932 รพ.ป.รางค์ถู 3,500,312.47

9 10933 - ' รพ.ชุนหาญ 4,880,119.01 :

10 10934 รพ.ราษ!ศส 4,192,229.27

11 10935 ■ รพ.อุ!ทุมพรพิสย 5,713,298.15

12 10936 ■ รพ.บึง\)รหั ............  496,724.10

13 10937 รพ.ห้วยหับท้น 1963,469.86

14 10938 รพ.โนนคูณ 2,035,969.35

. 15 10939 รพ.ศรีรัตนะ 2,818,203.82’

16 10940 ; รพ.รังหิน 2,377,569.00

17 10941 : ร.พ.ใ!าเกล้ียง 2,259,484.22

1$ 10942 รพ.ภู่สิงห์ 2,684,137.16.

19 . 10943 รพ.เมึองจน่ฬ่ร ั 1 1,010,259:94

20 23125 : : รพ.เบญจ่สักห์เฉ่ลมพระเคีย์รต 80 พรรษา •' ^794,075,58';

*21 28014 รพ.พยุ่ห์ ■ I,707j598'.05;

22 28015 รพ.ฒฺศรีสุวรรณ 1,198,855.80.

23 28016 รพ.ศึลาลาด 943,398.97

รวม่ 93,711,807.38

FM-401 04-041 ช ิบัน ที่ 02
วันที ่1 (วับผา?เบ 5>พ



^“^™ผนงบค่า1ส์อม สังกัด สปสธ- (คา^ารทางการแพทย์ที่เย้กจ่ายในลักษณะงบลงทน) 
บงบประมาณ 2564 ของเครือย์าธหนำยบรึกาfใรงท[นานๅล ..ศรีรัตนะ,
แหสิ่งงบที่จัดสรร ฌ 70% บริหารจัดการ ระลันCUP

แหล่งงบประมาณหเส
¥อหน่'.ยฃ5การ I mi /a 

เแม่ยูกท่ทเ I
สทฃำย

รหัสหน่วย
ชื่อหน่วยบริกา'! 

(สกขำร}

เลข(ทุภัณพ์ทหนvm 
หรอ

นเขรหัสอาหาร(ห!]

พนอัหสรรบC 
(น'เห}

พนสนทบ 
(บาห)(แน่ข่าย) รวมอ่านวเริบ

ปรับปเงช่ฒแซมอาหารยู้!}วย่เนตึnหญ4ิ1)นาด 24 • 
37 เมตร

10939 รพ.ศรีรัตนะ 10939 [รพ.ศรีรัตน
781,440.00 776,154.49 5,285.51 781,440.00

2731/2530 + 
ข.!82/สค+สสจ 
ศก 11/2552

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผู้ปายในตีกสงร; ขนาด 24
37 ฌทร 777,000.00 777,000.00 777,000.00

10939 [รพ.ศรีรัตนะ (03469 เรพ■สต-ศรีแก้ว 
10939 เรห.ศรีรัตนะ 103469 รพ.สต.ศรแก้ว

ซ่อมแซมห้องให้บริการ 
เซ่อมแซมห้องนํ้าผู้ป็วย

ซ่อมแซมห้องให้บริการโรงพยาบาลล่งเ3รินสุรเภาพ 
ตำบลบานโคน

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสรินเหล็ก 200 ตรง!.
ซ่อมแซมห้องหน่วยจ่ายทสาง (Supply)

ซ่อมแซมสวมสาธาร[นะ โรงพยาบาลล่งเสรินสุ^นาห

ตำบลบ้านศรีสุข

ซ่อมแซมรั้วสถานบริการ รพ.สต.ตม 77 ม.
ซ่อมแซมโรงจอรรถ รพ.สต.เสองข้าว 
เซ่พแซมถนนรอบอาคาร รพ.สต.เสํองข้าว 
ซ่อมแซมระบบสูบ-จ่ายนํ้า รพ.สต.เสื่องข้าว 
เซ่ฒแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 128 ตร.ม 
ซ่อมแซมห้องแหหย์แมนโหย ขนาด49.88ดร.ม 
.รงพอาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล■น้านวjjfl0ง ตำบg

ซ่อมแซมห้องรท ขนาค!!.3 ตรม.โรงหยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพตำบลบ้านจะกอง ตำบลสะพุง

90,000.00

16,349.33
90,000,00

16349.33
90,000,00

66,349.3350,000.00
รพ.ศรีรัตนะ 03470 รท.สต.พ้นโคน10939

150,000.00 150,000.00 150,000.00
10939 รพ.ศรีรัตนะ 03471 เรพ.สต-พุ่งพวย

10939 รพ.ศรีรัตนะ 03472 รพ.สต.พ้นศรีสข
110,000,00

150,000.00
110,000.00
100,000.00

110,000.00

150,000.0050,000.00
รพ.ศรีรัตนะ 03472 รพ.สต.บ้านศรีสุข10939

60,000.00 60,000.00 60,000.00
10939 รพ.ศรีรัตนะ 03473 [รพ.สต.ตม
10939 เรพ.ศรีรัตนะ [03474 |รพ.สต.เสื่องข้าว

รพิ■ศรีรัตนะ 03474 [รพ.สต.เสื่องข้าว

10939 เรพ■ศรีรัตนะ 03474 [รพ.สต.เสื่อพพิ

10939 รพ.ศรีรัตนะ 03475 รพ.สต.ศรโีนนงาน

269300.00 
128,0๓.00 
41,0๓.๓ 
31,0๓,๓ 
70,4๓.๓

2693๓.พ 
128,0๓.๓ 
41,0๓.๓ 
31,0๓.๓ 
70,4๓.๓

2693๓.๓ 
128,0๓.๓ 
41,0๓.๓ 
31,0๓.๓ 
70,4๓.๓

10939 รพ.ศรีรัตนะ 03476 รพ.สต.สะหง
199,8๓.๓

99,0๓.๓

99,8๓.๓

99,0๓.๓

1๓,0๓.๓ 199,8๓.๓

99,0๓.๓
10939 รพ.ศรีรัตนะ 03476 รพ.สต.สะพง

รวมพงสบ 2,818,203-82 205,285.51 3,023,489.33

ลงซีอ  ............ .................,ผ
(น}*&เงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้อ็านวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ
ว้นทื.่31.เดือน..สิงหาคม..พ.ศ...2563.

-พ้อำนายการโรงพยาบาล



แบบฟอร์มรายการแผนงบค่าเสื่อม สังกัด สปสธ. (ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษกเะงบลงทุน) 

ปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด...... .............................................................
แห(จ่งงบที่จ้ ดสรร / 20%1รีหารจัดการ ระดับจังหวัด แฬล่งงบประมาณ

รำสับ
รทัสหน่วบ
บร๊หาร 

(แม่ข่าย)

'ชอนนวย
บริการ 

(นม่ลูทข่าย)

ร!รสหน่วย
บริหาร 

(ฐกข่าน)
'ชื่อหน่วยบริการ 

(ลูกข่าย) ราบการ
Kill กรสักเฟพทนVเม 

นริอ
(ส'ชรสัสอาคารเท๊ม

จำนวน
(หน่วย) ราคาต่อหน่วย เงินจัตสรรบC 

(บาท)
เงินสมทบ 
(บาท) รวมจำนวเงิน

1 10939 รพ.ศรีรัตนะ 10939 รพ.ศรีรัตนะ เครื่องเอกซเรย์ดิจิตัลพร้อมเครื่องสแกน ทันตกรรม( 
intre oral digital scaner) 6520-004-1001 1 395,000.00 395,000.00 395,000.00

2 10939 รพ.ศรีรัตนะ 10939 รพ.ศรีรัตนะ เครื่องปันตกตะกอน 24 หัว (Centrifuge) 6515-014-2012/1 1 130,000.00 130,000.00 130,000.00

3 10939 รพ.ศรีรัตนะ 10939 รพ.ศรีรัตนะ
เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไนเฟสิคแบนรอสีพร้อม
ภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน 
(Defibrillator)

6515-027-1005 1 480,000.00 480,000.00 480,000.00

4 10939 รพ.ศรีรัตนะ 10939 รพ.ศรีรัตนะ ยูบิตหันตกรรม (Dental Master Unit) 6520-016-0001/56 1 460,000.00 460,000.00 460,000.00

รวมทั้งสิ้น 1,465,000.00 - 1,465,000.00

เงื่อนไข การร้บเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวของและจ่าเป็นสิ่อการสน้ชสใเนและส่งเสริมการจัดบเทๆรส่า0ๅรํณส1ุ,า\ช้จ่ๆฎi่y พ.ศ.2559 เป็นที ่
เรียบร้อยแล่'ว

ลงช้อ.................................................... นายแพทย' สสจ.

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

ตำแหน่ง...................................................................

วันท่ี.............เดือน..................พ,ศ................

ลงป็อ. ..นพ.สสจ.


