
หนาที่ 1 จาก 1 คภ.บริการ

ราง พรบ. คําของบลงทุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการครุภัณฑ

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการ : พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan

หนวยงาน กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ขอมูล ณ วันที่ 8 ต.ค. 62 1           2,100,000         1              2,100,000         

เขต นโยบาย ลําดับ

ความสําคัญ

รายการครุภัณฑ

ราง พรบ. 63

 ราคาตอหนวย 

(บาท)

 จํานวน 

(หนวย)

ตั้งงบป 63  ราคาตอหนวย 

(บาท) 

 จํานวน 

(หนวย) 

 วงเงิน ป 63 

ราง พรบ. 63

ชื่อหนวยงาน ตําบล อําเภอ จังหวัด เหตุผล คําชี้แจง อางอิง

รายการ

หมายเหตุ

2 153 รถพยาบาลเคลือบสารตานจุลชีพ โรงพยาบาลวังโปง ตําบลวังโปง 

อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ  1 คัน

2,100,000        1           2,100,000         2,100,000            1                       2,100,000 โรงพยาบาล

วังโปง

วังโปง วังโปง เพชรบูรณ เพื่อใชในระบบการดูแลผูบาดเจ็บกอนถึงโรงพยาบาล(pre-Hospital) ที่

อัตราตายในภาพรวมจังหวัดสูงกวาเกณฑ 18 ตอแสนประชากร ตาม

แผนการพัฒนาระบบสุขภาพ (Service Plan)

นวัตกรรม

คภ.บริการ ที่ไดรับจัดสรร จังหวัดเพชรบูรณ 1           2,100,000         2,100,000           1              2,100,000         

รายการที่ไมผานราง พรบ. 63 แตคียในระบบ E-Bud จังหวัดเพชรบูรณ 10 5,041,000         5,041,000           -           -                  

2 303 รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 

2,400 ซีซี. หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังหิน ตําบลวังหิน อําเภอวังโปง 

จังหวัดเพชรบูรณ

1,000,000        1           1,000,000         1,000,000            โรงพยาบาล

สงเสริม

สุขภาพตําบล

วังหิน ตําบล

วังหิน วังโปง เพชรบูรณ ขอซื้อใหม เนื่องจาก ตองบริการใหผูปวยเขาถึงบริการดูแลรักษาลด

อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนผูปวยที่มีภาวะวิกฤต สามารถให

การดูแลกอนสงตอไดถูกตองและมีระบบการสงตอที่รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 1.จํานวนผูปวยนอกใหม ในปงบประมาณ 890 คน 2.

   ้  

สงป.

2 304 รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 

2,400 ซีซี. หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเหลาหญา ตําบลแคมปสน อําเภอ

เขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ

1,000,000        1           1,000,000         1,000,000            โรงพยาบาล

สงเสริม

สุขภาพตําบล

เหลาหญา 

แคมปสน เขาคอ เพชรบูรณ ขอซื้อใหม เนื่องจาก ตองบริการใหผูปวยเขาถึงบริการดูแลรักษาลด

อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนผูปวยที่มีภาวะวิกฤต สามารถให

การดูแลกอนสงตอไดถูกตองและมีระบบการสงตอที่รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 1.จํานวนผูปวยนอกใหม ในปงบประมาณ 4,198 คน 2.

   ้  

สงป.

2 333 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 

2,400 ซีซี. หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต 

ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ โรงพยาบาลเพชรบูรณ ตําบลใน

เมือง อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

868,000           1           868,000            868,000              โรงพยาบาล

เพชรบูรณ

ในเมือง เมือง

เพชรบูรณ

เพชรบูรณ ทดแทนรถยนตแบบกระบะบรรทุก หมายเลขทะเบียน บต 1069 พ.ช. 

(กองทัพบกสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข) โรงพยาบาลเพชรบูรณ รับ

มอบเมื่อป 2538 ใชงานหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว โรงพยาบาล

เพชรบูรณ รับผิดชอบบริการตติยภูมิประชากรทั้งจังหวัดเพชรบูรณ 

   ้  

สงป.

2 334 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 

2,400 ซีซี. หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต 

ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลดงคลอ ตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ

1,025,000        1           1,025,000         1,025,000            โรงพยาบาล

สงเสริม

สุขภาพ

ตําบลดงคลอ

 

วังกวาง น้ําหนาว เพชรบูรณ ขอซื้อใหม เนื่องจากขาดแคลนยานพาหนะเพื่อใชในการออกปฏิบัติงาน

ในพื้นที่ชุมชน/พื้นที่ทุรกันดารเปนภูเขาสูง ตามแผนการพัฒนาระบบ

สุขภาพอําเภอ พชอ. และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service 

Plan) ตั้งอยูในเขตพื้นที่ภูเขาสูงทุรกันดาร รับผิดชอบ 3 หมูบาน 

      

สงป.

2 335 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 

2,400 ซีซี. หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต 

ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลนาปา ตําบลนาปา อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ

868,000           1           868,000            868,000              โรงพยาบาล

สงเสริม

สุขภาพ

ตําบลนาปา 

นาปา เมือง

เพชรบูรณ

เพชรบูรณ ขอซื้อใหม เนื่องจากขาดแคลนยานพาหนะเพื่อใชในการออกปฏิบัติงาน

ในพื้นที่ชุมชน ตามแผนการพัฒนาระบบสุขภาพอําเภอ พชอ. และการ

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 1.จํานวนผูปวยนอกใหม 

ในปงบประมาณ 3,021 คน 2.จํานวนผูปวยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ 

  

สงป.

2 392 รถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

ปาคา ตําบลแคมปสน อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ

56,000            1           56,000             56,000                โรงพยาบาล

สงเสริม

แคมปสน เขาคอ เพชรบูรณ ขอทดแทน เนื่องจากที่มีอยูเดิมชํารุดมีอายุการใชงานเกินกวา 33 ป (ป 

2528-เลขครุภัณฑ 2340-003-003/1) ไมคุมคากับการซอมบํารุง รอ

  ้ ่ 

สงป.

2 393 รถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

พัฒนวรพงษ ตําบลริมสีมวง อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ

56,000            1           56,000             56,000                โรงพยาบาล

สงเสริม

ริมสีมวง เขาคอ เพชรบูรณ ขอทดแทน เนื่องจากที่มีอยูเดิมชํารุดมีอายุการใชงานเกินกวา 36 ป (ป 

2525-เลขครุภัณฑ 2340-003-002) ไมคุมคากับการซอมบํารุง รอ

  ้  

สงป.

2 394 รถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

เสลียงแหง ตําบลหนองแมนา อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ

56,000            1           56,000             56,000                โรงพยาบาล

สงเสริม

หนองแม

นา

เขาคอ เพชรบูรณ ขอทดแทน เนื่องจากที่มีอยูเดิมชํารุดมีอายุการใชงานเกินกวา 36 ป 

หมายเลขทะเบียน ก.พ.ฉ. 576 พ.ช. (ป 2525-เลขครุภัณฑ 

  

สงป.

2 395 รถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

เหลาหญา ตําบลแคมปสน อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ

56,000            1           56,000             56,000                โรงพยาบาล

สงเสริม

ํ

แคมปสน เขาคอ เพชรบูรณ ขอทดแทน เนื่องจากที่มีอยูเดิมชํารุด มีอายุการใชงานเกินกวา 40 ป 

หมายเลขทะเบียน ก.พ.ง. 342 พ.ช. (ป 2521-เลขครุภัณฑ 

) ํ  ไ    ั  ํ  ํ ป  ใ ใ

สงป.

2 396 รถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

ดงคลอ ตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ

56,000            1           56,000             56,000                โรงพยาบาล

สงเสริม

วังกวาง น้ําหนาว เพชรบูรณ ขอซื้อใหม เนื่องจากขาดแคลนยานพาหนะเพื่อใชในการออกปฏิบัติงาน

ในพื้นที่ชุมชน/พื้นที่ทุรกันดารเปนภูเขาสูง ตามแผนการพัฒนาระบบ

ํ   ั ิ  (  

สงป.

คําขอ รางพรบ. 63

เงื่อนไข


	คภ.บริการ

