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ภาพรวมงบลงทุน ปี62

ผลการด าเนินงาน ปี62

งบกลาง ปี61
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ครุภัณฑ์       475 หน่วย   วงเงิน 281.4728 ล้านบาท
ก่อสร้างปีเดียว  52 หน่วย   วงเงิน 387.8632 ล้านบาท
ก่อสร้างผูกพันใหม่  3  หน่วย   วงเงิน 192.5374 ล้านบาท
ก่อสร้างผูกพันใหม่ 10 หน่วย   วงเงิน 467.0903 ล้านบาท

วงเงินรวมทั้งสิ้น 1,328.9637 ล้านบาท

281,472,800 

387,863,200 192,537,400 

467,090,300 

หมวดวงเงินงบลงทุนปี 2562

 ครุภัณฑ์  ก ปีเดียว  ก ผูกพันใหม่  ก ผูกพันเดิม 

35.15 21.18

29.19 %

ภาพรวมงบประมาณงบลงทุน  ปี 2562
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ครุภัณฑ์       475 หน่วย
ก่อสร้างปีเดียว  52 หน่วย
ก่อสร้างผูกพัน    3 หน่วย

470 241471 1จ านวน

ภาพรวมผลการด าเนินงานงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง เขตสุขภาพที่9
ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2562
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❖ ครุภัณฑ์ ได้ผู้รับจ้าง รอลงนามสัญญา 1 รายการ 
- กล้องส่องตรวจและผ่าตัดไขสันหลัง รพ บุรีรัมย์ วงเงิน 3.09 ล้านบาท

ผลการด าเนินงานงบลงทุน รายการครุภัณฑ์
ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2562

❖ ครุภัณฑ์ ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 4 รายการ 
1. เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 500 กิโลวัตต์ รพ คอนสาร จ ชัยภูมิ วงเงิน 3.55 ล้านบาท
2. เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 500 กิโลวัตต์ รพ เทพสถิต จ ชัยภูมิ วงเงิน 3.55 ล้านบาท
3. เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 1000 กิโลวัตต์ รพ นางรอง จ บุรีรัมย์ วงเงิน 6.42 ล้านบาท
4.เคร่ืองอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ าฯ 130 ลิตร รพ ปราสาท จ สุรินทร์ 
วงเงิน 3.74 ล้านบาท

ยกเลิกด าเนินการใหม่
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❖ ก่อสร้างปีเดียว ได้ผู้รับจ้าง รอลงนามสัญญา 6 รายการ 
1. ระบบบ าบัดน้ าเสีย รพ บัวใหญ่ จ นครราชสีมา วงเงิน 15.9 ล้านบาท
2. อาคารอุบัติเหตุอ านวยการ 3 ชั้น รพก พระทองค า จ นครราชสีมา วงเงิน 34.9 ล้านบาท
3. บ้านพักข้าราขการ ระดับ 7-8 สสอ สีคิ้ว จ นครราชสีมา วงเงิน 1.2 ล้านบาท
4. ปรับปรุงระบบบ่อบ าบัดน้ าเสีย รพ ปากช่องนานา จ นครราชสีมา วงเงิน 15 ล้านบาท
5. ระบบบ าบัดน้ าเสีย รพ เทพรัตน์ฯ จ นครราชสีมา วงเงิน 13.1 ล้านบาท
6. ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย รพ เขวาสินรินทร์ จ สุรินทร์ วงเงิน 1.2 ล้านบาท

ผลการด าเนินงานงบลงทุน รายการก่อสร้างปีเดียว
ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2562

❖ ก่อสร้างปีเดียว ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 5 รายการ 
1. ระบบบ าบัดน้ าเสีย รพ บุรีรัมย์ วงเงิน 31 ล้านบาท              เสนอราคา 12 ก พ 62 อยู่ระหว่างรอพิจารณาผล
2. ระบบบ าบัดน้ าเสีย รพ กาบเชิง จ สุรินทร์ วงเงิน 15 ล้านบาท
3. ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย รพ สนม จ สุรินทร์ วงเงิน 2.1 ล้านบาท
4. ระบบบ าบัดน้ าเสีย รพ สังขะ จ สุรินทร์ วงเงิน 12 ล้านบาท
5. ระบบบ าบัดน้ าเสีย รพ โนนนารายณ์ จ สุรินทร์ วงเงิน 3.05 ล้านบาท
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ผลการด าเนินงานงบลงทุน รายการก่อสร้างผูกพันใหม่
ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2562

❖ ก่อสร้างผูกพัน ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 2 รายการ 
1. อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 9 ชั้น รพ บุรีรัมย์ วงเงิน 700 ล้านบาท

จัดท าราคากลางใหม่ 

2. อาคารอุบัติเหตุ 4 ชั้น รพ ปราสาท จ สุรินทร์ วงเงิน 177 ล้านบาท
เผยแพร่ประกาศประกวดราคา



กรมบัญชีกลางก าหนดเป้าหมาย
การเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2562
➢ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 20
➢ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 45
➢ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 65
➢ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100
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นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ภาพรวมเขต

18.2

26.25

5.66

25.96

15.33

54.17

66.09

57.96
55.38 56.9

45

ไม่รวม PO รวม PO เป้าหมาย Q2

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนจากระบบ GFMIS
ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2562
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➢ จ นครราชสีมา  จ านวน 2 หน่วย  วงเงิน   38,818,100 ลบ 
➢ จ ชัยภูมิ จ านวน 7 หน่วย วงเงิน   9,672,800  ลบ 
➢ จ บุรีรัมย์ จ านวน 1 หน่วย วงเงิน   13,011,000 ลบ 
➢ จ สุรินทร์ จ านวน 12 หน่วย    วงเงิน 11,294,700 ลบ 

ซ่อมแซม 
จ านวน 3 หน่วย 

วงเงิน 950,000 บาท

บ้านพัก
จ านวน 19 หน่วย 

วงเงิน 71,846,600 บาท

ด าเนินการใหม่
เดิมแจ้งเป็นงบกลาง ปี 2562
ลงนามสัญญาภายใน 30 มี.ค. 62

*****จะลงนามสัญญาต่อเม่ือได้รับการ
โอนจัดสรรงบประมาณแล้วเท่านั้น

เขตสุขภาพที่ 9 จ านวน   22 หน่วย วงเงิน  72,796,600 ลบ 

รายการที่พักอาศัย และปรับปรุงซ่อมแซม
งบกลาง ปี 2561




