
นางจุฑารัตน์ มากคงแก้ว
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง

1 มีนาคม 2562



ประเด็นน าเสนอ
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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 
เขตสุขภาพที่ 9
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ครุภัณฑ์ ปีเดียว ผูกพันใหม่
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33.33 

99.79 98.08 

66.67 

99.37 84.62 

33.33 

 ม่ ด้ผู้รับจ้าง  ด้ผู้รับจ้าง ลงนามแล้ว
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ครุภัณฑ์       475 หน่วย
ก่อสร้างปีเดียว  52 หน่วย
ก่อสร้างผูกพัน    3 หน่วย

472 144474 1จ านวน

ภาพรวมผลการด าเนินงานงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เขตสุขภาพที9่
ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562

1 1 251
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❖ ครุภัณฑ์  ด้ผู้รับจ้างยัง ม่ลงนามสัญญา 2 รายการ 
1. เครื่องก าเนดิ ฟฟ้า 500 กิโลวัตต์ รพ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ วงเงิน 3.55 ล้านบาท
2. เครื่องก าเนดิ ฟฟ้า 500 กิโลวัตต์ รพ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ วงเงิน 3.55 ล้านบาท
***อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาการอุทธรณ์จากรมบัญชีกลาง

ผลการด าเนินงานงบลงทุน รายการครุภัณฑ์
ณ วันท่ี 28 มีนาคม 2562

❖ ครุภัณฑ์ ยัง ม่ ด้ผู้รับจ้าง 1 รายการ 
3. เครื่องก าเนดิ ฟฟ้า 1000 กิโลวัตต์ รพ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ วงเงิน 6.42 ล้านบาท
***ด าเนินการใหม่ มีการวิจารณ์ อยู่ระหว่างตอบข้อวิจารณ์ ปยังบริษัทผู้ร้องเรียน
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❖ ก่อสร้างปีเดียว  ด้ผู้รับจ้างยัง ม่ลงนามสัญญา 7 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.บุรีรัมย์ วงเงิน 31 ล้านบาท   
6. ระบบบ าบัดน้ าเสีย รพ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ วงเงิน 15 ล้านบาท
7. ระบบบ าบัดน้ าเสีย รพ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ วงเงิน 3.05 ล้านบาท

ผลการด าเนินงานงบลงทุน รายการก่อสร้างปีเดียว
ณ วันท่ี 28 มีนาคม 2562

❖ ก่อสร้างปีเดียว ยัง ม่ ด้ผู้รับจ้าง 1 รายการ 
1.ระบบบ าบัดน้ าเสีย รพ.สังขะ จ.สุรินทร์ วงเงิน 12 ล้านบาท
***อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา

รอ
กรมบัญชีกลาง

ตอบ

รอลงนามสัญญา
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ผลการด าเนินงานงบลงทุน รายการก่อสร้างผูกพันใหม่
ณ วันท่ี 28 มีนาคม 2562

❖ ก่อสร้างผูกพัน ยัง ม่ ด้ผู้รับจ้าง 1 รายการ 
1. อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 9 ชั้น รพ.บุรีรัมย์ 
วงเงิน 700 ล้านบาท
***จะเสนอราคา วันที่ 5 เม.ย. 62 

❖ ก่อสร้างผูกพัน  ด้ผู้รับจ้างยัง ม่ลงนามสัญญา 1 รายการ 
1.อาคารอุบัติเหต ุ4 ชั้น รพ.ปราสาท จ.สุรินทร์ วงเงิน 177 ล้านบาท
***อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ



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

23.03

30.76

6.83

34.37

19.23

55.55

92.12

58.64 55.97
60.32

45

 ม่รวม PO รวม PO เป้าหมาย Q2

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนจากระบบ GFMIS
ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562
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ซ่อมแซม 
จ านวน 3 หน่วย 

วงเงิน 950,000 บาท

บ้านพัก
จ านวน 19 หน่วย 

วงเงิน 71,846,600 บาท

อยู่ในขั้นตอน
-กรมบัญชีกลางขยายระยะเวลาด าเนนิการ
-จะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อส านกังบฯโอน
จัดสรรงบประมาณให้แล้วเทา่นัน้

รายการงบกลาง ปี 2561

ครุภัณฑ์ รพ.สต.
โดยส านักสนับสนุนบริการปฐมภูมิฯ




