
นางจุฑารัตน์  มากคงแก้ว
ผู้ช่วยผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 9

10 มีนาคม 2563



รายการงบลงทนุท่ียังไม่ลงนามในสัญญา ณ วันท่ี 4 มีนาคม 2563

จ.ชัยภมิู

1. เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 500 กิโลวัตต์  รพ.คอนสาร วงเงิน 3.55 ล้านบาท              

2. เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 500 กิโลวัตต์  รพ.เทพสถิต วงเงิน 3.55 ล้านบาท 

การติดตามความก้าวหน้างบลงทุน ปี 2562

• วันท่ี 4 มีนาคม 2563 เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภมิู ลงนามในประกาศผูช้นะ

• คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันท่ี 17 มีนาคม 2563



34,970,000 

(76.80%) 

10,561,000 

(23.20%) 

กิจกรรม คัดกรอง เฝ้า

ระวัง ป้องกันควบคุม

โรคพยาธิใบไม้ตับมะเร็ง

ท่อน ้าดี

กิจกรรม พัฒนา

มาตรฐานการให้บริการ

และการดูแลสุขภาพ

ผู้สูงอายุ

159,531,300 

170,703,200 

94,815,800 

318,163,700 

ครุภัณฑ์ ก่อสร้างปีเดียว ก่อสร้างผูกพันใหม่ ก่อสร้างผูกพันเดิม

(42.81%)

(21.47%)

(22.97%)

(12.76%)



2,545,900 

1,175,900 

3,455,800 

7,531,600 

4,083,800 14,138,000 

7,800,000 

A S M1 M2 F1 F2 F3 P

งบพ้ืนฐาน (วงเงิน 743.21 ล้านบาท) งบบรูณาการ(วงเงิน 45.53 ล้านบาท)

(6.37%) (10.64%)

(17.13%)

(31.05%) (8.97%)

(16.54%)

(7.59%)

(2.58%)

(5.59%)

***กบรส.แจ้งจัดสรรรายการตามหนังสือ ท่ี สธ 0207.03/4278 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2563

160,888,100 47,373,800 

186,430,300 117,560,900 

32,784,100 

83,391,200 

44,737,200 

46,376,000 23,672,400 

A S M1 M2 F1 F2 F3 P บริหาร

(21.65%)

(25.08%)(15.82%)

(6.02%)

(4.41%)

(6.24%)

(11.22%)

(3.19%)

4,800,00
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ครุภัณฑ์

ก่อสร้างปีเดียว

ก่อสร้างผูกพันใหม่

ก่อสร้างผูกพันเดิม

งบบูรณาการภาค

1 1 1 1 1 1 1 11

จ านวนหน่วย

หน่วยงาน

71 

64 

6 9 

183 

ครุภัณฑ์

ก่อสร้างปีเดียว

ก่อสร้างผูกพันใหม่

ก่อสร้างผูกพันเดิม

งบบูรณาการภาค

จ านวนหน่วยรวม



1. อาคารผู้ป่วยใน 7 ช้ัน  (156 เตียง) รพ.ปักธงชัย วงเงิน 29.64 ล้านบาท                                        

(ลงนาม 7 ก.พ. 63 วงเงิน 950,000 บาท ผู้จัดท ารายงาน EIA ม.ขอนแก่น)

2. อาคารผู้ป่วยใน 5 ช้ัน รพ.ด่านขุนทด วงเงิน 20.98 ล้านบาท                                                                                                                      

(ลงนาม 28 ก.พ. 63 วงเงิน 630,000 บาท ผู้จัดท ารายงาน EIA ม.ขอนแก่น)

1. แฟลตพักพยาบาล 7 ช้ัน 40 ยูนิต (80 ห้อง) รพ.ภูเขยีวเฉลิมพระเกียรติ 

วงเงิน 11.89 ล้านบาท 

(อยู่ระหว่างจัดท าร่างสัญญา วงเงิน 1,300,000 บาท ผู้จัดท ารายงาน EIA ม.เทคโนโลยีสุรนารี)

1. อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) รพ.โนนนารายณ์ วงเงิน 21.98 ล้านบาท

2. อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) รพ.ส าโรงทาบ วงเงิน 21.98 ล้านบาท

3. อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) รพ.ศรีณรงค์ วงเงิน 21.98 ล้านบาท

(ทั้ง 3 รายการ อยู่ระหว่างเสนอรองผู้ว่าฯ ลงนาม ผู้จัดท ารายงาน EIA ม.เทคโนโลยีสุรนารี)

4. อาคารพักอาจารย์แพทย์ 96 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 7 ช้ัน รพ.สุรินทร์ วงเงิน 14.12 ล้านบาท     

(อยู่ระหว่างเสนอรองผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม วงเงิน 1,357,950 บาท                                                                                                 

ผู้จัดท ารายงาน EIA ม.เทคโนโลยสุีรนารี)

รายการก่อสร้าง
ท่ีเขา้เง่ือนไข

ต้องจัดท ารายงาน
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

(EIA)

นครราชสีมา
2

ชัยภูมิ
1

สุรินทร์
4

7 รายการ 
วงเงิน 142.60 ล้านบาท



ครุภัณฑ์ (254) 

- จัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง แต่งต้ังคณะกรรมการร่าง TOR แต่งต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง จัดท ารายงาน
ผลการเผยแพร่ร่างประกาศและประกวดราคา เผยแพร่ประกาศและประกวดราคา (31 รายการ) (114 รายการ)  
- ก าหนดวัน เวลาช้ีแจงรายละเอียด ผู้เสนอราคาเสนอราคาผ่านระบบ e-GP (9 รายการ) (7 รายการ) 
- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา (16 รายการ) (12 รายการ) 
- เว้นระยะเวลาการอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา (8 รายการ) (29 รายการ) 

วิธีเฉพาะเจาะจง (29) พ้ืนฐาน (7) บูรณาการ (22)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP เสนอลงนามสัญญา (6 รายการ) 
- จัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง (1 รายการ) (22 รายการ) 

E-bidding (225) พ้ืนฐาน (64) บูรณาการ (161)

(จะลงนามสัญญาได้ต่อเม่ือได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สป.สธ.แล้วเท่าน้ัน)



ก่อสรา้งปีเดียว (64) 

- จัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง แต่งต้ังคณะกรรมการร่าง TOR แต่งต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง จัดท ารายงาน
ผลการเผยแพร่ร่างประกาศและประกวดราคา (48 รายการ)
- ก าหนดวัน เวลาช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติม (10 รายการ) 
- เว้นระยะเวลาการอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา (6 รายการ)

E-bidding (6) พ้ืนฐาน (6)

- จัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง (4 รายการ)
- แต่งต้ังคณะกรรมการร่าง TOR (1 รายการ)
- จัดท ารายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและประกวดราคา (1 รายการ)

E-bidding (64) พ้ืนฐาน (64)

ก่อสรา้งผกูพัน (6) 

(จะลงนามสัญญาได้ต่อเม่ือได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจาก สป.สธ.แล้วเท่าน้ัน)



361,518,300 (31%) 

154,023,400 

(13%) 

12,000,000 (1%)

208,665,500 

(18%) 

229,604,000 

(20%) 

79,240,200 (7%)

9,371,200 (1%)

101,268,800 (9%)

19,677,600 (2%) 

อาคารผู้ป่วยนอก

อาคารผู้ป่วยใน

อาคารMultifunction

อาคารท่ีพักอาศัย

อาคารสนับสนุน

ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบบ าบัดน ้าเสีย

อาคารส านักงาน

ก่อสร้างอ่ืนๆ

ปรับปรุงอ่ืนๆ

80,588,300 (24%) 

67,732,600 (21%) 

58,560,000 (18%)

46,054,100 (14%)

30,000,000 

(9%)

17,380,000 (5%)

21,699,000 (7%)

2,370,000 (1%)

53,000 (0.02%) 5,028,000 (2%)

102,700 (0.03%) 

การแพทย์วินิจฉัย

การแพทย์รักษา

การแพทย์ช่วยชีวิต

การแพทย์สนับสนุน

รถพยาบาล

รถพยาบาล(บัญชีนวัตกรรม)

ยานพาหนะและขนส่ง

คอมพิวเตอร์

CCTV

ยูนิตท าฟัน ยูนิตท าฟัน นวัตกรรม 

ส านักงาน

ครุภัณฑ์
วงเงนิ 329.56 ล้านบาท ส่ิงก่อสร้าง

วงเงนิ 1,175.36 ล้านบาท 
งบพ้ืนฐาน

165,000,000 

การแพทย์รักษา(Rx)

ครุภัณฑ์
วงเงนิ  165.00 ล้านบาท 

งบบรูณาการ

รวมวงเงินท้ังส้ิน 1,669.93 ล้านบาท



215,332,000

(14.3%) 
137,330,100

(9.1%) 

123,042,000

(8.2%) 

139,277,700

(9.3%) 
179,250,500

(11.9%) 

292,447,300

(19.4%) 

40,766,300

(2.7%) 
266,025,300

(17.7%) 

111,465,500

(7.4%) 

A

S

M1

M2

F1

F2

F3

P

บริหาร

งบพ้ืนฐาน วงเงิน 1,504.93 ล้านบาท
งบบูรณาการ วงเงิน 165.00 ล้านบาท

165,000,000 

A

***อยู่ระหว่างส านักงบประมาณพิจารณารายละเอียดแต่ละรายการ

รวมวงเงนิท้ังส้ิน 1,669.93 ล้านบาท



รายการก่อสร้างท่ีเขา้เงือ่นไขต้องจดัท ารายงาน EIA

อาคารพักอาจารย์แพทย์ 96 ยูนิต รพ.มหาราชนครราชสีมา วงเงิน 24.99 ล้านบาท
อาคารผู้ป่วยใน 5 ช้ัน รพ.โชคชัย วงเงิน 21.33 ล้านบาท

รพ.สีคิ้ว วงเงิน 21.33 ล้านบาท
อาคารพักเจ้าหน้าที่ 88 ยูนิต รพ.บัวใหญ่ วงเงิน 30.99 ล้านบาท
อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ช้ัน รพ.โชคชัย วงเงิน 7.25 ล้านบาท
อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ช้ัน 96 รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา วงเงิน 13.90 ล้านบาท

อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ช้ัน 96 ห้อง     รพ.ชัยภูมิ  วงเงิน 13.90 ล้านบาท

อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ช้ัน    รพ.บุรีรัมย์ วงเงิน 26.57 ล้านบาท
อาคารคนไขพิ้เศษ 24 เตียง 2 ช้ัน     รพ.พุทไธสง  วงเงิน 47.24 ล้านบาท
อาคารผู้ป่วยใน 5 ช้ัน                      รพ.กระสัง  วงเงิน 21.33 ล้านบาท
อาคารพักอาจารย์แพทย์ 8 ช้ัน          รพ.บุรีรัมย์  วงเงิน 19.48 ล้านบาท

อาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์) 2 ช้ัน   รพ.ล าดวน  วงเงิน 21.39 ล้านบาท
รพ.เขวาสินรินทร์ วงเงิน 21.39 ล้านบาท

อาคารบ าบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.6 ช้ัน    รพ.สุรินทร์  วงเงิน 53.62 ล้านบาท

นครราชสีมา
6

ชัยภูมิ 1

บุรีรัมย์ 
4

สุรินทร์
3

14 รายการ วงเงิน  344.77  ล้านบาท (เฉพาะวงเงนิ ปี 2564)

** อาคารบ าบัดรักษา รพ.สุรินทร์ แจ้งเบ้ืองต้นอย่างไม่เป็นทางการ ขอเล่ือนเป็นปีถัดไป (เน่ืองจากปรับแบบแปลน และประเมิน EIA)






