
รายงานผลการด าเนนิงานงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพนู

รายการ งบประมาณ การด าเนินการ
สิ่งก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 23,097,600 บาท ● เบิกจ่ายไปแล้ว 1 รายการ มีเงินเหลือจ่าย 63,948 บาท 

แจ้งคืนงบประมาณ 9/3/64
● อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว ของ รพ.ป่าซาง (8,660,000 บาท) ลงนามสัญญา
แล้ว ตามสัญญาเลขที่ 79/2564 ลงวันที่ 17/5/64 มีเงินเหลือจ่าย 1,866,500 บาท 
แจ้งคืนงบประมาณ 14/6/64 (ขณะนี้ด าเนินการก่อสร้าง งวด 1)
●อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว ของ รพ. ลี้ (8,600,000 บาท) ลงนามสัญญาแล้ว 
ตามสัญญาเลขที่ 80/2564 ลงวันที่ 17/5/64 มีเงินเหลือจ่าย 1,926,500 บาท 
แจ้งคืนงบประมาณ 14/6/64 (ขณะนี้ด าเนินการก่อสร้าง งวด 1)

ครุภัณฑ์ จ านวน 32 รายการ 7,958,900 บาท ● ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 32 รายการ
เบิกจ่ายครบแล้ว จ านวน 32 รายการ เป็นเงิน 7,919,850 บาท 

มีเงินเหลือจ่าย 39,050 บาท แจ้งคืนงบประมาณ 14/6/64
รวมเงินเหลือจ่ายครุภัณฑ์+สิง่ก่อสร้าง ทั้งหมด 3,895,998 บาท



รายงานผลการด าเนินงานงบเงินกู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน

รายการ งบประมาณ การด าเนินการ
สิ่งก่อสร้าง จ านวน 9 รายการ 5,657,100 บาท ● คืนงบประมาณ จ านวน 7 รายการ ( 5,326,100 บาท) 

แจ้งคืนงบประมาณ 7/5/64
● รพ.ทุ่งหัวช้าง จ านวน 1 รายการ (220,800 บาท) อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุง 
สิ้นสุดสัญญา 2 สิงหาคม 2564
● รพ.ลี้ จ านวน 1 รายการ (110,400 บาท) ขณะนี้ด าเนินการจัดท าราคากลาง และ
ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ครุภัณฑ์ จ านวน 274 รายการ 42,122,300 บาท 
จังหวัดล าพูนได้รับโอน
งบประมาณเมื่อวันที่ 14/5/64

● ครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวน 269 รายการ (วงเงิน 31,122,300 บาท) จัดสรรให้
หน่วยบริการ (รพช 7 แห่ง) ด าเนินการ
● กลุ่มงานบริหารทั่วไปแจ้งหน่วยงานด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและส่งเอกสารให้ สสจ. 
ด าเนินการเบิกจ่ายภายในเดือน ส.ค.64 พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าทุกวันพุธ
ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน เพื่อจะได้รายงานให้เขตและ กบรส. ทราบต่อไป ตามหนังสือ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ด่วนที่สุด ที่ ลพ 0032.01/ว1115 ลงวันที่ 
21 พฤษภาคม 2564
**ทั้งนี้ขอให้ด าเนินการจัดท าสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน 30 มิ.ย. 64**



รายการ งบประมาณ การด าเนินการ
● คืนงบประมาณ เครื่อง x-ray ของ รพ.เวียงหนองล่อง (1,300,000 บาท)
แจ้งคืนงบ 21/6/2564
การด าเนินการของ รพช. (ตามที่ได้รับรายงาน)
1. รายงานผลการพิจารณา จ านวน 12 รายการ
2. ประกาศผลผู้ชนะและเรียกท าสัญญา จ านวน 36 รายการ
3. มสีัญญาแล้ว รอส่งของ 220 รายการ
5. เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 1,111,000 บาท 
6. รอส่งเบิกเป็นเงิน 3,037,000 บาท
● ครุภัณฑ์การแพทย์ (รถพยาบาล จ านวน 5 คัน 11,000,000 บาท) อ านาจ ผวจ.
การด าเนินการของงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

การด าเนินการ : เผยแพร่ประกาศเชิญชวน 23/7/2564 – 16/8/2564



หน่วยงาน จ านวนรายการ
ทีไ่ด้รับจัดสรร 

วงเงนิ (บาท) ขั้นตอนการด าเนินการ

รพ เวียงหนองล่อง 12 รายการ 1,897,000 ❖ คืนงบประมาณ 1 รายการ วงเงิน 1,300,000 บาท
❖ เบิกจ่ายแล้ว 7 รายการ เป็นเงิน 437,000 บาท
❖ รอส่งมอบ จ านวน 4 รายการ 

รพ ทุ่งหัวช้าง 21 รายการ 
สสจ.ด าเนินการให้ 
2 รายการ วงเงิน 
3,500,000 บาท

5,075,000 ❖ เบิกจ่ายแล้ว 4 รายการ เป็นเงิน 354,000 บาท
❖ รอเบิกจ่าย 10 รายการ เป็นเงิน 705,000 บาท
❖ รอส่งมอบ 5 รายการ เป็นเงิน 476,000 บาท

รพ.บ้านโฮง่ 37 รายการ 
สสจ.ด าเนินการให้
1 รายการ วงเงิน 
2,500,000 บาท

5,854,000 ❖ รอเบิกจ่าย 12 รายการ เป็นเงิน 1,295,000 บาท
❖ รอส่งของ 25 รายการ เป็นเงิน 2,059,000 บาท

ผลการด าเนินการ รายการครุภัณฑ์ (งบเงินกู้)



หน่วยงาน จ านวนรายการ
ทีไ่ด้รับจัดสรร 

วงเงนิ (บาท) ขั้นตอนการด าเนินการ

รพ.บ้านธิ 10 รายการ 2,026,000 ❖ รอส่งของ จ านวน 8 รายการ เป็นเงิน 676,000 บาท
❖ ประกาศผลผู้ชนะ 2 รายการ เป็นเงิน 1,350,000 บาท

รพ.ล าพูน (ด าเนินการ รพสต. Cup 
เมือง)

52 รายการ 2,895,000 ❖ รอส่งของ จ านวน 18 รายการ เป็นเงิน 975,000 บาท
❖ ประกาศผลผู้ชนะ และรอเรียกท าสัญญา จ านวน 34 รายการ เป็นเงิน 

1,920,000 บาท

รพ.แม่ทา 35 รายการ
สสจ.ด าเนินการให้
1 รายการ วงเงิน 
2,500,000 บาท

5,771,000
รพ.แม่ทาด าเนินการ 
23 รายการ
รพ.สต.ด าเนินการเอง 
12 รายการ

❖ รอส่งของ 22 รายการ เป็นเงิน 2,655,000 บาท
❖ รายงานผลพิจารณา จ านวน 12 รายการ เป็นเงิน 616,000 บาท

ผลการด าเนินการ รายการครุภัณฑ์ (งบเงินกู้) (ต่อ)



หน่วยงาน จ านวนรายการ
ทีไ่ด้รับจัดสรร 

วงเงนิ (บาท) ขั้นตอนการด าเนินการ

รพ.ป่าซาง 52 รายการ
สสจ.ด าเนินการให้
1 รายการ วงเงิน 
2,500,000 บาท

8,147,000 ❖ รอเบิกจ่าย จ านวน  20 รายการ เป็นเงิน 1,037,000 บาท
❖ รอส่งของ จ านวน 31 รายการ เป็นเงิน 4,610,000 บาท

รพ.ลี้ 51 รายการ 4,800,000 ❖ รอส่งของ จ านวน 51 รายการ เป็นเงิน 4,800,000 บาท

สสจ.ล าพูน ด าเนินการรายการ 
รถพยาบาลของ รพช.

5 รายการ 11,000,000 ❖ ประกาศเชิญชวน 23/7/2564 – 16/8/2564

ผลการด าเนินการ รายการครุภัณฑ์ (งบเงินกู)้ (ต่อ)



หน่วยงาน จ านวนรายการ
ทีไ่ด้รับจัดสรร 

วงเงนิ (บาท) ขั้นตอนการด าเนินการ

รพ.ทุ่งหัวช้าง 2 รายการ 515,700 ❖ คืนงบ จ านวน  1 รายการ เป็นเงิน 294,900 บาท
❖ รอส่งมอบงาน จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 220,800 บาท

รพ.ลี้ 2 รายการ 3,313,200 ❖ คืนงบ จ านวน  1 รายการ เป็นเงิน 3,202,800 บาท
❖ รอส่งมอบงาน จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 110,400 บาท

ผลการด าเนินการ รายการสิ่งก่อสร้าง (งบเงินกู)้ 


