
แนวทางการจัดท าค าของบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

เอกสารหมายเลข 2 



แนวทางการจัดท าค าของบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 2.1 ผ่านความเห็นชอบของ คกก.พิจารณาและจัดท าแผนค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีรายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จังหวัดล าพูน 
2.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนา/ทดแทน ของ
จังหวัดล าพูน 
 2.3 การลงทุนด้านสาธารณสุขที่เป็นปัญหาเร่งด่วน ตามสภาพปัญหา
ของพื้นที่ของจังหวัด 
 2.4 ขอความร่วมมือในการสนับสนุนรายการครุภัณฑ์ตามบัญชี
นวัตกรรมไทยของส านักงบประมาณ 

ระดับจังหวัด 



แนวทางการจัดท าค าของบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

แนวทางการพิจารณา ระดับเขตสุขภาพ  
 2.1 ผ่านความเห็นชอบของ คกก.เขตสุขภาพ 
 2.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนา/ทดแทน ของ
เขตสุขภาพ 
 2.3 การลงทุนด้านสาธารณสุขที่เป็นปัญหาเร่งด่วน ตามสภาพปัญหา
ของพื้นที่ของเขตสุขภาพ 
 2.4 เป็นการลงทุนที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของ
ชาติ หรือมติ ครม. 
 2.5 ขอความร่วมมือในการสนับสนุนรายการครุภัณฑ์ตามบัญชี
นวัตกรรมไทยของส านักงบประมาณ 

ระดับเขตสุขภาพ 



กรอบวงเงินการตั้งงบประมาณในเบื้องต้น 

1. สัดส่วนวงเงนิของค่าครุภัณฑ ์และสิ่งก่อสร้าง  
 สัดส่วนวงเงินของสิ่งก่อสร้าง 68 % : ครุภัณฑ์ 32% 

 

2. การพิจารณาสัดส่วนวงเงินของหน่วยบริการและหน่วยบริหาร  
  สัดส่วนวงเงินของหน่วยบรกิาร 88% : หน่วยบริหาร 12% 
 

3. การพิจารณาสัดส่วนวงเงินของแตล่ะระดับบริการ  
     ตามความเหมาะสม และจ าเป็น เป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
(Service Plan) พ.ศ.2560-2564 
 

4. การพิจารณากรอบวงเงินรวมของเขตสุขภาพ 
 



งบลงทุนค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส าหรับหน่วยบรกิาร 

รายการงบลงทุนที่จะเสนอในแผนค าขอตั้งงบประมาณ หน่วยบริการ  

รายการสิ่งก่อสร้าง 

รายการครุภัณฑ์ 

ระบบบ าบัดน้ าเสีย 



1. รายการสิ่งก่อสร้าง 

4 ประเภท  
 (1) อาคารผู้ป่วยนอก/บ าบัดรักษา  
 (2) อาคารผู้ป่วยใน  
 (3) อาคารสนับสนุนบริการ/สิ่งก่อสร้างอื่น  
 (4) อาคารที่พักอาศัย  

หากไม่มีชื่อรายการสิ่งก่อสร้างปรากฏในบัญชีกองบริหารการสาธารณสุข  
สามารถเพิ่มรายการได้ แต่ต้องแนบประมาณการราคา (BOQ) /งวดงาน งวดเงิน)  

งบลงทุนค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส าหรับหน่วยบรกิาร 



 มีความพร้อมด้านสถานที่ กรรมสิทธิ์ที่ดินที่จะก่อสร้าง รวมถึงการประเมินผลกระทบ        
    ที่เกี่ยวข้อง 
 ต้องแนบโครงการทุกรายการ เพื่อชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น ที่สอดคล้อง 
    กับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ หรือแผนการทดแทน (การแสดงเหตุผลความจ าเป็น
ในการขอรับการสนับสนุนรายการก่อสร้าง  ทุกรายการ เป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญต่อการ
พิจารณาเบื้องต้น) 

1. รายการสิ่งก่อสร้าง 

งบลงทุนค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส าหรับหน่วยบรกิาร 

กรณีที่ใช้แบบแปลนของเอกชน/หน่วยงานอื่น 

 มีความพร้อมของผังหลักแบบแปลน 
 ต้องมีเอกสารแบบแปลนที่ผ่านการรับรอง,ประมาณการราคา ( Bill of Quantities: 

B.O.Q.), ระยะเวลาก่อสร้าง, งวดงานงวดเงนิ ให้ครบถ้วน  

ใช้แบบฟอร์มค าขอ แบบฟอร์ม 1 สิ่งก่อสร้างบริการ 



2. รายการครุภัณฑ์ 

2.1 ใช้ชื่อภาษาไทยตามบัญชีรายการครุภัณฑ์/ราคาอ้างอิง ของกองบริหารการสาธารณสุข    
หรือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ ฉบับเดือนมกราคม 2560  
       

 หากไม่มีชื่อรายการในบัญชีดังกล่าว สามารถเพิ่มรายการได้  แต่ให้แนบ
คุณลักษณะของครุภัณฑ์  พร้อมผลการสืบราคาอย่างน้อย 3 บริษัท ทุกรายการ 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาครุภัณฑ์  
 - ความพร้อมของคุณลักษณะเฉพาะ (ให้แนบคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมใบเสนอราคา
อย่างน้อย 3 บริษัท ทุกรายการ) 
  - ความพร้อมสถานที่/พื้นที่ในการติดตั้ง และบุคลากรที่จะใช้งาน  
 - สภาพการใช้งานของครุภัณฑ์เดิม และความจ าเป็นที่ต้องจัดหาใหม่หรือเพิ่มเติม
 - ระบุชื่อครุภัณฑ์เป็นภาษาไทย และมีความหมายชัดเจน 
    - กรณีครุภัณฑ์ ราคา 5 ล้านบาทขึ้นไป ให้แนบโครงการ ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น 
      

งบลงทุนค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส าหรับหน่วยบรกิาร 

ใช้แบบฟอร์มค าขอ แบบฟอร์ม 2 ครุภัณฑ์บริการ 



3. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  
•  ระบุข้อมูลจ านวนที่มีทั้งหมด อายุการใช้งาน สภาพการใช้งานของครุภัณฑ์   
     ยานพาหนะเดิม และเพื่อทดแทนยานพาหนะหมายเลขทะเบียนใด 
•  ให้แนบคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมใบเสนอราคาอย่างน้อย 3 บริษัท ทุกรายการ 
•  กรณีที่เป็นครุภัณฑ์ยานพาหนะ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ให้ระบุพื้นที่ที่ใช้งาน  

           ได้แก่ พื้นที่ภูเขา ทางลาดชัน   

2. รายการครุภัณฑ ์

หมายเหตุ 
        การแสดงเหตุผล ความจ าเป็น ในการขอรับการสนับสนุนรายการครุภณัฑท์กุรายการ                  
เป็นส่ิงที่จ าเป็นและส าคัญต่อการพจิารณาเบื้องตน้ ของส านักงานเขตสุขภาพ  

งบลงทุนค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส าหรับหน่วยบรกิาร 

ใช้แบบฟอร์มค าขอ แบบฟอร์ม 2 ครุภัณฑ์บริการ 
 และถ้าขอครุภัณฑ์ยานพาหนะ ให้แนบแบบฟอร์ม 5 ส ารวจครุภัณฑ์ยานพาหนะ 



- มีความพร้อมของแบบแปลนสิ่งก่อสร้าง และประมาณราคาที่เป็นปัจจุบันโดย      
ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ 

 
- ระบุวัตถุประสงค์การขอรับการสนับสนุนให้ชัดเจน เช่น ยังไม่เคยมี อายุการใช้งาน 
ระบบเดิมช ารุด ทดแทนของเดิม หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

 

3.3 รายการระบบบ าบัดน้ าเสีย 

งบลงทุนค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส าหรับหน่วยบรกิาร 

ใช้แบบฟอร์มค าขอ แบบฟอร์ม 1 ก่อสร้างบริการ 



งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส าหรับหน่วยบริหาร 

1. หน่วยบริหาร : สสจ./สสอ./ 
 

2. รายการงบลงทุนที่จะเสนอในแผนค าขอตั้งงบประมาณ 

รายการสิ่งกอ่สรา้ง 

ค่าปรับปรุงอาคาร บ้านพัก ที่ดิน ถนน ระบบไฟฟ้า   

และระบบประปา (ค่า Site) 

ระบบบ าบดัน้ าเสีย 



3. งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส าหรับหน่วยบริหาร 

3.1 รายการสิ่งกอ่สร้าง 

1. อาคารเดิมมีอายุการใช้งานเกิน 25 ปี (ให้ระบุปี พ.ศ.ที่ของอาคารเดิมที่ก่อสร้าง)  
2. มีเอกสารยืนยันสภาพช ารุดทรุดโทรม และส่งภาพถ่ายยืนยัน 
3. มีความพร้อมของสถานที่ก่อสร้าง หรือหากก่อสร้างในที่ใหม่ ต้องมีกรรมสิทธิ์ที่ดิน

พร้อมที่จะก่อสร้าง และเป็นที่ดินที่ไม่มีภาระผูกพันใดๆ ทางกฎหมาย รวมถึงความ
พร้อมของสาธารณูปโภค 

4. มีความพร้อมของแบบแปลน ราคาก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้าง และงวดงาน งวดเงิน 
กรณีที่ใช้แบบแปลนของเอกชน/หน่วยงานอื่น ให้แนบเอกสารแบบแปลนที่ผ่านการ
รับรอง,ประมาณการราคา ( Bill of Quantities/B.O.Q.), ระยะเวลาก่อสร้าง, งวดงาน
งวดเงิน 

5.  ต้องแนบโครงการทุกรายการ เพื่อชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น  

หมายเหตุ 
        การแสดงเหตุผล ความจ าเป็นในการขอรับการสนับสนุนรายการกอ่สร้าง  ทุกรายการ เป็นส่ิงที่จ าเป็น
และส าคัญต่อการพจิารณาเบื้องต้น 

ใช้แบบฟอร์มค าขอ แบบฟอร์ม 3 ก่อสร้างบริหาร และให้แนบโครงการก่อสร้าง 



มีการประมาณราคา โดยผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้  เช่น  
  

 - ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประมาณการราคาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่
เป็นปัจจุบัน 
 

 - การปรับปรุงอาคาร บ้านพัก รั้ว ถนน ต้องมีแบบแปลนที่ผ่านการรับรอง
จากนายช่างโยธา ของหน่วยงาน พร้อมมีเอกสารประมาณการราคาทุกรายการ  
หากไม่มีเอกสาร จะไม่ได้รับการพิจารณาจากส านักงบประมาณ 
 
 

3. งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส าหรับหน่วยบริหาร 

3.2 ค่าปรับปรุงอาคาร บ้านพัก ที่ดิน รั้ว ถนน ระบบไฟฟ้าระบบประปา (ค่า Site) 

ใช้แบบฟอร์มค าขอ แบบฟอร์ม 3 ก่อสร้างบริหาร 



2. รายการครุภัณฑ์ 

2.1 ใช้ชื่อภาษาไทยตามบัญชีรายการครุภัณฑ์/ราคาอ้างอิง ของกองบริหารการสาธารณสุข    
หรือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ ฉบับเดือนมกราคม 2560  
       

 หากไม่มีชื่อรายการในบัญชีดังกล่าว สามารถเพิ่มรายการได้  แต่ให้แนบ
คุณลักษณะของครุภัณฑ์  พร้อมผลการสืบราคาอย่างน้อย 3 บริษัท ทุกรายการ 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาครุภัณฑ์  
 - ความพร้อมของคุณลักษณะเฉพาะ (ให้แนบคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมใบเสนอราคา
อย่างน้อย 3 บริษัท ทุกรายการ) 
  - ความพร้อมสถานที่/พื้นที่ในการติดตั้ง และบุคลากรที่จะใช้งาน  
 - สภาพการใช้งานของครุภัณฑ์เดิม และความจ าเป็นที่ต้องจัดหาใหม่หรือเพิ่มเติม
 - ระบุชื่อครุภัณฑ์เป็นภาษาไทย และมีความหมายชัดเจน 

งบลงทุนค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส าหรับหน่วยบรหิาร 

ใช้แบบฟอร์มค าขอ แบบฟอร์ม 4 ครุภัณฑ์บริหาร 
 และถ้าขอครุภัณฑ์ยานพาหนะ ให้แนบแบบฟอร์ม 5 ส ารวจครุภัณฑ์ยานพาหนะ 



3. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  
•  ระบุข้อมูลจ านวนที่มีทั้งหมด อายุการใช้งาน สภาพการใช้งานของครุภัณฑ์   
     ยานพาหนะเดิม และเพื่อทดแทนยานพาหนะหมายเลขทะเบียนใด 
•  ให้แนบคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมใบเสนอราคาอย่างน้อย 3 บริษัท ทุกรายการ 
•  กรณีที่เป็นครุภัณฑ์ยานพาหนะ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ให้ระบุพื้นที่ที่ใช้งาน  

           ได้แก่ พื้นที่ภูเขา ทางลาดชัน   

2. รายการครุภัณฑ ์

หมายเหตุ 
        การแสดงเหตุผล ความจ าเป็น ในการขอรับการสนับสนุนรายการครุภณัฑท์กุรายการ                  
เป็นส่ิงที่จ าเป็นและส าคัญต่อการพจิารณาเบื้องตน้ ของส านักงานเขตสุขภาพ  

งบลงทุนค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส าหรับหน่วยบรหิาร 

ใช้แบบฟอร์มค าขอ แบบฟอร์ม 4 ครุภัณฑ์บริหาร 
 และถ้าขอครุภัณฑ์ยานพาหนะ ให้แนบแบบฟอร์ม 5 ส ารวจครุภัณฑ์ยานพาหนะ 



การจัดส่งข้อมูลค าของบลงทุน 

1. การน าส่งข้อมูล ให้สสจ.ล าพูน ภายในวันที่  30 มิถุนายน 2561  
     ในรูปแบบเอกสาร และ File excel  
 
2. ระดับอ าเภอ พิจารณาจัดล าดับความส าคัญ และผ่านการพิจารณาจากผู้อ านวยการ

โรงพยาบาล และสาธารณสุขอ าเภอ  ก่อนน าส่งข้อมูล 
 
3.  ระดับจังหวัด จะพิจารณาและจัดล าดับความส าคัญแผนค าขอระดับจังหวัด โดย  
คกก. พิจารณาและจัดท าแผนค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีรายการงบลงทุน     
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จังหวัดล าพูน  ก่อนน าส่งข้อมูล ไปยังเขตสุขภาพ 




