
 

 

แนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
.................................... 

 

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยกองบริหารการสาธารณสุข  มีหน้าที่ในการบริหาร
ทรัพยากรด้านงบประมาณงบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและจัดทำ     
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี      
(พ.ศ. 2561 - 2580) ตามแนวทางยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 แผน 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 และแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข อีกทั้งได้น้อมนำ        
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
มาเป็นแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ โดยคำนึงถึงหลัก ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ            
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั ่งคั่ง ยั ่งยืน”        
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560 - 2579)    
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2561) ซึ่งมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20  ปี นโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นการปฏิรูปสาธารณสุข 
ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณงบลงทุน อาทิ การพัฒนางานส่งเสริมตามแนวพระราชดำริ 
โครงการเฉลิมพระเกียรติ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ พัฒนาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลินิก    
หมอครอบครัว พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข พัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์    
ครบวงจร ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพพิเศษ อีกทั้งยังมีการทบทวนเพ่ือกำหนดกรอบและทิศทางการทำงาน 
ของกระทรวงสาธารณสุขในอนาคต โดยมีเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 

ในการจัดทำแผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายการจัดทำภายใต้แผนพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (Service Plan) ภายใต้หลักการเครือข่ายบริการที่ไร้รอยต่อ(Seamless Health Service 
network) โดยมีกรอบการดำเนินงานที่สำคัญ คือ การพัฒนาศักยภาพสถานบริการสุขภาพให้เป็นไปตาม 
ขีดความสามารถที่ควรเป็นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพ่ือรองรับและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญ          
ของประเทศ (Service Plan 19 สาขา) และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019       
ที่ต้องมีการเพ่ิมศักยภาพและความพร้อมของสถานพยาบาลในการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟ้ืนฟู  
ทั้งภาวะสุขภาพและเศรษฐกิจ ซึ่งจำเป็นต้องมีการบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า 
เหมาะสมกับพ้ืนที่ ระดับศักยภาพของการให้บริการของหน่วยงานและสถานการณ์ ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นและสนับสนุนการดำเนินงานของเขตสุขภาพ จึงกำหนดแนวทางในการจัดทำแผน
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  
สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีรายละเอียด  ดังนี้ 
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สัดส่วนงบประมาณงบลงทุน 
 1. งบลงทนุค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับ รพศ./รพท./รพช./หน่วยบริการปฐมภูมิ  
 - สัดส่วนวงเงินคำของบประมาณ ร้อยละ 85 
 - สัดส่วนของรายการคำขอก่อสร้าง ต่อรายการครุภัณฑ์ เท่ากับ 65 : 35 

2. งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับเขตสุขภาพ/สสจ./สสอ.  
    -  สัดส่วนวงเงินคำของบประมาณ ร้อยละ 15       
** เขตสุขภาพท่ี 1,4,9 และ 12 ไม่กำหนดกรอบวงเงิน                                                                     

แนวทางในการจัดทำแผนคำขอ 
 โดยมีวิธีการพิจารณาตามเงื่อนไข ดังนี้ 

1. เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 แผน นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี      
และนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนรายการครุภัณฑ์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 

2. เป็นการลงทุนด้านสาธารณสุขที่เป็นปัญหาเร่งด่วนหรือได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ   
ตามสภาพปัญหาของพ้ืนที ่ของเขตสุขภาพ 

3. เป็นการลงทุนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเขตสุขภาพ และนโยบายสำคัญของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

     3.1. พัฒนาศักยภาพสถานบริการสุขภาพ ให้เป็นไปตามขีดความสามารถที่ควรเป็น    
     3.2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพ่ือรองรับและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประเทศ 

Service Plan (19 สาขา)   
4. เป็นการลงทุนด้านสาธารณสุขเพ่ือสนับสนุนและรองรับการแก้ปัญหาสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน 

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน เช่น COVID-19 
5. เป็นการลงทุนด้านสาธารณสุข เพ่ือพัฒนาด้านความปลอดภัยและการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร 

เช่น บ้านพัก 
 6. รายการงบลงทุน ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตสุขภาพของแต่ละเขตสุขภาพ  
และผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลความจำเป็นอย่างละเอียด และวิเคราะห์ 
ความคุ้มค่าในการจัดซื้อจดัจ้าง โดยให้ความสำคัญ ดังนี้ 
    6.1 รายการสิ่งก่อสร้าง ควรมีแผนรายการก่อสร้าง (Building list) และให้ความสำคัญ ดังนี้ 
   - พัฒนาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างรองรับการแก้ปัญหาสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์  
และสาธารณสุข โดยเฉพาะโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดขึ้น 
   - พัฒนาตามแผนพฒันาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan) 
   - พัฒนาอาคารบริการ : อาคารรักษาพยาบาล, อาคารผู้ป่วยนอก, อาคารผู้ป่วยใน 
   - บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม : ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย 
   - พัฒนาความปลอดภัย : อาคารที่พักอาศัย/ปรับปรุงที่พักอาศัย และรั้ว อาคารสนับสนุน
บริการ/สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ 

6.2 รายการครุภัณฑ์โดยให้ความสำคัญ ดังนี้ 
   - ครุภัณฑ์สำหรับรองรับการแก้ปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
โดยเฉพาะโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดขึ้น 
   - ครุภัณฑ์การแพทย์ที่เก่ียวข้องในการช่วยชีวิต การบริการฉุกเฉิน ส่งต่อและการผ่าตัด 
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   - ครุภัณฑ์การแพทย์และสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ 
   - ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาความปลอดภัย และครุภัณฑ์สนับสนุนที่เกี่ยวข้องในงาน
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

รายละเอียดเอกสารและข้อมูลความพร้อมประกอบการพิจารณา 
 รายการสิ่งก่อสร้าง 

1. มีความพร้อมด้านพ้ืนที่และสถานที ่กรณีก่อสร้างใหม ่ต้องมีกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมที่จะก่อสร้าง 
2. คำนึงถึงกฎหมายที่ เกี่ยวข้องในการก่อสร้างอาคาร เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  

และกฎหมายอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
3. ควรปรึกษากองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ 

และแบบแปลน กรณีมีการปรับแบบแปลนควรปรึกษากองแบบแผนฯ ล่วงหน้า เพ่ือดำเนินการปรับปรุงแบบแปลน 
ให้แล้วเสร็จก่อนการจัดทำคำของบประมาณในแต่ละปีงบประมาณนั้นๆ 

4. มีความพร้อมของแบบแปลน บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้าง (BOQ) งวดงาน – งวดเงิน 
ระยะเวลาการก่อสร้าง และโครงการทีช่ี้แจงเหตุผลความจำเป็น  
            - กรณีที่ใช้แบบแปลนของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กองบริหาร 
การสาธารณสุขจะดำเนินการประสานขอข้อมูลดังกล่าวจากกองแบบแผนฯ แนบให้ทุกรายการ) กรณีที่ใช้ 
แบบแปลนของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ แต่ไม่ได้อยู่ใน Shopping list ต้องปรึกษาสถาปนิก          
ในเขตที่รับผิดชอบก่อน และต้องแนบเอกสารดังกล่าว ให้ครบถ้วน 
   - กรณีที่ใช้แบบแปลนของเอกชน/แบบแปลนของหน่วยงานอื่น ต้องแนบเอกสารดังกล่าว           
ให้ครบถ้วน   

5. รายการบำบัดน้ำเสียทั้งก่อสร้างใหม่และปรับปรุง ต้องได้รับการตรวจประเมินและวิเคราะห์ระบบ
บำบัดน้ำเสียจากผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงสาธารณสุข มีรายงานผลการลงพ้ืนที่สำรวจ วิเคราะห์ปัญหา  
ของระบบบำบัดน้ำเสีย (แนวทางการของบประมาณระบบบำบัดน้ำเสีย โดยใช้แบบมาตรฐานของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กองบรหิารการสาธารณสุข, 2563) 

6. รายการปรับปรุงอาคาร บ้านพัก ที่ดิน รั้ว ถนน ระบบไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภคฯ (ค่า Site)                   
ให้ประมาณการราคา โดยผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ เช่น ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประมาณการราคา 
จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การปรับปรุงอาคาร บ้านพัก ที่ดิน รั้ว ถนน ผ่านการรับรองจากนายช่างโยธา       
ของหน่วยงานราชการ พร้อมแนบแบบแปลนและประมาณการราคา 

7. กรณีรั้วและถนนคอนกรีต ที่มีราคากลางของกองแบบแผนฯ ให้คำนวณราคาตามความยาวหรือพ้ืนที่ 
ที่ต้องการ พร้อมทั้งระบุเลขแบบให้ชัดเจน เพ่ือกองบริหารการสาธารณสุขจะดำเนินการประสานขอข้อมูล
ดังกล่าวจากกองแบบแผนฯ เพ่ือจัดทำเอกสารประมาณราคา 

8. การขอทดแทนอาคารเดิม อาคารดังกล่าวต้องมีอายุการใช้งานเกินกว่า 25 ปี  (หลักเกณฑ์              
การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร สำหรับหน่วยงานภาครัฐ, กรมบัญชีกลาง, 2557) มีสภาพชำรุด              
ทรุดโทรม หากใช้ งานต่อไปอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน  และมี เอกสารยืนยันสภาพชำรุด                         
จากคณะกรรมการตรวจสอบสภาพอาคารของจังหวัดหรือจากกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
พร้อมภาพถ่ายยืนยัน 

 

รายการครุภัณฑ์ 
  1. ครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์อ่ืนๆ ให้ใช้ชื่อภาษาไทย สามารถวงเล็บภาษาอังกฤษได้ โดยอ้างอิง
ราคาเพ่ือเป็นกรอบในการจัดทำคำของบประมาณตามบัญชีอ้างอิงฉบับปัจจุบัน อาทิ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทยของสำนักงบประมาณ และบัญชีราคาครุภัณฑ์ของ สป.สธ.       
บัญชี ICT กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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2. ราคาต่อหน่วยของรายการครุภัณฑ์ 
- รพศ./ รพท. ตามความจำเป็น เหมาะสม และควรมีราคาต่อหน่วย 200,000 บาท ขึ้นไป  
- รพช.  ตามความจำเป็น เหมาะสม และควรมีราคาต่อหน่วย  100,000 บาท ขึ้นไป 
- หน่วยบริการปฐมภูม/ิหน่วยบริหาร ตามความจำเป็นเหมาะสม และควรมีราคาต่อหน่วย 50,000 บาท ขึ้นไป  

3. มีความพร้อมของคุณลักษณะเฉพาะ ผลการสืบราคาอย่างน้อย 3 บริษัท และโครงการที่ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น 
4. มีความพร้อมของสถานที่/พ้ืนที่ในการติดตั้งและบุคลากรพร้อมในการรองรับการใช้งานครุภัณฑ์ 
5.รายการครุภัณฑ์ที่มี ในบัญชีนวัตกรรมไทย ขอให้ พิจารณาขอรับการจัดสรรโดยใช้บัญชีนวัตกรรมไทย                

ตามนโยบายรัฐบาล เช่น รายการยูนิตทำฟัน รายการรถพยาบาล และครุภัณฑ์การแพทย์อ่ืนๆ โดยอย่างน้อย  
ให้แต่ละเขตสุขภาพใช้ครุภัณฑ์ในบัญชีนวัตกรรมไทยในอัตราส่วนร้อยละ 30 ของความต้องการใช้งานทั้งหมด
ของแต่ละเขตสุขภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 

6. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ระบุข้อมูลจำนวนที่มีอยู่ทั้งหมด สภาพการใช้งานของยานพาหนะเดิม กรณี       
ขอทดแทน อายุการใช้งานต้องมากกว่า 12 ปี (หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร สำหรับ
หน่วยงานภาครัฐ, กรมบัญชีกลาง, 2557) และระบุหมายเลขทะเบียนเดิม กรณีขอรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ 
ต้องระบุสภาพพ้ืนที่ที่มีความเฉพาะที่จะนำรถไปใช้งานในช่องคำชี้แจง เช่น พ้ืนที่สูง ลาดชัน ทุรกันดาร 

7. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  อ้างอิงราคาตามเกณฑ์ราคากลาง 
และคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม            
และดำเนินการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
สาธารณสุข ปี พ.ศ. 2563 ซึ่งหน่วยงานต้องจัดทำแบบรายงานจัดหาฯ เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามลำดับ จนถึงคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำ
กระทรวงสาธารณสุข โดยจัดส่งแบบรายงานฯไปยังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนบรรจุ             
ในคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี (แนวทางการพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, กระทรวงสาธารณสุข, 2564) 

 

ตัวอย่างการให้เหตุผลความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนงบลงทุน 
1. รายการสิ่งก่อสร้าง เช่น 
     - สร้างใหม่ (ไม่เคยมีมาก่อน) ให้ระบุวัตถุประสงค์ เหตุผลความจำเป็น ความเหมาะสม ประโยชน์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ/ประชาชนได้รับประโยชน์ เช่น เพ่ือรองรับการให้บริการ เนื่องจากมีผู้มาใช้บริการเป็น  
จำนวนมาก โดยอ้างอิงสถิติผู้มาใช้บริการ เป็นต้น 

     - ขอทดแทนสิ่งก่อสร้างเดิม เช่น อาคารที่พักอาศัย ให้ระบุสภาพการใช้งานปัจจุบัน อายุการ      
ใช้งานปัจจุบันมีจำนวนกี่หลัง ความเพียงพอต่อเจ้าหน้าที่ จำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมดกี่คน มีความเดือดร้อน   
เรื่องท่ีพักจำนวนกี่คน และเพ่ือความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น 

     - ขอเพ่ิม (เคยมี  แต่ขอเพ่ิมจำนวน) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกให้                
ผู้มาใช้บริการ โดยอ้างอิงจากสถิติผู้มาใช้บริการ 

2. รายการครุภัณฑ์ เช่น 
     - ขอซื้อใหม่ (ไม่เคยมีมาก่อน) ให้ระบุวัตถุประสงค์ เหตุผลความจำเป็น ความเหมาะสม ประโยชน์ 

ที่คาดว่าจะได้รับ/ประชาชนได้รับประโยชน์ และความพร้อมของบุคลากรที่จะใช้ครุภัณฑ์นั้นๆ เช่น เนื่องจาก
จำนวนที่มีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ มีจำนวนผู้มาใช้มากขึ้น หรือเพ่ือรองรับการขยายการให้บริการ         
โดยอ้างอิงจากสถิติผู้มาใช้บริการ หรือจำนวนบุคลากรทางการแพทย์เป็นต้น 

     - ขอทดแทน เนื่องจากมีอายุการใช้งานมาแล้วกี่ปี มีสภาพชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ ระบุหมายเลข
ทะเบียนที่ขอทดแทน เป็นต้น 

     - ขอซื้อเพ่ิม (เคยมี แต่ขอเพ่ิมจำนวน) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกให้ผู้มาใช้บริการ 
เนื่องจากจำนวนที่มีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ มีจำนวนผู้มาใช้บริการมากขึ้น โดยอ้างอิงจากสถิติผู้มาใช้บริการ 
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ข้อมูลการจัดสรร 

 จำแนกตามประเภทงบ  

 
 

 จำแนกตามแผนงาน 
แผนงาน พรบ. ปี 2564 พรบ. ปี 2565 

จำนวน 
(หน่วย) 

วงเงิน (บาท) ร้อยละ จำนวน 
(หน่วย) 

วงเงิน (บาท) ร้อยละ 

รวมท้ังสิ้น 7,543 11,633,615,000  100 4,722 12,027,999,000 100 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 

587  344,081,                                                                                                                                                                             
800  

 2.96     346  209,192,800    1.74  

แผนงานยุทธศาสตร์เสรมิสร้างให้คนมี
สุขภาวะที่ดี  

6,304 10,412,250,400  89.50  4,243  11,486,308,300  95.50  

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 

6  229,288,300   1.97  133     332,497,900    2.76  

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ  (SEZ) 

1  181,579,200   1.56     

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับ
ภาค 

645  466,415,300   4.01     

 
การตั้งงบประมาณรายการก่อสร้างงบผูกพันใหม่ แบ่งวงเงินภาระผูกพันของแต่ละปีดังนี้ 

- กรณีงบผูกพัน 2 ปี : ปีแรก ตั้งงบประมาณ 20 % ของวงเงินรวม 
       ปีที ่2 ตั้งงบประมาณ 80 % ของวงเงินรวม 

- กรณีงบผูกพัน 3 ปี : ปีแรก ตั้งงบประมาณ 20 % ของวงเงินรวม 
       ปีที ่2 ตั้งงบประมาณ 40 % ของวงเงินรวม 
       ปีที ่3 ตั้งงบประมาณ 40 % ของวงเงินรวม 

สำหรับรายการก่อสร้างงบผูกพันเดิม กองบริหารการสาธารณสุข จะส่งรายการให้เขตสุขภาพวางแผน          
และประมาณการใช้จ่ายงบประมาณตามงวดงานงวดเงิน ที่คาดการณ์ว่าจะมีการเบิกจ่ายจริง จนถึงเดือนกันยายน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประเภทงบ พรบ. ปี 2563 พรบ. ปี 2564 พรบ. ปี 2565 

หน่วย วงเงิน หน่วย วงเงิน หน่วย วงเงิน 

รวมทั้งสิ้น 6,596  11,226,792,700  7,543  11,633,615,000  4,722 12,027,999,000 
ครุภัณฑ์รายการใหม่ 5,885    3,893,376,900  6,434    4,046,356,300  4,257 2,206,661,400 
สิ่งก่อสร้างรายการใหม่ 619    2,852,267,700  1,002    3,430,379,100  321 1,621,335,800 

- สิ่งก่อสร้างปีเดียว 568    1,298,284,000  953   2,667,368,000  298 896,384,500 

- สิ่งก่อสร้างผูกพัน 51      1,553,983,700  49        763,011,100  23 724,951,300 
สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม 92    4,481,148,100  107   4,156,879,600  144 8,200,001,800 
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กรอบการจัดทำแผนคำของบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
การจัดส่งข้อมูลคำของบลงทุน       
 1. การจัดทำคำของบลงทุนของเขตสุขภาพ ตามความเหมาะสมและจำเป็น โดยยึดตามแนวทางการจัดทำ   
คำของบประมาณฯ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และขอให้จัดลำดับความสำคัญในระดับเขตสุขภาพ  
โดยผ่านการพิจารณาจากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขแต่ละเขตสุขภาพก่อนบันทึกข้อมูลคำของบลงทุน 

2. การบันทึกข้อมูลคำขอ ผ่านโปรแกรมคำขอและกำกับติดตามงบลงทุนภูมิภาค ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด
บัญชีราคาอ้างอิงที่ใช้เป็นกรอบในการจัดทำคำขอ เพ่ือจัดเตรียมข้อมูลแผนคำขอก่อนการบันทึก ได้ที่ 
https://bit.ly/2T3PWst  

  หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามข้อมูลได้ที่ กลุ่มงานบริหารงบลงทุนภูมิภาค กองบริหารการสาธารณสุข 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000  

เขต 1 2 3    โทร. 0 2590 1750 
เขต 4 5 6    โทร. 0 2590 1754 
เขต 7 8 9    โทร. 0 2590 1689 
เขต  10 11 12   โทร. 0 2590 1739 

งานแผนและประเมินผลงบลงทุน             โทร. 0 2590 1751 และ 1752 
 
 
 

เขตสุขภาพ/สสจ./สสอ. 15 % 
 

รพศ./รพท./รพช./หน่วยบริการปฐมภูมิ 85 % 
 

ก่อสร้าง 65 % ครุภัณฑ์ 35 % 

แผนงานพ้ืนฐาน/ 
แผนงานยุทธศาสตร/์SEZ 

 **โดยพิจารณาวงเงินผูกพันเดมิรว่มด้วย** 

แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนา 
พิเศษตะวันออก (EEC) 

กรอบวงเงินเบื้องต้น ประมาณ 21,037.9724 ลบ. 
 
 
 
 วงเงินผูกพันเดิม 6,637.9724 ลบ. กรอบวงเงินเสนอคำขอ 14,400 ลบ. 

ภาพรวมเขตละประมาณ 600-1,200 ลบ. 
 
 
 

ผลการจัดสรรปี 2565 : 12,027.9990  ลบ. 

ผลการจัดสรรปี 2565 ผพ.เดิม 8,200.0018 ลบ. ผลการจัดสรรปี 2565 รายการใหม่  3,827.9972 ลบ. 

เขตสุขภาพ 1, 4, 9, 12  ไม่กำหนดกรอบวงเงิน 
 

 รพศ., รพท  ร้อยละ 65   
 
 รพช, รพ.สต. ร้อยละ 35 
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แผนการดำเนินงานการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ลำดับ ขั้นตอนและกิจกรรม วัน / เดือน / ปี 

  ขั้นตอนจัดทำคำของบประมาณงบลงทุนสำหรับหน่วยงานส่วนกลาง  
และส่วนภูมิภาค 

1 ต.ค. 64 – 
11 ก.พ. 65 

1 กองบริหารการสาธารณสุขแจ้งแนวทางการจัดทำคำของบลงทุนให้เขตสุขภาพที่ 1-12 1 ต.ค.-64 

2 กองบริหารการสาธารณสุขแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เพือ่พิจารณาคำของบลงทุน 

1-15 ต.ค. 64 

3 เขตสุขภาพจัดทำแผนคำของบลงทุน โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้ตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1-12 ก่อนนำส่งกองบริหารการสาธารณสุข 
พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา 

5-20 ต.ค. 64 

4 เขตสุขภาพบันทึกคำของบลงทุน ผ่านระบบโปรแกรมคำขอ และกำกับติดตาม 
งบลงทุนภูมิภาค ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 

20-25 ต.ค. 64 

5 กองบริหารการสาธารณสุขรวบรวมรายการคำขอผ่านระบบโปรแกรมคำของบลงทุน
ภูมิภาค และเอกสารประกอบการพิจารณาคำของบลงทุน พร้อมทั้งตรวจสอบและ
จัดทำรายละเอียดคำขอฯ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง เพ่ือเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา
ต่อไป 

25-29 ต.ค. 64 

6 กองบริหารการสาธารณสุขแจ้งรายการก่อสร้างไปยังกองแบบแผน เพ่ือจัดทำแบบ
แปลน บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสรา้ง (BOQ) งวดงาน – งวดเงิน 
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

26-29 ต.ค. 64 

7 กองบริหารการสาธารณสุขแจ้งรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมแนบสำเนา
รายงานการจัดหาฯ ไปยังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือพิจารณาต่อไป 

26-29 ต.ค. 64 

8 กองบริหารการสาธารณสุขจัดประชุมคณะกรรมการฯ ระดับสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของรายการและวงเงินคำขอ
งบลงทุนของเขตสุขภาพท่ี 1-12 

1 พ.ย. –  
9 ธ.ค. 64 

9 กองบริหารการสาธารณสุขเสนอผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบภาพรวมรายการและ
วงเงินคำของบลงทุนของเขตสุขภาพที่ 1-12 ก่อนการบันทึกข้อมูลในระบบ E-
budgeting 

13-17 ธ.ค. 64 

10 กองบริหารการสาธารณสุขบันทึกข้อมูลรายการงบลงทุนที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการฯ พิจารณาคำของบลงทุน ในระบบ E-budgeting ของสำนัก
งบประมาณ 

20 ธ.ค. 64 - 
14 ม.ค. 65 

11 กองบริหารการสาธารณสุขยืนยันรายการและวงเงินตามแผนคำของบลงทุน ตามที่
บันทึกในระบบ E-budgeting ไปที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

17-21 ม.ค. 65 

12 กองบริหารการสาธารณสุขรวบรวมและนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคำของบ
ลงทุน เสนอสำนักงบประมาณ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่าง พรบ. ต่อไป 

24 ม.ค. -  
11 ก.พ. 65 

 


