
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
        

ด้วยส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จะด ำเนินกำรจัดท ำแผนค ำของบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 งบลงทุนค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง โดยให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพิจำรณำ
และจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) 
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (พ.ศ.2558-2573) กรอบแนวคิดกำรพัฒนำประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 นโยบำย
ควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ.2558-2564) นโยบำยของรัฐบำล และแผนแม่บทอ่ืน ๆ รวมทั้งได้น้อมน ำ “ปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มำเป็นแนวทำงกำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำร
จัดสรรงบประมำณ โดยค ำนึงถึงหลักควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล และกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อขับเคลื่อนนโยบำย
ของรัฐบำลให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม และให้ประเทศมีควำมมั่นคง ประชำชนมีควำมมั่งคั่ง อย่ำงยั่งยืน ตำมวิสัยทัศน์   
ของประเทศ โดยยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ ได้ก ำหนดไว้ ๖ ยุทธศำสตร์ ดังนี้  

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง  
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และสร้ำงกำรเติบโตจำกภำยใน  
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน  
6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ  

ประกอบกับกระทรวงสำธำรณสุข ได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี ด้ำนสำธำรณสุข (พ.ศ.2560-2579) 
ซึ่งมีควำมสอดคล้องและเชื่อมโยงสู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี นโยบำยที่ส ำคัญของ
รัฐบำล และแผนแม่บทที่ เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นกำรปฏิรูปสำธำรณสุข ที่ส ำคัญและเกี่ยวข้องกับกำรจัดสรร
งบประมำณงบลงทุน อำทิ พัฒนำคลินิกหมอครอบครัว พัฒนำระบบบริกำร กำรพัฒนำศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินด้ำน
กำรแพทย์และสำธำรณสุข กำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจร ยุทธศำสตร์เขตสุขภำพพิเศษ  และโครงกำร 
Green & Clean Hospital อีกทั้งยังมีกำรทบทวนเพ่ือก ำหนดกรอบและทิศทำงกำรท ำงำนของกระทรวงสำธำรณสุข 
ในอนำคต (Retreat Health Service) โดยมีเป้ำหมำย “ประชำชนสุขภำพดี เจ้ำหน้ำที่มีควำมสุข ระบบสุขภำพยั่งยืน” 

ในกำรจัดท ำแผนค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 งบลงทุนค่ำครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  ได้มีกรอบแนวทำงกำรจัดท ำภำยใต้แผนพัฒนำระบบ
บริกำรสุขภำพ (Service Plan) พ.ศ.2560-2564 เป็นกำรดูแลแบบเชื่อมโยงไร้รอยต่อ สอดคล้องเชื่อมโยงของ
ระบบบริกำรทุกระดับ จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ คุ้มค่ำ เหมำะสมกับพ้ืนที่ และระดับ
ศักยภำพของกำรให้บริกำรของหน่วยงำน ดังนั้นเพ่ือให้กำรลงทุนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำวข้ำงต้น และ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของเขตสุขภำพ จึงก ำหนดแนวทำงในกำรจัดท ำแผนค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 งบลงทุนค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ส ำหรับหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ดังนี้  

 
 

 
งบลงทุน... 

 

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

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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1. หน่วยบริการ : รพศ./รพท./รพช./หน่วยบริกำรปฐมภูมิ  
2. สัดส่วนวงเงินค าของบประมาณของหน่วยบริการ ร้อยละ 90 ของวงเงินค ำของบประมำณ 1000 ล้ำนบำท/เขต  
3. สัดส่วนของรายการค าขอก่อสร้าง ต่อรายการครุภัณฑ์ เท่ากับ 65 : 35 
4. แนวทางในการจัดท าแผนค าของบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ส าหรับหน่วยบริการ 
  โดยมีวิธีกำรพิจำรณำตำมเงื่อนไข ดังนี้ 

4.1  เป็นกำรลงทุนที่เป็นไปตำมนโยบำยของรัฐบำล ยุทธศำสตร์ของชำติ หรือมติคณะรัฐมนตรี รวมถึง
สนับสนุนรำยกำรครุภัณฑ์ตำมบัญชีนวัตกรรมไทยของส ำนักงบประมำณ 

4.2 กำรลงทุนด้ำนสำธำรณสุขที่เป็นปัญหำเร่งด่วน  ตำมสภำพปัญหำของพ้ืนที่ ของเขตสุขภำพ 
4.3 เป็นกำรลงทุนที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ และเป้ำหมำยกำรพัฒนำ/ทดแทน ของเขตสุขภำพและตำม

นโยบำย Retreat Health Service ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ดังนี้ 
  - ระดับ A ไม่เพ่ิมเตียง แต่เพ่ิมศักยภำพ : ICU , OR , ER ฯลฯ 
  - ระดับ M2, M1 และ S เพ่ิมศักยภำพและเพ่ิมเตียง    
  - ระดับ F และ Intermediate care เพ่ิมศักยภำพ 
4.4 เป็นรำยกำรทีผ่่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรเขตสุขภำพของแต่ละเขตสุขภำพ 

5. รายการงบลงทุนที่จะเสนอในแผนค าขอตั้งงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
5.1 รายการสิ่งก่อสร้าง มีดังนี ้
     5.1.1 รำยกำรตำมนโยบำย Retreat Health Service  
     5.1.2 อำคำรรักษำพยำบำล อำคำรผู้ป่วยนอก อำคำรผู้ป่วยใน   
     5.1.3 อำคำรสนับสนุนบริกำร/สิ่งก่อสร้ำงอ่ืน  
     5.1.4 อำคำรที่พักอำศัย  

ตำมบัญชีรำยกำรสิ่งก่อสร้ำงของกองบริหำรกำรสำธำรณสุขที่แนบ หำกไม่มีชื่อรำยกำรสิ่งก่อสร้ำงปรำกฏในบัญชี
ดังกล่ำว สำมำรถเพ่ิมรำยกำรได้พร้อมแนบประมำณกำรรำคำ (BOQ/งวดงำน งวดเงิน) โดยรำยกำรสิ่งก่อสร้ำงต้องมี
ควำมพร้อมดังนี้ 

- มีควำมพร้อมด้ำนสถำนที่ กรรมสิทธิ์ที่ดินที่จะก่อสร้ำง รวมถึงกำรประเมินผลกระทบทีเ่กี่ยวข้อง  
- มีควำมพร้อมของผังหลัก และแบบแปลน รำคำสิ่งก่อสร้ำง ระยะเวลำกำรก่อสร้ำง งวดงำนงวดเงิน  

กรณีท่ีใช้แบบแปลนของเอกชน/หน่วยงำนอืน่ต้องแนบเอกสำรดังกล่ำวให้ครบถ้วน ทันเวลำ 
กรณีที่ใช้แบบแปลนของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ  ไม่ต้องแนบแบบแปลน รำคำ

สิ่งก่อสร้ำง ระยะเวลำกำรก่อสร้ำง และงวดงำนงวดเงิน เนื่องจำก กองบริหำรกำรสำธำรณสุขจะด ำเนินกำรประสำน
ข้อมูลดังกล่ำวจำก กองแบบแผนฯ ทุกรำยกำร 
 - ควรปรึกษำกองแบบแผน เพื่ อพิจำรณำควำมพร้อมของสถำนที่ และแบบแปลน รวมถึงให้ เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร 
 - แนบโครงกำร ชี้แจงเหตุผลควำมจ ำเป็น (กรณีสิ่งก่อสร้ำงที่เป็นอำคำรทุกหลัง) ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำ
ระบบบริกำรสุขภำพ หรือแผนกำรทดแทน โดยต้องแสดงถึงสภำพกำรใช้งำนของสิ่งก่อสร้ำงเดิม ระบุวัตถุประสงค์เพ่ือ
ทดแทน หรือ ก่อสร้ำงใหม่ (ทุกรำยกำร) ควำมจ ำเป็นที่จะต้องก่อสร้ำงใหม่ จ ำนวนผู้มำรับบริกำร อัตรำกำรครองเตียง 
ตลอดจนกำรคำดกำรณ์ผู้ใช้งำน/ผู้รับบริกำร ควำมคุ้มค่ำหรือประโยชน์ที่ได้รับ และจะสำมำรถรองรับผู้รับบริกำร
เพ่ิมข้ึนจ ำนวนเท่ำใด ภำยหลังกำรก่อสร้ำงเสร็จสิ้น เป็นต้น 
  

รำยกำร... 

งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างส าหรับหน่วยบริการ 
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-  รำยกำรบ ำบัดน้ ำเสียทั้งก่อสร้ำงใหม่และปรับปรุง ต้องผ่ำนกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมจำกทีมวิศวกร

สิ่งแวดล้อมของกองบริหำรกำรสำธำรณสุข และแนบรำยงำนสรุปผลกำรตรวจสอบพื้นท่ีทุกรำยกำร 
-รำยกำรบ้ำนพักเจ้ำหน้ำที่ /ปรับปรุงซ่อมแซมบ้ำนพักให้พิจำรณำขอรับกำรจัดสรรเป็นล ำดับต้นๆ 
-รำยกำรรั้วของ รพสต. ควรพิจำรณำขอรับกำรจัดสรรให้ครบทุกแห่ง 

 

*** กำรแสดงเหตุผล ควำมจ ำเป็นในกำรขอรับกำรสนับสนุนรำยกำรสิ่งก่อสร้ำงทุกรำยกำร เป็นสิ่งที่จ ำเป็น
และส ำคัญต่อกำรพิจำรณำเบื้องต้นของส ำนักงบประมำณ รวมถึงกำรพิจำรณำในขั้นตอนของคณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญ และคณะอนุกรรมำธิกำร ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงฯ 

3.2 รายการครุภัณฑ์   
- ครุภัณฑ์กำรแพทย์และครุภัณฑ์อ่ืนๆ ยกเว้นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และกล้องวงจรปิด ใช้ชื่อ

ภำษำไทยวงเล็บภำษำอังกฤษ  และรำคำตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนักงบประมำณ บัญชีนวัตกรรมไทย
ของส ำนักงบประมำณ และบัญชีรำคำกลำงของกองบริหำรกำรสำธำรณสุข กรณีรำยกำรครุภัณฑ์ที่แสดงชื่อเป็น 
ภำษำอังกฤษเพียงอย่ำงเดียวโดยไม่สำมำรถระบุชื่อภำษำไทย ประเภท หรือชนิดของรำยกำรครุภัณฑ์นั้นๆ จะไม่
สำมำรถเสนอรำยกำรดังกล่ำวให้ส ำนักงบประมำณพิจำรณำได้ 
  - รำยกำรครุภัณฑ์ที่มีในบัญชีนวัตกรรมไทย ขอให้พิจำรณำขอรับกำรจัดสรรโดยใช้บัญชีนวัตกรรมไทย
ตำมนโยบำยรัฐบำล เช่น รำยกำรยูนิตท ำฟัน รำยกำรรถพยำบำล  

 - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และกล้องวงจรปิด อ้ำงอิงตำมเกณฑ์รำคำกลำงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ต้องมีเอกสำรรำยงำนกำรจัดหำทุกรำยกำร และกรณีครุภัณฑ์ไม่ตรงเกณฑ์
รำคำกลำงต้องมีใบเสนอรำคำอย่ำงน้อย 3 บริษัท พร้อมทั้งคุณลักษณะเฉพำะ (Spec) 

- ครุภัณฑ์ยำนพำหนะ ให้ระบุข้อมูลจ ำนวนที่มีอยู่ทั้งหมด สภำพกำรใช้งำนของยำนพำหนะเดิม 
กรณีขอทดแทน อำยุกำรใช้งำนต้องมำกกว่ำ 12 ปี และระบุหมำยเลขหมำยเลขทะเบียนที่ทดแทน กรณีขอรถยนต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ ต้องระบุสภำพพ้ืนที่ที่มีควำมเฉพำะที่น ำรถไปใช้งำนในช่องค ำชี้แจง เช่น พ้ืนที่เขำสูง ลำดชัน 

 - มีควำมพร้อมของคุณลักษณะเฉพำะ   และผลกำรสืบรำคำอย่ำงน้อย 3 บริษัท (กรณีที่ไม่ใช้
รำยกำรตำมบัญชีอ้ำงอิง) 

 - มีควำมพร้อมสถำนที่/พื้นท่ีในกำรติดตั้ง และบุคลำกรพร้อมในกำรรองรับกำรใช้งำนครุภัณฑ ์ 
 - กำรขอทดแทนต้องระบุสภำพกำรใช้งำนของครุภัณฑ์เดิม กำรขอรำยกำรใหม่ ขอเพ่ิมเติม ต้องระบุ

เหตุผลควำมจ ำเป็นที่ต้องจัดหำใหม่ หรือ เพ่ิมเติม  รวมถึงกำรคำดกำรณ์ผู้ใช้งำนหรือประโยชน์ ที่ได้รับภำยหลัง  
 -  แนบโครงกำร ชี้แจงเหตุผลควำมจ ำเป็น (กรณีครุภัณฑ์ที่มีรำคำต่อหน่วย 5 ล้ำนบำทขึ้นไป)      

ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพที่เป็นอยู่ ต้องแสดงถึงสภำพกำรใช้งำนของครุภัณฑ์เดิม วัตถุประสงค์ 
จ ำนวนผู้มำรับบริกำร กำรคำดกำรณ์ผู้ใช้งำน/ผู้รับบริกำร ควำมคุ้มค่ำหรือประโยชน์ที่ได้รับ กำรคำดกำรณ์จ ำนวน
ผู้รับบริกำรทีเ่พ่ิมข้ึน ภำยหลังกำรติดตั้งครุภัณฑ ์ 

 - รำยกำรครุภัณฑ์ต้องมีรำคำต่อหน่วย 100,000 บำท ขึ้นไปส ำหรับโรงพยำบำลทุกระดับ ยกเว้น
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล รำคำต่อหน่วย 10,000 บำท ขึ้นไป 

*** กำรแสดงเหตุผล ควำมจ ำเป็นในกำรขอรับกำรสนับสนุนรำยกำรครุภัณฑ์ทุกรำยกำร เป็นสิ่งที่จ ำเป็นและ
ส ำคัญต่อกำรพิจำรณำเบื้องต้นของส ำนักงบประมำณ รวมถึงกำรพิจำรณำในขั้นตอนของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ 
และคณะอนุกรรมำธิกำร ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงฯ 

 
 

งบลงทุน... 
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1. หน่วยบริหาร  : สสจ./สสอ. /ส ำนักงำนเขตสุขภำพ 
2. สัดส่วนวงเงินค าของบประมาณของหน่วยบริหาร ร้อยละ 10 ของวงเงินค ำของบประมำณ 1000 ล้ำนบำท/เขต  
3. แนวทางในการจัดท าแผนค าของบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ส าหรับหน่วยบริหาร 

3.1 รายการสิ่งก่อสร้าง ให้ชี้แจงเหตุผลควำมจ ำเป็นอย่ำงละเอียด พร้อมทั้งวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำในกำร
ก่อสร้ำงโดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

3.1.1 มีควำมพร้อมของสถำนที่ก่อสร้ำง กรณีก่อสร้ำงในที่ใหม่ ต้องมีกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมที่จะ
ก่อสร้ำง และเป็นที่ดินที่ไม่มีภำระผูกพันใดๆ ทำงกฎหมำย รวมถึงควำมพร้อมของระบบสำธำรณูปโภค 

3.1.2 มีควำมพร้อมของผังแม่บท แบบแปลน รำคำก่อสร้ำง ระยะเวลำกำรก่อสร้ำง และงวดงำน งวดเงิน  
 กรณีท่ีใช้แบบแปลนของเอกชน/หน่วยงำนอ่ืนต้องแนบเอกสำรดังกล่ำวให้ครบถ้วน ทันเวลำ 
 กรณีที่ใช้แบบแปลนของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ  ไม่ต้องแนบแบบแปลน 

รำคำสิ่งก่อสร้ำง ระยะเวลำกำรก่อสร้ำง และงวดงำนงวดเงิน เนื่องจำก กองบริหำรกำรสำธำรณสุขจะด ำเนินกำร
ประสำนข้อมูลดังกล่ำวจำก กองแบบแผนฯ ทุกรำยกำร 
   ควรปรึกษำกองแบบแผน เพ่ือพิจำรณำควำมของสถำนที่และแบบแปลน รวมถึงให้ เป็นไป
ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร 

3.1.3  กรณีกำรขอทดแทนอำคำรเดิมต้องมีอำยุกำรใช้งำนเกินกว่ำ 25 ปี (ระบุปี พ.ศ.) มีสภำพ
ช ำรุด ทรุดโทรม หำกใช้งำนต่อไปอำจเป็นอันตรำยต่อชีวิต และทรัพย์สินของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน  และมีเอกสำร
ยืนยันสภำพช ำรุด ทรุดโทรม จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบสภำพอำคำรของจังหวัด หรือ จำกกองแบบแผน         
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ พร้อมภำพถ่ำยยืนยัน 

3.2 ค่าปรับปรุงอาคาร บ้านพัก ที่ดิน รั้ว ถนน ระบบไฟฟ้า และระบบประปาฯ (ค่ำSite) มีกำรประมำณ
กำรรำคำโดยผ่ำนกำรรับรองจำกหน่วยงำนที่เชื่อถือได้ เช่น ค่ำปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ ประมำณกำรรำคำจำกกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำค กำรปรับปรุงอำคำร บ้ำนพัก ที่ดิน รั้ว ถนนฯ ผ่ำนกำรรับรองจำกนำยช่ำงโยธำของหน่วยงำน มีแบบแปลน
และประมำณกำรรำคำพร้อม (กรณีที่ไม่ได้ออกแบบโดยกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพให้ส่งประมำณกำร
รำคำทุกรำยกำร) และหำกรำยกำรใดไม่มีเอกสำรประมำณกำรรำคำดังกล่ำวข้ำงต้น จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำจำก
ส ำนักงบประมำณ 

3.3 รายการบ้านพักเจ้าหน้าที่ /ปรับปรุงซ่อมแซมบ้ำนพักให้พิจำรณำขอรับกำรจัดสรรเป็นล ำดับต้นๆ 
3.4 รายการครุภัณฑ์ ให้ใช้รำยกำรตำมบัญชีรำยกำรครุภัณฑ์/รำคำอ้ำงอิง ของกองบริหำรกำรสำธำรณสุข 

หรือจำกบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนักงบประมำณฉบับปัจจุบันและส ำหรับครุภัณฑ์ยำนพำหนะให้ระบุข้อมูล
จ ำนวนที่มีอยู่ทั้งหมด สภำพกำรใช้งำนของครุภัณฑ์เดิม ระบุวัตถุประสงค์ จัดซื้อใหม่ หรือ เพ่ือทดแทน (ให้ระบุ
หมำยเลขทะเบียนที่ขอทดแทน และอำยุกำรใช้งำน) 

หมายเหตุ 

ตัวอย่างการให้เหตุผลความจ าเป็นในการขอรับการสนับสนุน  

1.รายการครุภัณฑ์  เช่น 
- ขอซื้อใหม่ เนื่องจำกจ ำนวนที่มีไม่เพียงพอต่อกำรให้บริกำร มีจ ำนวนผู้ป่วยมำกขึ้น โดยอ้ำงอิงจำก

สถิติผู้ป่วย หรือเพ่ือรองรับกำรขยำยกำรให้บริกำร เป็นต้น 
- ขอทดแทน เนื่องจำกมีอำยุกำรใช้งำนมำแล้วกี่ปี มีสภำพช ำรุดไม่สำมำรถใช้งำนได้ ระบุหมำยเลข

ทะเบียนที่ขอทดแทน  เป็นต้น  
2. รำยกำร... 

งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส าหรับหน่วยบรหิาร 
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2.รายการสิ่งก่อสร้าง เช่น 
    - ยังไม่เคยมี ให้ระบุวัตถุประสงค์ เหตุผลควำมจ ำเป็น ควำมเหมำะสม  เช่นเพ่ือรองรับกำรให้บริกำร

เนื่องจำกมีผู้มำเข้ำรับบริกำรเป็นจ ำนวนมำกโดยอ้ำงอิงสถิติผู้มำรับบริกำร เป็นต้น 
    - ขอทดแทนสิ่งก่อสร้ำงเดิม เช่นอำคำรที่พักอำศัย ให้ระบุสภำพกำรใช้งำนปัจจุบัน  อำยุกำรใช้งำน

ปัจจุบันมีจ ำนวนกี่หลัง ควำมเพียงพอต่อเจ้ำหน้ำที่ จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ทั้งหมดกี่คน มีควำมเดือดร้อนเรื่องที่พักจ ำนวนกี่คน 
และเพ่ือควำมปลอดภัยของเจ้ำหน้ำที่ เป็นต้น 

3.ตัวอย่างเหตุผลที่ ไม่ชัดเจน  เช่น ทดแทนของเดิม, ขอทดแทน, ซื้อใหม่ , ขอเพ่ิมเติม, ไม่ เคยมี ,           
สอดคล้องตำม Service Plan  
 

 
 

1. งบประมาณงบลงทุนทีไ่ด้รับการจัดสรรย้อนหลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2560-2562) 
พรบ.งบประมำณ พ.ศ. 2560 : ได้รับจัดสรรงบลงทุนทั้งสิ้น  14,797.8 ล้ำนบำท  

-  ก่อสร้ำงผูกพันเดิม  6,874.7 ล้ำนบำท (ร้อยละ 46.56) 
-  รำยกำรใหม่   7,923.1 ล้ำนบำท (ร้อยละ 53.54)  
 พิจำรณำตำมสัดส่วนก่อสร้ำง : ครุภัณฑ์  พบว่ำเป็นสัดส่วน 65.89 : 34.11  

พิจำรณำตำมสัดส่วนหน่วยบริกำร : หน่วยบริหำร พบว่ำเป็นสัดส่วน 90.28 : 9.72  

พรบ.งบประมำณ พ.ศ. 2561 : ได้รับจัดสรรงบลงทุนทั้งสิ้น  16,896.1 ล้ำนบำท  
-  ก่อสร้ำงผูกพันเดิม  10,069.8 ล้ำนบำท (ร้อยละ 59.60) 
-  รำยกำรใหม่   6,826.2 ล้ำนบำท (ร้อยละ 40.40) 
 พิจำรณำตำมสัดส่วนก่อสร้ำง : ครุภัณฑ์  พบว่ำเป็นสัดส่วน 46.72 : 53.28  

พิจำรณำตำมสัดส่วนหน่วยบริกำร : หน่วยบริหำร พบว่ำเป็นสัดส่วน 92.68 : 7.32  

พรบ.งบประมำณ พ.ศ. 2562 : ได้รับจัดสรรงบลงทุนทั้งสิ้น  12,589.9 ล้ำนบำท  
 -  ก่อสร้ำงผูกพันเดิม  4,786.2 ล้ำนบำท (ร้อยละ 38.02) 

-  รำยกำรใหม่   7,803.7 ล้ำนบำท (ร้อยละ 61.98) 
พิจำรณำตำมสัดส่วนก่อสร้ำง : ครุภัณฑ์  พบว่ำเป็นสัดส่วน 61.22 : 38.78  
พิจำรณำตำมสัดส่วนหน่วยบริกำร : หน่วยบริหำร พบว่ำเป็นสัดส่วน 94.49 : 5.51  

2. ประมาณการวงเงินค าของบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ตั้งงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  : ก่อสร้ำงผูกพันเดิม  8,878.5  ล้ำนบำท  

                                                           (เป็นรำยกำรก่อสร้ำงที่ได้รับจัดสรรงบประมำณปีพ.ศ. 2554-2562)  
*ซ่ึงในแต่ละปีจะมีรายการสิ่งก่อสร้างผูกพันเดิมที่ด าเนินการล่าช้า ถูกปรับลดวงเงินอีกประมาณ 2,000-5,000 ล้านบาท 
กำรประมำณกำรกรอบวงเงินของงบลงทุนรำยกำรครุภัณฑ์  ที่ ดินและสิ่ งก่อสร้ำง รำยกำรใหม่                 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ทุกแผนงาน ไม่เกิน 1,000 ล้านบาทต่อเขตสุขภาพ แต่ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่า
จะได้รับการสนับสนุนวงเงินจ านวนเท่ากันทุกเขต  เนื่องจำกคณะกรรมกำรฯ พิจำรณำงบลงทุนของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จะพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม และควำมจ ำเป็น ตำมแนวทำงดังกล่ำวข้ำงต้น โดยให้จัด
เรียงล ำดับควำมส ำคัญในระดับเขตก่อนส่งข้อมูล โดยมีกรอบกำรจัดท ำแผนค ำขอดังนี ้

 
        กรอบกำรจัดท ำ... 

กรอบวงเงินการตั้งงบประมาณในเบื้องต้น 
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กรอบการจัดท าแผนค าของบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
หมำยเหตุ : รำคำข้ันต่ ำของรำยกำรครุภัณฑ์ - รพช./ รพศ. /รพท.  รำคำต่อหน่วยไม่ต่ ำกว่ำ 100,000 บำท 
     - รพสต. รำคำต่อหน่วยไม่ต่ ำกว่ำ 10,000 บำท 
 

 
 

กรอบวงเงิน ประมาณ 21,000 ลบ. 
 
 
 
 วงเงินผูกพันเดิม  

8,878.5 ลบ. 
 
 
 

รำยกำรใหม่ 
ประมำณ 1,000 ลบ. /เขต = 12,000 ลบ. 

(หลัก 600 ลบ. ส ำรอง 400 ลบ.) 

แผนค าขอจากเขต  
ประกอบด้วย 

1. โครงกำรพระรำชด ำร ิ:  รพร, รพก., ชัยพัฒน์, สอน.   
2. ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
3. Service Plan  
4. PCC   
5. ชำยแดนใต ้  
7. บริหำร 
8. คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ 
9. EEC 

นโยบายผูบ้รหิาร เน้น! 
1. รำยกำรบ ำบัดน้ ำเสียทั้งสร้ำงใหม่และปรบัปรุงที่ผ่ำนกำรพจิำรณำควำมเหมำะสมจำก     ทมีวิศวกรสิ่งแวดลอ้มของกองบริหำรกำร

สำธำรณสขุ 
2. รำยกำรตำมนโยบำย Retreat Health Service 
  - ระดับ A ไม่เพิ่มเตียง แต่เพิ่มศกัยภำพ : ICU , OR , ER ฯลฯ 
  - ระดับ M2, M1 และ S เพิ่มศักยภำพและเพิม่เตียง     
  - ระดับ F และ Intermediate care เพิ่มศักยภำพ 
3. รำยกำรบ้ำนพักเจ้ำหน้ำที่ /ปรับปรุงซ่อมแซมบ้ำนพักให้พิจำรณำขอรับกำรจัดสรรเป็นล ำดับต้นๆ 
4. รำยกำรรั้วของ รพสต. ควรพิจำรณำขอรับกำรจัดสรรให้ครบทุกแห่ง 
5.  รำยกำรครุภัณฑ์ที่มีในบัญชีนวัตกรรมไทย ขอให้พิจำรณำขอรับกำรจัดสรรโดยใช้บัญชีนวัตกรรมไทย
ตำมนโยบำยรัฐบำล เช่น รำยกำรยูนิตท ำฟัน รำยกำรรถพยำบำล 
 
 

 

 

หน่วยบริหำร 10 % 
 

หน่วยบริกำร 90 % 
 

ก่อสร้ำง 65 % 
 

ครุภัณฑ์ 35  % 
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4. การตั้งงบประมาณรายการงบผูกพัน แบ่งภำระผูกพันแต่ละปีของวงเงินรำยกำรสิ่งก่อสร้ำงนั้น ดังนี้ 
- กรณีงบผูกพัน 2 ปี : ปีแรก ตั้งงบประมำณ 20 % ของวงเงินรวม 

     ปีที่ 2 ตั้งงบประมำณ 80 % ของวงเงินรวม 
- กรณีงบผูกพัน 3 ปี : ปีแรก ตั้งงบประมำณ 20 % ของวงเงินรวม 

    ปีที่ 2 ตั้งงบประมำณ 40 % ของวงเงินรวม 
ปีที่ 3 ตั้งงบประมำณ 40 % ของวงเงินรวม 

ส ำหรับรำยกำรก่อสร้ำงงบผูกพันเดิม กองบริหำรกำรสำธำรณสุข จะส่งรำยกำรให้เขตสุขภำพวำงแผนและประมำณ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมงวดงำนงวดเงิน ทีค่ำดกำรณว์่ำจะมีกำรเบิกจ่ำยจริง จนถึงเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2563 
   
                       
 
 1. กำรจัดท ำค ำของบลงทุนของเขตสุขภำพ ขอให้จัดล ำดับควำมส ำคัญในระดับเขตสุขภำพ และผ่านการ
พิจารณาจากผู้ตรวจราชการกระทรวงแต่ละเขตสุขภาพก่อนบันทึกข้อมูลค าของบลงทุนผ่านระบบโปรแกรมค าขอ
งบประมาณงบลงทุน และเมื่อบันทึกข้อมูลค ำของบลงทุนในโปรแกรมฯ แล้ว ขอให้ส่งเอกสำรค ำของบลงทุนพร้อม
หนังสือน ำส่งลงนำมโดยผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงแต่ละเขต ไปยังกองบริหำรกำรสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข อำคำร 3 ชั้น 6  

2.บันทึกข้อมูลค ำของบลงทุนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  ผ่ำนระบบโปรแกรมค ำของบประมำณ        
ที่ website :  http://phdb.moph.go.th  ทั้งรำยกำรครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้ำง ภายในวันที่  5 ตุลาคม 2561     
โดยกองบริหำรกำรสำธำรณสุข จะพิจำรณำรำยกำรค ำของบประมำณงบลงทุน จำกระบบโปรแกรมค ำขอเท่ำนั้น    
กองบริหำรกำรสำธำรณสุขจะด ำเนินจัดท ำข้อมูล เสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำงบลงทุนฯ ผู้บริหำร  พร้อมทั้งบันทึก
ข้อมูลในระบบ e-budgeting ของส ำนักงบประมำณ และเสนอส ำนักงบประมำณพิจำรณำตำมล ำดับ ต่อไป  

หำกมีข้อสงสัยโปรดสอบถำมข้อมูลได้ที่ กลุ่มงำนบริหำรงบประมำณภูมิภำค กองบริหำรกำรสำธำรณสุข 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข อำคำร 3 ชั้น 6  ถ.ติวำนนท์ อ.เมือง 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 1752  
เขต  10 11 12 โทร. 0 2590 1739  
งานแผนงบลงทุนฯ  โทร. 0 2590 1751 

หมายเหตุ :  สำมำรถ Download แบบฟอร์มค ำของบลงทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 บัญชีรำยกำรสิ่งก่อสร้ำง 
บัญชีรำคำกลำงครุภัณฑ์ ตลอดจนบัญชีอ้ำงอิงรำคำกลำงต่ำงๆที่เกี่ยวข้องได้ที่ Website http://phdb.moph.go.th  
หัวขอ้ข่ำวประชำสัมพันธ์ เรื่องบัญชีรำยกำรสิ่งก่อสร้ำง/ครุภัณฑ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดส่งข้อมูลค าของบลงทุน 

http://phdb.moph.go.th/
http://phdb.moph.go.th/


 
 

 
 

 

 
ขั้นตอนการบันทึกค าของบลงทุนในโปรแกรมค าของบลงทุน ปี 2563 

1. ไปท่ีหน้า website http://phdb.moph.go.th/  “เลือกเกี่ยวกับองค์กร” ดังรูปที่ 1 
รูปที่ 1 

 

 
 
2. เลือก “เว็บไซต์หน่วยงานภายใน” ดังรูปที่ 2 

รูปที่ 2 
 

 
 
 

http://phdb.moph.go.th/


 
 

 
 

 

3.เลือกกลุ่มงานบริหารงบลงทุนภูมิภา ดังรูปที่ 3 
รูปที่ 3 

 

 
 
4.เลือก “ระบบรายงานสนับสนุนข้อมูลสุขภาพ ” ทางด้านขวามือ  ดังรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

5.ลงช่ือผู้ใช้ และรหัสผ่านด้านขวามือ แล้วเลือก “เข้าสู่ระบบ” เพื่อเข้าระบบการใช้งาน ดังรูปที่ 5 
รูปที่ 5 

 

 
 

6.เลือก “ระบบโปรแกรม” กดเลือก “โปรแกรมค าของบประมาณ”  ดังรูปที่ 6 
รูปที ่6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ระบบโปรแกรม 

2.โปรแกรมค าของบประมาณ 

1.ใส่ User name /Password 

2.เข้าสู่ระบบ 



 
 

 
 

 

 

7. เลือก “ปีงบประมาณ”  เลือก “ประเภทงบประมาณ” ดังรูปที่ 7 
รูปที่ 7 

 

 

 

8. บันทึกรายการค าขอทุกรายการผ่านโปรแกรมค าของบลงทุน 
 กรณี เป็นรำยกำร PCC ควรคลิกเลือกช่อง PCC ทุกครั้ง ด้วยปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ก ำหนดให้ขอ
งบประมำณในกิจกรรมดังกล่ำวผ่ำนโปรแกรมค ำของบลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


