
 
 

 

แนวทางการจัดทำคำของบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

   
 ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยกองบริหารการสาธารณสุข มีหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรด้าน
งบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 แผน (พ.ศ. 2561 – 2580) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน นโยบายรัฐบาล 12 ด้าน และแผนแม่บทอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งได้น้อมนำ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางการ
จัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ โดยคำนึงถึงหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
 ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนยุทธศาส ตร์ชาติระยะ 20 ปี  ด้านสาธารณสุข             
(พ.ศ. 2560 - 2579) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2561) ซ่ึงมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงสู่เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล และแผนแม่บทที่ เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นการ
ปฏิรูปสาธารณสุข ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณงบลงทุน อาทิ โครงการเฉลิมพระเกียรติ พัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ พัฒนาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลินิกหมอครอบครัว พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพพิเศษ อีกท้ังยังมีการ
ทบทวนเพ่ือกำหนดกรอบและทิศทางการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข ในอนาคต (Retreat) โดยมีเป้าหมาย 
“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 
 ในการจัดทำแผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีกรอบการจัดทำคำขอภายใต้แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan) พ.ศ. 2560 - 2564 เป็นการดูแลแบบเชื่อมโยงไร้รอยต่อ สอดคล้องกับระบบบริการทุกระดับ พัฒนา
เครือข่ายการบริการ การพัฒนาระบบการส่งต่อ (Referral System) การพัฒนาการบริการแบบเบ็ดเสร็จ (Service 
Initiative Model) และการจัดบริการทางการแพทย์วิถีใหม่แบบ New Normal ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า เหมาะสมกับพ้ืนที่ และระดับศักยภาพของการให้บริการของหน่วยงาน ดังนั้นเพ่ือให้การ
ลงทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น และสนับสนุนการดำเนินงานของเขตสุขภาพ จึงกำหนดแนวทางในการ
จัดทำแผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดดังนี้  
สัดส่วนงบประมาณงบลงทุน 

 1. งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับ รพศ./รพท./รพช./หน่วยบริการปฐมภูมิ สัดส่วน
วงเงินคำของบประมาณ ร้อยละ 90 

 - สัดส่วนของรายการคำขอก่อสร้าง ต่อรายการครุภัณฑ์ เท่ากับ 70 : 30 
2. งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับ เขตสุขภาพ/สสจ./สสอ. สัดส่วนวงเงินคำขอ

งบประมาณ ร้อยละ 10 

แนวทาง... 
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แนวทางในการจัดทำแผนคำขอ 
 โดยมีวิธีการพิจารณาตามเงื่อนไข ดังนี้ 

1. เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 23 แผน (พ.ศ. 2561 – 2580) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - 
๒๕๖๕) แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน และนโยบายสำคัญอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี รวมถึง
สนับสนุนรายการครุภัณฑ์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 

2. เป็นการลงทุนด้านสาธารณสุขที่ เป็นปัญหาเร่งด่วนหรือได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ   
ตามสภาพปัญหาของพ้ืนที ่ของเขตสุขภาพ 

3. เป็นการลงทุนทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเขตสุขภาพ และเป้าหมายการพัฒนาเครือข่ายการบริการ
พัฒนาระบบการส่งต่อ (Referral System) และพัฒนาการบริการแบบเบ็ดเสร็จ (Service Initiative Model) ของ 
เขตสุขภาพ และตามนโยบาย Retreat Health Service ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมรีายละเอียดดังนี้ 

3.1 รพศ., รพท. เพ่ิมศักยภาพ เช่น ห้องฉุกเฉิน (ER), ห้องผ่าตัด (OR), ห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) ฯลฯ 
3.2 รพ. ระดับ M1, M2 และ S เพ่ิมศักยภาพและเพ่ิมเตียง    
3.3 รพ. ระดับ F เพ่ิมศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย Intermediate care 

4. เป็นการลงทุนด้านสาธารณสุขเพ่ือสนับสนุนและรองรับการแก้ปัญหาสถานการณ์ ภาวะฉุกเฉิน             
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต และ               
การจดับริการทางการแพทย์วิถีใหม่ แบบ New Normal 

5. เป็นการลงทนุด้านสาธารณสุข เพ่ือพัฒนาด้านความปลอดภัยและการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร 
6. รายการงบลงทุน ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตสุขภาพของแต่ละเขตสุขภาพ และผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลความจำเป็นอย่างละเอียด และวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดซื้อ
จัดจ้าง โดยให้ความสำคัญ ดังนี้ 

 6.1 รายการสิ่งก่อสร้าง ควรมีแผนรายการก่อสร้าง (Building list) โดยให้ความสำคัญ ดังนี้ 
   -  พัฒนาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างรองรับการแก้ปัญหาสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ

สาธารณสุข โดยเฉพาะโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อาจเกดิขึ้น และการจัดบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ แบบ New Normal 
   -  พัฒนา ER คุณภาพ : ปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน (ER) หรือก่อสร้างระบบที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระบบ

การบริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ (Ambulance Operation Center : AOC), ห้องผ่าตัด (OR) และห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) 
   -  พัฒนาอาคารบริการ : อาคารรักษาพยาบาล, อาคารผู้ป่วยนอก, อาคารผู้ป่วยใน 
   -  บริหารจัดการส ิ่งแวดล้อม : ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย 
   -  พัฒนาความปลอดภัย : อาคารที่พักอาศัย/ปรบัปรุงที่พักอาศัย และรั้ว  
   -  อาคารสนับสนุนบริการ/สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ 

      6.2 รายการครุภัณฑ์ โดยให้ความสำคัญ ดังนี้ 
   -  ครุภัณฑส์ำหรับรองรับการแก้ปัญหาสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยเฉพาะ

โรคติดต่ออุบัติใหมท่ี่อาจเกิดขึ้น ทั้งในปัจจบุันและในอนาคต และการจัดบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ แบบ New Normal 
   -  ครุภัณฑก์ารแพทย์ที่เก่ียวข้องในการช่วยชีวิต การบริการฉุกเฉิน ส่งต่อและการผ่าตัด 
   -  ครุภัณฑ์การแพทย์และสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ 
   -  ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาความปลอดภัย และครุภัณฑ์สนับสนุนที่เกี่ยวข้องในงานด้าน

การแพทย์และสาธารณสุข 

รายละเอียด... 
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รายละเอยีดเอกสารและข้อมูลความพร้อมประกอบการพิจารณา 
 รายการสิ่งก่อสร้าง 

- มีความพร้อมด้านพ้ืนที่และสถานที ่กรณีก่อสร้างใหม ่ต้องมีกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมที่จะก่อสร้าง 
- คำนึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างอาคาร เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้อง 
- ควรปรึกษากองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ 

และแบบแปลน กรณีมีการปรับแบบแปลนควรปรึกษากองแบบแผนฯ ล่วงหน้า เพ่ือดำเนินการปรับปรุงแบบแปลน 
ให้แล้วเสร็จก่อนการจัดทำคำของบประมาณในแต่ละปีงบประมาณนั้นๆ 

- มีความพร้อมของแบบแปลน บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้าง (BOQ) งวดงาน – งวดเงิน 
ระยะเวลาการก่อสร้าง และโครงการทีช่ี้แจงเหตุผลความจำเป็น  

      กรณทีี่ใช้แบบแปลนของเอกชน/แบบแปลนของหน่วยงานอื่น ต้องแนบเอกสารดังกล่าวให้ครบถ้วน  
      กรณีที่ใช้แบบแปลนของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไม่ต้องแนบเอกสารดังกล่าว 

เนื่องจากกองบริหารการสาธารณสุขจะดำเนินการประสานขอขอ้มูลดังกล่าวจากกองแบบแผนฯ แนบให้ทุกรายการ 
- การขอทดแทนอาคารเดิม อาคารดังกล่าวต้องมีอายุการใช้งานเกินกว่า 25 ปี (ระบุปี พ.ศ. ที่ก่อสร้าง) 

มีสภาพชำรุดทรุดโทรม หากใช้งานต่อไปอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และมีเอกสารยืนยันสภาพชำรุดจาก
คณะกรรมการตรวจสอบสภาพอาคารของจังหวัดหรือจากกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมภาพถ่ายยืนยัน 

- รายการบำบัดน้ำเสียทั้งก่อสร้างใหม่และปรับปรุง ควรผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ
ของกระทรวงสาธารณสุข (ทีมวิศวกรสิ่งแวดล้อมของกองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
หรือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) รายการที่ผ่านการพจิารณาแล้ว ให้แนบรายงานที่ผ่านการพิจารณาด้วย 

- รายการปรับปรุงอาคาร บ้านพัก ที่ดิน รั้ว ถนน ระบบไฟฟ้า และระบบประปาฯ (ค่าSite) ให้ประมาณ
การราคาโดยผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ เช่น ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประมาณการราคาจากการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค การปรับปรุงอาคาร บ้านพัก ที่ดิน รั้ว ถนน ผ่านการรับรองจากนายช่างโยธาของหน่วยงานราชการ  
พร้อมแนบแบบแปลนและประมาณการราคา  

    กรณีรั้วและถนนคอนกรีต ที่มีราคากลางของกองแบบแผนฯ ให้คำนวณราคาตามความยาวหรือพ้ืนที่ 
ที่ต้องการ พร้อมทั้งระบุเลขแบบให้ชัดเจน เพ่ือกองบริหารการสาธารณสุขจะดำเนินการประสานขอข้อมูลดังกล่าว
จากกองแบบแผนฯ เพ่ือจัดทำเอกสารประมาณราคา  
 รายการครุภัณฑ์ 

- ครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์อ่ืนๆ ควรใช้ชื่อภาษาไทย โดยสามารถวงเล็บภาษาอังกฤษได้ โดยอ้างอิง
ราคาเพ่ือเป็นกรอบในการจัดทำคำของบประมาณตามบัญชีอ้างอิงฉบับปัจจุบัน อาทิ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทยของสำนักงบประมาณ และบัญชีราคาครุภัณฑ์ของ สป.สธ. 

- ราคาต่อหน่วยของรายการครุภัณฑ ์
     รพศ./ รพท./ รพช. ตามความจำเป็น เหมาะสมและควรมีราคาต่อหน่วย 100,000 บาท ขึ้นไป  
     หน่วยบริการปฐมภูมิ  ตามความจำเป็น เหมาะสมและควรมีราคาต่อหน่วย 50,000 บาท ขึ้นไป  
     หน่วยบริหาร  ตามความจำเป็น เหมาะสมและควรมีราคาต่อหน่วย 50,000 บาท ขึ้นไป 
- มีความพร้อมของคุณลักษณะเฉพาะ ผลการสืบราคาอย่างน้อย 3 บริษัท และโครงการทีช่ี้แจงเหตุผลความจำเป็น 
- มีความพร้อมของสถานที่/พื้นท่ีในการติดตั้ง และบุคลากรพร้อมในการรองรับการใช้งานครุภัณฑ์ 
 

 
รายการครุภัณฑ.์.. 
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- รายการครุภัณฑ์ที่มีในบัญชีนวัตกรรมไทย ขอให้พิจารณาขอรับการจัดสรรโดยใช้บัญชีนวัตกรรมไทย  

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

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ให้อ้างอิงราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
และต้องมีเอกสารรายงานการจัดหาทุกรายการ (โดยส่งรายงานการจัดหาฯ ฉบับจริงตามแบบฟอร์มให้ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงสาธารณสุข และสำเนาให้กองบริหารการสาธารณสุขอีกทางหนึ่ง) 

- ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ระบุข้อมูลจำนวนที่มีอยู่ทั้งหมด สภาพการใช้งานของยานพาหนะเดิม กรณีขอทดแทน 
อายุการใช้งานต้องมากกว่า 12 ปี และระบุหมายเลขทะเบียนเดิม กรณีขอรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ต้องระบุสภาพ
พ้ืนที่ที่มีความเฉพาะทีจ่ะนำรถไปใช้งานในช่องคำชี้แจง เช่น พ้ืนที่สูง ลาดชัน ทุรกันดาร 

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

ที่คาดว่าจะได้รับ/ประชาชนได้รับประโยชน์ เช่น เพ่ือรองรับการให้บริการเนื่องจากมีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก 
โดยอ้างอิงสถิติผู้มาใช้บริการ เป็นต้น 

    - ขอทดแทนสิ่งก่อสร้างเดิม เช่น อาคารที่พักอาศัย ให้ระบุสภาพการใช้งานปัจจุบัน อายุการใช้งาน
ปัจจุบันมีจำนวนกี่หลัง ความเพียงพอต่อเจ้าหน้าที่ จำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมดกี่คน มีความเดือดร้อนเรื่องที่พัก 
จำนวนกีค่น และเพ่ือความปลอดภัยของเจ้าหน้าที ่เป็นต้น 

    - ขอเพ่ิม (เคยมี แต่ขอเพ่ิมจำนวน) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกให้ผู้มาใช้บริการ  
โดยอ้างอิงจากสถิตผิู้มาใช้บริการ 

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

ที่คาดว่าจะได้รับ/ประชาชนได้รับประโยชน์ และความพร้อมของบุคลากรที่จะใช้ครุภัณฑ์นั้นๆ เช่น เนื่องจากจำนวน 
ที่มีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ มีจำนวนผู้มาใช้มากขึ้น หรือเพ่ือรองรับการขยายการให้บริการ โดยอ้างอิงจากสถิติ 
ผู้มาใช้บริการ หรอืจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น 

- ขอทดแทน เนื่องจากมีอายุการใช้งานมาแล้วกี่ปี มีสภาพชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ ระบุหมายเลข
ทะเบียนที่ขอทดแทน เป็นต้น  

- ขอซื้อเพ่ิม (เคยมี แต่ขอเพ่ิมจำนวน) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกให้ผู้มาใช้บริการ 
เนื่องจากจำนวนที่มไีม่เพียงพอต่อการให้บริการ มีจำนวนผู้มาใช้บริการมากขึ้น โดยอา้งอิงจากสถิติผู้มาใช้บริการ 
 
 
 
 
 
 

กรอบวงเงิน... 
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กรอบวงเงินการตั้งงบประมาณในเบื้องต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 

การจัดสรรย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) 

 
 
 
 

การตั้งงบ... 

 พรบ. ปี 2562 พรบ. ปี 2563 ร่าง พรบ. ปี 2564 
หน่วย วงเงนิ หน่วย วงเงิน หน่วย วงเงิน 

รวมท้ังสิ้น 8,530 12,589,989,000  6,596 11,226,792,700  7,548 12,048,608,200 
ครุภัณฑ์รายการใหม่ 7,467 3,026,158,700 5,885 3,893,376,900 6,435 4,161,349,500 
สิ่งก่อสร้างรายการใหม่ 946 4,777,604,800  619 2,852,267,700 1,006 3,647,265,200 
  - สิ่งก่อสร้างปีเดียว 915 3,565,661,200 568 1,298,284,000 957 2,884,254,100 
  - สิ่งก่อสร้างผูกพัน 31 1,211,943,600 51 1,553,983,700 49 763,011,100 
สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม 117 4,786,225,500 92 4,481,148,100 107 4,239,993,500 

2. แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
 - ภาคกลาง   - ภาคเหนือ 
 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ภาคตะวันออก 
 - ภาคใต้    - ภาคใต้ชายแดน 

วงเงินเสนอครุภัณฑ์และก่อสร้าง รายการใหมภ่าพรวม : 200 ล้านบาท/ภาค 
 

3. แผนงาน : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
    - โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกแบบบูรณาการ 

วงเงินเสนอครุภัณฑ์และก่อสร้าง รายการใหมภ่าพรวม : 1,000 ล้านบาท 

1. แผนงาน : 1.1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
               - ผลผลิตนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
        1.2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
      - โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ 
      - โครงการพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ 
      - โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
      - โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (GREEN&CLEAN Hospital) 
        1.3) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)  
      - โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแบบบูรณาการ 

วงเงินเสนอครุภัณฑ์และก่อสร้าง รายการใหมภ่าพรวม : 1,000 ล้านบาท/เขตสุขภาพ 
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การตั้งงบประมาณรายการก่อสร้างงบผูกพันใหม่ แบ่งวงเงินภาระผูกพันของแต่ละป ีดังนี้ 

- กรณีงบผูกพัน 2 ปี : ปีแรก ต้ังงบประมาณ 20 % ของวงเงินรวม 
     ปีที่ 2 ตั้งงบประมาณ 80 % ของวงเงินรวม 

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

ปีที่ 3 ตั้งงบประมาณ 40 % ของวงเงินรวม 
สำหรับรายการก่อสร้างงบผูกพันเดิม กองบริหารการสาธารณสุข จะส่งรายการให้เขตสุขภาพวางแผนและประมาณการ
ใช้จ่ายงบประมาณตามงวดงานงวดเงิน ที่คาดการณ์ว่าจะมีการเบิกจ่ายจริง จนถึงเดือนกันยายน 

กรอบการจัดทำแผนคำของบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
การจัดส่งข้อมูลคำของบลงทุน       
 1. การจัดทำคำของบลงทุนของเขตสุขภาพ ตามความเหมาะสมและจำเป็น และขอให้จัดลำดับความสำคัญในระดับ
เขตสุขภาพ และผ่านการพิจารณาจากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขแต่ละเขตสุขภาพก่อนบันทึกข้อมูลคำของบลงทุน 
 2. กำหนดการบันทึกข้อมูลและรูปแบบการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมคำของบลงทุน กองบริหาร          
การสาธารณสุขจะแจ้งให้ทราบในอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้สามารถดาวโหลดบัญชีราคาอ้างอิงที่ใช้เป็นกรอบในการจัดทำ    
คำขอ เพ่ือจัดเตรียมข้อมูลแผนคำขอก่อนการบันทึก ได้ที ่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 
งานแผนและประเมนิผลงบลงทนุ  โทร. 0 2590 1751 และ 1752 

กรอบวงเงินเบ้ืองต้น ประมาณ 24,400 ลบ. 
 
 
 
 

วงเงินผูกพันเดิม  
10,118.6928 ลบ. 

 
 
 

แผนงานพ้ืนฐาน/ 
แผนงานยุทธศาสตร/์SEZ 

ประมาณ 1,000 ลบ./เขต 

เขตสุขภาพ/สสจ./สสอ. 10 % 
 

รพศ./รพท./รพช./หน่วยบริการปฐมภูมิ 90 % 
 

ก่อสร้าง 70 % ครุภณัฑ์ 30 % 

แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 

ประมาณ 200 ลบ./ภาค 

วงเงินรายการใหม่ 14,200 ลบ. 
 
 
 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนา 

พิเศษตะวันออก (EEC) 
ประมาณ 1,000 ลบ. 


