


ผลการเบิกจ่าย งบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ณ วันที่ 28 กันยายน 2561
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ร้อยละการเบิกจ่าย

เป้าหมาย
เบิกจ่ายจริง

เบิกจ่ายรวม PO ------- 95.33 %
เบิกจ่ายไม่รวม PO ------ 65.38 %

หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 188 ลว. 11 เม.ย.61

ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุนรายการปีเดียวให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนพฤษภาคม 2561 ส าหรับรายจ่ายลงทุนรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ให้เร่งด าเนินการและก่อหนี้ผูกพันในโอกาสแรก
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สรุปภาพรวมผลการด าเนินงาน งบลงทุน ค่าสิ่งก่อสร้างผูกพัน ปี 2561 (รายเขต) ที่ยังไม่ลงนามสัญญา 
ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561
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จ านวนหน่วย
ไม่ได้ผู้รับจ้าง ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม)

ลงนามสัญญาครบทุกรายการ
ก่อสร้างผูกพัน 53 หน่วย

ลงนามแล้ว 49 หน่วย

ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) 3 หน่วย

ไม่ได้ผู้รับจ้าง 1 หน่วย

อาคารผู้ป่วยใน 
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 

อาคารเรียนและหอนอน 
วพบ.ราชบุรี

อาคารแฟลตแพทย์ 40 ยูนิต 
รพ.กระบี่ 

อาคารผู้ป่วยนอก-อบุัติเหตุ 
รพ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
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รายการก่อสร้างปี 2561 ที่ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง
ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561

ล าดับ เขต รายการ วงเงิน งปม.
(ล้านบาท)

ขั้นตอนปัจจบุัน

จ านวนทั้งสิ้น 1 รายการ

1 11 อาคารแฟลตแพทย์ 40 ยูนิต รพ.กระบี่ 48.948 คร้ังท่ี 1 (วิธีประกวดราคา) ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
คร้ังท่ี 2 (วิธีคัดเลือก) เสนอราคา 59.5 ลบ. สงป.เห็นชอบ 51.3954 ลบ. 
(สป.สธ.แจ้งจังหวัดให้ต่อรองราคาให้อยู่ในวงเงิน 51.3954 ลบ. ซ่ึงผู้รับจ้างลดลง 
คงเหลือ 56.0 ลบ. ยังสูงกว่าราคาที่สงป. เห็นชอบ 4.604 ลบ. 
จึงยกเลิกและจัดจา้งใหม่)
คร้ังที่ 3 (วิธีประกวดราคา) ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอ ผวจ. จัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง 

พร้อมแต่งต้ังคณะกรรมการฯ คาดว่าจะลงนาม 19 ธ.ค. 61
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รายการก่อสร้างผูกพันใหม่ ปี 2561 ที่ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนามสัญญา)
ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561

ล าดับ เขต รายการ วงเงิน งปม. (ล้านบาท) ขั้นตอนปัจจุบัน

จ านวนทั้งสิ้น 3 รายการ 

1 1 อาคารผู้ป่วยใน รพ.เชียงรายประชา-
นุเคราะห์

132.058 - เนื่องจากราคากลางเกินงบประมาณที่ได้รับ 19% สป.สธ.เสนอเรื่องไปยัง สงป. เมื่อ 14 ส.ค.61
- สงป.เห็นชอบวงเงิน 132.058 ลบ. เมื่อ 5 ก.ย.61
- ราคาผลการจัดจ้างสูงกว่าที่ สงป.อนุมัติไว้ 145.200 ลบ. (สูงกว่า 13.142 ลบ. = 9.95%) 
- ปัจจุบันอยู่ระหว่างรายงานผลผู้รับจ้าง ต่อ ผวจ.

- คาดว่าจะลงนามสัญญา ธ.ค.61

2 4 อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ 
รพ. วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 

79.3905 - เนื่องจากราคากลางสูงกว่างบประมาณ 15% (สงป.อนุมติราคากลาง 83.36 ลบ., ราคากลางท้องถิ่น 92.05 ลบ.) 
จังหวัดประกวดราคาได้ 87.3 ลบ.
- สป.สธ. จึงขออนุมัติวงเงินเพิ่มเติมไปยัง สงป. จาก 83.36 ลบ เป็น 87.3 ลบ. และสงป.เห็นชอบวงเงินดังกล่าว
- รองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบ เรื่องขออนุมัติวงเงินเพิ่มเติมจากครม.ในวงเงิน 87.3 ลบ.
- มติครม. (เมื่อวันที่ 18 ก.ย.61) เห็นชอบวงเงิน 87.3 ลบ. 
- ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอผวจ. เรียกผู้รับจ้างลงนามสัญญา

- คาดว่าจะลงนามสัญญา 20 ต.ค.61

2 สบช. อาคารเรียนและหอนอน วพบ. ราชบุรี 134.541 - ด าเนินการจัดจ้างครั้งที่ 2 เนื่องจากครั้งที่ 1 การจัดหาไม่เป็นไปตามระเบียบ 
(เอกสารเผยแพร่ใน website วพบ. ไม่ครบถ้วน) 
- ปัจจุบันอยู่ระหว่างท าความตกลงรูปแบบรายการและวงเงินค่าก่อสร้างกับ สงป. ใหม่ เนื่องจาก 
ผลราคาครั้งที่ 2 สูงกว่าการจัดจ้างครั้งที่ 1 ที่สงป.เคยให้ความเห็นชอบวงเงินค่าก่อสร้าง 

- คาดว่าจะลงนามสัญญา ต.ค.61
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ภาพรวม พรบ. 2562 รายการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

พื้นฐานและยุทธศาสตร์ 
(Function), 11,830,718,300 บ. 

(93.97%)

บูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
(Area), 453,377,100 บ.

(3.60%)

บูรณาการ (Agenda), 305,893,600 บ. 

(2.43%)

วงเงินตาม พรบ. 2562

รวมทั้งสิ้น 12,589,989,000 บาท (8,530 หน่วย)
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สัดส่วนตามแผนงาน สัดส่วนตามประเภทงบลงทุน 
วงเงินรวม (8,530 หน่วย) 12,589.9 ลบ.

(ไม่รวม สบช.และ สบพช.)

กส.ผูกพันเดิม 
(117), 

4,786.20 ลบ. 
(38%)

ครุภัณฑ์ 
(7,467) , 
3,026.10 
ลบ. (24%)

กส.ปีเดียว 
(915) , 

3,565.60 ลบ. 
(28%)

กส.ผูกพันใหม่ 
(31), 

1,211.90 ลบ. 
(10%)

รายการใหม่ทั้งหมด 7,803.76 ล้านบาท



นโยบายการบริหารงบลงทุน รายการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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1. ห้ามเปลี่ยนแปลงรายการ รูปแบบรายการสิ่งก่อสร้างและสถานที่ก่อสร้าง

2. กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ ให้แจ้งคืนงบประมาณพร้อมชี้แจงเหตุผลภายในไตรมาสท่ี 1

3. ให้ด าเนินการตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด

4. กรณงีบปีเดียว หากมีเงินเหลือจ่าย ให้แจ้งโอนเงินกลับคืนส่วนกลาง ทันทีเมื่อมีการลงนามสัญญาแล้ว

5. กรณีงบผูกพันเดิม ขอให้ด าเนินการตามงวดงาน/งวดเงินในสัญญา ตามแผนการด าเนินงานที่ส่งไปยังส านักงบประมาณ 

6. สป.สธ. จะติดตามผลการด าเนินงานผ่านโปรแกรมตดิตามงบลงทุน ของ กบรส. เท่านั้น
ความก้าวหน้าการจัดซ้ือจัดจ้าง ---> กบรส. สรุปผลความก้าวหน้า โดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรมติดตามงบลงทุน ทุกวันพฤหัสบดี
ก่อสร้างผูกพันเดิม ---> กบรส. สรุปผลความก้าวหน้า โดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรมติดตามงบลงทุน วันที่ 25 ของทุกเดือน



◇ ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงโปรแกรมติดตามงบลงทุน 
คาดว่าจะสามารถรายงานผลการติดตามได้ภายในเดอืน พฤศจิกายน 2561 
โดยจังหวัดสามารถบันทึกการด าเนินงานการจดัซื้อจดัจา้งได้ตามปกต ิ
ยกเว้นรายการ PCC 

การติดตามความก้าวหน้ารายการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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แนวทางการจัดท าค าขอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรอบวงเงิน
งบประมาณเบื้องต้น

21,000 ลบ.

วงเงินผูกพันเดิม

8,878.5 ลบ.

วงเงินรายการใหม่

1,000 ลบ. / เขต

หน่วยบริหาร

ร้อยละ 10

หน่วยบริการ

ร้อยละ 90 

ก่อสร้าง

ร้อยละ 65

ครุภัณฑ์

ร้อยละ 35

แผนค าขอจากเขต 
1. โครงการพระราชด าริ :  รพร, รพก., ชัยพัฒน,์ สอน.
2. ระบบบ าบัดน  าเสีย
3. Service Plan
4. PCC
5. ชายแดนใต้
7. บริหาร
8. คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
9. EEC
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แนวทางการจัดท าค าขอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

รายการบ้านพักเจ้าหน้าที่ /ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักให้พิจารณาขอรับการจัดสรรเป็นล าดับต้นๆ

รายการรั้วของ รพสต. ควรพิจารณาขอรับการจัดสรรให้ครบทุกแห่ง

รายการครุภัณฑ์ที่มีในบัญชีนวัตกรรมไทย ขอให้พิจารณาขอรับการจัดสรรโดยใช้บัญชีนวัตกรรมไทย
ตามนโยบายรัฐบาล เช่น รายการยูนิตท าฟัน รายการรถพยาบาล

รายการบ าบัดน้ าเสียทั้งสร้างใหม่และปรับปรุงท่ีผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากทีมวิศวกรสิ่งแวดล้อม
ของกองบริหารการสาธารณสุข หรือที่มีความพร้อม

รายการตามนโยบาย Retreat Health Service
- ระดับ A ไม่เพิ่มเตียง แต่เพิ่มศักยภาพ : ICU , OR , ER ฯลฯ
- ระดับ M2, M1 และ S เพิ่มศักยภาพและเพิ่มเตียง 
- ระดับ F และ Intermediate care เพิ่มศักยภาพ

นโยบายผู้บริหาร เน้น!
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ก่อสร้าง
 มีความพร้อม 1) แผนงานโครงการ 2) สถานที่ 3) กรรมสิทธิ์ที่ดิน 

4) การประเมินผลกระทบที่เก่ียวข้อง 5) รายละเอียดผังหลัก และแบบแปลน 
ราคาสิ่งก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้าง งวดงานงวดเงิน (กรณีท่ีใช้แบบแปลน
ของกองแบบแผนฯ ไม่ต้องแนบแบบแปลน ราคาสิ่งก่อสร้าง ระยะเวลาการ
ก่อสร้าง และงวดงานงวดเงิน )

 ควรปรึกษากองแบบแผน เพ่ือพิจารณาความพร้อมของสถานที่และแบบ
แปลน รวมถึงให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

 รายการบ าบัดน  าเสียทั งก่อสร้างใหม่และปรับปรุง ต้องผ่านการพิจารณาความ
เหมาะสมจากทีมวิศวกรสิ่งแวดล้อมของกองบริหารการสาธารณสุข หรือที่มี
ความพร้อม และแนบรายงานสรุปผลการตรวจสอบพื นท่ีทุกรายการ

เงื่อนไข/ข้อก าหนด การจัดท าค าขอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ครุภัณฑ์
 ราคาต่อหน่วยขั นต่ าของรายการครุภัณฑ์ 

- รพช./ รพศ. /รพท. ไม่ต่ ากว่า 100,000 บาท
- รพสต. ไม่ต่ ากว่า 10,000 บาท

 มีความพร้อม 1) แผนงานโครงการ 2)คุณลักษณะ
เฉพาะ และ 3) ผลการสืบราคาอย่างน้อย 3 บริษัท

(ยกเว้นรายการตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์
ของส านักงบประมาณ และบัญชีนวัตกรรมไทย และบัญชี
คอมพิวเตอร์และ CCTV ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม)

ขอให้เขตสุขภาพ จัดล าดับความส าคัญในระดับเขตสุขภาพ 
และผ่านการพิจารณาจากผู้ตรวจราชการกระทรวงแต่ละเขตสุขภาพ
ก่อนบันทึกข้อมูลค าของบลงทุนผ่านระบบโปรแกรมค าของบประมาณ
งบลงทุน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 

เมื่อบันทึกข้อมูลค าของบลงทุนในโปรแกรมฯ แล้ว ขอให้ส่งเอกสารค าขอ
งบลงทุนพร้อมหนังสือน าส่งลงนามโดยผู้ตรวจราชการกระทรวงแต่ละเขต 
ไปยังกองบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
อาคาร 3 ชั น 6
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ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Timeline  การจัดท างบประมาณ 2563

ขั้นจัดท างบประมาณ ขั้นอนุมัติงบประมาณขั้นทบทวน วางแผนงบประมาณ

25 ก.ย. 61 : ครม.ให้ความเห็นชอบแนว
ทางการจัดท างบประมาณ 2563
26 ก.ย.61: กบรส. แจ้งแนวทางจดัท า
ค าของบลงทุน 2563

26 ก.ย. – 5 ต.ค. 61: เขตสุขภาพ
บันทึกค าของบลงทุนผ่านโปรแกรม  
ค าขอฯ ของ กบรส.

4 ธ.ค. 61 : ครม.ให้ความเห็นชอบ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

28 พ.ย.-12 ธ.ค.61 : นายกรัฐมนตรี 
มอบนโยบายการจัดท างบประมาณ

ต.ค. – พ.ย. 61: กบรส. รวบรวม 
ตรวจสอบจัดท ารายละเอียดค าขอ    
และ พิจารณารายการค าขอระดับ สป.

28 พ.ย.61 – 15 ม.ค. 62 : กบรส. จัดท า
รายละเอียดค าขอ และเอกสารประกอบการ
พิจารณาทุกรายการ ส่ง สงป.

16 ม.ค. – 26 เม.ย. 62 : สงป. 
พิจารณาค าขอและจดัท ารายละเอียด
30 เม.ย. 62 : ครม เห็นชอบ

15-31 พ.ค.62 : ครม เห็นชอบ
ข้อเสนอร่าง พรบ.ส่ง ฝ่ายนิติบัญญัติ

13 มิ.ย. 62 : ฝ่ายนิติบัญญัติ 
พิจารณาวาระที่ 1

29 ส.ค.62 : ฝ่ายนิติบัญญัติ 
พิจารณาวาระที่ 2,3

5 ก.ย. 62 : สลค.น าร่าง 
พรบ.ขึ นทูลเกล้าถวายเพื่อ
ประกาศใช้
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ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง

ภาพรวมวงเงินค าของบลงทุน ปี 2563 เบื้องต้น แยกรายเขต
ณ วันที่ 7 ต.ค. 2561 (หน่วย : ล้านบาท)

13

ล้านบาท



วงเงินค าของบลงทุน ปี 2563 เบื้องต้น หน่วยบริหาร : หน่วยบริการ 
ณ วันที่ 7 ต.ค. 2561 (หน่วย : ล้านบาท)
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ล้านบาท
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วงเงินค าของบลงทุน ปี 2563 เบื้องต้น เฉพาะหน่วยบริการ 
ณ วันที่ 7 ต.ค. 2561 (หน่วย : ล้านบาท)
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รายการตามนโยบายและจุดเน้น งบลงทุน ปี 2563 เบื้องต้น
ณ วันที่ 7 ต.ค. 2561

ที่พักอาศัย - จ านวน 804 หน่วย
- วงเงิน 3,240.99 ลบ.
- ร้อยละ 22.32 

รั้ว - จ านวน 384 หน่วย
- วงเงิน 191.43 ลบ.
- ร้อยละ 1.32 

ระบบบ าบัดน้ าเสีย - จ านวน 80 หน่วย
- วงเงิน 927.64 ลบ.
- ร้อยละ 6.39 

บ้านพักทุกระดับ 
จ านวน 588 หน่วย 
วงเงิน 740.77 ลบ.

อาคารพักทุกแบบ
จ านวน 150 หน่วย 
วงเงิน 2,260.14 

ลบ.

แฟลตพักทุกแบบ
จ านวน 9 หน่วย 

วงเงิน 228.11 ลบ.

ซ่อมแซมที่พัก
จ านวน 57 หน่วย 
วงเงิน 11.96 ลบ.
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