
งบลงทุนประจ ำปีงบประมำณ 2563 
เขตสุขภำพที่ 9

นำงจุฑำรัตน์  มำกคงแก้ว
ผู้ช่วยผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข เขตสุขภำพที่ 9

5 พฤศจิกำยน 2562



ภำพรวมร่ำง พรบ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
รำยกำรงบลงทุน เขตสุขภำที่ 9

วงเงินรวมทั้งสิ้น 799,118,700 บำท

ข้อมูลตำมร่ำง พรบ.63 วันท่ี 22 ต.ค. 2562 (ข้อมูลไม่รวม สบพช.)

ข้อมูลจ ำแนกตำมประเภทงบลงทุน

แผนงานพื้นฐานและยุทธศาสตร์ 
753,537,700 บาท 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) 

-
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
45,581,000 บาท 

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC

-

94.30 %

0 %

0 %

5.70 %

2

215,436,000 

185,552,100 
79,966,900 

318,163,700 

ครุภัณฑ์บริกำร ก่อสร้ำงปีเดียว ก่อสร้ำงผูกพันใหม่ ก่อสร้ำงผูกพันเดิม

(26.96%)

(23.22%)
(10.01%)

(39.81%)

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) 
501,875,100 บาท ได้แก่ ตาก,นครพนม,หนองคาย,สงขลา



ครุภัณฑ์ 79  หน่วย  วงเงิน 169.8550   บาท
ก่อสร้างปีเดียว 65  หน่วย   วงเงิน 185.5521   บาท
ก่อสร้างผูกพันใหม่ 5  หน่วย   วงเงิน 79.9669    บาท
ก่อสร้างผูกพันเดิม 9  หน่วย   วงเงิน 318.1637   บาท

วงเงินรวมทั้งสิ้น 753.5377  บำท
วงเงินรวมรำยกำรใหม่ทั้งสิ้น   435.3740 บำท

ภำพรวมงบประมำณงบลงทุน ปี 2563 เขตสุขภำพที่ 9

แผนงำนพื้นฐำน

169,855,000 

185,552,100 
79,966,900 

318,163,700 

ครุภัณฑ์บริการ ก่อสร้างปีเดียว ก่อสร้างผูกพันใหม่ ก่อสร้างผูกพันเดิม

ครุภัณฑ์ 184  หน่วย  วงเงิน 45.5810 บาท
ก่อสร้างปีเดียว -
ก่อสร้างผูกพันใหม่ -
ก่อสร้างผูกพันเดิม -

วงเงินรวมทั้งสิ้น 45.5810 บำท
วงเงินรวมรำยกำรใหม่ทั้งสิ้น   45.5810 บำท

22.54%

24.62%
10.61%

42.22%

แผนบูรณำกำรภำค

ครุภัณฑ์บริการ ก่อสร้างปีเดียว ก่อสร้างผูกพันใหม่ ก่อสร้างผูกพันเดิม

45,581,000 
100%

คภ. OV-CCA 350,200,000
คภ. LTC 105,610,000



เปรียบเทียบภำพรวมวงเงนิแผนค ำขอ (ขำขึ้น) ปี 2563 และร่ำง พรบ. (ขำลง) ปี 2563

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

241,139,600

470,743,200

238,611,400

667,673,300 

215,436,000 
185,552,100 

79,966,900 

318,163,700 

วงเงิน (ล้ำนบำท)

(263)
(65)

(5)

(9)
(283)

(160)

(13)

(9)

แผนค าขอ (ขาข้ึน)
ร่าง พรบ. (ขาลง)

ครุภัณฑ์ ก่อสร้างปีเดียว ก่อสร้างผูกพันใหม่ ก่อสร้างผูกพันเดิม

แผนค าขอ (ขาขึ้น) วงเงินรวมทั้งสิ้น  1,618,167,500 บาท                           ขาลง (ร่างพรบ.) วงเงินรวมทั้งสิ้น  799,118,700 บาท



พรบ.ปี 61 พรบ.ปี 62 ร่ำง พรบ.ปี 63

หน่วย วงเงิน หน่วย วงเงิน หน่วย วงเงิน
รวมท้ังสิ้น 577 1,832,542,200 540 1,328,963,700 342 799,118,700
ครุภัณฑ์ 521 302,343,000 475 281,472,800 263 215,436,000 
ก่อสร้างปีเดียว 21 62,328,400 52 387,863,200 65 185,552,100 
ก่อสร้างผูกพันใหม่ 4 180,209,700 3 192,537,400 5 79,966,900 
ก่อสร้างผูกพันเดิม 31 1,287,661,100 10 467,090,300 9 318,163,700 

เปรียบเทียบภำพรวม พรบ.ปี 2561 - 2562 และร่ำง พรบ.ปี 2563



ปฏิทนิการจัดท างบประมาณ 2563

 8 - 9 ม.ค. 63 สส.พิจารณาวาระที่ 2-3
 20 ม.ค. 63 วุฒิสภาพิจารณาร่าง พรบ.ฯ
 27 ม.ค.63 สลค.น าร่าง พรบ.งบประมาณ

ฯ 
ขึ้นทูลเกล้าถวายเพื่อประกาศใช้

 8 ต.ค.62 ครม. ให้ความเห็นชอบขอ้เสนอ ร่างพรบ.งบประมาณ
น าเสนอสภาผู้แทนราษฎร

 17 – 18 ต.ค.62 สส.พิจารณา วาระที่ 1
 21 ต.ค.62 – 3 ม.ค. 63 คณะกรรมำธิกำร พิจำรณำร่ำง พรบ.

งบประมำณ 2563 ขั้นกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ
 21 ต.ค.62 ประชุมก าหนดแนวทางการพิจารราร่างพรบ.2563
 22 ต.ค. – 13 ธ.ค. 62 คณะกรรมการวิสามัญฯ พิจารณาร่างพรบ. 2563

 12 พ.ย.62 ครม.ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การเพิ่มงบประมาณปี 
2563

 13 – 25 พ.ย. 62 หน่วยรับงบประมาณจัดท ารายละเอียดการเพิ่ม
งบประมาณเสนอรมต.เจ้าสังกัดและส่ง สงป.

 14 พ.ย. – 13 ธ.ค.62 สงป.พิจารณาและจัดท ารายละเอียดงบประมาณ

 17 ธ.ค.62 ครม.พิจารณาให้ความเหน็ชอบรายการเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
 18 ธ.ค.62 คณะกรรมการวสิามัญฯ นัดสส.เสนอค าแปรญัตติ
 19 ธ.ค.62 คณะกรรมการวสิามัญฯ พิจารณารายการแปรญัตติ
 24 – 26 ธ.ค.62 คณะกรรมการวิสามญัฯ พิจารณาข้อสังเกต
 27 ธ.ค.62  คณะกรรมการวิสามญัฯ ตรวจรายงาน
 27 ธ.ค.62 – 2 ม.ค.63 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดพิมพ์รายงาน

ประกอบร่างพรบ.2563
 3 ม.ค.63 คณะกรรมการวิสามญัฯ ส่งรายงานต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร

ต.ค.62

พ.ย.62

ธ.ค.62

ม.ค.63
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ล ำดับ เขต จังหวัด ชื่อหน่วยงำน ชื่อครุภัณฑ/์สิ่งก่อสร้ำง จ ำนวน รำคำรวม
รวมวงเงิน 5 714,730,100

1 9 ชัยภูมิ รพ.คอนสาร เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลคอนสาร ต าบล
ทุ่งนาเลา อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

1 3,550,000

2 9 ชัยภูมิ รพ.เทพสถิต เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลเทพสถิต ต าบล
วะตะแบก อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

1 3,550,000

3 9 นครราชสีมา สสอ.สีคิ้ว บ้านพักข้าราขการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้
สอยประมาณ 92 ตารางเมตร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสีคิ้ว ต าบลลาดบัว
ขาว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

1 1,210,100

4 9 บุรีรัมย์ รพ.บุรีรัมย์ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย ์เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ 30952 ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

1 700,000,000

5 3บุรีรัมย์ รพ.นางรอง เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลนางรอง 
ต าบลนางรอง อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1 6,420,000

รำยกำรที่ยังไม่ได้ลงนำมปี 2562



งบประมำณเข้ำสู่วำระที่ 2 
- รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง

1. เตรียมร่างเอกสาร แต่งตั้ง คกก. /TOR/ ราคากลาง และเอกสารจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง
3. ตรวจสอบแบบแปลน และ BOQ เพื่อเตรียม จัดท าราคากลาง (กบรส.จะจัดส่งให้ในกรณีเป็นแบบแปลนของกองแบบแผน)
2. ตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ก่อสร้าง
3. จัดแผนการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของวิธีจัดซื้อจัดจ้าง

- รำยกำรครุภัณฑ์
1. เตรียมร่างเอกสาร แต่งตั้ง คกก. /TOR/ Spec และเอกสารจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง
2. เตรียใสถานที่ติดต้ังกรณีที่เป็นครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
3. การจัดท าร่างประกาศ /TOR ให้ระมัดระวัง การระบุ หรือเอื้อต่อแหล่งผลิตหรือบริษัทใด ๆ
4. จัดแผนการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของวิธีตัดซื้อจัดจ้าง

การเตรียมความพรอ้มงบลงทุนปี 2563 เขตสุขภาพที่ 9



หน่วยงำน แผนงำนพื้นฐำน รวมเงิน
แผนงำน
พื้นฐำน 

ครุภัณฑ์บริกำร ก่อสร้ำงบริกำร ก่อสร้ำงเฉลิมพระเกียรติ ครุภัณฑ์ PCC ก่อสร้ำงบริหำร รวมเงิน
งบลงทุนใหม่

ปี 63 

ก่อสร้ำงผูกพันเดิม 
ก่อสร้ำงปีเดียว ก่อสร้ำงผูกพันใหม่ ก่อสร้ำงปีเดียว ก่อสร้ำงผูกพันใหม่ ก่อสร้ำงปีเดียว 

จ ำนวน
หน่วย

งบประมำณ 
ปี 63 

จ ำนวน
หน่วย 

งบประมำณ 
ปี 63 

จ ำนวน
หน่วย 

งบประมำณ 
ปี 63 

จ ำนวน
หน่วย 

งบประมำณ 
ปี 63 

จ ำนวน
หน่วย 

งบประมำณ 
ปี 63 

จ ำนวน
หน่วย

งบประมำณ 
ปี 63 

จ ำนวน
หน่วย 

งบประมำณ 
ปี 63 

จ ำนวน
หน่วย 

งบประมำณ 
ปี 63 

จ ำนวน
หน่วย

งบประมำณ 
ปี 63 

จ ำนวน
หน่วย

งบประมำณ 
ปี 63 

เขตสุขภำพท่ี 9 51 138,155,000 46 161,929,700 4 68,076,900 - - 1 11,890,000 28 31,700,000 19 23,622,400 149 435,374,000 9 318,163,700 158 753,537,700 

จังหวัดนครรำชสีมำ 21 48,180,000 20 23,188,000 3 5,474,700 - - - - 2 2,900,000 8 9,749,600 54 149,492,300 3 195,937,100 57 345,429,400 

จังหวัดชัยภูมิ 15 38,445,000 5 5,797,000 - - - - 1 1,890,000 7 12,460,000 6 7,312,200 34 75,904,200 2 40,145,300 36 116,049,500 

จังหวัดบุรีรัมย์ 10 19,900,000 5 38,217,200 1 2,602,200 - - - - 19 16,340,000 3 4,241,800 38 81,301,200 2 42,202,700 40 123,503,900 

จังหวัดสุรินทร์ 5 31,630,000 16 94,727,500 - - - - - - - - 2 2,318,800 23 128,676,300 2 39,878,600 25 168,554,900 

ภำพรวมงบลงทุนค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 (ร่ำง พรบ.) เขตสุขภำพที่ 9

หน่วยงำน แผนงำนบูรณำกำร รวมเงิน
แผนงำน

บูรณำกำร ปี63 

รวมเงิน ปี63
งบลงทุนใหม่

ทั้งสิ้น

รวมเงิน ปี 63
2 แผนงำน

ทั้งสิ้น 
ครุภัณฑ์ 

คภ. อีสำน พยำธิ 18 คภ. อีสำน สูงอำยุ 19 
จ ำนวน
หน่วย

งบประมำณ 
ปี 63 

จ ำนวน
หน่วย

งบประมำณ 
ปี 63 

จ ำนวน
หน่วย

งบประมำณ 
ปี 63 

จ ำนวน
หน่วย

งบประมำณ 
ปี 63 

จ ำนวน
หน่วย

งบประมำณ 
ปี 63 

เขตสุขภำพท่ี 9 137 35,020,000 47 10,561,000 184 45,581,000 333 480,955,000 342 799,118,700 

จังหวัดนครรำชสีมำ 12 6,770,000 22 1,052,000 34 7,822,000 88 157,314,300 91 353,251,400 

จังหวัดชัยภูมิ 46 10,220,000 15 5,879,500 61 16,099,500 95 92,003,700 97 132,149,000 

จังหวัดบุรีรัมย์ 30 7,660,000 - - 30 7,660,000 68 88,961,200 70 131,163,900 

จังหวัดสุรินทร์ 49 10,370,000 10 3,629,500 59 13,999,500 82 142,675,800 84 182,554,400 




