การบริหารงบลงทุน ปี2562

ภาพรวม ร่าง พรบ. 2562 รายการงบลงทุน
วงเงินภาพรวม 12,971,987,300 บาท
เศรษฐกิจพิเศษ,
255,754,300,
1.97%
พัฒนาพื้นที่ภาค,
454,772,100,
3.51%

เขตพัฒนาพิเศษ ตอ.,
59,509,600,
0.46%

(ไม่รวม สบช.และ สบพช.)

สัดส่วนแบ่งตามประเภทงบลงทุน

กส.ผูกพันใหม่,
1,211,943,600,
9.34%

ครุภัณฑ์,
3,038,334,200,
23.42%
งบพื้นฐาน,
12,201,951,300,
94.06%

กส.ปีเดียว,
3,641,651,600,
28.07%
ข้อมูลตามร่าง พรบ.62 วันที่ 22 พ.ค. 61

กส.ผูกพันเดิม,
5,080,057,900,
39.16%

แผนงานสาคัญที่ขอรับการสนับสนุนงบลงทุน
วงเงิน 9,183,756,200 บาท

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ตาม service plan
บูรณาการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ / เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก / พัฒนาพื้นที่ระดับภาค
พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุและคนยากจน ภาคเหนือ / ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลนานาชาติ ภาคตะวันออก /
พัฒนาสุขภาวะทุกช่วงวัย ใต้ชายแดน / OVCCA ตะวันออกเฉียงเหนือ / ส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่อง

วงเงิน 770,036,000 บาท

พัฒนาโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ รพ.สมเด็จพระยุพราช / รพ.เฉลิมพระเกียรติ / รพ.ชัยพัฒน์

วงเงิน 673,700,600 บาท

ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วงเงิน 665,837,000 บาท

นโยบาย ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการ ด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

วงเงิน 608,950,900 บาท

การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

ขับเคลื่อนดาเนินการปฏิรูปประเทศ พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและ

เครือข่ายระบบสุขภาพระดับอาเภอ

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Green and Clean hospitol)
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

พัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบนาเสียในหน่วยงาน

วงเงิน 549,320,000 บาท
วงเงิน 520,386,600 บาท

ภาพรวม ร่าง พรบ. 62 เฉพาะรายการใหม่ ตามระดับหน่วยงาน
สัดส่วนวงเงิน ตามระดับหน่วยบริการ

สัดส่วนวงเงิน ก่อสร้าง - ครุภัณฑ์ ตามระดับหน่วยบริการ

1,800,000,000
1,600,000,000
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11.49%

710

F3
4.62%

วงเงิน
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ครุภัณฑ์
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11.93%
M1
9.48%

สรุป

0

A

M2
12.16%

F1
4.92%

A
19.08%

P

บริหาร

ในกราฟแสดงจานวน(หน่วย)

รพศ = 1,511,580,600
รพท = 1,689,689,800
รพช. = 3,316,135,500
รพสต. = 900,975,800
บริหาร = 473,547,700

19.08 % (A)
21.41 % (S+M1)
42.01 % (M2+F1+F2+F3)
11.49 % (P)
6.00 %

ภาพรวม ร่าง พรบ. 2562 เฉพาะรายการใหม่ รายเขต
ในกราฟแสดงจานวน(หน่วย)

ครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น 7,499 หน่วย

ก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้น 954 หน่วย

38.50 %

61.50 %
1004

วงเงิน ปี 62
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32
เขต 1

เขต 2

เขต 3

เขต 4

เขต 5

เขต 6

เขต 7

เขต 8

เขต 9

เขต 10

เขต 11

เขต 12

ครุภัณฑ์ 174,254,500

269,186,900

279,610,000

319,718,500

284,015,100

235,003,100

192,144,000

213,736,000

276,621,800

217,433,900

190,124,700

386,485,700

ก่อสร้าง 256,879,300

278,764,600

70,822,700

247,975,700

521,561,000

572,810,100

286,033,900

627,388,400

580,496,400

377,994,400

396,961,000

635,907,700

547,951,500

350,432,700

567,694,200

805,576,100

807,813,200

478,177,900

841,124,400

857,118,200

595,428,300

587,085,700

1,022,393,400

ภาพรวม

431,133,800

ร่าง พรบ. 62 สงป.ปรับรายการก่อสร้างผูกพันใหม่
ก่อสร้างปีเดียว
(กรณีรายการที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ากว่า 50 ลบ.)
สงป. ปรับจากก่อสร้างผูกพันใหม่ เป็น ก่อสร้างปีเดียว

จานวน 27 รายการ
แบบของกองแบบแผน 26 รายการ
เขต 1 จานวน 1 รายการ
เขต 3 จานวน 1 รายการ
เขต 4 จานวน 2 รายการ
เขต 5 จานวน 4 รายการ
เขต 6 จานวน 3 รายการ
เขต 8 จานวน 3 รายการ
เขต 9 จานวน 3 รายการ
เขต 10 จานวน 2 รายการ
เขต 11 จานวน 5 รายการ
เขต 12 จานวน 1 รายการ

แบบเอกชน 1 รายการ
เขต 12

ประสานกองแบบแผน ขอเหตุผลประกอบการชี้แจงฯ จานวน
26 รายการ พบว่า
* สามารถปรับระยะเวลาการก่อสร้างได้ 7 รายการ
อาคารผู้ป่วยนอก / อาคารผู้ป่วยใน / อาคารซักฟอก / อาคาร
สานักงาน

* ไม่สามารถปรับระยะเวลาการก่อสร้างได้ 19 รายการ
อาคารที่มีความซับซ้อนในการก่อสร้าง และมีจานวนชันมาก เช่น
แฟลตพักแพทย์ 6 ชัน / อาคารพักพยาบาล 4 ชัน / อาคารอุบัติเหตุ 3
ชัน / ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชัน

ประสานผู้รับผิดชอบ แจ้งว่ายืนยันระยะเวลาก่อสร้าง
ตามแบบแปลน พร้อมเอกสารประกอบ

กบรส. รวบรวมข้อมูล
เหตุผล ชีแจงขันคณะ
อนุกรรมาธิการฯ สนช.

เหตุผล คาชี้แจงจากกองแบบแผน กรณีไม่สามารถปรับระยะเวลาการก่อสร้างได้ 19 รายการ
 อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง
(แบบเลขที่ 8813) (1) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กมีความสูง 4 ชัน จะต้องคานึงถึงเทคนิค
การก่อสร้างต้องมีระยะเวลาให้คอนกรีตมีอายุเซ็ตตัวจึงจะถอดแบบหล่อ
- รพ.หนองกี่
คอนกรีตจึงจะถอดแบบหล่อคอนกรีตตามข้อกาหนดทางวิศวกรรม
- รพ.เกาะลันตา
(2) เป็นอาคารพักอาศัย แบบแปลน เหมือนกับ แบบเลขที่ 3852/36
- สสจ.อุทัยธานี
(ความสูงเพียง 3 ชัน ซึ่งมีระยะเวลาก่อสร้าง 1 ปีงบประมาณ)
- รพ.สุคิริน

 อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย
(แบบเลขที่ 8821) (1) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กมีความสูง 4 ชัน จะต้องคานึงถึงเทคนิคการ
ก่อสร้างต้องมีระยะเวลาให้คอนกรีตมีอายุเซ็ตตัวจึงจะถอดแบบหล่อคอนกรีต
- รพ.บ้านผือ
จึงจะถอดแบบหล่อคอนกรีตตามข้อกาหนดทางวิศวกรรม
- รพ.ตราด
(2) เป็นอาคารพักอาศัยใต้ถุนโล่งรวมเป็น 5 ชัน มีพืนที่ใช้สอยมากกว่าอาคาร
- รพ.วานรนิวาส
ประเภทเดียวกันที่ใช้ (ซึ่งใช้ระยะเวลา เกิน 1 ปีงบประมาณ) ถึง 3 เท่า

 อาคารสนับสนุนบริการ (1) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กมีความสูง 4 ชัน จะต้องคานึงถึงเทคนิคการก่อสร้างต้องมีระยะเวลาให้คอนกรีตมีอายุเซ็ตตัวจึงจะถอดแบบหล่อคอนกรีตตามข้อกาหนดทาง
(แบบเลขที่ 10014)
วิศวกรรม
(2) เป็นอาคารบาบัดรักษา จะต้องมีระบบประกอบอาคาร ด้านวิศวกรรมทางการแพทย์ เช่น มีระบบประกอบอืน่ ๆที่จะต้องติดตัง เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบลิฟต์ ระบบปรับ
- รพ.แหลมฉบัง

อากาศ ระบบแจ้งเพลิงไหม้ และ ระบบสื่อสารอื่นๆ จึงมีขันตอนในการติดตังแต่ละงานรวมทัง ต้องมีการพิจารณาวัสดุอุปกรณ์ที่จะนามาเลือกใช้บางผลิตภัณฑ์อาจขาดตลาดหา
ได้ไม่ตรงรุ่นต้องรอสั่งจากต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้เวลาในการสั่งผลิตและซือมาติดตัง งานครุภัณฑ์บางชินเป็นงานประกอบในที่ต้องมีขันตอนและระยะเวลาในการประกอบก่อน
ติดตัง



ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น (แบบเลขที่ 10847, 10915)

- สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
- ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอ้อมน้อย (1) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กมีความสูง 4 ชัน จะต้องคานึงถึงเทคนิคการก่อสร้างต้องมีระยะเวลาให้คอนกรีตมีอายุเซ็ตตัวจึงจะถอดแบบหล่อคอนกรีตตามข้อกาหนดทาง
- รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
วิศวกรรม
- รพ.วชิระภูเก็ต
(2) เป็นอาคารบาบัดรักษา จะต้องมีระบบประกอบอาคาร ด้านวิศวกรรมทางการแพทย์ เช่น ระบบแก๊สทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือคนไข้ ต้องใช้ความปราณีตในการติดตังและ
ทดสอบ ทังยังมีระบบประกอบอื่นๆที่จะต้องติดตัง เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบลิฟต์ ระบบปรับอากาศ ระบบแจ้งเพลิงไหม้ และ ระบบสื่อสารอื่ นๆ จึงมีขันตอนในการติดตังแต่
ละงานรวมทัง ต้องมีการพิจารณาวัสดุอุปกรณ์ที่จะนามาเลือกใช้บางผลิตภัณฑ์อาจขาดตลาดหาได้ไม่ตรงรุ่นต้องรอสั่งจากต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้เวลาในการสั่งผลิตและซือมา
ติดตัง งานครุภัณฑ์บางชินเป็นงานประกอบในที่ต้องมีขันตอนและระยะเวลาในการประกอบก่อนติดตัง

เหตุผล คาชี้แจงจากกองแบบแผน กรณีไม่สามารถปรับระยะเวลาการก่อสร้างได้ 19 รายการ
 อาคารเภสัชกรรม
(แบบเลขที่ 10289)
- รพ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์

(1) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กมีความสูง 4 ชัน จะต้องคานึงถึงเทคนิคการก่อสร้างต้องมีระยะเวลาให้คอนกรีตมีอายุเซ็ตตัวจึงจะถอดแบบหล่อคอนกรีตตามข้อกาหนด
ทางวิศวกรรม
(2) เป็นอาคารบาบัดรักษา จะต้องมีระบบประกอบอาคาร ด้านวิศวกรรมทางการแพทย์ ยังมีระบบประกอบอื่นๆที่จะต้องติดตัง เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบลิฟต์ ระบบปรับ
อากาศ ระบบแจ้งเพลิงไหม้ และ ระบบสื่อสารอื่นๆ จึงมีขันตอนในการติดตังแต่ละงานรวมทัง ต้องมีการพิจารณาวัสดุอุปกรณ์ที่จะนามาเลือกใช้บางผลิตภัณฑ์อาจขาดตลาด
หาได้ไม่ตรงรุ่นต้องรอสั่งจากต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้เวลาในการสั่งผลิตและซือมาติดตัง งานครุภัณฑ์บางชินเป็นงานประกอบในที่ต้องมีขนตอนและระยะเวลาในการประกอบ
ั
ก่อนติดตัง

 แฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น
(แบบเลขที่ 10947)
(1) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กมีความสูง 6 ชัน จะต้องคานึงถึง
- รพ.สระบุรี
เทคนิคการก่อสร้างต้องมีระยะเวลาให้คอนกรีตมีอายุเซ็ตตัวจึงจะ
- รพ.สามพราน
ถอดแบบหล่อคอนกรีตจึงจะถอดแบบหล่อคอนกรีตตามข้อกาหนด
ทางวิศวกรรม
- รพ.แกลง
- รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง (2) เป็นอาคารพักอาศัย แบบแปลนที่ปรับปรุง จากแบบเลขที่ 8440
- รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช (ซึ่งใช้ระยะเวลา เกิน 1 ปีงบประมาณ)

 อาคารแฟลตพักแพทย์ 12 ยูนิต - รพ.ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
(1) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กมีความสูง 4 ชัน จะต้องคานึงถึงเทคนิคการก่อสร้างต้องมี
ระยะเวลาให้คอนกรีตมีอายุเซ็ตตัวจึงจะถอดแบบหล่อคอนกรีตจึงจะถอดแบบหล่อคอนกรีตตาม
ข้อกาหนดทางวิศวกรรม
(2) เป็นอาคารพักอาศัย แบบแปลนที่ปรับปรุง แบบเลขที่ 9556 (ซึ่งใช้ระยะเวลา เกิน 1
ปีงบประมาณ)

แบบเอกชน 1 รายการ
อาคารหอพักพยาบาล 6 ชั้น คาชี้แจงจากกองแบบ : เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กมีความสูง 6 ชัน จะต้องคานึงถึงเทคนิคการก่อสร้างต้องมีระยะเวลาให้คอนกรีตเซ็ตตัว
- รพ.ระโนด
จึงจะถอดแบบหล่อคอนกรีตตามข้อกาหนดทางวิศวกรรม
คาชี้แจงจาก ผอ.รพ. : 1. โรงพยาบาลตังอยู่ห่างไกลตัวเมืองต้องใช้เวลาในการขนส่งอุปกรณ์กอ่ สร้าง
2. พืนที่อาเภอระโนดมีฝนตกตลอดเกือบทังปีเป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงบประมาณ ฉบับปรับปรุง 10 ต.ค. 60
ขั้นการอนุมัติงบประมาณ
7 มิ.ย.61 : ร่วมประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ พิจารณาร่าง พรบ.62 วาระที่ 1

30 ส.ค. 61 : ร่วมประชุมสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ พิจารณาร่าง
พรบ.62 ในวาระ 2-3

8 มิ.ย. - 29 ส.ค.61 : ชี้แจงร่าง พรบ.62
ต่อคณะกรรมาธิการฯและอนุกรรมาธิการฯ
ที่เกี่ยวข้อง

มิ.ย.61

ก.ค.61
9-11 ก.ค. 61 : เข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมาธิการฯ พิจารณา
งบของกระทรวงสาธารณสุขทุก
แผนงาน

ส.ค.61

ก.ย.61
7 ก.ย. 61 : สานักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี นาร่าง พรบ. 62
ทูลเกล้าฯถวายเพื่อประกาศ
บังคับใช้เป็นกฎหมาย

Timeline แผนการดาเนินงานเตรียมความพร้อมงบปี 62
กองบริหารการสาธารณสุข

เตรียมข้อมูล และจัดทาเอกสาร
ประกอบการชีแจงฯ

มิ.ย.61
เตรียมความพร้อมข้อมูล กรณี
การชีแจงคณะกรรมาธิการฯและ
อนุกรรมาธิการฯ ขอข้อมูลเพิ่มเติม
ประกอบการพิจารณางบประมาณ

หน่วยงานส่วนภูมิภาค

3 ก.ค. 61 : VDO conf. ชีแจงรายละเอียด
การบริหารงบลงทุน ปี62
- แจ้งจังหวัดให้จัดทาแผนการจัดซือจัดจ้างส่ง
กบรส.ภายในวันที่ 25 ก.ค.61
9-11 ก.ค. 61 : เข้าร่วมประชุมคณะอนุ
กรรมาธิการฯ พิจารณาร่าง พรบ. 62 งบประมาณ
ของกระทรวงสาธารณสุข
กองแบบแผน กรม สบส. จัดส่ง BOQ แบบแปลน
ราคา งวดงานงวดเงิน ให้ กบรส.ภายในเดือน
กรกฎาคม

ก.ค.61

เมื่อทราบรายการเบืองต้นแล้วสามารถเตรียม
ดาเนินงานจัดซือจัดจ้างได้ (อ้างแนวทางปฏิบัติเดิมจาก
ปีงบประมาณ 61 ของกรมบัญชีกลาง)
1. ตรวจสอบ ชื่อรายการ สถานที่ จานวน หากพบ
ความคลาดเคลื่อนหรือหากไม่พร้อมดาเนินการ ให้รีบ
ประสานผู้เกี่ยวข้องเพือ่ ดาเนินการปรับแก้ ในขัน
บริหารต่อไป
2. เตรียมร่างคาสั่งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
3. ประสานหน่วยงานที่เกีย่ วข้องในการจัดทาราคา
กลางท้องถิ่น
4. จัดทาแผนการจัดซือจัดจ้างส่ง กบรส.ภายในวันที่
25 ก.ค.61 พร้อม check list ตรวจสอบความพร้อม

6 ส.ค.61 : จัดประชุมเตรียมความพร้อม
การบริหารงบลงทุน ปี62
30 ส.ค. 61 : ร่วมประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ พิจารณาร่าง พรบ.62 ในวาระ 2-3
แจ้งจังหวัดให้รับ BOQ แบบแปลน ราคา
งวดงานงวดเงิน รายการสิ่งก่อสร้าง ตามระยะเวลา
ทีก่ าหนด
ตรวจสอบความพร้อมงบลงทุนทุกรายการ

ส.ค.61
จังหวัดรับ BOQ แบบแปลน ราคา งวดงาน
งวดเงิน รายการสิ่งก่อสร้าง ที่ กบรส. ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
1. คกก.กาหนดราคากลาง
2. คกก.พิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3. คกก.พิจารณาผลการสอบราคา
4. คกก.ซือหรือจ้างโดยวิธิการคัดเลือก
5. คกก.คกก.ซือหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

7 ก.ย. 61 : สานักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี นาร่าง พรบ. 62 ทูลเกล้าฯ
ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย
กบรส.ขออนุมัติและแจ้งจัดสรรงบ 62
วางแนวทาง และแผนการกากับติดตาม
ตามมาตรการของ สงป.

ก.ย.61
เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สงป. ให้ส่วน
ราชการดาเนินการจัดซือจัดจ้าง ตามขันตอน
แต่ละวิธี ทุกรายการงบลงทุน
- รายการครุภัณฑ์และก่อสร้างปีเดียว
ควรลงนามสัญญาภายในเดือนพฤศจิกายน
- รายการก่อสร้างผูกพัน
ควรลงนามสัญญาภายในเดือนธันวาคม

แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหา ก่อนพรบ.มีผลบังคับใช้
อ้างถึงแนวทางเดิมปีงบ 2561 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 0220 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
เรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อน พรบ...... มีผลบังคับใช้
เมื่อทราบยอดเงิน* ตามร่าง พรบ...แล้ว สามารถเตรียมดาเนินการเร่งรัดจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ พ.ศ. 2535
ได้พลางก่อน
* ทราบยอดเงิน คือ ยอดเงินที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมาธิการฯแล้วเสร็จ ก่อนเสนอ สนช. วาระที่ 2

ดาเนินการ เผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้
เว้นแต่ ขั้นตอนการลงนามสัญญาหรือข้อตกลง
กาหนด เป็นเงื่อนไขในเอกสารประกาศไว้ด้วยว่า “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามสัญญาหรือข้อตกลง
ได้ต่อเมื่อ พรบ.มีผลบังคับใช้และได้รับจัดสรรงบจาก สงป. แล้ว”
กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรในครั้งดังกล่าว ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้
บันทึก ข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ได้ทันทีโดยไม่ต้องระบุรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งเงิน
แต่ ส่วนราชการต้องบันทึกรหัสดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนการลงนามสัญญา

Check List ตรวจสอบความพร้อมรายการงบลงทุน
รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. แผนงาน/โครงการ
2. พืนที่ก่อสร้าง
3. แบบแปลน /BOQ/งวดงาน งวดเงิน
4. การจัดทาราคากลางท้องถิ่น
5. ร่างคาสั่งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
รายการครุภัณฑ์
1. แผนงาน/โครงการ
2. ความพร้อมบุคลาการ
3. พืนที่ติดตังครุภัณฑ์
4. คุณลักษณะเฉพาะและอ้างอิงราคา
5. ร่างคาสั่งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

