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แนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรมควบคุมโรค 

กรมควบคุมโรค ได้กำหนดแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณ เพื ่อให้การจัดทำ  
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันตาม
กำหนดเวลาของปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดังนี้ 

1. ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรคได้กำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ

กรมควบคุมโรค ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การทบทวนงบประมาณและวางแผนงบประมาณ 2. การจัดทำ
งบประมาณ และ 3. การอนุมัติงบประมาณ เพื ่อกำหนดแผนและขั ้นตอนการปฏิบัติงานของกรมควบคุมโรค 
ในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมควบคุมโรค 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2.1 ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคจัดทำประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2566 ทุกงบรายจ่าย (งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ข้ันต่ำ/ ประจำ/ โครงการ และค่ายา) , งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน 
และงบรายจ่ายอื่น) ตามแนวทางการจัดทำคำของบประมาณฯ  

2.2 หน่วยงานบันทึกข้อมูลดังกล่าว ในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข (ESMS) เมนูคำของบประมาณกรมควบคุมโรค พร้อมทั้งส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ 
และแนบแบบฟอร ์มสร ุปคำของบประมาณรายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ท ุกงบรายจ ่าย 
ไปยังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เพื่อสรุปเป็นภาพรวมของกรมฯ ก่อน
จัดส่งให้กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงบประมาณต่อไป 

-------------------------------------------------------------------- 
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ข้อมูล ณ วันท่ี 16 ตุลาคม 2564

วันท่ี ข้ันตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์

19 ต.ค. 64 คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก าหนดการแนวทางการจัดท างบประมาณและ

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 ปฏิทินงบประมาณปี 2566

กรมควบคุมโรค

25 ต.ค. 64 กรมควบคุมโรค แจ้งปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ของส านักงบประมาณ + แจ้งทบทวนผลผลิต + แจ้งจัดท าค าขอ

งบประมาณ 66

กยผ. คร. - ชุดข้อมูลทบทวน/ปรับปรุงฯ

ส าหรับปี 2566

- ความชัดเจนของเป้าหมายการ

ให้บริการกรมฯ ผลผลิต กิจกรรม และ

ตัวช่ีวัดความส าเร็จ

  1 - 29 พ.ย. 64 ทบทวนจุดเน้นและกรอบการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวช้ีวัดผลส าเร็จงานตามภารกิจหน่วยงาน)

ทุกหน่วยงาน  ข้อมูลจุดเน้น ปี 2566 (หน่วยงาน)

   1 - 15 ต.ค. 64 - รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2564 ส่งส านัก

งบประมาณ (รายงาน สงป. รายไตรมาส พร้อมบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือ

การติดตามและประเมินผล ส านักงบประมาณ )

กยผ. คร.

ต.ค. 64 - ม.ค. 65 การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ต.ค. - 30 พ.ย. 64  ทุกหน่วยงานจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เบ้ืองต้น พร้อมบันทึกข้อมูลงบบุคลากร, งบด าเนินงาน (ข้ันต่ า/ ประจ า,โครงการ และ

ค่ายา), งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน) ผ่านระบบบริหารจัดการเชิง

ยุทธศาสตร์ และท าหนังสืออย่างเป็นทางการแจ้ง กยผ. คร. ภายในวันท่ี 30 

พฤศจิกายน 2564

 ทุกหน่วยงาน  ข้อมูลค าของบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ

กรมควบคุมโรค

26 ต.ค. 64 ซักซ้อมการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กรมควบคุมโรค

กยผ. คร.

ธ.ค. 64 นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565

สัปดาห์ท่ี 3 ของ

เดือน ธ.ค. 64

พิจารณางบประมาณค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรมควบคุมโรค งบลงทุน

ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน

สัปดาห์ท่ี 4 ของ

เดือน ธ.ค. 64

พิจารณางบประมาณค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรม

ควบคุมโรค งบด าเนินงานโครงการ

ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 งบด าเนินงาน

โครงการ

15 ธ.ค. 64 สรุปวงเงินภาพรวมค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กรมควบคุมโรค

ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมควบคุมโรค

ปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566 กรมควบคุมโรค 

1. การทบทวนงบประมาณและวางแผนงบประมาณ
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วันท่ี ข้ันตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์

ธ.ค. 64 - พ.ค. 65 2.1 การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ธ.ค. 64 - 

 ม.ค. 65

- บันทึกรายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในระบบ E - budgeting ของส านักงบประมาณ

กยผ. คร. ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมควบคุมโรค

ม.ค. 65 - จัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใน

ภาพรวม จัดส่งให้กระทรวงสาธารณสุขและส านักงบประมาณ

ภายใน มกราคม 2564

กยผ. คร.

 ม.ค. -  มี.ค. 65 - จัดท ารายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ

ตามหลักเกณฑ์ของส านักงบประมาณ

ทุกหน่วยงาน /

กยผ. คร.
 เอกสารประกอบค าช้ีแจงงบประมาณ 

ต่อส านักงบประมาณ

 มี.ค. 65 ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงบประมาณ

เม.ย. 65 การรับฟังความคิดเห็นเร่ืองการจัดท างบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 จากส่วนราชการ

ส านักงบประมาณ

เม.ย. - ส.ค. 65 2.2 จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมควบคุมโรค

 พ.ค. 65 - ส่ือสารแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ 5 ปี ให้ทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน /

กยผ. คร.

มิ.ย. - ส.ค. 65 - จัดท ารายละเอียดประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566 ในระดับหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน

3.1 การอนุมัติงบประมาณ

 พ.ค. 65 - พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในวาระท่ี 1

มิ.ย. - ส.ค. 65 -พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของคณะกรรมาธิการฯ /อนุกรรมาธิการฯ

มิ.ย. - ส.ค. 65 - เข้าร่วมช้ีแจงข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการฯ /อนุกรรมาธิการฯ พิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้บริหารและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ส.ค. 65 - พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในวาระ 2 - 3

ก.ย. 65 - ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสนอข้ึน

ทูลเกล้าฯ ถวายเพ่ือประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

 พ.ร.บ. งบประมาณ ปี 2566

3.2 การอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ

 ก.ย. 65 กรมควบคุมโรค อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้บริหาร/ 

กยผ. คร.

1 - 15 ต.ค. 65 กรมควบคุมโรคแจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2566 ให้แก่หน่วยงาน ทุกหน่วยงาน

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการปรับเปล่ียน เม่ือ ครม. เห็นชอบปฏิทินงบประมาณปี 2566 ของส านักงบประมาณ

2. การจัดท างบประมาณ และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ

3. การอนุมัติงบประมาณ / การอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ

 เอกสารประกอบค าช้ีแจงงบประมาณ 

ต่อกรรมมาธิการฯ และอนุกรรมาธิการฯ
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ข้อมูล ณ วันท่ี 16 ต.ค. 64

รายการงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ เมนู ESMS ท่ีต้องกรอก ก าหนดส่ง

ภาพรวมงบประมาณ ทุกหน่วยงาน 30 พ.ย. 64

1. งบบุคลากร

  1.1 เงินเดือน กองบริหารทรัพยากรบุคคล งบบุคลากร / เงินเดือน
  1.2 ค่าจ้างประจ า กองบริหารทรัพยากรบุคคล งบบุคลากร / ค่าจ้างประจ า

  1.3 พนักงานราชการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล งบบุคลากร / ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

  1.4 ส่วนควบของเงินเดือนและค่าจ้างประจ า กองบริหารทรัพยากรบุคคล งบบุคลากร / ส่วนควบ

 ข้อมูลประกอบงบบุคลากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล / 

กองบริหารการคลัง

งบบุคลากร / ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนราชการ

2. งบด าเนินงาน
  2.1 งบด าเนินงาน (ข้ันต่ า ภารกิจประจ า) 30 พ.ย. 64
      2.1.1 ค่าตอบแทน

1. ค่าเช่าบ้าน ทุกหน่วยงาน งบด าเนินงาน (ข้ันต  า) / ข้ันต  าประจ า

2. ค่าตอบแทนข้าราชการเงินเดือนเต็มข้ัน งบด าเนินงาน (ข้ันต  า) / ข้ันต  าประจ า

3. ค่าตอบแทนลูกจ้างประจ าเงินเดือนเต็มข้ัน งบด าเนินงาน (ข้ันต  า) / ข้ันต  าประจ า
4. เงินเพิ มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์และ

เภสัชกรที ไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัว

ทุกหน่วยงาน งบด าเนินงาน (ข้ันต  า) / ข้ันต  าประจ า

5. ค่าตอบแทนก าลังคนด้านการสาธารณสุข ซึ งเป็น
เงินเพิ มส าหรับต าแหน่งที มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน 
(พ.ต.ส.)

ทุกหน่วยงาน งบด าเนินงาน (ข้ันต  า) / ข้ันต  าประจ า

6. ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ข้าราชการ

ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการนอกเหนือ สปพ.

สคร. 12 งบด าเนินงาน (ข้ันต  า) / ข้ันต  าประจ า

7. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรบ่ายและเวรดึก

ของพยาบาล

สถาบันราชประชาสมาสัย / 

สถาบันบ าราศนราดูร

งบด าเนินงาน (ข้ันต  า) / ข้ันต  าประจ า

8. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (ผู้ป่วยโรค

เร้ือน)

สถาบันราชประชาสมาสัย งบด าเนินงาน (ข้ันต  า) / ข้ันต  าประจ า

9. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ า

ต าแหน่ง

ส านักงานเลขานุการกรม งบด าเนินงาน (ข้ันต  า) / ข้ันต  าประจ า

10. ค่าตอบแทนการลงพ้ืนที สอบสวนโรค กองระบาดวิทยา งบด าเนินงาน (ข้ันต  า) / ข้ันต  าประจ า
      2.1.2  ค่าใช้สอย

1. ค่าเช่าทรัพย์สิน

           1.1  ค่าเช่าอาคารส านักงาน (อาคาร / ที ดิน) ทุกหน่วยงาน งบด าเนินงาน (ข้ันต  า) / ข้ันต  าประจ า

           1.2  ค่าเช่าทรัพย์สิน (รักษางานเดิม) ทุกหน่วยงาน งบด าเนินงาน (ข้ันต  า) / ข้ันต  าประจ า
2. ค่าเช่ารถยนต์ ส านักงานเลขานุการกรม งบด าเนินงาน (ข้ันต  า) / ข้ันต  าประจ า

ตารางมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 กรมควบคุมโรค

30 พ.ย. 64

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
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รายการงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ เมนู ESMS ท่ีต้องกรอก ก าหนดส่ง

        3. ค่าจ้างเหมาบริการ (ภารกิจประจ า) ทุกหน่วยงาน 30 พ.ย. 64

           3.1 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ทุกหน่วยงาน งบด าเนินงาน (ข้ันต  า) / จ้างเหมา
           3.2  ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ทุกหน่วยงาน งบด าเนินงาน (ข้ันต  า) / จ้างเหมา
           3.3  ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที ปฏิบัติงาน ทุกหน่วยงาน งบด าเนินงาน (ข้ันต  า) / จ้างเหมา
           3.4  ค่าจ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษา

เครื องปรับอากาศ

ทุกหน่วยงาน งบด าเนินงาน (ข้ันต  า) / จ้างเหมา

           3.5  ค่าจ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาสนามหญ้า - 

สวนหย่อม

ทุกหน่วยงาน งบด าเนินงาน (ข้ันต  า) / จ้างเหมา

           3.6  ค่าจ้างเหมาดูแล บ ารุงรักษาลิฟต์ ทุกหน่วยงาน งบด าเนินงาน (ข้ันต  า) / จ้างเหมา

           3.7  ค่าจ้างเหมาดูแลก าจัดปลวก ทุกหน่วยงาน งบด าเนินงาน (ข้ันต  า) / จ้างเหมา

           3.8  ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ งก่อสร้าง ทุกหน่วยงาน งบด าเนินงาน (ข้ันต  า) / จ้างเหมา

           3.9  ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาและพัฒนาระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม

ทุกหน่วยงาน งบด าเนินงาน (ข้ันต  า) / จ้างเหมา

           3.10  จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์และ

ดูแลรักษาเครื องมือแพทย์รวมบริการซักผู้ป่วย

ทุกหน่วยงาน งบด าเนินงาน (ข้ันต  า) / จ้างเหมา

           3.11  จ้างเหมาบริการระบบคลังเวชภัณฑ์และ

วัสดุอุปกรณ์ (VMI)

ทุกหน่วยงาน งบด าเนินงาน (ข้ันต  า) / จ้างเหมา

           3.12  ค่าจ้างเหมาพนักงานสนับสนุนปฏิบัติการ กองโรคติดต่อน าโดยแมลง งบด าเนินงาน (ข้ันต  า) / จ้างเหมา
        4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองบริหารทรัพยากรบุคคล งบด าเนินงาน (ข้ันต  า) / ข้ันต  าประจ า
  2.1.3 ค่าสาธารณูปโภค งบด าเนินงาน (ข้ันต  า) / ค่าสาธารณูปโภค

       1. ค่าประปา 

       2. ค่าไฟฟ้า 

       3. ค่าโทรศัพท์ 

       4. ค่าไปรษณีย์

       5. ค่าเชื อมโยงเครือข่าย 

2.2 งบด าเนินงาน (โครงการ) งบด าเนินงาน (โครงการ)

2.3 งบด าเนินงาน (ค่ายา เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาฯ) งบด าเนินงาน (ค่ายา)
       1. เวชภัณฑ์ (ยา / มิใช่ยา)

       2. วัคซีน

       3. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

3. งบลงทุน ทุกหน่วยงาน

3.1 ครุภัณฑ์ งบลงทุน/ครุภัณฑ์

3.2 สิ งก่อสร้าง งบลงทุน/ก่อสร้าง

30 พ.ย. 64

ทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน 30 พ.ย. 64

กอง สถาบัน สคร. 30 พ.ย. 64
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รายการงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ เมนู ESMS ท่ีต้องกรอก ก าหนดส่ง

4. งบเงินอุดหนุน 30 พ.ย. 64

   4.1 อุดหนุนทั วไป
        4.1.1 เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเร้ือน สถาบันราชประชาสมาสัย งบเงินอุดหนุน / เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเร้ือน
        4.1.2 ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ สถาบันราชประชาสมาสัย งบเงินอุดหนุน / ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์

        4.1.3 ค่าสังคมสงเคราะห์ สถาบันราชประชาสมาสัย / 

สถาบันบ าราศนราดูร

งบเงินอุดหนุน / ค่าสังคมสงเคราะห์

        4.1.4 ค่าใช้จ่ายในการอบรม อมม. กองโรคติดต่อน าโดยแมลง งบเงินอุดหนุน / การฝึกอบรมอาสาสมัคร

มาลาเรีย

        4.1.5 เงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์

ในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์

งบเงินอุดหนุน / เงินอุดหนุนองค์กร NGO

        4.1.6 เงินอุดหนุนทุนการศึกษากรมควบคุมโรค กองบริหารทรัพยากรบุคคล งบเงินอุดหนุน / ทุนการศึกษากรมควบคุมโรค

   4.2 อุดหนุนเฉพาะกิจ

        4.2.1 ค่าอาหารผู้ป่วยโรคเร้ือน สถาบันราชประชาสมาสัย งบเงินอุดหนุน / ค่าอาหารผู้ป่วยโรคเร้ือน

5. งบรายจ่ายอ่ืน 30 พ.ย. 64

 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั วคราว

 (มีพันธะสัญญาฯ ,น าเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ)

ส านักงานความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ
งบรายจ่ายอื น
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ภาพรวม ทุกงบรายจ่าย 

1. ทบทวน วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาโรคและภัยสุขภาพ ปัญหาระบบงาน ผลการดำเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา และนำข้อมูลทบทวนโครงการแลพิจารณายกเลิกหรือขยายผลการดำเนินการ พร้อมทั้ง
กำหนดงานใหม่ที่จำเป็นแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ รวมทั้งปรับลดงานที่ขาดประสิทธิภาพ โดยใช้หลัก 3 R คือ Review 
Redeploy และ Replace โดยขอให้ทุกหน่วยงานปรับวิธ ีการดำเนินงานจากที ่ลงแรงมากแต่ได้ผลลัพธ์น ้อย  
ให้ใช้เครื่องมือและเครื่องทุนแรงที่มีเทคโนโลยีทันสมัยต่าง ๆ เพ่ือทำให้ลงแรงน้อยแต่ได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้น ตามหลักการ 
Thailand 4.0 

2. จัดทำคำของบประมาณตามตารางมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทำคำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมควบคุมโรค พร้อมทั้งต้องวางแผนและประมาณการใช้จ่ายงบประมาณ
ล่วงหน้า 5 ปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ เป้าหมายพัฒนาที่ยั ่งยืน  
นโยบายสำคัญของรัฐบาล และเชื่อมโยงกับเป้าหมายการทำงานของประเทศในทุกระดับ 

3. การเสนองบประมาณ ต้องสอดคล้องกับภารกิจหรือพันธกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน และไม่ควร
เสนอตั้งงบประมาณให้กับพื้นที่ระดับจังหวัด แต่ควรบูรณาการเนื้องานในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะในระดับภาค และ
จังหวัด ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายของประเทศ 

4. ให้นำข้อสังเกตจากการจัดทำงบประมาณรายจ่ายในปีที่ผ่านมา ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคำขอ
ตั้งงบประมาณรายจ่าย 

5. การจัดทำคำของบดำเนินงาน (โครงการ) หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะของกิจกรรม  
ว่างานใดเป็นงานทำต่อเนื่อง หากไม่ทำจะเกิดผลกระทบกับภารกิจของกรมฯ และงานใดเป็นการเปิดหน้างานใหม่ 
ซึ ่งดำเนินการกับกลุ ่มเป้าหมายใด พร้อมทั ้งแสดงถึงวิธีการทำงาน เพื ่อสะท้อนถึงค่าใช้จ่ายที ่จะเกิดขึ ้นกับ  
การดำเนินงาน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

6. การเสนอของบประมาณตามแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) ต้องเชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับเป้าหมาย ตัวชี้วัด ของแผนงานบูรณาการ ที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 20 ปี 
อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ไม่ซ้ำซ้อน 

7. การเสนอของบประมาณต้องพิจารณาถึงความพร้อมและขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ 
เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และต้องสามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ  

 

-------------------------------------------------------------------- 

หลักคิดการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
กรมควบคุมโรค 
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แนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรมควบคุมโรค 

กรมควบคุมโรค ได้กำหนดแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณ เพื ่อให้การจัดทำ  
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันตาม
กำหนดเวลาของปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดังนี้ 

1. ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรคได้กำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ

กรมควบคุมโรค ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การทบทวนงบประมาณและวางแผนงบประมาณ 2. การจัดทำ
งบประมาณ และ 3. การอนุมัติงบประมาณ เพื ่อกำหนดแผนและขั ้นตอนการปฏิบัติงานของกรมควบคุมโรค 
ในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมควบคุมโรค 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2.1 ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคจัดทำประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2566 ทุกงบรายจ่าย (งบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ข้ันต่ำ/ ประจำ/ โครงการ และค่ายา) , งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน 
และงบรายจ่ายอื่น) ตามแนวทางการจัดทำคำของบประมาณฯ  

2.2 หน่วยงานบันทึกข้อมูลดังกล่าว ในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข (ESMS) เมนูคำของบประมาณกรมควบคุมโรค พร้อมทั้งส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ 
และแนบแบบฟอร ์มสร ุปคำของบประมาณรายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ท ุกงบรายจ ่าย 
ไปยังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เพื่อสรุปเป็นภาพรวมของกรมฯ ก่อน
จัดส่งให้กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงบประมาณต่อไป 

-------------------------------------------------------------------- 
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แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
งบดำเนินงาน (ขั้นต่ำ ภารกิจประจำ) 

1. คำอธิบาย
รายการขั้นต่ำ ภารกิจประจำ หมายถึง รายการค่าใช้จ่ายที่ส่วนราชการมีภาระในการเบิกจ่ายให้กับ

บุคลากรในสังกัดตามสิทธิ หรือส่วนราชการ / องค์กรเอกชนที่เป็นคู่สัญญา เป็นรายจ่ายประจำขั้นต่ำที่  
รัฐจำเป็นต้องจ่ายเพื่อความคงอยู่ขององค์กร ประกอบด้วย 

1. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว : เงินเพิ่มพิเศษ
สำหรับแพทย์ และทันตแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข และไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัวและ
หรือโรงพยาบาลเอกชน นอกเวลาราชการ 

2. ค่าตอบแทนข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น
3. ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น
4. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านการสาธารณสุข (เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการ

พลเรือน (พ.ต.ส.)) : เงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข โดยการทำงาน
ที่มีสภาพการทำงานเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย อาจมีผลกระทบต่อร่างกาย หรือเป็นการทำงานที่ต้อง 
ใช้ความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์สูง ซึ่งเป็นสาขาที่ขาดแคลน 

5. ค่าเช่าบ้าน
6. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (ผู้ป่วยโรคเรื้อน) : บุคคลที่เป็นโรคเรื้อนหรือผู้ที่เคยเป็นโรค

เรื้อนหรือบุคคลอ่ืนซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานให้แก่ทางราชการ 
7. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรบ่ายและเวรดึกของพยาบาล : ค่าตอบแทนสำหรับพยาบาลที่ขึ้น

เวรผลัดบ่าย/ดึกที่ไม่ใช่เวร OT ได้รับค่าตอบแทน 
8. ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการนอกเหนือ สปพ. : ข้าราชการ

และลูกจ้างประจำ ที ่ปฏิบัติงานในพื ้นที ่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และ  
จังหวัดนราธิวาส) และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) 

9. ค่าตอบแทนการลงพ้ืนที่สอบสวนโรค : ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่สอบสวนโรค
แบบสหวิชาชีพ (Joint Investigation Team) ซึ่งมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมกันในการออกสอบสวนโรค 
ค่าตอบแทน 

10. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง
11. ค่าเช่าทรัพย์สิน : ประกอบด้วย ค่าเช่าอาคารสำนักงาน และเช่าทรัพย์สิน
12. ค่าเช่ารถ
13. ค่าจ้างเหมา (ภารกิจประจำ) : สนับสนุนการดำเนินงานของกรมฯ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาทำความ

สะอาด / รักษาความปลอดภัย / เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน / ดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ / ดูแลบำรุงรักษา
สนามหญ้า - สวนหย่อม / ดูแล บำรุงรักษาลิฟต์ / ดูแลกำจัดปลวก / ปรับปรุงซ่อมแซมสิ ่งก่อสร้าง / 
บำรุงรักษาและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม และ บริการซ่อมแซมครุภัณฑ์และดูแล
รักษาเครื่องมือแพทย์รวมบริการซักผู้ป่วย  

14. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
15. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
16. ค่าสาธารณูปโภค : ประกอบด้วย ค่าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ และค่าเชื่อมโยงเครือข่าย
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2. ขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดเพ่ือเสนอของบประมาณปี 2566
2.1 หน่วยงาน ทบทวนข้อมูลตามเงื่อนไข คือ 

1) การจัดทำคำของบดำเนินงาน (ขั ้นต่ำ ภารกิจประจำ) ให้คำนึงถึงความประหยัด และ
เป็นงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานภายในหน่วยงานเท่านั้น เน้นความสำคัญกับงบประมาณที่เก่ียวข้องกับบุคลากร
ตามสิทธิ และค่าใช้จ่ายผูกพัน ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และ 
เภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทาง
ราชการ ค่าตอบแทนเวรพยาบาลและค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร) 

2) กรณีมีเอกสารอ้างอิง เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร) ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
ให้สำเนาเอกสารแนบมาพร้อมด้วย 

3) กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมรายละเอียดคำชี้แจง เหตุผลและวิธีการคิดงบประมาณ
2.2 จัดทำรายละเอียดและบันทึกข้อมูลในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข (ESMS) เมนูคำของบประมาณกรมควบคุมโรค ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

------------------------------------------------------------------------------------ 
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แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
งบดำเนินงานโครงการ (ไม่รวมค่ายาฯ และขั้นต่ำ ประจำ) 

1. บทบาทการจัดทำแผนคำของบประมาณของหน่วยงาน :

1.1 การจัดทำงบประมาณตามภารกิจของกรมควบคุมโรค (งาน Function) 

1.1.1 หน่วยงานวิชาการหลัก ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำคำของบประมาณ ตามประเด็นการ
จัดทำแผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมควบคุมโรค รวมทั ้งภารกิจอื ่น ๆ 
ของหน่วยงานในฐานะกรมวิชาการ โดย 

1) ทบทวนผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 เป้าหมายการดำเนินงาน ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปี 2565 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
(พ.ศ.2561 - 2580) โดยหารือผู้ทรงคุณวุฒิฯ และของรองอธิบดีที่ดูแลหน่วยงาน 

2) เลือกประเด็นสำคัญที่จะดำเนินการในปี 2566 โดยพิจารณาต่อยอดจากนโยบายและ
ประเด็นสำคัญของกรมควบคุมโรคในปี 2565 และสถานการณ์ปัญหาสำคัญของพื้นที่ รวมทั้ง  ควรสอดคล้อง 
ตาม แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) นโยบายรัฐบาล ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกรมควบคุมโรค โดยบูรณาการและเชื่อมโยงกับเป้าหมายการทำงานในทุกระดับ ของกองวิชาการ/สถาบัน 
และ สคร. ในฐานะกรมวิชาการเท่านั้น  

3) จัดทำโครงการเพื่อเสนอคำของบประมาณปี 2566 ในภาพรวมกรมฯ ตามผลการทบทวน
และประเด็นสำคัญที่เลือกดำเนินการตามข้อ 1.1 และ 1.2 และบทบาทภารกิจของกรมฯ  โดยกำหนดกิจกรรม 
และวงเงินให้ครอบคลุมการดำเนินงานทั้งในส่วนกลาง และ สคร.เป็นโครงการใหญ่ไม่เกินประเด็นละ 1 - 2 โครงการ 

1.1.2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที ่  1 - 12 จ ัดทำโครงการเพื ่อเสนอคำของบประมาณ 
สำหรับแก้ป ัญหาโรคและภัยส ุขภาพเน้นการลดโรคที ่ เป ็นปัญหาสำคัญเฉพาะพื ้นที ่ เป ็นโครงการใหญ่  
ไม่เกินหน่วยงานละ 4 โครงการ เช่น โรคพยาธิใบไม้ในตับในพื้นที่ภาคอีสาน การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ  
จากการทำเหมืองแร่ทองคำในพื้นที ่จังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ เป็นต้น โดยขอให้ประสานกับ  
หน่วยงานวิชาการท่ีรับผิดชอบในแต่ละประเด็นโรคเพ่ือไม่ให้เสนอโครงการที่ซ้ำช้อนกัน 

1.1.3 หน่วยงานสนับสนุนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการเพื่อเสนอคำของบประมาณ 
ในภาพรวมของกรมฯ ตามประเด็นที่รับผิดชอบและภารกิจอ่ืน ๆ ของตามบทบาทภารกิจ ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน  
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1.2 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 
1.2.1 นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ปี 2566 (ประเด็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องจาก

ปีงบประมาณ 2564) 
1) ให้ความสำคัญกับการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยง

สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) นโยบายรัฐบาล 

2) การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ต้องเป็นการดำเนินการตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไป
มีการกำหนดเป้าหมายของแผน แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs) และการติดตามประเมินผล
ร่วมกันอย่างชัดเจน  

3) ม ีการควบค ุมโครงการในล ักษณะ Project Management และกำหนดก ิจกรรม
ที่สามารถเชื่อมโยงบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานตามบทบาทภารกิจ และตอบสนองต่อเป้าหมาย
ของแผนบูรณาการได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

1.2.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละแผนบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนความสอดคล้อง
ของโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมาย แนวทาง ตัวชี้วัดของแผนบูรณาการ และจัดทำโครงการให้สอดคล้อง
ตาม (ร่าง) เป้าหมายและแนวทางแผนงานบูรณาการเพ่ือเสนอของบประมาณในลักษณะบูรณาการในปี 2566 โดย 

1) โครงการ/กิจกรรม ต้องสนับสนุนเป้าหมาย สอดคล้องตามแนวทางและตัวชี้วัดของแผนบูรณาการ
2) โครงการ/กิจกรรม สมเหตุสมผล มีความเป็นไปได้ และคุ้มค่า
3) โครงการ/กิจกรรม มีความเป็นเอกภาพ ประสาน สอดคล้อง และสนับสนุนซึ่งกันและกัน ไม่ซ้ำซ้อน
4) โครงการ/กิจกรรม เมื่อบูรณาการแล้ว นำไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมายการบูรณาการที่สูงกว่า

1.2.3 หากทบทวนแล้วพบว่า ไม่เข้าหลักเกณฑ์ และไม่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดร่วม
ของแผนบูรณาการฯ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาโรคภัยสุขภาพตามบทบาทภารกิจกรมฯ ขอให้
นำโครงการ/กิจกรรม ไปเสนอตั้งงบประมาณในงาน Function  

2. ขั้นตอนการจัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณปี 2566 ของหน่วยงานตามที่กำหนดในบทบาท

2.1 ทบทวน วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาโรคและภัยสุขภาพ ปัญหาระบบงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหา
อุปสรรคที่ผ่านมา  

2.2 นำข้อมูลทบทวนโครงการและพิจารณายกเลิกหรือขยายผลการดำเนินการ พร้อมทั้งกำหนดงานใหม่ที่
จำเป็นแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ รวมทั้งปรับลดงานที่ขาดประสิทธิภาพ โดยใช้หลัก 3  R คือ Review Redeploy และ 
Replace เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพที่กำหนดไว้ในปี 2566 โดยใช้ยุทธศาสตร์การรักษา
สมดุลทางด้านสุขภาพและเศรษฐกิจให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (new normal) 
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2.3 กำหนดกิจกรรมหลัก ๆ ที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการสำคัญที่จะนำไปสู่การลดโรครวมถึง
กำหนดจำนวนกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการให้ชัดเจน ระบุกิจกรรมย่อยพอสังเขปเพื่อให้เห็น
กิจกรรมที่จะนำไปสู่ประมาณการคำของบประมาณ ในฐานะกรมวิชาการเท่านั้น สำหรับการดำเนินการในพื้นที่ควร
เป็นบทบาทของจังหวัดเท่านั้น ยกเว้น การพัฒนารูปแบบนำร่อง เป็นต้น 

2.4 จัดทำเป็นโครงการใหญ่ไม่เกินประเด็นละ 1-2 โครงการ ระบุระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการดำเนิน
โครงการ พร้อมทั้งกำหนดกรอบงานและกรอบงบประมาณในแต่ละปีให้ชัดเจน เป็นโครงการต่อเนื่องหรือโครงการ
ใหม่ และต้องแสดงให้เห็นถึงประโยชน์และความคุ้มค่าของการดำเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรมโดยต้องระบุได้ว่า
ประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างไรจากการดำเนินโครงการดังกล่าว (Outcome/Impact) และหากไม่ดำเนินการจะ
เกิดผลกระทบต่อระบบการเฝ้าระวัง ควบคุมโรค และสุขภาพประชาชนอย่างไร 

2.5 ประมาณการงบประมาณที ่ต้องใช้ในปีงบประมาณ 2566 ตามกิจกรรมที่กำหนดโดยใช้ฐานคิด 
จากกิจกรรมและค่าเป้าหมายของกิจกรรมที่จะดำเนินการ 

2.6 จ ัดทำรายละเอ ียดและบันทึกข ้อม ูลในระบบบริหารจ ัดการเช ิงย ุทธศาสตร ์ กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข (ESMS) เมนูคำของบประมาณกรมควบคุมโรค ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  

2.7 หน่วยงานนำเสนอแผนคำขอให้กรมฯ พิจารณา (หน่วยงานล่ะไม่เกิน 5-8 นาที สรุปสั้น ๆ ไม่เกิน 5 
สไลด์ ประกอบด้วย กรอบแนวคิด กิจกรรมสำคัญ ค่าเป้าหมายงบประมาณ และผลลัพธ์ของโครงการที่เป็นรูปธรรม) 
ทั้งนี้ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จะแจ้งกำหนดการอย่างเป็นทางการในลำดับต่อไป 

----------------------------------------------------------- 
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ข้อมูล 25 ตุลาคม 2564

หน่วยงานหลัก

0. บูรณาการ

0.01 การพัฒนาการด าเนินงานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก

กองโรคจากการประกอบอาชีพและ

ส่ิงแวดล้อม

0.02 การพัฒนาบริการเพ่ือเช่ือมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ ศูนย์สารสนเทศ

1. กลุ่มโรคติดต่อ (Communicable Diseases: CDs)

1.01 แผนงานการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ าดี กองโรคติดต่อท่ัวไป

1.02 แผนงานโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในพ้ืนท่ีถ่ินทุรกันดาร

และพ้ืนท่ีในแผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชด าริ

กองโรคติดต่อท่ัวไป

1.03 แผนงานโรคพิษสุนัขบ้า กองโรคติดต่อท่ัวไป

1.04 แผนงานก าจัดกวาดล้างโรคและป้องกันควบคุมโรคด้วยวัคซีน กองโรคติดต่อท่ัวไป

1.05 แผนงานป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคติดต่ออันตราย กองโรคติดต่อท่ัวไป

1.06 แผนงานโรคไข้หวัดใหญ่และโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กองโรคติดต่อท่ัวไป

1.07 แผนงานควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ า กองโรคติดต่อท่ัวไป

1.08 แผนงานโรคเลปโตสไปโรสิส กองโรคติดต่อท่ัวไป

1.09 แผนงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก กองโรคติดต่อท่ัวไป

1.10 แผนงานโรคเมลิออยด์ กองโรคติดต่อท่ัวไป

1.11 แผนงานขับเคล่ือนการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กองโรคติดต่อท่ัวไป

1.12 แผนงานเร่งรัดก าจัดโรคไข้มาลาเรีย กองโรคติดต่อน าโดยแมลง

1.13 แผนงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อน าโดยยุงลาย กองโรคติดต่อน าโดยแมลง

1.14 แผนงานป้องกันควบคุมโรคเท้าช้าง กองโรคติดต่อน าโดยแมลง

1.15 แผนงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงอ่ืนๆ (สครับไทฟัสและลิชมาเนีย) กองโรคติดต่อน าโดยแมลง

1.16 แผนงานป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือในโรงพยาบาล สถาบันบ าราศนราดูร

2. กลุ่มโรคติดต่อเร้ือรัง (Communicable Chronic Diseases: CCDs)

2.01 แผนงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์

2.02 แผนงานป้องกันควบคุมเอชไอวี/เอดส์ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์

2.03 แผนงานป้องกันและควบคุมโรคตับอักเสบจากไวรัสบีและซี กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์

2.04 แผนงานป้องกันควบคุมวัณโรค กองวัณโรค

2.05 แผนงานป้องกันควบคุมโรคเร้ือน สถาบันราชประชาสมาสัย

ประเด็นการจัดท าแผนค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566 กรมควบคุมโรค

ประเด็น
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หน่วยงานหลักประเด็น

3. กลุ่มโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเส่ียงจากพฤติกรรมสุขภาพ (Non-Communicable Diseases: NCDs)

3.01 แผนงานโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง กองโรคไม่ติดต่อ

3.02 แผนงานควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ส านักงานคณะกรรมการควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

3.03 แผนงานป้องกันควบคุมการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ กองงานคณะกรรมการควบคุม

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

3.04 แผนงานป้องกันการจมน้ า กองป้องกันการบาดเจ็บ

3.05 แผนงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน กองป้องกันการบาดเจ็บ

3.06 แผนงานป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ กองป้องกันการบาดเจ็บ

4. กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม (Occupational and Environmental Diseases: Env-Occ)

4.01 แผนงานพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ กองโรคจากการประกอบอาชีพและ

ส่ิงแวดล้อม

4.02 แผนงานพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากส่ิงแวดล้อม กองโรคจากการประกอบอาชีพและ

ส่ิงแวดล้อม

4.03 แผนงานการขับเคล่ือนมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ

และโรคจากส่ิงแวดล้อม ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก

ส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2562

กองโรคจากการประกอบอาชีพและ

ส่ิงแวดล้อม

5. การพัฒนาและขับเคล่ือนงานเชิงระบบ (System Development)

5.01 แผนงานพัฒนาศักยภาพและกลไกการด าเนินงานความร่วมมือด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือความม่ันคงทางสุขภาพ

 (GHSA)

ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

5.02 แผนงานขับเคล่ือนการด าเนินงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ ตามกฎ

อนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง

ประเทศและกักกันโรค

5.03 แผนงานพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณา

การ

กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพใน

ภาวะฉุกเฉิน

5.04 แผนงานพัฒนาระบบกักกันโรค กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง

ประเทศและกักกันโรค

5.05 แผนงานการพัฒนากลไกความร่วมมือเครือข่ายท้ังระดับชาติและนานาชาติเพ่ือยกระดับ

ระบบเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

กองระบาดวิทยา

5.06 แผนงานพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการสาธารณสุขด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัย

สุขภาพ

ส านักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5.07 แผนงานพัฒนาองค์กรเป็น “กรมควบคุมโรคดิจิทัล” ตามกรอบแนวทางการพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565

ศูนย์สารสนเทศ

5.08 แผนงานขับเคล่ือนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตระดับพ้ืนท่ี (พชอ./พชข.) และระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ส านักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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หน่วยงานหลักประเด็น

5.09 แผนงานการส่ือสารความเส่ียงโรคและภัยสุขภาพ (Health Risk Communication) ส านักส่ือสารความเส่ียงและพัฒนา

พฤติกรรมสุขภาพ

5.10 แผนงานบริหารและพัฒนาก าลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรค กองบริหารทรัพยากรบุคคล

5.11 แผนงานการพัฒนาก าลังคนด้านเวชศาสตร์ป้องกันและควบคุมโรค สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา

5.12 แผนงานเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเท่ียว กองโรคติดต่อท่ัวไป

5.13 แผนงานพัฒนาระบบกลไกการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

5.14 แผนงานส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม วิจัย และการจัดการความรู้ เพ่ือการป้องกันควบคุมโรค กองนวัตกรรมและวิจัย

5.15 แผนงานการขับเคล่ือนมาตรการทางกฎหมาย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อฉบับใหม่ กองกฎหมาย

5.16 แผนงานการขับเคล่ือนมาตรการทางกฎหมาย ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคจาก

การประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดล้อม

กองกฎหมาย

5.17 แผนงานขับเคล่ือนการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 โดยหน่วย

ปฏิบัติการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (Alcohol and Tobacco 

Control Operation Unit : ATCU)

กองกฎหมาย

5.18 แผนงานพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

5.19 แผนงานขับเคล่ือนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรม

ควบคุมโรค เพ่ือยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม

6. ปัญหาพ้ืนท่ี

6.01 ปัญหาโรคและภัยสุขภาพท่ีเป็นปัญหาส าคัญในพ้ืนท่ี ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 1 - 12

7. การบริหารจัดการ

7.01 การบริหารจัดการส านักงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน*

8. อ่ืน ๆ

8.01 แผนงานด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอ่ืน ๆ

หมายเหตุ : งบบริหารจัดการส านักงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงานจะประมาณการจากฐานการใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด
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แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรมควบคุมโรค 
งบดำเนินงาน (ค่ายา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ) 

1. หลักเกณฑ์ทั่วไป ในการเสนอของบประมาณ

1.1 ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ที่ใช้ในงานบริการ และก่อให้เกิดรายได้ ให้เสนอตั้งคำขอจาก  
เงินบำรุงของหน่วยงาน  

1.2 ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ที่ใช้ในการจัดทำวิจัย ให้เสนอตั้งในงบวิจัยเท่านั้น 

1.3 ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ควรเสนอตั้งให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน 
เพ่ือรองรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค 

2.ขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอของบประมาณปี 2566

2.1 หน่วยงาน ทบทวนข้อมูลรายการยา เวชภัณฑ์ที ่มิใช่ยา สารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์  
ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้ 

1) รายการยา
- ยามาลาเรีย และยาเท้าช้าง ให้กองโรคติดต่อนำโดยแมลง จัดทำคำขอภาพรวม
- ยาต้านไวรัส Oseltamivir ให้กองโรคติดต่อทั่วไปจัดทำคำขอภาพรวม
- ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ และอื่น ๆ ให้ทุกหน่วยงาน

จัดทำคำขอ 
2) เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

- รายการถุงยางอนามัย ให้กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จัดทำคำขอภาพรวม
- อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ให้กองโรคติดต่อทั่วไป จัดทำคำขอภาพรวม

3) วัคซีน ให้กองโรคติดต่อทั่วไป จัดทำคำขอภาพรวม
4) รายการวัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี ให้ทุกหน่วยงานจัดทำคำขอ

2.2 ทุกรายการให้ระบุ จำนวนเป้าหมาย รวมถึงราคา ให้ชัดเจน พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล เพิ่ม – ลด 
จากที่ได้รับจัดสรร ปี 2565 และความจำเป็น หลักและวิธีคิด 

2.3 จัดทำรายละเอียดและบันทึกข้อมูลในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข (ESMS) เมนูคำของบประมาณกรมควบคุมโรค ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

------------------------------------------------------------------------------------ 
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แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมควบคุมโรค 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
1) นิยามงบลงทุน  

งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว  

ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวรหรือตามปกติ 
มีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี ่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั ้น รวมถึงรายจ่าย 
ดังต่อไปนี้ 

(1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท 
(3).รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล

ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
(4) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(5) รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 

ค่าที ่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ ่งที ่ดินหรือสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ ่งต่าง ๆ  
ที่ติดตรึงกับที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ 

(1) รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
(2).รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง.ซึ่งทำให้

ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
(3) รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกใน

อาคาร ทั ้งที ่เป็นการดำเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดตั ้งครั ้งแรก  
ในสถานที่ราชการ 

(4) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล 
(5) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
(6).รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

ค่าชดเชยผลอาสิน เป็นต้น 
 

 

 

 

ที่มา : หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว68 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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2) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดทำแผนคำของบลงทุน ปีงบประมาณ 2566 กรมควบคุมโรค 

2.1) รายการงบลงทุนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ใช้เพื่อพัฒนาการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค 
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านต่าง ๆ หน่วยงานควรเสนอตั้งคำของลงทุนฯ ให้สอดคล้องตามแผนยกระดับ
ความมั ่นคงและความเป็นเลิศด้านควบคุมโรคของประเทศ หรือสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
และไม่สร้างภาระรายจ่ายประจำเพ่ิมข้ึนโดยไม่จำเป็น 

2.2) ทบทวน วิเคราะห์ความต้องการ ความพร้อมของการดำเนินงาน ตามแนวทางการวิเคราะห์แผน
คำของบลงทุน พร้อมทำแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ใบเสนอราคา แบบแปลนและเอกสาร
ประมาณการราคา ทั้งนี้ หากไม่มีรายละเอียดดังกล่าว ขอสงวนสิทธิในการไม่นำรายละเอียดมาพิจารณา 

2.3) ขอให้หน่วยงานตรวจสอบรายละเอียดตัวคูณ ราคาต่อหน่วย ให้ถูกต้อง และใช้แบบฟอร์มของ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงานเท่านั้น เพ่ือประกอบการจัดทำฐานข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วน 

2.4) รายการค่าครุภัณฑ์ มีหลักเกณฑ์ในการเสนอตั้งงบประมาณ ดังนี้ 
 2.4.1 ชื่อครุภัณฑ์ควรเป็นภาษาไทย เป็นชื่อกลาง ๆ ที่สื่อความหมายได้ กรณีเป็นรายการที่อยู่ใน
บัญชีราคามาตรฐานของสำนักงบประมาณ ขอให้ระบุชื ่อให้ตรงตามบัญชีราคามาตรฐานทุกตัวอักษร  
กรณีที่ไม่มีชื่อในบัญชีราคามาตรฐานให้ใช้ชื่อรายการเดิมที่เคยจัดซื้อในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ขอให้ตั้งชื่อรายการ
ตามด้วย หน่วยงาน (ให้ใส่เฉพาะชื่อหน่วยงานเท่านั้น ไม่ใส่เป็นชื่อกลุ่มงาน) ตำบล อำเภอ และจังหวัดทีเ่ป็น
ที่ตั้งของรายการ ยกตัวอย่างเช่น  

- เคร ื ่องปร ับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต ั ้งพ ื ้นหร ือชนิดแขวน (ม ีระบบฟอกอากาศ)  
ขนาด 18,000 บีทียู กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

2.4.2 ครุภัณฑ์ที่ใช้ด้วยกันควรจัดตั้งงบประมาณเป็นชุด เพื่อป้องกันการได้รับงบประมาณ  
เพียงชิ้นใดชิ้นหนึ่ง แล้วไม่สามารถใช้งานได้ แต่หากเป็นชุดที่มีราคาสูง ควรมีรายละเอียดและราคาของแต่ละ
ชิ ้นอย่างชัดเจน ซึ ่งการตั ้งงบประมาณเป็นชุดนี ้ ขอให้เป็นครุภัณฑ์ที ่จำเป็นต้องใช้ ร่วมกันอย่างแท้จริง  
มิใช่ เพียงนำครุภัณฑ์หลาย ๆ อย่างมาตั้งงบประมาณรวมกัน 

2.4.3 การกำหนดคุณลักษณะ (Specification) ของครุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับภารกิจและการใช้งาน 
หากเป็นครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในราคามาตรฐาน ให้ใช้คุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐาน แต่หากหน่วยงานมีความ
จำเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ชนิดเดียวกันแต่คุณลักษณะสูงกว่าหรือแตกต่างไปจากในบัญชีราคาม าตรฐาน 
ขอให้มีคำอธิบายคุณลักษณะนั้น ๆ ด้วย พร้อมเหตุผลความจำเป็นที่ต้องใช้ครุภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะ 
หรือ SPEC ที่พิเศษ หรือสูงกว่าราคามาตรฐาน 

2.4.4 การกำหนดราคาครุภัณฑ์ให้เหมาะสม คือ  
- หากเป็นครุภ ัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐาน ต้องตั ้งร าคาตามบัญชีราคามาตรฐานของ 

สำนักงบประมาณเท่านั ้น (ชื ่อบัญชีและราคามาตรฐานฉบับล่าสุด สามารถดาวน์โหลดได้ที ่เว็บไซต์ของ 
สำนักงบประมาณ : www.bb.go.th)  
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 - ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ (นอกบัญชีราคามาตรฐาน) ตั้งราคาตามคุณลักษณะและราคาที่สามารถจัดซื้อได้ 
โดยควรมีการสืบราคาก่อน กรณีมีผลการจัดซื้อในปีที่ผ่านมาให้ตั้งราคาตามผลการจัดซื้อล่าสุด 

2.4.5 คุณลักษณะของครุภัณฑ์ต้องเขียนให้ชัดเจนและครบถ้วน เพียงพอที่จะชี้แจงถึงความ
เหมาะสมของราคาและคุณประโยชน์ของครุภัณฑ์นั้น ขอให้เขียนให้สั้น กระชับ ไม่จำเป็นต้องมีรายละเอียด
มากเกินไป แต่สาระสำคัญครบถ้วน ที่สำคัญประการหนึ่งคือขอให้เขียนเปน็ชื่อภาษาไทยเท่านั้น 

2.4.6 ระบุเหตุผลความจำเป็นของรายการครุภัณฑ์ทุกรายการอย่างชัดเจน สามารถชี ้แจง
ผู้เกี ่ยวข้องให้เห็นพ้องและเชื ่อถือว่าครุภัณฑ์มีความจำเป็นอย่างแท้จริงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครุภัณฑ์
การแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ควรบอกสถานที่ใช้งานและคาดการณ์จำนวนผู้ใช้งานหรือผู้ใช้ประโยชน์
ครุภัณฑ์นั้น ๆ และกรณีซื้อทดแทนต้องระบุสภาพการใช้งานของครุภัณฑ์เดิม หมายเลขครุภัณฑ์เดิม  
ปีที ่จัดซื ้อ อายุการใช้งาน และความจำเป็นที ่ต้องจัดหาทดแทน กรณีซื ้อใหม่เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพ  
ระบุจำนวนที่ควรจะมีจำนวนกี่เครื่อง ปัจจุบันมีจำนวนกี่เครื่อง ขอเพ่ิมจำนวนกี่เครื่อง และความจำเป็นในการ
จัดหาเพิ่มเติม  

2.4.7 การตั้งงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพื่อทดแทนของเดิม ต้องมีอายุการใช้งาน
เกิน 20 ปี ยกเว้น การจัดหาเพื่อดำเนินนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และหน่วยงานที่จำเป็นต้องใช้ยานพาหนะ
เป็นเครื ่องมือสำคัญในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที ่ ให้ระบุทะเบียนรถ หมายเลขครุภัณฑ์เดิม ปีที ่จัดซื้อ  
อายุการใช้งาน สำหรับกรณีขอตั้งงบประมาณ เพื่อทดแทนรถยนต์ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ขอให้ส่งรายงาน 
การตรวจสภาพและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา รวมทั้งระยะทางในการใช้งาน (กิโลเมตร) ประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเติมด้วย (หากไม่แนบคณะทำงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดรายการออก) 

2.4.8 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พิจารณาเสนอตั ้งตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัล  
เพื ่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื ้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ฉบับล่าสุด ได้ที่เว็บไซต์ www.mdes.go.th (หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์สารสนเทศ  
กรมควบคุมโรค) 

2.5) รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้เสนอตั้งตามความต้องการของหน่วยงาน เพื่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพในอนาคต โดยมีหลักเกณฑ์ในการเสนอตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

2.5.1 ความพร้อมด้านสถานที่ของที่ดินที่จะก่อสร้าง รวมถึงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment : EIA) ตามราชกิจจานุเบกษา 4 มกราคม 2562 ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ้งต้องจัดทำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.5.2 การเตรียมความพร้อม หากก่อสร้างในพื้นที ่ใหม่ต้องมีที ่ด ินพร้อม ขนาดเหมาะสม 
ที่จะก่อสร้างและเป็นที่ดินที่ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ทางกฎหมาย และมีความพร้อมของระบบสาธารณูปโภค 
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2.5.3 กรณีต้องรื ้อถอนอาคารเดิมหรือขนย้ายอุปกรณ์เครื ่องมือไปยังสำนักงานชั ่วคราว  
ระหว่างส่งมอบพื้นที่และก่อสร้าง หน่วยงานต้องทำแผนการส่งมอบพื้นที่และแผนการขนย้าย รวมทั้งระบุ
ค่าใช้จ่ายแหล่งงบประมาณในการขนย้าย เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

2.5.4 เอกสารแนบของรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ แบบแปลน BOQ งวดงาน-งวดเงิน
รูปถ่ายที่เป็นปัจจุบัน ลักษณะอาคาร วัตถุประสงค์ของการใช้งาน พื้นที่ใช้สอย ราคากลาง และระยะเวลา
ก่อสร้าง ควรใช้แบบแปลนตามมาตรฐานของ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  
หากออกแบบเอง แบบแปลนและราคาค่าก่อสร้าง ต้องผ่านการรับรองจากกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุขแล้วเท่านั้น 

2.5.5 ชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลความจำเป็น ที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานที่เป็นอยู่ 
พร้อมทั้งวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการก่อสร้าง ต้องแสดงถึงสภาพการใช้งานของสิ่งก่อสร้างเดิ ม ความจำเป็นที่
ต้องก่อสร้างใหมแ่ละจะสามารถรองรับผู้รับบริการ/ผู้ใช้งานเพิ่มข้ึนจำนวนเท่าใด ภายหลังการก่อสร้างเสร็จสิ้น 

2.5.6 หากทดแทนอาคารเดิม ต้องมีอายุการใช้งานเกินกว่า 25 ปี (ระบุ ปี พ.ศ.) ชี้แจงสภาพ
ชำรุด-ทรุดโทรม ถ้าหากใช้งานจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานอย่างไร และส่งภาพถ่าย
อาคารเดิม เพ่ือประกอบการพิจารณา 

2.5.7 ค่าปรับปรุงอาคาร บ้านพัก ที ่ดิน รั ้ว ถนน ระบบไฟฟ้า และระบบประปา (ค่า site)  
การประมาณการราคาค่าก่อสร้าง แบบแปลนและวงเงิน ต้องผ่านการประเมินจากหน่วยงานที่เชื ่อถือได้  
เช่น ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า ต้องเป็นการประมาณการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การปรับปรุ งที่ดิน รั้ว ถนน 
ตามแบบมาตรฐานและราคากลางตามที่สำนักงบประมาณกำหนด ต้องมีแบบแปลนและประมาณการราคา 
(BOQ) ทั้งนี้ จะไม่พิจารณารายการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่ไม่มีประมาณการราคาแนบ ยกเว้นรายการที ่เป็น  
แบบมาตรฐานสิ่งก่อสร้างของสำนักงบประมาณ) 

2.6) แนวทางวิเคราะห์แผนคำของบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ครุภัณฑ์ 
1. จำแนก / ระบุวัตถุประสงค ์

1.1 ครุภัณฑ์ทั่วไป (การแพทย์, วิทยาศาสตร์, สำนักงาน, โฆษณาและเผยแพร่, ไฟฟ้าและ
วิทยุ, งานบ้านงานครัว, การเกษตร และยานพาหนะ) 
1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
1.3 ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ  

2. วิเคราะห์ความต้องการ / ความพร้อม 
2.1 ครุภัณฑ์ทั่วไป : แผนการใช้ประโยชน์ บำรุงรักษา ประมาณราคา 
2.2 คอมพิวเตอร์ :  
- รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท เสนอให้ศูนย์สารสนเทศพิจารณา 
- หากเกิน 10 ล้านบาท ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ 
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3. วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์
3.1 เพื่อทดแทนของเดิม : (เพื่อรักษาปริมาณผลผลิต) เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อทดแทน

ครุภัณฑ์เดิม ที่เสื่อมสภาพ เพ่ือให้สามารถดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ตามปกติ  
3.2 เพ่ิมปริมาณเป้าหมายผลผลิต : เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึน 

ทั้งการเพิ่มขึ้นตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง กรม หรือเพิ่มขึ้นตามความต้องการ หรือสภาพปัญหา
ของกลุ่มเป้าหมาย  

3.3 เพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต : เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ/ 
ปรับปรุงคุณภาพ/มาตรฐานของการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ข้อกำหนด รวมถึง  
นโยบายรัฐบาล กระทรวง กรม 

3.4 เพิ่มผลผลิตใหม่ : เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อรองรับการดำเนินงานใหม่ (ผลผลิตใหม่/
ภารกิจใหม่) ทีไ่ม่ได้ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน 

 สิ่งก่อสร้าง
1. จำแนก / ระบุวัตถุประสงค์

1.1 สิ่งก่อสร้างปีเดียว  
1.2 สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่  
1.3 สิ่งก่อสร้างที่มีภาระผูกพัน (สัญญา)  
1.4 ภาระผูกพัน (ม.23) (ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี แต่ยังไม่ได้ผูกพันสัญญาจ้าง) 

2. วิเคราะห์ความต้องการ / ความพร้อม
2.1 แผนการใช้ประโยชน์ การบำรุงรักษา 
2.2 ข้อมูลสิ่งก่อสร้างเดิม 
2.3 แบบรูปรายการ / ประมาณราคา / พื้นที่ / กฎหมาย 

3. วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์
3.1 เพื ่อทดแทนของเดิม (เพื ่อรักษาปริมาณผลผลิต)  : เป็นการลงทุนในสิ ่งก่อสร้าง 

เพื่อทดแทน สิ่งก่อสร้างเดิมที่เสื่อมสภาพ เพื่อให้สามารถดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด  
ไว้ได้ตามปกติ 

3.2 เพิ่มปริมาณเป้าหมายผลผลิต : เป็นการลงทุนในสิ่งก่อสร้างเพื ่อรองรับปริมาณงาน 
ที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งการเพิ่มขึ้นตามนโยบายรัฐบาลหรือเพิ่มขึ้นตามความต้องการ หรือสภาพปัญหา 
ของกลุ่มเป้าหมาย  

3.3 เพิ ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต : เป็นการลงทุนในสิ ่งก่อสร้างเพื ่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ/ ปรับปรุงคุณภาพ/มาตรฐานของการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/ข้อกำหนด 
รวมถึงนโยบายรัฐบาล  

3.4 เพิ ่มผลผลิตใหม่ : เป็นการลงทุนในสิ ่งก่อสร้างเพื ่อรองรับการดำเนินงานใหม่ 
(ผลผลิตใหม่/ภารกิจใหม่) ที่ไม่ได้ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน 

2.7) จัดทำรายละเอียดและบันทึกข้อมูลในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข (ESMS) เมนูคำของบประมาณกรมควบคุมโรค ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

----------------------------------------------------------- 
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แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรมควบคุมโรค 
งบเงินอุดหนุน 

1. คำอธิบาย

งบเงินอุดหนุน  หมายถึง  รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพื่อช่วยเหลือ  สนับสนุนการ
ดำเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐซึ ่งมิใช ่ราชการส่วนกลางตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  หน่วยงานในกำกับของรัฐ  องค์การมหาชน  รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาตำบล  องค์การระหว่างประเทศ  นิติบุคคล  เอกชนหรือกิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน์  รวมถึง  เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์  เงินอุดหนุนการศาสนา  และรายจ่ายที่  
สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ งบเงินอุดหนุนมี  2  ประเภท  ได้แก่   

1) เงินอุดหนุนทั่วไป  หมายถึง  เงินที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ไดแ้ก่
- เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน : ค่ายังชีพแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อนทั่วประเทศ ที่ไม่ได้รับเงิน

สงเคราะห์ช่วยเหลืออ่ืน 
- เงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน : ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน

อัตรารายละ 2,500 บาท 
- เงินอุดหนุนค่าสังคมสงเคราะห์ : ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ที่

ป่วยเป็นโรคติดต่อเรื้อรังและเป็นผู้ว่างงาน 
- ค่าใช้จ่ายในการอบรม อมม. : ค่าฝึกอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย ทหารพราน เจ้าหน้าที่

อุทยานแห่งชาติและประชาชนผู ้มีพฤติกรรม เสี ่ยงต่อไข้มาลาเรียมีความรู้ ความเข้าใจที ่ถูกต้องเรื ่อง 
โรคมาลาเรียและมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง  ในการป้องกันโรคมาลาเรีย 

- เงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ :
สนับสนุนให้เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการป้องกันนและแก้ไขปัญหาเอดส์ 
โดยมุ่งสู่ประชาชน 

- เงินอุดหนุนทุนการศึกษา กรมควบคุมโรค : สนับสนุนบุคลากรกรมควบคุมโรค ศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท และเอก ในต่างประเทศ ในสาขาต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นในเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อผลักดัน  
การดำเนินงานตามภารกิจกรมฯ (สาขาด้านระบาดวิทยา และการป้องกันควบคุมโรค) โดยศึกษา 
ในต่างประเทศเท่านั้น อัตราเป็นไปตามท่ี สำนักงาน ก.พ. กำหนด 

2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  หมายถึง  เงินที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ เงินอุดหนุน
ค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อน 

2. ขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอของบประมาณปี 2566

2.1 หน่วยงาน ทบทวนข้อมูลตามเงื่อนไข คือ การของบอุดหนุนให้ผู้ป่วยโรคเรื้อน ขอได้ตามอัตรา
ในระเบียบที่กำหนดไว้และให้ตามจำนวนผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนจริง และกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้
ครบถ้วน  ทั้งคำชี้แจงเหตุผลและอัตราที่ใช้ในการคำนวณงบประมาณ 

2.2 จัดทำรายละเอียดและบันทึกข้อมูลในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข (ESMS) เมนูคำของบประมาณกรมควบคุมโรค ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

------------------------------------------------------------------------------------ 
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แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรมควบคุมโรค 
งบรายจ่ายอ่ืน 

 

1. คำอธิบาย 
งบรายจ่ายอื่น  หมายถึง  รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง  หรือ

รายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ ได้แก่   
1)  ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน / ประชุม / อบรม ณ ต่างประเทศ ให้เป็นไปตามแนวทางหลักเกณฑ์

การตั้งงบประมาณของสำนักงบประมาณอย่างเคร่งครัด 

2. ขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดเพ่ือเสนอของบประมาณปี 2566 
2.1 สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ประสานหน่วยงาน ทบทวนข้อมูลตามเกณฑ์การจัดตั้ง

งบประมาณ โดยให้คำนึงถึงบทบาทภารกิจของหน่วยงานและกรมควบคุมโรค  เพื่อเสนอตั้งค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาดูงาน / ประชุม / อบรม ณ ต่างประเทศ 

2.2 สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดทำรายละเอียดและบันทึกข้อมูลในระบบบริหาร
จัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (ESMS) เมนูคำของบประมาณกรมควบคุมโรค 
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

 
------------------------------------------------------------------------------------ 



ภาคผนวก 
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คู่มือระบบบริหารจดัการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค  

กระทรวงสาธารณสุข (ESMS) เมนคูำของบประมาณกรมควบคุมโรค 
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ค ำอธิบำย

1 เงินเพ่ิมพิเศษส ำหรับแพทย์ 

ทันตแพทย์และเภสัชกรท่ีไม่ท ำเวชปฏิบัติ

ส่วนตัว

เงินเพ่ิมพิเศษส ำหรับแพทย์ และทันตแพทย์ ท่ีปฏิบัติงำนในสถำนบริกำรสำธำรณสุข และไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือ

โรงพยำบำลเอกชน นอกเวลำรำชกำร 

- ส ำหรับแพทย์ และทันตแพทย์ จ ำนวน 10,000 บำทต่อเดือน

- ส ำหรับเภสัชกร จ ำนวน 5,000 บำทต่อเดือน

2 เงินเพ่ิมพิเศษส ำหรับต ำแหน่ง

ท่ีมีเหตุพิเศษ  (พตส.)

เงินเพ่ิมส ำหรับต ำแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงำนด้ำนกำรสำธำรณสุข โดยกำรท ำงำนท่ีมีสภำพกำรท ำงำนเส่ียงอันตรำย

ต่อชีวิต ร่ำงกำย อำจมีผลกระทบต่อร่ำงกำย หรือเป็นกำรท ำงำนท่ีต้องใช้ควำมรู้ ควำมช ำนำญ ประสบกำรณ์สูง ซ่ึงเป็น

สำขำท่ีขำดแคลน 

- แพทย์ กลุ่ม 1 - 2 -3 อัตรำเดือนละ 5,000 - 10,000 - 15,000

- ทันตแพทย์ กลุ่ม 1 - 2 -3 อัตรำเดือนละ 5,000 - 7,500 - 10,000

- เภสัชกร กลุ่ม 1 - 2 อัตรำเดือนละ 1,500 - 3,000

- พยำบำลวิชำชีพ กลุ่ม 1 - 2 -3 อัตรำเดือนละ 1,000 - 1,500 - 2,000 และ

- สหสำขำวิชำชีพ อัตรำเดือนละ 1,000

3 เงินตอบแทนกำรลงพ้ืนท่ี 

สอบสวนโรค

ค่ำตอบแทนเส่ียงภัยของเจ้ำหน้ำท่ีท่ีปฏิบัติงำน ในกำรเฝ้ำระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษำผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติ

ใหม่อุบัติซ้ ำ ตำมระเบียบท่ีก ำหนด ดังน้ี

- แพทย์และสัตวแพทย์ ท่ีปฏิบัติงำนในหน่วยงำนสังกัด สธ./นอกสังกัด สธ. สถำนพยำบำลเทศบำลและท้องถ่ิน ผลัดละ

1,500 บำท/คน

- พยำบำล นักวิชำกำรด้ำนสำธำรณสุข นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ นักเทคนิคกำรแพทย์     นักรังสีกำรแพทย์ เจ้ำ

พนักงำนสำธำรณสุข เจ้ำพนักงำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เจ้ำหน้ำท่ีอ่ืน ๆ   ท่ีปฏิบัติงำนในหน่วยงำนสังกัด สธ./นอกสังกัด 

สธ. สถำนพยำบำลเทศบำลและท้องถ่ิน ผลัดละ 1,000 บำท/คน

4 ค่ำตอบแทนพิเศษภำคใต้ข้ำรำชกำร

ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนรำชกำร

นอกเหนือ สปพ.

ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ ท่ีปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (จังหวัดยะลำ จังหวัดปัตตำนี และจังหวัด

นรำธิวำส) และ 4 อ ำเภอในจังหวัดสงขลำ (อ ำเภอจะนะ อ ำเภอเทพำ อ ำเภอนำทวี และอ ำเภอสะบ้ำย้อย)

5 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนเวรบ่ำยและ

เวรดึกของพยำบำล (ประจ ำ)

ค่ำตอบแทนส ำหรับพยำบำลท่ีข้ึนเวรผลัดบ่ำย/ดึกท่ีไม่ใช่เวร OT ได้รับค่ำตอบแทน คือ 

- พยำบำลวิชำชีพ คนละ 240 บำท

- พยำบำลเทคนิค คนละ 180 บำท และ

- เจ้ำหน้ำท่ีพยำบำล คนละ 145 บำท

6 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนให้รำชกำร 

(ประจ ำ สรปส. )

บุคคลท่ีเป็นโรคเร้ือนหรือผู้ท่ีเคยเป็นโรคเร้ือนหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงำนให้แก่ทำงรำชกำร แบ่ง

ประเภท คือ คนงำนช้ัน 1 (6,500 - 7,590 บำท/เดือน) / คนงำนช้ัน 2 (7,500 บำท/เดือน) และหัวหน้ำผู้ป่วย (7,500 บำท/

เดือน) ปฏิบัติงำนท่ี สรปส. และ สคร 1, 2, 6, 7, 10 และ 11 ซ่ึงหน่วยงำนท่ีจะจัดจ้ำงผู้ปฏิบัติงำนให้แก่ทำงรำชกำรต้อง

ได้รับอนุมัติจำกกรมบัญชีกลำงหรือกระทรวงกำรคลังผู้ท่ีจะเป็นผู้ปฏิบัติงำนให้แก่ทำงรำชกำรจะต้องได้รับกำรพิจำรณำ

คัดเลือกจำกคณะกรรมกำรคัดเลือกของหน่วยงำนน้ันๆและได้รับอนุมัติกำรจ้ำงจำกอธิบดีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมำย

7 เงินอุดหนุนสงเครำะห์ผู้ป่วยโรคเร้ือน ค่ำยังชีพแก่ผู้ป่วยโรคเร้ือนท่ัวประเทศ ท่ีไม่ได้รับเงินสงเครำะห์ช่วยเหลืออ่ืน

8 เงินอุดหนุนค่ำฌำปนกิจสงเครำะห์ผู้ป่วย

โรคเร้ือน

ค่ำฌำปนกิจสงเครำะห์ผู้ป่วยโรคเร้ือน อัตรำรำยละ 2,500 บำท

9 เงินอุดหนุนค่ำสังคมสงเครำะห์ ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับผู้ป่วยท่ีมำรับบริกำร ซ่ึงเป็นผู้ยำกไร้ ท่ีป่วยเป็นโรคติดต่อเร้ือรังและเป็นผู้ว่ำงงำน ดังน้ี

- ค่ำพำหนะเดินทำง ไป - กลับ ภูมิล ำเนำ

- ค่ำรักษำพยำบำลของผู้ป่วย

- ค่ำอุปโภค - บริโภคท่ีจ ำเป็น

- อุปกรณ์ป้องกันควำมพิกำร/ กำยอุปกรณ์ เช่น ค่ำอุปกรณ์ท ำรองเท้ำ , แว่นตำ , ไม้เท้ำ เป็นต้น

รำยกำรค่ำใช้จ่ำย

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย ท่ีส ำคัญของกรมควบคุมโรค
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10 เงินอุดหนุนค่ำอำหำรผู้ป่วยโรคเร้ือน ค่ำอำหำรส ำหรับผู้ป่วยโรคเร้ือน อัตรำวันละ 105 บำท/ วัน/ คน

11 ค่ำจ้ำงเหมำพนักงำนสนับสนุนปฏิบัติกำร 

(ชค)

ค่ำจ้ำงเหมำทดแทน ส ำหรับปฏิบัติงำนประจ ำส ำนักงำนลักษณะงำนธุรกำร และงำนควบคุมโรค รวมถึงจ้ำงพนักงำนส ำหรับ

กำรพ่นและชุบมุ้ง ในพ้ืนท่ี

12 ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรม อมม. ค่ำฝึกอบรมอำสำสมัครมำลำเรีย ทหำรพรำน เจ้ำหน้ำท่ีอุทยำนแห่งชำติและประชำชนผู้มีพฤติกรรม เส่ียงต่อไข้มำลำเรียมี

ควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องเร่ืองโรคมำลำเรียและมีพฤติกรรมท่ีถูกต้อง  ในกำรป้องกันโรคมำลำเรีย จ ำนวน 3 วัน โดยแบ่ง

จัดในระดับเขต ค่ำใช้จ่ำย 150 บำท/รำย/วัน

13 เงินอุดหนุนองค์กรเอกชน

สำธำรณประโยชน์ในกำรด ำเนินกำร

ป้องกันและแก้ไขปัญหำเอดส์

สนับสนุนให้เครือข่ำยองค์กรพัฒนำเอกชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมกำรป้อกงันและแก้ไขปัญหำเอดส์ โดยมุ่งสู่

ประชำชน จ ำนวน 200 องค์กร

14 เงินอุดหนุนทุนกำรศึกษำ

กรมควบคุมโรค

สนับสนุนบุคลำกรกรมควบคุมโรค ศึกษำต่อระดับปริญญำโท และเอก ในต่ำงประเทศ ในสำขำต่ำง ๆ ท่ีมีควำมจ ำเป็นในเชิง

ยุทธศำสตร์ เพ่ือผลักดันกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจกรมฯ (สำขำด้ำนระบำดวิทยำ และกำรป้องกันควบคุมโรค) โดยศึกษำใน

ต่ำงประเทศเท่ำน้ัน อ้ตรำเป็นไปตำมท่ี ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด

15 กำรผลิตและพัฒนำแพทย์และสัตวแพทย์

ผู้เช่ียวชำญด้ำนระบำดวิทยำภำคสนำม

ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรลงฝึกปฏิบัติในพ้ืนท่ี ส ำหรับหลักสูตรผลิตแพทย์และผู้เช่ียวชำญด้ำนระบำดวิทยำภำคสนำม (2

 ปี) และผลิตนักวิชำกำรสำธำรณสุขด้ำนระบำดวิทยำภำคสนำม (หลักสูตร 13 เดือน)

16 ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม ประชุม และ

สัมมนำ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดอบรม ประชุม และสัมมนำ ซ่ึงประกอบด้วย ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำ

พำหนะ ค่ำวิทยำกร ค่ำเอกสำร  ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็นในกำรฝึกอบรม

17 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมวิชำกำรป้องกัน

ควบคุมโรคแห่งชำติประจ ำปี

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรควำมรู้ ได้แก่ ถอดบทเรียน น ำเสนอผลงำนวิชำกำร ตีพิมพ์งำนวิชำกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรแปลผลงำน

วิชำกำร

18 ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน

ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ

ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรสนับสนุนให้กับหน่วยงำน  เช่น สถำนศึกษำ  ทัณฑสถำน หรือหน่วยงำนภำคเอกชน  สถำน

ประกอบกำร  ชุมชน เช่น วัด  มัสยิด อสม. ด ำเนินกำรหรือจัดกิจกรรมในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค โดยให้ค ำนวณ

ค่ำใช้จ่ำยเป็นค่ำเฉล่ียต่อหน่วยงำน

เช่น กำรเฝ้ำระวังด้ำนสุขำภิบำล ตรวจควำมสะอำด จัดกำรสุขำภิบำลส่ิงแวดล้ม (น้ ำ อำหำร ขยะ ฯลฯ) / ตรวจคัดกรองโรค

และภัยสุขภำพ รวมถึงกำรส่งต่อผู้ป่วย / กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนสถำนท่ี ส ำรองวัสดุ อุปกรณ์ ป้องกันกำรติดเช้ือ / 

ประสำนควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง ซ้อมแผน / วิเครำะห์จัดท ำแผนเฝ้ำระวัง

19 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำเครือข่ำย

หน่วยงำนเฝ้ำระวัง  ป้องกัน ควบคุมโรค

ค่ำใช้จ่ำยในกำรประสำนงำน ช้ีแจงจัดท ำข้อตกลง  กำรร่วมก ำหนดนโยบำยวำงแผน  รวมท้ังกำรพัฒนำทักษะของเครือข่ำย

 กำรช้ีแจงถ่ำยทอดแนวทำงปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนให้กับหน่วยงำนเครือข่ำยโดยให้ค ำนวณเป็นค่ำใช้จ่ำยต่อหน่วยงำนและ

ระบุกลุ่มเป้ำหมำยให้ชัดเจน

20 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และ

จัดกำรควำมรู้

ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรประสำนผู้เก่ียวข้อง รวมท้ังกำรชักชวนหน่วยงำนท่ีมีภำระงำนคล้ำยกันมำร่วมวงท ำงำนให้บรรลุผล

ร่วมกัน กำรจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีได้จำกกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ รวมถึง กำรจัดตลำดนัดควำมรู้เพ่ือเผยแพร่และ

แลกเปล่ียนผลกำรปฏิบัติงำนท่ีดี ตลอดจนกำรร่วมกันถ่ำยทอดบทเรียนจำกกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนและเครือข่ำยหรือ

จำกผู้เช่ียวชำญ

21 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ข่ำวสำรควำมรู้ด้ำนกำรป้องกัน ควบคุมโรคแก่ประชำชน เช่น กำรรณรงค์ กำรจัด

นิทรรศกำร ฯลฯ

22 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมรำชกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมปรึกษำหำรือภำยในหน่วยงำนหรือระหว่ำงหน่วยงำน เพ่ือรับทรำบนโยบำยในกำรท ำงำน ช้ีแจงงำน 

หลักเกณฑ์ต่ำงๆ หรือจัดท ำแผนงำน  ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำน ประชุมรับทรำบและรับฟังปัญหำอุปสรรค 

ซ่ึงไม่รวมถึงกำรประชุม อบรม สัมมนำ

23 ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ เงินท่ีจ่ำยตอบแทนให้แก่ผู้ท่ีปฏิบัติงำนให้ทำงรำชกำรตำมท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนด 

(ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนฯนอกเวลำรำชกำร พ.ศ. 2550 

- วันท ำกำรปกติ วันละไม่เกิน 200 บำท/คน (4 ช่ัวโมงๆ ละ 50 บำท )

- วันหยุดเสำร์ - อำทิตย์ - นักขัตฤกษ์ วันละไม่เกิน 420 บำท/คน (7 ช่ัวโมงละๆ  60 บำท))
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24 นิเทศ/ ติดตำม /ลงพ้ืนท่ีด ำเนินกำร

ควบคุมโรคระบำด

ค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบัติงำนในพ้ืนท่ีเป้ำหมำย เพ่ือรวบรวมข้อมูลในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

25 ค่ำประชำสัมพันธ์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ และจัดท ำส่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์

26 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของกรมฯ ได้แก่ ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด / รักษำควำมปลอดภัย / เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำน / ดูแล

บ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำกำศ / ดูแลบ ำรุงรักษำสนำมหญ้ำ - สวนหย่อม / ดูแล บ ำรุงรักษำลิฟต์ / ดูแลก ำจัดปลวก / 

ปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้ำง / บ ำรุงรักษำและพัฒนำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และโทรคมนำคม / ผลิตเอกสำรวิชำกำร /

 คู่มือ / มำตรฐำน / แนวทำงกำรปฏิบัติงำน / ทบทวนเอกสำรและวิเครำะห์ข้อมูล / ส ำรวจข้อมูลและตรวจวิเครำะห์ทำง

ห้องปฏิบัติกำร / บริกำรซ่อมแซมครุภัณฑ์และดูแลรักษำเคร่ืองมือแพทย์รวมบริกำรซักผู้ป่วย และบริกำรระบบคลัง

เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ (VMI)

27 ค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ

เอดส์แห่งชำติ

ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรด ำเนินงำนเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำเอดส์ และยุติปัญหำเอดส์ ประกอบด้วย ส่ือสำรสำธำรณะเพ่ือ

กำรพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ / กำรสร้ำงควำมร่วมมือและสนับสนุนภำคีเครือข่ำย / ส่งเสริมกำรใช้และพัฒนำระบบกำร

จัดกำรอุปกรณ์ป้องกันกำรติดเช้ือ / กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ / พัฒนำ ขับเคล่ือนกลไกกำรประเมินผลเพ่ือกำรยุติปัญหำเอดส์

ประเทศไทย / ส่งเสริมควบคุมโรคเอดส์ในเรือนจ ำ รวมท้ังกำรพัฒนำระบบขัอมูล

28 ค่ำใช้จ่ำยในกำรควบคุมวัณโรค ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรด ำเนินงำนเพ่ือควบคุมวัณโรค ประกอบด้วย เร่งรัดกำรค้นหำกลุ่มเส่ียงและพัฒนำคุณภำพกำรดูแล

รักษำวัณโรค / ก ำกับและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ และพัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถของ

เครือข่ำยห้องปฏิบัติกำรชันสูตรวัณโรคแห่งชำติ

29 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเร่งรัดก ำจัด

โรคมำลำเรีย

ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรด ำเนินงำนเพ่ือเร่งรัดก ำจัดโรคไข้มำลำเรีย ประกอบด้วย เฝ้ำระวังป้องกันควบคุมและก ำจัดโรคไข้

มำลำเรียในพ้ืนท่ี / พัฒนำควำมเป็นเลิศทำงห้องปฎิบัติกำร และพัฒนำศัยภำพบุคลำกรของสคร. และ ศตม.

30 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำศักยภำพและ

ยกระดับอำสำสมัครประจ ำหมู่บ้ำน (อส

ม.) ด้ำนกำรป้องกัน ควบคุมโรคและภัย

สุขภำพ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำ อสม. ในสำมำถ

1. ต่อยอดศักยภำพ อสม. ให้มีควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ โดยฉพำะโรคท่ีเป็นปัญหำส ำคัญ

2. พัฒนำให้ อสม. ใช้เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรป้องกันควบคุมโรคและสุขภำพ

3. สนับสนุนกำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ ได้แก่ กำรคัดกรอง เป็นพ่ีเล้ียงให้ค ำแนะน ำด้ำนสุขภำพ

ติดตำมกลุ่มเป้ำหมำยและส่งข้อมูลให้แก้เจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุข

31 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำท่ี

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ด้ำน

กำรป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำท่ี รพ.สต. ให้มีควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ โดยฉพำะโรคท่ี

เป็นปัญหำส ำคัญ รวมท้ังติดตำมกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ ได้แก่ กำรคัดกรอง กำรรักษำ กำร

ให้ค ำแนะน ำกำรปรับเปล่ียนวิถีชีวิตและพฤติกรรมเส่ียง กำรป้องกันภำวะแทรกซ้อน และกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลเพ่ือกำร

แก้ไขปัญหำในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ รพ.สต.

32 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขับเคล่ิอน

พระรำชบัญญัติควบคุมโรคจำกกำร

ประกอบอำชีพและโรคจำกส่ิงแวดล้อม 

พ.ศ. 2562

- พัฒนำกฎหมำยล ำดับรองภำยใต้ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจำกกำรประกอบอำชีพและโรคจำกส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2562

- พัฒนำและยกระดับระบบกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจำกกำรประกอบอำชีพและโรคจำกส่ิงแวดล้อม โดยกำร

พัฒนำหลักสูตรฯ ส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมกฎหมำย / กำรสอบสวนโรค / จัดท ำคู่มือประชำสัมพันธ์ รวมถึงกำรเย่ียมเสริม

พลังในกำรด ำเนินงำนในพ้ืนท่ี
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หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 

เรื่อง กลุ่ม / หมายเลขโทรศัพท์ 
1. การจัดทำคำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 

กลุ่มงบประมาณ กยผ. คร. 
โทร. 0 2590 3090 

2. การใช้งานระบบบริหารจัดการ
เชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข (ESMS)

ศูนย์ข้อมูลด้านยุทธศาสตร์ กยผ. คร. 
โทร. 0 2590 3259 
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