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แนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กรมควบคุมโรค 

ระบบงบประมาณของประเทศไทยในปัจจุบัน คือ ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 
(Strategic performance based budgeting : SPBB) ซึ ่งสำนักงบประมาณได้นำมาประยุกต์ใช้เพื ่อการจัดสรร
งบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
ไว้และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ประกอบกับการกำหนดหลักเกณฑ์ในการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับ
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ โดยอาศัย
อำนาจตามมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ ดังต่อไปนี้  

1. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิด โดยคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ความเป็นธรรมทางสังคม นโยบายงบประมาณ เสถียรภาพและความยั่งยืนทางการคลัง นโยบายรัฐบาล ความจำเป็น
และภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและเกิดผล
สัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ  

2. ดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) น โยบายสำคัญของรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการพัฒนาที่ย ั ่งยืน แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน รวมทั้ง 
การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ โดยคำนึงถึง 
ความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ ความต้องการในพื ้นที ่และแผนพัฒนาพื ้นที ่ เพื ่อให้เกิด
ประสิทธิภาพความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ  

3. การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายให้พิจารณาจากลำดับความสำคัญของภารกิจตามความจำเป็น
เร่งด่วน และเป็นรายการที่มีความพร้อมในการดำเนินงาน ความพร้อมของพื้นที่ โดยหากต้องมีการดำเนินการ 
ตามกฎหมาย เช่น ข้อกำหนดเกี ่ยวกับผังเมือง ข้อกำหนดด้านสิ ่งแวดล้อม เป็นต้น หน่วยรับงบประมาณ 
ต้องดำเนินการให้ครบถ้วนก่อนการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย พร้อมจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม 
โครงการ รวมทั้งนำผลการใช้จ่ายงบประมาณปีที ่ผ่านมา และความสามารถใช้จ่ายและก่อหนี้ผูกพันภายใน
ปีงบประมาณมาใช้ประกอบการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายด้วย  

4. ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และความต้องการของประชาชน ทั้งใน
ระดับชาติ ระดับพื้นที่ ภาค เมือง กลุ่มจังหวัด จังหวัด และท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยรับงบประมาณต้อง คำนึงถึง 
การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน โครงการ/กิจกรรมต้องไม่ซ้ำซ้อนและจะต้องไม่เป็นภารกิจที่ ถ่ายโอนให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว พร้อมทั้งดำเนินการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำ คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี  

5. ให้คำนึงถึงความเสมอภาคมิติหญิงชาย โดยพิจารณาถึงความจำเป็น และผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน
ของกลุ ่มที ่เป็นหญิง ชาย ผู ้ส ูงอายุ และกลุ ่มคนต่าง ๆ ผู ้มีส ่วนได้เสีย และการกระจายทรัพยากร ให้เกิด  
ความเท่าเทียมตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคม  
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6. ให้แสดงวัตถุประสงค์ ความจำเป็น ผลสัมฤทธิ์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ แผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) รายงานเกี่ยวกับสถานะ
และแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ตามแบบท่ีสำนักงบประมาณกำหนด  

7. หน่วยรับงบประมาณที่สามารถนำเงินนอกงบประมาณมาใช้จ่ายได้ ให้พิจารณานำเงินนอกงบประมาณ 
ที่มีอยู่นั ้นมาสมทบตามความเหมาะสม โดยถือเป็นหลักการว่าเงินนอกงบประมาณนั้น เป็นเงินที่พึงต้องน ำมา 
ใช้ดำเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน เช่นเดียวกับเงินงบประมาณ  

8. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามภารกิจที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ ให้พิจารณาเหตุผลความจำเป็น 
โดยคำนึงถึงหลักความเป็นธรรม และให้มีการกระจายงบประมาณอย่างเหมาะสม พร้อมระบุพื้นที่ ดำเนินงาน 
และค่าพิกัดตั้งแต่การขอตั้งงบประมาณรายจ่าย  

9. ให้นำข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ในปีที่ผ่านมา ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย  

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว กรมควบคุมโรคได้กำหนดแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณ ของกรมควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ทันตามกำหนดเวลาของปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ดังนี้ 

1. ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมควบคุมโรค  
กรมควบคุมโรคได้กำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ 

กรมควบคุมโรค ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การทบทวนงบประมาณและวางแผนงบประมาณ 2. การจัดทำ
งบประมาณ และ 3. การอนุมัติงบประมาณ เพื ่อกำหนดแผนและขั ้นตอนการปฏิบัติงานของกรมควบคุมโรค  
ในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมควบคุมโรค  
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมควบคุมโรค 
2.1 ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคทบทวนและวิเคราะห์จัดทำประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทุกงบรายจ่าย ทั้งงบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ขั้นต่ำ/ ประจำ/ โครงการ และค่ายา) , 
งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ตามแนวทางการจัดทำคำของบประมาณฯ  

2.2 หน่วยงานบันทึกข้อมูลดังกล่าว ในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค  
กระทรวงสาธารณสุข (ESMS) เมนูคำของบประมาณกรมควบคุมโรค พร้อมทั้งส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ  
และแนบแบบฟอร ์มสร ุปคำของบประมาณรายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 256 7 ท ุกงบรายจ ่าย  
ไปยังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เพื่อสรุปเป็นภาพรวมของกรมฯ  
ก่อนจัดส่งให้กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงบประมาณต่อไป ทั้งนี้ แบบฟอร์มสรุปคำขอฯ สามารถดาวน์โหลดได้
จากระบบ ESMS 

 
------------------------------------------------------------------- 
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ข้อมูล ณ วันท่ี 3 กันยายน 2565

วันท่ี ข้ันตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์

ต.ค. 65 คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก าหนดการแนวทางการจัดท างบประมาณและ

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 ปฏิทินงบประมาณปี 2567

กรมควบคุมโรค

25 ต.ค. 65 กรมควบคุมโรค แจ้งปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2567 ของส านักงบประมาณ + แจ้งทบทวนผลผลิต + แจ้งจัดท าค าขอ

งบประมาณ 2567

กยผ. คร.  - ชุดข้อมูลทบทวน/ปรับปรุงฯ 

ส าหรับปี 2567

  1 - 29 พ.ย. 65 ทบทวนจุดเน้นและกรอบการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวช้ีวัดผลส าเร็จงานตามภารกิจหน่วยงาน)

ทุกหน่วยงาน  ข้อมูลจุดเน้น ปี 2567 (หน่วยงาน)

   1 - 15 ต.ค. 65  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2565 ส่งส านักงบประมาณ 

(รายงาน สงป. รายไตรมาส พร้อมบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามและ

ประเมินผล ส านักงบประมาณ )

กยผ. คร.

ต.ค. 65 - ม.ค. 66 การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ต.ค. - 22 พ.ย. 65  ทุกหน่วยงานจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

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

ค่ายา), งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน) ผ่านระบบบริหารจัดการเชิง

ยุทธศาสตร์ และท าหนังสืออย่างเป็นทางการพร้อมแนบใบสรุปภาพรวมค าขอหน่วยงาน

 แจ้ง กยผ. คร. ภายในวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2565

 ทุกหน่วยงาน  ข้อมูลค าของบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ

กรมควบคุมโรค

12 ต.ค. 65 ซักซ้อมการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กรมควบคุมโรค

กยผ. คร.

ธ.ค. 65 นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2567

สัปดาห์ท่ี 3 ของ

เดือน ธ.ค. 65

พิจารณางบประมาณค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กรมควบคุมโรค งบลงทุน

ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน

สัปดาห์ท่ี 4 ของ

เดือน ธ.ค. 65

พิจารณางบประมาณค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรม

ควบคุมโรค งบด าเนินงานโครงการ

ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567 งบด าเนินงาน

โครงการ

15 ธ.ค. 65 สรุปวงเงินภาพรวมค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

กรมควบคุมโรค

ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมควบคุมโรค

ปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2567 กรมควบคุมโรค 

1. การทบทวนงบประมาณและวางแผนงบประมาณ
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วันท่ี ข้ันตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์

ธ.ค. 65 - พ.ค. 66 2.1 การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ธ.ค. 65 - 

 ม.ค. 66

 - บันทึกรายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ในระบบ E - budgeting ของส านักงบประมาณ

กยผ. คร. ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมควบคุมโรค

ม.ค. 66  - จัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ใน

ภาพรวม จัดส่งให้กระทรวงสาธารณสุขและส านักงบประมาณ 

ภายในเดือนมกราคม 2565

กยผ. คร.

 ม.ค. -  มี.ค. 66  - จัดท ารายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ 

ตามหลักเกณฑ์ของส านักงบประมาณ

ทุกหน่วยงาน /

กยผ. คร.
 เอกสารประกอบค าช้ีแจงงบประมาณ 

ต่อส านักงบประมาณ

 มี.ค. 66 ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ส านักงบประมาณ

เม.ย. 66 การรับฟังความคิดเห็นเร่ืองการจัดท างบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2567 จากส่วนราชการ

ส านักงบประมาณ

เม.ย. - ส.ค. 66 2.2 จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมควบคุมโรค

 พ.ค. 66  - ส่ือสารแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ 5 ปี ให้ทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน /

กยผ. คร.

มิ.ย. - ส.ค. 67  - จัดท ารายละเอียดประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2567 ในระดับหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน

3.1 การอนุมัติงบประมาณ

 พ.ค. 66  - พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ในวาระท่ี 1

มิ.ย. - ส.ค. 66  -พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ของคณะกรรมาธิการฯ /อนุกรรมาธิการฯ

มิ.ย. - ส.ค. 66  - เข้าร่วมช้ีแจงข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการฯ /อนุกรรมาธิการฯ พิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้บริหารและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ส.ค. 66  - พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ในวาระ 2 - 3

ก.ย. 66  - ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เสนอข้ึน

ทูลเกล้าฯ ถวายเพ่ือประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

 พ.ร.บ. งบประมาณ ปี 2567

3.2 การอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ

 ก.ย. 66 กรมควบคุมโรค อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผู้บริหาร/ 

กยผ. คร.

1 - 15 ต.ค. 66 กรมควบคุมโรคแจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2567 ให้แก่หน่วยงาน ทุกหน่วยงาน

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการปรับเปล่ียน เม่ือ ครม. เห็นชอบปฏิทินงบประมาณปี 2567 ของส านักงบประมาณ

2. การจัดท างบประมาณ และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ

3. การอนุมัติงบประมาณ / การอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ

 เอกสารประกอบค าช้ีแจงงบประมาณ 

ต่อกรรมมาธิการฯ และอนุกรรมาธิการฯ
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ข้อมูล ณ วันท่ี 9 ตุลาคม 2565

รายการงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ เมนู ESMS ท่ีต้องกรอก ก าหนดส่ง

ภาพรวมงบประมาณ ทุกหน่วยงาน 22 พ.ย. 2565

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) 22 พ.ย. 2565
      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 2567 กรมควบคุมโรค

22 พ.ย. 2565

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
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รายการงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ เมนู ESMS ท่ีต้องกรอก ก าหนดส่ง

        3. ค่าจ้างเหมาบริการ (ภารกิจประจ า) ทุกหน่วยงาน 22 พ.ย. 2565

           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
        5. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 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

22 พ.ย. 2565

ทุกหน่วยงาน

(ตามประเด็นจัดท าแผนฯ)

22 พ.ย. 2565

กอง สถาบัน สคร. 22 พ.ย. 2565

ทุกหน่วยงาน
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รายการงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ เมนู ESMS ท่ีต้องกรอก ก าหนดส่ง

4. งบเงินอุดหนุน 22 พ.ย. 2565

   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 22 พ.ย. 2565

 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั วคราว

 (มีพันธะสัญญาฯ ,น าเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ)

ทุกหน่วยงาน 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. 2567 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.2567 
กรมควบคุมโรค 
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การจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค (ESMS) 
1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคทบทวนและวิเคราะห์จัดทำประมาณการรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567 ทุกงบรายจ่าย ทั้งงบบุคลากร, งบดำเนินงาน (ขั้นต่ำ/ ประจำ/ โครงการ และค่ายา) , 
งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และบันทึกข้อมูลในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข (ESMS) เมนูคำของบประมาณกรมควบคุมโรค 

2. เมื่อหน่วยงานบันทึกข้อมูลในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข (ESMS) เมนูคำของบประมาณกรมควบคุมโรคเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสรุป 
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ทุกงบรายจ่าย จากเมนูรายงานสำหรับหน่วยงาน  

3. จัดทำหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ และแนบแบบฟอร์มสรุปคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ทุกงบรายจ่าย ไปยังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 

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

 
เลือกเมนสูร้างคำขอ (ขาขึน้) 

 
เลือกประเภทงบรายจ่าย และ
ฟอร์มรายการ เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 
กดเพ่ิมคำขอ 

 
เลือกเมนูรายงานสำหรับหน่วยงาน 

 
เลือกประเภทงบรายจ่าย เป็นทุกงบรายจ่าย 
และรายการสรุปคำของบประมาณ  

 
กดประมวลผลรายงาน 
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หน่วยงาน ..................................

งบรายจ่าย สรุปค าขอ

รวม -                                         

งบบุคลากร -                                         

งบด าเนินงาน (ข้ันต  า) -                                         

งบด าเนินงาน (โครงการ) -                                         

งบด าเนินงาน (ค่ายา) -                                         

งบลงทุน -                                         

งบเงินอุดหนุน -                                         

งบรายจ่ายอื น -                                         

สรุปค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .......

          ลงชื อ................................................................ผู้อ านวยการ

(............................................................)

        ต าแหน่ง
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แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
งบบุคลากร 

 

1. คำอธิบาย 
งบบุคลากร  หมายถึง  รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ  ได้แก่  รายจ่าย    

ที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน  ค่าจ้างประจำ  และค่าตอบแทนพนักงานราชการ  ซึ่งประกอบด้วยรายการดังนี้ 
 1.1  เงินเดือน หมายถึง  เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการของส่วนราชการเป็นรายเดือน  โดยมีอัตรา
ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจำปี รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังกำหนดให้จ่ายในลักษณะ
เงินเดือนและเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับเงินเดือน 
 1.2  ค่าจ้างประจำ หมายถึง  เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ  โดย
มีอัตราตามที่กำหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายค่าจ้างประจำ  รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังกำหนดให้จ่ายในลักษณะ
ค่าจ้างประจำ  และเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจำ   
 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  หมายถึง  เงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่
พนักงานราชการตามกรอบที่ ก.พ. กำหนด  รวมถึงเงินที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะดังกล่าว  และเงินเพิ่มอื่นที่
จ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ  
 
 

2. ขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดเพ่ือเสนอของบประมาณปี 2567 
2.1 กองบริหารทรัพยากรบุคคลทบทวนข้อมูลอัตราของบุคลากรทั ้งหมดของกรมควบคุมโรค  

โดยให้ทบทวนอัตราตำแหน่งที่มีคนครอง อัตราตำแหน่งที่ว่างจากเกษียณสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
และอัตราตำแหน่งว่างอื ่น ๆ พร้อมทั ้งประมาณการงบประมาณที ่ต้องใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ตามแนวทางของสำนักงบประมาณ  

2.2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ทบทวนเงินเพิ ่มอื ่นที ่จ ่ายควบกับเง ินเดือนตามรายการ  
ให้เป็นปัจจุบัน 

2.3 จัดทำรายละเอียดและบันทึกข้อมูลในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค  
กระทรวงสาธารณสุข (ESMS) เมนูคำของบประมาณกรมควบคุมโรค ภายในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 
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3. การจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค (ESMS) 
3.1 กองบริหารทรัพยากรบุคคล บันทึกข้อมูลในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข (ESMS) เมนูคำของบประมาณกรมควบคุมโรค  

 

3.2 บันทึกข้อมูลคำของบประมาณในแบบฟอร์มรายการเงินเดือน เพื ่อบันทึกรายละเอียด 
และคำนวณเงินเดือน ทีจ่่ายให้แก่ข้าราชการ 

 
เลือกงบบุคลากร  
และฟอร์มรายการ เพ่ือบันทึก
ข้อมูล 

 กดเพ่ิมคำขอ 

 เลือกเมนสูร้างคำขอ (ขาขึน้) 

 
บันทึกข้อมูลตามหัวข้อทีก่ำหนด 
พร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 

 
แนบเอกสารประกอบ  
เช่น ฐานข้อมลูข้าราชการ 

 กดบันทึกคำขอ 
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3.3 บันทึกข้อมูลคำของบประมาณในแบบฟอร์มรายการค่าจ้างประจำ เพ่ือบันทึกรายละเอียดและ
คำนวณค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ   

 

  

 
บันทึกข้อมูลตามหัวข้อท่ีกำหนด 
พร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 

 

แนบเอกสารประกอบ  
เช่น ฐานข้อมลูลกูจ้างประจำ 

 กดบันทึกคำขอ 
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3.4 บันทึกข้อมูลคำของบประมาณในแบบฟอร์มรายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ เพื่อบันทึก
รายละเอียดและคำนวณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานราชการ 

 
 

 
  

 
แนบเอกสารประกอบ  
เช่น ข้อมลูฐานข้าราชการ 

 กดบันทึกคำขอ 

 
บันทึกข้อมูลตามหัวข้อทีก่ำหนด 
พร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 
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3.5 บันทึกข้อมูลพื ้นฐานส่วนราชการ ทั ้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  
เพ่ือประกอบการเสนอประมาณการรายได้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

  

 บันทึกข้อมูลข้าราชการ  บันทึกข้อมูลลูกจ้างประจำ  บันทึกข้อมูลพนกังานราชการ 

 
แนบเอกสารประกอบ  
เช่น ฐานข้อมลูบุคลากร 

 กดบันทึกคำขอ 
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3.6 บันทึกข้อมูลคำของบประมาณส่วนควบทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ สำหรับเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่าย
ควบเงินเดือนและค่าจ้าง คือ เงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับค่าราชการ เงินช่วยเหลือ
การครองชีพข้าราชการระดับต้น เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ(สปพ.) 
เงินเพ่ิมพิเศษสำหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.) เงินเพ่ิมสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งด้านพัสดุ(พ.พ.ด.) เงินเพ่ิม
สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งด้านนิติกร(พ.ต.ก.)  

 
 
 

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

 บันทึกข้อมูลข้าราชการ  บันทึกข้อมูลลูกจ้างประจำ 

 เพ่ิมข้อมูล โดยเลือกตรงจัดการรายการ 

 
แนบเอกสารประกอบ  
เช่น ฐานข้อมลูบุคลากร 

 กดบันทึกคำขอ 

16



แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
งบดำเนินงาน (ขั้นต่ำ ภารกิจประจำ) 

 

1.คำอธิบาย 
รายการขั้นต่ำ ภารกิจประจำ หมายถึง รายการค่าใช้จ่ายที่ส่วนราชการมีภาระในการเบิกจ่ายให้กับ

บุคลากรในสังกัดตามสิทธิ หรือส่วนราชการ / องค์กรเอกชนที ่เป ็นคู ่ส ัญญา เป็นรายจ่ายประจำขั ้นต่ำ  
ที่รัฐจำเป็นต้องจ่ายเพ่ือความคงอยู่ขององค์กร ประกอบด้วย  

1.เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว: เงินเพิ่มพิเศษสำหรับ
แพทย์ และทันตแพทย์ ที ่ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข และไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือ
โรงพยาบาลเอกชน นอกเวลาราชการ  

2.ค่าตอบแทนข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น 
3.ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น 
4.ค่าตอบแทนกำลังคนด้านการสาธารณสุข (เงินเพ่ิมสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน 

(พ.ต.ส.)): เงินเพิ่มสำหรับตำแหนงที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข โดยการทำงานที่มีสภาพการ
ทำงานเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย อาจมีผลกระทบต่อร่างกาย หรือเป็นการทำงานที่ต้อง ใช้ความรู้ ความ
ชำนาญ ประสบการณ์สูง ซึ่งเป็นสาขาที่ขาดแคลน  

5.ค่าเช่าบ้าน 
6.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (ผู้ป่วยโรคเรื้อน): บุคคลที่เป็นโรคเรื้อนหรือผู้ที่เคยเป็นโรคเรื้อนหรือ

บุคคลอื่นซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานให้แก่ทางราชการ  
7.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรบ่าย และเวรดึกของพยาบาล: ค่าตอบแทนสำหรับพยาบาลที่ขึ้นเวรผลัด

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

และลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และ จังหวัด
นราธิวาส) และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย)  

9.ค่าตอบแทนการลงพื้นที่สอบสวนโรค: ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สอบสวนโรค
แบบสหวิชาชีพ (Joint Investigation Team) ซึ ่งมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมกันในการออกสอบสวนโรค 
ค่าตอบแทน  

10.ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 
11.ค่าเช่าทรัพย์สิน: ประกอบด้วย ค่าเช่าอาคารสำนักงาน และเช่าทรัพย์สิน 
12.ค่าเช่ารถ 
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13.ค่าจ้างเหมา (ภารกิจประจำ): สนับสนุนการดำเนินงานของกรมฯ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด / 
รักษาความปลอดภัย / เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน / ดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ / ดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า - 
สวนหย่อม / ดูแล บำรุงรักษาลิฟต์ / ดูแลกำจัดปลวก / ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง / บำรุงรักษาและพัฒนา
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม และ บริการซ่อมแซมครุภัณฑ์และดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์รวม
บริการซักผู้ป่วย / ขนย้ายอุปกรณ์สำนักงาน (สำหรับอาคารสร้างเสร็จใหม่) และพนักงานสนับสนุนปฏิบัติการ 

14.เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม 
15.เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
16.ค่าสาธารณูปโภค: ประกอบด้วย ค่าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ และค่าเชื่อมโยง

เครือข่าย 

2.ขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอของบประมาณปี 2567 
2.1 หน่วยงาน ทบทวนข้อมูลตามเงื่อนไข คือ  

1) การจัดทำคำของบดำเนินงาน (ขั ้นต่ำ ภารกิจประจำ) ให้คำนึงถึงความประหยัด และ 
เป็นงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานภายในหน่วยงานเท่านั้น เน้นความสำคัญกับงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร
ตามสิทธิ และค่าใช้จ่ายผูกพัน ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และ เภสัชกร
ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ 
ค่าตอบแทนเวรพยาบาลและค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร)  

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

3) กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมรายละเอียดคำชี้แจง เหตุผลและวิธีการคิดงบประมาณ 
2.2 จัดทำรายละเอียดและบันทึกข้อมูลในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข (ESMS) เมนูคำของบประมาณกรมควบคุมโรค ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 
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3. การจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค (ESMS) 
➢ งบดำเนินงาน ขั้นต่ำประจำ 

3.1 หน่วยงาน บันทึกข้อมูลในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

(ESMS) เมนูคำของบประมาณกรมควบคุมโรค ในส่วนของงบดำเนินงาน (ข้ันต่ำประจำ) มีทั้งหมด 14 แบบฟอร์ม 

 

 

 

 

 

 

 

• ค่าเช่าบ้าน 
3.2 บันทึกข้อมูลคำของบประมาณในแบบฟอร์มรายการค่าเช่าบ้าน กดปุ่ม “เพิ่มรายการ”ตามจำนวน

ของเจ้าหน้าที่ โดยเลือกรายละเอียด ดังนี้ ชื่อ – สกุลของเจ้าหน้าที่ เงินเดือนของเจ้าหน้าที่ อัตราค่าเช่าบ้าน และ

จำนวนเดือน (ระบบจะกำหนดค่าเริ่มต้นเป็น 12 เดือน ) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 เลือกเมนสูร้างคำขอ (ขาขึน้) 

 
เลือกปีงบประมาณ 2567  
ประเภทงบดำเนินงาน (ขัน้ต่ำ)  
และเลือกฟอร์มรายการ 

 กดเพ่ิมคำขอ 

 กดเพ่ิมรายการ 
 เลือกชื่อ - นามสกุลของเจ้าหน้าที ่

ระบุเงินเดือน อัตราค่าเช่าบ้าน และจำนวนเดือน 

 แนบเอกสาร เช่นขอ้มูลค่าเช่าบ้าน  

 กดบันทึกคำขอ 
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• ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเงินเดือนเต็มข้ัน 
3.3 บันทึกข้อมูลคำของบประมาณในแบบฟอร์มค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเง ินเดือนเต ็มขั้น   

โดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการคำนวณจากประมาณการเงินเดือน ในงบบุคลากร ซึ่งดำเนินการดังนี้ 
กดปุ่ม “เพ่ิมรายการ” ตามจำนวนของข้าราชการ เลือกรายละเอียด ดังนี้ ชื่อ – สกุลของข้าราชการ กรอกเงินเดือน
ของข้าราชการ และจำนวนเดือน (ระบบจะกำหนดค่าเริ่มต้นเป็น 12 เดือน)  

 
 

 

 

 

 

 

 

• ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น 
3.4 บันทึกข้อมูลคำของบประมาณในแบบฟอร์มค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น  

โดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการคำนวณจากประมาณการค่าจ้าง ในงบบุคลากร ซึ่งดำเนินการดังนี้  

กดปุ่ม “เพิ่มรายการ” ตามจำนวนของลูกจ้างประจำ โดยเลือกรายละเอียด ดังนี้ ชื่อ – สกุลของลูกจ้างประจำ 

เงินเดือนของลูกจ้างประจำ และจำนวนเดือน (ระบบจะกำหนดค่าเริ่มต้นเป็น 12 เดือน)  

 

 

 

 

 

  

 

 

 กดเพ่ิมรายการ  เลือกชื่อ – นามสกุลของเจ้าหน้าที ่(ข้าราชการ)  
พร้อมระบุเงินเดือน อัตราค่าตอบแทนและจำนวนเดือน 

 แนบเอกสาร เช่นขอ้มูล
ค่าตอบแทน 

 กดบันทึกคำขอ 

 กดเพ่ิมรายการ  
เลือกชื่อ – นามสกุลของเจ้าหน้าที ่(ลูกจ้างประจำ)  
ระบุเงินเดือน อัตราค่าตอบแทนและจำนวนเดือน 

 
แนบเอกสาร เช่นขอ้มูล
ค่าตอบแทน 

 กดบันทึกคำขอ 
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• เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว 
3.5 บันทึกข้อมูลคำของบประมาณในแบบฟอร์มเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่

ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว โดยแบ่งเป็น 3 ตำแหน่งดังนี้ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร  กดปุ่ม “เพ่ิมรายการ” ตามจำนวน

ของเจ้าหน้าที่ โดยเลือกรายละเอียด ดังนี้ ชื่อ – สกุลของเจ้าหน้าที่ เงินเดือนของเจ้าหน้าที่ และจำนวนเดือน (ระบบจะ

กำหนดค่าเริ่มต้นเป็น 12 เดือน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กดเพ่ิมรายการ 

 เลือกชื่อ - นามสกุลของเจ้าหน้าที่ระบุเงินเดือนและจำนวนเดือน 

 แนบเอกสาร เช่นขอ้มูลเงินเพ่ิมพิเศษ 

 กดบันทึกคำขอ 
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• ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 
3.6 บันทึกข้อมูลคำของบประมาณในแบบฟอร์มค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) โดย

แบ่งเป็น 5 ตำแหน่ง แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ สหสาขาวิชาชีพ กดปุ่ม “เพิ่มรายการ” ตามจำนวน

ของเจ้าหน้าที่ โดยเลือกรายละเอียด ดังนี้ ชื่อ – สกุลของเจ้าหน้าที่ ประเภทกลุ่ม อัตราต่อเดือน และจำนวนเดือน 

(ระบบจะกำหนดค่าเริ่มต้นเป็น 12 เดือน)  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กดเพ่ิมรายการ 

 เลือกชื่อ – นามสกุลของเจ้าหน้าที่ ระบุกลุ่ม อัตราต่อเดือน และจำนวนเดือน 

 แนบเอกสาร เช่นขอ้มูลอัตราต่อเดือน 

 กดบันทึกคำขอ 

 กดเพ่ิมรายการ 
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• เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) 
3.7 บันทึกข้อมูลคำของบประมาณในแบบฟอร์มเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพ้ืนที่

พิเศษ (สปพ.) โดยแบ่งเป็น 3 ตำแหน่ง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ กดปุ่ม “เพิ่มรายการ” ตามจำนวน

ของเจ้าหน้าที่ โดยเลือกรายละเอียด ดังนี้ ชื ่อ – สกุลของเจ้าหน้าที่ อัตราต่อเดือน และจำนวนเดือน (ระบบจะ

กำหนดค่าเริ่มต้นเป็น 12 เดือน)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กดเพ่ิมรายการ 

 เลือกชื่อ – นามสกุลของเจ้าหน้าที่ ระบุ อัตราต่อเดือน และจำนวนเดือน 

 แนบเอกสาร เช่นขอ้มูลอัตราต่อเดือน 

 กดบันทึกคำขอ 
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• ค่าเช่าอาคารสำนักงาน 
 3.8 บันทึกข้อมูลคำของบประมาณในแบบฟอร์มค่าเช่าอาคารสำนักงาน กดปุ่ม “เพ่ิมรายการ” ตามจำนวน

รายการ โดยระบุ ชื ่อรายการ สถานที่ เลขที่สัญญา อัตราต่อเดือน จำนวนเดือน (ระบบจะกำหนดค่าเริ ่มต้นเป็น  

12 เดือน)  

 

 

 

 

 

 

 

• ค่าเช่าทรัพย์สิน 
 3.9 บันทึกข้อมูลคำของบประมาณในแบบฟอร์มค่าเช่าทรัพย์สิน กดปุ่ม “เพ่ิมรายการ” ตามจำนวนรายการ 

โดยระบุ ชื่อรายการ เลขที่สัญญา อัตราต่อเดือน และจำนวนเดือน เดือน (ระบบจะกำหนดค่าเริ่มต้นเป็น 12 เดือน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กดเพ่ิมรายการ 
 ระบุรายการ สถานที่ เลขที่สัญญา อัตราต่อเดือน และจำนวนเดือน 

 แนบเอกสาร เช่น สัญญาเช่า 

 กดบันทึกคำขอ 

 กดเพ่ิมรายการ 
 ระบุรายการ เลขที่สัญญา อัตราต่อเดือน และจำนวนเดือน 

 แนบเอกสาร เช่นขอ้มูลสัญญาเชา่ 

 กดบันทึกคำขอ 
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• ค่าปฏิบัติงานเวรพยาบาล บ่าย ดึก 
 3.10 บันทึกข้อมูลคำของบประมาณในแบบฟอร์มค่าปฏิบัติงานเวรพยาบาล บ่าย ดึก โดยแบ่งเป็น  

3 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค เจ้าหน้าที่พยาบาล เพ่ือบันทึกรายละเอียดและคำนวณค่าปฏิบัติงาน

เวรพยาบาล บ่าย ดึก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กรอกจำนวนเจ้าหน้าท่ีและจำนวนเวร 

 แนบเอกสาร เช่น รายละเอียดค่าตอบแทน 

 กดบันทึกคำขอ 
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• ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ 
3.11 บันทึกข้อมูลคำของบประมาณในแบบฟอร์มค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ โดยแบ่งเป็น  

3 ตำแหน่ง คนงานชั้นที่ 1 คนงานชั้นที่ 2 หัวหน้าผู้ป่วย เพ่ือบันทึกรายละเอียดและคำนวณค่าตอบแทน

ผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กดเพ่ิมรายการ 

 กรอกชื่อ - สกุล อัตราต่อเดือน และจำนวนเดือน 

 แนบเอกสาร เช่น รายละเอียดค่าตอบแทน 

 กดบันทึกคำขอ 
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• ค่าเช่ารถยนต์ 
3.12 บันทึกข้อมูลคำของบประมาณในแบบฟอร์มค่าเช่ารถยนต์ เพ่ือบันทึกรายละเอียด 

 

 
 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

 
 

• ค่าตอบแทนเหมาจ่าย 

3.13 บันทึกข้อมูลคำของบประมาณในแบบฟอร์มค่าตอบแทนเหมาจ่าย เพ่ือบันทึกรายละเอียด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กดเพ่ิมรายการ 

 เลือกประเภทรถ 

 กรอกข้อมลูตามแบบฟอร์ม 

 แนบเอกสาร เช่น สัญญาเช่ารถ 

 กดบันทึกคำขอ 

 กดเพ่ิมรายการ 
 กรอกชื่อ-สกลุ อัตราเดือน และจำนวนเดือน 

 กดบันทึกคำขอ 

 แนบเอกสาร เช่น รายละเอียดค่าตอบแทน

เหมาจ่าย 
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• เงินตอบแทนพื้นที่ลงสอบสวนโรค 
3.14 บันทึกข้อมูลคำของบประมาณในแบบฟอร์มเงินตอบแทนการลงพื้นที่สอบสวนโรค โดยแบ่งเป็น 2 

ตำแหน่ง แพทย์/สัตว์แพทย์ นักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่อื่นๆ เพื่อบันทึกรายละเอียดและคำนวณ

ค่าตอบแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กดเพิ่มรายการ 

 เลือกชื่อ-สกุล อัตราต่อเดือน และจำนวนวนั 

 แนบเอกสาร เช่น รายละเอียดค่าตอบแทน

เหมาจ่าย 

 กดบันทึกคำขอ 
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• เงินประกันสังคม  
3.15 บันทึกข้อมูลคำของบประมาณในแบบฟอร์มเงินประกันสังคม โดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประมาณการจากพนักงานราชการของกรมควบคุมโรค ในงบบุคลากร 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

• เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  
3.16 บันทึกข้อมูลคำของบประมาณในแบบฟอร์มกองทุนเงินทดแทน โดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประมาณการจากพนักงานราชการของกรมควบคุมโรค ในงบบุคลากร 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 แนบเอกสาร เช่น รายละเอียดเงินประกันสังคม 

 กรอกอัตรา งบประมาณต่อเดือน จำนวนเดือน  

 กดบันทึกคำขอ 

 แนบเอกสาร เช่น รายละเอียดเงินประกันสังคม 

 กรอกอัตรา งบประมาณต่อเดือน จำนวนเดือน  

 กดบันทึกคำขอ 

ฟอรม์ กองทุนเงนิทดแทน 
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➢ งบดำเนินงาน ขั้นต่ำ (จ้างเหมา) 

3.16 กองบริหารทรัพยากรบุคคล บันทึกข้อมูลในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข (ESMS) เมนูคำของบประมาณกรมควบคุมโรค  

 3.17 เพ่ิมรายการ เพื่อกรอกรายละเอียด คือ ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วยนับ อัตราส่วนต่อหน่วย 

เลขที่สัญญา และเหตุผลความจำเป็น (หมายเหตุ: รายละเอียดนี้ใช้กับรายการ ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความ

สะอาด / รักษาความปลอดภัย / เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน / ดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ / ดูแลบำรุงรักษาสนาม

หญ้า - สวนหย่อม / ดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ / ดูแลกำจัดปลวก / ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง / บำรุงรักษาและ

พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม / บริการซ่อมแซมครุภัณฑ์และดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์รวม

บริการซักผู้ป่วย / ขนย้ายอุปกรณ์สำนักงาน (สำหรับอาคารสร้างเสร็จใหม่)) 

 

 เลือกปีงบประมาณ 2567 งบดำเนินงาน (ขั้นต่ำ)  

ประเภทย่อย จ้างเหมา และเลือกฟอร์มรายการ เพ่ือบันทึก 

 กดเพ่ิมคำขอ 

 เลือกเมนสูร้างคำขอ (ขาขึน้) 

 
ระบุรายละเอียดลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วยนับ อัตราส่วนต่อหน่วย เลขที่สัญญา 

 และเหตุผลความจำเป็น 

 แนบเอกสารประกอบ 

 เลือกเพ่ิมรายการ 

 กดบันทึกคำขอ 
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 3.18 เพ่ิมรายการ เพื่อกรอกรายละเอียด คือ หน่วยงาน อัตรา จำนวนคน และงบประมาณ ของงาน

ประจำสำนักงานลักษณะงานธุรการและงานควบคุมโรค ครัวเรือน A1 ครัวเรือน A2 งบประมาณของการพ่น/ 

ชุบมุ้ง และเหตุผลความจำเป็น (หมายเหตุ: รายละเอียดนี้ใช้กับรายการ จ้างเหมาพนักงานสนับสนุนปฏิบัติการ) 

➢  งบดำเนินงาน ขั้นต่ำ (ค่าสาธารณูปโภค) 

3.19 กองบริหารทรัพยากรบุคคล บันทึกข้อมูลในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข (ESMS) เมนูคำของบประมาณกรมควบคุมโรค  

 

 เลือกหน่วยงานที่ต้องการ 

 
ระบุอัตรา จำนวนคน และงบประมาณ ของงานประจำสำนักงานลักษณะงาน

ธุรการ และงานควบคุมโรค งบประมาณของการพ่น/ชุบมุ้ง และเหตุผล 

 เลือกเพ่ิมรายการ 

 แนบเอกสารประกอบ 
 กดบันทึกคำขอ 

 เลือกปีงบประมาณ 2567 งบดำเนินงาน (ขั้นต่ำ) ประเภทย่อย  

ค่าสาธารณูปโภค และเลือกฟอร์มรายการ เพ่ือบันทึก 

 กดเพ่ิมคำขอ 

 เลือกเมนสูร้างคำขอ (ขาขึน้) 
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 3.20 เพ่ิมค่าสาธารณูปโภค เลือกรายการ ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ และค่าเชื่อมโยง

เครือข่าย เพ่ือบันทึกข้อมูลรายละเอียด คือ รายการจ่ายจริงปี 2565 ได้รับจัดสรรปี 2566 ประมาณการปี 2567 

และชี้แจงเหตุผล 

 

 

 

 
ระบุรายการ รายการจ่ายจริงปี 2565 ได้รับจัดสรรปี 2566 

ประมาณการปี 2567 และชี้แจงเหตุผล 

 

 เพ่ิมค่าสาธารณูปโภค 

 กดบันทึกคำขอ 

 แนบเอกสาร
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แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
งบดำเนินงานโครงการ (ไม่รวมค่ายาฯ และขั้นต่ำ ประจำ) 

 
1. บทบาทการจัดทำแผนคำของบประมาณของหน่วยงาน : 

1.1 การจัดทำงบประมาณตามภารกิจของกรมควบคุมโรค (งาน Function) 

1.1.1 หน่วยงานวิชาการหลัก ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำคำของบประมาณ ตามประเด็น 
การจัดทำแผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมควบคุมโรค รวมทั้งภารกิจอื ่น ๆ  
ของหน่วยงานในฐานะกรมวิชาการ โดย 

1) ทบทวนผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 เป้าหมายการดำเนินงาน ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปี 2566 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
(พ.ศ.2561 - 2580) โดยหารือผู้ทรงคุณวุฒิฯ และรองอธิบดีที่ดูแลหน่วยงาน 

2) เลือกประเด็นสำคัญที่จะดำเนินการในปี 2567 โดยพิจารณาต่อยอดจากนโยบายและ 
ประเด็นสำคัญของกรมควบคุมโรคในปี 2566 และสถานการณ์ปัญหาสำคัญของพื้นที่ รวมทั้ง  ควรสอดคล้อง  
ตาม แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) นโยบายรัฐบาล ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกรมควบคุมโรค โดยบูรณาการและเชื่อมโยงกับเป้าหมายการทำงานในทุกระดับ ของกองวิชาการ/สถาบัน 
และ สคร. ในฐานะกรมวิชาการเท่านั้น  

3) จัดทำโครงการเพื่อเสนอคำของบประมาณปี 2567 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 2567 (ประเด็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องจาก

ปีงบประมาณ 2566) 
1) ให้ความสำคัญกับการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยง

สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 – 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 2567 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  
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2. ข้ันตอนการจัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณปี 2567 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 2567 โดยใช้ยุทธศาสตร์การรักษา
สมดุลทางด้านสุขภาพและเศรษฐกิจให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (new normal) 

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 2567 ตามกิจกรรมที่กำหนดโดยใช้ฐานคิด 
จากกิจกรรมและค่าเป้าหมายของกิจกรรมที่จะดำเนินการ 

2.6 จ ัดทำรายละเอ ียดและบันทึกข ้อม ูลในระบบบริหารจ ัดการเช ิงย ุทธศาสตร ์ กรมควบคุมโรค  
กระทรวงสาธารณสุข (ESMS) เมนูคำของบประมาณกรมควบคุมโรค ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565  

2.7 หน่วยงานนำเสนอแผนคำขอให้กรมฯ พิจารณา (หน่วยงานละไม่เกิน 5-8 นาที สรุปสั้น ๆ ไม่เกิน  
5 สไลด์ ประกอบด้วย กรอบแนวคิด กิจกรรมสำคัญ ค่าเป้าหมายงบประมาณ และผลลัพธ์ของโครงการที่เป็น
รูปธรรม) ทั้งนี้ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จะแจ้งกำหนดการอย่างเป็นทางการในลำดับต่อไป 
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3. การจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค (ESMS) 

3.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบตามประเด็นการจัดทำแผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 กรมควบคุมโรค บันทึกข้อมูลในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
(ESMS) เมนูคำของบประมาณกรมควบคุมโรค 

 
 
3.2 เพิ่มข้อมูลโครงการ ในเมนูสร้างคำขอ (ขาขึ้น) โดยในหน้าต่างจะแสดงผลข้อมูลโครงการ ระยะเวลา 

และงบประมาณที่หน่วยงานได้บันทึกข้อมูลไว้แล้ว 

 

 เลือกงบดำเนินงาน (โครงการ) 

และฟอร์มรายการ เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 กดเพ่ิมคำขอ 

 เลือกเมนสูร้างคำขอ (ขาขึน้) 

 เพ่ิมโครงการ 

 สรุปโครงการ - ระยะเวลา - 

งบประมาณ ที่บันทึกข้อมลูแล้ว 
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3.3 กรอกรายละเอียดข้อมูลโครงการ ตามแนวทางการจัดทำแผนคำของบประมาณของหน่วยงาน  
งบดำเนินงาน (โครงการ)  

 

 เลือกประเด็นการจัดทำคำขอ  ตามประเด็นการจัดทำ 
แผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 กรอกชื่อโครงการ โดยมีลักษณะเป็นโครงการใหญ่ 

 เลือกความสอดคล้องโครงการ 

 
ระบุหลักการและเหตุผล ท่ีต้องจัดทำโครงการ  
โดยขอให้ระบุความจำเป็นในเชงิระบาดวิทยา (ถ้ามี) 

 ระบุเหตุผลที่จำเป็นในการดำเนินการ (จำกัด 400 ตัวอักษร) 

 ระบุวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ 

 เลือกลักษณะโครงการ โดยถ้าเป็นโครงการต่อเนื่อง  
ระบบจะให้กรอกผลการดำเนินงานที่ผา่นมา (จำกดั 400 ตวัอักษร) 

 ระบุระยะเวลาเร่ิมต้น ถึงเดือนที่สิ้นสุดโครงการ 

 กดเพ่ิมผลผลิตโครงการ >> ผลของการดำเนินโครงการในภาพรวม  
โดยมีลักษณะเป็นผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่นำสู่ผลสำเร็จตามวตัถุประสงคข์องโครงการ 

 กดเพ่ิมตัวชี้วัดเชิงปริมาณ >> เพื่อวัดผลการดำเนินงาน  
ซ่ึงสามารถวัดสิ่งที่นับได้เป็นรูปธรรม เช่น จำนวน เป็นต้น 

 กดเพ่ิมตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ >> เพื่อวัดผลการดำเนินงาน  
ซ่ึงสามารถวัดได้เป็นนามธรรม เช่น ความพึงพอใจ เป็นต้น  

 วิธีการดำเนินงาน >> เป็นการอธิบายขั้นตอนการทำงานที่สำคัญ  
ที่นำไปสู่ผลสำเร็จของโครงการ  
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13.1 เพ่ิมกิจกรรม/ งบประมาณ : ตารางจะเพ่ิมข้ึนมาประกอบด้วย 

• ลำดับ : เป็นลำดับกิจกรรมซึ่งระบบจะ Auto ให้ 

• กิจกรรม : กระบวนการที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยชื่อกิจกรรมจะ
สอดคล้องกับโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดการดำเนินงาน 

• เป้าหมายกิจกรรม : ผลของการดำเนินงานกิจกรรมเมื่อสำเร็จแล้ว 

• ประเภทเงิน : เป็นแหล่งงบประมาณท่ีนำมาสนับสนุน คือ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

• รายการ : เป็นลักษณะรายละเอียดรายการของกิจกรรม ได้แก่  
- 1. ประชุม/อบรม/สัมมนาในประเทศ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ประชุม และสัมมนา  

ซึ่งประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร  ค่าใช้จ่ายอ่ืน
ที่จำเป็นในการฝึกอบรม  

- 2. ประชุมราชการ เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมปรึกษาหารือภายในหน่วยงานหรือระหว่าง
หน่วยงาน เพ่ือรับทราบนโยบายในการทำงาน ชี้แจงงาน หลักเกณฑ์ต่างๆ หรือจัดทำแผนงาน  ติดตามความก้าวหน้า
ของการดำเนินงาน ประชุมรับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรค ซึ่งไม่รวมถึงการประชุม อบรม สัมมนา 

- 3. ค่าอาหารทำการนอกเวลา หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการ
ตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนด (ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนฯนอกเวลาราชการ พ.ศ.
2550 วันทำการปกติ วันละไม่เกิน 200 บาท/คน (  4 ชั่วโมงๆ ละ 50 บาท ) วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ -นักขัตฤกษ์ 
วันละไม่เกิน 420 บาท/คน (  7 ชั่วโมงละๆ  60 บาท )) 

- 4. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม  หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร
ความรู้ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคแก่ประชาชน เช่น การรณรงค์ การจัดนิทรรศการ ฯลฯ 

- 5. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ หมายถึง  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนให้กับหน่วยงาน  เช่น สถานศึกษา  ทัณฑสถาน หรือหน่วยงานภาคเอกชน  สถาน
ประกอบการ  ชุมชน เช่น วัด  มัสยิด อสม. ดำเนินการหรือจัดกิจกรรมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค โดยให้
คำนวณค่าใช้จ่ายเป็นค่าเฉลี่ยต่อหน่วยงาน 

- 6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานเฝ้าระวัง  ป้องกัน ควบคุมโรค  หมายถึง   
ค่าใช้จ่ายในการประสานงาน ชี้แจงจัดทำข้อตกลง  การร่วมกำหนดนโยบายวางแผน  รวมทั้งการพัฒนาทักษะของ
เครือข่าย การชี้แจงถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานให้กับหน่วยงานเครือข่ายโดยให้คำนวณเป็นค่าใช้จา่ย
ต่อหน่วยงานและระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน 

 
กิจกรรม/งบประมาณ >>  เป็นกจิกรรมและ
งบประมาณที่ใช้ดำเนินงานโครงการ 
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- 7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้   หมายถึง  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ประสานผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งการชักชวนหน่วยงานที่มีภาระงานคล้ายกันมาร่วมวงทำงานให้บรรลุผลร่วมกัน การจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานด้านต่างๆ รวมถึง การจัดตลาดนัดความรู้เพ่ือเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี ตลอดจนการร่วมกันถ่ายทอดบทเรียนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานและเครือข่ายหรือจากผู้เชี่ยวชาญ  

- 8.ค่าประชาสัมพันธ์ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
- 9. นิเทศ/ ติดตาม /ลงพื้นที่ดำเนินการควบคุมโรคระบาด หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน

ในพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือรวบรวมข้อมูลในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค 
- 10. ค่าใช้จ่ายอื่น เป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากข้อ 1 - 9 

• รวมงบประมาณ : เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรม ซึ ่งระบบจะคำนวณจากการ 
แตกตัวคูณภายในกิจกรรม 

13.2  แตกตัวคูณ : เป็นการคำนวณค่าใช้จ่ายจากการประมาณการค่าใช้จ่ายตามรายการหลัก 
ประกอบด้วย 

• รายการหลัก : เป็นรายการของกิจกรรม จากตารางกิจกรรม/ งบประมาณ  

• ค่าใช้จ่าย : เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร  ค่าพาหนะ  ค่าผลิตเอกสาร  เป็นต้น 

• ตัวคูณค่าใช้จ่าย : เป็นการคำนวณงบประมาณ  
- หน่วยนับ (1) : เป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นจำนวนหรือความถ่ี เช่น 1 ครั้ง , 5 หน่วยงาน เป็นต้น  
- หน่วยนับ (2) : เป็นค่าใช้จ่ายทีเ่ป็นจำนวนหรือความถี่ เช่น 10 คน , 6 มื้อ เป็นต้น 
- อัตรา(บาท) : เป็นค่าใช้จ่ายในลักษณะของ Unit Cost 
ทั้งนี้ ถ้าอัตราค่าใช้จ่ายเป็นลักษณะการคูณท่ีมากกว่า 2 หน่วยนับ ให้รวมหน่วยนับเป็น 2 หน่วยนบั 

เช่น ค่าอาหาร 2 ครั้ง X 55 คน x 2 มื้อ x 80 บาท >> รวมหน่วยนับเป็น ค่าอาหาร 55 คน x 4 มื้อ x 80 บาท เป็นต้น 
หรืออัตราค่าใช้จ่ายเป็นลักษณะเหมาจ่าย เช่น ค่าจ้างผลิตเอกสาร  100 เล่ม x 200 บาท >> ให้แตกตัวคูณเป็น 
ค่าจ้างผลิตเอกสาร 1 ครั้ง x 100 เล่ม x 200 บาท เป็นต้น 

• รวมค่าใช้จ่าย : ระบบจะคำนวณในลักษณะการคูณ คือ หน่วยนับ (1) x หน่วยนับ (2) xอัตรา(บาท) 
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13.3  แตกแผนการใช้งบประมาณ : เป็นการวางแผนค่าใช้จ่าย ตามระยะเวลาโครงการที่ระบุไว้ใน
ข้อ 8 โดยต้องระบุค่าใช้จ่ายให้เท่ากับงบประมาณตามกิจกรรม 

 
 

 
 
14.1 ภายใน : หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค เช่น สำนักจัดอบรม, ชี้แจงสคร. 
14.2 ภายนอก : หน่วยงานเครือข่ายภายนอกกรมฯ เช่น สสจ. จังหวัด รพ.สต. อสม. ฯลฯ 
 

 
กลุ่มเป้าหมายที่วิเคราะห์แล้วว่าหากดำเนินการ 
ตามกิจกรรมที่กำหนดแล้วจะส่งผลต่อความสำเร็จของ 
การลดโรคและภัยสุขภาพได้สูง 
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---------------------------------------------------- 

 พ้ืนที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการเพ่ือแก้ปัญหา  
เช่น จังหวัด อำเภอ ฯลฯ 

 
ผลลัพธ์สุดท้าย (Final Outcome) ที่เกิดขึ้นจากการนำผลผลิต (Output)  
ไปใช้ประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
รวมท้ังประชาชนจะได้ประโยชนอ์ย่างไรจากการดำเนินโครงการดังกล่าว 

 เพ่ิมผู้รับผิดชอบโครงการ จากรายชื่อ  
โดยสามารถค้นหารายชื่อได้ 

 กดบันทึกคำขอเพ่ือยืนยนัการเสนอโครงการฯ 

 แนบเอกสารประกอบ เช่น ข้อตกลงท่ีต้องดำเนินการ 
หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ เป็นต้น 
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ข้อมูล 7 ตุลาคม 2565

หน่วยงานหลัก

0. นโยบายส าคัญ

0.01 การพัฒนาการด าเนินงานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก

กองโรคจากการประกอบอาชีพและ

ส่ิงแวดล้อม

0.02 การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กองดิจิทัลเพ่ือการควบคุมโรค

0.03 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่และภัยสุขภาพของ

ด่านช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนคู่ขนาน เขตสุขภาพท่ี 10

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 10 จังหวัด

อุบลราชธานี

0.04 โครงการขับเคล่ือนการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็ก

และเยาวชน โดยใช้ TSY Program: Thailand Safe Youth Program

กองป้องกันการบาดเจ็บ

0.05 โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านการป้องกันการจมน้ าในกลุ่มเด็กวัยเรียน กองป้องกันการบาดเจ็บ

0.06 โครงการการพัฒนาแพคเกจเฝ้าระวังสุขภาพ เพ่ือป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ กองโรคจากการประกอบอาชีพและ

ส่ิงแวดล้อม

0.07 โครงการป้องกันการจมน้ าโดยใช้ชุมชนเป็นฐานภายใต้ยุทธศาสตร์ผู้ก่อการดี (MERIT 

MAKER)

กองป้องกันการบาดเจ็บ

0.08 โครงการพัฒนามาตรฐานเครือข่ายห้องปฏิบัติการสาธารณสุขด้านป้องกันควบคุมโรค

และภัยสุขภาพ (Public Health Laboratory)

สถาบันบ าราศนราดูร

0.09 โครงการพัฒนาขีดความสามารถ เสริมสร้างความเข้มแข็ง เฝ้าระวัง ป้องกัน ตรวจจับโรค

และภัยสุขภาพและจัดการความเส่ียงด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศแบบบูรณาการ

กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

และกักกันโรค

0.10 โครงการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเพ่ือเตรียมความพร้อม

รับมือภาวะฉุกเฉินจากโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และโรคระบาด เขตสุขภาพ 12

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 12 จังหวัด

สงขลา

0.11 โครงการพัฒนามาตรการเพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจากมลพิษอากาศ กองโรคจากการประกอบอาชีพและ

ส่ิงแวดล้อม

0.12 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์

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 แผนงานพัฒนาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ า ภายใต้

แนวคิดสุขภาพหน่ึงเดียว

กองโรคติดต่อท่ัวไป

1.07 แผนงานควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ า กองโรคติดต่อท่ัวไป

1.08 แผนงานโรคเลปโตสไปโรสิส กองโรคติดต่อท่ัวไป

1.09 แผนงานโรคติดต่อในเด็ก กองโรคติดต่อท่ัวไป

ประเด็นการจัดท าแผนค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมควบคุมโรค

ประเด็น
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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 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

2.02 แผนงานยุติปัญหาเอดส์ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

2.03 แผนงานป้องกันและควบคุมโรคตับอักเสบจากไวรัสบีและซี กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

2.04 แผนงานป้องกันควบคุมวัณโรค กองวัณโรค

2.05 แผนงานป้องกันควบคุมโรคเร้ือน สถาบันราชประชาสมาสัย

3. กลุ่มโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเส่ียงจากพฤติกรรมสุขภาพ (Non-Communicable Diseases: NCDs)

3.01 แผนงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, เมตาบอลิกซิน

โดรม และการบริโภคโซเดียม)

กองโรคไม่ติดต่อ

3.02 แผนงานควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์

3.03 แผนงานป้องกันควบคุมการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์

ยาสูบ

3.04 แผนงานป้องกันการจมน้ า กองป้องกันการบาดเจ็บ

3.05 แผนงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน กองป้องกันการบาดเจ็บ

3.06 แผนงานป้องกันการบาดเจ็บจากพลัดตกหกล้ม 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
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5. การพัฒนาและขับเคล่ือนงานเชิงระบบ (System Development)

5.01 แผนงานการพัฒนาศักยภาพและกลไกการด าเนินงานความร่วมมือด้านการเฝ้าระวัง 

ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือความม่ันคง

ทางสุขภาพโลก (GHSA) ในการสนับสนุนให้เกิดศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

และโรคติดต่ออุบัติใหม่ (ASEAN Center for Public Health Emergency and Emerging 

Disease: ACPHEED) ด้านการตอบโต้  (Response) ท่ีเข้มแข็ง

ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

5.02 แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศและกักกัน

โรคตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (IHR 2005) และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 

พ.ศ. 2558

กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

และกักกันโรค

5.03 แผนงานพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณา

การ

กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะ

ฉุกเฉิน

5.04 แผนงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในแรงงานข้ามชาติ กองโรคติดต่อท่ัวไป

5.05 แผนงานการพัฒนากลไกความร่วมมือเครือข่ายท้ังระดับชาติและนานาชาติเพ่ือยกระดับ

ระบบเฝ้าระวัง  สอบสวน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

กองระบาดวิทยา

5.06 แผนงานพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการสาธารณสุขด้านป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สถาบันบ าราศนราดูร/

ส านักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5.07 แผนงานบูรณาการข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data เพ่ือการสนับสนุนการด าเนินงานโรคและ

ภัยสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ

กองดิจิทัลเพ่ือการควบคุมโรค

5.08 แผนงานขับเคล่ือนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตระดับพ้ืนท่ี (พชอ./พชข.) และระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ส านักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน/

กองนวัตกรรมและวิจัย

5.09 แผนงานการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันควบคุมปัจจัยเส่ียงท่ีคุกคาม

สุขภาวะ

ส านักส่ือสารความเส่ียงและพัฒนา

พฤติกรรมสุขภาพ

5.10 แผนงานการสร้างเสริมระบบการส่ือสารความเส่ียงในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินทาง

สาธารณสุขในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ส านักส่ือสารความเส่ียงและพัฒนา

พฤติกรรมสุขภาพ

5.11 แผนงานพัฒนาก าลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล

5.12 แผนงานสุขภาพผู้เดินทาง กองโรคติดต่อท่ัวไป

5.13 แผนงานป้องกันควบคุมโรคอุบัติใหม่และเวชศาสตร์เขตเมือง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

5.14 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของระบบนวัตกรรมและวิจัย ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัย

สุขภาพ
กองนวัตกรรมและวิจัย

5.15 แผนงานขับเคล่ือนมาตรการทางกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กองกฎหมาย

5.16 แผนงานขับเคล่ือนมาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ

และโรคจากส่ิงแวดล้อม

กองกฎหมาย
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5.17 แผนงานขับเคล่ือนการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม

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

ปฏิบัติการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (Alcohol and Tobacco 

Control Operation Unit : ATCU

กองกฎหมาย

5.18 แผนงานการพัฒนาสิทธิประโยชน์และบริการเพ่ือการป้องกันควบคุมโรคในระบบสุขภาพ

 กรมควบคุมโรค

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน/

กองนวัตกรรมและวิจัย

5.19 แผนงานโครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน ควบคุมโรคท่ีส าคัญใน

เรือนจ าภายใต้แผนปฏิบัติการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ

โครงการพระราชด าริฯ

5.20 แผนงานพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

5.21 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.2567 
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. ขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดเพ่ือเสนอของบประมาณปี 2567 
2.1 หน่วยงาน ทบทวนข้อมูลรายการยา เวชภัณฑ์ที ่มิใช่ยา สารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์  

ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้ 
1) รายการยา 

- ยามาลาเรีย และยาเท้าช้าง ให้กองโรคติดต่อนำโดยแมลง จัดทำคำขอภาพรวม 
- ยาต้านไวรัส Oseltamivir ให้กองโรคติดต่อทั่วไปจัดทำคำขอภาพรวม 
- ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ และอ่ืน ๆ ให้ทุกหน่วยงานจัดทำคำขอ 

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 2566 และความจำเป็น หลักและวิธีคิด 

2.3 จัดทำรายละเอียดและบันทึกข้อมูลในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค  
กระทรวงสาธารณสุข (ESMS) เมนูคำของบประมาณกรมควบคุมโรค ภายในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 
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3. การจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค (ESMS) 
3.1 หน่วยงาน บันทึกข้อมูลในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

(ESMS) เมนูคำของบประมาณกรมควบคุมโรค  
 

 

3.2 บันทึกข้อมูลคำของบประมาณ โดยกดเพิ่มรายการ ในแบบฟอร์มรายการยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
สารเคมี วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัคซีน เพ่ือกรอกรายละเอียด คือ รายการ กลุ่มเป้าหมาย (รายบริการ) จำนวน 
หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล เพ่ิม-ลด จากที่ได้รับจัดสรร ปี 2566 และ ชี้แจงความจำเป็น/
หลักและวิธีการคิด เพ่ือบันทึกรายละเอียด 

 
กรอกรายละเอียดดังนี้ 

1) ลำดับ : ระบบจะเพ่ิมใหห้ลังจากท่ีกดเพ่ิมรายการ 
2) รายการ : ระบุชื่อรายชื่อของรายการยา เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา สารเคมี วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัคซีน 
 
 
 

 
กดเลือกแบบฟอร์ม ตามประเภทของค่ายา  
ได้แก่ ยา เวชภัณฑ์ทีม่ิใช่ยา สารเคมี วัสดวุทิยาศาสตร์ และวัคซีน 

 เลือกงบดำเนินงาน(ค่ายา) 
 เลือกเมนสูร้างคำขอ (ขาขึน้) 

 เพ่ิมรายการ 

 กดเพ่ิมคำขอ 

 กรอกรายละเอียด 
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3) ประมาณการค่าใช้จ่าย : 
3.1) กลุ่มเป้าหมาย (รายบริการ) : ขอระบุกลุ่มเป้าหมาย และจำนวนบริการ เช่น บุคลากรทาง

การแพทย์ 5,000 ราย ผู้ต้องขัง 2,000 ราย เป็นต้น 
3.2) จำนวน : ขอให้ระบุปริมาณทีใ่ช้เพื่อการป้องกันควบคุมโรค  
3.3) หน่วยนับ : เป็นหน่วยนับของรายการ เช่น โดส กล่อง set pack เม็ด ตลับ รายการ เป็นต้น 
3.4) ราคาต่อหน่วย : ราคาต่อ 1 หน่วยนับ เป็น Unit Cost 
3.5) งบประมาณ : ระบบจะคำนวณจาก จำนวน x ราคาต่อหน่วย 

4) ชี้แจงเหตุผล เพ่ิม-ลด จากที่ได้รับจัดสรร : ขอให้ระบุเหตุผลในการเสนอขอแบบคร่าวๆ ซึ่งระบบ
จำกัดตัวอักษรที่ 400 ตัวอักษร 

5) ชี้แจงความจำเป็น/หลักและวิธีการคิด : ให้ชี้แจงเหตุความจำเป็นในการเสนอของบประมาณ 
รวมทั้งวิธีคำนวณในการเสนอขอจำนวนดังกล่าว  

 
 

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

 
แนบเอกสารประกอบ เช่น ข้อตกลงในการให้บริการ  
แผนคำขอค่ายา เป็นต้น 

 กดบันทึกคำขอ 
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แนวทางการจัดทำแผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 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  ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรก

ในอาคาร ทั ้งที ่เป็นการดำเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดตั ้งครั ้งแรก  
ในสถานที่ราชการ 

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

ค่าชดเชยผลอาสิน เป็นต้น 
 

 

 

 

ที่มา : หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว68 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย  
ตามงบประมาณ 
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2) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดทำแผนคำของบลงทุน ปีงบประมาณ 2567 กรมควบคุมโรค 

2.1) รายการงบลงทุนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างควรใช้เพื่อพัฒนาการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค 
สู ่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านต่าง ๆ หน่วยงานควรเสนอตั ้งคำของลงทุนฯ ให้สอดคล้องกับภารกิจ 
ของหน่วยงานและไม่สร้างภาระรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น 

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

* รายการที่อยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ/เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ใช้ใบเสนอราคา จำนวน  
1 บริษัท สำหรับรายการที่อยู่นอกเหนือราคากลางดังกล่าวให้ใช้ใบเสนอราคาคู่เทียบ จำนวน 3 บริษัท 

2.3) ขอให้หน่วยงานตรวจสอบรายละเอียดตัวคูณ ราคาต่อหน่วย ให้ถูกต้องเพื่อประกอบการจัดทำ
ฐานข้อมูลได้ถูกต้องและครบถัวน 

2.4) รายการค่าครุภัณฑ์ มีหลักเกณฑ์ในการเสนอตั้งงบประมาณ ดังนี้ 
 2.4.1 ชื่อครุภัณฑ์ควรเป็นภาษาไทย เป็นชื่อกลาง ๆ ที่สื่อความหมายได้ กรณีเป็นรายการที่อยู่ 
ในบัญชีราคามาตรฐานของสำนักงบประมาณ ขอให้ระบุชื ่อให้ตรงตามบัญชีราคามาตรฐานทุกตัวอักษร  
กรณีที่ไม่มีชื่อในบัญชีราคามาตรฐาน ให้ใช้ชื่อรายการเดิมที่เคยจัดซื้อในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้  ขอให้ตั้งชื่อรายการ
ตามด้วย หน่วยงาน (ให้ใส่เฉพาะชื่อหน่วยงานเท่านั้น ไม่ใส่เป็นชื่อกลุ่มงาน) ตำบล อำเภอ และจังหวัดที่เป็น
ที่ตั้งของรายการ ตัวอย่างดังนี้  

- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู สำนักงาน
คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 12.1 ยะลา ตำบล 
สะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

2.4.2 ครุภัณฑ์ที่ใช้ด้วยกันควรจัดตั้งงบประมาณเป็นชุด เพื่อป้องกันการได้รับงบประมาณ  
เพียงชิ้นใดชิ้นหนึ่ง แล้วไม่สามารถใช้งานได้ แต่หากเป็นชุดที่มีราคาสูง ควรมีรายละเอียดและราคาของ 
แต่ละชิ้นอย่างชัดเจน ซึ่งการตั้งงบประมาณเป็นชุดนี้ ขอให้เป็นครุภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ร่วมกันอย่างแท้จริง 
มิใช่ เพียงนำครุภัณฑ์หลาย ๆ อย่างมาตั้งงบประมาณรวมกัน 

2.4.3 การกำหนดคุณลักษณะ (Specification) ของครุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับภารกิจและการใช้งาน 
หากเป็นครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในราคามาตรฐาน ให้ใช้คุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐาน แต่หากหน่วยงานมีความ
จำเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ชนิดเดียวกันแต่คุณลักษณะสูงกว่าหรือแตกต่างไปจากในบัญชีราคาม าตรฐาน 
ขอให้มีคำอธิบายคุณลักษณะนั้น ๆ ด้วย พร้อมเหตุผลความจำเป็นที่ต้องใช้ครุภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะ 
หรือ SPEC ที่พิเศษ หรือสูงกว่าราคามาตรฐาน 
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2.4.4 การกำหนดราคาครุภัณฑ์ให้เหมาะสม คือ  
- หากเป็นครุภ ัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐาน ต้องตั ้งร าคาตามบัญชีราคามาตรฐานของ 

สำนักงบประมาณเท่านั ้น (ชื ่อบัญชีและราคามาตรฐานฉบับล่าสุด สามารถดาวน์โหลดได้ที ่เว็บไซต์ของ 
สำนักงบประมาณ : www.bb.go.th)  
 - ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ (นอกบัญชีราคามาตรฐาน) ตั้งราคาตามคุณลักษณะและราคาที่สามารถจัดซื้อได้ 
โดยควรมีการสืบราคาก่อน กรณีมีผลการจัดซื้อในปีที่ผ่านมาให้ตั้งราคาตามผลการจัดซื้อล่าสุด และรายการ
ครุภัณฑ์ที่อยู่นอกบัญชีราคามาตรฐาน ขอให้หน่วยงานเสนอตั้งคำของบประมาณรายการที่มีราคาต่อหน่วย
ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป หากรายการใดมีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า10 ,000 บาท ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่นำ
รายละเอียดมาพิจารณา โดยหน่วยงานสามารถพิจารณาใช้แหล่งงบประมาณอื ่นในการจัดซื ้อได้ เช่น  
เงินงบลงทุนเหลือจ่าย เงินบำรุง เป็นต้น 

2.4.5 คุณลักษณะของครุภัณฑ์ต้องเขียนให้ชัดเจนและครบถ้วน เพียงพอที่จะชี้แจงถึงความ
เหมาะสมของราคาและคุณประโยชน์ของครุภัณฑ์นั้น ขอให้เขียนให้สั้น กระชับ ไม่จำเป็นต้องมีรายละเอียด
มากเกินไป แต่สาระสำคัญครบถ้วน และเป็นภาษาไทย 

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

2.4.7 การตั้งงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพื่อทดแทนของเดิม ต้องมีอายุการใช้งาน
เกิน 15 - 20 ปีขึ้นไป ยกเว้น การจัดหาเพื่อดำเนินนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และหน่วยงานที่จำเป็นต้องใช้
ยานพาหนะเป็นเครื ่องมือสำคัญในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที ่ ให้ระบุทะเบียนรถ หมายเลขครุภัณฑ์เดิม  
ปีที่จัดซื้อ อายุการใช้งาน สำหรับกรณีขอตั้งงบประมาณ เพื่อทดแทนรถยนต์ที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ขอให้ส่ง
รายงานการตรวจสภาพและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา รวมทั้งระยะทางในการใช้งาน (กิโลเมตร) ประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเติม 

2.4.8 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พิจารณาเสนอตั ้งตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัล  
เพื ่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื ้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ฉบับล่าสุด ได้ที่เว็บไซต์ www.mdes.go.th (หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของกองดิจิทัลเพ่ือ 
การควบคุมโรค) สำหรับการเสนอตั้งรายการเพื่อทดแทนของเดิมต้องมีอายุการใช้งานเกิน 7 ปีขึ้นไป 
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2.5) รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้เสนอตั้งตามความต้องการของหน่วยงาน เพื่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพในอนาคต โดยมีหลักเกณฑ์ในการเสนอตั้งงบประมาณ ดังนี้ 

2.5.1 ความพร้อมด้านสถานที ่ของที ่ด ินที ่จะก่อสร้าง รวมถึงการประเมินผลกระทบทาง 
ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 

2.5.2 การเตรียมความพร้อม หากก่อสร้างในพื ้นที ่ใหม่ต้องมีที ่ด ินพร้อมขนาดเหมาะสม 
ที่จะก่อสร้างและเป็นที่ดินที่ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ทางกฎหมาย และมีความพร้อมของระบบสาธารณูปโภค 

2.5.3 กรณีต้องรื ้อถอนอาคารเดิมหรือขนย้ายอุปกรณ์ เครื ่องมือไปยังสำนักงานชั ่วคราว  
ระหว่างส่งมอบพื้นที่และก่อสร้าง หน่วยงานต้องทำแผนการส่งมอบพื้นที่และแผนการขนย้าย รวมทั้งระบุ
ค่าใช้จ่ายแหล่งงบประมาณในการขนย้ายเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

2.5.4 เอกสารแนบของรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ แบบแปลน BOQ งวดงาน-งวดเงิน
ที่เป็นปัจจุบัน ลักษณะอาคาร วัตถุประสงค์ของการใช้งาน พื้นที่ใช้สอย ราคากลาง และระยะเวลาก่อสร้าง 
ควรใช้แบบแปลนตามมาตรฐานของ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  
หากออกแบบเอง แบบแปลนและราคาค่าก่อสร้าง ต้องผ่านการรับรองจากกองแบบแผน กรมสนับสนุน 
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขแล้วเท่านั้น 

2.5.5 ชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลความจำเป็น ที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานที่เป็นอยู่ 
พร้อมทั้งวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการก่อสร้าง ต้องแสดงถึงสภาพการใช้งานของสิ่งก่อสร้างเดิม ความจำเป็นที่
ต้องก่อสร้างใหมแ่ละจะสามารถรองรับผู้รับบริการ/ผู้ใช้งานเพิ่มข้ึนจำนวนเท่าใด ภายหลังการก่อสร้างเสร็จสิ้น 

2.5.6 หากทดแทนอาคารเดิม ต้องมีอายุการใช้งานเกินกว่า 25 ปี (ระบุ ปี พ.ศ.) ชี้แจงสภาพ
ชำรุด-ทรุดโทรม หากใช้งานจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานอย่างไร 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 
แบบมาตรฐาน) 
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2.6) แนวทางวิเคราะห์แผนคำของบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

▪ ครุภัณฑ์ 
1. จำแนก / ระบุวัตถุประสงค ์ 

1.1 ครุภัณฑ์ทั่วไป (การแพทย์ วิทยาศาสตร์ สำนักงาน โฆษณาและเผยแพร่ เป็นต้น) 
1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
1.3 ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ  

2. วิเคราะห์ความต้องการ / ความพร้อม 
2.1 ครุภัณฑ์ทั่วไป : แผนการใช้ประโยชน์ บำรุงรักษา ประมาณราคา 
2.2 คอมพิวเตอร์ :  
- รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที ่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท เสนอให้ กองดิจิทัล 

เพ่ือการควบคุมโรคพิจารณา 
- หากเกิน 10 ล้านบาท ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ 

3. วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อทดแทนของเดิม : (เพื่อรักษาปริมาณผลผลิต) เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อทดแทน

ครุภัณฑ์เดิม ที่เสื่อมสภาพ เพ่ือให้สามารถดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ตามปกติ  
3.2 เพ่ิมปริมาณเป้าหมายผลผลิต : เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึน 

ทั้งการเพิ่มขึ้นตามนโยบายรัฐบาลหรือเพ่ิมข้ึนตามความต้องการ หรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย  
3.3 เพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต : เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ/ 

ปรับปรุงคุณภาพ/มาตรฐานของการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ข้อกำหนด รวมถึง  
นโยบายรัฐบาล  

3.4 เพิ่มผลผลิตใหม่ : เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อรองรับการดำเนินงานใหม่ (ผลผลิตใหม่/
ภารกิจใหม่) ทีไ่ม่ได้ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน 

▪ สิ่งก่อสร้าง  
1. จำแนก / ระบุวัตถุประสงค ์

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 
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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 

 

3. การจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค (ESMS) 

3.1 ทุกหน่วยงานที ่เสนอตั ้งงบประมาณคำของบลงทุน บันทึกข้อมูลในระบบบริหารจัดการ 
เชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (ESMS) เมนูคำของบประมาณกรมควบคุมโรค 

3.2 การสร้างรายการคำของบลงทุน 
▪ รายการค่าครุภัณฑ์ 

(1) เลือกเมนูสร้างคำขอ (ขาขึ้น) กดเลือกปีงบประมาณ 2567 ประเภทงบรายจ่ายงบลงทุน  
ฟอร์มรายการครุภัณฑ์ กดเพ่ิมคำขอ จากนั้นให้กดเลือกเพ่ิมครุภัณฑ์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลือกปี 2567 ประเภทงบรายจ่าย 
งบลงทุน ฟอร์มรายการครุภัณฑ์ 
และฟอร์มรายการ เพ่ือบันทึก
ข้อมูล 

 เลือกเมนสูร้างคำขอ (ขาขึน้) 

กดเพ่ิมคำขอ 

กดเพ่ิมครุภัณฑ์ 

54



 

 

 

 

 

 

 

(2) บันทึกข้อมูลรายละเอียดคำของบลงทุนในแบบฟอร์มรายการค่าครุภัณฑ์ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กดเลือกหน่วยงาน 

พิมพ์ชื่อรายการครภุัณฑ์ โดย

ต้องเป็นชื่อภาษาไทยเท่าน้ัน 

พิมพ์ชื่อหน่วยงานที่เป็นที่ตั้งของ

ครุภัณฑ ์“ไม่ใส่เป็นชื่อกลุ่มงาน” 

กดเลือกจังหวัด อำเภอ/เขต ตำบล/

แขวง ที่เป็นที่ตั้งของครุภัณฑ ์

พิมพล์ำดับความสำคญั ความจำเป็น

ของครุภัณฑ์ภายในหน่วยงาน 

สรุปกรอบความต้องการของครภุัณฑ์น้ัน ๆ โดยที่

ต้องกรอกจำนวนกรอบความต้องการของครุภัณฑ์

ที่หน่วยงานควรจะมี /จำนวนเดมิที่มีอยู่ปัจจุบันที่

หน่วยงานมีทั้งหมด /จำนวนครุภัณฑป์ัจจุบันที่ใช้

งานได้ /จำนวนครุภัณฑ์ปัจจบุันที่ชำรดุ /จำนวน

ครุภัณฑ์ปัจจุบันทีข่าด และพิมพ์กรอกหน่วยนับให้

ครอบทุกช่อง 

กดเลือกหมวดครภุัณฑ ์

 

กรอกข้อมูลคำของบประมาณ พิมพ์จำนวนรายการครุภัณฑ์ทีข่อ /ราคาต่อ

หน่วย จากน้ันระบบจะคำนวณผลรวมงบประมาณให้อัตโนมัติ ทั้งน้ีหน่วยงาน

ต้องกรอกจำนวนรายการและราคาต่อหน่วยให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันความ

ผิดพลาดของวงเงินรวม และพิมพ์กรอกช่องหน่วยนับของครุภณัฑ ์ 
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วัตถุประสงค์ในการจัดหาครุภัณฑ์  

เพ่ือทดแทน /เพ่ิมประสิทธิภาพ 

 

หากเป็นเพื่อ

ทดแทนของเดิม 

ให้กดคลิกที่ช่อง

ทดแทน  

ครุภัณฑ์ท่ีจัดหาเพื่อทดแทนให้กรอกปี พ.ศ. ที่จัดซื้อ /จำนวนอายุการ

ใช้งาน /จำนวนครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อปีเดียวกัน อายุการใช้งานเท่ากัน และ

ระบุหมายเลขครุภัณฑ์เดิมที่จะขอทดแทนให้ครบทุกช่อง 

 
หากเป็นเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ  

ให้กดคลิกที่ช่องเพิ่มประสิทธภิาพ  

 
พิมพ์กรอกจำนวนครุภัณฑ์ที่จัดหา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

กดคลิกเพิ่มฯ 

ในการกรอก

ข้อมูลทดแทน

หรือกดเพิ่มฯ 

ถ้ารายการนั้นๆ 

มีการจัดซื้อในปี

พ.ศ. ที่ต่างกัน 

 
ปุ่มกดลบลำดับที่

ไม่ต้องการออก 

 การเปรียบเทียบราคา

ของรายการครุภัณฑ์ 

 กดคลิก สำหรับรายการตามบัญชีมาตรฐานฯ 

 กดคลิก สำหรับรายการตามบัญชีนวัตกรรม 

 

สำหรับรายการนอกมาตรฐาน ควรมีการสืบราคาก่อน กรณีมีผลการจัดซื้อในปีที่

ผ่านมาให้ตั้งราคาตามผลการจัดซื้อล่าสุด โดยกดคลิกท่ี 

>> ช่องราคาตลาด สืบราคาจากเมื่อปีพ.ศ.ใด ราคาต่อหน่วยกี่บาท 

>> หรือช่องราคาท่ีเคยจัดซื้อ หน่วยงานเคยจัดซื้อเมื่อปีใด ราคาต่อหน่วยกี่บาท 
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กรอกรายละเอียดคุณลักษณะของครุภณัฑ ์โดยต้องเขยีนให้ชดัเจนและครบถว้น เพียง

พอที่จะชี้แจงถึงความเหมาะสมของราคาและคุณประโยชน์ของครุภณัฑ์น้ัน และเขยีนให้สั้น 

กระชับ ไม่จำเป็นต้องมีรายละเอียดมากเกินไป แต่สาระสำคญัครบถ้วน และเป็นภาษาไทย 

 

กรอกรายละเอียดเหตุผลประกอบการขอตั้งงบประมาณ โดยระบุเหตุผลความจำเปน็ของรายการ

ครุภัณฑ์ทุกรายการอยา่งชัดเจน สามารถชี้แจงผู้เกี่ยวข้องให้เห็นพ้องและเช่ือถือว่าครุภัณฑ์มีความ

จำเป็นอยา่งแท้จริงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ควรบอก

สถานที่ใช้งานและคาดการณ์จำนวนผู้ใช้งานหรือผู้ใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์นัน้ ๆ 

11 

 
กรอกรายละเอียดประโยชน์ที่ได้จากครุภัณฑ์ โดยต้องระบุให้ชัดเจนเพื่อใช้ประกอบ

ในการชี้แจงฯ เช่น ประชาชนหรือหน่วยงานได้ประโยชน์อย่างไรกับครุภัณฑ์นี้ 
12 

 แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 13 

กดบันทึกคำขอ เมื่อกรอกรายละเอียดข้อมลูและ

แนบเอกสารครบทุกช่องแล้ว “ทัง้นี้ หากหน่วยงาน

กรอกข้อมลูหรือแนบไฟล์ไม่ครบ จะไม่สามารถบนัทึก

คำขอได้ ต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง” 

 
ลากวางไฟล์หรือคลิกที่ปุ่ม 

เพื่อแนบเอกสารใบเสนอราคา 

 
ลากวางไฟล์หรือคลิกที่ปุ่ม 

เพื่อแนบเอกสาร Spec. 

 
ลากวางไฟล์หรือคลิกที่ปุ่ม 

เพื่อแนบเอกสารอื่น ๆ 

 
กดปุ่มยกเลิก หากต้องการ

ยกเลิกรายการท้ังหมด 
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▪ รายการค่าส่ิงก่อสร้าง 
(1) เลือกเมนูสร้างคำขอ (ขาขึ ้น) กดเลือกปีงบประมาณ 2567 ประเภทงบรายจ่ายงบลงทุน  

ฟอร์มรายการก่อสร้าง กดเพ่ิมคำขอ จากนั้นให้กดเลือกเพ่ิมสิ่งก่อสร้าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(2) บันทึกข้อมูลรายละเอียดคำของบลงทุนในแบบฟอร์มรายการค่าสิ่งก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เลือกเมนสูร้างคำขอ (ขาขึน้) 

 เลือกปี 2567 ประเภทงบรายจ่าย 

งบลงทุน ฟอร์มรายการก่อสร้าง 

 กดเพ่ิมคำขอ 

 กดเพ่ิมสิ่งก่อสร้าง 

 กดเลือกหน่วยงาน 

 
พิมพ์ชื่อรายการสิ่งก่อสร้าง โดย 

ต้องเป็นชื่อภาษาไทยเท่านั้น 

 
พิมพ์ชื่อหน่วยงานที่เป็นที่ตั้งของ

สิ่งก่อสร้าง “ไม่ใส่เป็นชื่อกลุ่มงาน” 

 
 

กดเลือกจังหวัด อำเภอ/เขต ตำบล/

แขวง ที่เป็นที่ตั้งของสิ่งก่อสร้าง 
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พิมพล์ำดับความสำคญั ความจำเป็น

ของสิ่งก่อสร้าง 

 

 

สรุปกรอบความต้องการของสิง่ก่อสร้างน้ัน ๆ โดยที่ต้องกรอก

จำนวนกรอบความต้องการของสิ่งก่อสร้างที่หน่วยงานควรจะมี 

/จำนวนเดิมทีม่ีอยู่ปัจจบุันที่หน่วยงานมีทั้งหมด /จำนวน

สิ่งก่อสร้างปัจจบุันที่ใช้งานได้ /จำนวนสิ่งก่อสร้างปัจจุบันที่

ชำรุด /จำนวนสิ่งก่อสร้างปัจจบุันที่ขาด และพมิพ์กรอกหน่วย

นับให้ครอบทุกช่อง 

 กดคลิกเลือกหมวดสิ่งก่อสร้าง 

 

กรอกข้อมูลคำของบประมาณ พิมพ์จำนวนรายการสิ่งก่อสร้างที่ขอ /ราคาต่อหน่วย จากน้ัน

ระบบจะคำนวณผลรวมงบประมาณให้อัตโนมัติ ทั้งน้ีหน่วยงานต้องกรอกจำนวนรายการและ

ราคาต่อหน่วยให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันความผิดพลาดของวงเงินรวม และพิมพก์รอกช่องหน่วย

นับของสิ่งก่อสร้าง  
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วัตถุประสงค์ในการจัดหาสิ่งก่อสร้าง  

เพื่อทดแทน /เพิ่มประสิทธิภาพ 

 
สิ่งก่อสร้างที่จัดหาเพื่อทดแทนให้กรอกปี พ.ศ. ที่ก่อสร้าง /

จำนวนอายุการใช้งาน /จำนวนสิ่งก่อสร้างที่จัดซื้อปเีดยีวกัน 

อายุการใชง้านเท่ากัน  

 

หากเป็นเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ  

ให้กดคลิกที่ช่องเพิ่มประสิทธภิาพ  

 

กดคลิกเพิ่มฯ 

ในการกรอก

ข้อมูลทดแทน

หรือกดเพิ่มฯ 

ถ้ารายการนั้นๆ 

มีการก่อสร้างใน

ปีพ.ศ. ที่ต่างกัน 

หากเป็นเพ่ือทดแทนของเดิม 

ให้กดคลิกที่ช่องทดแทน  

 
ปุ่มกดลบลำดับท่ีไม่

ต้องการออก 

 
พิมพ์กรอกจำนวนสิ่งก่อสร้าง 

ที่จัดหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

 
ราคาอ้างอิงของ

รายการสิ่งก่อสร้าง 

 กดคลิก สำหรับรายการตามแบบราคากลาง 

 

สำหรับรายการนอกแบบราคากลาง ควรมีการสืบราคาก่อน กรณีมีผลการจดัซื้อในปี 

ที่ผ่านมาให้ตัง้ราคาตามผลการจดัซื้อล่าสุด โดยกดคลิกที่ 

>> ช่องราคาที่เคยก่อสร้าง สบืราคาจากเมื่อปีพ.ศ.ใด ราคาต่อหน่วยกี่บาท 

>> หรือช่องราคาอ่ืน ๆ ระบุราคากีบ่าท 

 

 

  
รายการสิ่งก่อสร้างตามแผนงบลงทุน

ระยะ 5ปี ฯ อยู่ในแผนฯ /นอกแผนฯ 
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กรอกรายละเอียดของสิ่งก่อสร้าง เช่น พื้นที่ใช้

สอย /เลขที่แบบแปลน /ระยะเวลาของการ

ก่อสร้าง /งวดงาน-งวดเงิน  

11 

 

กรอกรายละเอียดเหตุผลประกอบการขอต้ังงบประมาณ โดยระบุเหตุผลความจำเป็น

ของรายการสิ่งก่อสร้างทุกรายการอย่างชัดเจน สามารถชี้แจงผู้เกีย่วข้องให้เห็นพ้อง

และเชื่อถือวา่สิ่งก่อสร้างมีความจำเป็นอย่างแท้จริงได้  

12 

 
กรอกรายละเอียดประโยชน์ที่ได้จากสิ่งก่อสร้าง โดยต้องระบุให้ชัดเจนเพ่ือใช้ประกอบ

ในการชี้แจงฯ เช่น ประชาชนหรือหน่วยงานได้ประโยชน์อย่างไรกับสิ่งก่อสร้างนี้ 

 กรอกรายละเอียดของสิ่งก่อสร้าง เช่น ลักษณะของอาคาร 

จำนวนกีช่ั้น แต่ละชัน้ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง   

13 

14 

61



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 15 

 
ลากวางไฟล์หรือคลิกที่ปุ่ม 

เพื่อแนบเอกสาร BOQ 

กดบันทึกคำขอ เมื่อกรอกรายละเอียดข้อมลูและ

แนบเอกสารครบทุกช่องแล้ว “ทัง้นี้ หากหน่วยงาน

กรอกข้อมลูหรือแนบไฟล์ไม่ครบ จะไม่สามารถบนัทึก

คำขอได้ ต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง” 
 

กดปุ่มยกเลิก หากต้องการ

ยกเลิกรายการท้ังหมด 

 
ลากวางไฟล์หรือคลิกที่ปุ่ม 

เพื่อแนบเอกสาร งวดงาน-งวดเงิน 

 
ลากวางไฟล์หรือคลิกที่ปุ่ม 

เพื่อแนบเอกสาร แบบแปลน 

 
ลากวางไฟล์หรือคลิกที่ปุ่ม 

เพื่อแนบเอกสาร รปูถ่าย 

 
ลากวางไฟล์หรือคลิกที่ปุ่ม 

เพื่อแนบเอกสาร อ่ืน ๆ 
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แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
งบเงินอุดหนุน 

 

1. คำอธิบาย 

   งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงาน
ของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกำกับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 
สภาตำบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุน
งบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 
งบเงินอุดหนุนมี 2 ประเภท ได้แก่   

        1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป หมายถึง เงินที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ 

   - เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน : ค่ายังชีพแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อนทั่วประเทศ ที่ไม่ได้รับ
เงินสงเคราะห์ช่วยเหลืออ่ืน 

     - เงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน : ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน 
อัตรารายละ 2,500 บาท 

    - เงินอุดหนุนค่าสังคมสงเคราะห์ : ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ที่ป่วย
เป็นโรคติดต่อเรื้อรังและเป็นผู้ว่างงาน 

    - ค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย (อมม.) : ค่าฝึกอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย ทหารพราน 
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ และประชาชนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อไข้มาลาเรีย มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เรื่อง 
โรคมาลาเรีย และมีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการป้องกันโรคมาลาเรีย 

     - เงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ : 
สนับสนุนให้เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 
โดยมุ่งสู่ประชาชน 

     - เงินอุดหนุนทุนการศึกษา กรมควบคุมโรค : สนับสนุนบุคลากรกรมควบคุมโรค ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท และเอก ในต่างประเทศ ในสาขาต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นในเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อผลักดันการดำเนินงาน
ตามภารกิจกรมฯ (สาขาด้านระบาดวิทยา และการป้องกันควบคุมโรค) โดยศึกษาในต่างประเทศเท่านั้น อัตรา
เป็นไปตามท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

        1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ เงินอุดหนุนค่าอาหาร
ผู้ป่วยโรคเรื้อน   
 

63



2. ขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอของบประมาณปี 2567 
    2.1 หน่วยงานทบทวนข้อมูลตามเงื่อนไข คือ การของบอุดหนุนให้ผู้ป่วยโรคเรื้อน ขอได้ตามอัตราในระเบียบ
ที่กำหนดไว้และให้ตามจำนวนผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนจริง และกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ทั้งคำชี้แจง
เหตุผลและอัตราที่ใช้ในการคำนวณงบประมาณ 
    2.2 จัดทำรายละเอียดและบันทึกข้อมูลในระบบการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข (ESMS) เมนูคำของบประมาณกรมควบคุมโรค ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565  
 

3. การจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค (ESMS) 
   3.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก บันทึกข้อมูลในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข (ESMS) เมนู “คำของบประมาณกรมควบคุมโรค” เลือกเมนูย่อย “สร้างคำขอ (ขาขึ้น)” 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก รายการงบอุดหนุน 
สถาบันราชประชาสมาสัย เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน   

เงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน 
เงินอุดหนุนค่าสังคมสงเคราะห์ 
เงินอุดหนุนค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อน 

สถาบันบำราศนราดูร เงินอุดหนุนค่าสังคมสงเคราะห์ 
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง เงินอุดหนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย (อมม.) 
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อ 
ทางเพศสัมพันธ์ 

เงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ 
ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล เงินอุดหนุนทุนการศึกษา กรมควบคุมโรค 
 

 

 เลือกเมนสูร้างคำขอ (ขาขึน้) 

 
ประเภทงบเงินอุดหนุน  
และเลือกฟอร์มรายการ 

 กดเพ่ิมคำขอ 
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3.2 แบบฟอร์มรายการ
เง ินสงเคราะห์ผู ้ป ่วยโรคเรื ้อน 
โดยสถาบ ันราชประชาสมาสัย 
บันทึกรายละเอียดและประมาณ
การค่าใช้จ่ายที่สงเคราะห์เป็นค่ายัง
ชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อน ที่ไม่ได้รับ
เงินสงเคราะห์ช่วยเหลืออ่ืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 แบบฟอร ์มรายการ 
ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ผ ู ้ป ่วย 
โรคเรื ้อน โดยสถาบันราชประชา
สมาส ัยบ ันท ึกรายละเอ ียดและ
ป ร ะ ม า ณ ก า ร ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ย เ งิ น 
ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ผู ้ป่วย
โรคเรื้อนที่เสียชีวิต   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบจะแสดงแบบฟอร์มกรอก ดังนี้ 
 - หน่วยงาน : หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ 
 - จำนวนคน : จำนวนผู้ป่วยโรคเร้ือน 
 - อัตรา : ค่าใช้จ่ายต่อ 1 เดือน (หน่วย : บาท) 
 - ระยะเวลา : ระยะเวลาที่ให้การสนับสนุน (เดือน) 
 - งบประมาณ : ระบบจะคำนวณจาก  

จำนวน x อัตรา x ระยะเวลา 
 - คำชี้แจง : ขอให้ระบุจำนวนคน ในนิคม  

ที่รับผิดชอบของหน่วยงาน 

 
แนบเอกสาร เช่น หลักเกณฑ์การสนับสนุน ,  
ผลการดำเนินงาน เป็นต้น 

 กดบันทึกคำขอ 

 

ระบบจะแสดงแบบฟอร์มกรอก ดังนี้ 

 - หน่วยงาน : หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ 

 - จำนวนคน : จำนวนผู้ป่วยโรคเร้ือนที่คาดว่าจะเสียชีวิต 

 - อัตรา : ค่าใช้จ่ายต่อ 1 คน (หน่วย : บาท) 

 - งบประมาณ : ระบบจะคำนวณจาก จำนวน x อัตรา  

 - คำชี้แจง : ขอให้ระบุจำนวนคน ในนิคม  
ที่รับผิดชอบของหน่วยงาน 

 
แนบเอกสาร เช่น หลักเกณฑ์การสนับสนุน ,  
ผลการดำเนินงาน เป็นต้น 

 กดบันทึกคำขอ 
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3 . 4  แบบฟอร ์ มรายการ 
ค่าส ังคมสงเคราะห์ โดยสถาบัน 
ราชประชาสมาสัยบันทึกรายละเอียด
และประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับ
ผู้ป่วยที่มารับบริการ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ 
ที่ป่วยเป็นโรคติดต่อเรื้อรังและเป็นผู้
ว่างงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 . 5  แบบฟอร ์ มรายการ
ค ่าอาหารผ ู ้ป ่วยโรคเร ื ้ อน  โดย
สถาบันราชประชาสมาสัยบันทึก
ร ายละ เอ ี ยดและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายเพื ่อเป็นค่าอาหารสำหรับ
ผู้ป่วยโรคเรื้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบจะแสดงแบบฟอร์มกรอก ดังนี้ 

 - หน่วยงาน : หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ 

 - จำนวนคน : จำนวนผู้ป่วยโรคเร้ือน 

 - อัตรา : ค่าใช้จ่ายต่อ 1 ราย (หน่วย : บาท) 

- งบประมาณ : ระบบจะคำนวณจาก จำนวน x อัตรา  

 - คำชี้แจง : ขอให้ระบุจำนวนคน ในนิคม  
ที่รับผิดชอบของหน่วยงาน 

 
แนบเอกสาร เช่น หลักเกณฑ์การสนับสนุน ,  
ผลการดำเนินงาน เป็นต้น 

 กดบันทึกคำขอ 

 

ระบบจะแสดงแบบฟอร์มกรอก ดังนี้ 
 - หน่วยงาน : หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ 
 - จำนวนคน : จำนวนผู้ป่วยโรคเร้ือน 
 - อัตรา : ค่าใช้จ่ายต่อ 1 วัน (หน่วย : บาท) 
 - ระยะเวลา : ระยะเวลาที่ให้การสนับสนุน (วัน) 
 - งบประมาณ : ระบบจะคำนวณจาก  

จำนวน x อัตรา x ระยะเวลา 
 - คำชี้แจง : ขอให้ระบุจำนวนคน ในนิคม  

ที่รับผิดชอบของหน่วยงาน 

 
แนบเอกสาร เช่น หลักเกณฑ์การสนับสนุน ,  
ผลการดำเนินงาน เป็นต้น 

 กดบันทึกคำขอ 
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3.6 แบบฟอร์มรายการการฝึกอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย (อมม.) โดยกองโรคติดต่อนำโดยแมลง
บันทึกรายละเอียดและประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย (เจ้าหน้าที ่ / 
ประชาชน) เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการป้องกันโรคมาลาเรีย 

 

3.7 แบบฟอร์มรายการ เง ินอุดหนุน
องค์กร NGO (เอดส์) โดยกองเอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์บันทึกรายละเอียดและประมาณ
การค่าใช้จ่ายเพื ่อสนับสนุนให้เครือข่ายองค์กร
พัฒนาเอกชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ โดยมุ่งสู่ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบจะแสดงแบบฟอร์มกรอก ดังนี้ 
 - หน่วยงาน : หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ 
 - จำนวนคน : จำนวนบุคลากรทีฝึ่กอบรม 
 - อัตรา : ค่าใช้จ่ายต่อ 1 วัน (หน่วย : บาท) 
 - ระยะเวลา : ระยะเวลาที่ให้การสนับสนุน (วัน) 
 - งบประมาณ : ระบบจะคำนวณจาก จำนวน x อัตรา x ระยะเวลา 
 - คำชี้แจง : ขอให้ระบุจังหวัดและจำนวน ที่รับผิดชอบของหน่วยงาน 

 
แนบเอกสาร เช่น หลักเกณฑ์การสนับสนุน ,  
ผลการดำเนินงาน เป็นต้น 

 กดบันทึกคำขอ 

 

ระบบจะแสดงแบบฟอร์มกรอก ดังนี้ 
 - หน่วยงาน : หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ 
 - จำนวนองค์กร : จำนวน NGO 
 - งบประมาณ : ที่สนับสนุน หนว่ย : บาท 
 - คำชี้แจง : ขอให้ระบชุื่อองค์กร NGO และ

เงินสนับสนนุต่อ NGO 

 
แนบเอกสาร เช่น หลักเกณฑ์การสนับสนุน ,  
ผลการดำเนินงาน เป็นต้น 

 กดบันทึกคำขอ 
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3.8 แบบฟอร์มรายการทุนการศึกษา กรมควบคุมโรค โดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล หรือหน่วยงาน
ที่ประสงค์ขอทุนการศึกษา บันทึกรายละเอียดและประมาณการค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนบุคลากรกรมควบคุมโรค 
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอก ในต่างประเทศ ในสาขาต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นในเชิงยุทธศาสตร์ (อัตรา
เป็นไปตามท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด) 

 

1) ทุนการศึกษาใหม่ 
 

 
 

• จำนวนปีที่ต้องศึกษา : ระยะเวลาที่ทำการศึกษาในหลักสูตร 

• ระดับปริญญา : ทุนที่ต้องการศึกษาต่อ เป็นระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก 

• หลักสูตร : หลักสูตรที่ขอรับการสนับสนุน  
• สาขา : วิชาเอกในหลักสูตรที่ขอรับการสนับสนุน 

• มหาวิทยาลัย : สถานที่เจ้าของหลักสูตรที่ขอรับการสนับสนุน 

• ประเทศ : สถานที่มหาวิทยาลัยตั้ง 
 
 

   กดปุ่ม “เพ่ิมทุนการศึกษา” เพ่ือสร้างคำขอฯ 

 ระบุชื่อผู้เข้าขอรับทุนการศึกษา  หน่วยงานผู้ขอรับทุนการศึกษา 

 
เลือกทุนการศึกษาใหม่ 
กรอกรายละเอีย 
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กด เพ่ือเพ่ิมรายการค่าใช้จ่าย : ตารางจะเพ่ิมข้ึนมาประกอบด้วย 

• รายการค่าใช้จ่าย : ระบบจะมี Drop down list ดังนี้ 
1) ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายก่อนเดินทาง 

2) ค่าพาหนะเดินทางโดยเครื่องบินไป – กลับ 

3) ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา 

4) ค่าใช้จ่ายรายเดือน 

5) ค่าเล่าเรียนต่อปี (Tuition) 
6) ค่าประกันสุขภาพ 

7) เงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลนักเรียน 

8) ค่าซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
• งบประมาณ : เป็นประมาณการสำหรับรายการค่าใช้จ่าย 

 

 
 
 
 
 
 

 
ค่าใช้จ่าย >>  งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
โครงการ 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : คือ ผลที่กรม หรือ ประเทศจะได้รับเมื่อทำการศึกษา
สำเร็จแล้ว โดยขอให้ระบุเป็นผลที่เป็นรูปธรรม  

 
แนบเอกสารประกอบ เช่น ข้อตกลงท่ีต้องดำเนินการ 
หรือ รายละเอียดหลักสูตรและค่าใช้จ่าย เป็นต้น 

 กดบันทึกคำขอเพ่ือยืนยนัการเสนอโครงการฯ 
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2) ทุนศึกษาต่อเนื่อง 

 
• เข้าศึกษาต่อปีที่ : ปีที่ดำเนินการศึกษาในหลักสูตร 

• ระดับปริญญา : ทุนที่ต้องการศึกษาต่อ เป็นระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก 

• หลักสูตร : หลักสูตรที่ขอรับการสนับสนุน  
• สาขา : วิชาเอกในหลักสูตรที่ขอรับการสนับสนุน 

• มหาวิทยาลัย : สถานที่เจ้าของหลักสูตรที่ขอรับการสนับสนุน 

• ประเทศ : สถานที่มหาวิทยาลัยตั้ง 

• รวมค่าใช้จ่าย : ระบบจะคำนวณในตารางค่าใช้จ่าย 

 

 

 ระบุชื่อผู้เข้าขอรับทุนการศึกษา  หน่วยงานผู้ขอรับทุนการศึกษา 

 
เลือกทุนศึกษาต่อเนื่อง 
กรอกรายละเอีย 

 
ค่าใช้จ่าย >>  งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
โครงการ (คำอธิบายเหมือนทุนการศึกษาใหม่) 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : คือ ผลที่กรม หรือ ประเทศจะได้รับเมื่อ
ทำการศึกษาสำเร็จแล้ว โดยขอให้ระบุเป็นผลที่เป็นรูปธรรม  

 
แนบเอกสารประกอบ เช่น หนังสอือนุมัติให้ศึกษา หรือ 
รายละเอียดหลักสูตรและค่าใช้จา่ย เป็นต้น 

 กดบันทึกคำขอเพ่ือยืนยนัการเสนอโครงการฯ 
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3) ทุนฝึกอบรมระยะสั้น 

 
• ระยะเวลา : กรอกจำนวนระยะเวลาในการศึกษา เช่น 30 วัน 5 เดือน เป็นต้น 
• หน่วยนับ : กรอบหน่วยนับของระยะเวลา เช่น วัน เดือน ปี เป็นต้น 
• หลักสูตร : หลักสูตรที่ขอรับการสนับสนุน  
• ประเทศ : สถานที่เจ้าของหลักสูตรที่ขอรับการสนับสนุน 
• รวมค่าใช้จ่าย : ระบบจะคำนวณในตารางค่าใช้จ่าย 

 
กด เพ่ือเพ่ิมรายการค่าใช้จ่าย : ตารางจะเพ่ิมข้ึนมาประกอบด้วย 
• รายการค่าใช้จ่าย : ระบบจะมี Drop down list ดังนี้ 
1) ค่าเล่าเรียนต่อปี (Tuition) 
2) ค่าท่ีพัก 
3) ค่าเบี้ยเลี้ยง 
4) ค่าพาหนะเดินทาง 
• งบประมาณ : เป็นประมาณการสำหรับรายการค่าใช้จ่าย 

 
 

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

 ระบุชื่อผู้เข้าขอรับทุนการศึกษา  หน่วยงานผู้ขอรับทุนการศึกษา 

 
เลือกทุนฝึกอบรมระยะสั้น 
กรอกรายละเอียด 

 ค่าใช้จ่าย >>  งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : คือ ผลที่กรม หรือ ประเทศจะได้รับเมื่อ
ทำการศึกษาสำเร็จแล้ว โดยขอให้ระบุเป็นผลที่เป็นรูปธรรม  

 
แนบเอกสารประกอบ เช่น รายละเอียดหลักสูตรและ
ค่าใช้จ่าย เป็นต้น 

 กดบันทึกคำขอเพ่ือยืนยนัการเสนอโครงการฯ 
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แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กรมควบคุมโรค 
งบรายจ่ายอื่น 

1. คำอธิบาย  
งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือรายจ่ายที่

สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี ้ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน / ประชุม / อบรม  
ณ ต่างประเทศ ให้เป็นไปตามแนวทางหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณของสำนักงบประมาณอย่างเคร่งครัด  

2. ขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอของบประมาณปี 2567  
2.1 สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ประสานหน่วยงาน ทบทวนข้อมูลตามเกณฑ์การจัดตั้ง

งบประมาณ โดยให้คำนึงถึงบทบาทภารกิจของหน่วยงานและกรมควบคุมโรค เพ่ือเสนอตั้งค่าใช้จ่ายในการศึกษาดู
งาน / ประชุม / อบรม ณ ต่างประเทศ  

2.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดและบันทึกข้อมูลในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์  

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (ESMS) เมนูคำของบประมาณกรมควบคุมโรค ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 

2.3 สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ พิจารณารายละเอียดและเสนอคำของบประมาณประจำปี 

3. การจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค (ESMS) 

3.1 หน่วยงานที่ต ้องการเด ินทางไปราชการต่างประเทศ  บันทึกข้อมูลในระบบบริหารจัดการ 

เชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (ESMS) เมนูคำของบประมาณกรมควบคุมโรค  

 

 เลือกปีงบประมาณ 2567 เลือกงบรายจ่ายอื่น  

และฟอร์มรายการ เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 กดเพ่ิมคำขอ 

 เลือกเมนสูร้างคำขอ (ขาขึน้) 
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3.2 เพ่ิมรายการค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เพ่ือบันทึกแบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว 

3.3 แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราวเพ่ือบันทึกรายละเอียด สำหรับค่าใช้จ่ายใน

การศึกษาดูงาน / ประชุม / อบรม ณ ต่างประเทศ ให้เป็นไปตามแนวทางหลักเกณฑ์ 

 

 

 

 

 เลือกเพ่ิมรายการค่าใช้จ่ายๆ 

 กรอกชื่อโครงการ ทีศ่ึกษาดูงาน / ประชุม / อบรม ณ ต่างประเทศ 

 ประเทศท่ีของโครงการ โดยจะสอดคล้องกับค่าใช้จ่าย 

 ช่วงเวลาที่เดินทาง (เดือน)  ระบุจำนวนวันที่เดินทาง 

 ระบุจำนวนคนที่เดินทาง 

 
ระบุเหตุผลความจำเป็น ท่ีต้องเดินทาง  
และขอให้ระบุผลกระทบถ้าไม่ได้ดำเนินการ 

 ระบุวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : คือ ผลที่กรม หรือ ประเทศจะได้รับเมื่อ
ทำการศึกษาสำเร็จแล้ว โดยขอให้ระบุเป็นผลที่เป็นรูปธรรม  
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กด เพ่ือเพ่ิมรายการค่าใช้จ่าย : ตารางจะเพ่ิมข้ึนมาประกอบด้วย 
• ตำแหน่ง/ระดับผู้เดินทาง : ระบุตำแหน่งและระดับของตำแหน่ง เช่น อธิบดี นายแพทย์

ระดับเชี่ยวชาญ นักวิชาการสาธารณสุขระดับชำนาญการ เป็นต้น 
• ค่าโดยสารเครื่องบิน : ขอให้ประมาณการจากประเทศและช่วงเวลาที่คาดว่าจะเดินทาง
• ค่าเบี้ยเลี้ยง : ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ

- อัตรา (บาท) : ผู้เดินทางระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป อัตรา 3,100 บาท/วัน และผู้เดินทาง
ระดับชำนาญการพิเศษลงมา อัตรา 2,100 บาท/วัน 

- จำนวนวัน : จำนวนวันนับตั้งแต่เริ่มเดินทางออกจากประเทศไทย ถึงกลับถึงประเทศไทย 
- รวมเงิน : ระบบจะคำนวณจาก อัตรา(บาท) x จำนวนวัน 

• ค่าท่ีพัก : ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ
- อัตรา (บาท) : ตามหลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายของประเทศที่ดำเนินการ เช่น สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน จัดอยู่ในประเทศประเภท ก. ค่าที่พัก ระดับเชี ่ยวชาญขึ้นไป อัตราไม่เกิน 10,000 บาท/วัน และ 
ระดับชำนาญการพิเศษลงมา อัตรา 7,500 บาท/วัน 

- จำนวนวัน : จำนวนวันที่พักอยู่ที่ประเทศปลายทาง  
- รวมเงิน : ระบบจะคำนวณจาก อัตรา(บาท) x จำนวนวัน 

• ค่าพาหนะ : ค่าพาหนะที่ประมาณการใช้จ่าย สำหรับการเดินทางภายในประเทศปลายทาง
• ค่าลงทะเบียน : สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมในการประชุม
• ค่าหนังสือเดินทาง : สำหรับดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางไปยังประเทศปลายทาง
• รวมค่าใช้จ่าย : ระบบจะคำนวณค่าใช้จ่ายจากตารางค่าใช้จ่าย

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

 ค่าใช้จ่าย >>  งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน 

 แนบเอกสารประกอบ เช่น ข้อตกลงท่ีต้องดำเนินการ 
ต๋ัวเคร่ืองบิน ใบเสนอราคา เป็นต้น 

 กดบันทึกคำขอเพ่ือยืนยนัการเสนอโครงการฯ 
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ภาคผนวก 
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นโยบายประกอบการจัดทำคำของบประมาณ 

 

1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

2. ร่าง แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 – 2580) (ฉบับปรับปรุง) 

3. ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสาม พ.ศ. 2566 - 2570 

4. ร่าง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) 

5. แผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560 – 2579) 

6. ร่าง แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 

7. ร่าง แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ  

ระยะที่ 2 ระยะสร้างความเข้มแข็ง (พ.ศ. 2566 – 2570) 

8. นโยบายที่สำคัญปี 2566 ได้แก่ นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

สาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอธิบดีกรมควบคุมโรค 
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หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกรมควบคุมโรค 

 

1. หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

2. หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณ การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา 

3. หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายฯ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

4. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

5. บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง 

6. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 

7. รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกรมควบคุมโรค 
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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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