
การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ….
กระทรวงสาธารณสุข 

ว่าที่ร้อยเอก สายชล  สู่สุข
หัวหน้ากลุ่มแผนงบประมาณด้านสาธารณสุข

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



Plan       = แผน   
Program  = แผนงาน
Project = โครงการ (ผลผลิต : Product)

โครงการ/ผลผลิต : ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมหลัก   2. กิจกรรมย่อย
3. กิจกรรมรอง    4. กิจกรรมสนับสนุน

แนวทางการจัดท าแผนพัฒนางานสาธารณสุขระดับหน่วยงาน
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เป้าหมายการให้บริการกระทรวง หมายถึง ผลลัพธ์ที่กระทรวงต้องการให้เกิดขึ้น
จากการให้บริการระดับกระทรวง ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จากผลส าเร็จของผลผลิตหรือ
โครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดอย่างสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน

ยุทธศาสตร์กระทรวง หมายถึง แนวทาง มาตรการ หรือวิธีการด าเนินงานส าคัญๆ อันถือ
เป็นกุญแจส าคัญต่อการบรรลุผลตาม เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ที่ได้มีการก าหนดไว้ 
รวมทั้งเป็นเงื่อนไขในการมอบหมายงานให้หน่วยงานของกระทรวงรับไปด าเนินการต่อ
การก าหนดยุทธศาสตร์กระทรวงควรก าหนดให้มีความสัมพันธ์กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง 3



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน หมายถึง ผลลัพธ์ท่ีหน่วยงานต้องการให้เกิดขึ้นจากการให้บริการ
ระดับกรม/หน่วยงานเทียบเท่ากรม ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

เป้าหมายบริการระดับกระทรวง ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จากผลส าเร็จของผลผลิตหรือ
โครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดอย่างสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน

กลยุทธ์หน่วยงาน หมายถึง แนวทาง มาตรการ หรือวิธีการด าเนินงานส าคัญๆ อันถือเป็นกุญแจ
ส าคัญต่อการบรรลุผลตาม เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ที่ได้มีการก าหนดไว้ รวมทั้งเป็นเงื่อนไข
ในการมอบหมายงานให้หน่วยงานของภายใต้กรมรับไปด าเนินการต่อ การก าหนดกลยุทธ์หน่วยงาน 
ควรก าหนดให้มีความสัมพันธ์กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 4



ผลผลิต หมายถึง  ผลของการด าเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต (Product) หรือการให้บริการ
(Service) ที่ด าเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐหรือการตอบค าถามว่าหน่วยงานของรัฐจัดท าบริการอะไร (What) 

ในฐานะผู้จัดหาบริการ (Service Provider) ตามความต้องการของรัฐบาลในฐานะผู้ซื้อบริการ
(Service Purchaser) ทั้งในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้วัตถุสิ่งของและ
หรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อน าไปใช้ในการให้บริการองค์กรภายนอกหน่วยงานหรือประชาชน โดยมี
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา รวมทั้งค่าใช้จ่าย 

โครงการ หมายถึง ผลผลิตของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นทีจ่ัดท าขึ้นเพือ่ให้เกิดการ
ให้บริการทั้งในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือ โดยการใช้วัตถุสิ่งของหรือส่ิงก่อสร้าง เพื่อน าไปใช้
ในการ ให้บริการแก่ประชาชน องค์กรภายนอก ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น โดยมีการ
ก าหนด เป้าหมาย ระยะเวลา และวงเงินงบประมาณของโครงการที่แนน่อน  5



กิจกรรม หมายถึง กระบวนการน าส่งผลผลิต ประกอบด้วย 
- กิจกรรมหลัก หมายถึง กิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการน าส่งผลผลิต 
และเป็นกิจกรรมที่สัมพันธ์กับกลยุทธ์ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น 

- กิจกรรมย่อย หมายถึง กิจกรรมซึ่งเป็นข้อย่อยของกิจกรรมหลัก ใช้ในกรณีที่ต้องการ
จ าแนก กิจกรรมหลักออกเป็นข้อย่อยตามหน่วยปฏิบัติหรือลักษณะงานทีแ่ตกต่างกัน 
ซึ่งงบประมาณของกิจกรรมย่อยจะรวมเขา้กับกิจกรรมหลักเต็มจ านวน 

- กิจกรรมรอง หมายถึง กิจกรรมในการจัดท าและส่งมอบผลผลิต/บริการระหว่างหน่วยงานภาย
ในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เพื่อสนับสนุนให้การด าเนินการกิจกรรมหลัก
มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ควรระบุกิจกรรมตามหน่วยงานรองที่ท าหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมหลักโดยตรง 

- กิจกรรมสนับสนุน หมายถึง กิจกรรมอ านวยการภายในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น
ให้สามารถจัดท าและส่งมอบผลผลิต/บริการโดยตรงแก่ผู้รับบริการภายนอก 6



เป้าหมาย
บริการหน่วยงาน

สป.สธ.

แผนงาน
(จ าแนกตาม

ประเภท)

ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี

04 05

การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน

การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่า

เทียมกันทางสังคม

การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม

การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ

0302 06 08

ความมั่นคง

บูร-ภาคใต้

บูร-ยาเสพติด

ยุทธ-ต่างด้าว บูร-SEZ

บูร-EEC

บูร-ภาค

พ้ืนฐาน

ยุทธ-สุขภาวะท่ีดี

ยุทธ-ช่วงชีวิต

บุคลากรภาครัฐ

ยุทธ-หลักประกัน 

บูร-สูงวัย ยุทธ-สิ่งแวดล้อม บูร-รัฐบาลดิจิทัล

บูร-ทุจริต 

2.5, 2.10, 2.111.4, 1.5, 1.6

3.2, 3.4, 3.7, 3.8

4.4, 4.6

5.4

6.2, 6.3

ระบบบริการสุขภาพ
ที่ส่งเสริมศักยภาพ

ในการแข่งขันของประเทศ

ประชาชนได้รับบริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพ 

ส่งเสริมการมีสุขภาวะท่ีดี 

ประชาชนเข้าถึงบริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข

ท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึง

ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อม
ท่ีเหมาะสมสามารถป้องกัน
และลดผลกระทบภัยคุกคาม

จากมลพิษสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการภาครัฐ
มีธรรมาภิบาล

ประชาชนได้รับการดูแล 
รักษาและป้องกันภัยคุกคาม

ด้านสุขภาพ

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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1

2

3

4

5
7

8

9

10

แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12

(พ.ศ. 2560-2565)

ยุทธศาสตร์ที่  10 
การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความเป็นธรรมลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่  4
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่  6

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ที่  7
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ที่  8
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม

6

ยุทธศาสตร์ที่  9
การพัฒนาภูมิภาคเมืองและพื้นที่
เศรษฐกิจ
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นโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562

นโยบายหลัก 12 ด้าน
ข้อ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ข้อ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย และความสงบสุขของประเทศ 
ข้อ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
ข้อ 10 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และกระบวนการยุติธรรม  

นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง
ข้อ 2 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข้อ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้
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ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

Goals

H  umilityO  riginality

P  eople centered approachM  astery
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10. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ (3)
11. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ (2)
12. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ (2)
13. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ  (1)
14. การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ (1)

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย (2)
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (1)
3. การป้องกันควบคุมโรค
และลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ (3)
4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (1)

PP&P Excellence

Service 
Excellence

People Excellence
Governance
Excellence

5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (2)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (18)
7. การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร
และระบบการส่งต่อ (1)
8. การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ 
โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่เฉพาะ (2)
9. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ความงาม และแพทย์แผนไทย (1)

15. การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลงัคนด้านสุขภาพ (2)

75 Corporate 
Indicators

แผน 20 ปี กสธ.

4 Excellence Strategies
(15 แผนงาน 42 โครงการ)
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1. ชายแดนใต้  4. ยาเสพติด

8. รองรับสังคมสูงวัย

2. บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า

5. ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

3. รัฐบาลดิจิทัล
ด้านความมั่นคง

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์

ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐ

ด้านการสร้าง
โอกาสและ

ความเสมอภาค
ทางสังคม

6

2

3
4

5

9. พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
10. พัฒนาอุตสหกรรม/บริการแห่งอนาคต
11. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
6. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
7. คมนาคมและระบบ โลจิสติกส์

10/11 แผนงานบูรณาการระดับประเทศ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปี 64= 13/14
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สรุปผลงาน/เงิน (ตัวชี้วัด) กสธ.
ค าของบลงทุน 
- ครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง

จัดสรรงบฯจังหวัด
- กระจายเงิน(รายจังหวดั/รายรายการ)
ติดตามผลการเบิกจ่ายฯ  รายเดือน
- ทบทวนผลผลิต/กิจกรรมหลัก 
- งบกลาง
- รายละเอียดการจัดสรรระดับรายการ
- ตอบประเด็นกรรมาธิการ /ติดตามงบฯ
- ผลการด าเนินกลุ่มงานฯ  
- งานอื่นๆ 

ปรับแผนงาน/เงิน
- สรุปผลงาน/เงิน                    
(ตัวช้ีวัดทุกระดับ)
ติดตามผลการเบิกจ่ายฯ รายเดือน

ค าของบกระทรวงสาธารณสุข (5 งบรายจ่าย)
- ตรวจสอบผลผลิต/กิจกรรมหลัก/ตัวชี้วัดทุกระดับ
- วิเคราะห์รายละเอียดค าของบฯ ทุกรายการ 
- รวบรวมค าขอสป./ภาพกสธ. รวมทั้งหน่วยงานในก ากับ
- วิเคราะห์ ค าของบประมาณเสนอผู้บริหารพิจารณาฯ 
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ
- แบบรายงานต่างๆ ตามที่ส านักงบฯ ก าหนด
- บูรณาการ : จัดกระบวนการ/กลไกการปฏิบัติงาน

-EvMis
- แผนงาน/แผนเงิน(รายเดือน/
รายรายการ)
ติดตามผลการเบิกจ่ายฯ ราย
เดือน

ปรับแผนงาน/เงิน
- สรุปผลงาน/เงิน
(ตัวช้ีวัดทุกระดับ)
ติดตามผลการเบิกจ่ายฯ ราย
เดือน

สงป.พิจารณาค าขอ
- ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณตอ่
ส านักงบประมาณ
- เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม
คณะกรรมการต่าง ๆ เช่น การโอน
เปลี่ยนแปลงฯ  กันเหลื่อมปี  ปัญหา
และอุปสรรค 

ครม.พิจารณาค าขอ (สส /วุฒิสภา)
-วุฒิสภา ทั้งโดยกระทรวงฯเองและร่วมกับ
หน่วยงานเจ้าภาพ
- จัดท ารายละเอียดเพิ่มเติมตามที่กรรมาธิการ/
อนุกรรมาธิการ/วุฒิสภา ก าหนด
- พ.ร.บ. 

ติดตามผลการเบิกจ่ายฯ  
รายเดือน
- สรุปผลงาน/เงิน
(ตัวช้ีวัดทุกระดับ)

ค าขอขั้นต่ าที่จ าเป็น
- งบบุคลากร
- งบด าเนินงาน
- สาธารณูปโภค

กรอบการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. .... ระบบ e-Budgeting

1 ต.ค. 31 ธ.ค. 1 ม.ค. - 31 พ.ค. 1 มิ.ย. 30 มิ.ย.
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31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 65

6 มิ.ย. - 16 ส.ค. 65



 -

 1,000,000

 2,000,000

 3,000,000

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566

งบประมาณของประเทศ พ.ร.บ. งบประมาณฯ กสธ.

เปรียบเทียบ งบประมาณประเทศ กับ พ.ร.บ. งบประมาณฯ กระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565

วงเงินงบประมาณ 
(ล้านบาท)

2

หน่วย : ล้านบาท

สัดส่วนเฉลี่ย พ.ร.บ. งบประมาณฯ กระทรวงสาธารณสุข
กับงบประมาณประเทศ คิดเป็น 9.13%

299,806
ร่างพ.ร.บ. 66



278,743 289,136
295,580

299,806

เปรียบเทียบ ร่างพ.ร.บ. กับ พ.ร.บ.
งบประมาณฯ พ.ศ. 2560 - 2565

หน่วย : ล้านบาท

3

ค าขอ

ร่างพ.ร.บ. 2566

283,103 
(ไม่รวม อสม. 12,478)

เพิ่มขึ้น
6,947

เพิ่มขึ้น
8,149

เพิ่มขึ้น
8,154

เพิ่มขึ้น
10,393

เพิ่มขึ้น
6,444

332,824 364,626
384,053

392,336
431,675399,440 423,437

255,493 262,440 270,589

2560 2561 2562 2563 2564 2565

287,330 
(ไม่รวม อสม.

12,478)

4,226 
(เพิ่มขึ้น 1.43%)

เพิ่มขึ้น
31,802

เพิ่มขึ้น
19,427

เพิ่มขึ้น
8,283

เพิ่มขึ้น
7,104

เพิ่มขึ้น
32,235 ลดลง

8,238



4

สถิติ พ.ร.บ. ย้อนหลัง 6 ปี
หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น 
เพิ่ม/ลดจากปีที่แล้ว

เพิ่ม/ลดจากปีที่แล้ว เพิ่ม/ลดจากปีที่แล้ว เพิ่ม/ลดจากปีที่แล้ว เพิ่ม/ลดจากปีที่แล้ว เพิ่ม/ลดจากปีที่แล้ว

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2560 5,821.3 7.00 2,088.7 9.88 -666.4 - 0.54 312.5 4.82 550.9 0.22 8,107.0 3.28

2561 2,516.8 2.83 -462.9 - 2.26 1,572.0 1.26 184.7 2.72 3,135.9 1.23 6,946.5 2.72

2562 4,290.6 4.69 698.3 3.17 -4,140.6 - 3.24 -324.8 - 4.65 7,626.1 2.91 8,149.6 3.11

2563 3,432.4 3.58 28.5 0.16 -1,718.1 - 1.27 264.9 3.98 6,146.4 2.27 8,154.2 3.01

2564 8,299.9 8.36 -425.6 - 2.63 848.7 0.60 -281.1 - 4.06 1,951.1 0.70 10,393.0 3.73

2565 -1,463.7 - 1.36 -1,838.4 - 10.80 -246.2 - 0.17 11,667.9 175.79 -1,675.9 - 0.58 6,443.7 2.23

ร่างพ.ร.บ. 2566 2,532.1 2.39 404.8 3.22 -661.6 - 3.94 252.1 1.38 1,699.4 1.20 4,226.9 1.43



ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ปี 2566 (จ าแนกงบรายจ่าย/รวมกองทุน)

หน่วย: ล้านบาท

5

8,067

352

3,643

1,283

13,143

2,876
1,786

2,289

901
1,218

37 44 13 68
 -

 5,000

 -

 50,000

 100,000

 150,000

สป. สธ. สปสช.+กองทุน

งบ
บุคลากร

งบ
ด าเนินงาน

งบ
ลงทุน

งบ
เงินอุดหนุน

งบ
รายจ่ายอื่น

งบ
กองทุน

36.23% 4.33% 5.38% 6.19% 0.05% 47.88%

120,391
143,694

2,007



งบรายจ่ายอื่นภาพรวม งบบุคลากร งบลงทุน งบเงินอุดหนุน

ปี 65 ปี 66 ปี 65 ปี 66 ปี 65 ปี 66 ปี 65 ปี 66

-5.90%

ปี 65 ปี 66

118,384.41
120,390.66

ลดลง 721.65

96,177.94
93,934.62

2.39%
เพิ่มขึ้น 2,243.32

(ขั้นต่ า/ผูกพัน)

ปี 65 ปี 66

7,846.01
7,599.99

เพิ่มขึ้น 246.02
3.24%

11,505.70
12,227.35

3,559.01
3,435.09

เพิ่มขึ้น 123.91
3.61%

0.971.83

-46.91%
ลดลง 0.86

1.69%
เพิ่มขึ้น 2,006.25

(พื้นฐาน + ยุทธศาสตร์)

ปี 65 ปี 66

841.93
907.51

- 7.23%
ลดลง 65.58

(บูรณาการ)

ปี 65 ปี 66

459.10278.02

65.13%
เพิ่มขึ้น 181.08

4.11%
เพิ่มขึ้น 361.52

งบด าเนินงาน (ภาพรวม)

หน่วย : ล้านบาท

เปรียบเทียบงบประมาณ ปี 2565 – 2566 (สป.สธ.)



พ.ร.ก.เงินกู้ COVID-19 (กรอบวงเงิน 45,000 ลบ.)

จัดสรร
63,878.69 ลบ. 



ผลการใช้จ่ายที่ได้รับการจัดสรร วงเงิน 63,878.69ลบ. 

0 10,000 20,000 30,000

1.  ค่าเยียวยา/ชดเชย เสี่ยงภัย (จัดสรร 6,301.84 ลบ.) 

2.  จัดหายา วัคซีน ห้องปฏิบัติการ (จัดสรร 15,328.06 ลบ.)

3.  บ าบัดรักษา ป้องกัน และวิจัย (จัดสรร 30,360.85 ลบ.)

4.  เตรียมสถานพยาบาล (จัดสรร 10,281.38 ลบ.)

5.  รับมือสถานการณ์ฉุกเฉินการระบาด (จัดสรร 1,606.57 ลบ.)

จัดสรร 6,301.84 ลบ.
ใช้จ่าย 6,222.14 ลบ.
คงเหลือ 79.70 ลบ.

จัดสรร 15,328.06 ลบ.
ใช้จ่าย 11,403.10 ลบ.
คงเหลือ 3,924.96 ลบ.

จัดสรร 30,360.85 ลบ.
ใช้จ่าย 30,360.85 ลบ.

ค่าบริการสาธารณสุข (สปสช.)

จัดสรร 10,281.38 ลบ.
ใช้จ่าย  9,338.51 ลบ.
คงเหลือ 942.86 ลบ.

จัดสรร 1,606.57 ลบ.
ใช้จ่าย 1,519.44 ลบ.
คงเหลือ  87.13 ลบ.

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 65

2

(งวดที่ 1 : 19 ต.ค. 63/ งวดที่ 2 : 29 ธ.ค. 63/ งวดที่ 3 : 31 มี.ค 64/ งวดที่ 4 : 11 มิ.ย. 64)
: ค่าตอบแทน อสม. (ต.ค. 63 – ก.ย. 64)

: จัดหาวัคซีน AZ. 35 ล้านโดส/ SV. 10.9 ล้านโดส (จัดสรร 12,489.64/ใช้จ่าย 9,349.31 (74.86%))
(งวดที่ 1 (AZ. 35 ล้านโดส) : 11 มิ.ย. 64/ งวดที่ 1 (SV. 10.9 ล้านโดส) : 7 ก.ค. 64)

(งวดที่ 1 : 29 ธ.ค. 63/ งวดที่ 2 : 30 ม.ีค. 64/ งวดที่ 3 : 11 มิ.ย. 64/ งวดที่ 4 : 6 ส.ค. 64)

(งวดที่ 1 : 5 พ.ค. 64/ งวดที่ 2 : 29 มี.ค. 64)

(งวดที่ 1 (LINAC) : 30 มี.ค. 64/ งวดที่ 2 (LINAC) : 19 มี.ค. 64)
(งวดที่ 1 (วัสดุควบคุมโรค) : 17 ก.พ. 64)

: ค่าบริการสาธารณสุข (จัดสรร 30,360.85/ใช้จ่าย 100%)

: พัฒนาระบบบริการสุขภาพ(จัดสรร 9,779.11/ใช้จ่าย 8,995.10 (91.98%))

: LINAC (จัดสรร 878.20 /ใช้จ่าย 840.61 (95.72%))
: วัสดุควบคุมโรค(จัดสรร 419.84 /ใช้จ่าย 390.84 (93.09%))



ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.พ. 65

1.

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 65

กระทรวงสาธารณสุข 18 โครงการ  /  หน่วยงานภายนอก 15 โครงการ

2.

1. 2.

อยู่ระหว่างเสนอ ครม.

วงเงิน 16,386.32 ลบ.



2.  ปรับปรุงสถานพยาบาลรองรับผูป้่วย (จัดสรร 7.45 ลบ.)

1.  ค่าเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์/ยารักษาโรค (จัดสรร 150,345.15 ลบ.)

3. ค่าใช้จ่ายบุคลากรทางการแพทย์ (จัดสรร 37.50 ลบ.)

2

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 65ผลการใช้จ่ายที่ได้รับจัดสรร วงเงิน 150,390.10 ลบ. 

วงเงิน 30,415.38 ลบ. 1.1 Pfizer 60 ล้านโดส (กรม คร.)
(งวดที่ 1 : 18 ส.ค. 64/ งวดที่ 2 : 31 ส.ค. 64/ งวดที่ 3 : 27 ธ.ค. 64)

(งวดที่ 1 : 27 ธ.ค. 64/ งวดที่ 2 : 7 ม.ค. 65)

(งวดที่ 1 : 13 ก.ย. 64)

1.2 AstraZeneca 70 ล้านโดส (กรม คร.) วงเงิน 20,179.06 ลบ.
1.3 Sinovac 12 ล้านโดส (กรม คร.) วงเงิน  4,254.36 ลบ. 1.4 ค่าบริการสุขภาพ (สปสช.) วงเงิน 87,021.02 ลบ.

(งวดที่ 1 : 26 พ.ย. 64/ งวดที่ 2 : 7 ม.ค. 65/ งวดที่ 3 : 18 มี.ค. 65)

2.1 ยกระดับหน่วยบริการ ก.อนามัย (กรมอนามัย) วงเงิน 0.25 ลบ. 
2.2 ปรับปรุงศูนย์ธรรมรักษ์ (ม.ธรรมศาสตร์) วงเงิน 7.20 ลบ. 

3.1 บริหารจัดการน าส่งผู้ป่วย COVID-19 (สพฉ.) วงเงิน 37.50 ลบ. 
(งวดที่ 1 : 4 มี.ค. 65)

จัดสรร 150,345.15 ลบ.
ใช้จ่าย  125,942.67 ลบ.
คงเหลือ  24,402.48 ลบ.

จัดสรร     37.50 ลบ.
ใช้จ่าย       8.75 ลบ.
คงเหลือ  28.75 ลบ.

จัดสรร        7.45 ลบ.
ใช้จ่าย        0.20 ลบ.
คงเหลือ  7.25 ลบ.



ก าหนดการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ 2566 ขั้นกรรมาธิการ

1. คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. 2566 (สส.) คณะอนุกรรมาธิการฯ ฝึกอบรมฯ / ครุภัณฑ์ / ที่ดิน ส่ิงก่อสร้างฯ
2. คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ. 2566 (สว.) และคณะอนุกรรมาธิการฯ เชื่อมโยง
 พิจารณารายกระทรวงและหน่วยงานในสังกัด ทุกวัน (จันทร์-ศุกร์)

การเตรียมความพร้อมการประชุมชี้แจงร่าง พ.ร.บ. ปี 2566

17 มิ.ย. 65 กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กลุมภารกิจดาน

เศรษฐกิจ) คาดการณ กสธ. เขาชี้แจง ตน ก.ค. 65 เปนตนไป

วันที่ 6 มิ.ย. - 16 ส.ค. 65

จันทร์ 13.00 - 21.00 น.
อังคาร 09.00 - 21.00 น.
พุธ 09.00 - 18.00 น.
พฤหัสบดี 09.00 - 21.00 น.
ศุกร์ 09.00 - 16.00 น.

เรียงล าดับตามกลุ่มภารกิจ
 ด้านเศรษฐกิจ
 ด้านสังคม
 ด้านความมั่นคง
 ด้านบริหารและหน่วยงานอิสระของรัฐ



การเตรียมความพร้อมการประชุมชี้แจงร่าง พ.ร.บ. 2566 (ต่อ)

• ระดับกระทรวง
ชี้แจงพร้อมกันทุกหน่วยงานในสังกัดเขา้รว่ม
(ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง และหัวหน้าหน่วยรับ
งบประมาณ)

- น าเสนอภาพรวมด้วย PowerPoint 5 นาที 
- เอกสารน าเสนอคณะกรรมาธิการฯ และ QR code

แนวทางการชี้แจงฯ ต่อคณะกรรมาธิการฯ สส.

• ระดับหน่วยงาน
หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ และผูช้ี้แจง
(ไม่เกิน 10 ท่าน)

- น าเสนอภาพรวมด้วย PowerPoint 3 นาที 
- เอกสารน าเสนอคณะกรรมาธิการฯ และ QR code



 ต้องอยู่ในค าของบประมาณฯ 66

 เป็นข้อผูกพันจากกฎหมาย สัญญา ข้อตกลงระหว่างประเทศ ช าระหนี้ ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ

 เพื่อพัฒนา/แก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ป้องกัน/บรรเทาความเดือดร้อน ปชช. 
ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด ปชช.รับประโยชน์โดยตรง แก้ปัญหาของหน่วยงาน 

โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ไม่ท าให้เกิดภาระประจ าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (2) ไม่ควรผูกพัน งปม. ข้ามปี
(3) พร้อมด าเนินการทันที (4) เป็นรายการ ตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานนั้น ๆ
(5) ด าเนินการตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังฯ 61 และพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ 61

ก าหนดส่งค าขอแปรญัตติ 20 มิ.ย. 65



ผังท่ีนั่งกรรมาธิการฯ งปม. 66

ผู้บริหาร 6 ที่น่ัง ผู้บริหาร/ผู้ชี้แจง 18 ที่นั่ง



1. ชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการฯ (สส.) ฝึกอบรมฯ / ครุภัณฑ์ / ที่ดิน สิ่งก่อสร้างฯ
2. ชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการฯ (สว.) เชื่อมโยง

3. เริ่มกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างรายการที่ผ่านคณะอนุกรรมาธิการฯ ปี 66
4. วาระ 2-3 วันที่ 17-18 ส.ค. 65

• มาตรา 6 (4) งบกลาง Covid-19
• มาตรา 25 กสธ.
• มาตรา 37 แผนบูรณาการ
• มาตรา 38 แผนบุคลากรภาครัฐ

Next step 
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การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



30 %
51 %

72 % 93 %

0

50

100

ไตรมาสที่  1 ไตรมาสที่  2 ไตรมาสที่  3 ไตรมาสที่  4

34 %
57 %

79 %
98 %

0

50

100

ไตรมาสที่  1 ไตรมาสที่  2 ไตรมาสที่  3 ไตรมาสที่  4

13 %
29 %

46 %
75 %

0

50

100

ไตรมาสที่  1 ไตรมาสที่  2 ไตรมาสที่  3 ไตรมาสที่  4

ภาพรวม

รายจ่ายประจ า

รายจ่ายลงทุน

34.08 %
56.24 %

81.74 %
100 %

0

50

100

ไตรมาสที่  1 ไตรมาสที่  2 ไตรมาสที่  3 ไตรมาสที่  4

35.33 %
55.78 %

81.76 %
100 %

0

50

100

ไตรมาสที่  1 ไตรมาสที่  2 ไตรมาสที่  3 ไตรมาสที่  4

28.96 %
58.15 %

81.65 %
100 %

0

50

100

ไตรมาสที่  1 ไตรมาสที่  2 ไตรมาสที่  3 ไตรมาสที่  4

การเบิกจ่าย การใช้จ่าย

4

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่มา : หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 3476 
ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564
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5

ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
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แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  

ส าหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาค
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จัดสรรงบประมาณ ภายใต้กรอบวงเงิน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และรายการที่ได้รับอนุมัติ จากส านักงบประมาณ และรายงวด 
ตามแนวทางการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 โดยก าหนดให้

จัดสรรงบประมาณ ส าหรับการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน งวดท่ี 1 ในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ไม่เกินกึ่งหนึ่ง ของเงินงบประมาณรายจ่ายในแต่ละแผนงาน

(หนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 134 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564)

จัดสรรงบประมาณ ส าหรับการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน งวดท่ี 2 ในไตรมาสที่ 3 ไม่เกินสามในสี่ ของเงินงบประมาณรายจ่ายในแต่ละแผนงาน 

(หนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 95 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565)

ค านึงถึงความสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งเป้าหมายการด าเนินงานในภาพรวมของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ให้ความส าคัญและจัดสรรงบประมาณ ส าหรับรายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็น/รายการผูกพัน (ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม ค่าเช่ารถยนต์ ค่าเช่าทรัพย์สิน เป็นต้น) เป็นอันดับแรก

จัดสรรงบประมาณ งบด าเนินงาน ส าหรับด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และงานด้านบูรณาการให้กับส านักงานเขตสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยผา่นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

ได้แก่ กองตรวจราชการ กองบริหารการสาธารณสุข ส านักงานสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ส านักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย

พิจารณาทบทวนจากภารกิจส าคัญ/จ าเป็น/เร่งด่วนที่สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงาน เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข กรณีเพิ่มเติม

เนื่องจากมีภารกิจตามนโยบายที่มีความจ าเป็น เร่งด่วน และส าคัญ เป็นต้น

แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส าหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาค
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การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

ส าหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาค

รายการ
ปี พ.ศ. 2563 - 2565

งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3

งบด าเนินงาน 
ส าหรับการด าเนินงาน ตามยุทธศาสตร์และงานด้านบูรณาการ
ให้ส านักงานเขตสุขภาพ/ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
โดยผ่านหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ 
กองตรวจราชการ กองบริหารการสาธารณสุข 
ส านักงานสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ส านักส่งเสริมและ
สนับสนุนอาหารปลอดภัย

50 % 25 % 25 %
+ งบเหลือจ่ายปลายปี
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ขอขอบคุณ
กลุ่มแผนงบประมาณด้านสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข




