
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข





 

 

 

 

 

 

 

ตารางสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี กอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ไตรมาส 3,4 



งบประมาณคงเหลือ ของบประมาณ
ณ 26 พ.ค. 63 เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 พนน.            297,714.10          715,075.00  -  - 27,875.00            290,400.00        75,400.00        321,400.00      - 417,360.90     
2 พนย.              68,996.00            68,996.00  -  -  - 68,996.00            -  -  -  - 

3 ตป.            648,840.20          648,840.00  -  -              700.00      348,140.00   300,000.00  -  -  - 

4 ขนผ.            176,000.00          157,490.00  -  -             30,990.00 123,500.00        3,000.00           - 18,510.00   - 
5 งปม.            151,137.00          151,100.00  -  - 50,900.00            100,200.00         -  - 37.00          - 

6 ข้อมูล            110,000.00          110,000.00  -  - 30,000.00            80,000.00            -  -  -  - 

7 ดิจิทัล 480,000.00                 1,317,780.00  -  -  -       1,317,780.00  -  -  - 837,780.00     
8 ศูนย์ฯ              27,071.00            27,070.00  -  - 8,950.00              18,120.00            -  -  -  - 
9 วช              39,240.00            39,240.00  -  - 14,000.00            25,240.00            -  -  - 

10 อน.         3,209,702.82       3,774,286.00  -  -           696,827.00       1,684,137.00      696,661.00      696,661.00  - 564,583.18     

11
งบกลาง 

กยผ.
        6,559,219.99       6,559,219.99  -  - 2,186,406.66       2,186,406.66      2,186,406.66    -  -  - 

12
ปฏิบัติงาน
นอกเวลา            337,550.00          337,550.00  -  - 112,516.67          112,516.67        112,516.67      -  -  - 

     12,105,471.11    13,906,646.99  -  - 3,159,165.33       6,355,436.33      3,373,984.33   1,018,061.00  18,547.00  1,801,175.88  

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3,4

รวม

ระยะด าเนินการ/งบประมาณ
ขอเพ่ิมกลุ่ม/ศูนย์ คืนเข้างบกลางล าดับ



รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีได้รับ
630101 โครงการพัฒนานโยบายและขับเคล่ือนระบบสุขภาพเพ่ือรองรับสังคมสูงอายุ                 15,200

630102 โครงการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายด้านระบบบริการสุขภาพ               106,000

630103 โครงการจัดท าแผนงานรองรับนโยบายเร่งรัดผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564               351,200
630104 โครงการกระทรวงสาธารณสุของค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน                 20,900
630105 โครงการพัฒนาข้อเสนอนโยบายก าลังคนด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข               221,775

             715,075

รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีได้รับ
630201 โครงการจัดท าแผนงาน โครงการ และตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 68,996                

               68,996

กลุ่มติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (ตป.) 
รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีได้รับ

630301 โครงการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข               150,000
630302 โครงการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560-2562 169,000              
630303 โครงการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข สู่ความเป็นเลิศ 4 เร่ือง ประจ าปีงบประมาณ 2563 20,000                
630304 โครงการหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ีและรับบริจาคโลหิต เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 298,740              
630305 โครงการขับเคล่ือนงานโครงการพิเศษ                 11,100

             648,840
9  โครงการขับเคล่ือนการด าเนินงานตามโครงการพิเศษ การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาล

รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีได้รับ
630401 โครงการการบริหารสารสนเทศเพ่ือการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข SMS ร่วมกับระบบ

 eMENSCR
157,490              

             157,490

รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีได้รับ
630501 โครงการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2564                 50,200
630502 โครงการ กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข
              100,900
             151,100

รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีได้รับ
630601 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตัวช้ีวัดและจัดท ารายละเอียดตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 60,000                

630602 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสถานะสุขภาพ 50,000                

             110,000

กลุ่มพัฒนานโยบายด้านสุขภาพ (พนน.) 

กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ (พนย.) 

กลุ่มขับเคล่ือนนโยบายและแผนงานด้านสาธารณสุข (ขนผ.) 

กลุ่มแผนงบประมาณด้านสาธารณสุข (งปม.) 

โครงสร้าง แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3,4

รวม

กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม



รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีได้รับ

630701  โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารด้านดิจิทัลสุขภาพ (MOPH Connect) 1,017,780           

630702 โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพ 300,000              
          1,317,780

รหัส รายการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีได้รับ
630801 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการการด าเนินงานหลักสูตรต่างๆ และประชุมคณะกรรมการบริหาร

จัดการทุนรัฐบาล (ก.พ.)
                27,070

               27,070

รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีได้รับ

630901 โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาทุนมนุษย์ของไทยด้านสุขภาพ กรณีธนาคารแห่งประเทศไทย 17,500                
630902 โครงการจัดท าข้อเสนอระดับ นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง คณะรัฐมนตรี รัฐสภา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
21,740

               39,240

รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีได้รับ
631001 สนับสนุนการด าเนินงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 3,774,286           

          3,774,286

รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีได้รับ
631101 สนับสนุนการด าเนินงานของผู้บริหาร (งบกลาง กยผ.) 6,559,219.99      

     6,559,219.99

ปฏิบัติงานนอกเวลา
รหัส กลุ่ม/ศูนย์ งบประมาณท่ีได้รับ

631201 กลุ่มงานใน กยผ. 337,550
             337,550

รวม

รวม

รวม

รวม

กลุ่มภารกิจอ านวยการ (อน.) 

งบกลางกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

รวม

กลุ่มดิจิทัลสุขภาพ 

ศูนย์พัฒนานักยุทธศาสตร์และแผนก าลังคนด้านสุขภาพ 

กลุ่มวิชาการ (วช.) 

รวม



 

 

 

 

 

 

 

 

01 กลุ่มพัฒนานโยบายด้านสุขภาพ 



เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

630101
โครงการพัฒนานโยบายและขับเคล่ือนระบบ
สุขภาพเพ่ือรองรับสังคมสูงอายุ

  -    -       7,600       7,600   -    -               15,200

630102
โครงการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายด้าน
ระบบบริการสุขภาพ

  -    -     13,300     68,000       17,100          7,600            106,000

630103
โครงการจัดท าแผนงานรองรับนโยบายเร่งรัด
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

  -    -    -    -        48,800      302,400            351,200

630104
โครงการกระทรวงสาธารณสุของค์กรแห่ง
ความสุขอย่างย่ังยืน

  -    -    -    -          9,500        11,400              20,900

630105
โครงการพัฒนาข้อเสนอนโยบายก าลังคนด้าน
สุขภาพกระทรวงสาธารณสุข

  -    -    -    -          6,975      214,799            221,774

0 0 20,900 75,600 82,375 536,199 715,074รวม

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ไตรมาส 3,4
 กลุ่มพัฒนานโยบายด้านสุขภาพ

รหัส โครงการ/กิจกรรม(รายละเอียด)
 งบประมาณ (บาท)

 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
รวม



ภารกิจหลัก/งานประจ าตามหน้าท่ี (Function Base) ภารกิจตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนหรือท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)

   1.พันธกิจตามแผนปฏิบัติราชการ สป คือ 4. สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรฯ
   3. พันธกิจของแผนปฏิบัติราชการ ของ กยผ คือ 4. พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ สมรรถนะสูง ทันสมัย มีความสุขฯ
   กลุ่ม/ศูนย์  กลุ่มพัฒนานโยบายด้านสุขภาพ (พนน.)   ผู้รับผิดชอบ  นางธิติภัทร คูหา  โทรศัพท์  02-5902459  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

630101

โครงการพัฒนา
นโยบายและ
ขับเคล่ือนระบบ
สุขภาพเพ่ือรองรับ
สังคมสูงอายุ

บุคลากรภายในและ
ภายนอกกระทรวง
สาธารณสุข

แผนพัฒนาระบบ
สุขภาพผู้สูงอายุ 
และแนวทางการ
ด าเนินงานขับเคล่ือน
ระบบสุขภาพ เพ่ือ
รองรับสังคมสูงอายุ 
กระทรวงสาธารณสุข

7,600 7,600 15,200

630102

โครงการพัฒนาและ
ขับเคล่ือนนโยบายด้าน
ระบบบริการสุขภาพ

1. เพ่ือจัดท ำ
ยุทธศำสตร์ศูนย์ควำม
เป็นเลิศทำงกำรแพทย์
ฯ และยุทธศำสตร์กำร
ปฏิรูปก ำลังคนและ
ภำรกิจบริกำรด้ำน
สำธำรณสุข ใน
ภำพรวมท้ังระบบ

1.หน่วยงำน
ท่ีเก่ียวข้อง
ท้ังภำครัฐ
และเอกชน

ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรจัดท ำ
ยุทธศำสตร์ศูนย์ควำม
เป็นเลิศทำง
กำรแพทย์ฯ และ
ยุทธศำสตร์กำร
ปฏิรูปก ำลังคนและ
ภำรกิจบริกำรด้ำน
สำธำรณสุข ใน
ภำพรวมท้ังระบบ

มีเอกสำรรูปเล่ม
ยุทธศำสตร์ศูนย์
ควำมเป็นเลิศทำง
กำรแพทย์ฯ และ
ยุทธศำสตร์กำร
ปฏิรูปก ำลังคน
และภำรกิจ
บริกำรด้ำน
สำธำรณสุข ใน
ภำพรวมท้ังระบบ

1.หน่วยงำนท่ี
เก่ียวข้อง น ำ
ยุทธศำสตร์ศูนย์
ควำมเป็นเลิศทำง
กำรแพทย์ฯ และ
ยุทธศำสตร์กำร
ปฏิรูปก ำลังคนและ
ภำรกิจบริกำรด้ำน
สำธำรณสุข ไปใช้ใน
กำรด ำเนินงำน

13,300 68,000 17,100 7,600 106,000

630103

โครงการจัดท าแผนงาน
รองรับนโยบายเร่งรัด
ผู้บริหารกระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

เพ่ือจัดท ำแผนงำน
รองรับนโยบำยเร่งรัด
ผู้บริหำรกระทรวง
สำธำรณสุข 
ปีงบประมำณ พ.ศ.
2564

มีแผนงำนรองรับ
นโยบำยเร่งรัด
ผู้บริหำร
กระทรวง
สำธำรณสุข
ส ำหรับหน่วยงำน
น ำไปปฎิบัติ

มีแผนงำนรองรับ
นโยบำยเร่งรัด
ผู้บริหำรกระทรวง
สำธำรณสุขส ำหรับ
หน่วยงำนน ำไปปฎิบัติ

48,800 302,400 351,200

 2.แผนปฏิบัติราชการ สป เร่ืองท่ี  4. พัฒนาการบริหารจัดการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขฯ
 4. ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ กยผ คือ 4. การเสริมสร้างความเป็นเลิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์ สมรรถนะสูง ทันสมัย และมีความสุข

ปรับแผนปฏิบัติราชการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 3,4 

รหัส
โครงการ/กิจกรรม

(รายละเอียด)
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมา
ย

ตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์
งบประมาณ (บาท)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รหัส

โครงการ/กิจกรรม
(รายละเอียด)

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมา

ย
ตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์

งบประมาณ (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

630104

โครงการกระทรวง
สาธารณสุข องค์กรแห่ง
ความสุขอย่างย่ังยืน

เพ่ือพัฒนำระบบ 
กลไกกำรสร้ำงสุข
องค์กร สู่องค์กรแห่ง
ควำมสุขอย่ำงย่ังยืน

9,500 11,400 20,900

630104

โครงการพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายก าลังคนด้าน
สุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข

6,975 214,799 221,774

27,875 290,399 75,400 321,400 715,074รวม



 

 

 

 

 

 

 

 

02 กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ 



เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

630201

โครงการจัดท าแผนงาน โครงการ และ
ตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564   -    -    -          68,996   -    -               68,996

0 0 0 68,996 0 0 68,996

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ไตรมาส 3,4
 กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ

 งบประมาณ (บาท)

รวม

รหัส โครงการ/กิจกรรม (รายละเอียด)  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
รวม



 ภารกิจหลัก/งานประจ าตามหน้าท่ี (Function Base) ภารกิจตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนหรือท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)

   กลุ่ม/ศูนย์ กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ  ผู้รับผิดชอบ  นางวิไลลักษณ์ เรืองรัตนตรัย    โทรศัพท์   0 2590 1378 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

630201

1. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการกระทรวงฯ และ สป.

จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2564 ระดับ
กระทรวงสาธารณสุขและ
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

คณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงฯ และ สป.

ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 
2564 ระดับ
กระทรวงสาธารณสุข
และส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

18,600 18,600

2. ประชุมคณะท างานแผนงาน โครงการ 
ตัวช้ีวัดกระทรวงฯ ปี 64

เพ่ือพัฒนาและจัดท า
แผนงาน โครงการ และ
ตัวช้ีวัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
ท่ีรองรับและสอดคล้องต่อ
นโยบายและสถานการณ์
ปัจจุบัน

คณะท างานแผนงาน 
โครงการตัวช้ีวัด
กระทรวงฯ ปี 64
และผู้แทนจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าแผนงาน 
โครงการ และตัวช้ีวัด
กระทรวงสาธารณสุข
 ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2564

  30,000 30,000

 2.แผนปฏิบัติราชการ สป เร่ือง พัฒนาระบบบริการสุภาพเพ่ือส่งเสริมพัฒนาและส่งเสริมการจัดระบบ
บริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพ

 4. ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ กยผ คือ การสร้างสรรค์และพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์สุขภาพ ร่วม
ขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ และการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

   1.พันธกิจตามแผนปฏิบัติราชการ สป. คือ ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และผลลัพธ์ด้านสุขภาพ พัฒนากฎหมาย ก าหนดมาตรฐาน ประสาน
และบูรณาการประเด็นสุขภาพท่ีส าคัญ ท้ังในระดับประเทศและนานาชาติ

   3. พันธกิจของแผนปฏิบัติราชการ ของ กยผ คือสร้างสรรค์ พัฒนา ขับเคล่ือน ติดตาม ประเมินผล นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศให้
มีประสิทธิภาพสูง สามารถเพ่ิมคุณค่าและใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า มีเอกภาพสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทุกระดับของประเทศ และการเช่ือมโยงกับ
นานาชาติ

ผลผลิต

แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2564 ระดับ
กระทรวงสาธารณสุขและ
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

แผนงาน โครงการ และ
ตัวช้ีวัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการจัดท าแผนงาน โครงการ และตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ไตรมาส 3,4

รหัส โครงการ/กิจกรรม(รายละเอียด) วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด
งบประมาณ (บาท)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผลผลิตรหัส โครงการ/กิจกรรม(รายละเอียด) วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด

งบประมาณ (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

3. ประชุมคณะท างานก ากับและติดตาม
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขด้านแผนปฏิรูปประเทศด้าน
สาธารณสุข (การกระจายอ านาจการ
บริหารจัดการระบบบริการและทรัพยากรสู่
เขตสุขภาพ) และด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือติดตามผล สรุปผลการ
ด านินงาน และจัดท า
ข้อเสนอนโยบายการ
บริหารจัดการระบบบริการ
และทรัพยากรสู่เขตสุขภาพ

คณะท างานฯ และ
ผู้เก่ียวข้อง

ระดับความส าเร็จของ
การติดตาม/สรุปผล
การด าเนินงานและ
จัดท าข้อเสนอเชิง
นโยบายฯ

    4,000 4,000

4. ประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงยุทธศาสตร์ กระทรวงฯ

 เพ่ือติดตาม และรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเส่ียง
ยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข

คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงยุทธศาสตร์ 
กระทรวงฯ

ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าแผนบริหาร
ความเส่ียงยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข

    3,700 3,700

5. ประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงยุทธศาสตร์ สป.

 เพ่ือติดตาม และรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเส่ียง
ยุทธศาสตร์ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงยุทธศาสตร์ 
สป.

ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าแผนบริหาร
ความเส่ียงยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

    7,871 7,871

6. ประชุมการด าเนินงานกรณีเร่งด่วน 
เร่ือง COVID-19 และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือปรึกษาหารือและวาง
แผนการด าเนินงาน

หน่วยงาน/ผู้เก่ียวข้อง ระดับความส าเร็จของ
การบริหารจัดการ
การประชุม

    4,825 4,825

68,996รวม

สรุปผลการด าเนินงาน
การบริหารความเส่ียง
ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ 
ของกระทรวงสาธารณสุข

สรุปผลการด าเนินงาน
การบริหารความเส่ียง
ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
ส านักงานปลัดกระทรวง

สรุปผลการประชุม/การ
ปรึกษาหารือการ
ด าเนินงานฯ

สรุปผลและข้อเสนอ
นโยบายการบริหาร
จัดการระบบบริการและ
ทรัพยากรสู่เขตสุขภาพ



 

 

 

 

 

 

 

 

03 กลุ่มติดตามและประเมินผล 

นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ 



เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

630301
โครงการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข

  -    -    -    -        150,000   -         150,000

630302
โครงการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560-2562

  -    -    -  19,000         150,000        -         169,000

630303
โครงการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงสาธารณสุข สู่ความเป็นเลิศ 4  
เร่ือง ประจ าปีงบประมาณ 2563

  -    -    -  20,000           -    -           20,000

630304
โครงการหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ีและรับบริจาค
โลหิต เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก

  -    -    -  298,740         -    -         298,740

630305
โครงการขับเคล่ือนงานโครงการพิเศษ

  -    -         700 10,400           -    -           11,100

0 0 700 348,140 300,000 0 648,840

รวม

 งบประมาณ (บาท)

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ไตรมาส 3,4
 กลุ่มติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ

รวม

รหัส โครงการ/กิจกรรม(รายละเอียด)  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4



R ภารกิจหลัก/งานประจ าตามหน้าท่ี (Function Base) ภารกิจตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนหรือท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)

   1.พันธกิจตามแผนปฏิบัติราชการ สป คือ ข้อท่ี 2 แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ติดตามก ากับ (Monitoring)ฯ 
   3. พันธกิจของแผนปฏิบัติราชการ ของ กยผ คือ ข้อท่ี 1 สร้างสรรค์ พัฒนา ขับเคล่ือน ติดตาม ประเมินผล นโยบายและยุทธศาสตร์ฯ
   กลุ่ม  ติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ   ผู้รับผิดชอบ  นางสาวกรรณิกา  ด่านประสิทธ์ิพร  โทรศัพท์ 02 590 1502  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
630301 โครงการติดตามและรายงานผลการ

ด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข

เพ่ือติดตามความก้าวหน้า
ของแผนงาน/โครงการ 
และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข

หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 
และหน่วยงาน
ในก ากับของ
กระทรวง
สาธารณสุข

ระดับ
ความส าเร็จของ
การติดตามและ
รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 
ของกระทรวง
สาธารณสุข

ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพ

หน่วยงานสังกัด 
สธ.น ารายงานผล
การด าเนินงาน
ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพของ
กระทรวง
สาธารณสุขไปใช้
ประโยชน์

กิจกรรม : ออกแบบและจ้างพิมพ์รายงาน
ผลการด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงสาธารณสุข 
(150บาทx1000เล่ม

  150,000 150,000

630302 โครงการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
2560-2562

เพ่ือประเมินผลผลติและ

ผลลพัธว์า่บรรลวุตัถปุระสงค์

หรอืเป้าหมายที่ก  าหนดไวใ้น

แผนยทุธศาสตรก์ระทรวง

สาธารณสขุพ.ศ. 2560-2564

หน่วยงานระดับ
กรม กองทุกกรม
 และหน่วยงาน
ในก ากับ ใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

ระดับ
ความส าเร็จของ
การประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์
กระทรวง
สาธารณสุข 
พ.ศ.
2560-2564

รายงานผลการ
พัฒนาคร่ึงแผนฯ
 จ านวน 1,000
 เล่ม

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องได้
รับทราบผลการ
พัฒนาฯ และ
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาแผนใน
ระยะต่อไป(พ.ศ.
2563-2565)

กิจกรรม 1 : 'การประชุมน าเสนอรายงาน
ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกระทรวง
สาธารณสุข สู่ความเป็นเลิศ 4  เร่ือง ประจ าปี
งบประมาณ 2563 (1 คร้ัง/100คน )

รวม

 2.แผนปฏิบัติราชการ สป เร่ืองท่ี 4 พัฒนาการบริหารจัดการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างมีธรรมาภิบาล
 4. ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ กยผ คือ ข้อท่ี 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์ สมรรถนะสูง ทันสมัย และมีความสุข

ปรับแผนปฏิบัติราชการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 3,4

รหัส โครงการ/กิจกรรม(รายละเอียด) วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์
งบประมาณ (บาท)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รวม

รหัส โครงการ/กิจกรรม(รายละเอียด) วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์
งบประมาณ (บาท)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (35บาทx2
 ม้ือ x100คน x 1คร้ัง = 7,000บาท)     7,000 7,000

 -ค่าอาหารกลางวัน 120บาทx100คน=
 12,000บาท   12,000 12,000

กิจกรรม 2 : ออกแบบและจ้างพิมพ์
รายงานผลการพัฒนาคร่ึงแผนยุทธศษสตร์
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560-2562
 150บาทx1,000เล่ม=150,000 บาท

  150,000 150,000

630303 โครงการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงสาธารณสุข สู่ความเป็นเลิศ 4  เร่ือง
 ประจ าปีงบประมาณ 2563

เพ่ือประเมินผลผลิตและผลลัพธ์
ของแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงสาธารณสุข สู่ความ
เป็นเลิศ 4 เร่ือง ใน
ปีงบประมาณ 2563

หน่วยงานระดับ
กรม กองทุกกรม
 และหน่วยงาน
ในก ากับ ใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

ระดับความส าเร็จ
ของการประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวง
สาธารณสุข สู่ความ
เป็นเลิศ 4 เร่ือง ใน
ปีงบประมาณ 2563

รายงานการ
ประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวง
สาธารณสุข สู่ความ
เป็นเลิศ 4 เร่ือง ใน
ปีงบประมาณ 2563

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องได้
รับทราบผลการ
ประเมินฯ และ
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาแผนปฏิบัติ
ราชการ
ปีงบประมาณ 
2564

กิจกรรม : จัดท ารายงานผลการ
ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกระทรวง
สาธารณสุข รอบ 6 เดือน แรก 
ปีงบประมาณ 2563

0

 -ค่าถ่ายเอกสาร 100ชุดx200บาท =
20,000 บาท   20,000 20,000



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รวม

รหัส โครงการ/กิจกรรม(รายละเอียด) วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์
งบประมาณ (บาท)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

630304 โครงการหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ีและรับบริจาค
โลหิต เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก
กิจกรรม : ออกแบบและจ้างพิมพ์หนังสือรายงาน
ผลการจัดหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ีและการบริจาค
โลหิต เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จ านวน 1,000 เล่ม 
(เล่มละ 296.39 บาท)

เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ 
เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก

๗๗ จังหวัด ท่ัว
ประเทศ และ 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวง
แรงงาน ส านัก
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 
กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของ
มนุษย์ 
กรุงเทพมหานคร 
กระทรวงการคลัง 
สมาคมคนตาบอด
แห่งประเทศไทย 
และกระทรวง
ยุติธรรม

ร้อยละของ
หน่วยงานท่ี
ด าเนินการ
โครงการหน่วย
แพทย์เคล่ือนท่ีและ
รับบริจาคโลหิต

รายงานผลการจัด
หน่วยแพทย์
เคล่ือนท่ีและการ
บริจาคโลหิต เฉลิม
พระเกียรติ เน่ืองใน
โอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก จ านวน
 1 ฉบับ

 1.1 ประชาชนในทุก
จังหวัดได้รับการ
บริการทางด้าน
การแพทย์และ
สาธารณสุข รวมท้ัง
แก้ปัญหา
ด้านสุขภาพของ
ประชาชนให้ดีย่ิงข้ึน
1.2 ประชาชนได้
ร่วมกันบริจาคโลหิต
ถวายเป็นพระราชกุศล 
1.3  แพทย์ บุคลากร
ทางแพทย์ และ
สาธารณสุขตลอดจน
บุคคลท่ัวไปได้ร่วม
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ เน่ืองในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก

  298,740 298,740

630305 โครงการขับเคล่ือนงานโครงการพิเศษ เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนา
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราช โครงการหลวง 
โครงการพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการ
หลวง โครงการรักษ์น้ าเพ่ือพระ
แม่แห่งแผ่นดินแผนการ
ด าเนินงานโครงการพระราชด าริ
 โครงการเฉลิมพระเกียรติและ
โครงการท่ีเก่ียวเน่ืองกับพระ
บรมวงศานุวงศ์

โรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา และ
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลเทพ
รัตนเวชชานุกูล 
เฉลิมพระเกียรติ 
๖๐ พรรษา

ระดับความส าเร็จ
ของการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์
โรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ

1. แผนปฏิบัติการ 
รพก. 1 แผน
2. รายงานผลการ
ด าเนินงานของ 
รพก.

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับบริการท่ีมี
คุณภาพและท่ัวถึง

กิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการ/ผู้เก่ียวข้อง 
การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐
 พรรษา และโรงพยาบาลโรงพยาบาลเทพรัตน
เวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา (40 คน
 x 1 วัน x 3 คร้ัง)

0



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รวม

รหัส โครงการ/กิจกรรม(รายละเอียด) วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์
งบประมาณ (บาท)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
(35 บาท x 40 คน x 2 ม้ือ x 3 คร้ัง) 700 5600 6,300

   - ค่าอาหารกลางวัน 
(120 บาท x 40 คน x 3 คร้ัง) 4800 4,800

700 348140 300000 - 648,840รวม



 

 

 

 

 

 

 

 

04 กลุ่มขับเคลื่อนนโยบายและ 

แผนงานด้านสาธารณสุข 



เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

630401

โครงการการบริหารสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข SMS ร่วมกับระบบ
 eMENSCR

  -    -          30,990       123,500          3,000   -        157,490

0 0            30,990          123,500            3,000 0          157,490

รวม

 งบประมาณ (บาท)

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ไตรมาส 3,4
 กลุ่มขับเคล่ือนนโยบายและแผนงานด้านสาธารณสุข

รวม

รหัส โครงการ/กิจกรรม (รายละเอียด)  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4



 ภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติราชการ/งานประจ าตามหน้าท่ี (Function Base) ภารกิจตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนหรือท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)

      1.พันธกิจตามแผนปฏิบัติราชการ สป คือ 4. สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านการแพทย์ฯ (4 ข้อ) 2.แผนปฏิบัติราชการ สป คือ 3. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการท่ีเป็นเลิศ
      3.พันธกิจ ของ กยผ คือ 4. พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ สมรรถนะสูง ทันสมัย มีความสุขฯ 4.ประเด็นยุทธ์ ของ กยผ คือ 4. การเสริมสร้างความเป็นเลิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์ สมรรถนะสูง ฯลฯ

โทรศัพท์    0-2590-1379 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

630401

1.จ้างเหมาวิเคราะห์พัฒนา จัดท า
ข้อมูลสารสนเทศเร่ืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพเช่ือมโยงฐานข้อมูลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติกับ
ระบบ eMENSCR

1. เพ่ือให้ได้ฐานข้อมูลบริหารยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพ 2.สามารถตอบสนองการ
บริหารยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ ตัวช้ีวัด
 และงบประมาณ ในระดับกระทรวง
สาธารณสุข ในการก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ ส าหรับ
ผู้บริหาร 3 .เพ่ือให้ได้สารสนเทศเพ่ือ
เบิกจ่ายงบประมาณสามารถควบคุม ก ากับ 
ติดตาม แผนงานและแผนงบประมาณท่ี
สอดคล้องกับตัวช้ีวัด ระดับ กรมวิชาการ/
ส านัก แยกรายเขตสุขภาพ จังหวัด 
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลท่ัวไปให้มี
ประสิทธิภาพ

คณะท างานและทีม
พัฒนาระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข

ระดับความส าเร็จ
การจัดท า
ระบบงานและ
ฐานข้อมูลบริหาร
ยุทธศาสตร์
สุขภาพ ในการ
เช่ือมโยงรับ-ส่ง
ข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน

ระบบงานและ
สารสนเทศ
ฐานข้อมูล
บริหาร
ยุทธศาสตร์
สุขภาพ ในการ
เช่ือมโยงรับ-
ส่งข้อมูล
ระหว่าง
หน่วยงาน

    7,200  120,000 127,200

 2.ประชุมคณะกรรมการอ านวย
การัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ ก ากับ
 ติดตาม แผนงาน โครงการและ
ตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข

ก าหนดกรอบแนวทาง ให้ข้อเสนอแนะ 
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการก ากับ
ติดตามแผนงาน โครงการ และตัวช้ีวัด 
กระทรวงสาธารณสุข

คณะกรรมการ
อ านวยการัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือ
 ก ากับ ติดตาม 
แผนงาน โครงการ
และตัวช้ีวัด 
กระทรวงสาธารณสุข

    7,890 7,890

3. ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
โปรแกรมสารสนเทศเพ่ือการก ากับ
ติดตามแผนงานโครงการ และตัวช้ีวัด
 กระทรวงสาธารณสุข

พัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูประบบสารสนเทศ
เพ่ือการก ากับติดตามแผนงาน โครงการ 
และตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข

คณะกรรมการ
พัฒนาโปรแกรม
สารสนเทศเพ่ือการ

  12,400 12,400

รวม

  โครงการการบริหารสารสนเทศเพ่ือการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข SMS ร่วมกับระบบ eMENSCR

ปรับแผนปฏิบัติการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 3,4

      กลุ่ม/ศูนย์  กลุ่มขับเคล่ือนนโยบายฯ    งานขับเคล่ือนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ     ผู้รับผิดชอบ นางศศิภา  จันทรา 

แผนปฏิบัติราชการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รหัส โครงการ/กิจกรรม(รายละเอียด) วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลผลิต
งบประมาณ (บาท)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รวม

รหัส โครงการ/กิจกรรม(รายละเอียด) วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลผลิต
งบประมาณ (บาท)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

4. การขับเคล่ือนสนับสนุนนโยบาย
ยุทธศาสตร์และแผนงานด้าน
สาธารณสุขด้วยกลไกการประชุม
ผู้บริหารระดับสูงกระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ

1.สนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของสธ.ไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้
2. เพ่ือการก ากับติดตามและเร่งรัดการ
ด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ท่ี
ส าคัญของรัฐบาล/กระทรวง/สป.
3. เพ่ือให้ได้ผลการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ข้อปฏิบัติ และแนวทางในการ
ด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ท่ี
ส าคัญของรัฐบาล/กระทรวง/สป.ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

ผู้บริหารระดับสูง
กระทรวงสาธารณสุข

    3,500      3,500   3,000 10,000

157,490รวม



 

 

 

 

 

 

 

 

05 กลุ่มแผนงบประมาณ 

ด้านสาธารณสุข 



เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

630501

โครงการติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณกระทรวงสาธารณสุข
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564

  -    -    -           50,200   -    -            50,200

630502

โครงการ กระบวนการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

  -    -          50,900          50,000   -    -          100,900

0 0 50,900 100,200 0 0 151,100รวม

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ไตรมาส 3,4
 กลุ่มแผนงบประมาณด้านสาธารณสุข

รหัส โครงการ/กิจกรรม (รายละเอียด)
 งบประมาณ (บาท)

 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
รวม



R ภารกิจหลัก/งานประจ าตามหน้าท่ี (Function Base)  ภารกิจตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนหรือท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

630501

630502

แผนปฏิบัติราชการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รหัส โครงการ/กิจกรรม(รายละเอียด) วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลผลิต
งบประมาณ (บาท)

ปรับแผนปฏิบัติราชการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 3,4

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม

   1.พันธกิจตามแผนปฏิบัติราชการ สป คือ แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ติดตามก ากับ (Monitoring) ประเมินผล 
(Evaluation) ตลอดจนก ากับดูแล (Regulate) การด าเนินงานตามกฎหมายและมาตรฐานด้านสุขภาพ

 2.แผนปฏิบัติราชการ สป เร่ืองท่ี พัฒนาการบริหารจัดการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างมีธรรมาภิบาล

 4. ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ กยผ คือ การบริหารจัดการนโยบาย ยุทธศาสตร์ เพ่ือการดูแลสุขภาพประชาชน 
และสร้างคุณค่าในระบบสุขภาพท่ีย่ังยืน

   3. พันธกิจของแผนปฏิบัติราชการ ของ กยผ คือ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทางนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ
 ให้เกิดการบูรณาการในการขับเคล่ือนระบบสุขภาพเพ่ือประชาชนสุขภาพดี แบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง

โครงการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564

โครงการ กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 ของกระทรวงสาธารณสุข

   กลุ่ม/ศูนย์  กลุ่มแผนงบประมาณด้านสาธารณสุข  ผู้รับผิดชอบ  ว่าท่ีร้อยเอก สายชล สู่สุข   โทรศัพท์   0 2590 1868 

เดินทางไปราชการช้ีแจงต่อคณะอนุ
กรรมาธิการครุภัณฑ์ ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง เงิน

นอกงบประมาณ หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ สภากาชาดไทย ราช

วิทยาลัยจุฬาภรณ์ และงบประมาณ
แผนงานบูรณาการตามท่ีได้รับมอบหมาย

เพ่ือให้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ประกาศใช้เป็นพระรา
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย

พรบ.
งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2562 / 

การจัดท า
งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2562 

เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และ

เป็นไปตาม
ปฏิทิน

งบประมาณท่ี
สงป.ก าหนด

50200 50,200



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รหัส โครงการ/กิจกรรม(รายละเอียด) วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลผลิต

งบประมาณ (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

เดินทางไปราชการช้ีแจงพระราชบัญญัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 .... ต่อสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา

พระราชบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2563 / แผน
งบประมาณด้าน

  25,450 25,450

เดินทางไปราชการช้ีแจงรายละเอียดค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ของกระทรวงสาธารณสุขต่อสภาผู้แทน
ราษฏร วาระท่ี 1, 2-3

  25,450 25,450

เดินทางไปราชการช้ีแจงกับคณะอนุกรรมาธิการ
ฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าจ้างท่ีปรึกษา วิทยาศาสตร  การวิจัย
และถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปต่างประเทศ งบด าเนินงาน งบเงิน
อุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน และทุนหมุนเวียน

เพ่ือให้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ประกาศใช้เป็นพระรา
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย

     50,000 50,000

50,900 100,200 151,100รวม

เพ่ือให้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ประกาศใช้เป็นพระรา
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย



 

 

 

 

 

 

 

 

06 กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 



เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

630601

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตัวช้ีวัด
และจัดท ารายละเอียดตัวช้ีวัด
กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 
2563

  -    -             30,000           30,000   -    -              60,000

630602
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สถานะสุขภาพ   -    -    -            50,000   -    -              50,000

0 0 30,000 80,000 0 0 110,000

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ไตรมาส 3,4
 กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

 งบประมาณ (บาท)

รวม

รหัส โครงการ/กิจกรรม(รายละเอียด)  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
รวม



 ภารกิจหลัก/งานประจ าตามหน้าท่ี (Function Base) ภารกิจตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนหรือท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)
   1.พันธกิจตามแผนปฏิบัติราชการสป คือ 4.สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านการแพทย์ฯ
   3. พันธกิจของแผนปฏิบัติราชการ ของ กยผ คือ 1.สร้างสรรค์ พัฒนา ขับเคล่ือน ติดตาม ประเมินผล นโยบายด้านสุขภาพ
   กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ      ผู้รับผิดชอบ นางสาววันวิสาข์  ข ามาก  โทรศัพท์ 0 2590 2444  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

630601
    50,000    50,000

 2.แผนปฏิบัติราชการ สป เร่ืองท่ี 4.พัฒนาการบริหารจัดการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างมีธรรมาภิบาล
 4. ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ กยผ คือ 4 การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สมรรถนะสูง ทันสมัย และมีความสุข

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสถานะสุขภาพ
1.จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์          
 2 รายการ ประกอบด้วย Harddisk      
และ RAM

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
การประมวลผลฐานข้อมูลการ
เกิดและการตาย          2. 
เพ่ือรองรับการขยายตัวของ

ข้อมูล

มีข้อมูลการตายท่ี
ให้รหัสโรคตาม

มาตรฐานองค์การ
อนามัยโลก/มี

ฐานข้อมูลการตาย
ท่ีให้รหัสโรคตาม
มาตรฐานองค์การ

อนามัยโลก 
สามารถน ามาใช้ใน
การวางแผนงาน

ด้านการ
สาธารณสุขได้ทัน

ต่อเหตุการณ์
เพ่ือให้ฐานข้อมูล
การเกิดและการ
ตายท่ีมีคุณภาพ

สามารถ
ประมวลผลได้ทัน
ต่อสถานการณ์

แผนปฏิบัติราชการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รหัส โครงการ/กิจกรรม(รายละเอียด) วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลผลิต

งบประมาณ (บาท)

ปรับแผนปฏิบัติราชการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 3,4

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รหัส โครงการ/กิจกรรม(รายละเอียด) วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลผลิต

งบประมาณ (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

630602
1.ประชุมหารือเพ่ือพัฒนาระบบรายงานผลการ
ด าเนินงานตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุข 
ปีงบประมาณ 2563

1. เพ่ือพัฒนาระบบการ
รายงานผลการด าเนินงาน
ข้อมูลตัวช้ีวัดกระทรวง
สาธารณสุข(HealthKPI)

ทีมพัฒนา
โปรแกรมและ
ผู้เก่ียวข้องจ านวน
15 คน

ระบบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน
ข้อมูลตัวช้ีวัด
กระทรวง
สาธารณสุข
(HealthKPI)ท่ีมี
ประสิทธิภาพ

 30,000     30,000     60,000

110,000รวม

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตัวช้ีวัดและจัดท ารายละเอียดตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 256



 

 

 

 

 

 

 

 

07 กลุ่มดิจิทัลสุขภาพ 



เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

630701
 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
ด้านดิจิทัลสุขภาพ (MOPH Connect)   -    -    -            1,017,780   -    -          1,017,780

630702
โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลด้านสุขภาพ   -    -    -              300,000   -    -             300,000

0 0 0          1,317,780 0 0        1,317,780รวม

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ไตรมาส 3,4
 กลุ่มดิจิทัลสุขภาพ

รหัส โครงการ/กิจกรรม(รายละเอียด)
 งบประมาณ (บาท)

 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
รวม



 ภารกิจหลัก/งานประจ าตามหน้าท่ี (Function Base) ภารกิจตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนหรือท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)

   กลุ่ม/ศูนย์      ดิจิทัลสุขภาพ      ผู้รับผิดชอบ      นางเดือนเพ็ญ โยเฮือง      โทรศัพท์      0 2590 1495     .

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
630701

1 จ้างพัฒนาและดูแลระบบข้อมูลข่าวสาร
สุขภาพดิจิทัลสุขภาพ (MOPH Connect)

480,000 480,000

2 จ้างผลิตวีดิทัศน์ MOPH Connect 200,000 200,000
3 จ้างจัดนิทรรศการแสดงผลงานการ
ประยุกต์ใช้ระบบบริการบน MOPH Connect

300,000 300,000

4 ประชุมตรวจประเมิน (Site Visit) การ
พิจารณารางวัลบริการภาครัฐ

37,780

ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท x 30 คน x 1 วัน 3,600

ค่าอาหารว่าง 35 บาท x 30 คน x 2 ม้ือ 2,100
ค่าพาหนะเคร่ืองบินและรถรับจ้าง 5,000 บาท
 x 2 คน

10,000

ค่าพาหนะ 3,000 บาท x 4 คน 12,000
ค่าเบ้ียเล้ียง 240 บาท x 6 คน x 2 วัน 2,880
ค่าท่ีพัก 1,200 บาท x 6 คน x 1 คืน 7,200

630702
1. พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสุขภาพภายใต้
แนวคิด Data lake ในพ้ืนท่ีน าร่อง

  300,000   300,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,317,780 0 0 1,317,780

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม

  1. พันธกิจตามแผนปฏิบัติราชการ สป คือ พันธกิจตามแผนปฏิบัติราชการ สป คือ สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้าน         
      การแพทย์และสาธารณสุข องค์ความรู้ ระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาคีเครือข่ายตามหลักธรรมาภิบาล                                 .

  3. พันธกิจของแผนปฏิบัติราชการ ของ กยผ คือ พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรม และต่อยอดคุณค่านโยบายและยุทธศาสตร์
      สุขภาพให้สนองตอบต่อความต้องการของเครือข่าย การตัดสินใจทางนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพและก้าวทันการเปล่ียนแปลง               .

รวม

2. แผนปฏิบัติราชการ สป เร่ืองท่ี 2.พัฒนาและส่งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพ                                    .
.                                                                                                                                                                    .

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ กยผ คือ การบริหารจัดการนโยบาย ยุทธศาสตร์ เพ่ือการดูแลสุขภาพประชาชน และสร้างคุณค่าในระบบ
    สุขภาพท่ีย่ังยืน                                                                                                                                              .

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3,4

รหัส โครงการ/กิจกรรม(รายละเอียด) วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์
งบประมาณ (บาท)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพ ในพ้ืนท่ีน าร่อง

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารด้านดิจิทัลสุขภาพ (MOPH Connect)

มีนวัตกรรม องค์ความรู้ และ
สารสนเทศสุขภาพของ
ประเทศท่ีมีคุณภาพท่ี

สามารถช้ีน าและรองรับการ
ตัดสินใจทางการบริหารและ

การพัฒนาสุขภาพของ
ประเทศ

ประชาชนผู้รับบริการ ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาระบบข้อมูล

ข่าวสารด้านดิจิทัล
สุขภาพ

ช่องทางการ
ติดต่อส่ือสาร ระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุข
กับประชาชน ทาง 
MOPH Connect

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็วในการ

รับบริการ



 

 

 

 

 

 

 

 

08 ศูนย์พัฒนานักยุทธศาสตร ์

และแผนก าลังคนด้านสุขภาพ 



เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

630801

ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการ
การด าเนินงานหลักสูตรต่างๆ และประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการทุนรัฐบาล (ก.พ.)

  -    -              8,950         18,121   -    -           27,071

0 0 8,950 18,121 0 0 27,071

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ไตรมาส 3,4
 ศูนย์พัฒนานักยุทธศาสตร์และแผนก าลังคนด้านสุขภาพ

 งบประมาณ (บาท)

รวม

รหัส โครงการ/กิจกรรม(รายละเอียด)  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
รวม



 ภารกิจหลัก/งานประจ าตามหน้าท่ี (Function Base) ภารกิจตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนหรือท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)
   1.พันธกิจตามแผนปฏิบัติราชการ สป คือ 3. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการท่ีเป็นเลิศ (4 ข้อ)

   3. พันธกิจ ของ กยผ คือ 4. พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ สมรรถนะสูง ทันสมัย มีความสุข และเป็นนักยุทธศาสตร์สุขภาพมืออาชีพ (4 ข้อ)
   ศูนย์ พัฒนานักยุทธศาสตร์และแผนก าลังคนด้านสุขภาพ    ผู้รับผิดชอบ   นางธนินี ทวีวิกยการ   โทรศัพท์  025902350

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
630801

1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
บุคลากรเพ่ือเข้ารับการอบรมและประชุม
สัมนาของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

1.เพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิง
นโยบายด้านสุขภาพและ
แผนกลยุทธ์ิสอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนท่ี 
2.เพ่ือพัฒนานักยุทธศาตร์
ให้มีทักษะในการท า
ข้อเสนอนโยบาย

บุคลากรท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบด้าน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ท้ัง
ส่วนกลางและ
ภูมิภาคและสังกัด
กรม

ได้ผลการศึกษา
ปัญหาด้าน
สาธารณสุขและ
ข้อเสนอแนวทาง
แก้ไขในเชิง
นโยบาย จ านวน
 6 เร่ือง

กระทรวงสาธารสุขมี
นโยบายและแนวทาง
แก้ปัญหาด้านสุขภาพ
ตรงกับสภาพปัญหาใน
พ้ืนท่ีและประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

  -  ค่าอาหารกลางวัน  
(120 บาท X 20 คน X 2 วัน)

    2,400     2,400 4,800

 -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
(35 บาท X 2 ม้ือ X  20 คน X 3 วัน

    1,400     2,800 4,200

 - ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ        500        500 1,000
2 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน
บริหารจัดการทุนรัฐบาล (ก.พ.) และการ
ประชุมคณะท างานเพ่ือบริหารจัดการ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง (HiPPS) และ
ทุนรัฐบาลเพ่ือดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ (ทุน
 UIS)

  -  ค่าอาหารกลางวัน  
(120 บาท X 15 คน X 3 วัน)

    3,600     1,800 5,400

 -  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
(35 บาท X 1 ม้ือ X  15 คน X 2 วัน),
(35 บาท X 2 ม้ือ X  15 คน X 1 วัน)

    1,050     1,050 2,100

 -  ค่าท่ีพัก
(1,200 บาท X 2 คน X 1 วัน)

    2,400 2,400

 -  ค่าเบ้ียเล้ียง
(270 บาท X  4 คน X 1 วัน)

    1,080 1,080

 -  ค่าเดินทาง     6,000 6,000
 - ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ          91 91

8,950 18,121 27,071

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการประชุมคณะกรรมการเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการการด าเนินงานหลักสูตรต่างๆ และประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทุนรัฐบาล (ก.พ.)

รวม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3,4

รหัส โครงการ/กิจกรรม(รายละเอียด) วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลผลิต
งบประมาณ (บาท)

 2.แผนปฏิบัติราชการ สป คือ 1. ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และผลลัพธ์ด้านสุขภาพ พัฒนากฎหมาย ก าหนดมาตรฐานประสาน
และบูรณาการประเด็นสุขภาพท่ีส าคัญ ท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ (4 เร่ือง)

4. ประเด็นยุทธ์ ของ กยผ คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การบริหารจัดการนโยบาย ยุทธศาสตร์ เพ่ือการดูแลสุขภาพประชาชน 
และสร้างคุณค่าในระบบสุขภาพท่ีย่ังยืน (4 ข้อ)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2



 

 

 

 

 

 

 

 

09 กลุ่มวิชาการ 



เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

630901
โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาทุนมนุษย์ของไทย
ด้านสุขภาพ กรณีธนาคารแห่งประเทศไทย   -    -             14,000             3,500   -    -             17,500

630902

โครงการจัดท าข้อเสนอระดับ นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ มาตรการสนับสนุนผู้บริหาร
ระดับสูง คณะรัฐมนตรี รัฐสภา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

  -    -    -            21,740   -    -             21,740

0 0 14,000 25,240 0 0 39,240

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ไตรมาส 3,4
 กลุ่มวิชาการ

รวม

รหัส โครงการ/กิจกรรม(รายละเอียด)  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
รวม

 งบประมาณ (บาท)



 ภารกิจหลัก/งานประจ าตามหน้าท่ี (Function Base) ภารกิจตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนหรือท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)

   กลุ่ม/ศูนย์   วิชาการ    ผู้รับผิดชอบ   นางล าพูน  อิงคภากร    โทรศัพท์    ๐ ๒๕๙๐ ๒๓๕๕   

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
630901 โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาทุนมนุษย์ของ

ไทยด้านสุขภาพ กรณีธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

1.เพ่ือให้ได้สถานการณ์ทุน
มนุษย์ของประเทศไทย
ด้านสุขภาพ กรณีธนาคาร
แห่งประเทศไทย ปี 2562
2 เพ่ือให้ได้ข้อเสนอ
ประเด็นเด่น ประเด็น
จุดอ่อนท่ีต้องพัฒนา และ
แก้ไขในการพัฒนาทุน
มนุษย์ไทยด้านสุขภาพให้ดี
ย่ิงข้ึนด้านสุขภาพ กรณี
ธนาคารแห่งประเทศไทย

 ผู้บริหาร 
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข รอง
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง
สาธารณสุข

๑. ระดับ
ความส าเร็จการ
จัดท ารายงาน
สถานการณ์ทุน
มนุษย์ของ
ประเทศไทย
ด้านสุขภาพ 
กรณีธนาคาร
แห่งประเทศไทย
 ปี 2562
๒. ข้อเสนอจาก
รายงานการ
วิเคราะห์
สถานการณ์และ
การพัฒนาทุน
มนุษย์ของ
ประเทศไทย
ด้านสุขภาพ ปี 
2562 ถูก
น าไปใช้

รายงานการมี
กรณีวิเคราะห์
สถานการณ์ทุน
มนุษย์ของ
ประเทศไทย
ด้านสุขภาพฯ

ข้อเสนอเพ่ือการ
ปรับปรุง/พัฒนา
งานทุนมนุษย์ของ
ประเทศไทยด้าน
สุขภาพฯ

แผนปฏิบัติราชการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ไตรมาส 3,4

 4. ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ กยผ คือ การบริหารจัดการนโยบาย ยุทธศาสตร์ เพ่ือการดูแลสุขภาพประชาชน และสร้าง
คุณค่าในระบบสุขภาพท่ีย่ังยืน

   1.พันธกิจตามแผนปฏิบัติราชการ สป. คือ ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และผลลัพธ์ด้านสุขภาพ พัฒนากฎหมาย ก าหนด
มาตรฐาน ประสานและบูรณาการประเด็นสุขภาพท่ีส าคัญ ท้ังในระดับประเทศและนานาชาติ

 2.แผนปฏิบัติราชการ สป เร่ือง พัฒนาระบบบริการสุภาพเพ่ือส่งเสริมพัฒนาและส่งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุก
ระดับให้มีคุณภาพ

   3. พันธกิจของแผนปฏิบัติราชการ ของ กยผ คือสร้างสรรค์ พัฒนา ขับเคล่ือน ติดตาม ประเมินผล นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
ของประเทศให้มีประสิทธิภาพสูง สามารถเพ่ิมคุณค่าและใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า มีเอกภาพสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทุกระดับของ
ประเทศ และการเช่ือมโยงกับนานาชาติ

ผลผลิต ผลลัพธ์
งบประมาณ (บาท)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม

รหัส โครงการ/กิจกรรม(รายละเอียด) วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผลผลิต ผลลัพธ์

งบประมาณ (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม
รหัส โครงการ/กิจกรรม(รายละเอียด) วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด

1.ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลบริบทท่ี
มีผลกระทบกับการพัฒนาทุนมนุษย์ของ
ประเทศไทยด้านสุขภาพ ปี 2559 - 
2562

ข้อมูล
สถานการณ์
บริบทท่ีส่งผล
ต่อทุนมนุษย์
ของประเทศไทย
ด้านสุขภาพ 
กรณีธนาคาร
แห่งประเทศไทย
 ปี 

2 ศึกษา รวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์
ข้อมูลทุติยภูมิสถานการณ์ตัวช้ีวัดทุน
มนุษย์ของไทยด้านสุขภาพ กรณีธนาคาร
แห่งประเทศไทย ปี 25๕๙ - 2562

ข้อมูล
สถานการณ์ทุน
มนุษย์ของไทย
ด้านสุขภาพราย
ตัวช้ีวัดกรณี
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ปี 
2559-25623. สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ /ผู้เช่ียวชาญ  

ด้านการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก  
การแพทย์ฉุกเฉิน NCD (15 ธ.ค. 62 - 
30 ม.ค. 63)

ข้อมูลปัจจัย
ความส าเร็จ / 
จุดอ่อนของการ
พัฒนางานทุน
มนุษย์ของ
ประเทศไทย
ด้านสุขภาพ

 - ค่าตอบแทน 2,000 บาท x 7 คน x 1
 คร้ัง = ๑๔,๐๐๐ บาท

 14,000  14,000

4. ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมเพ่ือ
จัดท าร่างรายงานสถานการณ์ /ข้อเสนอ
การศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาทุนมนุษย์
ของไทย

ร่างรายงานการ
วิเคราะห์



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผลผลิต ผลลัพธ์

งบประมาณ (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม
รหัส โครงการ/กิจกรรม(รายละเอียด) วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด

5. ประชุมระดมสมองผู้รับผิดชอบ /
ผู้เก่ียวข้องภาคส่วนต่างๆ (นักวิชาการ 
ผู้แทนภาครัฐ NGO) เพ่ือระดมความ
คิดเห็นต่อร่างข้อเสนอจากรายงานการ
วิเคราะห์ การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านสุขภาพ
ของประเทศไทย ปี 2562                 
(1 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63)

๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐

     ค่าอาหารว่าง 50 คน x 35 บาท x 2
 ม้ือ x 1 คร้ัง = 3,500 บาท

6. จัดท าเอกสารสถานการณ์และการ
พัฒนางานทุนมนุษย์ของประเทศไทย ปี 
2562 ฉบับสมบูรณ์ (15 มี.ค. - 30 เม.ย.)

7. แจ้งเวียนหน่วยงานให้ความเห็นร่าง
รายงานการวิเคราะห์การพัฒนาทันมนุษย์
ด้านสุขภาพของประเทศไทย ฉบับสมบูรณ์ 
(15 พ.ค. 63)8.จัดท าข้อเสนอเพ่ือการตัดสินใจต่อปลัด 
กสธ.

630902 โครงการจัดท าข้อเสนอระดับ นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ มาตรการสนับสนุนผู้บริหาร
ระดับสูง คณะรัฐมนตรี รัฐสภา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เพ่ือให้ได้ข้อมูล/ข้อเสนอระดับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
ข้อคิดเห็นการบริหารของ
กระทรวงสาธารณสุขและ
คณะรัฐมนตรี เสนอต่อผู้บริหาร
ระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข 
คณะรัฐมนตรี รัฐสภา (สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ)ทันเวลาท่ี
ก าหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓

 ๑. ผู้บริหาร 
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข รอง
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง
สาธารณสุข ๒. 
ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 
เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี 
หรือวุฒิสภาหรือ
รัฐสภา

ร้อยละของจ านวน
ข้อเสนอแนะระดับ
นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผน ท่ี
ได้รับมอบหมาย
แล้วเสร็จทันเวลา
และน าไปใช้เสนอ
คณะรัฐมนตรีตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด

 1. ได้ข้อมูลและ
ข้อเสนอระดับ
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์เพ่ือ
การบริหารจัดการ
เสนอผู้บริหาร
กระทรวง
สาธารณสุข
 ๒.ได้ข้อมูลและ
ข้อเสนอระดับ
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์เสนอ
ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 
เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี

ข้อเสนอเชิงนโยบาย
เสนอผู้บริหารระดับสูง



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผลผลิต ผลลัพธ์

งบประมาณ (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม
รหัส โครงการ/กิจกรรม(รายละเอียด) วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด

๑. การจัดท าข้อเสนอระดับนโยบายยุทธศาสตร์
แต่ละช่วงเวลา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ข้อเสนอเชิง
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ประกอบการ

2. วิเคราะห์ให้ข้อคิดเห็นเร่ืองก่อนเสนอ
คณะรัฐมนตรีและหลังคณะรัฐมนตรี มีมติ     ๓๕
 เร่ือง

3. วิเคราะห์ให้ข้อคิดเห็น ตอบกระทู้ ข้อหารือ 
ต่อสมาชิกรัฐสภา และคณะกรรมาธิการคณะ
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (สส./ สว./สวช.) (กระทู้ ๔๐ 
เร่ือง ข้อหารือ ๗๐ เร่ือง ข้อเสนอแนะ
กรรมาธิการฯ ๓ เร่ือง)

4. รายงานผลการด าเนินงานตามการตอบ
กระทู้/ข้อหารือ ๑๐ เร่ือง/ปี

5. การจัดเตรียมข้อมูลส าหรับการอภิปราย
คณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข จ านวน ๑ คร้ัง

ข้อมูลสาธารณสุข
น าเสนอผู้บริหาร
เพ่ือเป็น
สารสนเทศ
ประกอบการ
อภิปราย

  21,740 21,740

6. ค่าเบ้ียเล้ียง

     (ค่าเบ้ียเล้ียง ๑๐ คน x  ๒๔๐ บาท x ๓ วัน
 =  ๗,๒๐๐ บาท ค่าพาหนะรับจ้าง ๑๐ คน x 
๔๘๕ บาท x ๓ วัน  = ๑๔,๕๔๐ บาท) = 
๒๑,๗๔๐ บาท

7. จัดท าชุดข้อมูลการบริหารงานสาธารณสุข

25,240 39,240รวม



 

 

 

 

 

 

 

 

10 กลุ่มภารกิจอ านวยการ 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1 ค่าจ้างเหมาบริการเอกชน (30 ราย) 446,313 446,313 446,313 446,313 446,313 446,313 446,314 446,313 439,640 439,640 439,640 439,640     5,329,065

2 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 15,000 15,000 15,000 15,000        100,000

3 จ้างเหมาท าความสะอาด 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500        750,000

4 จ้างเหมาดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000        420,000

5 ค่าเดินทางไปราชการผู้บริหาร 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000      20,311      29,689 0.00 0.00 0.00 0.00        200,000

6 ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 13,127 13,127 13,127 13,127 13,127 13,127 13,127 13,131 15,745 15,745 15,745 15,745        168,000

7 ค่าไปรษณีย์ 19,298 19,298 19,298 19,298 19,298 19,298 19,299 19,300 36,404 36,403 36,403 36,403        300,000

8 ค่าซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน/คอมพิวเตอร์ 26,257 26,257 26,257 26,257 26,257 26,257 26,257 26,260 13,529 13,529 13,529 13,529        264,175

9 ค่าวัสดุส านักงาน 0.00 0.00       87,352 0.00 0.00      45,109 0.00 0.00 0.00    197,538 0.00 0.00        330,000

10 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00     499,915 0.00 0.00    210,148 0.00 0.00 0.00    789,937 0.00 0.00     1,500,000

11 ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร A4 0.00 0.00     149,876 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.77 0.00 0.00 0.00        150,000

12 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 19500.00 16570.00       15,070       11,270       18,970      15,440        7,840        7,299      22,041      22,000      22,000      22,000        200,000

13 ค่าแท็กซ่ีและค่าผ่านทางพิเศษ        2,570        6,605 0.00         4,395         5,724        7,830 0.00 0.00      12,219      12,219      12,219      12,219          76,000

14 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร      41,625      41,625       41,625       41,625       41,625      41,625      41,625      41,625      41,625      41,625      41,625      41,625        499,500

15 ค่าน้ าด่ืม        3,000        3,000         3,000         3,000         3,000        3,000        3,000        3,000        3,000        3,000        3,000        3,000          36,000

699,190 700,295 1,429,333 692,785 701,814 955,647 680,273 689,117 696,827 1,684,137 696,661 696,661 10,322,740

16 ค่าเช่าบ้าน      55,050      55,050       55,050       55,050       55,050      55,050      55,050      55,050      54,625      54,625      54,625      54,625 658,900

17 ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน - -       67,950       67,950       67,950      67,950 - - - - - - 271,800

ค่าใช้จ่ายข้ันต ่า

รวมไตรมาส 2,828,818 2,350,246 2,066,217 3,077,459
ร้อยละรายไตรมาส                                    27.40                                      50.17                                   70.19                                 100.00

รวม

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ่าปี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจ่าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ไตรมาส 3,4
 กลุ่ม/ศูนย์  ภารกิจอ่านวยการ

ล่าดับที โครงการ/กิจกรรม(รายละเอียด)
 งบประมาณ (บาท)



จัดท าโดย งานแผนและพัฒนาคุภาพองค์กร
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Email : spd.boffice61 @gmail.com


