
วิเคราะหงบประมาณและผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

สํานักสงเสริมสุขภาพ 

กลุม/งาน          บริหารยุทธศาสตร             . 

ชื่อ – นามสกุล       นางสาวประภัสสร นุชนิยม        ตําแหนง     นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ   . 

ความเปนมา 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักสงเสริมสุขภาพ ไดรับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจาย พ.ศ. 2563 โดยในชวงเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 ใชงบประมาณตามกรอบ

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน และในชวงเดือนเมษายน – กันยายน 2563  ใชงบประมาณตามกรอบ

จัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยหนวยงานตองเรงรัดเบิกจายงบประมาณใหสามารถเบิกจายไดตาม

เปาหมายของมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

ท้ังการเบิกจายงบประมาณยังเปนตัวชี้วัดสําคัญตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย ซ่ึงไดถาย

ระดับลงมายังหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดกรมอนามัย จําเปนตองวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณใหได

ตามเปาหมายตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

  เพ่ือใหมีขอมูลดานงบประมาณท่ีสามารถใชในการวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ

และมีแนวทางในการกํากับติดตามงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพในปงบประมาณตอไป จึงไดทําการศึกษา

วิเคราะหงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ

สํานักสงเสริมสุขภาพนี้ข้ึนมา 

วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือวิเคราะหงบประมาณท่ีสํานักสงเสริมสุขภาพไดรับจัดสรรและวิเคราะหผลการเบิกจาย

งบประมาณเปรียบเทียบกับเปาหมายของมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  2. เพ่ือวิเคราะหแนวทางกํากับติดตามการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายและการพัฒนา

ปรับปรุงรูปแบบการกํากับ ติดตาม การใชจายงบประมาณ 

วิธีการศึกษา 

  ทําการศึกษาการวิเคราะหเชิงปริมาณโดยใชคารอยละและอาศัยโปรแกรม Microsoft excel ในการ

วิเคราะหแลวนําเสนอผลการวิเคราะห โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงขอมูลท่ีใชในการศึกษาเปนขอมูลระดับ     

ทุติยภูมิ ท่ีรวบรวมจากเอกสารงบประมาณ บันทึกขอความแจงการจัดสรรเงินงบประมาณประจําปจากกอง

แผนงานและบันทึกขอความแจงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการจากกองคลัง กรมอนามัย รวมถึงขอมูลผลการ

เบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากกลุมอํานวยการสํานักสงเสริมสุขภาพและกองคลัง 

กรมอนามัย โดยศึกษาเฉพาะเงินงบประมาณท่ีสํานักสงเสริมสุขภาพไดรับจัดสรรจากกรมอนามัยตาม 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2563 และผลการเบิกจายงบประมาณจริงเปรียบเทียบกับเปาหมาย

ของมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตลอดจนวิเคราะหแนวทางกํากับ

ติดตามการใชจายงบประมาณของสํานักสงเสริมสุขภาพ และพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการกํากับ ติดตามการใช

จายงบประมาณใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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ผลการศึกษา 

1. การวิเคราะหงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

  สํานักสงเสริมสุขภาพ ไดรับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2563 

จํานวนท้ังสิ้น 58,118,936.08 บาท แบงเปน งบดําเนินงาน 52,191,036.08 บาท และงบลงทุน 5,927,900.-บาท  

 
  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักสงเสริมสุขภาพไดรับจัดสรรงบประมาณจากกรมอนามัย หมวดงบ

ลงทุนในสัดสวนงบประมาณรอยละ 10.20 และหมวดงบดําเนินงานสัดสวนรอยละ 89.80 โดยงบดําเนินงาน

แบงเปน (๑) งบประมาณดําเนินการโครงการ / กิจกรรม จํานวน 30,091,036.08 บาท (๒) งบประมาณสําหรับ

จัดซ้ือนมผงเพ่ือปองกันการติดเชื้อเอชไอวี จากแมสูลูก 22,100,000.-บาท มีสัดสวนงบประมาณแสดงใหเห็น

จากแผนภูมิ ดังนี้ 

 
 จะเห็นไดวางบประมาณสําหรับจัดซ้ือนมผงเพ่ือปองกันการติดเชื้อเอชไอวี จากแมสูลูก มีสัดสวนท่ี

ไดรับจัดสรรใกลเคียงกับงบดําเนินการโครงการ / กิจกรรม ดังนั้นจําเปนท่ีจะตองใหความสําคัญกับการกํากับ 

ติดตามการเบิกจายงบประมาณท้ัง 2 สวนใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการและตามเปาหมายท่ีกรมอนามัยกําหนด  

งบดําเนินงาน, 
89.80%

งบลงทุน, 10.20%

การจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สํานักสงเสริมสุขภาพ

งบดําเนินงาน งบลงทุน

งบโครงการ/กิจกรรม, 
57.66%

งบประมาณสําหรับ
จัดซื้อนมผง ฯ , 

42.34%

งบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดงบดําเนินงาน
สํานักสงเสริมสุขภาพ 

งบโครงการ/กิจกรรม งบประมาณสําหรับจัดซื้อนมผง ฯ 
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2. ผลการวิเคราะหการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในชวงเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 

ของสํานักสงเสริมสุขภาพ จากงบประมาณท้ังหมด 58,118,936.08 บาท จําแนกดังนี้ 

เดือน 

ผลการเบิกจายงบประมาณ 
งบดําเนินงาน 

งบลงทุน รวม รอยละ งบโครงการ / 
กิจกรรม 

งบประมาณสําหรับ
จัดซ้ือนมผง ฯ 

ต.ค. 62 1,269,355.00 - - 1,269,355.00 2.18 
พ.ย. 62 2,980,830.00 - - 2,980,830.00 5.13 
พ.ย. 62 5,633,861.00 - - 5,633,861.00 9.69 
ม.ค. 63 8,007,190.92 - - 8,007,190.92 13.78 
ก.พ. 63 9,875,530.71 - - 9,875,530.71 16.99 
มี.ค. 63 12,629,651.42  1,153,620.00 - 13,783,271.42 23.72 

 

จากตารางการวิเคราะหผลการเบิกจายงบประมาณเทียบกับเปาหมายของมาตรการเรงรัดการใชจาย

งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมอนามัย พบวาสํานักสงเสริมสุขภาพ ไมสามารถเบิกจาย

งบประมาณไดตามเปาหมายท่ีกําหนด แมวาจะมีมาตรการเรงรัดการจัดซ้ือจัดจางและใหมีการเบิกจาย

งบประมาณในกิจกรรมท่ีมีรายการกอหนี้ผูกพัน หรือเรงรัดใหมีการดําเนินการตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติการ 

ตลอดจนมีการกํากับติดตามการในท่ีประชุมสํานักสงเสริมสุขภาพและชองทางการสื่อสารอ่ืน ๆ   

จากการวิเคราะหสาเหตุท่ีมีการเบิกจายงบประมาณลาชาไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดพบวา 

  1. สํานักสงเสริมสุขภาพ ไดรับอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนแรก 

วันท่ี 27 ตุลาคม 2562 ทําใหดําเนินการตามแผนลาชากวาท่ีกําหนด 

2. การเบิกจายงบประมาณสําหรับจัดซ้ือนมผงเพ่ือปองกันการติดเชื้อเอชไอวี จากแมสูลูก ลาชาจาก

แผนท่ีกําหนดและเบิกจายงบประมาณไดในเดือนมีนาคม 2563 เนื่องจากกระบวนการในการจัดซ้ือจัดจางมีการ

ดําเนินงานหลายข้ันตอนจึงทําใหเกิดความลาชา 
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ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

สํานักสงเสริมสุขภาพ

เปาหมายกรมอนามัย ผลการเบิกจาย
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  3. ในชวงเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 มีการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 

(COVID - 19) สงผลกระทบตอการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานทําใหไมสามารถดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติการท่ีกําหนดไว จึงมีการปรับแผนการดําเนินงานใหเขากับสถานการณ เชน ปรับกิจกรรมท่ีไม

สามารถดําเนินการไดเปนการผลิตสื่อใหความรูเก่ียวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID - 19)  ยกเลิก 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องจากมีกลุมเปาหมายเกิน 100 คน และกลุมเปาหมายมีความเสี่ยงในการเดิน

ทางเขารวมประชุม หรือปรับเปนการประชุมผานระบบ VDO Conference เปนตน 

 4. เนื่องจากในชวงเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 ใชงบประมาณตามกรอบงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ไปพลางกอน ซ่ึงไดรับโอนงบประมาณจากกรมอนามันเฉพาะงบดําเนินงาน จึงยังไมสามมารถดําเนินการ

จัดซ้ือจัดจางและเบิกจายงบประมาณหมวดงบลงทุนได 

ขอเสนอแนะ / แนวทางปรับปรุงแกไข 

 1. เรงรัด กํากับ ติดตาม ใหกลุมภารกิจดําเนินโครงการ / กิจกรรม ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการและ

เรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกรมอนามัยกําหนด 

2. เรงรัดการจัดซ้ือจัดจางและใหมีการเบิกจายงบประมาณในกิจกรรมท่ีมีรายการกอหนี้ผูกพัน 

3. วางแผนการจัดซ้ือนมผงเพ่ือปองกันการติดเชื้อเอชไอวี จากแมสูลูก ตั้งแตตนปงบประมาณและ

เรงรัดใหมีการจัดซ้ือจัดจางตามแผนท่ีกําหนด 

4. ปรับปรุงแนวทางการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 


