
การวิเคราะหงบประมาณและผลการเบิกจายงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

สํานักสงเสริมสุขภาพ 

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 ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

ทั้งการเบิกจายงบประมาณยังเปนตัวช้ีวัดสําคัญตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย ซึ่งไดถาย

ระดับลงมายังหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดกรมอนามัย จําเปนตองวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณใหได

ตามเปาหมายตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

  เพ่ือใหมีขอมูลดานงบประมาณที่สามารถใชในการวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ

และมีแนวทางในการกํากับติดตามงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพในปงบประมาณตอไป จึงไดทําการศึกษา

วิเคราะหงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563          

ของสํานักสงเสริมสุขภาพน้ีขึ้นมา 

วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือวิเคราะหงบประมาณที่สํานักสงเสริมสุขภาพไดรับจัดสรรและวิเคราะหผลการเบิกจาย

งบประมาณเปรียบเทียบกับเปาหมายของมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  2. เพ่ือวิเคราะหแนวทางกํากับติดตามการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายและการพัฒนา

ปรับปรุงรูปแบบการกํากับ ติดตาม การใชจายงบประมาณ 

วิธีการวิเคราะห 

  ทําการศึกษาการวิเคราะหเชิงปริมาณโดยใชคารอยละและอาศัยโปรแกรม Microsoft excel ในการ

วิเคราะหแลวนําเสนอผลการวิเคราะห โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ซึ่งขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนขอมูลระดับ     

ทุติยภูมิ ที่รวบรวมจากเอกสารงบประมาณ บันทึกขอความแจงการจัดสรรเงินงบประมาณประจําปจากกอง

แผนงานและบันทึกขอความแจงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการจากกองคลัง กรมอนามัย รวมถึงขอมูลผลการ

เบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากกลุมอํานวยการสํานักสงเสริมสุขภาพและกองคลัง 

กรมอนามัย โดยศึกษาเฉพาะเงินงบประมาณที่สํานักสงเสริมสุขภาพไดรับจัดสรรจากกรมอนามัยตาม 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2563 และผลการเบิกจายงบประมาณจริงเปรียบเทียบกับเปาหมาย

ของมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตลอดจนวิเคราะหแนวทางกํากับ

ติดตามการใชจายงบประมาณของสํานักสงเสริมสุขภาพ และพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการกํากับ ติดตามการใช

จายงบประมาณใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 

 

ผลการ... 
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ผลการวิเคราะห 

1. งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  สํานักสงเสริมสุขภาพ ไดรับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2563 

จํานวนทั้งสิ้น 59,713,944.-บาท แบงเปน งบดําเนินงาน 54,421,144.-บาท และงบลงทุน 5,292,850.-บาท  

 

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักสงเสริมสุขภาพไดรับจัดสรรงบประมาณจากกรมอนามัย                

หมวดงบลงทุนในสัดสวนงบประมาณรอยละ 8.86 และหมวดงบดําเนินงานสัดสวนรอยละ 91.14 โดย               

งบดําเนินงานแบงเปน (1) งบประมาณดําเนินการโครงการ / กิจกรรม จํานวน 30,619,966.- บาท                    

(2) งบประมาณสําหรับจัดซื้อนมผงเพ่ือปองกันการติดเช้ือเอชไอวี จากแมสูลูก จํานวน 22,100,000.-บาท               

(3) คาใชจายขั้นตํ่าตามสิทธ์ิ จํานวน 1,153,678.-บาท มีสัดสวนงบประมาณแสดงใหเห็นจากแผนภาพ ดังน้ี 

 

3. ผลการ... 

งบดําเนินงาน, 
91.14%

งบลงทุน, 8.86%

การจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สํานักสงเสริมสขุภาพ

งบดําเนินงาน งบลงทุน

งบโครงการ/กิจกรรม, 
56.83%

คาใชจายขั้นต่ําตามสิทธิ์, 
2.15

งบประมาณสําหรับ
จัดซ้ือนมผง ฯ , 

41.02%

งบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดงบดําเนินงาน
สํานักสงเสริมสขุภาพ 

งบโครงการ/กิจกรรม คาใชจายขั้นต่ําตามสิทธิ์ งบประมาณสําหรับจัดซ้ือนมผง ฯ 
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 2. ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สํานักสงเสริมสุขภาพ มีผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากงบประมาณ
ทั้งสิ้น 59,713,994.-บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ดังน้ี 

รายการ 
งบดําเนนิงาน งบลงทุน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 54,421,144 100 5,292,850 100 
2. ผลการเบิกจายจริง 53,873,644 98.99 3,771,670 71.26 
3. กันเงินไวเบิกเหลื่อมป (กอหน้ี) 547,500 1.01 1,521,180 28.74 
4. ผลการเบิกจายจริง + กอหน้ี 54,421,144 100 1,521,180 100 

 รายการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปซึ่งมีการกอหน้ีผูพันแลว งบดําเนินงาน ไดแก (1) จางพิมพคูมือ “ขอควร
รูสําหรับคุณแม” จํานวน 247,500.-บาท (2) จางพิมพคูมือการเฝาระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการ
แพรระบาด ของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา  จํานวน 300,000.-บาท ในสวนของ งบลงทุน ไดแก รายการ
ปรับปรุงหองนํ้าชาย – หญิง อาคาร 7 ช้ัน 2-6 กันเงินไวเบิกเหลื่อมป สําหรับงวดงาน-งวดเงินที่ 2-5 จํานวน 
1,521,180.-บาท 

ในการน้ีไดวิเคราะหผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกรายเดือน 
อางอิงผลการเบิกจายงบประมาณตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (Government 
Fiscal Management System : GFMIS) ทั้งน้ีในสวนของเดือนกันยายน 2563 พิจารณาจากผลการเบิกจาย
งบประมาณที่เบิกจายไดจริงรวมกับงบประมาณที่มีการกอหน้ีผูกพัน มีผลการเบิกจายงบประมาณแตละเดือน
ตามแผนภาพ ดังน้ี 

 
จากแผนภาพแสดงผลการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักสงเสริมสุขภาพ 

เทียบกับเปาหมายของมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                   

ของกรมอนามัย พบวาสํานักสงเสริมสุขภาพ ไมสามารถเบิกจายงบประมาณในแตละเดือนไดตามเปาหมาย     

ที่กําหนด แมวาจะมีมาตรการเรงรัดการจัดซื้อจัดจางและใหมีการเบิกจายงบประมาณในกิจกรรมที่มีรายการ   

กอหน้ีผูกพัน หรือเรงรัดใหมีการดําเนินการตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติการ ตลอดจนมีการเรงรัด กํากับ ติดตาม           

ผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณในที่ประชุมสํานักสงเสริมสุขภาพและชองทางการสื่อสารอ่ืน ๆ   

3. สาเหตุ... 
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3. สาเหตุที่ไมสามารถเบิกจายงบประมาณไดตามเปาหมาย 

จากแผนภาพแสดงผลการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักสงเสริมสุขภาพ 

วิเคราะหสาเหตุที่ไมสามารถเบิกงบประมาณไดตามเปาหมาย ดังน้ี 

รอบ 6 เดือนแรก รอบ 6 เดือนหลัง 

1. สํานักสงเสริมสุขภาพ ไดรับอนุมัติแผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
แรก วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ทําใหดําเนินการ
ตามแผนลาชากวาที่กําหนด 

2. การเบิกจายงบประมาณสําหรับจัดซื้อนมผงเพ่ือ
ปองกันการติดเช้ือเอชไอวี จากแมสูลูก ลาชา
จากแผนที่กําหนดและเบิกจายงบประมาณได   
ในเดือนมีนาคม 2563 เน่ืองจากกระบวนการ    
ในการจัดซื้อจัดจางมีการดําเนินงานหลาย
ขั้นตอนจึงทําใหเกิดความลาชา 

3. ในชวงเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 มีการแพร
ระบาดของโรคติดเ ช้ือไวรัสโคโรนา  2019 
(COVID - 19) สงผลกระทบตอการดําเนินงานใน
ภาพรวมของหน วยงานทํ า ให ไม ส ามารถ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว จึงมี
ก า ร ป รั บ แ ผ นก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ใ ห เ ข า กั บ
สถานการณ เชน ปรับกิจกรรมที่ไมสามารถ
ดําเนินการไดเปนการผลิตสื่อใหความรูเก่ียวกับ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  
ยกเลิก การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเน่ืองจากมี
กลุมเปาหมายเกิน 100 คน และกลุมเปาหมายมี
ความเสี่ยงในการเดินทางเขารวมประชุม หรือ
ปรับการประชุมในรูปแบบ VDO Conference  

4. เน่ืองจากในชวงเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 
2563 ใชงบประมาณตามกรอบงบประมาณ 
พ .ศ .  2562  ไปพลางก อน  ซึ่ ง ไ ด รั บ โอน
งบประมาณจากกรมอนามันเฉพาะงบดําเนินงาน 
จึงยังไมสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางและ
เบิกจายงบประมาณหมวดงบลงทุนได 

1. มีการปรับแผนการดําเนินงานอยูตลอด ทําใหไม
สามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดและไม
สามารถเบิกจายงบประมาณไดตามเปาหมาย 

2. ไ ด รั บ น โ ย บ า ย เ ร ง ด ว น แ ล ะ ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณระหวางปงบประมาณ ทําใหฐาน
งบประมาณเพ่ิมขึ้น 

3. รายการจัดซื้อจัดจางมีการเบิกจายลาชา 
4. งบลงทุน รายการปรับปรุงหองนํ้าชาย – หญิง 

อาคาร 7 ช้ัน 2-6 ผูรับจางดําเนินการลาชา     
ไมสามารถสงมอบงานไดตามแผนที่ กําหนด 
สงผลใหไมสามารถเบิกจายงบประมาณไดตาม
แผน 

 
 

   

 

4. ขอเสนอแนะ... 
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4. ขอเสนอแนะ / แนวทางปรับปรงุแกไข 

 1. กลุมภารกิจควรดําเนินโครงการ / กิจกรรม ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการและเรงรัด กํากับ ติดตาม

การเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายที่กรมอนามัยกําหนด 

2. ปรับแผนปฏิบัติการไดเฉพาะกรณีที่จําเปนเทาน้ัน 

3. เรงรัดการจัดซื้อจัดจาง โดยเฉพาะรายการที่มีการกอหน้ีผูกพันใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว 

4. วางแผนการจัดซื้อนมผงเพ่ือปองกันการติดเช้ือ เอชไอวี จากแมสูลูก ปงบประมาณ พ.ศ.  2564 

ต้ังแตตนปงบประมาณและเรงรัดใหมีการจัดซื้อจัดจางตามแผนที่กําหนด 

5. ปรับปรุงแนวทางการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น เชน ประชุมหารือ

ผูรับผิดชอบงานแผนของแตละกลุมรวมกัน อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือหามาตรการ แนวทางเรงรัดการ

เบิกจายงบประมาณ / วางแผนการเบิกจายงบประมาณ 

 

 

งานพัฒนายุทธศาสตร 

กลุมบริหารยุทธศาสตร สํานักสงเสริมสุขภาพ 

ผูดําเนินการวิเคราะห 

30 กันยายน 2563 


