
สรปุผลการวิเคราะหแนวโนมการจัดสรรงบประมาณและการเบกิจายงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 สํานักสงเสริมสุขภาพ 

1. การจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563  
สํานักสงเสริมสุขภาพ ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายผระจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563  

จากกรมอนามัย ในหมวดงบดําเนินงานและหมวดงบลงทุน ซึ่งจําแนกงบประมาณแตละปงบประมาณตาม
ตารางแสดงงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 สาํนักสงเสริมสุขภาพ ดังน้ี 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. 

งบดําเนนิงาน งบลงทนุ งบประมาณภาพรวม 
(บาท) จํานวน (บาท) รอยละ จํานวน (บาท) รอยละ 

2561 64,018,313.70 97.61 1,566,973.70 2.39 65,585,287.40 
2562 62,581,051.88 97.76 1,433,353 2.24 64,014,404.88 
2563 54,421,105.99 90.17 5,929,850 9.83 60,350,955.99 
จากตารางแสดงงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 วิเคราะห           

โดยใชงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนฐานในการคํานวณ พบวาสํานักสงเสริมสุขภาพไดรับการ
จัดสรรงบประมาณภาพรวมลดลงทุกป สอดคลองกับงบประมาณที่กรมอนามัยไดรับจัดสรรตามเอกสาร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 โดยพบวา 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดรับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 65,585,287.40 บาท จําแนกเปน
งบดําเนินงาน 64,018,313.70 บาท (รอยละ 97.61) และงบลงทุน 1,566,973.70 บาท (รอยละ 2.39) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดรับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 64,014,404.88 บาท จําแนกเปน
งบดําเนินงาน 62,581,051.88บาท (รอยละ 97.76) และงบลงทุน 1,433,353บาท (รอยละ 2.24) เมื่อ
เทียบกับงบประมาณภาพรวมในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบวาไดรับการจดัสรรงบประมาณลดลง รอยละ 2.4  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดรับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 60,350,955.99 บาท จําแนกเปน 
งบดําเนินงาน 54,421,105.99 (รอยละ 90.17) และงบลงทุน 5,929,850 บาท (รอยละ 9.83)               
เมื่อเทียบกับงบประมาณภาพรวมในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบวาไดรับการจัดสรรงบประมาณลดลง             
รอยละ 5.7 และลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึงรอยละ 7.98 ดังแผนภาพแสดงแนวโนมการไดรับ
จัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563  
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จากสัดสวนงบประมาณที่ไดรับจัดสรรต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 สํานักสงเสริม
สุขภาพ มีสัดสวนงบดําเนินงานไมตํ่ากวารอยละ 90 สามารถจําแนกงบดําเนินงานออกเปน 2 สวน ไดแก                
(1) งบประมาณดําเนินการโครงการ / กิจกรรม (2) จัดสรรสําหรับจัดซื้อนมผงเพ่ือปองกันการติดเช้ือเอชไอวี 
จากแมสูลูก ซึ่งมีแนวโนมการจัดสรรงบดําเนินงาน ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ดังน้ี 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. 
งบโครงการ งบจดัซื้อนมผง ฯ ภาพรวม 

งบดําเนนิงาน (บาท) จํานวน (บาท) รอยละ จํานวน (บาท) รอยละ 
2561 44,899,256.70 70.14 19,119,057.00 29.86 64,018,313.70 
2562 43,781,051.88 69.96 18,800,000.00 30.04 62,581,051.88 
2563 32,321,105.99 59.39 22,100,000.00 40.61 54,421,105.99 

จากตารางพบวา งบประมาณสําหรับจัดซื้อนมผงเพ่ือปองกันการติดเช้ือเอชไอวี จากแมสูลูก             
มีอัตราสวนงบดําเนินงานที่คอยขางสูง ซึ่งมีผลตอการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของหนวยงาน จําเปน
อยางย่ิงที่หนวยงานตองมีกํากับ ติดตาม และการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนด 

2. ผลการเบกิจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 
 กรมอนามัยกําหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณภาพรวมตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการ          
ใชจายงบประมาณแตละปงบประมาณตามไตรมาส  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอยละ 33 , 63 , 90 และ 100 ตามลําดับ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอยละ 33 , 55 , 84 และ 100 ตามลําดับ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอยละ 33 , 55 , 84 และ 100 ตามลําดับ โดยสํานักสงเสริมสุขภาพ     
มีผลการเบิกจายงบประมาณ ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 จําแนกรายไตรมาส ดังน้ี 

 

  แนวโนมการเบิกจายงบประมาณ ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 พิจารณาแตละ
ไตรมาสตามแผนภูมิแสดงแนวโนมการเบิกจายงบประมาณแตละไตรมาส ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 
พบวาสํานักสงเสริมสุขภาพสามารถเบิกจายงบประมาณไดตามเปาหมาย ในไตรมาส 3 ขึ้นไป  
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3. สาเหตุที่ไมสามารถเบิกจายงบประมาณไดตามเปาหมาย 

  จากแผนภาพแสดงแนวโนมการเบิกจายงบประมาณ ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563     
ของสํานักสงเสริมสุขภาพ วิเคราะหสาเหตุที่ไมสามารถเบิกงบประมาณไดตามเปาหมาย  ดังน้ี 
  1. การเบิกจายงบประมาณสําหรับจัดซื้อนมผงเพ่ือปองกันการติดเช้ือเอชไอวี จากแมสูลูก ซึ่งมีสัดสวน
งบประมาณแตละปไมตํ่าวารอยละ 25 มีความลาชาจากแผนที่กําหนด เน่ืองจากกระบวนการในการจัดซื้อ              
จัดจางมีการดําเนินงานหลายขั้นตอน และมีการแบงการเบิกจายงบประมาณเปน 2 งวด ซึ่งสวนใหญ                  
จะสามารถเบิกจายงบประมาณ งวดที่ 1 ไดปลายไตรมาส 2 และงวดที่ 2 เบิกจายไดปลายไตรมาส 3  
  2. มีการปรับแผนปฏิบัติการและแผนการดําเนินงานระหวางปงบประมาณ ทําใหไมสามารถดําเนินการ
ไดตามแผนที่กําหนดและไมสามารถเบิกจายงบประมาณไดตามเปาหมาย 
 3. การจัดซื้อจัดจาง เชน การผลิตสื่อ ดําเนินการลาชา 
  4. ไดรับนโยบายเรงดวนและกรมอนามัยจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณทําใหฐาน
งบประมาณขยายเพ่ิมขึ้น 

4. ขอเสนอแนะ / แนวทางปรับปรุงแกไข 

 1. กลุมภารกิจควรดําเนินโครงการ / กิจกรรม ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการและเรงรัด กํากับ ติดตาม

การเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายที่กรมอนามัยกําหนด 

2. ปรับแผนปฏิบัติการไดเฉพาะกรณีที่จําเปนเทาน้ัน 

3. เรงรัดการจัดซื้อจัดจาง โดยเฉพาะรายการที่มีการกอหน้ีผูกพันใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว ต้ังแตตน

ปงบประมาณและเรงรัดใหมีการจัดซื้อจัดจางตามแผนที่กําหนด 

5. ปรับปรุงแนวทางการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น เชน ประชุม

หารือผูรับผิดชอบงานแผนของแตละกลุมรวมกัน อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือหามาตรการ แนวทางเรงรัด

การเบิกจายงบประมาณ / วางแผนการเบิกจายงบประมาณ 

 

 

งานพัฒนายุทธศาสตร 

กลุมบริหารยุทธศาสตร สํานักสงเสริมสุขภาพ 

1 ตุลาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


