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รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) 
  
วิสัยทัศน์ 
 “เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีคุณภาพ
เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพท่ียั่งยืนแบบมีส่วนร่วม” 
 
พันธกิจ 

1. พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพและกลไกการขับเคลื่อนให้สถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และ
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานสากล 

2. พัฒนาและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 
3. พัฒนาและขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
4. พัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและ

ภาคีเครือข่าย 
5. พัฒนาการวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพลาร

จัดการสุขภาพภาคประชาชน 
6. พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถของระบบบริหารจัดการองค์กร 

 
เป้าประสงค์ 

1. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ปลอดภัย และสมประโยชน์ 
2. ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้และชุมชนจัดการสุขภาพเพ่ือการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพ

ได้อย่างยั่งยืน 
3. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการแพทย์ในระดับนานาชาติ 

 
แผนปฏิบัติราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี พ.ศ. 2562 – 2566  

1. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพสู่
มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

2. พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย 
3. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล 
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สรุปผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 
 
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกลุ่มแผนงาน ส านักบริหาร ได้ด าเนินการติดตามความก้าวหน้า
การใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือรวบรวม
ความก้าวหน้าผลการเบิก-จ่ายงบประมาณของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และรับทราบปัญหา อุปสรรคการ
เบิกจ่ายงบประมาณ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงการด าเนินงาน/โครงการ กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ที่มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการบริหารและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 
1. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 จากส านัก
งบประมาณ วงเงินงบประมาณท้ังสิ้น 826,092,500 บาท ภายใต้ 6 แผนงาน 9 โครงการ รายละเอียดปรากฏ
ตามตารางท่ี 1  
ตารางที่ 1 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ 

แผนงาน 
ผลผลิต/โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ      410,611,300 
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    ผลผลิตที่ 1 : สถานบริการสุขภาพภาครัฐภาคเอกชน สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
และผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม ก ากับ มีมาตรฐาน
ตามท่ีกฎหมายก าหนดและยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล 
    ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนและชุมชนสามารถจัดการสุขภาพเพ่ือการพ่ึงตนเอง 

210,381,600 

3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
     โครงการที่ 1 : โครงการพระราชด าริและเฉลิมพระเกียรติ 
   โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนทุกกลุ่มวัย 
   โครงการที่ 3 : โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 
   โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 

183,395,200 

4. แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม 
     โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 

7,917,500 

5. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
     โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ 

9,549,400 

6. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงอายุ 
     โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยสูงอายุ 

4,237,500 

รวมทั้งสิ้น 826,092,500 
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แผนภูมิที่ 1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จ าแนกตามแผนงาน 
ผลผลิต/โครงการ จ านวนทั้งสิ้น 826,092,500 บาท แบ่งเป็น 6 แผนงาน 9 โครงการ ดังนี้  
 1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ จ านวน 410,611,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 50  
 2) แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 210,381,600 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 25  
 3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี จ านวน 183,395,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 22 
 4) แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม จ านวน 7,917,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 1 
 5) แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว จ านวน 9,549,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 1 
 6) แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงอายุ จ านวน 4,237,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 1 
 

2. วงเงินงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย 

ตารางที่ 2 ผลการเบิก-จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามงบรายจ่าย 
งบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 

1. งบบุคลากร 402,223,100 48.69 
2. งบด าเนินงาน 337,653,500 40.87 
3. งบลงทุน 76,391,900 9.25 
4. งบเงินอุดหนุน 8,000,000 0.97 
5. งบรายจ่ายอื่น 1,824,000 0.22 

รวมทั้งสิ้น 826,092,500 100 
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แผนภูมิที่ 2 การเบิก-จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2/2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากตารางเปรียบเทียบผลการเบิก-จ่าย งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ณ ช่วงไตรมาส   ที่ 1 และไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2563) พบว่า กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากส านักงบประมาณ เป็น
จ านวน 826,092,500 บาทและมีผลเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมเป็นจ านวน 310,936,348 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 37.64 ซึ่งสามารถแยกตามประเภทงบรายจ่ายได้ดังนี้ 1) งบบุคลากรได้รับจัดสรร 402,223,100 บาท 
เบิก-จ่าย เป็นจ านวน 201,461,681.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.09  2) งบด าเนินงานได้รับจัดสรร 
337,653,500 บาท เบิก-จ่าย เป็นจ านวน 99,521,794.44 บาท คิดเป็น 29.47 3) งบลงทุนได้รับจัดสรร 
76,391,900 บาท เบิก-จ่าย 9,952,872.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.03 โดย 4) งบเงินอุดหนุนได้รับจัดสรร 
8,000,000 บาท และ5) งบรายจ่ายอื่นได้รับจัดสรร 1,824,000 บาท ยังไม่มีผลการเบิก-จ่าย 

 ทั้งนี้การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในระหว่างเดือนตุลาคม 
2562-กุมภาพันธ์ 2563 เป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 พลางก่อน และเดือนมีนาคม 2563 
ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 ปัญหาและอุปสรรค 
 จากการติดตามผลการเบิก-จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมของ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พบว่า มีปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการด าเนินงานและการเบิก-จ่ายงบประมาณที่ล่าช้า 
อันเนื่องมาจากการได้รับการจัดสรรงบประมาณในงวดที่1 (ตุลาคม 2562-กุมภาพันธ์ 2563) งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 พลางก่อน และงวดที่ 2 (มีนาคม 2563) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2563 ซึ่งงบประมาณ (งวดที่ 1 - พลางก่อน) ที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน และงบประมาณ (งวด
ที่ 2) ล่าช้า จึงส่งผลให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีผลการเบิก-จ่ายในไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงบประมาณ
ก าหนดร้อยละ 58  

 ข้อเสนอแนะ 
 หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ควรปรับแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับ
งบประมาณท่ีได้รับเพื่อให้มีผลการด าเนินงานและผลการเบิก-จ่ายงบประมาณ ที่สอดคล้อง บรรลุตามเป้าประสงค์ 
 
 
 
 


