
ผลการปฏิบัติงานทั้งด้านการเงิน ของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562) 

 

การรายงานด้านการเงิน 

 ในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 สช.มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณท้ังสิ้น 472,672,811.62 บาท รายละเอียดดังนี้ 
1. งบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                   จ านวนเงิน 202,852,700.00 บาท  
2. งบกลางปี 2560 รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น  จ านวนเงิน 197,613,600.00 บาท 
3. งบประมาณจากแหล่งอื่น                   จ านวนเงิน  27,478,592.86 บาท  
4. งบประมาณยกมาจากปีที่ผ่านมา                 จ านวนเงิน  44,727,918.76 บาท 

  และ จ าแนกตามแผนงานได้ดังนี้ 
แผนงาน งบประมาณ 

แผนงานหลัก 129,886,100.00 
แผนงานสนับสนุน 106,890,000.00 
งบกลางปี 2560 รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น      

176,613,600.00 

งบประมาณจากแหล่งอื่น    27,032,492.86 
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรม พิ เศษเ พ่ือ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

  32,250,618.76 

รวม 472,672,811.62 
 

การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562  

ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 สช. มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 472,672,811.62 บาท  ณ ไตรมาสที่ 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 ) สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จ านวน 
343,929,254.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.76 โดยจ าแนกเป็นจ่ายจริง จ านวนเงิน 290,652,006.48 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 61.49 และก่อหนี้ผูกพันจ านวนเงิน 53,277,248.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.27 คงเหลือ 128,743,557.07 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 27.24 จ าแนกตามแผนงานดังนี้ 

 แผนงานหลัก 
1. แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับชาติ  มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 56,550,000.00 บาท เบิกจ่าย

งบประมาณได้จ านวนเงิน  33,245,164.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.79 โดยจ าแนกเป็น จ่ายจริง  จ านวนเงิน  

27,902,253.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.34 และก่อหนี้ผูกพันจ านวนเงนิ 5,342,911.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.45  



2. แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับพื้นที่ มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณท้ังสิ้น 65,240,000.00 บาทเบิกจ่าย
งบประมาณได้จ านวนเงิน 45,847,332.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.27  โดยจ าแนกเป็น จ่ายจริง   จ านวนเงิน 
21,489,347.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.94 และก่อหนี้ผูกพันจ านวนเงิน 24,357,985.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.34  

3. แผนงานวิชาการและนวัตกรรม มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 8,096,100.00 บาท เบิกจ่าย
งบประมาณได้จ านวนเงิน 5,317,216.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.68 โดยจ าแนกเป็น จ่ายจริง  จ านวนเงิน  
2,528,222.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.23 และก่อหนี้ผูกพันจ านวนเงิน 2,788,993.99 บาท  คิดเป็นร้อยละ 34.45 

 แผนงานสนับสนุน 

1.  แผนงานสื่อสารทางสังคม มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณท้ังสิ้น 20,870,000.00 บาท เบิกจ่ายงบประมาณได้
จ านวนเงิน  14,231,932.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.19 โดยจ าแนกเป็น จ่ายจริง จ านวนเงิน 4,609,324.10 บาท คิด
เป็นร้อยละ 22.09  และก่อหนี้ผูกพันจ านวนเงิน 9,622,608.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.11 

2. แผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 3,000,000.00 บาทเบิกจ่าย
งบประมาณได้จ านวนเงิน  2,462,259.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.08 โดยจ าแนกเป็น จ่ายจริง  จ านวนเงิน 
1,593,759.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.13 และก่อหนี้ผูกพันจ านวนเงิน 868,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.95 

3. แผนงานบริหารจัดการ มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 83,020,000.00 บาทเบิกจ่ายงบประมาณได้
จ านวน 41,930,145.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.51 โดยจ าแนกเป็น จ่ายจริง จ านวนเงิน 35,905,965.94 บาท คิด
เป็นร้อยละ 43.25 และก่อหนี้ผูกพันจ านวนเงิน 6,024,179.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.26 

 
 
 
 

 
 

 งบกลางปี 2560 รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างต าบลน่าอยู่ -ต าบลสุขภาวะทั่วประเทศ    

(งบกลางปี 2560 รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น)  มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 
96,569,300.00 บาทเบิกจ่ายงบประมาณได้จ านวนเงิน 96,569,300.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยจ าแนกเป็น
จ่ายจริงจ านวนเงิน 96,569,300.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100  

2. โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกสนับสนุนภาคีพลเมืองอาสาประชารัฐสานต่อภารกิจการเสริมสร้างสังคมสุข
ภาวะ (งบกลางปี 2560 รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น)  มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 



80,044,300.00 บาทเบิกจ่ายงบประมาณได้จ านวนเงิน 80,044,300.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 โดยจ าแนกเป็นจ่าย
จริงจ านวนเงิน  80,044,300.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100  

 งบประมาณจากแหล่งอื่น  
1. โครงการจัดท าฐานข้อมูลสุขภาวะเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(สสส.)มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 

5,006,894.47 บาท เบิกจ่ายงบประมาณได้จ านวนเงิน 4,019,200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.27 โดยจ าแนกเป็นจ่าย
จริงจ านวนเงิน 1,583,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.63 และก่อหนี้ผูกพัน  จ านวนเงิน 2,435,700.00 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 48.65 

2. โครงการพัฒนาทิศทางยุทธศาสตร์และกลไกการด าเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(สสส.) มีแผน      
การเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 3,067,198.39 บาทเบิกจ่ายงบประมาณได้จ านวนเงิน 2,686,819.08 บาท   คิดเป็น
ร้อยละ 87.60  โดยจ าแนกเป็นจ่ายจริงจ านวนเงิน  2,204,889.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.89 และก่อหนี้ผูกพัน
จ านวนเงิน  481,929.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.71 

3. โครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการ
ปฏิรูปประเทศ (สศช.) มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 17,904,500.00 บาทเบิกจ่ายงบประมาณได้จ านวนเงิน 
16,531,283.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.33 โดยจ าแนกเป็นจ่ายจริงจ านวนเงิน  16,013,563.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 
89.44 และก่อหนี้ผูกพันจ านวนเงิน  517,720.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.89 

4. โครงการสนับสนุนกระบวนการสื่อสารประชาสัมพันธ์งานปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (องค์การเภสัช
กรรม) มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณท้ังสิ้น 1,053,900.00 บาทเบิกจ่ายงบประมาณได้จ านวนเงิน 1,044,300.00 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 99.09 โดยจ าแนกเป็นจ่ายจริงจ านวนเงิน  207,580.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.70 และก่อหนี้ผูกพัน
จ านวนเงิน  836.720.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.39 

หากพิจารณาผลการการใช้จ่ายงบประมาณรายแผนงานพบว่า แผนงานที่มีการใช้จ่ายงบประมาณรวมก่อหนี้
ผูกพันมากที่สุดได้แก่ แผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ จ านวนเงิน 2,462,259.69 บาท   คิดเป็นร้อยละ 
82.08  โดยสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ในกิจกรรมการเข้าร่วมประชุมของบุคลากรของ สช.และภาคีเครือข่ายในการ
เผยแพร่ผลงานของ สช.ให้กับนานาชาติ ณ ประเทศอังกฤษ , การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สช.และภาคีเครือข่าย
ในเรื่อง สาธารณสุขของกลุ่มประเทศแม่น้ าโขง ณ ประเทศจีน และ การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง การ
ท างานแบบทุกภาคส่วนเพื่อสร้างให้เกิดทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ รองลงมาได้แก่ แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับ
พื้นที่ จ านวนเงิน 45,847,332.77 บาท  คิดเป็นร้อยละ 70.27 โดยสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ในกิจกรรม
สนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเขต 1-13 (4PW) ,และการพัฒนาและสนับสนุน
กระบวนการด าเนินงานเขตสุขภาพเพ่ือประชาชนเขต1-13 แผนงานที่มีการใช้จ่ายงบประมาณรวมก่อหนี้ผูกพันน้อย
ที่สุดได้แก ่แผนงานบริหารจัดการ จ านวนเงิน 41,930,145.53 คิดเป็นร้อยละ 50.51 

หมายเหตุ .... ก่อหนี้ผูกพัน หมายถึง รายการที่มีสัญญาหรือข้อตกลงในการด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

สาเหตุส าคัญที่มีผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณให้ใกล้เคียงการวางแผนงบประมาณได้แก่ 

1. แผนงบประมาณมีการก าหนดแผนการปฏิบัติ งานและแผนการใช้จ่ ายงบประมาณที่ชัด เจน                      
ไม่ซับซ้อนและสามารถด าเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ 

2. แผนการด าเนินงานมีการวางแผนและเตรียมการท างานไว้กับภาคีเครือข่ายไว้เป็นอย่างดี 
3. ระบบบริหารจัดการขององค์กรสามารถสนับสนุนการด าเนินงานได้ทันเวลา 

    สาเหตุส าคัญที่มีผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามการวางแผนงบประมาณได้แก่ 

1. กระบวนการพัฒนานโยบายต้องใช้เวลาขึ้นอยู่กับปัจจัย บริบท ของแต่ละพ้ืนที่ เช่น แกนในการประสาน 
องค์ความรู้ หน่วยงานหลักในการด าเนินงาน วัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งความเข้าใจกระบวนการในการ
พัฒนาด้วย  

2. สช.ด าเนินงานโดยผ่านภาคีเครือข่ายไม่มีส านักงานในภูมิภาคจึงต้องอาศัยความร่วมมืออย่างสูงจาก
เครือข่าย 

3. ข้อเสนอเชิงนโยบายหรือนโยบายที่เกิดจากการมีส่วนร่วม อาจไม่ตรงกับพันธกิจหลักขององค์กร หน่วยงาน 
และภาครัฐ จึงท าให้การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายมีอุปสรรค 



 


