
เรียนทุกหน่วยงาน 

 กองแผนงานขอแจ้ง (ร่าง) จัดสรรงบประมาณปี 2565 (เต็มปี)  และขอให้หน่วยงานจัดท า           
แผนปฏิบัติการปี 2565 ในระบบ DOC ภายในวันที่ 14-22 กันยายน 2564 ตามสรุปแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติ
การกรมอนามัย ปี 2565 และตามแนวทางการบริหารงบประมาณปี 2565 ที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย          
การจัดสรรงบประมาณ ติดต่อ คุณนุชนารถ 4305 คุณสิริรัตน์  4640 / การจัดท าแผนปฏิบัติการ คุณสมพร 4311 / 
ระบบ DOC คุณนภาภรณ์  4301  
 *ทั้งนี้ ได้รับการประสานจากส านักงบประมาณว่าจะจัดสรรงบประมาณ รอบที่ 1 วงเงิน 50% ใน          
ไตรมาส 1-2 ก่อน และจะจัดสรรรอบที่ 2 ในไตรมาส 3  จึงขอให้หน่วยงานบริหารงบประมาณที่ได้รับอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 **ส าหรับวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรแต่ละหน่วยงาน กองแผนงานจะแจ้งในไลน์ส่วนตัวของหัวหน้า 
บ.ร.ย. แต่ละหน่วยงาน  
 
         กองแผนงาน 
              13 กันยายน 2564 



สรุปแนวการการจัดท าแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
และการเสนอโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

จากการประชุมการจัดท าแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
และการเสนอโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมก าธร สุวรรณกิจ  
อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย และผ่านระบบประชุมออนไลน์ 

 
1. ขับเคลื่อนและบูรณาการการด าเนินงานให้สอดรับตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือการบบรลุเป้าหมายร่วมกัน 

เป็น Value Chain Strategic Rout Map  
2. จัดท าแผนปฏิบัติการ และขับเคลื่อนด้วยกรอบแนวคิด House Model โดยบูรณาการทุกภาคส่วนเป็น 

National program เช่น เขตสุขภาพ /ภาคีเครือข่ายทุกระดับ 
3. จัดท าแผนปฏิบัติการ และขับเคลื่อนด้วย Digital Model /ระบบ Online โดย plug-in Digital platform 

กลางของกรมอนามัย เช่น Health book /Digital platform น าข้อมูลความรู้ไปวาง รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ 
เป็นต้น  

4. ขับเคลื่อนและบูรณาการความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL) ในแผนงาน/โครงการของกรมอนามัย  
5. จัดท าแผนปฏิบัติการภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 โดยบูรณาการการป้องกันการแพร่ 

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมทั้งเพ่ิมการเข้าถึง
บริการของประชาชนภายใต้แผนงาน/โครงการของกรมอนามัย 

6. ขับเคลื่อนและบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายภายใต้ Setting เดียวกัน  
7. ใช้กลยุทธ์ PIRAB บูรณาการการด าเนินงาน (plug-in) ในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการของ 

กรมอนามัย 
8. ขับเคลื่อนผ่านระบบปฏิบัติการ (Operation) ที่เข้าถึงประชาชน พ้ืนที่ และสถานประกอบการ โดยเฉพาะ

กลุ่มเปราะบางและด้อยโอกาส เช่น ผู้พิทักษ์อนามัย  
9. ขับเคลื่อนเป็นต้นแบบการบริการจ าเพาะ หรือเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Care Excellent) ให้

ครอบคลุมชุมชนและพ้ืนที่ ที่เชื่อมโยงกับชุดสิทธิประโยชน์ โดยศูนย์อนามัยเป็นเจ้าภาพวางระบบบริการ
ให้ครอบคลุมพ้ืนที ่

 
**************************** 
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แนวทางการบริหารงบประมาณกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

 เพ่ือให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมอนามัยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด อันจะน าไปสู่การผลักดันให้การปฏิบัติราชการประจ าปีบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ สอดคล้องตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงบประมาณ 
คณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีท างานกลุ่มการคลังและงบประมาณ (FIN) จึงได้
ก าหนดแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1. ให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือใช้ในการติดตาม ก ากับ ให้มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด
และบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีความจ าเป็นที่ไม่สามารถวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตาม
มาตรการข้างต้น ให้เสนอผู้บริหารระดับสูง (รองอธิบดี) ที่ก ากับดูแลพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

  มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 65) 

ภาพรวม ร้อยละ 32 
งบลงทุน ร้อยละ 29 

ภาพรวม ร้อยละ 50 
งบลงทุน ร้อยละ 61 

ภาพรวม ร้อยละ 75 
งบลงทุน ร้อยละ 90 

ภาพรวม ร้อยละ 100 
งบลงทุน ร้อยละ 100 

         ที่มา : กลุ่มงบประมาณ กองคลัง 
                 อ้างอิงจากเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ให้สามารถเบิกจ่ายใน      
ไตรมาสที่ 1 ให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินประมาณตามแผนการสัมมนาและฝึกอบรมที่วางไว้  
ตามมาตรการที่ส านักงบประมาณก าหนด 

3. ให้ทุกหน่วยงานทบทวนปรับลดค่าใช้จ่ายบริหารหน่วยงานและปรับกลวิธีด าเนินงานให้เหมาะสม 
ประหยัด และคุ้มค่า ภายใต้ข้อจ ากัดของงบประมาณที่ปรับลดลง โดยปรับเกลี่ยงบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริหารหน่วยงาน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายขั้นต่ าตามสิทธิ์)  ไม่เกินร้อยละ 30 ของงบด าเนินงาน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายตาม
สิทธิ์) ที่ได้รับจัดสรรต้นปี ทั้งนี้ เพ่ือวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหน่วยงานในภาพรวม     กรมอนามัย 
ขอให้จ าแนกรายการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

1) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
2) ค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงาน 
3) ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
4) ค่าจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาลิฟท์  
5) ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวน 
6) ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด 
7) ค่าดูแลบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ส านักงาน 
8) ค่าดูแลบ ารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
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10)  ค่าเช่าครุภัณฑ์ 
11)  ค่าใช้จ่ายเดินทางของเจ้าหน้าที่ 
12)  ค่าเช่า Internet 
13)  ค่าผ่านทางพิเศษ 
14)  ค่าบ ารุงรักษาโทรศัพท์ 
15)  ค่าก าจัดหนู ปลวก ภายในอาคาร 
16)  ค่าเก็บขนขยะมูลฝอย 
17)  ค่าซ่อมบ ารุงรักษาอาคารพ้ืนที่/ระบบสาธารณูปโภค 
18)  ค่าวัสดุส านักงาน/คอมพิวเตอร์/วิทยาศาสตร์ 
19)  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
20)  ค่าน้ าดื่ม  
21)  ค่าหนังสือพิมพ์  
22)  ค่าวัสดุทางการแพทย์/เวชภัณฑ์  
23)  ค่าถ่ายเอกสาร 
24)  ค่าน้ าประปา 
25)  ค่าไฟฟ้า 
26)  ค่าโทรศัพท ์
27)  ค่าไปรษณีย์ 

4. การจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงาน ให้ด าเนินการตามแนวทางที่กรมอนามัยก าหนด (หนังสือ  
กองแผนงาน ที่ สธ 0905.03/ว 1730  ลงวันที่ 23 กันยายน 2563)  

5. โครงการ กิจกรรมใหม่ที่ จ า เป็น แต่มิ ได้ขอตั้ ง งบประมาณไว้  ให้หน่วยงานพิจารณาปรับ                    
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยเองเป็นล าดับแรก หากไม่เพียงพอให้เสนอขอรับ        
การสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมจากกรมอนามัย ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดสรรงบกลาง กรมอนามัย          
ที่ก าหนด (หนังสือกองแผนงาน ที่ สธ 0905.03/ว 1588 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564) 

6. ให้ผู้บริหารหน่วยงานเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัย
ก าหนด กรณีที่ ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน งบประมาณจะถูกดึงกลับมารวมงบกลาง กรมอนามัย              
ทุกสิ้นไตรมาส เพ่ือน าไปจัดสรรในโครงการที่ส าคัญ เร่งด่วน จ าเป็น และสามารถด าเนินการได้ทันที 

7. ให้กองแผนงาน และ คณะกรรมการ Cluster ติดตาม ก ากับ การด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และประเมินความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง 

------------------------------ 


	เรียนทุกหน่วยงาน
	แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการกรม 65 ปรับ 1
	แนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565

