แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบดาเนินงาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนหน่วยงานส่วนภูมิภาค

หลักเกณฑ์การจัดสรร
1. งบประมาณเพื่อสนับสนุนดาเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(1) ร้อยละ 40 ของวงเงินทั้งหมด จัดสรรเท่ากันทุกจังหวัด
(2) ร้อยละ 60 ของวงเงินทั้งหมด จัดสรรแปรผันตามสัดส่วนร้อยละของรายการต่อไปนี้
2.1 ร้อยละ 20 ของวงเงินทั้งหมด จัดสรรตามจานวนอาเภอของแต่ละจังหวัด
2.2 ร้อยละ 20 ของวงเงินทั้งหมด จัดสรรตามจานวน รพสต./ศสม. ของแต่ละจังหวัด
2.3 ร้อยละ 10 ของวงเงินทั้งหมด จัดสรรตามค่าเฉลี่ยของระยะทาง จากอาเภอไปยังจังหวัดของแต่ละจังหวัด
2.4 ร้อยละ 10 ของวงเงินทั้งหมดจัดสรรตามค่าเฉลี่ยของระยะทางจากจังหวัดไปยังกระทรวง
สาธารณสุขของแต่ละจังหวัด
2. งบประมาณเพื่อสนับสนุนดาเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
(1) สนับสนุนตามภารกิจพื้นฐาน สสอ. แห่งละ 50,000 บาท (วงเงินจัดสรรทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
เพื่อสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ สาหรับดาเนินงานตามรายการ ดังนี้
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม (ค่าอาหาร และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เป็นต้น
3. ค่าวัสดุ
ทั้งนี้ไม่รวมงบดาเนินงานขั้นต่า ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าสาธารณูปโภค ค่าตอบแทนกรณีไม่ทาเวชปฏิบัติฯ
ค่าเช่าทรัพย์สิน และไม่รวมงบดาเนินงานตามแผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก ที่เป็นยุทธศาสตร์บริการเฉพาะ
โดยกองบริหารการสาธารณสุขจะจัดสรรเพิ่มเติมต่อไป
เพื่อให้การบริหารจัดการและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ดาเนินการตาม
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
1. มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งกากับดูแล ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ดาเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ให้สอดรับกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละงวด โดยงวดที่ 1 สาหรับการ
ดาเนินงานในไตรมาสที่ 1 และ 2 (ระยะเวลา 6 เดือน)
3. จัดลาดับความสาคัญของแผนงาน/โครงการ กิจกรรม โดยมุ่งเน้นการดาเนินงานสาคัญ เร่งด่วนจาเป็นที่ส่งผล
กระทบต่อประชาชนโดยตรงเป็นลาดับแรก

4. ปรับเปลี่ยนรูปแบบ/วิธีการดาเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และข้อจากัดด้านงบประมาณ เช่น การจัด
ประชุม/อบรมสัมมนาผ่านทางระบบออนไลน์ และไม่ควรจ้างเหมาบุคลากรเพิ่ม (อัตราใหม่) เป็นต้น
5. การขอรับการสนั บสนุนงบประมาณสาหรับการดาเนินงานของหน่ว ยงานเพิ่มเติม กรณี หน่วยงานได้รับ
มอบหมายให้ดาเนิน โครงการ/กิจ กรรมที่มีความเร่งด่ว นหรือจาเป็นนอกเหนือจากแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่หน่วยงานกาหนดไว้ สามารถเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณสาหรับการ
ดาเนินงานดังกล่าว เพิ่มเติม โดยเสนอต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมแนบรายละเอียดข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม และวงเงินงบประมาณ เพื่อประกอบการพิจารณาพร้อมแนบข้อมูลผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ วงเงินงบประมาณ และชี้แจงเหตุผลความจาเป็น เพื่อประกอบการพิจารณา
6. ดาเนินการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

โดยขอให้หน่วยงานพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณตามแนวทางการใช้จ่าย และแนวทางการดาเนินงานราย
ผลผลิต กิจกรรมหลักตามตัวชี้วัดที่กาหนด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ดังนี้
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต : ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
กิจกรรม : สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนและเครือข่ายได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้รับการถ่ายทอดความรู้และ
ได้รับการดูแลสุขภาพให้ถูกต้องเหมาะสม
เป้ า หมาย : 1. ด าเนิ น การเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคและภั ย สุ ข ภาพได้ ต ามมาตรฐานที่ ก าหนด
2. ควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ที่ ส าคั ญ ของประเทศ และควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ระหว่ า งประเทศ
3. ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด : (สานักงบประมาณ ตาม พรบ. งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2565)
1. ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ร้อยละ 60
2. ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 70
กิจกรรม : สนับสนุนและดาเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
เป้าหมาย : ประชาชน/ชุมชน สามารถปกป้อง คุ้มครองตนเองได้จากการได้รับบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด : (สานักงบประมาณ ตาม พรบ.งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2565)
1. ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ร้อยละ 60
2. ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 70
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอาเภอ
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (DHB)
เป้าหมาย : 1. พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการดูแลประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ/ทุติยภูมิ/ตติยภูมิ)
2. บริหารจัดการระบบสุขภาพระดับอาเภอ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการ
จัดบริการปฐมภูมิในแต่ละบริบทของพื้นที่
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและได้รับบริการทุกที่ทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน
โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ
2. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองและครอบครัวเบื้องต้นเมื่อมีอาการ
เจ็บป่วยได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด (สานักงบประมาณ ตาม พรบ.งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2565)
ร้ อ ยละของหน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ แ ละเครื อ ข่ า ยหน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ ที่ เ ปิ ด ด าเนิ น การในพื้ น ที่ ร้ อ ยละ 44
ทั้งนี้ งบประมาณที่จัดสรรให้เป็นงบดาเนินงาน ใช้จ่ายในการสนับสนุนการดาเนินงานสาหรับสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด สนับสนุนการดาเนินงานสาหรับสานักงานสาธารณสุ ขอาเภอ จานวน 878 อาเภอ
และโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบลในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ใช้ จ่ า ยเป็ น ค่ า ตอบแทน ค่ า ใช้ ส อยและวั ส ดุ
(ค่าซ่อมแซม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ)

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
เป็นแผนงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการ
พัฒนาศักยภาพมีความมั่นคงในชีวิต และมีครอบครัวที่เข้มแข็ง อบอุ่น โดยส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด/
ปฐมวัยให้เหมาะสมกับพัฒนาการ รวมทั้งเพิ่มคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก
ส่งเสริมเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงให้สามารถจบการศึกษาภาคบังคับและมีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ส่งเสริม
เด็กวัยรุ่น/นักศึกษาให้มีทักษะชีวิตและทักษะการทางาน มีภูมิคุ้มกันพร้อมสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเข้าสู่
ตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพแรงงานคนพิการ สนับสนุนแรงงานนอกระบบเข้าสู่ความคุ้มครองงบภายใต้
กฎหมายประกันสังคม ตลอดจนเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว และความมั่นคงในชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการ : โครงการประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม
กิจกรรม : การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพและการมีพัฒนาการสมวัยของเด็กปฐมวัย 0-5 ปี
2. เพื่อส่งเสริมโภชนาการอนามัยแม่และเด็ก
3. เพื่อพัฒนามาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก
เป้าหมาย : ประชาชนกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0 – 5 ปี) ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เหมาะสมตามมาตรฐานที่
กาหนด
ตัวชี้วัด (สานักงบประมาณ ตาม พรบ.งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2565)
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กาหนดมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 85)

โครงการ : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียน และวัยรุ่น
กิจกรรม : สร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียน (5-14 ปี)
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนับสนุนการศึกษาที่มีคุณภาพให้ความรู้และทักษะชีวิต (เด็กวัยเรียน 5-14 ปี) ลดปัญหาสุขภาวะทาง
กาย (ผอม อ้วน เตี้ย และการใช้สารเสพติด) และสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน (ความฉลาดทางปัญญา ทางอารมณ์ และทางสังคม)
2. เพื่อบูรณาการองค์กรภาคีร่วมสร้างพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านสุขภาพในเด็กวัยเรียน
3. เพื่อสร้างระบบบริการสุขภาพเชิงรุกในเด็กวัยเรียนที่เข้าถึงวัยเรียน จนสามารถสร้างนิสัยสุขภาพและจัดการ
ปัญหาสุขภาพในวัยเรียนได้ในระดับครอบครัว

