








แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบด าเนินงาน  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนหน่วยงานส่วนภูมิภาค 

หลักเกณฑ์การจัดสรร 
 1. งบประมาณเพื่อสนับสนุนด าเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

     (1) ร้อยละ 40 ของวงเงินทั้งหมด จัดสรรเท่ากันทุกจังหวัด 

     (2) ร้อยละ 60 ของวงเงินทั้งหมด จัดสรรแปรผันตามสัดส่วนร้อยละของรายการต่อไปนี้ 

          2.1 ร้อยละ 20 ของวงเงินทั้งหมด จัดสรรตามจ านวนอ าเภอของแต่ละจังหวัด 

          2.2 ร้อยละ 20 ของวงเงินทั้งหมด จัดสรรตามจ านวน รพสต./ศสม. ของแต่ละจังหวัด 

             2.3 ร้อยละ 10 ของวงเงินทั้งหมด จัดสรรตามค่าเฉลี่ยของระยะทาง จากอ าเภอไปยังจังหวัดของแต่ละจังหวัด 

          2.4 ร้อยละ 10 ของวงเงินทั้งหมดจัดสรรตามค่าเฉลี่ยของระยะทางจากจังหวัดไปยังกระทรวง

สาธารณสุขของแต่ละจังหวัด 

 2. งบประมาณเพื่อสนับสนุนด าเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

     (1) สนับสนุนตามภารกิจพ้ืนฐาน สสอ. แห่งละ 50,000 บาท (วงเงินจัดสรรทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

 
เพ่ือส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ส าหรับด าเนินงานตามรายการ ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทน  
          2. ค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม (ค่าอาหาร และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เป็นต้น  
          3. ค่าวัสดุ  

ทั้งนี้ไม่รวมงบด าเนินงานขั้นต่ า ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าสาธารณูปโภค ค่าตอบแทนกรณีไม่ท าเวชปฏิบัติฯ                       
ค่าเช่าทรัพย์สิน และไม่รวมงบด าเนินงานตามแผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก ที่เป็นยุทธศาสตร์บริการเฉพาะ 
โดยกองบริหารการสาธารณสุขจะจัดสรรเพ่ิมเติมต่อไป 

เพ่ือให้การบริหารจัดการและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ด าเนินการตาม
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
1. มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งก ากับดูแล ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ให้สอดรับกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละงวด โดยงวดที่ 1 ส าหรับการ
ด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 และ 2 (ระยะเวลา 6 เดือน) 
3. จัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ กิจกรรม โดยมุ่งเน้นการด าเนินงานส าคัญ เร่งด่วนจ าเป็นที่ส่งผล
กระทบต่อประชาชนโดยตรงเป็นล าดับแรก 



4. ปรับเปลี่ยนรูปแบบ/วิธีการด าเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และข้อจ ากัดด้านงบประมาณ เช่น การจัด
ประชุม/อบรมสัมมนาผ่านทางระบบออนไลน์ และไม่ควรจ้างเหมาบุคลากรเพิ่ม (อัตราใหม่) เป็นต้น 
5. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานของหน่วยงานเพ่ิมเติม กรณี หน่วยงานได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีความเร่งด่วนหรือจ าเป็นนอกเหนือจากแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่หน่วยงานก าหนดไว้ สามารถเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณส าหรับการ
ด าเนินงานดังกล่าว เพ่ิมเติม โดยเสนอต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมแนบรายละเอียดข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม และวงเงินงบประมาณ เพ่ือประกอบการพิจารณาพร้อมแนบข้อมูลผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ วงเงินงบประมาณ และชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น เพ่ือประกอบการพิจารณา 
6. ด าเนินการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โดยขอให้หน่วยงานพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณตามแนวทางการใช้จ่าย และแนวทางการด าเนินงานราย
ผลผลิต กิจกรรมหลักตามตัวชี้วัดที่ก าหนด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ดังนี้ 
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง 

กิจกรรม : สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนและเครือข่ายได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้รับการถ่ายทอดความรู้และ
ได้รับการดูแลสุขภาพให้ถูกต้องเหมาะสม 
เป้าหมาย :  1. ด าเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
                     2. ควบคุมโรคติดต่อที่ส าคัญของประเทศ และควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
                          3. ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด : (ส านักงบประมาณ ตาม พรบ. งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565) 

1. ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ร้อยละ 60 
2. ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 70 

กิจกรรม : สนับสนุนและด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

วัตถุประสงค ์: เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงและมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม 

เป้าหมาย : ประชาชน/ชุมชน สามารถปกป้อง คุ้มครองตนเองได้จากการได้รับบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่มีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด : (ส านักงบประมาณ ตาม พรบ.งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565) 

1. ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ร้อยละ 60 
2. ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 70 

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอ าเภอ 

กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (DHB) 

เป้าหมาย : 1. พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการดูแลประชาชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ/ทุติยภูมิ/ตติยภูมิ) 

               2. บริหารจัดการระบบสุขภาพระดับอ าเภอ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการ

จัดบริการปฐมภูมิในแต่ละบริบทของพ้ืนที่ 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและได้รับบริการทุกท่ีทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน 

โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 

                  2. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองและครอบครัวเบื้องต้นเมื่อมีอาการ

เจ็บป่วยได้อย่างเหมาะสม 

 



ตัวช้ีวัด (ส านักงบประมาณ ตาม พรบ.งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565)   

ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่ เปิดด าเนินการในพ้ืนที่ร้อยละ 44 

 ทั้งนี้ งบประมาณท่ีจัดสรรให้เป็นงบด าเนินงาน ใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงานส าหรับส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด สนับสนุนการด าเนินงานส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน 878 อ าเภอ 

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในพ้ืนที่รับผิดชอบ ใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ                           

(ค่าซ่อมแซม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง 

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ) 

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
        เป็นแผนงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการ

พัฒนาศักยภาพมีความมั่นคงในชีวิต และมีครอบครัวที่เข้มแข็ง อบอุ่น โดยส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด/

ปฐมวัยให้เหมาะสมกับพัฒนาการ รวมทั้งเพ่ิมคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก 

ส่งเสริมเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงให้สามารถจบการศึกษาภาคบังคับและมีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ส่งเสริม

เด็กวัยรุ่น/นักศึกษาให้มีทักษะชีวิตและทักษะการท างาน มีภูมิคุ้มกันพร้อมสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเข้าสู่

ตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพแรงงานคนพิการ สนับสนุนแรงงานนอกระบบเข้าสู่ความคุ้มครองงบภายใต้

กฎหมายประกันสังคม ตลอดจนเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว และความม่ันคงในชีวิตผู้สูงอายุ 

โครงการ : โครงการประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม 
กิจกรรม : การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพและการมีพัฒนาการสมวัยของเด็กปฐมวัย 0-5 ปี 

                 2. เพื่อส่งเสริมโภชนาการอนามัยแม่และเด็ก 

                 3. เพื่อพัฒนามาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก 

เป้าหมาย : ประชาชนกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0 – 5 ปี) ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เหมาะสมตามมาตรฐานที่

ก าหนด 

ตัวช้ีวัด (ส านักงบประมาณ ตาม พรบ.งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565) 

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่ก าหนดมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 85) 

โครงการ :  โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียน และวัยรุ่น 

กิจกรรม  : สร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียน (5-14 ปี) 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือสนับสนุนการศึกษาที่มีคุณภาพให้ความรู้และทักษะชีวิต (เด็กวัยเรียน 5-14 ปี) ลดปัญหาสุขภาวะทาง

กาย (ผอม อ้วน เตี้ย และการใช้สารเสพติด) และสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน (ความฉลาดทางปัญญา ทางอารมณ์ และทางสังคม)  

                     2. เพ่ือบูรณาการองค์กรภาคีร่วมสร้างพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านสุขภาพในเด็กวัยเรียน 

                     3. เพ่ือสร้างระบบบริการสุขภาพเชิงรุกในเด็กวัยเรียนที่เข้าถึงวัยเรียน จนสามารถสร้างนิสัยสุขภาพและจัดการ

ปัญหาสุขภาพในวัยเรียนได้ในระดับครอบครัว 


