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ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู กฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติ

เก่ียวกับการเบิกจายงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ครั้งท่ี 1

วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2565

กองคลัง กรมอนามัย



การรับรู้การดาํเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกดักรมอนามยั 

ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จากการสาํรวจการรับรู้การดาํเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกดักรมอนามยั 

ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( ITA)  พบวา่

หัวข้อ เป้าหมาย

(ร้อยละ)

ผลการประเมนิ

(ร้อยละ)

การรับรู้ดา้นการใชง้บประมาณ 

รอบ 5 เดือนแรก 

(ตุลาคม 2563 – กมุภาพนัธ์ 2564)

85.00 90.08

รอบ ๕ เดือนหลงั 

(มีนาคม - กรกฎาคม 2564)

95.00 87.08



ทบทวน กอนแลกเปลี่ยนเรียนรู  ทาน ทราบหรือไม 

งบรายจ่ายแบง่เป็นก่ีประเภท 

แหลง่ของเงิน รหสั 6511200 เป็นของงบรายจ่ายประเภทใด 

เงินเดือน เป็นงบรายจ่ายประเภทใด

รหสังบประมาณในระบบ New GFMIS Thai มีก่ีหลกั

กองคลงั มีโครงการตามแผนปฏิบตัิการประจาํปีงบประมาณ 2565 จาํนวนก่ีโครงการ
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ประเภทรายจ่ายตามเงนิงบประมาณ

รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจ

ประเภทงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร

1. เงนิเดอืน

2. ค่าจ้างประจาํ

3. ค่าจ้างช่ัวคราว

4. ค่าจ้างตามสัญญาจา้ง

5. ค่าตอบแทน

พนักงานราชการ

2. งบดาํเนินงาน

1. ค่าตอบแทน

2. ค่าใช้สอย

3. ค่าวัสดุ

4. ค่าสาธารณูปโภค

3. งบลงทุน

1. ค่าครุภณัฑ์

2. ค่าทีด่นิและ

ส่ิงก่อสร้าง

4. งบอุดหนุน

1. อุดหนุนทั่วไป

2. อุดหนุน

เฉพาะกิจ

5. งบรายจ่ายอืน่

1. เงนิราชการลับ

2. เงนิค่าปรับทีจ่่ายคนื

ให้แก่ผู้ขายรับจ้าง

3. ค่าจ้างทีป่รึกษางานวชิาการ

4.ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไป

ราชการต่างประเทศช่ัวคราว

5. การชาํระหนีเ้งนิกู้

รายจ่ายงบกลาง
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รหสัแหล่งของเงิน

รหสัแหลง่ของเงินมีทัง้หมด 7 หลกั ดงันี ้2 หลกัแรก เป็น 2 หลกัทา้ยของปีงบประมาณ (พ.ศ.) หลกัท่ี 3 แสดงถึงแหลง่ของเงิน หมายเลข 1 คือ เงินในงบประมาณ

หลกัท่ี 4 บอกถึงประเภทงบ โดยหมายเลข 0 คือ งบกลาง และหมายเลข 1 คือ งบสว่นราชการและรฐัวิสาหกิจ สาํหรบัหลกัท่ี 5 – 7 แสดงงบ/หมวดงบประมาณ

ตาม Slide ก่อนหนา้ รายละเอียด ดงันี ้



งบรายจาย จัดสรรเต็มป

(บาท)

จัดสรรรอบ 

6 เดือนแรก

คงเหลือจัดสรร

รอบ 6 เดือนหลัง

บาท คิดเปนรอยละ บาท คิดเปนรอยละ

รวม 1,812,551,400.00 1,042,946,900.00 57.54 769,604,500.00 42.46 

1.1 งบบุคลากร 1,137,239,100.00 568,619,500.00 50.00 568,619,600.00 50.00 

1.2 ดาํเนินงาน 400,588,200.00 200,293,300.00 50.00 200,294,900.00 50.00 

1.3 งบลงทุน 273,344,100.00 273,344,100.00 100.00 - -

1.4 งบอุดหนุน 1,380,000.00 690,000.00.00 50.00 690,000.00 50.00 

ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ดวนที่สุด ที่ นร 0702/ว134 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 แจงจัดสรรงบลงทุนตามความ

จําเปนตองใชหนื้กอหนี้ผูกพัน ในไตรมาส1 และ 2 งบอ่ืน ๆ นอกจากงบลงทุน  ใหจัดสรรตามความจําเปนตองใชหนื้กอหนี้ผูกพัน 

ในไตรมาส1 และ 2  แตไมเกินก่ึงหนึ่งของงบประมาณตามราง พรบ. ป 2565 ที่สภาเห็นชอบ โดยกรมอนามัยไดรับการจัดสรร

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 จํานวน 1,812,551,400.00 บาท

งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของกรมอนามัย



สรุปแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565

1. ขับเคล่ือนและบูรณาการการดําเนินงานใหสอดรับตามยุทธศาสตรชาติเพ่ือการบรรลุเปาหมายรวมกันเปน

Value Chain Strategic Rout Map

2. จัดทําแผนปฏิบัติการ และขับเคล่ือนดวยกรอบแนวคิด House Model โดยบูรณาการทุกภาคสวนเปน

National program เชน เขตสุขภาพ /ภาคีเครือขายทุกระดับ

3. จัดทําแผนปฏิบัติการ และขับเคล่ือนดวย Digital Model/ระบบ Online โดย plug-in Digital platform 

กลาง ของกรมอนามัย เชน Health book /Digital platform นําขอมูลความรูไปวางรวมถึงสวัสดิการตาง ๆ

เปนตน

4. ขับเคล่ือนและบูรณาการความรอบรูดานสุขภาพ (HL) ในแผนงาน/โครงการของกรมอนามัย



สรุปแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565

5. จัดทําแผนปฏิบัติการภายใตสถานการณการระบาดของ COVID-19 โดยบูรณาการการปองกันการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และบรรเทาความเดือดรอน พรอมทั้งเพ่ิมการเขาถึง

บริการของประชาชนภายใตแผนงาน/โครงการของกรมอนามัย

6. ขับเคล่ือนและบูรณาการรวมกับภาคีเครือขายภายใต Setting เดียวกัน

7. ใชกลยุทธ PIRAB บูรณาการการดําเนินงาน (plug-in)ใ นการขับเคล่ือนแผนงาน/โครงการของกรมอนามัย

8. ขับเคล่ือนผานระบบปฏิบัติการ (Operation) ที่เขาถึงประชาชนพ้ืนที่ และสถานประกอบการ โดยเฉพาะ

กลุมเปราะบาง และดอยโอกาส เชน  ผูพิทักษอนามัย

9. ขับเคล่ือนเปนตนแบบการบริการจําเพาะ หรือเปนเลิศดานการสงเสริมสุขภาพ (Care Excellent) 

ใหครอบคลุมชุมชนและพ้ืนที่ ที่เชื่อมโยงกับชุดสิทธิประโยชน โดยศูนยอนามัยเปนเจาภาพวางระบบบริการ

ใหครอบคลุมพ้ืนที



ไตรมาส

เดือน
เปาหมายการเบิกจายสะสม

(รอยละ)

ภาพรวม งบลงทุน

ไตรมาส 1 32 29
ต.ค.-64 9 -

พ.ย.-64 19 18

ธ.ค.-64 32 29

ไตรมาส 2 50 61
ม.ค.-65 39 40

ก.พ.-65 45 51
มี.ค.-65 50 61

ไตรมาส 3 75 90
เม.ย.-65 58 71

พ.ค.-65 67 81

มิ.ย.-65 75 90

ไตรมาส 4 100 100
ก.ค.-65 85 100

ส.ค.-65 93 100

ก.ย.-65 100 100

แนวทางในการดําเนินการเบิกจาย

เงินงบประมาณ

กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕65



หัวข้อ แนวทางการดาํเนินงาน

การกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปี ไม่ใหมี้การกนัเงินงบดาํเนินงานไวเ้บิกเหล่ือมปีงบประมาณ ยกเวน้งบลงทุนท่ีเป็นไปตามสัญญาจา้ง/งวดเงิน/งวดงาน 

กรณีมีการกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปี (Po , CK , CX) ใหแ้จง้กองคลงัทราบภายในวนัท่ี 20 ก.ย. 65

การโอนเงินงบประมาณ - สามารถดูรายละเอียดการโอนเงินไดจ้ากหนา้เวบ็ไซตก์องคลงั

- การโอนเงินระหวา่งหน่วยงาน ขอใหแ้นบแผนการดาํเนินงาน/โครงการ ท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้/หนงัสืออนุมติัปรับ

แผน และหน่วยงานผูรั้บโอนแจง้ยนิยอมรับโอนทางไลน์กลุ่ม “รายงานงบประมาณ”

การรายงานผลเบิกจ่าย  

ทุกวนัท่ี ๑๕ ของเดือน

(1) หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ในเดือนตุลาคม 2564 พร้อมนาํข้ึน

เวบ็ไซตข์องหน่วยงาน ภายในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2564

(2) มีการประชุมคณะกรรมการฯ และนาํรายงานผลการประชุมข้ึนเวบ็ไซตข์องหน่วยงานทุกเดือน

(3) มีการรายงานผลการเบิกจายทุกวันที่ 15 ของเดือน  โดยรายงานผานหัวหนาหนวยงานและนําข้ึนเว็บไซตของ

หนวยงานภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน

แนวทางในการดําเนินการเบกิจายเงนิงบประมาณกรมอนามัย พ.ศ. ๒๕65



หัวข้อ แนวทางการดาํเนินงาน

งบดาํเนินงาน - ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม ประชุมและสัมมนา ไตรมาสท่ี 1 เบิกจ่ายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของวงเงินท่ีไดรั้บจดัสรร

- หากผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายในแต่ละเดือน กรมอนามยั จะดาํเนินการดึงเงินงบประมาณกลบัส่วนกลางทุก

ส้ินไตรมาส โดยไม่มีการอุทธรณ์

งบลงทุน แนวทางการจัดหา

(1) ไม่มีการเปล่ียนแปลง Spec ครุภณัฑ์

(2) ตอ้งเป็นครุภณัฑท่ี์ไม่รอการนาํเขา้จากต่างประเทศ

(3) กรณีครุภณัฑท่ี์อยูใ่นรายการบญัชีนวตักรรมไทย จะตอ้งประสานบริษทั   ท่ีไดรั้บการพิจารณา สามารถดาํเนินการได้

ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด

แนวทางการเบิกจ่าย

(๑) รายการที่มีวงเงินไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตองกอหนีผู้กพัน และเบิกจาย ภายใน 30 พ.ย. 64

(๒) รายการที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตองกอหนี้ผูกพันภายใน และเบิกจายภายใน 31 ธ.ค. 64

(๓) รายการที่มีวงเงินเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตองกอหนี้ผูกพนัภายใน 15 ม.ค. 65 และเบิกจายเปนไปตามงวดงาน-งวดเงิน
ในสัญญา

งบลงทุนเหลือจ่าย

- เบิกจ่ายภายใน 1 เดือน หลงัจากไดรั้บการจดัสรรเงินเหลือจ่าย

แนวทางในการดําเนินการเบกิจายเงนิงบประมาณกรมอนามัย พ.ศ. ๒๕65



การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565
งบดําเนินงาน กองคลัง

รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

งบประมาณ

ประเภท

งบประมาณท้ังป จัดสรรชวง 6 เดือนแรก 
(ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

รวม 2,194,500.00 1,092,690.00

(รอยละ 49.79)

คาใชจาย

ข้ันตํ่าตามสิทธิ์

184,800.00 87,840.00

(รอยละ 47.53)

คาใชจาย

พื้นฐานหนวยงาน

1,099,300.00 549,650.00

(รอยละ 50.00)

คาใชจาย

การขับเคลื่อนโครงการ

910,400.00 455,200.00

(รอยละ 50.00)

ที่ ช่ือโครงการ
งบประมาณ ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน(บาท)

1 โครงการบริหารจัดการหนวยงานคาใชจายขั้นต่ําตามสิทธ์ิ 184,800.00 1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65 

2

โครงการการประชุมเชิงปฎิบัติการ เร่ือง แนวทางปฎิบัติ

การจัดซื้อจัดจางตาม ว 89 และการบริหารสัญญาใน

สถานการณโควิด - 19 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

219,900.00 1 - 3 ธันวาคม 2565

ปรับแผน เปนวงเงิน 298,500.00

3
โครงการประชุมติดตามผลการดําเนินงานของกองคลัง

และการจัดทําตัวชี้วัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
10,500.00 1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65 

4

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เร่ือง การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร และเครือขายดานการเงินการคลัง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

400,000.00 15 – 17 ธันวาคม 2565

ปรับแผน เปนวงเงิน 505,000.00

5
โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูการบริหารการเงินการคลัง

และงบประมาณ
30,000.00 1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65 

6
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เร่ือง การพัฒนาศักยภาพ

ภาคีเครือขายระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 
50,000.00 1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65 

7

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดวางแนวทาง

พัฒนาระบบงานคลัง และสรุปผลการดําเนินงาน กองคลัง

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

200,000.00 1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65 

8 โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
1,099,300.00 1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65 

ปรับแผน เปนวงเงิน 505,000.00

รวม 2,194,500.00

แผนปฏิบัติการกองคลัง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565





งบประมาณทั้งป งบประมาณทั้งป

(+ , -)

งบประมาณ

ตาม GFMIS

ใบสั่งซ้ือ/สัญญา

(PO)

เบิกจายสะสม คงเหลือ

ตาม GFMIS

รอยละ

การเบิกจายสะสม

2,194,500.00 2,644,500.00 1,542,690.00 3,894.30 1,247,750.02 291,045.68 47.18

รายงานสถานการณใชจายงบประมาณ ป 2565 งบดําเนินงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

**กองคลงัขอยืมงบประมาณสว่นกลางกรมอนามยั จาํนวน 450,000.00บาท



กองคลงั เจา้ภาพตวัช้ีวดั 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามหนงัสือ กลุม่พฒันาระบบบรหิาร ด่วน  ท่ี สธ 0926.02/46 ลงวนัท่ี 14 มกราคม 2565 แจง้ใหก้องคลงัเจา้ภาพตวัชีว้ดั

ท่ี 2.3 รอ้ยละการเบกิจ่ายงบประมาณ ซึง่เป็นผูต้รวจและประเมนิใหค้ะแนนทกุระดบั (ระดบัท่ี 1 – 5 ) บนัทกึคะแนนทกุระดบัในระบบ DOC พรอ้มจดัทาํขอ้สงัเกต

จากการตรวจประเมนิและขอ้เสนอแนะ ใหภ้ายในวนัท่ี 15 มีนาคม 2565

ระดับท่ี รายการ คะแนน แนวทาง

1 Assessment

- มีบทวิเคราะหสถานการณของตัวช้ีวัด

- มีการใชขอมูล/สารสนเทศ

0.5 นําหลักฐานขอมูลอัปโหลดข้ึนเว็บไซต 

1. หนวยงานวิเคราะหสถานการณของตัวช้ีวัด 3 ปยอนหลัง

2. องคความรูท่ีนํามาใช ในการเบิกจายงบประมาณ 

2 Advocacy/Intervention

มีการกําหนดมาตรการและประเด็นความรูท่ีใหแกผูรบับริการ ( C ) / ผูมีสวนไดสวนเสีย 

(SH) เพ่ือการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวช้ีวัด

0.4 นําหลักฐานขอมูลอัปโหลดข้ึนเว็บไซต

1. มีมาตรการเพ่ือการขับเคลื่อนการดําเนินงานเบิกจายงบประมาณ และประกาศเปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงาน ( ใชแนวทาง 

PIRAB บางตัวหรือทุกตัว) 

2. มีประเด็นความรูท่ีสื่อสารใหกับบุคลากรภายในหนวยงาน หรือผูมีสวนไดสวนเสีย

3 Management and Governance

- มีแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวช้ีวัด 

- มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) / โครงการท่ีเก่ียวของ

0.4 หนวยงานนําหลักฐานขอมูลอัปโหลดข้ึนเว็บไซต

1. มีช่ือกิจกรรม แผนการขับเคลื่อนมาตรการ แผนการขับเคลื่อนประเด็นความรู เปาหมาย กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ

2. ผลการขับเคลื่อนเปนไปตามแผน 

3.คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน ติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (อัปโหลดข้ึนเว็บไซต ภายใน 31 ต.ค. 64)

4. มี SOP การเบิกจายงบประมาณ 

5. มีรายงานการติดตามการดําเนินงานตัวช้ีวัด ตามคํารับรองฯ ทุกเดือนและนําข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน ภายในวันท่ี 10 ของเดือน ถัดไป 

6. มีรายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจาย งบประมาณ (รบจ.1) พรอมนําขอมูลอัปโหลด ข้ึนเว็บไซตภายในวันท่ี 20 ของทุกเดือน

4 Out put ผลผลิต

รอยละผลการเบิกจายงบประมาณสะสมของหนวยงาน ตามเปาหมายท่ีกรมอนามัยกําหนด

ไว แยกเปนรายจายประจาํและรายจายลงทุน

3.0 รายจายประจํา เปาหมายรอยละ 45.00 คิดเปน 1.2000

รายจายงบลงทุน เปาหมายรอยละ 51.00 คิดเปน  1.8000

5 Outcome  ผลลัพธของตัวชี้วัด

รอยละผลการเบิกจายงบประมาณสะสมในภาพรวม

(งบดําเนินงาน งบอุดหนุนและงบลงทุน - กรณีมีงบลงทุน) ของหนวยงาน

0.7 เปาหมายรอยละ 45.00 คิดเปน 0.7000



New GFMIS Thai
FM

ระบบบริหาร

งบประมาณ

PO ระบบ

จัดซือ้จัดจ้าง

RP ระบบรับและ

นําส่งรายได้

AP

GL

FA

ระบบเบกิจ่าย

ระบบบัญชี

แยกประเภท

ระบบบัญชี

สินทรัพยถ์าวร

ตามหนงัสือกรมบญัชีกลาง ดว่นท่ีสดุ ท่ี กค 0414.3/ว1291 ลงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2564

แจง้ไดจ้ดัทาํคูมื่อปฏิบติังาน ในระบบบรหิารการเงินการคลงัภาครฐัแบบอิเล็กทรอนิกสใ์หม่ (New GFMIS Thai) 
ของระบบงานตา่ง ๆ ดงันี ้

ทัง้นี ้ตามหนงัสือกรมบญัชีกลาง ด่วนท่ีสดุ ท่ี กค 0402.2/ว202 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2565 แจง้ขอเล่ือนการเริม่ปฏิบตัิงานผ่านระบบ จาก 4 มกราคม 2565 

ออกไปก่อน เน่ืองจากในการทดสอบระบบ มีกระบวนการในระบบงานบางส่วนยงัไม่สมบรูณเ์พียงพอ หากระบบสมบรูณเ์พียงพอแลว้ จะแจง้กาํหนด

วนัเริม่ปฏิบตัิงานในระบบอีกครัง้หนึ่ง



รหสัแผนงานงบดาํเนินงานในระบบ 
New GFMIS Thai

แผนงาน : บคุลากรภาครฐั 

ผลผลติท่ี 1 : รายการคา่ใชจ้่ายบคุลากรภาครฐั พฒันาดา้นสาธารณสขุ และสรา้งเสรมิสขุภาพเชิงรุก

(เดิม) งบดาํเนินงาน รหสั 2100914009      00  0000 รวม 16 หลกั

(ใหม)่ งบดาํเนินงาน  รหสั 21009140009002000000 รวม 20 หลกั



รหสัแผนงานงบดาํเนินงานในระบบ 

New GFMIS Thai

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ  

ผลผลิตที่ 1 : รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาดานสาธารณสุข และสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก 

         งบบุคลากร และ งบดําเนินงาน รหัส 2100914009000000 (เดิม) 

         งบบุคลากร    รหัส  21009140009001000000 
         งบดําเนินงาน  รหัส  21009140009002000000 

        

        21009XXXXQ2959  (เดิม) 

        21009658195300000 คาใชจายในการใหบริการสงเ
สุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม 

แผนงาน : บูรณาการสรางรายไดจากการทองเที่ยว  

ผลผลิตที่ 1 : โครงการพัฒนาความปลอดภัยและการอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว 

         งบดําเนินงาน  รหัส  21009170A0000000 (เดิม) 
         งบดําเนินงาน  รหัส  210091700A0002000000 

          

         21009XXXXQ2960 (เดิม)  

         21009659211500000   สงเสริมการจัดการสุขาภิบ
อาหารและการจัดการอนามัยส่ิงแวดลอมในพื้นที่ทองเที่ยว 

แผนงาน : บูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

ผลผลิตที่ 1 : โครงการยกระดับการจัดการอนามัยส่ิงแวดลอมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ               
ภาคตะวันออก 

         งบดําเนินงาน  รหัส  2100925095000000 (เดิม) 
         งบดําเนินงาน  รหัส  21009250095002000000 

          

         21009XXXXQ2961 (เดิม)  

         21009650000700000  สงเสริมใหเกิดการบริหารจัด
ส่ิงแวดลอมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

แผนงาน : ยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

ผลผลิตที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการสงเสริมสุขภาพประชาชนกลุมแมและเด็ก 

         งบดําเนินงาน  รหสั  2100931022000000 (เดิม) 
         งบดําเนินงาน  รหัส  21009310022002000000  

    

         21009XXXXQ2962 (เดิม)  

         21009658754300000   สงเสริมการเกิดอยางมีคุณภ
และการมีพัฒนาการสมวัย 

ผลผลิตที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการสงเสริมสุขภาพประชาชนกลุมวัยทํางาน 

         งบดําเนินงาน  รหสั  2100931090000000 (เดิม) 
         งบดําเนินงาน  รหัส  21009310090002000000  

         21009XXXXQ2963 (เดิม) 

         21009650000500000  การพัฒนาระบบฐานขอมู         
การสงเสริมสุขภาพในรูปแบบ Digital Health Platform 

ผลผลิตที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการสงเสริมสุขภาพประชาชนกลุมวัยเรียนวัยรุน 

         งบดําเนินงาน  รหสั  2100931091000000 (เดิม) 
         งบดําเนินงาน  รหัส  21009310091002000000 

         21009XXXXQ2964 (เดิม) 

         21009657698100000  สงเสริม สนับสนุน ระบบ
สาธารณสุขที่เชื่อมตอกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา 

ผลผลิตที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการสงเสริมสุขภาพประชาชนกลุมผูสูงอาย ุ

         งบดําเนินงาน  รหสั  2100931093000000 (เดิม) 
         งบดําเนินงาน  รหัส  21009310093002000000 

        21009XXXXQ2965 (เดิม) 

        21009658195500000   สงเสริมพัฒนาทักษะความ  
ความสามารถในการดํารงชีวิตผูสูงอายุ 

ผลผลิตที่ 5 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการสงเสริมสุขภาพกลุมวัยเรียนวัยรุนภายใตแผน
แมบทเฉพาะกิจ 

        งบดําเนินงาน  รหัส  2100931097000000 (เดิม) 

        งบดําเนินงาน  รหัส  21009310097002000000 

       21009XXXXQ2966 (เดิม) 

        21009650000900000   สงเสริมเด็กวัยเรียนวัยรุนให
ความรอบรูดานสุขภาพ 

 



ผลผลิตที่ 6 : โครงการเสริมสรางความรอบรูวัยทํางานสุขภาพดี 

        งบดําเนินงาน  รหัส  2100931099000000 (เดิม) 
        งบดําเนินงาน  รหัส  21009310099002000000 

        21009XXXXQ2967 (เดิม) 

        21009658736700000  สงเสริม พัฒนาทักษะและ
สมรรถนะวัยทํางาน 

แผนงาน : ยุทธศาสตรเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะที่ด ี

ผลผลิตที่ 1 : โครงการพัฒนาและบริการการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมที่เหมาะสมกับ
ประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดําริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ 

        งบดําเนินงาน  รหัส  2100933016000000 (เดิม) 

        งบดําเนินงาน  รหัส  21009330016002000000 

 

         21009XXXXQ2968 (เดิม) 

         21009658649400000  สงเสริมสุขภาพและพัฒน
อนามัยส่ิงแวดลอมแกประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดําริ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 

ผลผลิตที่ 2 : โครงการเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพและระบบอนามัยส่ิงแวดลอมแกประชาชน
กลุมเปาหมาย 

        งบดําเนินงาน  รหัส  2100933044000000 (เดิม) 

        งบดําเนินงาน  รหัส  21009330044002000000 

         21009XXXXQ2969 (เดิม) 

         21009650000400000  การพัฒนาและสรางระบบรั
และปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้าที่เกิดจาก              
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

         21009XXXXQ2970 (เดิม) 

         21009659211000000  สงเสริม พัฒนา ความรอบ        
ดานสุขภาพและระบบอนามัยส่ิงแวดลอม 

ผลผลิตที่ 3 : โครงการสงเสริมการจัดการอนามัยส่ิงแวดลอมเพื่อสุขภาพ 

        งบดําเนินงาน  รหัส  2100933094000000 (เดิม) 

        งบดําเนินงาน  รหัส  21009330094002000000 

         21009XXXXQ2971 (เดิม) 

         21009650000300000   สงเสริมการจัดการอนามั
ส่ิงแวดลอมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต 

         21009XXXXQ2972 (เดิม) 

         21009658734200000   สรางความเขมแข็งการจัดก
อนามัยส่ิงแวดลอมเพื่อสุขภาพตามกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุข 

        21009XXXXQ2973 (เดิม) 

        21009659210200000  สงเสริมการจัดการอนามัย
ส่ิงแวดลอมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

แผนงาน : พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและบริการการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมที่เหมาะสมกับประชาชน 
ชุมชนและภาคีเครือขาย 

        งบดําเนินงาน  รหัส  2100936001000000 (เดิม) 
        งบดําเนินงาน  รหัส  21009360001002000000 

        งบลงทุน  รหัส...............................................................  

        งบเงินอุดหนุน  รหัส  2100936001500001 (เดิม) 

        งบเงินอุดหนุน  รหัส  21009360001004100001  เงินอุดหนุนโครงการความรวมมือทาง
วิชาการระหวางประเทศดานประชากรและการวางแผนครอบครัว 

          

         21009XXXXQ2974 (เดิม) 

         21009650185600000  พัฒนานโยบายขับเคล่ือน
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม      
เพื่อประชาชนและกลุมเปาหมายเฉพาะ  

(งบดําเนินงาน และ งบเงินอุดหนุน) 

         21009XXXXQ2975 (เดิม) 

         21009650186400000  พัฒนาศูนยเรียนรูการสงเสริ
สุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม (งบลงทุน) 

         21009XXXXQ2976 (เดิม) 

         21009657699500000   ยกระดับการบริหารทรัพยา
บุคคลกรมอนามัย (งบดําเนินงาน) 

ผลผลิตที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง ภายใตแผนแมบทเฉพาะกิจ 

        งบดําเนินงาน  รหัส  2100936098000000 (เดิม) 

        งบดําเนินงาน  รหัส  21009360098002000000 

         21009XXXXQ2977 (เดิม) 

         21009650000100000   พัฒนาระบบฐานขอมูลกล       
กรมอนามัย      

แผนงาน :  บูรณาการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 

ผลผลิตที่ 1 โครงการสรางสังคมหวงใยใสใจสุขภาพผูสูงอาย ุ

        งบดําเนินงาน  รหัส  2100940041000000 (เดิม) 

        งบดําเนินงาน  รหัส  21009400041002000000 

          

         21009XXXXQ2978  (เดิม) 

         21009658735400000  พัฒนา สงเสริม การเขาถึงร
การดูแลและสงเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ

ผลผลิตที่ 2 : โครงการสรางความรอบรูสุขภาวะและสงเสริมสุขภาพเพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัย
อยางมีคุณภาพ 

        งบดําเนินงาน  รหัส  2100940045000000 (เดิม) 

        งบดําเนินงาน  รหัส  21009400045002000000 

         21009XXXXQ2979 (เดิม) 

         21009657699200000  พัฒนาความรอบรูดานการ
บริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย การนอน และการดูแลสุขภา
ชองปาก 

 

  

  

รหสัแผนงานงบดาํเนินงานในระบบ 

New GFMIS Thai



แผนงาน :  ยุทธศาสตรจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม 

ผลผลิตที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเฝาระวังดานอนามัยส่ิงแวดลอม  
เพื่อลดความเส่ียงตอสุขภาพ 

        งบดําเนินงาน  รหัส  2100950037000000 (เดิม) 

        งบดําเนินงาน  รหัส  21009500037002000000 

          

         21009XXXXQ2980 (เดิม) 

         21009650000600000  พัฒนาระบบเฝาระวังคาดกา
และการจัดการเพื่อลดผลกระทบตอสุขภาพจากมลพิษอากาศ 

         21009XXXXQ2981 (เดิม) 

         21009657700000000   สงเสริมการพัฒนากลไกแล
ระบบการควบคุม กํากับ การจัดการอนามัยส่ิงแวดลอม 

แผนงาน : บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  

ผลผลิตที่ 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ําเพื่อการบริโภค 

        งบดําเนินงาน  รหัส  2100952025000000 (เดิม) 

        งบดําเนินงาน  รหัส  21009520025002000000 

 

         21009XXXXQ2982 (เดิม) 

         21009659211300000  พัฒนาและรับรองมาตรฐาน      
การจัดการน้ําบริโภค 

แผนงาน : บูรณาการรัฐบาลดิจิทัล 

ผลผลิตที่ 1 โครงการสรางเคร่ืองมือและแพลตฟอรมกลาง 

        งบลงทุน  รหัส  2100956092120001 (เดิม) 

        งบลงทุน  รหัส  21009560092003120001    

โครงการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม สรางไทย สรางชาติ กรมอนามัย ตําบลตลาดขวัญ อําเภอ
เมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี 

 

 

         21009XXXXQ2983 (เดิม) 

         21009650000800000 พัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทย  
สรางไทย สรางชาติ (งบลงทุน) 
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ขอบคณุครบั/คะ่



ภาพ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู กฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติเก่ียวกับ

การเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันศุกรที่ 11 กุมภาพันธ 2565 



ขอคำถาม คำตอบ (Q & A) ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู กฎ ระเบียบ ขอปฏิบัต ิ

เกี่ยวกับการเบิกจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. Q : รายจายตามเงินงบประมาณแบงเปนก่ีประเภท 

A :   1)  รายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

2)  รายจายสวนกลาง 

2. Q : งบรายจายเปนแบงก่ีประเภท อะไรบาง 

   A :  1)  งบบุคลากร 

2) งบดำเนินงาน 

3) งบลงทุน 

4) งบอุดหนุน 

5) งบรายจายอ่ืน 

3. Q : งบบุคลากร มีลักษณะอยางไร แบงเปนก่ีหมวดรายจาย 

A : งบบุคลากร หมายถึง รายจายท่ีกำหนดใหจายเพ่ือการบริหารบุคคลภาครัฐ รวมถึงรายจายท่ีกำหนดให

จายจากงบรายจายอ่ืนใดในลักษณะรายจายดังกลาว ไดแก  

a. เงินเดือน     

b. คาจางประจำ    

c. คาจางชั่วคราว   

d. คาจางตามสัญญาจาง   

e. คาตอบแทนพนักงานราชการ  

4. Q : งบดำเนินงาน มีลักษณะอยางไร แบงเปนก่ีหมวดรายจาย และรหัสประจำแตละงบ/หมวดคืออะไร 

    A : งบดำเนินงาน หมายถึง รายจายที่กำหนดใหจายเพื่อการบริหารงานประจำ รวมถึงรายจายทีก่ำหนดให

จายจากงบรายจายอ่ืนใดในลักษณะรายจายดังกลาว ไดแก 

1) คาตอบแทน   รหัสงบ/หมวดรายจาย คือ 210 

2) คาใชสอย   รหัสงบ/หมวดรายจาย คือ 220 

3) คาวัสดุ   รหัสงบ/หมวดรายจาย คือ 230 

4) คาสาธารณูปโภค  รหัสงบ/หมวดรายจาย คือ 240 

5. Q : งบลงทุน มีลักษณะอยางไร แบงเปนก่ีหมวดรายจาย และรหัสประจำแตละงบ/หมวดคืออะไร 

    A : งบลงทุน หมายถึง รายจายที่กำหนดใหจายเพื่อการลงทุน รวมถึงรายจายที่กำหนดใหจายจากงบ

รายจายอ่ืนใดในลักษณะรายจายดังกลาว ไดแก 

 1) คาครุภัณฑ    รหัสงบ/หมวดรายจาย คือ 310 

2) คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รหัสงบ/หมวดรายจาย คือ 320 

6. Q : กรมอนามัยไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2565 จำนวนเทาใด 

    A : กรมอนามัยไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2565 จำนวน 1,812,551,400.00 บาท 

คิดเปนรอยละ 57.54 ของงบประมาณท้ังป 

 

 



7. Q : กองคลัง ไดรับงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2565 และจัดสรรมารอบแรกจำนวนเทาใด 

    A : กองคลัง ไดรับงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ ้น 2,194,500 บาท โดยเปน 

งบดำเนินงานทั ้งหมด ทั ้งนี้จ ัดสรรรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) จำนวนทั ้งสิ้น 

1,092,690.00 บาทคิดเปนรอยละ 49.79 ของงบประมาณท้ังป 

8. Q : กองคลัง ไดรับมอบหมายจากกรมอนามัยใหเปนเจาภาพตัวชี้วัดใด 

    A : กองคลัง ไดรับมอบหมายจากกรมอนามัยใหเปนเจาภาพตัวชี้วัด 2.3 รอยละการเบิกจายงบประมาณ 

9. Q : กรมบัญชีกลางมีหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0414.3/ว1291 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2564 แจงคูมือในระบบ 

New GFMIS Thai แบงเปนก่ีหัวขอ อะไรบาง 

    A : คูมือในระบบ New GFMIS Thai ท่ีกรมบัญชีกลางแจงตามหนังสือดังกลาวมีท้ังหมด 6 หัวขอ ดังนี้ 

 1) ระบบบริหารงบประมาณ 

 2) ระบบจัดซ้ือจัดจาง 

 3) ระบบรับและนำสงรายได 

 4) ระบบเบิกจาย 

 5) ระบบบัญชีแยกประเภท 

 6) ระบบบัญชีสินทรัพยถาวร 

 

 

  

 

 



ถอดบทเรียนการประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรู ครั้งที่ 1/2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการวิเคราะหผลการเบิกจายงบประมาณในระยะเวลา 3 ปยอนหลัง (ปงบประมาณ 2562 – 

2564) จากระบบบริหารการเงินการคลัง (GFMIS) โดยแสดงในรูปแบบตารางและกราฟ พบวา กองคลัง

สามารถดำเนินงานไดผลการเบิกจายตามเปาหมายตัวชี้วัดที่กรมอนามัยกำหนด มีเพียงบางไตรมาส ที่มีผล 

การเบิกจายต่ำกวาเปาหมาย สำหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีผานมา จากกราฟจะพบแนวโนมการเบิกจาย

งบประมาณท่ีสูงกวาเปาหมายอยางตอเนื่อง แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการดานงบประมาณ

และการปรับตัวเมื่อเจอสถานการณท่ีควบคุมไมได เชน การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVIC-19), การเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ตลอดจนบุคลากรในกองคลัง 

มีการปรับเปลีย่น เกษียณ โอน/ยาย เขาใหม เปนตน 

ท้ังนี้ จากผลการสำรวจการรับรูการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานในสังกัด 

กรมอนามัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( ITA) พบวาการรับรูดานการใชงบประมาณ มีผลคะแนน 

รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค. 63 - ก.พ. 64) รอยละ 90.08 ซึ่งมากกวาเปาหมาย (รอยละ 85.00 ขึ้นไป) 

แตสำหรับรอบ ๕ เดือนหลัง (มี.ค. - ก.ค. 64) กองคลังมีผลคะแนนดานการใชงบประมาณ รอยละ 87.08  

ซ่ึงนอยกวาเปาหมายท่ีกำหนด (รอยละ 95.00 ข้ึนไป) 

ดังนั้น เพื่อเปนการเตรียมพรอมรองรับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงและเปนการพัฒนาบุคลากรของ 

กองคลังใหมีความรอบรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และสามารถดำเนินงานตลอดจนใหคำปรึกษาแกหนวยงาน

ผูรับบริการไดอยางเต็มที่ และยังเปนการเพิ่มการรับรูเกี่ยวกับการใชงบประมาณของหนวยงานใหบุคลากรใน

เป้าหมาย

ผลเบิกจ่าย ภาพรวม งบดําเนินงาน งบลงทุน ภาพรวม งบดําเนินงาน งบลงทุน ภาพรวม งบดําเนินงาน งบลงทุน ภาพรวม งบดําเนินงาน งบลงทุน

เป้าหมาย 33.00 33.00 33.00 55.00 55.00 55.00 84.00 84.00 84.00 98.00 98.00 98.00

ผลเบิกจ่าย 33.88 29.79 70.51 68.09 64.44 100.00 97.18 96.83 100.00 71.49 100.00 19.70

เป้าหมาย 73.00 73.00 73.00 55.00 55.00 55.00 84.00 84.00 84.00 100.00 100.00 100.00

ผลเบิกจ่าย 82.08 82.08 0.00 67.77 67.22 100.00 85.66 83.33 100.00 100.00 100.00 100.00

เป้าหมาย 32.00 32.00 - 50.00 50.00 61.00 75.00 75.00 90.00 100.00 100.00 100.00

ผลเบิกจ่าย 51.65 51.65 ไม่มี 60.80 59.44 100.00 83.47 80.68 100.00 100.00 100.00 100.00

2563

2564

ปีงบประมาณ
ไตรมาสที� 1 ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3 ไตรมาสที� 4

2562



กองคลังรับทราบ จึงจัดประชุมถอดบทเรียนการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู กฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การเบิกจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 1 จำนวน 3 หัวขอ ดังนี้ 

1. งบประมาณและแนวทางในการดำเนินการเบิกจายงบประมาณ 

2. ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละการเบิกจายงบประมาณ (กองคลังเปนเจาภาพตัวชี้วัด) 

3. การใชงานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหนวยงานระดับกรม (กองคลัง) ของสวนราชการ 

โดยมีขอสรุปในการประชุม ดังนี้ 

1. งบประมาณและแนวทางในการดำเนินการเบิกจายงบประมาณ 

สำนักงบประมาณแบงรายจายตามงบประมาณจำแนกเปน 2 ลักษณะ ไดแก 

(1) รายจายของสวนราชการ และรัฐวิสาหกิจ หมายถึง รายจายซึ่งกำหนดไวสำหรับแตละสวน

ราชการและรัฐวิสาหกิจ 

(2) รายจายสวนกลาง หมายถึง รายจายที่ตั ้งไวเพื่อจัดสรรใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ

โดยท่ัวไปใชจาย ตามรายการดังตอไปนี้ 

(2.1) เงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ 

(2.2) เงินชวยเหลือขาราชการ ลูกจาง และพนักงานของรัฐ 

(2.3) เงินเลื่อนข้ันเลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิขาราชการ 

(2.4) เงินสำรองเงินสบทบและเงินชดเชยของขาราชการ 

(2.5) เงินสบทบของลกูจางประจำ 

(2.6) คาใชจายเก่ียวกับการเสด็จพระราชดำเนินและตอนรับประมุขตางประเทศ 

(2.7) เงินสำรองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน 

(2.8) คาใชจายในการดำเนินการรักษาความม่ันคงของประเทศ 

(2.9) เงินราชการลับในการรักษาความม่ันคงของประเทศ 

(2.10) คาใชจายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

(2.11) คาใชจายในการรักษาพยาบาลขาราชการ ลูกจางและพนักงานของรัฐ 

 อนึ ่ง นอกจากรายจายรายการตางๆ ดังกลาวขางตนซึ ่งเปนรายการหลักแลว 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปยังอาจตั้งรายจายรายการอ่ืนอ่ืนๆ ไวในรายจายงบกลางตามความ

เหมาะสมในแตละป 

 สำหรับรายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ จำแนกออกเปน 5 ประเภทงบรายจาย ไดแก  

1. งบบุคลากร หมายถึง รายจายท่ีกำหนดใหจายเพ่ือการบริหารบุคคลภาครัฐ รวมถึงรายจายท่ีกำหนดให

จายจากงบรายจายอ่ืนใดในลักษณะรายจายดังกลาว ไดแก  

1.1) เงินเดือน    รหัสงบ/หมวดรายจาย คือ 110 

1.2) คาจางประจำ   รหัสงบ/หมวดรายจาย คือ 120 

1.3) คาจางชั่วคราว  รหัสงบ/หมวดรายจาย คือ 130 

1.4) คาจางตามสัญญาจาง  รหัสงบ/หมวดรายจาย คือ 140 

1.5) คาตอบแทนพนักงานราชการ รหัสงบ/หมวดรายจาย คือ 150 

 

 



2. งบดำเนินงาน หมายถึง รายจายที่กำหนดใหจายเพื่อการบริหารงานประจำ รวมถึงรายจายที่กำหนดให

จายจากงบรายจายอ่ืนใดในลักษณะรายจายดังกลาว ไดแก 

2.1) คาตอบแทน   รหัสงบ/หมวดรายจาย คือ 210 

2.2) คาใชสอย   รหัสงบ/หมวดรายจาย คือ 220 

2.3) คาวัสดุ   รหัสงบ/หมวดรายจาย คือ 230 

2.4) คาสาธารณูปโภค  รหัสงบ/หมวดรายจาย คือ 240 

3. งบลงทุน หมายถึง รายจายที่กำหนดใหจายเพื่อการลงทุน รวมถึงรายจายที่กำหนดใหจายจากงบรายจาย

อ่ืนใดในลักษณะรายจายดังกลาว ไดแก 

3.1) คาครุภัณฑ    รหัสงบ/หมวดรายจาย คือ 310 

3.2) คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รหัสงบ/หมวดรายจาย คือ 320 

4. งบอุดหนุน หมายถึง รายจายที่กำหนดใหจายเปนคาบำรุงหรือเพื่อชวยเหลือสนับสนุนการดำเนินงาน

หนวยงานองคกรตามรัฐธรรมนูญหรือหนวยงานของรัฐ ซึ่งมิใชราชการสวนกลางตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน หนวยงานในกำกับของรัฐ องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น สภาตำบล องคการระหวางประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเปนสาธารณประโยชน 

รวมถึงเงินอุดหนุนพระมหากษัตริย เงินอุดหนุนการศาสนาและรายจายที่สำนักงบประมาณกำหนดใหใช

จายในงบรายจายนี้ ไดแก 

4.1) เงินอุดหนุนท่ัวไป  รหัสงบ/หมวดรายจาย คือ 410 

4.2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  รหัสงบ/หมวดรายจาย คือ 420 

รายจายงบอุดหนุนรายการใดจะเปนรายจายประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ใหเปนไปตามท่ีสำนักงบประมาณกำหนด 

5. งบรายจายอื่น หมายถึง รายจายที่ไมเขาลักษณะประเภทงบรายจายใดงบรายจายหนึ่ง หรือรายจายท่ี

สำนักงบประมาณกำหนดใหใชจายในงบรายจายนี้ เชน 

5.1) เงินราชการลับ 

5.2) เงินคาปรับท่ีจายคืนใหแกผูขายหรือผูรับจาง 

5.3) คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตาง ๆ ซึ่งมิใชเพ่ือ 

การจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

5.4) คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 

5.5) คาใชจายสำหรับหนวยงานขององคกรตามรัฐธรรมนูญ (สวนราชการ) 

5.6) รายจายเพ่ือการชำระหนี้เงินกู 

5.7) คาใชจายสำหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน 

 

 

 

 

 

 



จากรหัสแหลงของเงิน-เงินในงบประมาณ นั้น รหัสงบ\หมวดรายจายจะปรากฎอยูในหลักที่ 5 – 7 ตามภาพ

ดานลางนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับงบประมาณรายจายประปงบประมาณ 2565 ของกรมอนามัยนั้น  สำนักงบประมาณแจง 

ตามหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0702/ว134 ลงวันท่ี 8 กันยายน 2564 จัดสรรงบลงทุนตามความจำเปนตอง

ใชหนื้กอหนี้ผูกพัน ในไตรมาส1 และ 2 งบอ่ืน ๆ นอกจากงบลงทุน ใหจัดสรรตามความจำเปนตองใชหนื้กอหนี้

ผูกพัน ในไตรมาส1 และ 2 แตไมเกินกึ ่งหนึ ่งของงบประมาณตามราง พรบ. ป 2565 ที ่สภาเห็นชอบ  

โดยกรมอนามัยไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2565 จำนวน 1,812,551,400.00 บาท 

จัดสรรรอบ 6 เดือนแรก จำนวน 1,042,946,900.00 บาท คิดเปนรอยละ 57.54 ของงบประมาณทั้งป 

รายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับแนวทางการจัดทำแผนปฏบิัติการกรมอนามัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองแผนงาน

ไดจัดทำเปนขอสรุป ดังนี้ 

1. ขับเคลื่อนและบูรณาการการดำเนินงานใหสอดรับตามยุทธศาสตรชาติเพ่ือการบรรลุเปาหมาย

รวมกันเปน 

 



2. จัดทำแผนปฏิบัติการ และขับเคลื่อนดวยกรอบแนวคิด House Model โดยบูรณาการทุกภาคสวน

เปน National program เชน เขตสุขภาพ /ภาคีเครือขายทุกระดับ 

3. จัดทำแผนปฏิบัติการ และขับเคลื ่อนดวย Digital Model/ระบบ Online โดย plug-in Digital 

platform กลาง ของกรมอนามัย เช น Health book /Digital platform นำขอมูลความรู ไปวางรวมถึง 

สวัสดิการตาง ๆ เปนตน 

4. ขับเคลื่อนและบูรณาการความรอบรูดานสุขภาพ (HL) ในแผนงาน/โครงการของกรมอนามัย 

5. จัดทำแผนปฏิบัติการภายใตสถานการณการระบาดของ COVID-19 โดยบูรณาการการปองกัน 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และบรรเทาความเดือดรอน พรอมทั้งเพ่ิม 

การเขาถึงบริการของประชาชนภายใตแผนงาน/โครงการของกรมอนามัย 

6. ขับเคลื่อนและบูรณาการรวมกับภาคีเครือขายภายใต Setting เดียวกัน 

7. ใชกลยุทธ PIRAB บูรณาการการดำเนินงาน (plug-in)ใ นการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการของ 

กรมอนามัย 

8. ขับเคลื่อนผานระบบปฏิบัติการ (Operation) ท่ีเขาถึงประชาชนพ้ืนท่ี และสถานประกอบการ 

โดยเฉพาะ 

9. ขับเคลื่อนเปนตนแบบการบริการจำเพาะ หรือเปนเลิศดานการสงเสริมสุขภาพ (Care Excellent)  

ใหครอบคลุมชุมชนและพื้นที่ ที่เชื่อมโยงกับชุดสิทธิประโยชน โดยศูนยอนามัยเปนเจาภาพวางระบบบริการ 

ใหครอบคลุมพ้ืนที 

เพื่อใหเปนการเรงรัดการเบิกจายและทำใหผลการเบิกจายเปนไปตามเปาหมายที่สำนักงบประมาณ 

กำหนด กรมอนามัยโดยกองคลังจึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการเบิกจายเงินงบประมาณ กรมอนามัย พ.ศ 

2565 ดังนี้ 

1. เปาหมายการเบิกจายสะสมในภาพรวมและงบลงทุน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. แนวทางในการดำเนินการเบิกจายเงินงบประมาณกรมอนามัย พ.ศ. 2565 ตามตารางนี้ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองคลัง ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2565 งบดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 

2,194,500 บาท โดยรับจัดสรรรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) จำนวนท้ังสิ้น 1,092,690.00 บาท 

คิดเปนรอยละ 49.79 ของงบประมาณทั้งป โดยแบงประเภทคาใชจายเปน คาใชจายตามสิทธิ์ 87,840.00 บาท, 

คาใชจายพื้นฐานหนวยงาน 549,650.0 บาท และคาใชจายการขับเคลื่อนโครงการ 455,200.00 รายละเอียด

ตามตารางตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สำหรับแผนปฏิบัติการกองคลัง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวนทั้งสิ ้น 8 โครงการ 

มีการปรับแผนงานเพื่อใหเหมาะสม สอดคลองกับการปฏิบัติงาน จำนวน 3 โครงการ โดยในไตรมาสแรกกอง

คลังสามารถดำเนินการจัดประชุมไปแลว 2 โครงการ และสามารถเบิกจายไดไมนอยกวารอยละ 50 ของวงเงิน

ที ่ไดร ับจัดสรร เปนไปตามแนวทางในการดำเนินการเบิกจายเงินงบประมาณกรมอนามัย พ.ศ. 2565 

รายละเอียดตามตารางตอไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทั้งนี้ กองคลังไดมีการจัดทำแผนการเบิกจายงบประมาณ กองคลัง โดยเปนการประมาณคาใชจายตามโครงการที่กำหนด และคาใชจายในปงบประมาณที่ผานมา 

เพื่อใหมองเห็นภาพรวมของการเบิกจายงบประมาณ สามารถติดตามการเบิกจายใหเปนไปตามเปาหมายที่กรมอนามัยกำหนดไดและสามารถเปรียบเทียบแผน และสามารถ

ปรับเปลี่ยนแผนไดตามความเหมาะสม หากผลเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมายซ่ึงไดวางแผนการเบิกจาย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

สำหรับ สถานการณใชจายงบประมาณ ป 2565 งบดำเนินงาน ของกองคลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 กองคลังมีการขอรับงบประมาณรอบ 6 หลังลวงหนา 

จากกรมอนามัยจำนวน 450,000.00 บาทโดยสามารถเบิกจายงบประมาณไดรอยละ 47.18 ซึ่งสูงกวาเปาหมายสิ้นเดือนกุมภาพันธ 2565 ที่กรมอนามัย กำหนดอยูที่รอยละ 45 

รายละเอียด ดังนี้ 

 



2. ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 รอยละการเบิกจายงบประมาณ (กองคลังเปนเจาภาพตัวช้ีวัด) 

  นอกจากการกำหนดแนวทางการเบิกจายงบประมาณเพื่อใหผลเบิกจายเปนไปตามเปาหมายที่กรมอนามัยกำหนดแลว อีกเครื่องมือหนึ ่งในการติดตาม 

การเบิกจายงบประมาณคือการนำผลการเบิกจายงบประมาณมาเปนหนึ่งในตัวชี้วัด โดยกองคลัง ไดรับมอบหมายจากกรมอนามัย ใหเปนเจาภาพตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละ 

การเบิกจายงบประมาณ ครั้งนี้ ไดรับแจงจากกลุมพัฒนาระบบบริหาร ตามหนังสือ ดวน  ท่ี สธ 0926.02/46 ลงวันท่ี 14 มกราคม 2565 ใหกองคลังเจาภาพตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละ

การเบิกจายงบประมาณ ซ่ึงเปนผูตรวจและประเมินใหคะแนนทุกระดับ (ระดับท่ี 1 – 5 ) บันทึกคะแนนทุกระดับในระบบ DOC พรอมจัดทำขอสังเกตจากการตรวจประเมินและ

ขอเสนอแนะ ใหภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2565 โดยรายละเอียดหลักเกณฑการใหคะแนนเปนไปตามตารางดานลางนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. การใชงานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหนวยงานระดับกรม (กองคลัง) ของสวนราชการ 
 

  ตามท่ีกระทรวงการคลังไดกำหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผานระบบบริหาร

การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใหม (New GFMIS Thai) นั้น  กรมบัญชีกลางมีหนังสือ ดวนที่สุด 

ท่ี กค 0414.3/ว1291 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2564 แจงไดจัดทำคูมือปฏิบัติงาน ในระบบบริหารการเงินการคลัง

ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใหม (New GFMIS Thai) ของระบบงานตาง ๆ ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว202 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 

แจงขอเลื่อนการเริ่มปฏิบัติงานผานระบบ จาก 4 มกราคม 2565 ออกไปกอน เนื่องจากในการทดสอบระบบ 

มีกระบวนการในระบบงานบางสวนยังไมสมบูรณเพียงพอ หากระบบสมบูรณเพียงพอแลว จะแจงกำหนด 

วันเริ่มปฏิบัติงานในระบบอีกครั้งหนึ่ง 

รหัสแผนงานงบดำเนินงาน ในระบบ New GFMIS Thai 

  จากการทดสอบระบบหองทดลอง New GFMIS Thai ของกรมบัญชีกลาง เมื่อนำมาเทียบ

กับรหัสงบประมาณในระบบ GFMIS ที่ใชในปจจุบันพบวา มีระบบเดิมมีรหัสงบประมาณจำนวน 16 หลัก 

โดยระบบ New GFMIS Thai มีจำนวน 20 หลัก รายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ระบบบริหารงบประมาณ 

ระบบจัดซ้ือจัดจาง 

ระบบรับและนำสงรายได 

ระบบเบิกจาย 

ระบบบัญชีแยกประเภท 

ระบบบัญชีสินทรัพยถาวร 



สรุปจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู จะเห็นไดวา หากบุคลากรในหนวยงาน มีความรอบรูดานระเบียบ 

การเบิกจายงบประมาณ ระเบียบบริหารงบประมาณ และทราบแผนการปฏิบัติงานของหนวยงาน จะทำให 

ทุกกลุมงานทราบวาควรเรงรัดการเบิกจายอะไรในแตละเดือน หากผลการเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมาย 

สามารถปรับเปลี ่ยนแผนการเบิกจาย เพื ่อใหผลเบิกจายงบประมาณกองคลังเปนไปตามเปาหมายของ 

กรมอนามัย และผานเกณฑตัวชี ้ว ัดร อยละการเบิกจายงบประมาณ นอกจากนั ้น ย ังมีผลทำใหแผน 

การปฏิบัติการกองคลังบรรลุเปาหมาย และอาจจะชวยทำใหผลการประเมินการรับรูการดำเนินงานคุณธรรม

และความโปรงใส เรื่องการรับรูดานการใชงบประมาณ มีผลคะแนนเพ่ิมมากข้ึนดวย 
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