แผนผังแสดง พ.ร.บ. งบประมาณ ปี 60 – 61

วงเงินภาพรวม
ปี 60 : 109,086.9 ลบ.
ปี 61 : 112,763.0 ลบ.

งบบุคลากร
- ปี 60 วงเงิน 79,182.5 ลบ.
- ปี 61 วงเงิน 81,421.0 ลบ.

ของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เพิ่มขึ้น 3,676.1 ลบ.
(+3.3%)

งบดาเนินงาน

1

- ปี 60 วงเงิน 9,316.5 ลบ.
- ปี 61 วงเงิน 8,893.0 ลบ.

เพิ่มขึ้น 2,238.5 ลบ. (+2.8%)

งบลงทุน
- ปี 60 วงเงิน 16,113.8 ลบ.
- ปี 61 วงเงิน 17,792.5 ลบ.

2

ลดลง 423.4 ลบ. (-4.5%)

งบดาเนินงานจาแนกรายหมวด

3

เพิ่มขึ้น 1,678.7 ลบ. (+10.4%)

งบเงินอุดหนุน
- ปี 60 วงเงิน 4,446.1 ลบ.
- ปี 61 วงเงิน 4,621.7 ลบ.

4

เพิ่มขึ้น 175.7 ลบ. (+4.0%)

งบรายจ่ายอื่น
- ปี 60 วงเงิน 28.0 ลบ.
- ปี 61 วงเงิน 34.7 ลบ.
เพิ่มขึ้น 6.7 ลบ. (+23.7%)

ขั้นต่า/ผูกพัน

แผนงาน
พื้นฐาน

แผนงาน
ยุทธศาสตร์

บูรณาการ

ปี 60

6,413.0 ลบ.

890.9 ลบ.

1,234.8 ลบ.

777.9 ลบ.

ปี 61

6,240.5 ลบ.

778.0 ลบ.

927.7 ลบ.

946.9ลบ.

เพิ่ม - ลด

-172.4 ลบ.

-112.9 ลบ.

-307.2 ลบ.

169.0 ลบ.

ร้อยละ

-2.7 %

-12.7%

-24.9%

21.7 %

5
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กรอบการจัดสรรงบดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วย:ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ขั้นตา/ผูกพัน

พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์

บูรณาการ

ส่วนกลาง +3.97%

ส่วนกลาง -4.3%

ส่วนกลาง -7.45%

ส่วนกลาง +11.44%

ภูมภ
ิ าค -3.05%

ภูมภ
ิ าค -32.90%

ภูมภ
ิ าค -25.06%

ภูมภ
ิ าค +22.15%

+13.0652 ลบ.

-185.4703 ลบ.

-พตส.
-ค่าตอบแทน
-เงินเต็มขัน
้
-ค่าเช่าบ้าน
-ค่าเช่ารถ
-ค่าสาธารณูปโภค
-เงินไม่ทาเวชปฏิบต
ั ิ
-ค่าตอบแทน (ชายแดน)
-ค่าตอบแทนพนง.ราชการ

-22.8423 ลบ.
-92.1579 ลบ.

-1.8936 ลบ.

-271.5700 ลบ.

-ค่าบารุงรักษา ลิฟท์ ฯลฯ -45 โครงการ
-ค่าจ้างทาความสะอาด
-งบนิเทศงาน
-ค่าใช้จา่ ยในการประชุม
สัมมนา และ ฝึกอบรม
-ค่าจ้างเหมาบุคลากร

+1.1434 ลบ.

+167.8978 ลบ.

-บูรณาการภาค
-บูรณาการ 13 แผนงาน
อาทิ บูรณาการวิจย
ั
ยาเสพติด บูรณาการการ
พัฒนาพืน
้ ทีระดัยภาคฯลฯ

กรอบ

การจัดสรรประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งวดที่ 2

วงเงิน พ.ร.บ. 61 : 112,763.0 ลบ.
(89.3%)

งวดที่ 1

งวดที่ 2

48,109.4 ลบ.
(50.6%)

46,861.3 ลบ.
(49.4%)

งบบุคลากร

1

- วงเงิน 41,864.1 ลบ.
 เงินเดือน/ค่าจ้างประจา : 40,706.8 ลบ. (97.2%)
*** ใช้ระบบจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง
 พนักงานราชการ : 1,157.3 ลบ. (2.8%)
*** จัดสรรโดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล

(1.8%)
3

(8.9%)
งบดาเนินงาน

2

- วงเงิน 4,158.2 ลบ.
 ขั้นต่า/ผูกพัน : 3,107.0 ลบ. (74.7%)
- ส่วนกลาง : วงเงิน 155.4 ลบ. (5.0%)
- ส่วนภูมิภาค : วงเงิน 2,951.6 ลบ. (95.0%)
พื้นฐาน : 264.3 ลบ. (6.4%)
- ส่วนกลาง : 138.3 ลบ. (52.3%)
- ส่วนภูมิภาค : 87.3 ลบ. (14.6%)
- อื่นๆ : 38.7 ลบ. (14.6%)

 บูรณาการ : 397.4 ลบ. (9.6%)
- ส่วนกลาง : 3.3 ลบ. (0.8%)
- ส่วนภูมิภาค : 384.1 ลบ. (96.6%)
- อื่นๆ : 10.0 ลบ. (2.5%)

งบเงินอุดหนุน

(0.04%)

- วงเงิน 821.9 ลบ.
 ผลิตและพัฒนาบุคลากร
- วงเงิน 161.4 ลบ. (19.6%)
 บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
- วงเงิน 652.6 ลบ. (79.4%)
 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
- วงเงิน 7.8 ลบ. (1.0%)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Strategy and Planning Division

ยุทธศาสตร์ : 347.4 ลบ. (8.4%)
- ส่วนกลาง : 16.7 ลบ. (4.8%)
- ส่วนภูมิภาค : 330.7 ลบ. (95.2%)
- อื่นๆ : 42.0 ลบ. (12.1%)

4

งบรายจ่ายอื่น
- วงเงิน 17.2 ลบ.

 เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
- วงเงิน 2.6 ลบ. (15.1%)
 เจรจาและประชุมนานาชาติ
- วงเงิน 9.4 ลบ. (54.7%)
 จ้างที่ปรึกษา(การเงินการคลัง)
- วงเงิน 5.2 ลบ. (30.2%)

