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กองวิชาการและแผนงาน 

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 



 

 

คํานํา 
 

 รายงานการศึกษาเรื่องการวิเคราะหแผนผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก จัดทําข้ึนเพ่ือศึกษา
วิเคราะหผลการเบิกจายงบประมาณเปรียบเทียบกับแผนการใชจายงบประมาณซ่ึงเปนไปตามแนวทางการ
บริหารงบประมาณรายจายประจําปตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีกําหนดให 
สวนราชการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณเพ่ือเปนกรอบแนวทางในการใชจายหรือ
กอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายท่ีไดรับตามกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย และเพ่ือใชในการกํากับดูแล 
และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ  

 การจัดทํารายงานการศึกษาในครั้งนี้ เปนการรวบรวมผลงานทางวิชาการ เอกสารตางๆ 
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ เพ่ือวิเคราะหการเบิกจายงบประมาณเปรียบเทียบกับเปาหมายการใชจาย         
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ จําแนก
ตามแผนงาน/โครงการ และจําแนกตามรายจายประจํา รายจายลงทุน วาเปนไปตามเปาหมายหรือไม เพ่ือให
สามารถวิเคราะหประเด็นปญหาและอุปสรรคตางๆ พรอมขอเสนอแนะในการแกไขปญหาเพ่ือหาแนวทางแกไข
ไมใหมีการเบิกจายกระจุกตัวแคในชวงปลายปงบประมาณ แตใหมีการกํากับ ติดตามผลงาน/โครงการใหแลว
เสร็จตามท่ีไดวางแผนไวตั้งแตตนป ซ่ึงจะมีผลทําใหกรมมีผลการเบิกจายท่ีมีประสิทธิภาพและใชเปนขอมูล 
ในการตั้งงบประมาณในปตอไป    

จึงหวังเปนอยางยิ่งวาผลงานฉบับนี้จะเปนประโยชน ตอการพิจารณากํากับดูแล เรงรัด และ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณ แกเจาหนาท่ีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกตอไป 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การจัดทําการวิเคราะหแผนผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ   
พ.ศ. 2560 – 2562 กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ในครั้งนี้ ผูจัดทําขอขอบพระคุณผูบริหาร
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกในอดีตจนถึงปจจุบันทุกทานท่ีกรุณามอบหมายงานอยาง
ตอเนื่อง พรอมใหคําแนะนําอันเปนประโยชนในการดําเนินงานท่ีไดนําไปใชในการปฏิบัติงานจริงกอใหเกิด
ประโยชนในการบริหารงานงบประมาณ ขอขอบพระคุณ นางศรีจรรยา โชตึก หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรและ
แผนงาน กองวิชาการและแผนงาน นางศิริวรรณ อรุณวงศ หัวหนากลุมงานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการกรม 
และนายชัยวัฒน จงรอดนวม กองวิชาการและแผนงาน รวมท้ังกลุมงานการเจาหนาท่ี สํานักงานเลขานุการกรม 
ท่ีกรุณาใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะแนวทางในการจัดทํา ขอบคุณบุคลากรในกลุมงานยุทธศาสตรและแผนงาน 
กองวิชาการและแผนงาน และนายชัยพร กาญจนอักษร กัลยาณมิตรท่ีดีท่ีมีสวนชวยสนับสนุนขอมูล แนะนํา 
ตรวจทานขอบกพรองตางๆ เปนกําลังใจ ใหการศึกษาวิเคราะหครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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บทคัดยอ 
 

การวิเคราะหแผนผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 – 2562 กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ผูจัดทํามีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการ
เบิกจายงบประมาณเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ และเพ่ือวิเคราะหผลการ
เบิกจายงบประมาณเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 – 2562 ท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ  

วิธีการศึกษาเปนการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) รวบรวมจากเอกสารท้ัง
เอกสารข้ันตน (Primary Sources) ซ่ึงเปนขอมูลปฐมภูมิ อันประกอบดวยกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ และ
เอกสารชั้นสอง (Secondary Sources) เชน เอกสารทางวิชาการแผนการปฏิบัติการงานและแผนการใชจาย
งบประมาณ บทความหรือรายงานการศึกษาท่ีเก่ียวของมาวิเคราะหผลการเบิกจายงบประมาณเปรียบเทียบกับ
แผนการปฏิบตัิงานและแผนการใชจายงบประมาณตามแบบจัดทําแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช
จายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ และนําเผยแพรผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการศึกษาใชในการกํากับ
ดูแล เรงรัด และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกตอไปในอนาคตไมใหมีการ
เบิกจายกระจุกตัวแคในชวงปลายปงบประมาณ แตใหมีการกํากับ ติดตามผลงาน/โครงการใหแลวเสร็จตามท่ีได
วางแผนไวตั้งแตตนป ซ่ึงจะมีผลทําใหกรมมีผลการเบิกจายท่ีมีประสิทธิภาพและใชเปนขอมูลผลในการตั้ง
งบประมาณในปตอไป    

ผลท่ีไดจากการศึกษาพบวาปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการงบประมาณ คือ ในชวง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ในรายจายประจํา และรายจายลงทุน พบวา หนวยงานไมเตรียมการและเขาสู
กระบวนการ ข้ันตอน การจัดซ้ือจัดจางลาชา และคาใชจายในรายจายประจําสวนใหญตองเบิกจายตามเดือน  
การประมาณการรายจายท่ีไมสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน ไดรับการจัดสรรงบประมาณสูงเกินความ
เปนจริงกวาแผนการใชจาย ไมคํานึงถึงความจําเปนและความสําคัญกอนหลังสงผลใหการเบิกจายไมเปนไป
ตามแผนท่ีกําหนดหลายแผนงาน การดําเนินงานเพ่ือใหผลเบิกจายเปนไปตามแผนยังมีระเบียบและวิธีการท่ี
กฎหมายกําหนดหลายข้ันตอน อีกท้ังยังตองดําเนินการเบิกจายใหสอดคลองตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใชจายงบประมาณ  สําหรับการบรหิารงบประมาณ พบวายังเปนไปไดยากท่ีจะทําใหทุกหนวยงานมีผลการ
เบิกจายเปนไปตามเปาหมาย ถึงแมจะมีการเรงรัดการเบิกจายในท่ีประชุมติดตามงบประมาณและประชุม
ผูบริหาร   ทุกเดือน เนื่องจากมีแผนงานท่ีดําเนินการตางกันตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายและยังมีปจจัยเสี่ยงท่ี
สําคัญ    คือ ผูรับผิดชอบโครงการขาดความเขาใจกระบวนการจัดทําแผนงบประมาณ และไมไดเตรียมการในการ
ดําเนินงานตามแผน ซ่ึงกระบวนการของสวนราชการสวนใหญเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจางท่ีตองใชเวลา
คอนขางมาก หรือบางครั้งตองยกเลิกและดําเนินการใหม สงผลโดยตรงตอการเบิกจายของกรมในชวงไตรมาสท่ี 1 – 
ไตรมาสท่ี 3 ยังไมเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีและแผนท่ีกําหนด อีกท้ังยังขาดการมีสวนรวมของคนใน



 

 

หนวยงาน หรือเปนการถายทอดนโยบายดําเนินงานท่ียังไมลงถึงระดับปฏิบัติการ จึงทําใหการดําเนินงาน 
ขาดความตอเนื่องผลการเบิกจายไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว 

 ผูศึกษามีขอเสนอใหปรับระบบการบริหารงบประมาณใหชัดเจนโดยใชกระบวนการ PDCA เปน
แนวคิดหนึ่งในการทํางานประจําเพ่ือการปรับปรุงงานใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบ โดยมีเปาหมาย  
ใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องในการบริหารงบประมาณตั้งแตไตรมาสท่ี 1 ของปงบประมาณ ใหความสําคัญ
กับความตอเนื่องของการลงทุนภาครัฐเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ และจัดทําแผนการใชจายงบประมาณใหสอดคลอง
กับแผนปฏิบัติงานและสอดรับกับแผนท่ีไดตกลงกับสํานักงบประมาณในแตละไตรมาส อยางมีหลักเกณฑ 
ถูกตอง และเหมาะสมตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ มติคณะรัฐมนตรี และเรงรัด  
การเบิกจายใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว เตรียมความพรอมของแบบรูปรายการ พ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการ คุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุและครุภัณฑ รวมท้ังการดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติเ ก่ียวกับการเตรียมการจัดซ้ือจัดจาง        
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สงเสริมและ
สรางใหเกิดการเรียนรูปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการงบประมาณของกรมรวมกัน เพ่ือหาแนวทาง  
ใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินการตามกฏหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ และกํากับดูแลการกําหนด
เปาหมายการดําเนินงานอยางเครงครัด ขอรับการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับภารกิจหนวยงานอยาง
แทจริง รวมถึงกํากับดูแลผลการดําเนินงานและผลการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
โดยคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของหนวยงานเปนสําคัญ รวมท้ังควรมีการติดตามประเมินผลอยาง
ตอเนื่องภายใตการบริหารจัดการท่ีโปรงใสตรวจสอบไดเพ่ือใหสามารถดําเนินการตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
และกําหนดใหมีหนวยงานเจาภาพรับผิดชอบในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามภารกิจ สงเสริมใหมี       
การพัฒนาตนเอง ดวยการฝกอบรม การเขารวมประชุมหรือสัมมนาตาง ๆ เพ่ือหาความรูเพ่ิมเติม และใหมี  
การถายทอดความรู และประสบการณใหกับบุคลากรรุนตอ ๆ ไป โดยเฉพาะความรูเก่ียวกับเรื่องการวาง
แผนการจัดทํางบประมาณ ระเบียบการบริหารงบประมาณ ระเบียบการเบิกจายเงิน และพระราชบัญญัติ   
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใหความรูเก่ียวกับประเด็นยุทธศาสตรชาติแกผูท่ี
เก่ียวของกับการจัดทํางบประมาณ สามารถนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการดําเนินงาน 
การบริหารงบประมาณ จัดสรรงบประมาณใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม  
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