
1 
 

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเบิกจ่ายกองคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563  รายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 – 2) 

ตารางแสดงข้อมลูผลการเบกิจา่ยงบประมาณปี พ.ศ. 2559 – 2563 (รายไตรมาส )     หนว่ยงานกองคลงั 

 

 

 

กราฟแสดงข้อมลูเปรยีบเทียบผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 -2562 

 จากกราฟแสดงข้อมูลการเบิกจ่ายฯในข้างต้น แสดงให้เห็นว่าผลตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เป็นต้นมา 
กองคลังสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ผ่านเป้าหมายที่กรมอนามัยก าหนดเกือบทุกไตรมาส ยกเว้นไตรมาสที่1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 29.79  ต่ ากว่าเป้าหมายที่กรมก าหนด เนื่องจากไม่สามารถน า
ใบส าคัญใช้หนี้บัตรเครดิตราชการวางเบิกได้ทัน  ซึ่งคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่าย ฯ ได้น าปัญหาที่ไม่
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย มาวิเคราะห์ และได้ผลสรุปดังนี้   

 

ภาพรวม งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน ภาพรวม งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน

เป้าหมาย 30 30 30 30 30 52 52 52 52 52

ผลเบกิจา่ย 21.25 21.25  -  -  - 61.07 58.83 100  -  -

เป้าหมาย 30 30 30 30 30 52 52 52 52 52

ผลเบกิจา่ย 31.39 31.39  -  -  - 69.10 69.10  -  -  -

เป้าหมาย 33 33 33 33 33 63 63 63 63 63

ผลเบกิจา่ย 48.63 46.19 100  -  - 81.63 80.32 100  -  -

เป้าหมาย 33 33 33 33 33 55 55 55 55 55

ผลเบกิจา่ย 33.88 29.79 70.51  -  - 68.09 64.44 100  -  -

เป้าหมาย 73 73 73 73 73 100 100 100 100 100

ผลเบกิจา่ย 82.08 82.08  -  -  -

*** แหลง่ขอ้มลูผลการเบกิจา่ยจากระบบ GFMIS  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 รายไตรมาส (ไตรมาสที ่1 - 2) 

ไตรมาสที ่2 (ร้อยละผลการเบิกจ่าย)
ปีงบประมาณ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2563

 (รอบ 6ด.แรก

วดัจากงปม.ปี 

62 พลางกลาง)

เป้าหมาย*/

ผลเบกิจา่ย**

* เป้าหมาย  หมายถงึ  เป้าหมายทีก่รมก าหนด

** ผลการเบกิจา่ยใชค้า่เป็นรอ้ยละ

ไตรมาสที ่1 (ร้อยละผลการเบิกจ่าย)
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จุดแข็ง 

1.ผู้อ านวยการให้ความส าคัญและเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายทุก 15 วันและสิ้นเดือน 

2.เจ้าหน้าที่มีความแม่นย าด้านระเบียบการเงินการคลังภาครัฐ 

3.มีการประสานงานด้านการเบิกจ่ายระหว่างกลุ่มงาน 

4.มีการประชุมประจ าเดือน เพ่ือรับทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงาน 

จุดอ่อน 

1.บคุลากรกองคลังยังมีองค์ความรู้ด้านบริหารการคลัง ไม่ครอบคลุมทุกด้าน  

2.หน่วยงานส่วนกลางจัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายมาในวันสุดท้ายของเดือนเป็นปริมาณงานมาก ท าให้เจ้าหน้าที่  

   กองคลังต้องเร่งด าเนินการ 

3. เอกสารการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ท าให้เบิกจ่ายได้ล่าช้า 

ปัญหาเกิดจากภายนอก 

1. กฎ  ระเบียบ ข้อบังคับ ท าให้การเบิกจ่ายไม่สามารถด าเนินการได้ทันที 

2. ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง จะมีความล่าช้าในการจัดส่งใบเสนอราคา นัดหมายไม่ตรงเวลา  

    ส่งของไม่เป็นไปตาม spect ที่ก าหนด  ติดต่อผู้รับจ้างไม่สะดวก 

3. หน่วยงานส่วนกลางจะส่งใบส าคัญมาวางเบิกในวันสุดท้ายของการเบิกจ่าย 

ข้อเสนอด้านนโยบาย                                                                                                                              
เพ่ือเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมอนามัย กองคลังได้ออก หนังสือเวียน  สธ 0903.02/        
ว 8267 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แนวทางในการด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เวียนแจ้งให้หน่วยงานรับทราบเรียบร้อย  โดยน านโยบายในข้อที่ 2 แนวทางการด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 2563  หัวข้อ การรายงานผลเบิกจ่ายทุกวันที่ 15 ของเดือน  (หน้าที่ 3 หัวข้อสุดท้าย)       
มาด าเนินการ  

 มาตรการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณของกองคลัง 

จัดให้มีการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประชุมทุกวันที่ 15 ของเดือน เพ่ือติดตามสถานการณ์การ
เบิกจ่าย มีแนวทาง แก้ไข และให้ทุกกลุ่มงานที่เก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ เร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน 

ประเด็นความรู้ที่น ามาใช้ 

1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
3. หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่เบิกจ่ายใน

ลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561 
4. มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบ 2559 – 2562 
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แผนการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการ 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
1. จัดท ารายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
(รบจ.1) โดยน าข้อมูลมาจากระบบ GFMIS 

วันที่ 15 ของทุกเดือน 
(ถ้าติดวันหยุดให้เป็นวันแรกของการท างาน) 

2. เสนอรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย 
งบประมาณ (รบจ.1) ให้ผู้อ านวยการทราบ 
โดยสรุปวงเงินงบประมาณที่ต้องเร่งรัด 
การเบิกจ่าย เพ่ือให้ผู้อ านวยการสั่งการลง 
กลุ่มงานเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการเบิกจ่าย 
ให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายที่ 
กรมก าหนด 16 -20 ของทุกเดือน 
3. ติดตามผลการเบิกจ่ายกับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องภายใน 
กองคลัง 

 
21 - 24 ของทุกเดือน 

4. รายงานผลการเบิกจ่าย ณ  25 ของทุกเดือน เพ่ือด าเนินการ
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายอีกครั้ง 

วันที่ 25 ของทุกเดือน 
(ถ้าติดวันหยุดให้เป็นวันแรกของการท างาน) 

5. จัดประชุมรายงานผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ตามตัวชี้วัดที่ 2.3  ตามแผนปฏิบัติการตัวชี้วัดฯ ของกองคลัง 
(รอบ 6 เดือนแรก) พ.ย.62 – มี.ค. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 29 11 25 2 3 6 7 8 9 10 27 3 4 5 6 7 10 25 2 3 4 5 6 9 10 25 26 27 30 31

1
ผอ.ประชมุมอบนโยบายและแจง้หลักเกณฑใ์นการจัดท าตัวชีว้ัด ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563

2 ประชมุถา่ยทอดตัวชีว้ัดและก าหนดแผนตดิตามตัวชีว้ัดของกองคลัง

3
ด าเนนิการสรา้งโครงรา่ง Banner ตัวชีว้ัดปี 2563 ขึน้หนา้เว็บไซดก์องคลังให ้

แลว้เสร็จ

4

ทกุกลุม่งานศกึษาตัวชีว้ัดและจัดท าขอ้มลูการด าเนนิการตาม Template ของ

แตล่ะตัวชีว้ัดโดยตัดขอ้มลูทกุวันที่

25 ของเดอืน ยกเวน้ตัวชีว้ัดที ่2.3 ผลการเบกิจา่ยงบประมาณ ใหต้ัดผล

เบกิจา่ยทกุสิน้เดอืน

5  - ประชมุกองคลัง ตดิตามความกา้วหนา้การด าเนนิงานตามตัวชีว้ัด 2.1 - 2.5

 - ทกุกลุม่งานน าเสนอผลการวเิคราะห ์นโยบาย มาตรการ และการจัดท า 

   รายงาน ตอ่ผอ.

6
 - ทกุกลุม่งานท าสรปุรายงานผลการวเิคราะห ์นโยบาย มาตรการ 

   และผลการขับเคลือ่นรายเดอืนเพือ่เตรยีมขึน้เว็บไซด์

 - อ านวยการจัดท ารายงานการประชมุ พรอ้มแจง้เวยีนใหท้กุกลุม่งานรับทราบ

   ใหแ้ลว้เสร็จภายในวันที ่8 ม.ค. 63

7 น าขอ้มลูทกุตัวชีว้ัดอัพโหลดขึน้บนเว็ปไซดก์องคลัง

8
กองคลังอัพโหลดขอ้มลูทกุตัวชีว้ัดใหเ้รยีบรอ้ย พรอ้มตรวจสอบขอ้มลูทกุ

ตัวชีว้ัดอกีครัง้ (Recheck)

9
ทกุกลุม่งานตัดขอ้มลูเพือ่จัดท าตัวชีว้ัด ยกเวน้ตัวชีว้ัดที ่2.3 ผลการเบกิจา่ย

งบประมาณใหต้ัดผลเบกิจา่ยทกุสิน้เดอืน

10  - ประชมุกองคลัง ตดิตามความกา้วหนา้การด าเนนิงานตามตัวชีว้ัด 2.1 - 2.5

 - ทกุกลุม่งานน าเสนอผลการวเิคราะห ์นโยบาย มาตรการ และการจัดท า

รายงาน ตอ่ผอ.

11
 - ทกุกลุม่งานท าสรปุรายงานผลการวเิคราะห ์นโยบาย มาตรการ

   และผลการขับเคลือ่นรายเดอืนเพือ่เตรยีมขึน้เว็บไซด์

 - อ านวยการจัดท ารายงานการประชมุ พรอ้มแจง้เวยีนใหท้กุกลุม่งาน

   รับทราบใหแ้ลว้เสร็จภายในวันที ่6 ม.ค. 63

12  น าขอ้มลูทกุตัวชีว้ัดอัพโหลดขึน้บนเว็ปไซดก์องคลัง

ก.พ.-63 ม.ีค.-63

แผนปฏบิตักิารตวัชีว้ดัตามค ารบัรองฯ กองคลงั รอบแรก ( พ.ย. 62 - ม.ีค. 63)

ล ำดับ แผนการปฏบิตักิาร
พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63
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ก.พ.-63 ม.ีค.-63

ล ำดับ แผนการปฏบิตักิาร
พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63

13
กองคลังอัพโหลดขอ้มลูทกุตัวชีว้ัดใหเ้รยีบรอ้ย พรอ้มตรวจสอบขอ้มลูทกุ

ตัวชีว้ัดอกีครัง้ (Recheck)

14
ทกุกลุม่งานตัดขอ้มลูเพือ่จัดท าตัวชีว้ัด ยกเวน้ตัวชีว้ัดที ่2.3 ผลการเบกิจา่ย

งบประมาณใหต้ัดผลเบกิจา่ยทกุสิน้เดอืน

15  - ประชมุกองคลัง ตดิตามความกา้วหนา้การด าเนนิงานตามตัวชีว้ัด 2.1 - 2.5

 - ทกุกลุม่งานน าเสนอผลการวเิคราะห ์นโยบาย มาตรการ

   และการจัดท ารายงาน ตอ่ผอ.

16
 - ทกุกลุม่งานท าสรปุรายงานผลการวเิคราะห ์นโยบาย มาตรการ 

   และผลการขับเคลือ่นรายเดอืนเพือ่เตรยีมขึน้เว็บไซด์

 - อ านวยการจัดท ารายงานการประชมุ พรอ้มแจง้เวยีนใหท้กุกลุม่งาน

   รับทราบใหแ้ลว้เสร็จภายในวันที ่6 ม.ีค. 63

17  น าขอ้มลูทกุตัวชีว้ัดอัพโหลดขึน้บนเว็ปไซดก์องคลัง

18
กองคลังอัพโหลดขอ้มลูทกุตัวชีว้ัดใหเ้รยีบรอ้ย พรอ้มตรวจสอบขอ้มลูทกุ

ตัวชีว้ัดอกีครัง้ (Recheck)

19

ทกุกลุม่งานตัดขอ้มลูเพือ่จัดท าตัวชีว้ัด  รวมทัง้ตัวชีว้ัดที ่2.3 ผลการเบกิจา่ย

งบประมาณใหต้ัดผลเบกิจา่ย 

เพือ่จัดท าตัวชีว้ัดรอบ 6 เดอืนแรก ( ต.ค. 62 - ม.ีค. 63 )

20  - ประชมุกองคลัง ตดิตามความกา้วหนา้การด าเนนิงานตามตัวชีว้ัด 2.1 - 2.5

 - ทกุกลุม่งานน าเสนอผลการวเิคราะห ์นโยบาย มาตรการ 

   และการจัดท ารายงาน ตอ่ผอ.

21
 - ทกุกลุม่งานท าสรปุรายงานผลการวเิคราะห ์นโยบาย มาตรการ

   และผลการขับเคลือ่นรายเดอืนเพือ่เตรยีมขึน้เว็บไซด์

 - อ านวยการจัดท ารายงานการประชมุ พรอ้มแจง้เวยีนใหท้กุกลุม่งานรับทราบ

  ใหแ้ลว้เสร็จ ภายในวันที ่ 30 ม.ีค. 63 (กอ่นเทีย่ง)

22
 น าขอ้มลูทกุตัวชีว้ัดอัพโหลดขึน้บนเว็ปไซดก์องคลัง และบนัทกึเขา้ระบบ 

DOC ของ กพร.

23
 ตรวจทานความถกูตอ้ง ครบถว้นของขอ้มลูท ัง้ในเว็บไซดข์องกองคลงั 

และในระบบ DOC ของ กพร.

ก่อน 

16.30น.
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ระยะเวลา

ตค.62 พย.62 ธค.62 มค.63 กพ.63 มีค.63 การด าเนินงาน

1 โครงการบริหารหนว่ยงานค่าใช้จ่ายขั้นต ่าตามสิทธิ์ 14,500.00          22,500.00          37,000.00             ต.ค.62 - มี.ค.63

2 ประชุมเชิงปฏบิติัการ การเพิ มประสิทธิภาพด้านบริหาร 81,000.00                448,983.20        529,983.20           30 ต.ค.62 - 1 พ.ย.62

งานพัสดุตามพระราชบญัญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง และ -                     

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื อเตรียมความพร้อม -                     

ในการจัดซ้ือจัดจ้างในปงีบรปะมาณ พ.ศ. 2563 -                     

3 ประชุมเชิงปฏบิติัการ "แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน 338,462.00        338,462.00           16 ธ.ค.62 - 18 ธ.ค.62

และการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน" ประจ่าปงีบประมาณ -                     

2563 -                     

4 ประชุมเชิงปฏบิติัการ บคุลากรและเครือข่ายด้านการเงินการคลัง -                     มี.ค.63 - ก.ย. 63

(การเงิน บญัชี งบประมาณ) -                     

5 โครงการเสริมสร้าง และพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพบคุลากร -                     มี.ค.63 - ก.ย. 63

กองคลัง -                     

6 โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร กองคลัง ประจ่าป ี2563 -                     มี.ค.63 - ก.ย. 63

7 โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน

ค่าจ้างเครื องถ่ายเอกสาร 338.80                    1,684.80            -                   2,023.60              ต.ค.62 - มี.ค.63

ค่าจ้างถ่ายเอกสาร นางสาวจินดา ไพรงามเนตร 1,289.25                  2,670.57            2,849.31            6,809.13              ต.ค.62 - มี.ค.63

ค่าจ้างเหมา นางศรีสุราง เทพอาษา ด้าน e-Payment 15,500.00                15,500.00          15,500.00          46,500.00             ต.ค.62 - มี.ค.63

จ้างเหมางานด้านดูแลเอกสารงบประมาณ นายกฤษณะ เปรมชัยพร 10,000.00                10,000.00          10,000.00          30,000.00             ต.ค.62 - มี.ค.63

ค่าน้่าดื ม 1,650.00                  1,320.00            1,050.00            4,020.00              ต.ค.62 - มี.ค.63

ค่าน้่ามันเชื้อเพลิง -                         -                   1,200.00            1,200.00              ต.ค.62 - มี.ค.63

ค่าเดินทางไปราชการ 4,920.00                  15,655.00          20,758.00          41,333.00             ต.ค.62 - มี.ค.63

ค่าวัสดุส่านกังาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบา้นงานครัว -                         194,629.79        -                   194,629.79           ต.ค.62 - มี.ค.63

114,698.05         704,943.36    412,319.31    -               -               -               1,231,960.72    

7.64                   54.61            82.08            

แผนการเรง่รัดการเบกิจา่ยงบประมาณ ต.ค.62 (22) พ.ย.62(25) ธ.ค.62(26) ม.ค. 63(17) ก.พ.63(5) ม.ีค.63(5) รวม

เป้าหมายกรม 330,220.00 375,250.00 390,260.00 255,170.00 75,050.00 75,050.00 1,501,000.00

แผนการเบกิจา่ยงบประมาณ 112,900.00 707,000.00 411,960.00 119,100.00 75,040.00 75,000.00 1,501,000.00

ผลการเบกิจา่ยงบประมาณ 112,969.25 707,022.16 411,969.31 1,231,960.72

คดิเป็นรอ้ยละ 7.53 47.10 27.45 0 0 0 82.08

รวมทั้งสิ้น

ร้อยละการเบกิจ่าย

ผลปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมอนามัย (งบด าเนินงาน)
หน่วยงาน กองคลัง

ล าดบั ชื่อโครงการ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

รวม
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