




ระเบียบวาระการประชุม 
ติดตามผลการด าเนินงานการจัดท าตัวชี้วัดของกองคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

และเตรียมความพร้อมรับการตรวจของคณะกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลกรมอนามัย  
(Healthy workplace)  

ครั้งที่ 4/2564 
วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมกองคลัง 
--------------------------------------------- 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมติดตามผลการด าเนินงานการจัดท าตัวชี้วัด 
ของกองคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเตรียมความพร้อมรับการตรวจ
ของคณะกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลกรมอนามัย (Healthy workplace)  
ครั้งที่ 3/2564 เม่ือวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564     

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา       
3.1  การติดตามผลการด าเนินงานการจัดท าตัวชี้วัดของกองคลังประจ าปีงบประมาณ 
       พ.ศ. 2564 

-  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน  
                                          และการบริหารความเสี่ยง (KPI 2.1) 

-  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ (KPI 2.2) 
-  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (KPI 2.3) 
-  ระดับความส าเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) (KPI 2.4) 
-  ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย (KPI 2.5) 
-  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่ง  

     (Integrity and Transpareney Assassment : ITA) (KPI 3.2) 
-  รอ้ยละความส าเร็จของการจัดท าผังการปฏิบัติงาน (Flow chart)  
   การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
   และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (KPI 3.23) 
-  ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมข้ึนหรือ 
   มากกว่าก่อนเข้ารับการอบรม (KPI 3.3)  

   3.2  การเตรียมความพร้อมรับการตรวจของคณะกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผล 
       การท างานของกรมอนามัย (Healthy Workplace) 

 ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องอ่ืนๆ  
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ                          

 





การประชุมติดตามผลการด าเนินงานการจัดท าตัวชี้วัดของกองคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
และเตรียมความพร้อมรับการตรวจของคณะกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลกรมอนามัย                            

(Healthy workplace)  
ครั้งที่ 4/2564 

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกองคลัง 
                                                                        

                                                  ……………………………………….. 
 
ผู้มาประชุม 
 
1. นางสาวเกษร พานิชย์  ผู้อ านวยการกองคลัง    ประธาน 
2. นางสาวรัตน์ติยา ข าแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ   หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ 
3. นางสาวเอกฤทัย สารนาค นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ   หัวหน้ากลุ่มการเงิน 
4. นางอรุณี อินทร์ข า นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ   หัวหน้ากลุ่มบัญชี 
5. นางสาวปวิตรา รุ่งเรือง นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัสดุ 
6. นางสาวจีระภา   ขาวละเอียด เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ 
7. นางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงบประมาณ 
8. นางสาวทิตยา ศุภกุลธาดาศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงบประมาณ 
9. นางสาวศศิธร แสนศิลา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    กลุ่มงบประมาณ 
10. นางสาวกนกนาถ ศรีกาญจน์ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงบประมาณ 
11. นางสาวพรเพ็ญ ทองนุ่น นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มบัญชี 
12. นางสาววชิุดา แสงฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มบัญชี 
13. นางสาวสุพรรณา   อายาเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบัญชี 
14. นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบัญชี 
15. นางนภารัตน ์ วงศ์รักษา นักวิชาการพัสดุช านาญการ กลุ่มพัสดุ 
16 นายรังสฤษดิ์ เชื้อดวงผุย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุ่มพัสดุ 
17. นางสาวสิริกัญญา หนูบัว เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กลุ่มพัสดุ 
18. นางดวงกมล คล้ายพึ่งสินธุ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มพัสดุ 
19. นางสาวอุษณี ทองชมภู พนักงานพัสดุ ระดับ ส3 กลุ่มพัสดุ 
20. นางสาวสิดาพร หวังทรัพย์น้อย นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มการเงิน 
21.  นายวิษณุ แซ่เตียว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มการเงิน 
22. นายมณฑล ตาลเยื้อน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กลุ่มการเงิน 
23. นางสาวรัชดา พงษ์คะเชน นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มการเงิน 
24. นางพิสมัย   พุ่มสุข เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กลุ่มอ านวยการ 
25. นางหนูแดง สีหาเสนา           เจ้าพนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ บ 2 กลุ่มอ านวยการ 
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รายงานการประชุมติดตามผลการด าเนินงานการจัดท าตวัชี้วัดของกองคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
และเตรียมความพร้อมรับการตรวจของคณะกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลกรมอนามัย (Healthy workplace)  

ครั้งที่ 4/2564 
เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 

วาระการประชุม สรุปประเด็น/สถานการณ์ มติที่ประชุม / มอบหมาย 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมโดยให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ 

ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 

 

วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ ประธานแจ้งให้ทราบว่าส าหรับการประชุมครั้งนี้  เป็นการติดตามรายงานความก้าวหน้า              
ตามแผนปฏิบัติการตัวชี้วัดค ารับรองฯ กองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
รอบ 5 เดือนแรก มีตัวชี้วัด จ านวน 8 ตัว  
 
 

รับทราบ 

วาระท่ี 2  เรื่องรับรอง      
            รายงานการประชุม    
 
 
 
วาระท่ี 3  เรื่องเสนอ 
             พิจารณา 
 
 
 
 
 
 

- ประธานขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้ งที่  3/2564 เมื่อวันที่                 
18 มกราคม 2564  
 
 
 
3.1 การติดตามผลการด าเนินงานการจัดท าตัวชี้วัดของกองคลังประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 8 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
     ตัวชี้ วัดที่  2.1 ร้อยละความส าเร็จการด าเนินงานตรวจสอบ ตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี/การประเมินการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ        
การบริหารความเสี่ยง 
       นางสาววิชุดา  แสงฤทธิ์ ผู้แทนจากกลุ่มบัญชี รายงานผลการจัดท าตัวชี้วัดที่ 2.1 
ประจ าเดือน มกราคม 2564 ดังนี้ 
 

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
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วาระการประชุม สรุปประเด็น/สถานการณ์ มติที่ประชุม / มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์ ตัวช้ีวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตรวจสอบภายใน    
การควบคุมภายใน กองคลัง 

จากรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน 
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย การควบคุมภายในของ
หน่วยงาน ปี 2563 – ปัจจุบัน การปฏิบัติงานของกองคลังส่วนใหญ่ปฏิบัติถูกต้อง 
เป็นไปตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ ที่ก าหนด มีระบบการควบคุมภายในตามหลักการ
ควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพ การบันทึกข้อมูล การจัดท ารายงานมีความ
น่าเชื่อถือ แต่ยังมีประเด็นข้อตรวจพบจากการปฏิบัติงานคลาดเคลื่อนจากกฎหมาย 
ระเบียบฯ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

(รายละเอียดตามตารางเอกสารแนบตัวช้ีวัดที่ 2.1.1 และ 2.1.2) 

          ตัวชี้วัดที่  2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มคีุณภาพ 
นายวิษณุ  แซ่เตียว ผู้แทนกลุ่มการเงินรายงานผลการจัดท าตัวชี้วัดที่ 2.2 

ประจ าเดือนมกราคม 2564 ดังนี้ 
 - เอกสารหลักฐานแสดงการวิเคราะห์ข้อมูล ปี 2563 - 2564  ก าหนดนโยบาย 
ก าหนดมาตรการส าคัญ ก าหนดความรู้ของบุคลากรในองค์กร 

(รายละเอียดตามตารางเอกสารแนบตัวช้ีวัดที่ 2.2) 

 

ตัวชี้วัดที่  2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  นางสาวฉัตรรัตน์  ต้นภูบาล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  รายงานผล
การติดตามก ากับตัวชี้วัดที่ 2.3 ประจ าเดือนมกราคม 2564 ดังนี้ 
  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 กองคลัง   
มีผลการเบิกจ่ายภาพรวมและงบด าเนินงานร้อยละ 53 สูงกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัย
ก าหนดไว้ ในส่วนของงบลงทุนเนื่องจากกองคลังได้รับการจัดสรร                     
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่า
จะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564  

(รายละเอียดตามตารางเอกสารแนบตัวช้ีวัดที่ 2.3) 
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วาระการประชุม สรุปประเด็น/สถานการณ์ มติที่ประชุม / มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวชี้วัดที่  2.4 ระดับความส าเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 
นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ รายงานผลการจัดท า 

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ประจ าเดือนมกราคม 2564 ดังนี้ 
   - ได้ด าเนินการรวบรวมผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้ เพื่อการบริหาร
จัดการให้หน่วยงานมีความรู้ส าคัญอย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งานโดยสอดคล้อง 
กับภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งได้สรุปผลการวิเคราะห์ GAP ข้อมูลและความรู้ที่ส าคัญ
และจ าเป็นต่อภารกิจ และน ามติที่ประชุมกองคลัง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 
ให้ความเห็นว่าการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบบริหารการเงิน      
การคลัง (D-Fins) เป็นเรื่องใหม่ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทุกคน ควรให้ความส าคัญล าดับแรกในการพัฒนาให้เจ้าหน้าที่กองคลัง ควรมีความรู้
และช านาญการในการบันทึกข้อมูลด้วยการจัดการความรู้การปฏิบัติงานเบิกจ่าย
งบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ของเจ้าหน้าที่กองคลัง แบ่งออก              
เป็น 5 กระบวนงาน ดังนี้                  

- กระบวนงานโอนเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ     
           - กระบวนงานขอเบิกจ่ายใบส าคัญ        
 - กระบวนงานยืมเงินราชการ            
 - กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงภายในหน่วยงาน  
 - กระบวนงานการรับหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

และได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ฯ และขออนุมัติแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
วิชาการ เมื่อวันที ่8 มกราคม 2564 มาตรการและประเด็นความรู้ที่จะใช้ในการขับเคลื่อน
การด าเนินงานวิชาการของกองคลังให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และลงระบบDOCแล้ว          

   (รายละเอียดตามตารางเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.4) 
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      ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย 
      นางสาวรัตน์ติยา ข าแก้ว หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ Gap 
จัดท ามาตรการ จัดท าแผนการขับเคลื่อน และรายงานผลในระบบ DOC ดังนี้ 

Assessment (ผลการวิเคราะห์) 
(1) ปีงบประมาณ 2563 การรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ DOC 6 

โครงการ ผลส าเร็จ ร้อยละ 100 
(2) จากผลการส ารวจการรับรู้การด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของ

หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2563( ITA)  พบว่า
การรับรู้ด้านการใช้งบประมาณ มีผลคะแนน รอบแรก ร้อยละ 75.13 รอบ 
6 เดือนหลัง ร้อยละ 83.28 ดังนี้  

(รายละเอียดตามตารางเอกสารแนบตัวช้ีวัดที่ 2.5) 

      ตัวชี้วัดที่ 3.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามระบบการประเมินของ ป.ป.ท. (ร้อยละ 92.5) 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) กรมอนามัย 
  การด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินผลจากการตอบแบบวัด
การรับรู้ IIT ใน 5 ตัวชี้วัด (การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้
ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต) ซึ่งเกณฑ์ในรอบ 5 เดือนแรก 
ของปี 2564 ต้องมีรายงานด้านผลผลิตและผลลัพธ์การด าเนินงานระดับ              
C (Comparisons) การเปรียบเทียบ T (Trends) แนวโน้มและระดับ Le (Level) 
ของการด าเนินงานปัจจุบัน มาวิเคราะห์เพ่ือวิเคราะห์ GAP เพ่ือน าไปสู่การขับเคลื่อน
การด าเนินงาน 
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  กลุ่มพัสดุ ได้ด าเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ Gap จัดท ามาตรการ 
จัดท าแผนการขับเคลื่อน และรายงานผลในระบบ DOC ดังนี้ 
 Assessment (ผลการวิเคราะห์) 
  ระดับที่ 1 : Assessment 
  1. องค์ประกอบด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการด าเนินการ 

    1.1 ด้านแสดงผลผลิตและผลลัพธ์ ระดับ C (Comparisons) 
โดยใช้เปรียบเทียบกับสายงานสนับสนุนด้วยกัน ซึ่งมี 8 หน่วยงาน ดังนี้  

         (รายละเอียดตามตารางเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3.2) 

           ตัวชี้วัดที ่3.23  ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าผังการปฏิบัติงาน 
(Flow chart) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
  นางนภารัตน์  วงศ์รักษา  นักวิชาการพัสดุช านาญการ รายงานผล
การติดตาม ก ากับตัวชี้วัด เดือนมกราคม ดังนี้  

 ผลการด าเนินงานในเดือนมกราคม 2564 กองคลัง        
ได้จัดท าผังการปฏิบัติงาน (Flowchart)  

การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์          
(e-bidding) ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์
หน่วยงาน ตามลิงค ์
https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_2021020317
2842.pdf ซ่ึงดูรายละเอียดเพิ่มเติม (ตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3.23) ดังนี้  

ตัวชี้วัดที่ 3.3 ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นหรือ
มากกว่าก่อนเข้ารับการอบรม (ร้อยละ 80) 
    การวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดที ่3.3 ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นหรือมากกกว่าก่อนเข้ารับการอบรม 
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ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม (ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล) 
เพ่ือการสร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ท างานให้มีความสามารถ ในการสร้างสรรค์และใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด รวมถึงการพัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลใน
บุ คลากรภาครัฐ ให้ มี ความรู้ ความสามารถและความ เชี่ ยวชาญ ตามระดับ
มาตรฐานสากล รองรับการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้ เทคโนโลยี
ดิจิทัลเป็นปัจจัยหลัก ในการขับเคลื่อน 

จากนโยบายฯดังกล่าว กองคลังจึงได้จัดท าระบบบริหารการเงินการคลัง   
(D-Fins) ขึ้นมา  เพื่อมุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ 
ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน และการพัฒนากระบวนการท างานในองค์กรให้มี
ความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ทั้งนี้การน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในองค์กร สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ  

         (รายละเอียดตามตารางเอกสารแนบตัวช้ีวัดที่ 3.3) 
         
3.2 การเตรียมความพร้อมรับการตรวจของคณะกรรมการขับเคลื่อนและ
ประเมินผลการท างานของกรมอนามัย (Healthy Workplace) 
- สืบเนื่องจากผลตรวจของคณะกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลกรมอนามัย  
(Healthy workplace) ที่เข้าตรวจกองคลัง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ให้
ค าแนะน าและข้อสังเกตการณ์ในประเด่นต่างๆ ดังนี้ 
 - โต๊ะเก้าอ้ีบริเวณหน้าห้องประชุมเนื่องจะกีดขวางทางเดินหนีไฟ 
 - แนะน าให้เปลี่ยนผ้าผ่านห้องประชุมเนื่องจากช ารุดเสียหาย 
 - ให้ติดป้ายบอกเวลา ปิด เปิด เครื่องปรับอากาศ และอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานมอบหมาย ดังนี้ 
1. มอบหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม ด าเนินการ 
    1 .1  สื่ อ สารกับ ผู้ ใต้ บั งคั บบั ญ ชา      
เพ่ือสร้างความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรม
องคก์ร 5 ข้อ โดยขอให้ท่องจ าให้ได้ทุกข้อ 
    1.2 หารือเจ้าภาพตัวชี้วัดที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของตนเกี่ยวกับการน าข้อมูล   
ลงระบบในเว็บไซต์ 
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 - มีการสุ่มถามเจ้าหน้าที่กองคลัง เรื่องวัฒนธรรมองค์กร โดย
คณะกรรมการได้สุ่มถามเจ้าหน้าที่กองคลัง จ านวน 5 คน ปรากฏว่ามีผู้ตอบได้ 3 คน  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1.3 ท าความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา
เกี่ยวกับ Healthy Work Place เพ่ือให้
สถานที่ ท างานคงความ เป็ นระเบี ยบ
เรียบร้อยดังเดิม 
   1.4 หารือร่วมกันในการจัดหาห้อง
ส าหรับวางเครื่อง Printer 
2. มอบหมายกลุ่มพัสดุ ด าเนินการ 
   2.1 จัดท าสติ๊กเกอร์ปิดห้องน้ า ห้ามทิ้ง
กระดาษช าระ (แบบเปียก) ลงถังชักโครก 
   2.2 น าโต๊ะเก้าอ้ีบริเวณหน้าห้องประชุม
ไปจัดเก็บเพ่ือไม่ให้กีดขวางทางเดินหนีไฟ 
3. มอบหัวหน้ากลุ่มอ านวยการด าเนินการ 
    3.1 เวียนหนังสือเกี่ยวกับการแต่งกาย 
เ พ่ื อ เส ริ ม ส ร้ า ง วั ฒ น ธ ร ร ม อ งค์ ก ร            
โดยก าหนดการแต่งกายตามวันท างาน 
ได้แก่ 
         - วันจันทร์ : แต่งกายชุดข้าราชการ 
         -  วันพุธ และวันศุกร์ : แต่งกายด้วยผ้าไทย 
    3.2 ทบทวนค าสั่งการจัดท าตัวชี้วัด  
4. มอบกลุ่มบัญชี ด าเนินการ ดังนี้ 
    4.1 จัดอบรมเรียนรู้การใช้งานระบบ  
D – Fins โดยก าหนด ให้ มี การอบรม                      
จ านวน 2 รอบ ประมาณรอบละ 30 คน 
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วาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลังได้ส่งใบสมัครคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรม กรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ซึ่งก าหนดให้ส่งผลงานในเดือนเมษายน 2564 
 

- มอบกลุ่มพัสดุและอ านวยการจัดท า
แผนปฏิบัติการ 
 

  
เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 
 
 นางพิสมัย  พุ่มสุข ผู้จดรายงานการประชุม 
 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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การประชุมติดตามผลการด าเนินงานการจัดท าตัวชี้วัดของกองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   และเตรียม
ความพร้อมรับการตรวจของคณะกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลกรมอนามัย (Healthy workplace)    

ครั้งที่ 4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์  2564 ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
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การประชุมติดตามผลการด าเนินงานการจัดท าตัวชี้วัดของกองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   และเตรียม
ความพร้อมรับการตรวจของคณะกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลกรมอนามัย (Healthy workplace)    

ครั้งที่ 4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์  2564 ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
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2.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน  
การวิเคราะห์ ตัวช้ีวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน กองคลัง 

จากรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน รายงานผลการตรวจสอบของ            
ผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย การควบคุมภายในของหน่วยงาน ปี 2563 – ปัจจุบัน การปฏิบัติงานของกองคลัง
ส่วนใหญ่ปฏิบัติถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ ที่ก าหนด มีระบบการควบคุมภายในตามหลักการควบคุม
ภายในที่ดี มีประสิทธิภาพ การบันทึกข้อมูล การจัดท ารายงานมีความน่าเชื่อถือ แต่ยังมีประเด็นข้อตรวจพบจากการ
ปฏิบัติงานคลาดเคลื่อนจากกฎหมาย ระเบียบฯ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการด าเนินการระดับ Le (level) ผลการตรวจสอบ/การควบคุมภายใน 
1.1 รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน ตั้งแต่ปี 2563 – ปัจจุบัน มีประเด็น

ข้อตรวจพบ 3 ประเด็นคือ 
Assessment Diagnosis classified 

1. ผู้ยืมส่งใช้หนี้เงินยืมเป็นเงินสดเกินร้อยละ 20 ของเงินยืมแต่ละครั้ง  
2. ผู้ยืมส่งใช้เงินยืมเกินระยะเวลาที่ก าหนด  
3. รถยนต์ราชการไม่มีแบบฟอร์มประเภทรถส่วนกลาง (แบบ 2)  
หมายเหตุ :               สีแดง = พบปัญหามากกว่า 4 ไตรมาส 
                             สีเหลือง = พบปัญหามากกว่า 3 ไตรมาส 
                     สีเขียว = พบปัญหาไม่เกิน 2 ไตรมาส        

จากการวิเคราะห์ข้างต้นทางกองคลังจึงได้เลือกปัญหาในระดับสีแดง (พบปัญหามากกว่า 4 ไตรมาส)              
มาท าการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการวิเคราะห์ตามกรอบ A2IM และ PIRAB 
Assessment 
1. ผู้ยืมส่งใช้หนี้เงินยืมเป็นเงินสดเกินร้อยละ 20 ของเงินยืมแต่ละครั้ง จ านวน 10 หน่วยงาน (58 ราย) 
2. ผู้ยืมส่งใช้เงินยืมเกินระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน 4 หน่วยงาน (16 ราย) 
(ข้อมูลผู้ยืมเงินส่วนกลางไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564) 

PIRAB GAP โอกาสในการพัฒนา 
P 1.บุคลากรกรมอนามัยหน่วยงานส่วนกลาง   

ที่ส่งใช้หนี้เงินยืมเป็นเงินสดเกินร้อยละ 20 
จ านวน 10 หน่วยงาน (58 ราย)  
2. บุคลากรกรมอนามัยหน่วยงานส่วนกลาง  
ที่ ส่ ง ใช้ เงิน ยื ม เกิ น ระยะ เวลาที่ ก าหน ด  
จ านวน 4 หน่วยงาน (16 ราย) 
3.บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินการคลัง 
หน่วยงานส่วนกลาง กรมอนามัย 

ในปีงบประมาณ 2564 จะด าเนินการพัฒนา
ทั้งหมด 3 ด้านดังนี้ 
 

I ยังไม่การลงทุน  
R มีเพียงการจัดท าหนังสือเวียนเพ่ือซักซ้อม

ความเข้าใจ แต่ไม่มีการจัดท าข้อตกลงร่วมกัน 
1.จัดประชุมเพ่ือหารือและก าหนดข้อตกลง
ร่วมกัน 

A ไม่มีสื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นการชี้น าอย่าง
ชัดเจน 

2.ชี้น าและชักชวนโดยการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ เช่น Pop up หน้า Website 
กองคลัง ,หน้าโปรแกรมเงินยืมราชการ  

B ยังไม่มีการทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบเงินยืมราชการอย่างเคร่งครัด 

3.ตอบแบบสอบถามเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับเงินยืมราชการ 

เอกสารแนบตัวช้ีวัดที่ 2.1.1 
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1.2 รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย ตั้งแต่ปี 2563 – ปัจจุบัน มีประเด็นข้อ
ตรวจพบ 2 ประเด็นคือ 

Assessment Diagnosis classified 
1. เงินที่เบิกจากคลังเพ่ือจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงิน (จ่ายเช็ค) ล่าช้า
เกิน 15 วันท าการ นับแต่วันที่รับเงินจากคลัง เนื่องจากผู้มีสิทธิ
รับเงินไปราชการ ไม่สามารถมารับเงินได้ทันตามก าหนด  

 

2. หน่วยงานไม่ได้น า Flowchart การปฏิบัติงานเผยแพร่บน
หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 

หมายเหตุ :              สีแดง = ยังไม่ได้ด าเนินการตามข้อสังเกต 
                            สีเหลอืง = ด าเนินการตามข้อสังเกตแล้วบางส่วน 
                            สีเขียว = ด าเนินการตามข้อสังเกตเสร็จสิ้นแล้ว 

จากการวิเคราะห์ข้างต้นทางกองคลังจึงได้เลือกปัญหาในระดับสีแดงมาท าการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
โดยการวิเคราะห์ตามกรอบ A2IM และ PIRAB 
Assessment 
1. เงินที่เบิกจากคลังเพ่ือจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงิน (จ่ายเช็ค) ล่าช้าเกิน 15 วันท าการ นับแต่วันที่รับเงินจากคลัง 
เนื่องจากผู้มีสิทธิรับเงินไปราชการ ไม่สามารถมารับเงินได้ทันตามก าหนด เป็นจ านวน 9 ราย 
2. กองคลังไม่ได้น า Flowchart การปฏิบัติงานเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

PIRAB GAP โอกาสในการพัฒนา 
P 1. ผู้มีสิทธิรับเงินที่เบิกจ่ายผ่านกองคลัง 

2. ทุกกลุ่มงานในกองคลัง 
- 

I ยังไม่การลงทุน - 
R ยังไม่มีการน า ระบบ KTB Corporate 

Online ไปใช้กับทุกรายการ 
เปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินเป็นการจ่ายเงินผ่าน
ระบบ KTB Corporate Online ทุกกรณี 

A ไม่ได้น า Flowchart การปฏิบัติงานเผยแพร่
บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

รวบรวม Flowchart และน าไปเผยแพร่บน
หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

B - ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายเงิน ผ่าน
ระบบ KTB Corporate Online โดยวิธีการ
แจ้งเวียนทราบและถือปฏิบัติ 

1.3 การควบคุมภายในของหน่วยงาน ปี 2563 – ปัจจุบัน  
- แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย ภารกิจของหน่วยงาน คือ  

            1.จัดท าแผนปฏิบัติราชการและด านเนินการเบิกจ่ายตามแผน (การควบคุมงบประมาณ)  
            2.การเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

  มีสถานะด าเนินการ = ด าเนินการแล้วเสร็จ 
- แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย  
  องค์ประกอบของการควบคุมภายในของหน่วยงาน กองคลังในภาพรวม เหมาะสม มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

เป็นตัวก าหนด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีความตระหนัก รับผิดชอบงานในหน้าที่ของตน มีการก าหนดจุดเสี่ยง
และควบคุมความเสี่ยงไว้ในผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม มีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ไว้ยังผู้เกี่ยวข้อง มีการติดตามประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาให้ทันสมัย 
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- แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย ภารกิจของหน่วยงาน คือ 
1.จัดท าแผนปฏิบัติราชการและด าเนินการเบิกจ่ายตามแผน (การควบคุมงบประมาณ) 
2.การเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
  ทั้งสองภารกิจระดับของความเสี่ยง = ๑ (ความเสี่ยงต่ า) 

2. ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 จากการวิเคราะห์ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการด าเนินการระดับ Le (level) ผลการตรวจสอบ/การควบคุม
ภายใน พบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน คือ  

บุคลากรกรมอนามัย (หน่วยงานส่วนกลาง)  ได้แก่ 
   1. บุคลากรผู้มีสิทธิยืมเงินราชการ 
   2. บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินการคลัง 

    3. บุคลากรในกองคลัง  
 ความคาดหวัง : ต้องการให้บุคลากรกรมอนามัย มีความรู้ ความสามารถ ด้านการบริหารการเงินการคลัง  
เพ่ีอขับเคลื่อนภารกิจของกองคลัง ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. ด้านข้อมูลวิชาการและอ่ืนๆ 
แนวทางการพัฒนาตนเอง 

 -หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

-ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
-แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน 
-แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน 
-แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน 

มาตรการ ประเด็นความรู้ และแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน 
1. มาตรการการด าเนินงานตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน กองคลัง 
 - เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารการเงินการคลัง และการควบคุมภายใน เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการบริหารการเงินการคลัง ระบบควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง  

PIRAB มาตรการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารการเงินการคลัง และการควบคุมภายใน 

P สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรกรมอนามัย (หน่วยงานส่วนกลาง) ได้แก่   
1. บุคลากรผู้มีสิทธิยืมเงินราชการ 
2. บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินการคลัง 

 3. บุคลากรในกองคลัง 
I งบประมาณการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
R เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และแนวทางใน

การปฏิบัติงาน  
A พัฒนาสื่อและช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงบุคลากรกรมอนามัยทุกระดับ  
B พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
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2. ประเด็นความรู้ที่ให้แก่บุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานตัวช้ีวัด 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง เพื่อปฏิบัติงานได้ถูกต้อง

ตามระเบียบของทางราชการ  
 1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
น าเงินส่งคลัง หมวดที่ ๕ การเบิกจ่ายเงินยืมของส่วนราชการ 
 2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ พ.ศ. 2561  
 3. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 5. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
พ.ศ. 2549 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555) 
 6. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 
 7. พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 
 8. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ.2560) 
 9. คู่มือการรายงานผลการตรวจสอบผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน ผ่านระบบ Google Forms 

3. แผนขับเคลื่อนการด าเนินงานตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน 
 1. รวบรวม Flow chat หลักเกณฑ์/แนวทางการปฏิบัติงานทุกระบบงานเผยแพร่บนเว็บไซต์กองคลัง 
2. จัดท าแบบสอบถามเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเงินยืมราชการ 
3. จัดประชุมเพ่ือหารือและก าหนดข้อตกลงร่วมกัน เกี่ยวกับแนวทางการยืมเงินราชการ 
4. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ Pop up แจ้งเตือนก าหนดคืนเงินยืมราชการ บนโปรแกรมเงินยืมราชการ 
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง” 
6. ผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงานตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องต้นและส่งรายงานผลการตรวจสอบทุก

ไตรมาส ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน  
7 คณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการประเมินการ

ควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
8. ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัยและภายนอกกรมอนามัย และรายงานผล

ให้กลุ่มตรวจสอบภายในและภายนอกกรมอนามัยทราบ ภายใน 30 วัน 
9. ปรับปรุงกระบวนงานในภารกิจหลักให้เป็นปัจจุบัน (SOP) และ Flow chat หลักเกณฑ์/แนวทางการ

ปฏิบัติงานทุกระบบ 
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มาตรการ และแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน กองคลัง 

มาตรการ ประเด็นความรู ้ กิจกรรมด าเนินการ เป้าหมาย 
(จ านวน) 

ระยะเวลาด าเนินการ (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ
บริหารการเงิน
การคลัง และการ
ควบคุมภายใน 

- ระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการเบิกเงินจาก
คลัง การรับเงิน การ
จ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการน า
เงินส่งคลัง หมวดที่ ๕ 
การเบิกจ่ายเงินยืม
ของส่วนราชการ    - 
หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ พ.ศ. 2561  
- พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 

1. รวบรวม Flow chat หลักเกณฑ์/
แนวทางการปฏิบัติงานทุกระบบงาน
เผยแพร่บนเว็บไซต์กองคลัง 

1 
            ทุกกลุ่มงาน 

2. จัดท าแบบสอบถามเพื่อซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับเงินยืมราชการ 

1     √        กลุ่มบัญช ี

3. จัดประชุมเพื่อหารือและก าหนด
ข้อตกลงร่วมกัน เกี่ยวกับแนวทางการ
ยืมเงินราชการ 

1 
    √        กลุ่มบัญช ี

4. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ Pop up 
แจ้งเตือนก าหนดคืนเงินยืมราชการ 
บนโปรแกรมเงินยืมราชการ 

1 
     √       กลุ่มบัญช ี

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการ
คลัง” 

 

2 √  √          
กลุ่มพัสดุ,กลุม่

การเงิน 

6. ผู้ ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใน ป ร ะ จ า
หน่วยงานตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เบื้ อ งต้ น แล ะส่ งราย งาน ผ ล การ
ต ร ว จ ส อ บ ทุ ก ไต รม าส  ให้ ก ลุ่ ม
ตรวจสอบภายใน 
 

 

3 
  √   √   √    

ผู้ตรวจสอบ
ภายในประจ า

หน่วยงาน 
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มาตรการ ประเด็นความรู ้ กิจกรรมด าเนินการ เป้าหมาย 
(จ านวน) 

ระยะเวลาด าเนินการ (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

พ.ศ. 2560 
-ระเบียบกระทรวง  
การคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
- ระเบียบกระทรวง 
การคลัง ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน 
และการประชุม
ระหว่างประเทศ 
พ.ศ. 2549 (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2555) 
 
-ระเบียบกระทรวง 
การคลัง ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานของ
ส่วนราชการ      
พ.ศ. 2553 

7. คณะกรรมการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน ด าเนินการรวบรวมข้อมูล
และรายงานผลการประเมิ นการ
ควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 
 

1 
 

           
คณะกรรม การ
ควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน 

8. ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้
ตรวจสอบภายในกรมอนามัยและ
ภายนอกกรมอนามัย และรายงานผล
ให้กลุ่มตรวจสอบภายในและภายนอก
กรมอนามัยทราบ ภายใน 30 วัน 
 

1 
 

           ทุกกลุ่มงาน 

9. ปรับปรุงกระบวนงานในภารกจิ
หลักให้เป็นปัจจบุัน (SOP) และ Flow 
chat หลักเกณฑ์/แนวทางการ
ปฏิบัติงานทุกระบบงาน 

 

1 

            ทุกกลุ่มงาน 

ขึ้นอยู่กบัการเข้าตรวจของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย 

 

ขึ้นอยู่กบัการเข้าตรวจของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัยและ
ภายนอกกรมอนามัย 
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มาตรการ ประเด็นความรู ้ กิจกรรมด าเนินการ เป้าหมาย 
(จ านวน) 

ระยะเวลาด าเนินการ (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- พระราชก าหนดว่า
ด้วยการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2563  
-พระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 
พ.ศ. 2526 (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 9 
พ.ศ.2560) 
-คู่มือการรายงานผล
การตรวจสอบผู้ตรวจ
สอบภายในประจ า
หน่วยงาน ผ่านระบบ 
Google Forms 

 
 
 
 
 
 



การคัดเลือกโครงการ 

โครงการ/ปัจจัย เกณฑ์การคัดเลือกโครงการ รวม 
ความสอดคล้องกับ

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ  ความจ าเป็นต้อง
เร่งรัดการ
ด าเนินการ 

 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการเงินการคลัง 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

1 1 1 3 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการ
จัดท า TOR ที่ดี การบริหาร
สัญญาและตรวจรับพัสดุให้
ถูกต้องและเป็นธรรมกับ
คู่สัญญา ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

1 1 1 3 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การติดตามผลการ
ด าเนินการงานคลัง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

1 1 1 3 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
ภาคีเครือข่ายระบบบริหาร
การเงินการคลัง (D-Fins) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

1 1 1 3 

โครงการบริหารจัดการ
หน่วยงานค่าใช้จ่ายขั้นต่ าตาม
สิทธิ์ 

1 1 1 3 

โครงการบริหารจัดการ
หน่วยงาน 

1 2 1 4 

 

 จากตารางคัดเลือกโครงการ พบว่า  โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน เป็นโครงการที่ได้คะแนนสูงสุด            
ในการน ามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงโครงการตามข้ันตอนและแบบฟอร์มที่ก าหนด 

 

 

 

เอกสารแนบตัวช้ีวัดที่ 2.1.2 
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ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 

โครงการส าคัญ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 

โครงการยกระดับการ
บริหารงานคลัง
งบประมาณและการ
ตรวจสอบ 

 

เพ่ือปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การบริหารงบประมาณ 
การบริหารการเงิน การ
บริหารพัสดุและทรัพย์สิน 
การบริหารงานบุคคล
รวมทั้ง การบริหารงาน
ด้านอื่น ๆ ของหน่วยงาน
เป็นไปตามนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง 
และมติของคณะรัฐมนตรี 
ตลอดจนตรวจสอบการ 

ดูแลทรัพย์สินและการใช้
ทรัพยากรทุกประเภทว่า
เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 

โครงการบริหารจัดการ
หน่วยงาน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการกองคลัง          

 

 

 

แบบฟอร์มที่ 1 

แบบฟอร์มที่ 2 
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ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงโดยน าแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล 

กิจกรรมส าคัญ 
มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธ ิ
ภาพ 

การมสี่วน
ร่วม 

ความโปร่งใส การ
ตอบสนอง 

การ
รับผิดชอบ 

นิติธรรม การกระจาย
อ านาจ 

ความเสมอ
ภาค 

การมุ่งเน้น
ฉันทามติ 

1. การจดัสรร
งบประมาณ 

1.การจดัสรร
งบประมาณไม่
เป็นไปตามก าหนด 
2.ความล่าช้าของ
การไดร้ับ
งบประมาณ จาก
ส านักงบประมาณ 

- - - - - - - - - 

2. การจดัซื้อจัด
จ้าง 
 

ได้ผูร้ับจ้างท่ีไม่
ตรงตามความ
ต้องการของ
โครงการ 

จัดซื้อจัดจ้าง
ล่าช้ากว่าแผน
ที่ก าหนด 

ไม่มีช่องทาง
ให้ผู้มีส่วนได้  
เสียเข้ามา
ตรวจสอบ 

1.มีข้อ
ร้องเรียน2.ไม่
เปิดเผยข้อมูล
การจัดซื้อจดั
จ้าง 

- - ไม่
ด าเนินการ
ตามระเบียบ
พัสด ุ

- เลือกปฏิบตัิ
ต่อผู้เสนอ
ราคา 

- 

3. การเบิกจ่าย 
 
 
 

การเบิกจ่ายไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 

เกิด
ข้อผิดพลาดใน
การเบิกจ่าย 

- - การจ่ายเงินให้
ผู้มีสิทธ์ิรับเงิน
ล่าช้า 

การชี้แจงเกี่ยว 
กับการ
เบิกจ่ายไม่
เป็นไปตาม
ระเบียบ 

การไมเ่ข้าใจ
ระเบียบของ
เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน 

- - - 
 

 

 

4. การบญัชี 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ีบัญชี
ขาดทักษะในการ
บันทึกบัญชี 

1.ความล่าช้า
ของรายงาน
การเงิน 
2.การบันทึก
ค่าใช้จ่ายผิด
ประเภท 

- ไม่เผยแพร่
รายงานทาง 
การเงินสู่
สาธารณะ 

- - การจัดท า
รายงาน
ทางการเงิน
ไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ 

- -  

แบบฟอร์มที่ 2 
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ขั้นตอนที่ 3 การระบุความเสี่ยง ต่าง ๆ  4. การประเมินความเสี่ยง  5.กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง 
                โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน 

กิจกรรมส าคัญ ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง  
(Risk Assessment) 

การก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกบัแต่ละความเสี่ยง  
(Risk response) 

โอกาสที่จะ
เกิดความ

เสี่ยง 
A =1-5 

ความรุนแรง
ของ

ผลกระทบ 
B=1-5 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
C=AxB 

กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดการกบัความเสี่ยง 
แนวทางการ
จัดการความ

เสี่ยง 

1.การจดัสรร
งบประมาณ 

ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 

1.การจดัสรรงบประมาณไม่
เป็นไปตามก าหนด 
2.ความล่าช้าของการได้รับ
งบประมาณ จากส านัก
งบประมาณ 

2 
 

3 

5 
 

5 

10 
 

15 

1. การหลีกเลี่ยงหรือการก าจัดความเสีย่ง 
2. การควบคมุความเสี่ยง 
3. การยอมรับความเสี่ยง 
4. การถ่ายโอนความเสี่ยง 

 

ความเสีย่งด้านการ
ด าเนินงาน (Operation 
Risk : O) 

-    1. การหลีกเลี่ยงหรือการก าจัดความเสีย่ง 
2. การควบคมุความเสี่ยง 
3. การยอมรับความเสีย่ง 
4. การถ่ายโอนความเสี่ยง 

 

ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(Financial Risk : F) 

-    1. การหลีกเลี่ยงหรือการก าจัดความเสีย่ง 
2. การควบคมุความเสี่ยง 
3. การยอมรับความเสีย่ง 
4. การถ่ายโอนความเสี่ยง 

 

ความเสีย่งด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย/
กฎระเบียบ 
(Compliance Risk : C) 

-    1. การหลีกเลี่ยงหรือการก าจัดความเสีย่ง 
2. การควบคมุความเสี่ยง 
3. การยอมรับความเสีย่ง 
4. การถ่ายโอนความเสี่ยง 

 

    หมายเหตุ : ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ปจัจัยที่ท าให้กิจกรรมที่วางแผนไว้ไม่บรรลุตามเป้าหมาย  
      โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง :  ให้ระบุระดับคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 = น้อยมาก  ระดับ 2 = น้อย ระดับ 3 ปานกลาง  ระดับ 4 = สูง ระดับ 5 =สูงมาก 
      ความรุนแรงของผลกระทบ : ให้ระบุระดับคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 = น้อยมาก  ระดับ 2 = น้อย ระดับ 3 ปานกลาง  ระดับ 4 = สูง ระดับ 5 =สูงมาก 

แบบฟอร์มที่ 3 
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กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง : เลือกกลยุทธ์ที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 1. การหลีกเลี่ยงหรือการก าจัดความเสี่ยง 2. การควบคุมความเสี่ยง 

3. การยอมรับความเสี่ยง 4. การถ่ายโอนความเสี่ยง 

กิจกรรมส าคัญ ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง  
(Risk Assessment) 

การก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกบัแต่ละความเสี่ยง  
(Risk response) 

โอกาสที่จะ
เกิดความ

เสี่ยง 
A =1-5 

ความรุนแรง
ของ

ผลกระทบ 
B=1-5 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
C=AxB 

กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดการกบัความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความ

เสี่ยง 

2 การจดัซื้อจัดจ้าง ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 

1.ได้ผูร้ับจ้างท่ีไมต่รงตาม
ความต้องการของโครงการ 
2.ไม่มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้  
เสียเข้ามาตรวจสอบ 

4 
 

2 

3 
 

3 

12 
 

6 

1. การหลีกเลี่ยงหรือการก าจัด
ความเสีย่ง 
2. การควบคุมความเสี่ยง 
3. การยอมรับความเสีย่ง 
4. การถ่ายโอนความเสี่ยง 

- ก าหนดคุณสมบัติผู้รับเหมา
ให้ชัดเจน 
- ก า กั บ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
คุณสมบัติของผู้รับเหมาให้มี
การด าเนินการอย่างจริงจัง 

ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน (Operation 
Risk : O) 

1.จัดซื้อจดัจ้างลา่ช้ากว่า
แผนที่ก าหนด 
2..มีข้อร้องเรียน 
3.ไม่เปิดเผยข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

2 
 

1 
1 

2 
 

1 
1 

4 
 

1 
1 

1. การหลีกเลี่ยงหรือการก าจัด
ความเสีย่ง 
2. การควบคุมความเสี่ยง 
3. การยอมรับความเสีย่ง 
4. การถ่ายโอนความเสี่ยง 

-จัดท าแผนปฏิบตัิงาน        
ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน 
-จัดให้มีการเปิดเผยข้อมลูการ
จัดซื้อจัดจ้างและประกาศ
รายชื่อชนะการประมลู 

ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(Financial Risk : F) 

1.ไม่ด าเนินการตามระเบียบ
พัสด ุ

1 4 4 1. การหลีกเลี่ยงหรือการก าจัด
ความเสีย่ง 
2. การควบคุมความเสี่ยง 
3. การยอมรับความเสีย่ง 
4. การถ่ายโอนความเสี่ยง 

-อบรมให้ความรู้แก่บคุลากร 
-จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย/
กฎระเบียบ 

1.ไม่ด าเนินการตามระเบียบ
พัสด ุ
2.เลือกปฏิบัตติ่อผู้เสนอ

1 
 

1 

4 
 

5 

4 
 

5 

1. การหลีกเลี่ยงหรือการก าจัด
ความเสีย่ง 
2. การควบคุมความเสี่ยง 

-อบรมให้ความรู้แก่บคุลากร 
-จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
-ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง
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กิจกรรมส าคัญ ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง  
(Risk Assessment) 

การก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกบัแต่ละความเสี่ยง  
(Risk response) 

โอกาสที่จะ
เกิดความ

เสี่ยง 
A =1-5 

ความรุนแรง
ของ

ผลกระทบ 
B=1-5 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
C=AxB 

กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดการกบัความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความ

เสี่ยง 

(Compliance Risk : 
C) 

ราคา  
 

3. การยอมรับความเสีย่ง 
4. การถ่ายโอนความเสี่ยง 

เคร่งครดั 

3.การเบิกจ่าย ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 

1.การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
2.การจา่ยเงินให้ผูม้ีสิทธ์ิรับ
เงินล่าช้า 

4 
 

3 

5 
 

1 

20 
 

3 

1. การหลีกเลี่ยงหรือการก าจัด
ความเสีย่ง 
2. การควบคุมความเสี่ยง 
3. การยอมรับความเสีย่ง 
4. การถ่ายโอนความเสี่ยง 

-จัดท าแผนปฏิบตัิงาน ในการ
เบิกจ่ายให้ชัดเจน 
 

 

ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน (Operation 
Risk : O) 

1.เกิดข้อผิดพลาดในการ
เบิกจ่าย 

1 1 1 1. การหลีกเลี่ยงหรือการก าจัด
ความเสีย่ง 
2. การควบคุมความเสี่ยง 
3. การยอมรับความเสีย่ง 
4. การถ่ายโอนความเสี่ยง 

ก ากับการตรวจสอบการ
เบิกจ่ายให้รดักุม 

 

ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(Financial Risk : F) 

1.การไม่เข้าใจระเบียบของ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
2.การชี้แจงเกี่ยวกับการเบิก 
จ่ายไมเ่ป็นไปตามระเบยีบ 

1 
 

2 

5 
 

5 

5 
 

10 
 

1. การหลีกเลี่ยงหรือการก าจัด
ความเสีย่ง 
2. การควบคุมความเสี่ยง 
3. การยอมรับความเสีย่ง 
4. การถ่ายโอนความเสี่ยง 

-อบรมให้ความรู้แก่บคุลากร 
-จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
-ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง
เคร่งครดั 

 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย/
กฎระเบียบ 
(Compliance Risk : 
C) 

-    1. การหลีกเลี่ยงหรือการก าจัด
ความเสีย่ง 
2. การควบคมุความเสี่ยง 
3. การยอมรับความเสีย่ง 
4. การถ่ายโอนความเสี่ยง 
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กิจกรรมส าคัญ ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง  
(Risk Assessment) 

การก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกบัแต่ละความเสี่ยง  
(Risk response) 

โอกาสที่จะ
เกิดความ

เสี่ยง 
A =1-5 

ความรุนแรง
ของ

ผลกระทบ 
B=1-5 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
C=AxB 

กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดการกบัความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความ

เสี่ยง 

4. การบญัชี ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 

1.เจ้าหน้าท่ีบัญชีขาดทักษะ
ในการบันทึกบัญช ี

1 3 3 1. การหลีกเลี่ยงหรือการก าจัด
ความเสีย่ง 
2. การควบคุมความเสี่ยง 
3. การยอมรับความเสีย่ง 
4. การถ่ายโอนความเสี่ยง 

ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรม 

 

ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน (Operation 
Risk : O) 

1.ความล่าช้าของรายงาน
การเงิน 
2.การบันทึกค่าใช้จ่ายผิด
ประเภท 
3.ไม่เผยแพร่รายงานทาง 
การเงินสูส่าธารณะ 

1 
 

4 
 

1 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

4 
 

1 

1. การหลีกเลี่ยงหรือการก าจัด
ความเสีย่ง 
2. การควบคุมความเสี่ยง 
3. การยอมรับความเสีย่ง 
4. การถ่ายโอนความเสี่ยง 

ก าหนดแผนปฏิบัติงานในการ
จัดท ารายงานการเงิน 

 

ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(Financial Risk : F) 

1.การจดัท ารายงานทางการ
เงินไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

1 5 5 1. การหลีกเลี่ยงหรือการก าจัด
ความเสีย่ง 
2. การควบคุมความเสี่ยง 
3. การยอมรับความเสีย่ง 
4. การถ่ายโอนความเสี่ยง 

-อบรมให้ความรู้แก่บคุลากร 
-ศึกษาและปฏิบตัิตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 

 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย/
กฎระเบียบ 
(Compliance Risk : 
C) 

1.การจดัท ารายงานทางการ
เงินไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

1 5 5 1. การหลีกเลี่ยงหรือการก าจัด
ความเสีย่ง 
2. การควบคุมความเสี่ยง 
3. การยอมรับความเสีย่ง 
4. การถ่ายโอนความเสี่ยง 

-อบรมให้ความรู้แก่บคุลากร 
-ศึกษาและปฏิบตัิตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 
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ขั้นตอนที่ 6 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน 

ปัจจัยความเสี่ยง 
กิจกรรมตาม

แนวทาง 
การจัดความเสีย่ง 

เป้าหมาย/
ผลส าเร็จ 
ของการ

ด าเนินการ
กิจกรรม 

ตามแนวทางการ
จัดการ 

ความเสีย่ง 

ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2564 ผุ้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  

1.การเบิกจ่ายไม่
เป็น ไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
2.การจา่ยเงินให้ผูม้ี
สิทธ์ิรับเงินล่าช้า 
 

-จัดท าแผน
ปฏิบัติงานในการเบิก 
จ่ายให้ชัดเจน 
 

Flowchart 
หลักเกณฑ์/แนว
ทางการปฏิบัติงาน 

            กลุ่มการเงิน ไม่มีงบประมาณ 

1.ได้ผูร้ับจ้างท่ีไม่
ตรงตามความ
ต้องการของ
โครงการ 
2.ไม่มีช่องทางให้ผู้
มีส่วนได้  เสียเข้า
มาตรวจสอบ 

- ก าหนดคุณสมบัติ
ผู้รับเหมาให้ชัดเจน 
- ก า กั บ ก า ร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ รับ เหมาให้มี
การด าเนินการอย่าง
จริงจัง 
 
 

ผู้รับเหมามี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน ผ่านการ
ตรวจสอบ
คุณสมบัติอย่าง
เคร่งครดั 

            กลุ่มพัสด ุ ไม่มีงบประมาณ 

แบบฟอร์มที่ 4 



- 27 - 
 

 

 

1.การไม่เข้าใจ
ระเบียบของ
เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน 
2.การชี้แจง
เกี่ยวกับการเบิก 
จ่ายไมเ่ป็นไปตาม
ระเบียบ 

-อบรมให้ความรู้แก่
บุคลากร 
-จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
-ปฏิบัติตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 
 
 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้าน
การเงินการคลัง” 

            กลุ่มการเงิน   455,000 

1.ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบพสัด ุ
2.เลือกปฏิบัตติ่อผู้
เสนอราคา 

-อบรมให้ความรู้แก่
บุคลากร 
-จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
-ปฏิบัติตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้าน
การเงินการคลัง” 
 

            กลุ่มพัสด ุ 445,000 

1.จัดซื้อจดัจ้าง
ล่าช้ากว่าแผนท่ี
ก าหนด 
2..มีข้อร้องเรียน 
3.ไม่เปิดเผยข้อมูล
การจัดซื้อจดัจ้าง 

-จัดท าแผน
ปฏิบัติงานในการ
จัดซื้อจัดจ้างให้
ชัดเจน 
-จัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลการจดัซื้อจัด
จ้างและประกาศ
รายชื่อชนะการ
ประมลู 

แผนจัดซื้อจดัจ้าง
ประจ าป ี

            กลุ่มพัสด ุ ไม่มีงบประมาณ 

1.ความล่าช้าของ
รายงานการเงิน 
2.การบันทึก
ค่าใช้จ่ายผิด
ประเภท 

ก าหนดแผน
ปฏิบัติงานในการ
จัดท ารายงาน
การเงิน 

แผนปฏิบัติงานใน
การจัดท ารายงาน
การเงิน 

            กลุ่มบัญช ี ไม่มีงบประมาณ 
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3.ไม่เผยแพร่
รายงานทาง 
การเงินสูส่าธารณะ 
1.การจดัท า
รายงานทางการเงิน
ไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

-อบรมให้ความรู้แก่
บุคลากร 
-ศึกษาและปฏิบตัิ
ตามระเบียบอยา่ง
เคร่งครดั 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้าน
การเงินการคลัง” 

            กลุ่มบัญช ี 455,000 

1.การจดัท า
รายงานทางการเงิน
ไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

-อบรมให้ความรู้แก่
บุคลากร 
-ศึกษาและปฏิบตัิ
ตามระเบียบอยา่ง
เคร่งครดั 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้าน
การเงินการคลัง” 

            กลุ่มบัญช ี 455,000 

1.ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบพสัด ุ

-อบรมให้ความรู้แก่
บุคลากร 
-จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้าน
การเงินการคลัง” 

            กลุ่มพัสด ุ 445,000 

1.เจ้าหน้าท่ีบัญชี
ขาดทักษะในการ
บันทึกบัญชี 

ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับ
การอบรม 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้าน
การเงินการคลัง” 

            กลุ่มบัญช ี 455,000 

1.เกิดข้อผิดพลาด
ในการเบิกจ่าย 

ก ากับการตรวจสอบ
การเบิกจ่ายใหร้ัดกุม 

มีการตรวจสอบ
การเบิกจ่ายหลาย
ขั้นตอน 

            กลุ่มการเงิน ไม่มีงบประมาณ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการ 

ปัจจัยเสี่ยง  
 
 
 

(จากตารางแผน) 

กิจกรรมตามแนวทาง 
การจัดการความเสี่ยง 

 
 

(จากตารางแผน) 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ
การด าเนินการกิจกรรม
ตามแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
(จากตารางแผน) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย/
ผลส าเร็จที่ต้ังไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่าจะ
ด าเนินการในปี 2564  
เพ่ือจัดการกับความ

เสี่ยง  ที่ยังคงอยู่ 
 

งบประมาณ (บาท) 

ด าเนินงานแล้วความ
เสี่ยงหมดไป 

ด าเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงยังคง

อยู ่

ต้ังไว้ 
ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

1.การเบิกจ่ายไม่เป็น 
ไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 
2.การจา่ยเงินให้ผูม้ี
สิทธ์ิรับเงินล่าช้า 

-จัดท าแผนปฏิบตัิงานในการเบิก 
จ่ายให้ชัดเจน 
 

Flowchart หลักเกณฑ/์
แนวทางการปฏิบัติงาน 

ด าเนินการจัดท าและ
เผยแพร่ในเว็บไซต์กอง
คลังแล้ว 
 

  - - - 

1.ได้ผูร้ับจ้างท่ีไมต่รง
ตามความต้องการ
ของโครงการ 
2.ไม่มีช่องทางให้ผู้มี
ส่วนได้  เสียเข้ามา
ตรวจสอบ 

- ก าหนดคุณสมบัติผู้รับเหมาให้
ชัดเจน 
- ก ากับการตรวจสอบคุณสมบัติ
ข อ ง ผู้ รั บ เ ห ม า ใ ห้ มี ก า ร
ด าเนินการอย่างจริงจัง 
 

ผู้ชายหรือผู้รับจ้างมี
คุณสมบัติครบถ้วน ตรง
ตามข้อก าหนดของ
หน่วยงาน 

มีคณะกรรมการ
ก าหนดขอบเขตของ
งานหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะของ
พัสด ุ

  - - - 

1.การไม่เข้าใจ
ระเบียบของ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
2.การชี้แจงเกี่ยวกับ
การเบิก จ่ายไม่
เป็นไปตามระเบียบ 
 

-อบรมให้ความรู้แก่บคุลากร 
-จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
-ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง
เคร่งครดั 
 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการเงินการ
คลัง” 

จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ”การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและ
เครือข่ายดา้นการเงิน
การคลังประจ าปี
งบประมาณ 2564 
วันท่ี 16–18 ธ.ค.63 

  455,000.- 356,810.- 98,190.- 

1.ไม่ด าเนินการตาม
ระเบียบพสัด ุ
2.เลือกปฏิบัตติ่อผู้

-อบรมให้ความรู้แก่บคุลากร 
-จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
-ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการเงินการ

จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ”แนว
ทางการจัดท า TOR ที่

  445,000.- 416,588.- 28,412.- 

แบบฟอร์มที่ 5 
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ปัจจัยเสี่ยง  
 
 
 

(จากตารางแผน) 

กิจกรรมตามแนวทาง 
การจัดการความเสี่ยง 

 
 

(จากตารางแผน) 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ
การด าเนินการกิจกรรม
ตามแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
(จากตารางแผน) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย/
ผลส าเร็จที่ต้ังไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่าจะ
ด าเนินการในปี 2564  
เพ่ือจัดการกับความ

เสี่ยง  ที่ยังคงอยู่ 
 

งบประมาณ (บาท) 

ด าเนินงานแล้วความ
เสี่ยงหมดไป 

ด าเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงยังคง

อยู ่

ต้ังไว้ 
ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

เสนอราคา 
 

เคร่งครดั คลัง” 
 

ดี การบริหารสญัญา
และตรวจรับพัสดุให้
ถูกต้องเป็นธรรมกับ
คู่สัญญาตาม
พระราชบัญญัติการจัด
ซ้อจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560  
วันท่ี 28–30 ต.ค.63 

1.จัดซื้อจดัจ้างลา่ช้า
กว่าแผนที่ก าหนด 
2..มีข้อร้องเรียน 
3.ไม่เปิดเผยข้อมูล
การจัดซื้อจดัจ้าง 

-จัดท าแผนปฏิบตัิงานในการ
จัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน 
-จัดให้มีการเปิดเผยข้อมลูการ
จัดซื้อจัดจ้างและประกาศรายชื่อ
ชนะการประมูล 

-แผนจัดซื้อจดัจ้าง
ประจ าป ี
-มีช่องทางการร้องเรียน 
-มีการเปิดเผยข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างทุกช่องทางที่
กฎหมายก าหนด 
-เปิดเผยข้อมูลบน web 
site ของหน่วยงาน,
กรมบัญชีกลาง,ปิด
ประกาศในสถานท่ี 
ที่เปิดเผยของหน่วยงาน 

-มีระยะเวลาในการ
ด าเนินงานตามขั้นตอน
ของกฎหมายและ
ระเบียบและ time 
line ในการจัดหาให้ได้
พัสดุตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
-มีช่องทางการ
ร้องเรียนบน web site 
ของหน่วยงาน 

  - - - 

1.ความล่าช้าของ
รายงานการเงิน 
2.การบันทึก

ก าหนดแผนปฏิบัติงานในการ
จัดท ารายงานการเงิน 
-คู่มือบัญชีภาครัฐ 

แผนปฏิบัติงานในการ
จัดท ารายงานการเงิน 

-น าส่งรายงานการเงิน
ประจ าเดือนภายใน
วันท่ี 15 ของเดือน

  - - - 
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ปัจจัยเสี่ยง  
 
 
 

(จากตารางแผน) 

กิจกรรมตามแนวทาง 
การจัดการความเสี่ยง 

 
 

(จากตารางแผน) 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ
การด าเนินการกิจกรรม
ตามแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
(จากตารางแผน) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย/
ผลส าเร็จที่ต้ังไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่าจะ
ด าเนินการในปี 2564  
เพ่ือจัดการกับความ

เสี่ยง  ที่ยังคงอยู่ 
 

งบประมาณ (บาท) 

ด าเนินงานแล้วความ
เสี่ยงหมดไป 

ด าเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงยังคง

อยู ่

ต้ังไว้ 
ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

ค่าใช้จ่ายผิดประเภท 
3.ไม่เผยแพร่รายงาน
ทาง การเงินสู่
สาธารณะ 

-เผยแพรร่ายงานการเงินบน 
web site ของหน่วยงาน 
 

ถัดไป และรายงาน
ประจ าปภีายใน 90 
วัน หลังสิ้น
ปีงบประมาณ 
-คู่มือบัญชีภาครัฐ 
-รายงานการเงินบน  
web site ของ
หน่วยงาน 

1.การจดัท ารายงาน
ทางการเงินไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ 

-อบรมให้ความรู้แก่บคุลากร 
-ศึกษาและปฏิบตัิตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการเงินการ
คลัง” 

จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ”การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและ
เครือข่ายดา้นการเงิน
การคลังประจ าปี
งบประมาณ 2564 
วันท่ี 16–18 ธ.ค.63 

  455,000.- 356,810.- 98,190.- 

1.ไม่ด าเนินการตาม
ระเบียบพสัด ุ

-อบรมให้ความรู้แก่บคุลากร 
-จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการเงินการ
คลัง” 

จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ”แนว
ทางการจัดท า TOR ที่
ดี การบริหารสญัญา
และตรวจรับพัสดุให้
ถูกต้องเป็นธรรมกับ
คู่สัญญาตาม
พระราชบัญญัติการจัด

  445,000.- 416,588.- 28,412.- 
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ปัจจัยเสี่ยง  
 
 
 

(จากตารางแผน) 

กิจกรรมตามแนวทาง 
การจัดการความเสี่ยง 

 
 

(จากตารางแผน) 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ
การด าเนินการกิจกรรม
ตามแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
(จากตารางแผน) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย/
ผลส าเร็จที่ต้ังไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่าจะ
ด าเนินการในปี 2564  
เพ่ือจัดการกับความ

เสี่ยง  ที่ยังคงอยู่ 
 

งบประมาณ (บาท) 

ด าเนินงานแล้วความ
เสี่ยงหมดไป 

ด าเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงยังคง

อยู ่

ต้ังไว้ 
ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

ซ้อจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560  
วันท่ี 28–30 ต.ค.63 

1.เจ้าหน้าท่ีบัญชีขาด
ทักษะในการบันทึก
บัญช ี

ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการเงินการ
คลัง” 

จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ”การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและ
เครือข่ายดา้นการเงิน
การคลังประจ าปี
งบประมาณ 2564 
วันท่ี 16–18 ธ.ค.63 

  455,000.- 356,810.- 98,190.- 

1.เกิดข้อผิดพลาดใน
การเบิกจ่าย 

ก ากับการตรวจสอบการเบิกจ่าย
ให้รัดกุม 

มีการตรวจสอบการ
เบิกจ่ายหลายขั้นตอน 

ขั้นตอนการตรวจสอบ
เอกสารเบิกจ่าย 
1.กลุม่งบประมาณ 
2.กลุ่มการเงิน 
3.กลุม่บัญชี 
4.ผูต้รวจสอบการ
บันทึกรายการรับ - 
จ่ายเงิน 

  - - - 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ 
กลุ่มการเงินได้รายงานผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดที่ 2.2 ดังนี้  
เอกสารหลักฐานแสดงการวิเคราะห์ข้อมูล  ปี 2563 - 2564  ก าหนดนโยบาย ก าหนดมาตรการส าคัญ ก าหนดความรู้ของบุคลากรในองค์กร 

ล าดับ ข้อมูลที่ส าคัญ/จ าเป็น การวิเคราะห์ 
1. - สถานการณ์ตามเกณฑ์ 

Healthy Workplace 
Happy for Life 
(ตามเกณฑ์การประเมิน
สถานที่ท างาน น่าอยู่    น่า
ท างาน เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิต และความสุขของ
คนท างาน Healthy 
Workplace Happy for 
Life ของหน่วยงาน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากการตรวจประเมินของคณะกรรมการฯ กองคลังได้คะแนนการประเมินดังนี้ 
- ตามเกณ์สถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน (Healthy Workplace Happy 
for Life) 
พบว่า ระดับพื้นฐาน 42 คะแนน กองคลังได้คะแนน 35.35 คะแนน  
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ  ดังนี้ 
1. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตอบวัฒนธรรมองค์กรได้     
2. เจ้าหน้าที่ไม่ทราบแนวปฏิบัติสิทธิ สุขภาพ และความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่   
3. กระถางต้นไม้ ผนังขอบหน้าต่าง ไม่ควรวาง    
4. ไม่ติดแจ้งเตือนพื้นต่างระดับ   
5. สายไฟไม่เรียบร้อย      
6. สายไฟช ารุด  สวิตช์ไม่ตีกรอบ    
7. ถังดับเพลิง ให้พิมพ์ใบบันทึกมาไว้ ตรวจสอบดูแลถังดับเพลิงของหน่วยงาน  
8. ควรด าเนินการส ารวจความต้องการ ความจ าเป็น และท าแผนการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
    สิ่งแวดล้อมบุคลากร   
9. ควรมีการด าเนินการให้หน่วยงานเป็นเขตห้ามจ าหน่ายและดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์   
10. จัดท าสรุปข้อมูลวิเคราะห์ผลสุขภาพและน ามาวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
11. จัดท าสมุดบันทึกการใช้ยาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล   
 
 
 
 

เอกสารแนบตัวช้ีวัดที่ 2.2 
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ล าดับ ข้อมูลที่ส าคัญ/จ าเป็น การวิเคราะห์ 
- ส ารวจความต้องการ
ความรู้ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม 
และความสมดุลในชีวิต
ท างานของบุคลากรของ
กองคลัง 
(โดยใช้ข้อมูลแบบส ารวจ
ดัชนีมวลกาย BMI และ
ความรู้ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม 
ความสมดุลในชีวิตท างาน
ของบุคลากรกองคลัง       
ส่วนที่ 2 แบบส ารวจความ
ต้องการความรู้ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ อนามัย
สิ่งแวดล้อม ความสมดุลใน
ชีวิตท างานของบุคลากร   
กองคลัง) 
 
 
 
 
 
 

จากการส ารวจความต้องการความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และความสมดุลในชีวิตท างานท่ีท่านอยากให้
หน่วยงานจัดกิจกรรมขึ้น (โปรดเลือกอย่างน้อยไม่เกิน 5 ข้อ) 

- การออกก าลังกาย 
- การรับประทานที่มีประโยชน์และถูกสุขลักษณะ 
- วิธีคลายเครียดจากการท างาน 
- การป้องโรคจากการท างาน 
- วิธีการดูแลสุขภาพ เช่น สุขภาพช่องปาก 
- ความรู้ 5 ส 
- โรคไวรัสโควิค-19 และวิธีการป้องกัน 
- ทันภัยรอบตัว 

ผลการวิเคราะห์โดยมีผู้ตอบแบบส ารวจฯ จ านวน 65 คน พบว่า 5 อันดับแรกที่บุคลากรต้องการความรู้  ได้แก่  
- อันดับที่ 1  การออกก าลังกาย                                            จ านวน 53 คะแนน 
- อันดับที่ 2  วิธีคลายเครียดจาการท างาน                                จ านวน 52 คะแนน    
- อันดับที่ 3  การรับประทานที่มีประโยชน์และถูกสุขลักษณะ          จ านวน 43 คะแนน 
- อันดับที่ 4  โรคไวรัสโควิค-19 และวิธีการป้องกัน                       จ านวน 34 คะแนน 
- อันดับที่ 5  การป้องโรคจากการท างาน                                   จ านวน 33 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 



- 35 - 
 

 

 

ล าดับ ข้อมูลที่ส าคัญ/จ าเป็น การวิเคราะห์ 
- สถานการณ์ตามเกณฑ์
การประเมิน 5 ส      
(การประเมินเกณฑ์ 5 ส 
ของหน่วยงาน) 
 
 

- ตามเกณฑ์การประเมิน 5 ส พบว่า คะแนนรวมทั้งสิ้น 42 คะแนน กองคลังได้คะแนน 37 คะแนน 
ผลการตรวจเกณฑ์การประเมิน 5 ส  ในส่วนของยังไม่มีการด าเนินงาน มีดังนี้ 
1. ประเด็นโต๊ะท างานหรือพ้ืนที่บริเวณโต๊ะท างาน  
          ข้อ 2.4  ของใช้ส่วนตัว มีป้ายระบุค าว่า “ของใช้ส่วนตัว” ที่ลิ้นชัก มีรูปแบบเดียวกัน ก าหนดเพียง 1 ลิ้นชักท่ีสามารถ
เก็บของใช้ส่วนตัวได้ กรณีไม่มีลิ้นชัก สามารถจัดหาตู้เก็บของใช้ส่วนตัวได้ไม่เกิน 1 ตู้ 
2. ประเด็นตู้เก็บเอกสาร/ตู้เก็บของ 
          ข้อ 4.2  ภายในตู้มีป้ายดัชนีบ่งชี้ประเภทเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ที่จัดเก็บเป็นรูปแบบเดียวกัน 
          ข้อ 4.5  สามารถค้นหาสิ่งของต่าง ๆ ภายในตู้ได้สะดวก  
3. ประเด็นพื้นที่พักผ่อน/สวนหย่อม 
          ข้อ 7.2  มีการก าหนดผู้รับชอบพื้นท่ีพักผ่อน/สวนหย่อม   
4. ประเด็นทางเดิน/ทางหนีไฟ 
          ข้อ 8.2  บริเวณพ้ืนต่างระดับต้องมีสัญลักษณ์แสดงชัดเจนป้องกันอุบัติเหตุการสะดุดหกล้ม 

2. การส ารวจความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กร (โดย
การใช้ข้อมูลการส ารวจ
ความสมดุลชีวิตและความ
ผูกพันของบุคลากร ของ
กองการเจ้าหน้าที่ 
ปีงบประมาณ 2564) 

การส ารวจความสมดุลในชีวิตและการท างาน และความผูกพันของบุคลากรกองคลัง ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564  
จ านวนผู้ท าแบบส ารวจจ านวน 57 คน ร้อยละ 100    พบว่า  

- แบบส ารวจความสมดุลในชีวิตและการท างาน ข้อค าถาม 16 ข้อ คะแนนค่าเฉลี่ยโดยรวมกองคลัง  2.75  ร้อยละ 
55.07    

เกณฑ์ในการวัดระดับความสมดุลในชีวิตและการท างาน ดังนี้  
          ระดับคะแนน 1 – 2.33              มีความสมดุลในชีวิตและการท างานในระดับต่ า 
          ระดับคะแนน 2.34 – 3.66          มีความสมดุลในชีวิตและการท างานในระดับปานกลาง 
          ระดับคะแนน 3.67 – 5.00          มีความสมดุลในชีวิตและการท างานในระดับสูง 
ผลการวิเคราะห์ความสมดุลในชีวิตและการท างานกองคลัง อยู่ในเกณฑ์มีความสมดุลในชีวิตและการท างานในระดับปานกลาง 

- ค่าเฉลี่ยภาพรวมของความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ค่าเฉลี่ยร้อยละ 77.03  
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ล าดับ ข้อมูลที่ส าคัญ/จ าเป็น การวิเคราะห์ 
เมื่อวิเคราะห์ทั้ง 8 ปัจจัย เรียงล าดับจากปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรจากน้อยไปมาก ดังนี้  
          ล าดับ  1  ปัจจัยเกี่ยวกับผลตอบแทน                                 ร้อยละ  67.84 
          ล าดับ  2  ปัจจัยเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาโดยตรง                       ร้อยละ  74.65 
          ล าดับ  3  ปัจจัยเกี่ยวกับงานที่ท า                                   รอ้ยละ  77.63 
          ล าดับ  4  ปัจจัยเกี่ยวกับองค์กร                                            ร้อยละ  77.82  
          ล าดับ  5  ปัจจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ของตนเองและสภาพแวดล้อม  รอ้ยละ  79.12  
          ล าดับ  6  ความผูกพันองค์กร                                            ร้อยละ  80.41 
          ล าดับ  7  ปัจจัยเกี่ยวกับผู้คนในองค์กร                                  รอ้ยละ  82.24  
ผลการวิเคราะห์ ควรปิด Gap ล าดับที่ 1 ปัจจัยเกี่ยวกับผลตอบแทนก่อน ซึ่งยังมีช่องว่าง (Gap Analysis) ที่เป็นโอกาสการ
พัฒนา ดังนี้    

- ปัจจัยเกี่ยวกับผลตอบแทน ร้อยละ 67.84  
           ล าดับ 1 ท่านได้ใช้ประโยชน์จากสวัสดิการของหน่วยงาน                      ร้อยละ 66.67  
           ล าดับ 2 ท่านได้รับการยกย่องชมเชยเมื่อมีผลการปฏิบัติงานที่ดี       ร้อยละ 67.54  
           ล าดับ 3 ท่านได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรมกับการปฏิบัติงาน      ร้อยละ 69.30  

3. ค่าดัชนีมวลกาย 
ภาวะอ้วนและโรคอ้วน  
(โดยใช้ข้อมูลแบบส ารวจ
ดัชนีมวลกาย BMI และ
ความรู้ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม 
ความสมดุลในชีวิตท างาน
ของบุคลากรกองคลัง ส่วน
ที่ 1 แบบส ารวจดัชนีมวล
กาย 

เกณฑ์ค่าดัชนีมวลกาย 
(BMI) 

ครึ่งหลังปีงบประมาณ 
2563 (66 คน) 

ครึ่งแรกปีงบประมาณ 
2564 (65 คน) 

หมายเหตุ 

1.น้ าหนักผอม 8   คน 4   คน มีข้าราชการโอนย้ายออก จ านวน 1 
คน โดยในช่วงระหว่างครึ่งหลัง
ปีงบประมาณ 2563 มีผู้ลาป่วย
จ านวน 3 คน และครึ่งแรกของ
ปีงบประมาณ 2564 มีพนักงาน
ราชการเข้าใหม่ปฏิบัติหน้าที่ในเดือน 
มกราคม 2564 จ านวน 3 คน 
เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 

2.น้ าหนักปกติ 33 คน 39 คน 
3.น้ าหนักเกิน (กลุ่มเสี่ยง) 9   คน 10 คน 
4.น้ าหนักอ้วน 12 คน 12 คน 
     รวม 62 คน 65 คน 
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ล าดับ ข้อมูลที่ส าคัญ/จ าเป็น การวิเคราะห์ 
2563 จ านวน 2 คน รวมทั้งมีการ
ลาออกในระหว่างปีงบประมาณ 
2563 จ านวน 3 คน ซึ่งในจ านวนนี้มี
น้ าหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ จ านวน 1 คน 

 

 
ตารางการก าหนดมาตรการและประเด็นความรู้ โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB 

PIRAP มาตรการ เหตุผล ประเด็นความรู้ เหตุผลประเด็นความรู้ 
Partnership 
(ก้าวท้าใจ/ตรวจสุขภาพ/
BMI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สร้างความร่วมมือบุคลากร
ในการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการมีสุขภาพดีและเป็น
องค์กรแห่งความสุขที่มี
คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือให้เกิดกลไกในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานรวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่า
ท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ
ความสุขของคนท างาน และเสริมสร้าง
ความผูกพันของคนในองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การด าเนินงานสถานที่
ท างานน่าอยู่ น่าท างาน 
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และ
ความสุขของคนท างาน 
 
 
 
 
 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ
พัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ 
น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิต และความสุขของ
คนท างาน 
 
 
 

- เพ่ือมีความรู้ความเข้าใจที่
จะพัฒนาสภาพแวดล้อม
และมีกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ เพื่อท าให้การ
ท างานในสถานที่ท างาน
อย่างมีความสุข ท างานใน
สภาพแวดล้อมที่สะอาด 
ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มี
ชีวิตชีวาและมีสมดุลชีวิต 
- เพ่ือให้มีความรู้ และ
ตระหนักถึงความจ าเป็นที่
จะพัฒนาสถานที่ท างานให้
น่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต และความสุข
ของคนท างาน 
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PIRAP มาตรการ เหตุผล ประเด็นความรู้ เหตุผลประเด็นความรู้ 
- เกณฑ์การประเมินตาม
นโยบาย HWP และแนวทาง
การประเมิน 5ส 

-เพ่ือให้เข้าใจหลักเกณฑ์
และปฏิบัติตามแนวทางให้
ถูกต้อง 

Investment 
ด าเนินการขอเงินงบประมาณ
เหลือจ่ายปีงบประมาณ 
2564 เพื่อซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ เช่นห้องน้ าในส่วน
ของกองคลังรับผิดชอบ พ้ืน
และระบบไฟฟ้าภายใน
ส านักงาน 

พัฒนาสถานที่ท างานให้น่า
อยู่ น่าท างานและ
ปลอดภัย 

เพ่ือให้การสร้างแรงจูงใจที่ดีต่อการ
ท างานและมีความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน 

- เกณฑ์การประเมินตาม
นโยบาย HWP และแนวทาง
การประเมิน 5ส 
 

เพ่ือให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีความรู้ในการ
ท าสถานที่ท างานให้น่าอยู่ 
น่าท างาน ตลอดจน
สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปจัดสถานที่ท างานของ
ตนเองให้สะอาด ปลอดภัย 
มีสิ่งแวดล้อมดีและมี
ชีวิตชีวา 

Regulation (การก ากับ 
ควบคุม) 
 
 
 

ก ากับ ติดตาม การ
ด าเนินการขับเคลื่อน
องค์กรสร้างสุขท่ีมีคุณภาพ 

เพ่ือให้เกิดก ากับ ติดตามการด าเนินงาน 
สถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน 
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของ
คนท างาน (Healthy Workplace 
Happy for life) และและความผูกพัน
ของบุคลากรต่อองค์กร 

-เกณฑ์การประเมินตาม
นโยบาย HWP และแนวทาง
การประเมิน 5ส 
 

-เพ่ือให้เข้าใจหลักเกณฑ์
และปฏิบัติตามแนวทางให้
ถูกต้อง 

Advocate 
(ก้าวท้าใจ/ตรวจสุขภาพ/
BMI) 

การส่งเสริมให้บุคลากร
กองคลังมีพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสม 

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีการดูแล
สุขภาพกายอย่างสม่ าเสมอ  

-แนวทางการดูแลสุขภาพ
ตามหลัก 3 อ 

-เพ่ือให้บุคลการมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง โดยการ
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
การรับประทานอาหารที่ถูก
หลักโภชนาการ การดูแล
รักษาสุขภาพจิตใจให้
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PIRAP มาตรการ เหตุผล ประเด็นความรู้ เหตุผลประเด็นความรู้ 
แจ่มใส จะช่วยให้บุคลากรมี
สุขภาพแข็งแรง  

Build Capacity  
 

-เสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ และการพัฒนา
องค์กรแห่งความสุขที่มี
คุณภาพ 

เพ่ือให้บุคลากรกองคลังมีความรู้ ความ
เข้าใจ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการ
พัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน 
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของ
คนท างาน (Healthy Workplace 
Happy for life) 

การด าเนินงานสถานที่
ท างานน่าอยู่น่าท างาน 

เพ่ือให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีความรู้ในการ
จัดสถานที่ท างานน่าอยู่ น่า
ท างาน ตลอดจนสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปจัด
สถานที่ท างานของตนเอง
ให้สะอาด ปลอดภัย 
สิ่งแวดล้อมดี และมี
ชีวิตชีวาได้ 

 
สิ่งท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ สิ่งท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 
1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และความรู้ที่น ามาใช้ในการด าเนินงาน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน และคณะกรรมการตรวจประเมินการพัฒนา
สถานที่ท างานตามเกณฑ์สถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน 
3 ประกาศนโยบายสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ
ความสุขของคนท างาน (Healthy Workplace Happy for Life) 
4. การด าเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน 
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของ คนท างาน ตามเกณฑ์ HWP, 5 ส. 
ประจ าเดือนมกราคม 2564 
5. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกองคลังสู่องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ครบทั้ง 5 
หมวด 
6. มาตรการในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ 

- ประชุม/หนังสือแจ้งเวียนในหลักเกณฑ์การพิจารณา เลื่อนระดับเงินเดือนของ
บุคลากร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
- กิจกรรมการออกก าลังกายและกิจกรรมยืดเหยียดทุกสัปดาห์ๆ ละ 3 วัน  
ในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 15.45 น. – 16.00 น. 
- ข้อเสนอแนะคณะกรรมการฯ ที่ต้องด าเนินการแก้ไข ได้แก่ ผ้าม่านในห้อง
ประชุมกองคลัง ป้ายชื่อผู้รับผิดชอบ เก้าอ้ีรองรับผู้มาติดต่อราชการกองคลังไม่มี
การจัดที่นั่งให้เว้นระยะห่าง 
- ห้องน้ ากองคลัง เนื่องจากมีปัญหาสวมอุดตันซ่อมแซมบ ารุงรักษาอยู่บ่อยครั้ง 
ถังขยะในห้องน้ าเกิดการสูญหาย อาจก าหนดเวลาการใช้งานห้องน้ าเมื่อถึงเวลา
เลิกงานราชการให้ด าเนินการล็อคห้องน้ าหรือปิดประกาศให้บุคคลภายนอก
ได้รับทราบ  
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ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 

นางสาวฉัตรรัตน์  ต้นภูบาล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  รายงานผลการติดตามก ากับ ตัวชี้วัดประจ าเดือน 
ม.ค. 2564 ดังนี ้

 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มค. 2564 กองคลังมีผลการเบิกจ่าย
ภาพรวมและงบด าเนินงานร้อยละ 53 สูงกว่าเป้าหมายที่กรมก าหนดไว้ ในส่วนของงบลงทุนเนื่องจากกองคลังได้รับ
การจัดสรรเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 64 ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือน ก.พ. 64  

 ประเภทงบ จัดสรรทั้งปี จัดสรร 
GFMIS  

จัดสรร 
+/- 

เบิกจ่าย คิดเป็น
ร้อยละ 

เป้าหมาย
(ร้อยละ) 

หมายเหตุ 

ภาพรวม 2,456,800 1,547,400 2,460,700 1,316,081.74 53.48 40  
งบด าเนินงาน 2,456,800 1,508,400 2,456,800 1,316,081.74 53.56 40  

งบลงทุน      - 3,9000 3,9000    ยังไม่เบิก  0.00 40  
 

 ผลการด าเนินการจัดท ารายงานผลการติดตามก ากับตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนแรก ด าเนิน   
     ส าเร็จภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564  โดยมีรายงานดังนี้   

ตามท่ีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ได้ก าหนดให้หน่วยงานเข้ารายงานผลการ
ด าเนินงานตัวชี้วัดตาม   ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 
4.0) เนื่องจาก Template ของตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ หัวข้อเกณฑ์การประเมิน      
ข้อแนวทางการประเมิน/หลักฐานก าหนดให้มีการแสดงหลักฐานประกอบการจัดท าตัวชี้วัด แต่ด้วยระบบ DOC 4.0   
มีข้อจ ากัดดา้นจ านวนตัวอักษรและการ Link ข้อมูล กองคลังจึงขอรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละ
ของการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกองค์ประกอบไว้ในรายงานฉบับนี้  ดังนี้ 
   
 
 

1. องค์ประกอบด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการด าเนินการ 
           กองคลังน าข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง  พ.ศ. 2561 – 2563 มาจัดท าข้อมูล        
ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ในมิติภาพรวม และแนวโน้มการเบิกจ่ายงบประมาณ แสดงเป็นกราฟไว้ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับที่ 1  :  Assessment 
 

เอกสารแนบตัวช้ีวัดที่ 2.3 
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1.1 ด้านแสดงผลผลิตผลลัพธ์ระดับ T (Trends) 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

เป้าหมาย

ผลเบกิจา่ย ภาพรวม งบด าเนนิการ งบลงทนุ ภาพรวม งบด าเนนิการ งบลงทนุ ภาพรวม งบด าเนนิการ งบลงทนุ ภาพรวม งบด าเนนิการ งบลงทนุ

เป้าหมาย 33.00 33.00 33.00 63.00 63.00 63.00 90.00 90.00 90.00 99.00 99.00 99.00

ผลเบกิจา่ย 48.63 46.19 100.00 81.63 80.32 100.00 91.74 90.25 100.00 99.94 99.93 100.00

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

ผลเบกิจา่ย 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

ผลเบกิจา่ย 82.08 82.08 ไม่มี 67.77 67.22 100.00 85.66 83.33 100.00 100.00 100.00 100.00

เป้าหมาย 32.00 32.00 55.00 55.00 84.00 84.00 100.00 100.00

ผลเบกิจา่ย 51.65 51.65 ไม่มี

หมายเหตุ : 

ปี2561

ปี2562

ปี2564

1. อา้งองิข้อมลูผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ปี 2561 - 2564
2. เป้าหมาย   หมายถึง  เป้าหมายผลการเบิกจ่ายทีก่รมก าหนด

ไตรมาสที
 ่ 4

3. ผลเบิกจ่าย  หมายถึง  ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ
ไตรมาสที

 ่ 1 ไตรมาสที
 ่ 2 ไตรมาสที

 ่ 3

ปี2563

33.00 
48.63 33.00 33.88 

73.00 
82.08 

63.00 
81.63 

55.00 
68.09 55.00 

67.77 

90.00 
91.74 

84.00 

97.18 
84.00 

85.66 

99.00 99.94 98.00 71.49 100.00 100.00 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย

ปี2561 ปี2562 ปี2563

ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2563
กองคลงั

ไตรมาสที่ 1 ภาพรวม ไตรมาสที่ 2 ภาพรวม ไตรมาสที่ 3 ภาพรวม ไตรมาสที่ 4 ภาพรวม
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1.1.2 ด้านแสดงผลผลิตผลลัพธ์ระดับ Le (Level) 
กองคลังแสดงข้อมูลผลการเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 15 มกราคม 2564  เบิกจ่ายได้ร้อยละ 

51.26 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กรมก าหนดไว้ อ้างอิงจาก รายงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) 

 
2. องค์ประกอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ด้านความคาดหวัง : 
จากการประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าเดือน ท าให้ทราบถึงความคาดหวังของผู้บริหารที่
ต้องการให้กองคลังเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กรมก าหนดไว้ในทุกไตรมาส เนื่องจากใน 3 ปีที่ผ่าน
มาผลการเบิกจ่ายบประมาณในภาพรวมต่ ากว่าเป้าหมายที่กรมก าหนดไว้ในบางไตรมาสของแต่ละปี 

3. องค์ประกอบข้อมูลวิชาการและอ่ืนๆ 
ด้านแนวทางการพัฒนาตนเอง :  

    กองคลังเลือกแนวทางการพัฒนาตนเอง โดยให้บุคลากรศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงิน
จากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าส่งคลัง พ.ศ. 2562  ซึ่งระเบียบฉบับนี้
ครอบคลุมการท างานของทุกกลุ่มงานในกองคลัง ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณกองคลัง  

 
 
 
 
 
 

รบจ .1

40 48 55                  40 

1. งบด าเนนิงาน 0.00 2,456,800.00 1,508,400.00

กจิกรรม / รายการ

    - แผนการเบกิจา่ยเงนิ           -           - 1,268,980.00 97,000.00 60,000.00 75,000.00 1,500,980.00  -

 -  ผลการเบกิจา่ย           -           - 1,268,981.60 (9,540.00) 0.00 0.00 1,259,441.60 51.26

รวมงบด าเนนิงาน 0.00 2,456,800.00 1,508,400.00

ภาพรวม (งบด าเนนิงาน + งบลงทุน)           -           - 1,268,981.60 -9,540.00 0.00 0.00 1,259,441.60 51.26

2,308,079    2,663,168 2,982,748 

1. สรปุรายงานผลการเบกิจ่าย ประจ าเดอืน    มกราคม 2564

    รายงานสรปุผลการประชมุคณะกรรมการ

    1.1 กรณีเบกิจ่ายไดต้ามเป้าหมาย (ระบเุหตุผล) ด าเนินการจัดประชมุและตดิตามเรง่รัดการเบกิจ่ายค่าใชจ้่ายประจ าของกองคลัง

    1.2 กรณีไมส่ามารถเบกิจ่ายไดต้ามเป้าหมาย (ระบเุหตุผล)

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเรง่รัดการเบกิจ่าย 

    2.1 กรณีเบกิจ่ายไดต้ามเป้าหมาย มแีนวทางในการพัฒนาเรง่รัดการเบกิจ่าย คอื กองคลังไดด้ าเนินการตามแนวทางในการด าเนินการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณพ.ศ. 2564

โดยเรง่รัดค่าใชจ้่ายประจ าของกองคลังและค่าใชจ้่ายในการจัดประชมุ มงีบประมาณรอตัง้เบกิอกีจ านวน 97,000.-บาท 

    2.2 กรณีไมส่ามารถเบกิจ่ายไดต้ามเป้าหมาย มแีนวทางในการเรง่รัดการเบกิจ่ายเพือ่ใหผ้ลการเบกิจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายทีก่รมก าหนด คอื 

รายงานผลตดิตามเรง่รดัการเบกิจา่ยงบประมาณ 

ชือ่หนว่ยงาน กองคลงั            โทรศพัท ์ 0 2590 4600 

ชือ่ผูร้ายงาน นางสาวฉตัรรตัน ์ ตน้ภบูาล

(ขอ้มลูการเบกิจา่ยจากระบบ GFMIS  ณ  วนัที ่ 15  มกราคม 2564)

(1)

ประเภทงบรายจา่ย : รายการ/

กจิกรรม

(2)

งบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร

ตาม

 พรบ.ปี 63

พลางกอ่น

(2.1)

 งบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรรตามพรบ.ปี 64

 (3)

งบประมาณทีไ่ดร้บั 

ตามรายงาน GFMIS

 (8)

เป้าหมายการ

เบกิจา่ย 

ณ เดอืนที่

จดัท ารายงาน *

         (9)

 เรง่รดัการเบกิจา่ย

+ บวกเพิม่

  = ตอ้งเรง่รดัเบกิ

เพิม่ 

- ตดิลบ 

   = เบกิเกนิเป้า
จ านวนเงนิ รอ้ยละ ม.ค. 2564 ก.พ. 2564

 (4)

แผน & ผลเบกิจา่ยสะสม

 ณ สิน้ไตรมาส 1

(31 ธ.ค.2563) เป้ารอ้ยละ 32

 (5) 

แผน & ผลการเบกิจา่ยเงนิ แยกเป็นรายเดอืน
 (6)

ยอดรวมแผน &

 ผลเบกิจา่ย

สะสมท ัง้ส ิน้

 (7)

รอ้ยละการ

เบกิจา่ยสะสม *

เป้าหมายการเบกิจา่ยตามมาตรการกรมอนามยั (แยกตามรายเดอืน)

982,720.00

ม.ีค. 2564

-276,721.60 

51.65
982,720.00 -276,721.60 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปี พ.ศ. 2563 กองคลังมีผลเบิกจ่ายของ ภาพรวม งบด าเนินงาน และ      
งบลงทุน ในบางไตรมาสที่ต่ ากว่าเป้าหมายที่กรมก าหนดไว้ เนื่องจาก 

1. ต้องปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่กระทรวงการคลังก าหนดไว้ เช่น การยืมเงินราชการ 
ผ่านบัตรเครดิต ฯลฯ 

2. กองคลังได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมระหว่างปีงบประมาณ 
 
 
 
 1.มาตรการ 
กองคลังได้น า GAP จากการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ คือ พ.ศ. 2561 – 2563 มา
จัดท าเป็นมาตรการได้ดังนี้ 

1.มาตรการ การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หลักการและเหตุผล เพ่ือให้กองคลังสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กรมก าหนดในทุก 
ไตรมาสของแต่ละปี 

PIRAB GAP 

R 
ด้านกฎ ระเบียบ การเบิกจ่ายผ่านบัตรเครดิตราชการ / การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
อบรม / ประชุม / การจัดซื้อจัดจ้าง  ที่เป็นข้อมูลใหม่  

A 
การสื่อสารให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องการเบิกจ่ายงบประมาณของกองคลังรับทราบข้อมูลการ
เบิกจ่ายงบประมาณอย่างทั่วถึง 

 แนวทางการพัฒนา 

R มีการควบคุม ก ากับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 

A 
 

เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร เพ่ือให้บุคลากรรับทราบข้อมูลการเบิกจ่ายได้อย่างเป็นปัจจุบัน 
(การ Update ข้อมูลใหม่ๆ)  

2.มาตรการ พัฒนาการศักยภาพบุคลากรภายในกองคลัง  

หลักการและเหตุผล เพ่ือให้บุคลากรเข้าใจ กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติใหม่ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ 
และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กรมก าหนด         ทุกไตรมาสของแต่
ละป ี
 
 

GAP 

ระดับที่ 2  :  Advocacy / Intervention 
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PIRAB GAP 

B 
บุคลากรที่มิได้ปฏิบัติงานโดยตรง มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ  
 ข้อปฏิบัติใหม่ๆ  

 แนวทางการพัฒนา 

B 
จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกองคลัง เมื่อมีข้อมูลเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ       
ข้อปฏิบัติใหม่ๆ  

2.ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ 
กองคลังได้ก าหนดประเด็นความรู้ที่ให้กับผู้รับบริการ คือ บุคลากรภายในกองคลัง ไว้ดังนี้    

1.ประเด็นความรู้ กฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ 

เหตุผลการน า
ประเด็นความรู้มาใช้ 

เนื่องจากกองคลังมีกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณของกองคลัง ได้แก่ กลุ่ม
พัสดุ กลุ่มการเงิน และกลุ่มงบประมาณ ในแต่ละกลุ่มงานจะมีระเบียบที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันไป ซึ่งท าให้เกิดความเชี่ยวชาญในระเบียบที่แตกต่างกันไปด้วย 
ดังนั้น เพ่ือให้บุคลากรภายในกองคลังมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบของกลุ่มงานอ่ืนๆ       ใน
ระดับท่ีดี จึงได้ก าหนดประเด็นความรู้ กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย
งบประมาณ ให้กับผู้รับบริการ (บุคลากรในกองคลัง) 
 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับริการประเภทอ่ืนๆ (บุคลากรในกองคลังที่เก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ) 
 

2.ประเด็นความรู้ แนวทางในการด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ออกโดยกองคลัง) 

เหตุผลการน า
ประเด็นความรู้มาใช้ 

เนื่องจากกรมอนามัย ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ (ออกโดยกองคลัง) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ แนวทางดังกล่าวจะก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย และแนวทางการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ที่เป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติงาน 
ด้านเบิกจ่ายงบประมาณ ที่ส าคัญส าหรับผู้รับบริการ (บุคลากรในกองคลัง)  
 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับบริการประเภทอ่ืนๆ (บุคลากรในกองคลังที่เก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ) 
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กองคลังได้จัดท าแผนการขับเคลื่อนมาตรการ และประเด็นความรู้ ดังนี้ 

ชื่อกิจกรรม 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ผลการขับเคลื่อน  

1.กองคลังแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณและ
สื่อสารผ่านทางเว็บไซด์  
กรมอนามัย 

ครั้ง 1 ครั้ง 1 ต.ค. 63 31 ต.ค.63  

2.จัดท ารายงานผลติดตาม
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
(รบจ.1)ทุกเดือน และสื่อสาร
ผ่านทางเว็บไซด์กองคลัง กรม
อนามัย 

ครั้ง 4 ครั้ง 
1 พ.ย. 

63 
25 ก.พ. 

64 
 

3.กองคลังมีการ Km กฎ 
ระเบียบ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ครั้ง 1 ครั้ง 
1 ก.พ. 
64 

10 มี.ค.64  

4.มีการก ากับ ติดตาม และ
รายงานผลการเบิกจ่ายให้
บุคลากรในกองคลังทราบใน
ทุกเดือนผ่านการประชุมกอง
คลัง 

ครั้ง 2 ครั้ง  1.ม.ค 64 10 มี.ค.64  

 
 เอกสารเกี่ยวกับการจัดท าตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณท้ังหมด ได้จัดเก็บ

ข้อมูลไว้ที่เว็บไซด์กองคลัง https://finance.anamai.moph.go.th/  ------- >  หัวข้อค า
รับรองการปฏิบัติราชการ           ------- > ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2564  ----
---- >  ข้อ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ   ------ >  ครึ่งปีแรก  ดังนี้ 

ระดับที่ 3  : Management and Governance 
 

https://finance.anamai.moph.go.th/
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 ในเดือน ก.พ. 2564 จะจัดด าเนินการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) ในหัวข้อ   
กฎระเบียบข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ   
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รายงานผลการจัดท าตัวชี้วัด 2.4 ระดับความส าเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
กองคลัง กรมอนามัย เป็นหน่วยงานสายสนับสนุน มีภารกิจและบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
1. การบริหารจัดการและพัฒนางานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ เพ่ือให้สอดคล้องและ

ปฏิบัติงาน ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกฎหมายที่ภาครัฐก าหนด 
2. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เข้าใจ

ง่าย สะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้ 
3. ให้ค าปรึกษา แนะน า ด้านบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย 

ตลอดจนมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลงานนวัตกรรม ระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ในปีงบประมาณ 2563 

ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เนื่องจากภารกิจการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นภารกิจที่มีความส าคัญในการด าเนินงานตาม

นโยบาย/แผน/โครงการต่างๆ ของกรมอนามัย เพ่ือบรรลุเป้าหมายแผนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไปยังเป้าหมายและทิศทางเดียวกัน และมีการรายงานติดตามผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของ
หน่วยงานและภาพรวมของกรมอนามัย ตามมาตรการที่ก าหนด และในที่ประชุมกรม ท าให้มีความจ าเป็นต้องมีการ
พัฒนาเครื่องมือเพ่ือช่วยให้หน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้สามารถทราบผลการด าเนินงาน และ
ความเคลื่อนไหวสถานะการเงินของหน่วยงานได้แบบ Real time เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไป        
ตามเป้าหมายที่กรมก าหนด 

ด้านผลการด าเนินงานในปัจจุบัน และด้านข้อมูลวิชาการ กฎระเบียบ และอ่ืนๆ 
กองคลังได้น าโปรแกรมระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) มาเป็นเครื่องมือการบันทึกข้อมูล          

การเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และใช้ในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงาน เริ่มตั้งแต่กระบวนการการจัดสรรงบประมาณ เป็นรายแผนงบประมาณ ผลผลิต และกิจกรรมหลัก 
ครอบคลุมทุกงบรายจ่าย เช่น งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน และเงินนอก
งบประมาณ โดยได้การปรับปรุงกระบวนการ/รูปแบบการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณใหม่ คือ               
ให้ทุกหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ซึ่งระบบนี้หน่วยงานสามารถ  
ทราบความเคลื่อนไหวสถานะการเงินของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ เทียบเท่าระบบ GFMIS 
ทั้งตอบสนองนโยบายของกรมอนามัยที่สนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดน าระบบเทคโนโลยีดิจิตอลมาปรับใช้        
ในกระบวนการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถจัดท ารายงานข้อมูลและสถานการณ์การเบิกจ่าย
งบประมาณของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเสนอผู้บริหารแบบ Real time ดังรูปด้านล่าง  
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563) 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบตัวช้ีวัดที่ 2.4 
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เริ่มใช้งานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 โดยเจ้าหน้าที่   
กองคลังด าเนินการบันทึกข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต โอนเงินงบประมาณ   
กันเงิน และเบิกจ่ายภายในหน่วยงานกองคลังและหน่วยงานส่วนกลาง และเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563       ท า
การทดลองใช้กับหน่วยงานน าร่อง 7 หน่วยงาน และเริ่มใช้งานจริงทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เมื่อ
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 สามารถแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมที่เป็นปัจจุบันตามประเภทรายจ่าย
และงบรายจ่าย โดยได้จัดอบรมการเข้าใช้งานระบบให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ จ านวน 2 รุ่น ได้แก่ 

รุ่นที่ 1 ส าหรับหน่วยงานส่วนกลาง วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 มีผู้เข้ารับการอบรม 70 คน 
รุ่นที่ 2 ส าหรับส่วนภูมิภาค วนัที่ 20-23 กรกฎาคม 2563 มีผู้เข้ารับการอบรม 70 คน 

โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับ มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.76 หรอื ร้อยละ 95.20% 
มีข้อเสนอแนะและสิ่งที่ต้องการให้พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) จากผู้เข้าร่วมอบรม ดังนี้ 

- ควรมีตัวอย่างในการลงโปรแกรมเพ่ือจะได้ลงข้อมูลได้ถูกต้อง 
- ควรปรับปรุงระบบให้มีความเสถียรในการใช้งานให้มากข้ึน เพ่ือรองรับการใช้งานที่เพ่ิมมากขึ้น 
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- อยากให้รายงานการเบิกจ่ายในระบบ D-Fins กับระบบ GFMIS สัมพันธ์กัน และกลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์สามารถเรียกดูรายการเบิกจ่ายที่ผ่านระบบ GFMIS ได้จากระบบ D-Fins 

 
มีการเข้าใช้งานระบบบริหารการเงินการคลัง D-Fins ดังนี้ 
1. เข้าเว็บไซต์กองคลัง 
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2. ใส่อีเมล์ และรหัสผ่าน โดยมีรายละเอียดการใช้งานระบบตามคู่มือการใช้งานระบบ 
 

 
 

3. โดยมีรายละเอียดการใช้งานระบบตามคู่มือการใช้งานระบบ 
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การวิเคราะห์ GAP จากการใช้งานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) เริ่มใช้งานในงบประมาณปี 2563 
ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จากการเข้าใช้งานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ของผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายงบประมาณ     ที่

เริ่มใช้งานในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งกองคลังได้จัดอบรมการเข้าใช้งานระบบฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อเดือนกรกฎาคม 
2563 จ านวน 70 คน สรุปผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมอบรมที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 58 คน 
คิดเป็นร้อยละ 82.86 มีผลการประเมินภาพรวมในระดับ มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.76 หรือ ร้อยละ 95.20 และ มี
ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องการให้พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ได้แก่ 

- ควรมีตัวอย่างในการลงโปรแกรมเพ่ือจะได้ลงข้อมูลได้ถูกต้อง 
- ควรปรับปรุงระบบให้มีความเสถียรในการใช้งานให้มากข้ึน เพ่ือรองรับการใช้งานที่เพ่ิมมากขึ้น 
- อยากให้รายงานการเบิกจ่ายในระบบ D-Fins กับระบบ GFMIS สัมพันธ์กัน และกลุ่มบริหาร   
  ยุทธศาสตร์สามารถเรียกดูรายการเบิกจ่ายที่ผ่านระบบ GFMIS ได้จากระบบ D-Fins 

และในที่ประชุมได้มีการสร้าง LINE GROUP D-Fins มีสมาชิกเข้าร่วมจ านวน 245 คน จากการตรวจสอบข้อมูล
การสอบถามปัญหาของผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายงบประมาณทาง LINE GROUP D-Fins ในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึง
เดือนธันวาคม 2563 พบว่า มีการสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลในระบบฯ ทุกวัน เช่น การบันทึกการ
ยืมเงินราชการ การบันทึกใบสั่งซื้อ/จ้าง PO และการวิธีแก้ไขข้อมูลในระบบฯ เป็นต้น และมีการโทรศัพท์สอบถาม
ปัญหาที่กองคลัง ท าให้ต้องมีการจัดเจ้าหน้าที่กองคลังเพ่ือตอบปัญหาหน่วยงานต่างๆ และต้องมีการสร้างความรู้     
ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่กองคลังเพ่ือสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป 
ด้านข้อมูลวิชาการ และอ่ืนๆ 

ในปีงบประมาณ 2563 กองคลังก็พบปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลัง เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานเบิกจ่ายงบประมาณของกองคลัง โอนย้ายและลาออก รวมจ านวน 4 อัตรา ท าให้ขาดแคลนอัตราก าลังใน
การปฏิบัติงานเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งได้แก้ปัญหาโดยการมอบหมายผู้ปฏิบัติงานแทน และน าเอาคู่มือการใช้งาน
โปรแกรมระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ที่สื่อสารให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานฯ         แต่
คู่มือการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว จัดท าขึ้นจากรายละเอียดอธิบายตามเมนูการเข้าใช้งานหลัก จ านวน 20 เมนู 
แบ่งเป็นเมนูย่อยจ านวน 60 เมนู ซึ่งมีรายละเอียดซับซ้อนหลายขั้นตอนมากท าให้ผู้เรียนรู้การปฏิบัติงานจาก   
คู่มือดังกล่าว มีความสับสน ไม่เข้าใจในการบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง ดังที่มีผู้ประเมินความพึงพอใจฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า 
ควรมีตัวอย่างในการลงโปรแกรมเพ่ือจะได้ลงข้อมูลได้ถูกต้อง ดังนั้น ควรมีแนวทางการพัฒนาบุคลากรของกองคลัง
ให้รอบรู้ในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) จึงได้สรุปรายละเอียดการ
วิเคราะห์ดังนี้ 
กลยุทธ์ 
PIRAB 

Gap โอกาสในการพัฒนา 

p  -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายงบประมาณ  
ของหน่วยงาน ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานใหม่ ผู้ได้รับ
มอบหมาย ยังมีปัญหาสับสนไม่เข้าใจขั้นตอน 
การบันทึกข้อมูลในการใช้งานระบบบริหาร
การเงินการคลัง (D-Fins) 
  

สร้างความร่วมมือทุกกลุ่มงานของกองคลัง           
ในการจัดการความรู้การปฏิบัติงานเบิกจ่าย
งบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง      
(D-Fins) เพ่ือน าความรู้ไปสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้มี
ประสิทธิผลบรรลุตามภารกิจหน่วยงาน 
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กลยุทธ์ 
PIRAB 

Gap โอกาสในการพัฒนา 

I - ใช้ทรัพยากรด้านบุคลากรในสร้างการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติงาน 

R - ก าหนดมาตรการ และประเด็นความรู้ การเบิกจ่าย
งบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง       
(D-Fins) ของเจ้าหน้าที่กองคลัง เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ด าเนินงาน ด้านการจัดการความรู้      
ให้พัฒนางาน และเกิดประสิทธิภาพ 

A -คู่มือมีตัวอย่างในการลงโปรแกรมมีรายละเอียด
ตามเมนูการเข้าใช้งานหลัก มีความซับซ้อน 
หลายขั้นตอน ท าให้ผู้เรียนรู้เกิดความสับสน       
ไม่เข้าใจในการบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง 
 

 

B -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายงบประมาณ   
ของหน่วยงาน ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานใหม่ ผู้ได้รับ
มอบหมาย ยังมีปัญหาสับสนไม่เข้าใจขั้นตอน 
การบันทึกข้อมูลในการใช้งานระบบบริหาร
การเงินการคลัง (D-Fins) 
 

  พัฒนาเจ้าหน้าที่กองคลังที่ปฏิบัติงานเบิกจ่าย   
  งบประมาณให้มีความรู้ในการเข้าใช้งานระบบฯ   
  ผ่านการสื่อสารต่างๆ ได้แก่ ทาง LINE GROUP   
  กองคลัง และเว็บไซต์กองคลัง เพ่ือน าความรู้ไป  
  สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถ  
  ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิผลบรรลุตามภารกิจ  
  หน่วยงาน 

ดังนั้น จากการวิเคราะห์ GAP ข้อมูลและจากมติที่ประชุมกองคลัง ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม
2563 ให้ความส าคัญล าดับแรกในการปฏิบัติงานเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ซึ่ง
เป็นเครื่องมือส าคัญในติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน และรายงานข้อมูลและสถานการณ์  การ
เบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเสนอผู้บริหารแบบ Real time จึงควรน าความรู้
ผลงานการใช้งานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) มาจัดการความรู้โดยใช้องค์ความรู้ของการปฏิบัติงาน
เบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ของเจ้าหน้าที่กองคลัง ซึ่งเป็นความรู้ที่ส าคัญและ
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และท าให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีแหล่งข้อมูลความรู้การปฏิบัติงาน        ที่
สามารถศึกษา/เรียนรู้วิธีปฏิบัติงานในระบบฯ ได้สะดวก เข้าใจง่าย ให้กับเจ้าหน้าที่ใหม่ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
เบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน และเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามภารกิจกองคลัง 
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ข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านวิชาการ 
ในการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) เป็นเรื่องใหม่     

ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณทุกคน ได้แก่ เจ้าหน้าที่กองคลัง และหน่วยงานต่างๆ               
ซึ่งควรให้ความส าคัญล าดับแรกในการพัฒนาให้เจ้าหน้าที่กองคลังควรมีความรู้และช านาญการในการบันทึกข้อมูล
เป็นอย่างดี อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ในต าแหน่งที่ว่างเป็นจ านวนมาก ส าหรับในปีงบประมาณ 2564 กองคลัง  
มีต าแหน่งรอการบรรจุที่กลุ่มงานต่างๆ รวมจ านวน 8 อัตรา ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกองคลังสามารถ 
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น และเป็นการน าองค์ความรู้หรือประสบการณ์ปฏิบัติงานมาจัดการความรู้ของกอง
คลัง จึงมีข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านวิชาการ ด้วยการจัดการความรู้การ
ปฏิบัติงานเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ของเจ้าหน้าที่กองคลัง แบ่งออกเป็น            
5 กระบวนงาน ดังนี้ 

- กระบวนงานโอนเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ     
- กระบวนงานขอเบิกจ่ายใบส าคัญ        
- กระบวนงานยืมเงินราชการ            
- กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงภายในหน่วยงาน  
- กระบวนงานการรับหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานวิชาการของกองคลัง 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง         
(D-Fins) ได้อย่างถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ และส่งเสริมให้
หน่วยงานมีการจัดการความรู้ จึงก าหนดมาตรการดังนี้  

1. สนับสนุนให้หน่วยงานมีการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ การ เบิกจ่ายงบประมาณ     
ผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ของเจ้าหน้าที่กองคลัง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
เจ้าหน้าที่ เพื่อพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

2. สื่อสารให้ความรู้การปฏิบัติงานเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins)  
ให้แก่เจ้าหน้าที่กองคลังที่ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายงบประมาณ ผ่าน LINE GROUP กองคลัง และ
เว็บไซต์กองคลัง 

 
ประเด็นความรู้  

น าองค์ความรู้การบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) 
และประสบการณ์ท างานของเจ้าหน้าที่กองคลังจากการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins)         ในช่วง
เวลา ประมาณ 1 ปีที่ผ่านมา มาการจัดการความรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/จัดท าเป็นเอกสารคู่มือการใช้งานตาม
กระบวนงานของเจ้าหน้าที่กองคลังที่ง่ายต่อการเรียนรู้ ช่วยแก้ไขปัญหาด้านลดภาระเจ้าหน้าที่ในการตอบปัญหากับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใหม่ ลด
ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ช่วยแก้ไขปัญหาด้านลดภาระเจ้าหน้าที่กองคลังและ
ผู้ดูแลระบบในการตอบปัญหา น าไปเผยแพร่สู่การพัฒนาองค์กร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยก าหนดประเด็น
ความรู้ ดังนี้ 
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“การเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ของเจ้าหน้าที่กองคลัง 

จ านวน 5 กระบวนงาน คือ งานโอนเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ งานขอเบิกจ่ายใบส าคัญ          
งานยืมเงินราชการ งานจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงภายในหน่วยงาน และงานรับหนังสือราชการ      
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ” 

 
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานวิชาการ  

1. ให้เจ้าหน้าที่ในกองคลังประชุมกลุ่มร่วมกันน าองค์ความรู้ที่ได้รับการอบรมและประสบการณ์            
การปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins)  โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ 
ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

- การบ่งชี้ความรู้ 
- การสร้างและแสวงหาความรู้ 

 - การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
 - การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
 - การเข้าถึงความรู้ 
 - การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
 - การเรียนรู้ 

2. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins)  ของ
เจ้าหน้าที่กองคลัง จ านวน 5 กระบวนงาน ดังนี้ 

               - กระบวนงานโอนเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ  ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานงบประมาณ 
                         - กระบวนงานขอเบิกจ่ายใบส าคัญ        ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานการเงิน 
                         - กระบวนงานยืมเงินราชการ            ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานบัญชี 

    - กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงภายในหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานพัสดุ 
                         - กระบวนงานการรับหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์   ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานอ านวยการ 

3. สื่อสารให้ความรู้การปฏิบัติงานเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins)  
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายงบประมาณของกองคลัง ผ่าน LINE GROUP กองคลัง 

 
โดยคู่มือการปฏิบัติงานเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ของ

เจ้าหน้าที่กองคลัง จ านวน 5 กระบวนงาน จะเป็นคู่มือที่มีความชัดเจนตามกระบวนงาน ท าให้ง่ายต่อการเรียนรู้  
ลดความผิดพลาดและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และน าไปเผยแพร่สู่การพัฒนาองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่ง
เป็นประโยชน์เชิงวิชาการต่อเจ้าหน้าที่กองคลังที่มาปฏิบัติงานใหม่หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

1. ประชุมกองคลังเพื่อส่ือสารให้กลุ่มงานค้นหา
ผลงาน /รวบรวมผลงานการจดัการความรู้น ามา
บริหารจดัการความรู้

1 คร้ัง มีการส่ือสารให้กลุ่มงาน
ค้นหาผลงานความรู้
น ามาจดัการความรู้

เสนอที่ประชุมกองคลัง 
คร้ังที่ 2 วันที่ 22 ธ.ค. 63

2. จดัท ารายงานการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้ 
เสนอแนวทางการขับเคล่ือนการด าเนนิงานวิชาการ/มาตรการ/
แผนปฏิบัติการต่อผู้บริหาร

 1 คร้ัง มีแนวทางการขับเคล่ือน
การด าเนนิงานวิชาการ

จดัท ารายงานการวิเคราะห์ข้อมูล
และความรู้ เสนอแนวทางการขับเคล่ือน
การด าเนนิงานวิชาการ/มาตรการ/
แผนปฏิบัติการเสนอผู้บริหารเมื่อวันที่ 
8 ม.ค.64

3. ประชุมกลุ่มงานระดมสมอง/น าองค์ความรู้มา
จดัท าคู่มือปฏิบัติงานเบิกจา่ยงบประมาณผ่าน
ระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ของ
เจา้หนา้ที่กองคลัง ในกระบวนงานที่คัดเลือก   

1 คร้ัง เพื่อน าองค์ความรู้ของ
เจา้หนา้ที่กองคลังมาจดัการ
ความรู้
งานเบิกจา่ยงบประมาณ

4. เสนอคู่มือปฏิบัติงานเบิกจา่ยงบประมาณผ่าน
ระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ให้ผู้บริหารพิจารณาและ
ขออนมุัติเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานฯ 
เช่น LINE GROUP กองคลัง และเว็บไซต์กองคลัง

5 
กระบวนงาน

มีคู่มือปฏิบัติงาน
เบิกจา่ยงบประมาณ
และขออนมุัติเผยแพร่
คู่มือปฏิบัติงานฯ

5. รายงานการติดตามการด าเนนิงานตัวชี้วัดทุกเดือน 2 คร้ัง มีรายงานการประชุม

5. จดัท ารายงานผลการด าเนนิงานด้านวิชาการ 1 คร้ัง มีการรายงานผล
การด าเนนิงาน

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการด าเนินงานวิชาการของกองคลงั
โดยการจดัการความรู้การปฏิบัติงานเบิกจา่ยงบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลงั (D-Fins) ของเจา้หน้าทีก่องคลงั

รอบที่ 1 
(รอบ 6 
เดือนแรก)

ผลการด าเนินงาน
ระยะเวลาด าเนินการ รอบการ

ประเมนิ
กิจกรรม

จ านวน/
หน่วยนับ

เป้าหมาย

22  ค.63

22  ค.63-  มค.6 

  มค.-25 กพ. 6 

 -25 กพ.6 

  มค.-25 กพ.6 

  มค.-1  มคี.6 

เอกสารแนบตัวชี้วัดท่ี 2.4 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.5 ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย 
 กลุ่มงบประมาณ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ Gap จัดท ามาตรการ จัดท าแผนการขับเคลื่อน และรายงานผลใน
ระบบ DOC ดังนี้ 

Assessment (ผลการวิเคราะห์) 
1. ปีงบประมาณ 2563 การรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ DOC  6 โครงการ ผลส าเร็จ ร้อยละ 100 
2. จากผลการส ารวจการรับรู้การด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563( ITA)  พบว่าการรับรู้ด้านการใช้งบประมาณ มีผลคะแนน รอบแรก ร้อยละ 
75.13 รอบ 6 เดือนหลัง ร้อยละ 83.28 ดังนี้  
 

 
 
จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ากองคลังมีการด าเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมาย แต่มีผลคะแนนการรับรู้ของ

บุคลากรในหน่วยงานเรื่องการใช้งบประมาณไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ปปช. ก าหนดคือ ร้อยละ 85 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 
PIRAB พบว่ากระบวนการปฏิบัติงานขาดการสื่อสารแผนปฏิบัติการกองคลังและแนวทางบริหารแผนปฏิบัติการกรม
อนามัย (งบด าเนินงาน) ให้บุคลากรแต่ละกลุ่มงานในกองคลังรับทราบ ซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนาในการเพ่ิมทางการ
รับรู้ของบุคลากรภายในกองคลังแผนการใช้เงินและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามผลการวิเคราะห์ GAP ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอ้ยละ
คะแนน

ถ่วงน ำ้หนัก
รอ้ยละ

คะแนน
ถ่วงน ำ้หนัก

2 20.00 72.13 14.43 83.28 16.66
67.98 77.24
78.51 86.94
75.88 86.94
83.77 86.57
89.91 91.42
75.44 85.82
85.53 89.55
67.54 80.22
64.47 76.49
62.28 71.64

12.2 หน่วยงานของทา่นเปดิโอกาสใหท้า่น มีส่วนร่วมในการทกัทว้งถงึ
12.3 หน่วยงานของทา่นเปดิโอกาสใหท้า่น มีส่วนร่วมในการรอ้งเรยีนถงึ

คะแนนทีไ่ด้ 6 เดิอนหลัง

8.2 หน่วยงานของทา่น ใชจ้่ายงบประมาณ โดยค านึงถงึประเด็นไม่
9. หน่วยงานของทา่น ไม่ใช้จำ่ยงบประมำณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม
10. บคุลากรในหน่วยงานของทา่น ไม่มีการเบกิจ่ายเงินทีเ่ปน็เทจ็ เชน่ 
11.1 หน่วยงานของทา่น มีการจัดซ้ือจัดจ้าง/การจัดหาพสัดุ และการ
11.2 หน่วยงานของทา่น ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง/การจัดหาพสัดุ และการ
12.1 หน่วยงานของทา่นเปดิโอกาสใหท้า่น มีส่วนร่วมในการสอบถำมถงึ

ตัวชี วดัที ่2 กำรใช้งบประมำณ
7. ทา่นรู้เกีย่วกบัแผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปขีองหน่วยงานของ
8.1 หน่วยงานของทา่น ใชจ้่ายงบประมาณ โดยค านึงถงึประเด็น คุ้มค่ำ

ล้ำดับที่ ดัชนี/ตัวชี วดั
ค่ำน ำ้หนัก
(รอ้ยละ)

คะแนนทีไ่ด้ 6 เดิอนแรก

เอกสารแนบตัวช้ีวัดที่ 2.5 
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PIRAB GAP โอกาสในการพัฒนา 
P ยังไม่มี  
I ยังไม่มี  
R ยังไม่มี  
A ขาดการสื่อสารแผนปฏิบัติการกอง

คลังและแนวทางบริหารแผนปฏิบัติ
การกรมอนามัย (งบด าเนินงาน) ให้
บุคลากรแต่ละกลุ่มงานในกองคลัง
รับทราบ 

1. ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนให้บุคลากร
กองคลังทราบแผนปฏิบัติการกองคลังที่
ได้รับอนุมัติในระบบ DOCและปฏิบัติ
ตามแนวทางบริหารแผนปฏิบัติการกรม
อนามัย (งบด าเนินงาน)   
2. ก าหนดระยะเวลาการเบิกจ่าย
งบประมาณกองคลัง เพ่ือรายงานผล
การเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการกองคลัง
ในระบบ DOC 
3. ผู้รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ 
DOC ต้องมีการ 
ติดตามความเคลื่อนไหวการใช้งาน
ระบบอย่างต่อเนื่อง (ก าหนดระยะเวลา
เปิด-ปิด ระบบ) 
4. รายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ  ในระบบ DOC ให้
บุคลากรทราบในที่ประชุมกองคลัง 

B ยังไม่มี  
จากผลการวิเคราะห์ GAP กองคลังจึงน ามาก าหนดมาตรการในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกองคลัง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนให้บุคลากรกองคลังทราบแผนปฏิบัติการกองคลังที่ได้รับอนุมัติในระบบ DOCและ
ปฏิบัติตามแนวทางบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน)   

2. ก าหนดระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณกองคลัง เพ่ือรายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ 
กองคลังในระบบ DOC 

3. ผู้รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ DOC ต้องมีการติดตามความเคลื่อนไหวการใช้งานระบบอย่าง 
ต่อเนื่อง (ก าหนดระยะเวลาเปิด-ปิด ระบบ) 

4. รายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ในระบบ DOC ให้บุคลากรทราบในที่ประชุมกองคลัง 
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  ส าหรับแผนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ได้ด าเนินการตามแผนแล้วดังนี้ 

รายการ ระยะเวลา
จัดท าแผน 

จ านวน ผลการขับเคลื่อน 
แผน ผล 

1.จัดท าแผนปฏิบัติการกอง
คลัง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เสนอกรมเพ่ือ 
ขออนุมัติงบประมาณ 

1 -31 ต.ค. 
63 

1 ครั้ง 1 ครั้ง ด าเนินการแล้ว แผนได้รับอนุมัติเม่ือวันที่ 12 ต.ค. 
63  
https://finance.anamai.moph.go.th/download
/ 
article/article_20210203133415.pdf 

2. แต่งตั้งคณะท างานการ
จัดท าแผนปฏิบัติการกอง
คลัง และคณะท างาน
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1 -31 ต.ค. 
63  

2 ฉบับ 2 ฉบับ ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 2 ฉบับ ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/download
/ 
article/article_20210204113304.pdf 

3. วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) 
ที่ท าให้การขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการกองคลังไม่
บรรลุเป้าหมาย 

1 -31 ต.ค. 
63 

1 ครั้ง 1 ครั้ง ด าเนินการวิเคราะห์  GAP  ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/download
/ 
article/article_20210202151154.pdf 

4. จัดท ามาตรการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการของ
หน่วยงาน 

1 -31 ต.ค. 
63 

1 ครั้ง 1 ครั้ง ก าหนดมาตรการในการขับเคลื่อน ตาม  URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/download
/article/ 
article_20210202151154.pdf 

5. สื่อสารให้ความรู้แก่
บุคลากรกองคลังในการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
กองคลังให้บรรลุเป้าหมาย/
สื่อสารแนวทางบริหาร
แผนปฏิบัติการกรมอนามัย 
(งบด าเนินงาน) 

1 ต.ค. 63-
31ม.ค. 64 

2 ครั้ง 2 ครั้ง ด าเนินการสื่อสารแจ้งเวียนแผน 2 ครั้ง ตาม  URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/download
/article/article_20210209153303.pdf 
(กรมอนามัยมีการอนุมัติปรับแผนฯ เพ่ิม  เมื่อ 3 ก.พ. 
64) 

6. สื่อสารแจ้งเวียนก าหนด
ระยะเวลาการเบิกจ่าย
งบประมาณกองคลัง เพ่ือให้
สามารถรายงานผลการ
เบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ
กองคลังในระบบ DOC ได้ 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

1 -31 ม.ค. 
64 

1 ครั้ง 1 ครั้ง ด าเนินการแจ้งเวียนก าหนดระยะเวลาเบิกจ่าย
งบประมาณกองคลัง 1 ครั้ง ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/download
/ 
article/article_20210203133415.pdf 

https://finance.anamai.moph.go.th/download/
https://finance.anamai.moph.go.th/download/
https://finance.anamai.moph.go.th/download/
https://finance.anamai.moph.go.th/download/
https://finance.anamai.moph.go.th/download/
https://finance.anamai.moph.go.th/download/
https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/
https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/
https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210209153303.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210209153303.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/download/
https://finance.anamai.moph.go.th/download/
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รายการ ระยะเวลา
จัดท าแผน 

จ านวน ผลการขับเคลื่อน 
แผน ผล 

7. ติดตามเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ / 
จัดท ารายงาน รบจ.1 ทุก
วันที่ 15-20 ของเดือน 

1 ต.ค. 63 - 
28 ก.พ 64 

5 ครั้ง 4 ครั้ง กองคลังได้จัดท า รบจ.1 ขึ้นเว็บไซต์ ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานติดตามเร่งรัดการ
เบิกจ่ายฯ 
https://finance.anamai.moph.go.th/download
/article/article_20201028100311.pdf 
 
ครั้งที่ 2 วันที่ 16 พ.ย. 63 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/download
/article/article_20201118133044.pdf 
 
ครั้งที่ 3 วันที่ 15 ธ.ค. 63 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/download
/article/article_20201217124859.pdf 
 
ครั้งที่ 4 วันที่ 15 ม.ค. 64 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/download
/article/article_20210120100406.pdf 
 

8. จัดท าแผนก ากับติดตาม
ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการกองคลัง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564   

1-31 ธ.ค. 
63 

1 ครั้ง 1 ครั้ง จัดท าแผนก ากับติดตาม ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/download
/ 
article/article_20210204113731.pdf 

9. รายงานผลการขับเคลื่อน
แผนก ากับติดตามฯ/ประชุม
ติดตามความก้าวหน้าผล
การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการในระบบ 
DOC ภายในวันที่ 10 ของ
เดือน 

1 ม.ค. – 10 
มี.ค. 64 

2 ครั้ง  จัดประชุมกองเพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงาน เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 64 

10. บันทึกผลการ
ปฏิบัติการในระบบ DOC 
ทุกวันที่ 25-30 ของเดือน 

1 ต.ค. 63 – 
28 ก.พ. 64 

5 ครั้ง 4 ครั้ง บันทึกผล DOC รายเดือน 4 ครั้ง  ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/download
/article/article_20210205112159.pdf 
 

https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20201028100311.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20201028100311.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20201118133044.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20201118133044.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20201217124859.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20201217124859.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210120100406.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210120100406.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/download/
https://finance.anamai.moph.go.th/download/
https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210205112159.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210205112159.pdf
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ตัวช้ีวัดที่ 3.2 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคณุธรรมและความโปร่งใส (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) กรมอนามัย 
  การด าเนิน งานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่ วยงาน ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) เป็นการประเมินผลจากการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ใน 5 ตัวชี้วัด (การปฏิบัติหน้าที่ การใช้
งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต) ซึ่งเกณฑ์ในรอบ 5 เดือนแรก 
ของปี 2564 ต้องมีรายงานด้านผลผลิตและผลลัพธ์การด าเนินงานระดับ C (Comparisons) การเปรียบเทียบ T 
(Trends) แนวโน้มและระดับ Le (Level) ของการด าเนินงานปัจจุบัน มาวิเคราะห์เพ่ือวิเคราะห์ GAP เพ่ือน าไปสู่ 
การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
  กลุ่มพัสดุ ได้ด าเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ Gap จัดท ามาตรการ จัดท าแผนการขับเคลื่อน  
และรายงานผลในระบบ DOC ดังนี้ 
 Assessment (ผลการวิเคราะห์) 
  ระดับที่ 1 : Assessment 
  1. องค์ประกอบด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการด าเนินการ 

  1.1 ด้านแสดงผลผลิตและผลลัพธ์ ระดับ C (Comparisons) โดยใช้เปรียบเทียบกับ
สายงานสนับสนุนด้วยกัน ซึ่งมี 8 หน่วยงาน ดังนี้  

 
  จากตารางจะเห็นได้ว่าเมื่อเปรียบกับหน่วยงานสายสนับสนุน คือกองการเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีบุคลากร
ใกล้เคียงกับกองคลังมีระดับการรับรู้เรื่องการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ของปี 2563 พบว่า มีผลการ
ประเมินการรับรู้ที่ใกล้เคียงกัน 

   

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบตัวช้ีวัดที่ 3.2 
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1.2 ด้านแสดงผลผลิตและผลลัพธ์ระดับ T (Trends) โดยใช้ผลประเมินของ 3 รอบการประเมิน ดังนี้  

 
 จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่าในรอบการประเมินที่ผ่านมาของทั้ง 3 รอบการประเมิน การตอบแบบ
วัดการรับรู้ IIT ใน 5 ตัวชี้วัด (การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการ
แก้ไขปัญหาการทุจริต) ผลคะแนนรวมของรอบ 6 เดือนของปี 2563 ยังมีระดับการรับรู้ต่ ากว่าเป้าหมายในปี 2564 
ภาพรวมการรับรู้ร้อยละ 81.26 และผลประเมินการรับรู้ทุกตัวมีคะแนนต่ ากว่าเป้าหมายของปี 2564 (รอบ 5 
เดือนแรก) 

    1.3 ด้านแสดงผลผลิตและผลลัพธ์ระดับ le (Level)  ของผลประเมินด้าน IIT มีดังนี ้

 
  จากตารางระดับ Le มีคะแนนรวมร้อยละ 88.72 ถือว่าผ่านเป้าหมายรวมในปี 2564 รอบ 5 เดือน
แรก ซึ่งก าหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และตัวชี้วัดที่ยังมีคะแนนยังต่ ากว่าเป้าหมายในรอบ 5 เดือนแรกคือการรับรู้
เรื่องการใช้งบประมาณ ในหัวข้อค าถามเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดจัดซื้อจัด
จ้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การทักท้วง การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ และการร้องเรียน  จึงอาจจะท าให้
ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวไม่ครอบคลุมทุกคนในองค์กร เมื่อพิจารณาไปถึงข้อค าถามย่อย ก็ยังมีหลายข้อในแต่ละ
ตัวชี้วัดที่ยังมีคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85 คือเรื่องการใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
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จึงพิจารณาด าเนินการในส่วนที่มีการรับรู้ต่ า คือการรับรู้ เรื่อง การใช้งบประมาณเป็นล าดับแรกตามแผนปฏิบัติการ 
การด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ตามลิงก์
https://finance.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7030 

 2. องค์ประกอบด้านข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ด้านความคาดหวัง :  
  ข้อมูลข้อเสนอแนะในรอบ 6 เดือนหลัง ของปี 2563 ที่ปรากฏตามแบบวัดการรับรู้คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง พบว่าต้องการ 

1. ให้มีการขับเคลื่อน ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง 
2. ให้มีการสร้างเสริมและตระหนักรู้การด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสให้มากข้ึนในองค์กร  

เพ่ือให้บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องในแง่คุณธรรม แนวปฏิบัติ และกฎหมาย 
  การวิเคราะห์ GAP 
  จากการ Assessment พบว่า ผลประเมินตามแบบวัดการรับรู้ฯ ในรอบท่ีผ่านมา ยังมีผลคะแนนต่ า
กว่าเป้าหมายในบางตัวชี้วัด คือตัวชี้วัด เรื่องการใช้งบประมาณ เนื่องจาก 

1. การรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อหน่วยงานตนเองในเรื่องของการใช้งบประมาณยังไม่ทั่วถึง 
2. ภารกิจงาน หรือลักษณะงานที่ต่างท าให้การรับรู้ของบุคลากรในองค์การไม่เท่ากัน 
3. บุคลากร มีความเขา้ใจค าถามในแต่ละข้อไม่เหมือนกัน 

PIRAB GAP โอกาสในการพัฒนา 
P การรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อ

หน่วยงานตนเองในเรื่องของการใช้
งบประมาณ ยังไม่ทั่วถึง 

จัดกิจกรรมลงกลุ่มงานเพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจในประเด็นค าถามของตัวชี้วัด 
เรื่อง การใช้งบประมาณ ตามแบบวัดการ
รับรู้ฯ I ยังไม่มี 

R ยังไม่มี 
A การสื่อสารเกี่ยวกับภารกิจงานใน

องค์การยังไม่ทั่วถึง 
B บุคลากร มีความเข้าใจค าถามในแต่

ละข้อไม่เหมือนกัน 
  ผลการวิเคราะห์ GAP กลุ่มพัสดุ จึงได้ก าหนดมาตรการในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ กองคลัง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 1. มาตรการการสร้างการมีส่วนร่วมในองค์การและการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ส าหรับแผนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ได้ด าเนินการตามแผนแล้วดังนี้ 

รายการ ระยะเวลา
จัดท าแผน 

จ านวน ผลการขับเคลื่อน 
แผน ผล 

1. การสื่อสารความเข้าใจ
ค าถามของแบบวัดการ
รับรู้ฯ ในหน่วยงาน 

1 - 8 ก.พ. 
2564 

1 ครั้ง - อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
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รายการ ระยะเวลา
จัดท าแผน 

จ านวน ผลการขับเคลื่อน 
แผน ผล 

2. จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้ในหน่วยงาน 
  - เกี่ยวกับแผน
งบประมาณ 
  - เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จ้าง
ในหน่วยงาน 

10 - 15 ก.พ.
2564 

2 ฉบับ - อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

3. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดท า 
TOR  
ที่ดี การบริหารสัญญา  
ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

28 - 30 ต.ค. 
2563 

1 ครั้ง 1 ครั้ง โครงการ/ผลสรุปการด าเนินงานของ
โครงการตามลิงก์
https://finance.anamai.moph.go.th/m
ain.php?filename=psd_28302564 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.23 ระดับความส าเร็จของการจัดท าผังการปฏิบัติงาน (flowchart) การจดัซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 Assessment (ผลการวิเคราะห์)  
 ในที่นี้จะใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ 2 ส่วน คือ 
 1. ข้อมูลจาก Flowchart การจัดซื้อจัดจ้างเดิม ซึ่งกองคลังได้เคยจัดท าไว้ เมื่อปี 2561 ซึ่งเผยแพร่
ไว้บนเว็บไซต์หน่วยงาน หัวข้อ คลังความรู้
(https://finance.anamai.moph.go.th/more_news.php?cid1797&filename=index2016) โดย มี
รายละเอียด ดังนี้  

1) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง  
2) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)  
3) วิธีคัดเลือก 
4) วิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 

 Flowchart  ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้องได้
เห็นภาพรวมของการจัดซื้อจัดจ้างทั้งระบบ แต่ Flowchart เดิมมีรายละเอียดไม่เพียงพอ โดยมีบางจุดที่เห็นว่าควรจ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการท างานยิ่งขึ้น เพ่ือให้ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้ที่ เกี่ยวข้อง  
ได้เห็นภาพรวมพร้อมรายละเอียดของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา สามารถท าความเข้าใ จและ
น าไปใช้เป็นคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
  2. ข้อมูลที่ได้รับจากผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งในท่ีนี้หมายถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ของทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมอนามัย ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค และนโยบายของผู้บริหารกอง ที่ต้องการให้
กลุ่มงานพัสดุจัดท าแนวทาง/เครื่องมือ ที่เป็นปัจจุบัน และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเครื่องมือนั้น อาจ
ตอบโจทย์ในเรื่องของระยะเวลาปฏิบัติงาน FTE ได้ด้วย 
 ซึ่งในรอบ 5 เดือนแรกขอพิจารณาเลือกกระบวนการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ในการปรับปรุง Flowchart ขั้นตอนการปฏิบัติงานจากรูปแบบเดิมให้มีรายละเอียด
เพ่ิมข้ึน และสอดรับกับบทบัญญัติของกฎหมายและหนังสือเวียนฉบับล่าสุด โดยจะเลือกวิธีจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานใน
สั งกั ด ก รม อ น ามั ย ใช้ ม าก ที่ สุ ด  วิ ธี ป ร ะก วด ราค า อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์  (e-bidding) วิ ธี คั ด เลื อ ก  แ ล ะ 
วิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบตัวช้ีวัดที่ 3.23 

https://finance.anamai.moph.go.th/more_news.php?cid1797&filename=index2016)%20โดย
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 ส าหรับผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) ในการบริหารสัญญา ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงาน  
5 เดือนหลัง (มี.ค. – ก.ค.64) 
 

PIRAB GAP โอกาสในการพัฒนา 
P ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นคู่มือ/แนว

ทางการปฏิบัติตามข้ันตอนวิธีการจัดหาแบบเดิม ซึ่งไม่
สอดรับกับบทบัญญัติของกฎหมายและหนังสือเวียน
ล่าสุด ซึ่งมีเนื้อหา และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ไม่
ละเอียดเพียงพอ และไม่มีเอกสารตัวอย่างงานที่
เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เป็นตัวอย่างประกอบ ให้
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นคู่มือ/
แนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดให้มีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ภายในหน่วยงาน
ภายใต้สังกัดกรมอนามัย เมื่อ
มีข้อมูลเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ
ข้อปฏิบัติใหม่ ๆ 
2. ปรับปรุงแนวทาง/ 
เครื่องมือ ที่ปรับปรุงและ
สร้างใหม่ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติด้าน
พัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปใช้
เป็นคู่มือและแนวทางการ
ปฏิบัติงาน สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง ลดปัญหาการ
ปฏิบัติงานที่ผิดพลาดได้ 

R ด้านกฎ ระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นข้อมูลใหม่
ล่าสุด 

จากผลการวิเคราะห์ GAP กองคลังจึงน ามาก าหนดมาตรการ การปรับปรุงผังการปฏิบัติงาน  
(Flowchart) ที่สอดรับกับบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุน าไปปฏิบัติในการ
จัดหาพัสดุได้ถูกต้อง และสอดรับกับกฎหมาย และระเบียบ เป็นการลดปัญหาการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดได้  
โดยมีวิธีการด าเนินงาน และสรุปประเด็นความรู้ให้กับผู้รับบริการไว้บนเว็บไซต์หน่วยงาน ตามลิงก์ 
https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210203175035.pdf 
1. วิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูล และ GAP 
2. คัดเลือกกระบวนการท่ีจะด าเนินการ 
3. ก าหนดมาตรการในการจัดท า 
4. สรุปประเด็นความรู้ให้แก่ผู้รับบริการ 
5. จัดท าflowchart 
    - วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  e-bidding 
    - วิธีคัดเลือก 
    - วิธีเฉพาะเจาะจง  
6. สรุปผลการด าเนินงาน 
7. เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน 3 ช่องทาง  คือ website กรมอนามัย ลง application   
   line group และหนังสือเวียนทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมอนามัย 
8. ส่งรายงานในระบบ DOC ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 
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กิจกรรมภายใต้แผนขับเคลื่อน ที่ด าเนินการแล้ว มีดังนี้  

รายการ ระยะเวลา
จัดท าแผน 

จ านวน ผลการขับเคลื่อน 
แผน ผล 

1. วิเคราะห์สถานการณ์
ข้อมูล และ GAP 

15-18 ม.ค.64 1 ครั้ง 1 ครั้ง  
ด าเนินการแล้ว ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/down
load/article/article_20210203172842.pdf 

2. คัดเลือกกระบวนการ
ที่จะด าเนินการ 

18 ม.ค.64 1 ครั้ง 1 ครั้ง 

3. ก าหนดมาตรการใน
การจัดท า 

19 ม.ค.64 1 ครั้ง 1 ครั้ง 

4. สรุปประเด็นความรู้
ให้แก่ผู้รับบริการ 

25 ม.ค.64 1 ครั้ง 1 ครั้ง ด าเนินการแล้ว ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/down
load/article/article_20210203175035.pdf 

5. จัดท าflowchart 
    - วิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป  
    - e-bidding 

25-31 ม.ค.64 
 

1 รูปแบบ 1 รูปแบบ ด าเนินการแล้ว ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/more
_news.php?cid=1797&filename=index201
6 

6. สรุปผลการ
ด าเนินงาน /ประชุม
ติดตามความก้าวหน้า
ของตัวชี้วัดภายในวันที่ 
10 ของเดือนถัดไป 

1-10 ก.พ 64 1 ครั้ง 1 ครั้ง จัดประชุมกองเพ่ือติดตามความก้าวหน้า เมื่อ
วันที่ 4 ก.พ. 64 

7. เผยแพร่ 
-ลง website กองคลัง 
-ลง application line 
group 
-หนังสือเวียนทุก
หน่วยงานภายใต้สังกัด
กรมอนามัย 

1-10 ก.พ 64 3 ช่องทาง 3 ช่องทาง ด าเนินการแล้ว ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/more
_news.php?cid=1797&filename=index201
6 

8. ส่งรายงานในระบบ 
DOC 

1-10 ก.พ. 64 1 ครั้ง 1 ครั้ง ตาม URL 
http://doc.anamai.moph.go.th/index.php
?r=str-indicator-opdc/index 
 

 

 
 



- 67 - 
 

 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดที่ 3.3 ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นหรือมากกก
ว่าก่อนเข้ารับการอบรม 

ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  (ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนา
ก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล) เพ่ือการสร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ท างานให้มีความสามารถ ใน
การสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด รวมถึงการพัฒนาทักษะ  ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในบุคลากร
ภาครัฐให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานสากล  รองรับการพัฒนาประเทศในยุค
เศรษฐกิจและสังคมท่ีใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลัก ในการขับเคลื่อน 

จากนโยบายฯดังกล่าว กองคลังจึงได้จัดท าระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ขึ้นมาเพ่ือมุ่งเน้นที่จะ
พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน และการพัฒนากระบวนการท างานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ทั้งนีก้ารน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ  
รายการข้อมูลที่น ามาใช้ 

1 ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการด าเนินการ 
รายการ รายละเอียด 

ระดับ C (Comparisons) 
การเปรียบเทียบ 

ปี 2563 มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพภาคี
เครือข่ายระบบบริหารการเงินการคลัง D-Fins โดยบุคลากรกองคลังเข้าร่วม
การประชุมในครั้งนั้น ทั้งสิ้น 31 คน  
ในปี 2564 กองคลังจึงได้จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรกอง
คลังทั้งหมด 64 คน เพ่ือให้บุคลากรกองคลังทุกระดับมีความรู้ในระบบฯ 
เพ่ิมมากข้ึน 

ระดับ T (Trends) แนวโน้ม แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต 
       การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในคริสต์ศตวรรษที่21มีแนวโน้มที่จะ
พัฒนาคอมพิวเตอร์ให้มี ความสามารถใกล้เคียงกับมนุษย์ หรือเรียกกว่า
เทคโนโลยี เช่น การเข้าภาษาสื่อสารของมนุษย์ โครงข่ายประสาทเทียม 
ระบบจ าลอง ระบบเสมือนจริง โดยพยายามน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น
ลดข้อผิดพลาดและป้องกันไม่ให้น าไป ใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องหรือผิดกฎหมาย 
• การพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่
เชื่อมโยงกันทั่วโลก ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ช่องทางการด าเนิน
ธุรกิจ เช่น การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การ
ผ่อนคลายด้วยการดูหนัง ฟังเพลง และบันเทิงต่างๆ เกมออนไลน์ 
• การพัฒนาให้คอมพิวเตอร์สามารถฟังและตอบเป็นภาษา พูดได้ อ่าน
ตัวอักษรหรือลายมือเขียนได้ การแสดงผลของคอมพิวเตอร์ได้เสมือนจริง 
เป็นแบบสามมิติ และการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส เสมือนว่าได้อยู่ในที่นั้นจริง 
• การพัฒนาระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล ฐานความรู้ เพ่ือพัฒนาระบบ
ผู้เชี่ยวชาญและการจัดการความรู้ 
• การศึกษาตามอัธยาศัยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) การเรียน

เอกสารแนบตัวช้ีวัดที่ 3.3 

https://www.prosofthcm.com/Article/Detail/16817
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รายการ รายละเอียด 
การสอนด้วยระบบโทรศึกษา (tele-education) การค้นคว้าหาความรู้ได้
ตลอด 24 ชั่วโมงจากห้องสมุดเสมือน (virtual library) 
• การพัฒนาเครือข่ายโทร คมนาคม ระบบการสื่อสารผ่านเครือข่ายไร้สาย 
เครือข่ายดาวเทียม ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ท าให้สามารถค้นหาต าแหน่ง
ได้อย่างแม่นย า 
• การบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือข่ายการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ ด าเนินการของภาครัฐที่
เรียกว่า รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-government) รวมทั้งระบบฐานข้อมูล
ประชาชน หรือ e-citizen 
รัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ 

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) คือ วิธีการบริหารจัดการ
ภาครัฐสมัยใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสารเพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ ด าเนินการของภาครัฐ ปรับปรุงการให้บริการแก่
ประชาชน บริการข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ท าให้ประชาชนได้รับการบริการจากภาครัฐที่ดีขึ้น มีความใกล้ชิดกับ
ภาครัฐมากข้ึน อีกท้ังท าให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันกับนานา
ประเทศได้ดีขึ้นด้วย 

ที่มารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของไทย โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
ด าเนินการโดยด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือมุ่งให้เห็นผลเป็น
รูปธรรมในระยะ 2 ปี ดังนี้ 
1.การให้บริการต่อสาธารณะโดยจะผลักดันเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการ 
• การให้บริการข้อมูลที่ดี มีมาตรฐาน และคุณภาพแก่สาธารณะ อันได้แก่ 
ประชาชน ภาคธุรกิจ และ ภาครัฐ 
• การให้บริการที่ดีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น 4 ท. คือ ที่เดียว ทันใด 
ทั่วไทย ทุกเวลา 
2.การบริหารจัดการของรัฐ 
• การบริหารจัดการด้านการเงินระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ 
• การจัดซื้อจัดจ้างผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่รวด เร็ว โปร่งใส ยุติธรรม 
• การบริหารข้อมูลและทรัพยากรภาครัฐ 
3.การติดต่อสื่อสาร และประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
• ภายในและระหว่าง กระทรวง 
• ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรส่วนท้องถิ่น 
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รายการ รายละเอียด 
ตัวอย่างของรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 
1. ระบบสารสนเทศส าหรับงานประปา บริการเบ็ดเสร็จภายในคราวเดียว คือ 
จดมาตรจ านวนการใช้น้ า พิมพ์ใบแจ้งหนี้ และส่งให้ลูกค้าได้ทันที โดยใช้เวลา
ทั้งสิ้นไม่เกิน 10 นาที ผู้ใช้บริการสามารถน าใบแจ้งหนี้ไปช าระเงินที่สาขา
ของการประปานครหลวง หรือที่ท าการไปรษณีย์ หรือที่ Counter Service 
หรือช าระผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยบัตรเครดิต 
2. การยื่นแบบแสดงและช าระภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ต เข้าสู่ระบบได้ที่ 
www.rd.go.th มีบริการ 2 แบบ คือ 1. การบริการแบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมโปรแกรมค านวณภาษีเงินได้ และ 2. การยื่นแบบทาง
อินเทอร์เน็ต 
3. จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การประมูลแบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ 
ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ คือ 
www.gprocurement.go.th หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานที่จัดประมูล 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของหน่วยงานรัฐ 
2. เพ่ิมคุณภาพในการบริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็ว 
3. สร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานและให้บริการ 
4. ลดต้นทุนการด าเนินงานและการให้บริการของหน่วยงาน ภาครัฐ 
5. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ที่มา : https://www.prosofthcm.com/Article/Detail/16795 

ระดับ Le (Level) 
ของผลการด าเนินการในปัจจุบัน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองคลังได้ด าเนินการจ้างท าโปรแกรมบริหาร
การเงินการคลั ง (Digital Finance System)  เพ่ื อติดตามการใช้ จ่ าย
งบประมาณของหน่วยงาน กระบวนการเริ่มตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณ 
เป็นรายแผนงบประมาณ ผลผลิต และกิจกรรมหลัก ครอบคลุมทุกงบรายจ่าย 
ซึ่งระบบนี้จะท าให้หน่วยงานทราบความเคลื่อนไหวงบประมาณของ
หน่วยงาน มีความ Real time เทียบเท่าระบบ GFMIS เมื่อได้มีการทดลองใช้
ระบบเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2563 โดยท าการทดลองใช้กับหน่วยงานน า
ร่อง 7 หน่วยงาน เริ่มใช้งานจริงทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 พบว่าหน่วยงานยังประสบปัญหาการเข้าใช้งาน
ระบบ เช่น ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ไม่ทราบความหมาย ค าจ ากัดความแต่ละเมนู ว่า
ใช้งานอย่างไร กองคลังจึงได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพภาคีเครือข่ายระบบบริหารการเงินการคลัง D-fins ขึ้น เพ่ือเป็นการ
พัฒนาภาคีเครือข่ายผู้ใช้งานของระบบให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบบริหารการเงินการคลังได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 



- 70 - 
 

 
 

2.ด้านผู้รับบริการมีข้อมูล 
รายการ รายละเอียด 

กลุ่มผู้รับบริการปัจจุบัน บุคลากรกองคลัง 
กลุ่มผู้รับบริการอนาคต บุคลากรกรมอนามัย 
ความต้องการ กระบวนการที่ใช้ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การเบิกจ่ายของหน่วยงาน ที่มี

ความ Real time เทียบเท่าระบบ GFMIS ให้สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์
ประมวลผลในมิติต่าง ๆ พร้อมเสนอได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลาและมี
ประสิทธิภาพ 

ความคาดหวัง พัฒนาศักยภาพของบุคลากรกองคลังผู้ใช้งานระบบให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบบริหารการเงินการคลังได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความผูกพัน การด าเนินงานร่วมกันเป็นทีม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่มีเป้าหมายเดียวกัน 
ความพึงพอใจ บุคลากรที่เข้าร่วม Workshop มีความรู้ ความเข้าใจ และน าสิ่งที่ได้รับจากการ

อบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
ความไม่พึงพอใจ บุคลากรบางกลุ่มยังขาดความช านาญในการเข้าใช้งานระบบฯ 
ข้อเสนอแนะจากผู้บริการ ควรมีการจัดกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือฝึกทักษะให้บุคลากร

เกิดความช านาญในการเข้าใช้ระบบมากยิ่งขึ้น 

3.ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อมูล 
รายการ รายละเอียด 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปัจจุบัน บุคลากรกองคลัง 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอนาคต ผู้บริหาร บุคลากรกรมอนามัย 
ความต้องการ ได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่

มีความรู้ความสามารถ เนื่องจากปัจจุบันกองคลังไม่มีบุคลากรในด้านนี้ 
ความคาดหวัง บุคลากรในกองคลังมีความรู้ ความสามารถในการใช้งานระบบฯ เพ่ือน าความรู้

ไปถ่ายทอดให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป 
ความผูกพัน ผู้บริหารให้การสนับสนุนในการจัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลัง D-fins  
ความพึงพอใจ บุคลากรกรมอนามัย มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ใน

การปฏิบัติงานได้ 
ความไม่พึงพอใจ ไม่ได้รับการสนับสนุนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้ความสามารถ  
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร ให้ท างานเร็วขึ้น มีความเชี่ยวชาญ
มากขึ้น ท าให้ประสบความส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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4.ประเมินความเสี่ยง 
รายการ รายละเอียด 

ระดับความเสี่ยง ต่ า 
ผลกระทบ 2 
โอกาส 1 

 

ความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

วิธีการควบคุม 
โอกาส ผลกระทบ คะแนน ระดับ

ความ
เสี่ยง 

วิธีการ 

บุคลากรที่เข้าร่วม 
Workshop มีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่
เพ่ิมข้ึน หรือมากกว่าก่อนเข้า
รับการอบรม 

1 2 2 ต่ า การ
ควบคุม
ความ
เสี่ยง 

ให้ความรู้ในการใช้งาน
ระบบฯ และประเมิน
ความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 

5.ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและดิจิทัลมีข้อมูล 
รายการ รายละเอียด 

แ ผ น ใ น ก า ร ร อ ง รั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างาน
เพ่ื อรองรับ ระบบ เทคโน โลยี
ดิจิทัล 

บุคลากรมีการปรับรูปแบบการท างานให้เข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น  โดยน า
ระบบฯ เข้ามาใช้กระบวนการท างาน ตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณ เป็นรายแผน
งบประมาณ ผลผลิต และกิจกรรมหลัก ครอบคลุมทุกงบรายจ่าย เช่น           
งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน และเงินนอก
งบประมาณ โดยทุกหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบฯ  

ผลการวิเคราะห์กระบวนงาน
และโอกาสในการพัฒนารูปแบบ
การท างาน เพ่ือรองรับระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ระบบฯ นี้สามารถท าให้หน่วยงานทราบความเคลื่อนไหวงบประมาณของ
หน่วยงานมีความ Real time เทียบเท่าระบบ GFMIS และสามารถติดตามผล
การเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่ายงบประมาณ หน่วยงานทราบความ
เคลื่อนไหวงบประมาณ เพ่ือน าเสนอผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.ด้านข้อมูลวิชาการ กฎระเบียบ และอ่ืน ๆ น ามาใช้สนับสนุนให้มี 
รายการ รายละเอียด 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย การปรับปรุงกระบวนการท างานให้เกิดประสิทธิผลและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการท างาน 

การปรับปรุง
กระบวนการ 

น าระบบบริหารการเงินการคลัง D-Fins มาถ่ายทอดให้บุคลกรกองคลัง โดยจัดท า
แบบทดสอบก่อนอบรมและหลังอบรมเพ่ือประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าอบรม 

พัฒนาสินค้าและ
บริการ 

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพ่ือเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานในสังกัดกรม
อนามัย 

ความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลัง 
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รายการ รายละเอียด 
แนวทางการพัฒนา
บุคลากรหน่วยงาน 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยวิธี Workshop , Coaching  

แนวทางพัฒนาตนเอง พัฒนาตนเองเก่ียวกับระบบการเงินการคลัง ให้มีทักษะและความช านาญในการปฏิบัติงาน 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดมาตรการและแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานตัวช้ีวัด 
1. บุคลากรกองคลังผู้รับผิดชอบลงข้อมูลในระบบ D-Fins  ร้อยละ 62.50 ยังขาดทักษะ และความช านาญ 

ในการใช้งานระบบ D-fins (วัดจากผลคะแนนการท า Pre-test) 
PIRAB GAP โอกาสในการพัฒนา 

P 1.บุคลากรกองคลังผู้รับผิดชอบลงข้อมูลใน
ระบบ D-Fins  ร้อยละ 62.50 ยังขาด
ทักษะ และความช านาญ ในการใช้งาน
ระบบ D-Fins 

- 

I ยังไม่มีการลงทุน - 
R คู่มือการใช้งานระบบยังไม่เสร็จสมบูรณ์ คู่มือการใช้งานระบบบริหารการเงินการคลัง   (D-Fins)  
A ไม่มีสื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นการชี้น าอย่าง

ชัดเจน 
ใช้ App Line ในการตอบข้อซักถามเก่ียวกับปัญหาการ
ใช้งานระบบ D-Fiins 

B ยังไม่มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
ถ่ายทอดข้อมูลระหว่างบุคลากร 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยวิธี Workshop 
(Workshop คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเล็ก ๆ 
หรือการอบรมแบบเข้มในระยะเวลาสั้นๆ เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ โดยเน้นให้มีการ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และเสนอเทคนิคหรือทักษะใหม่ๆ 
ต่อผู้เข้าร่วมประชุม) 

2. มาตรการที่ก าหนด 
 1.  สนับสนุนการพัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล : จัดท าโครงการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือยกระดับศักยภาพการท างานในหน่วยงาน (B,I) 
 2.  พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน : จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยวิธี 
Workshop ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน  (Workshop คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมทางวิชาการเป็นกลุ่ม
เล็ก ๆ หรือการอบรมแบบเข้มในระยะเวลาสั้นๆ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ โดยเน้นให้มีการแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็น และเสนอเทคนิคหรือทักษะใหม่ๆ ต่อผู้เข้าร่วมประชุม) (B,P,A) 
 3.  สร้างความรู้และความเข้าใจของผู้เข้าอบรมด้วยการประเมินความรู้ก่อนและหลังเข้ารับการอบรม :         
ผู้เข้ารับการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการต้องท าการทดสอบก่อนการเข้ารับการอบรม (Pre-test) และหลังการเข้ารับ
การอบรม (Post-test) (B) 
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มาตรการ 
1. สนับสนุนการพัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
2. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 
3. สร้างความรู้และความเข้าใจของผู้เข้าอบรมด้วยการประเมินความรู้ก่อนและหลังเข้ารับการอบรม 

PIRAB 
P สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรกองคลัง 
I - 
R เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคู่มือการใช้งานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) 
A พัฒนาสื่อและช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงบุคลากรกองคลังผู้ใช้งานระบบ D-fins 
B ผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความตระหนักรู้ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ประเด็นความรู้ 
 1. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  (ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนา
ก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล)  
 2. แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอนามัย พ.ศ. 2563 – 2565  
 3. คู่มือใช้งานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-FINS)  
 เพ่ือให้บุคลากรกองคลังสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของ
กรมอนามัย 4.0 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
4. แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย 
(จ านวน) 

หน่วยนับ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
จัดท าโครงการเพ่ือของบประมาณ
ประจ าปี 2564 

1 ครั้ง 
ต.ค. – ก.ค.

2564 
กองคลัง 

2 
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยวิธี 
Workshop  

2 ครั้ง 
ต.ค. – ก.ค.

2564 
กองคลัง 

3 
ประเมินผลการทดสอบก่อนการเข้า
รับการอบรม (Pre-test) และหลังเข้า
รับการอบรม (Post-test) 

2 ครั้ง 
ม.ค. – ก.ค.

2564 
กลุ่มบัญชี     
กองคลัง 

4 
วิเคราะห์ผลการทดสอบก่อนการเข้า
รับการอบรม (Pre-test) และหลังเข้า
รับการอบรม (Post-test) 

2 ครั้ง 
ม.ค. – ก.ค.

2564 
กลุ่มบัญชี     
กองคลัง 

5 
สรุปผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
โดยวิธี Workshop 

2 ครั้ง 
ก.พ. - ก.ค.

2564  
กลุ่มบัญชี     
กองคลัง 
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