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การประชุมติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำตัวช้ีวัดของกองคลังประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
และเตรียมความพรอมรับการตรวจของคณะกรรมการขับเคล่ือนและประเมินผลกรมอนามัย                            

(Healthy workplace)  
ครั้งท่ี 4/2564 

วันพฤหัสบดีท่ี 4 กุมภาพันธ 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หองประชุมกองคลัง 
                                                                        

                                                  ……………………………………….. 
ผูมาประชุม 
 
1. นางสาวเกษร พานิชย  ผูอำนวยการกองคลัง    ประธาน 
2. นางสาวรัตนติยา ขำแกว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ   หัวหนากลุมงบประมาณ 
3. นางสาวเอกฤทัย สารนาค นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ   หัวหนากลุมการเงิน 
4. นางอรุณี อินทรขำ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ   หัวหนากลุมบัญชี 
5. นางสาวปวิตรา รุงเรือง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ หัวหนากลุมพัสดุ 
6. นางสาวจีระภา   ขาวละเอียด เจาพนักงานธุรการอาวุโส หัวหนากลุมอำนวยการ 
7. นางสาวฉัตรรัตน ตนภูบาล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมงบประมาณ 
8. นางสาวทิตยา ศุภกุลธาดาศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมงบประมาณ 
9. นางสาวศศิธร แสนศิลา เจาพนักงานการเงินและบัญชี    กลุมงบประมาณ 
10. นางสาวกนกนาถ ศรีกาญจน นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมงบประมาณ 
11. นางสาวพรเพ็ญ ทองนุน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมบัญชี 
12. นางสาววชิุดา แสงฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมบัญชี 
13. นางสาวสุพรรณา   อายาเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมบัญชี 
14. นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมบัญชี 
15. นางนภารัตน วงศรักษา นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กลุมพัสดุ 
16 นายรังสฤษดิ์ เชื้อดวงผุย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุมพัสดุ 
17. นางสาวสิริกัญญา หนูบัว เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กลุมพัสดุ 
18. นางดวงกมล คลายพ่ึงสินธุ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมพัสดุ 
19. นางสาวอุษณี ทองชมภู พนักงานพัสดุ ระดับ ส3 กลุมพัสดุ 
20. นางสาวสิดาพร หวังทรัพยนอย นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมการเงิน 
21.  นายวิษณุ แซเตียว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมการเงิน 
22. นายมณฑล ตาลเยื้อน เจาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กลุมการเงิน 
23. นางสาวรัชดา พงษคะเชน นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมการเงิน 
24. นางพิสมัย   พุมสุข เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุมอำนวยการ 
25. นางหนูแดง สีหาเสนา           เจาพนักงานบริการเอกสารท่ัวไป ระดับ บ 2 กลุมอำนวยการ 
 

 



- 2 – 
 

รายงานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำตวัช้ีวัดของกองคลังประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
และเตรียมความพรอมรับการตรวจของคณะกรรมการขับเคล่ือนและประเมินผลกรมอนามัย (Healthy workplace)  

ครั้งท่ี 4/2564 
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 4 กุมภาพันธ 2564 ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ช้ัน 2 กรมอนามัย 

วาระการประชุม สรุปประเด็น/สถานการณ มติท่ีประชุม / มอบหมาย 
 ประธานกลาวเปดประชุม และดำเนินการประชุมโดยใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตางๆ 

ตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้ 
 

 

วาระท่ี 1 ประธานแจงเพ่ือทราบ ประธานแจงใหทราบวาสำหรับการประชุมครั้งนี้  เปนการติดตามรายงานความกาวหนา              
ตามแผนปฏิบัติการตัวชี้วัดคำรับรองฯ กองคลัง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564    
รอบ 5 เดือนแรก มีตัวชี้วัด จำนวน 8 ตัว  
 

 

รับทราบ 

วาระท่ี 2  เรื่องรับรอง      
            รายงานการประชุม    
 
 
 
วาระท่ี 3  เรื่องเสนอ 
             พิจารณา 
 
 
 
 
 
 

- ประธานขอให ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้ งท่ี  3/2564 เม่ือวันท่ี                  
18 มกราคม 2564  
 
 
 
3.1 การติดตามผลการดำเนนิงานการจัดทำตัวช้ีวัดของกองคลังประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 8 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
     ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 รอยละความสำเร็จการดำเนินงานตรวจสอบ ตามแผนการ
ตรวจสอบประจำป/การประเมินการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ        
การบริหารความเส่ียง 
       นางสาววิชุดา  แสงฤทธิ์ ผูแทนจากกลุมบัญชี รายงานผลการจัดทำตัวชี้วัดท่ี 2.1 
ประจำเดือน มกราคม 2564 ดังนี้ 
 

รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
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วาระการประชุม สรุปประเด็น/สถานการณ มติท่ีประชุม / มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห ตัวช้ีวัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน    
การควบคุมภายใน กองคลัง 

จากรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน 
รายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในกรมอนามัย การควบคุมภายในของ
หนวยงาน ป 2563 – ปจจุบัน การปฏิบัติงานของกองคลังสวนใหญปฏิบัติถูกตอง 
เปนไปตามระเบียบฯ หลักเกณฑ ท่ีกำหนด มีระบบการควบคุมภายในตามหลักการ
ควบคุมภายในท่ีดี มีประสิทธิภาพ การบันทึกขอมูล การจัดทำรายงานมีความ
นาเชื่อถือ แตยังมีประเด็นขอตรวจพบจากการปฏิบัติงานคลาดเคลื่อนจากกฎหมาย 
ระเบียบฯ สามารถสรุปไดดังนี้ 

(รายละเอียดตามตารางเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 2.1.1 และ 2.1.2) 

          ตัวช้ีวัดท่ี  2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพ 
นายวิษณุ  แซเตียว ผูแทนกลุมการเงินรายงานผลการจัดทำตัวชี้วัดท่ี 2.2 

ประจำเดือนมกราคม 2564 ดังนี้ 
 - เอกสารหลักฐานแสดงการวิเคราะหขอมูล ป 2563 - 2564  กำหนดนโยบาย 
กำหนดมาตรการสำคัญ กำหนดความรูของบุคลากรในองคกร 

(รายละเอียดตามตารางเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 2.2) 

 

ตัวช้ีวัดท่ี  2.3 รอยละการเบิกจายงบประมาณ 
  นางสาวฉัตรรัตน  ตนภูบาล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  รายงานผล
การติดตามกำกับตัวชี้วัดท่ี 2.3 ประจำเดือนมกราคม 2564 ดังนี้ 
  รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ณ วันท่ี 31 มกราคม 2564 กองคลัง   
มีผลการเบิกจายภาพรวมและงบดำเนินงานรอยละ 53 สูงกวาเปาหมายท่ีกรมอนามัย
กำหนดไว ในสวนของงบลงทุนเนื่องจากกองคลังไดรับการจัดสรร                     
เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2564 ขณะนี้อยูระหวางการดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง คาดวา
จะดำเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ 2564  

(รายละเอียดตามตารางเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 2.3) 
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วาระการประชุม สรุปประเด็น/สถานการณ มติท่ีประชุม / มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวช้ีวัดท่ี  2.4 ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 
นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด หัวหนากลุมอำนวยการ รายงานผลการจัดทำ 

ตัวชี้วัดท่ี 2.4 ประจำเดือนมกราคม 2564 ดังนี้ 
   - ไดดำเนินการรวบรวมผลงานการจัดการขอมูลและความรู เพ่ือการบริหาร
จัดการใหหนวยงานมีความรูสำคัญอยางเปนระบบและพรอมใชงานโดยสอดคลอง 
กับภารกิจของหนวยงาน ซ่ึงไดสรุปผลการวิเคราะห GAP ขอมูลและความรูท่ีสำคัญ
และจำเปนตอภารกิจ และนำมติท่ีประชุมกองคลัง ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2564 
ใหความเห็นวาการปฏิบัติงานการเบิกจายงบประมาณผานระบบบริหารการเงิน      
การคลัง (D-Fins) เปนเรื่องใหมสำหรับเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานการเบิกจายงบประมาณ
ทุกคน ควรใหความสำคัญลำดับแรกในการพัฒนาใหเจาหนาท่ีกองคลัง ควรมีความรู
และชำนาญการในการบันทึกขอมูลดวยการจัดการความรูการปฏิบัติงานเบิกจาย
งบประมาณผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ของเจาหนาท่ีกองคลัง แบงออก              
เปน 5 กระบวนงาน ดังนี้                  

- กระบวนงานโอนเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ     
           - กระบวนงานขอเบิกจายใบสำคัญ        
 - กระบวนงานยืมเงินราชการ            
 - กระบวนงานจัดซ้ือจัดจาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงภายในหนวยงาน  
 - กระบวนงานการรับหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส 

และไดเสนอรายงานการวิเคราะหฯ และขออนุมัติแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
วิชาการ เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2564 มาตรการและประเด็นความรูท่ีจะใชในการขับเคลื่อน
การดำเนินงานวชิาการของกองคลังใหเปนองคกรแหงการเรียนรูและลงระบบDOCแลว          

   (รายละเอียดตามตารางเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 2.4) 
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วาระการประชุม สรุปประเด็น/สถานการณ มติท่ีประชุม / มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ตัวช้ีวัดท่ี 2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการท่ีบรรลุเปาหมาย 
      นางสาวรัตนติยา ขำแกว หัวหนากลุมงบประมาณ ไดดำเนินการวิเคราะห Gap 
จัดทำมาตรการ จัดทำแผนการขับเคลื่อน และรายงานผลในระบบ DOC ดังนี้ 

Assessment (ผลการวิเคราะห) 
1. ปงบประมาณ 2563 การรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ DOC 6 

โครงการ ผลสำเร็จ รอยละ 100 
2. จากผลการสำรวจการรับรูการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของ

หนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ประปงบประมาณ พ.ศ. 2563( ITA)  พบวา
การรับรูดานการใชงบประมาณ มีผลคะแนน รอบแรก รอยละ 75.13 รอบ 
6 เดือนหลัง รอยละ 83.28 ดังนี้  

(รายละเอียดตามตารางเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 2.5) 

      ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA) ตามระบบการประเมินของ ป.ป.ท. (รอยละ 92.5) 
ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) กรมอนามัย 
  การดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) เปนการประเมินผลจากการตอบแบบวัด
การรับรู IIT ใน 5 ตัวชี้วัด (การปฏิบัติหนาท่ี การใชงบประมาณ การใชอำนาจ การใช
ทรัพยสินของราชการ และการแกไขปญหาการทุจริต) ซ่ึงเกณฑในรอบ 5 เดือนแรก 
ของป 2564 ตองมีรายงานดานผลผลิตและผลลัพธการดำเนินงานระดับ              
C (Comparisons) การเปรียบเทียบ T (Trends) แนวโนมและระดับ Le (Level) 
ของการดำเนินงานปจจุบัน มาวิเคราะหเพ่ือวิเคราะห GAP เพ่ือนำไปสูการขับเคลื่อน
การดำเนินงาน 
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  กลุมพัสดุ ไดดำเนินการวิเคราะหสถานการณ Gap จัดทำมาตรการ 
จัดทำแผนการขับเคลื่อน และรายงานผลในระบบ DOC ดังนี้ 
 Assessment (ผลการวิเคราะห) 
  ระดับท่ี 1 : Assessment 
  1. องคประกอบดานผลผลิตและผลลัพธของการดำเนินการ 

    1.1 ดานแสดงผลผลิตและผลลัพธ ระดับ C (Comparisons) 
โดยใชเปรียบเทียบกับสายงานสนับสนุนดวยกัน ซ่ึงมี 8 หนวยงาน ดังนี้  

         (รายละเอียดตามตารางเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 3.2) 

           ตัวช้ีวัดท่ี 3.23  รอยละความสำเร็จของการจัดทำผังการปฏิบัติงาน 
(Flow chart) การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารสัญญา ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
  นางนภารัตน  วงศรักษา  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รายงานผล
การติดตาม กำกับตัวชี้วัด เดือนมกราคม ดังนี้  

 ผลการดำเนินงานในเดือนมกราคม 2564 กองคลัง        
ไดจัดทำผังการปฏิบัติงาน (Flowchart)  

การจัดซ้ือจัดจาง วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส          
(e-bidding) ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีกำหนดไวในแผนขับเคลื่อนฯ และเผยแพรบนเว็บไซต
หนวยงาน ตามลิงค 
https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_2021020317
2842.pdf ซ่ึงดูรายละเอียดเพ่ิมเติม (ตามเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 3.23) ดังนี้  

ตัวช้ีวัดท่ี 3.3 รอยละของบุคลากรมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมข้ึนหรือ
มากกวากอนเขารับการอบรม (รอยละ 80) 
    การวิเคราะหขอมูลตัวช้ีวัดท่ี 3.3 รอยละ 80 ของบุคลากรมีความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมข้ึนหรือมากกกวากอนเขารับการอบรม 
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ตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม (ยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนากำลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล) 
เพ่ือการสรางและพัฒนาบุคลากรผูทำงานใหมีความสามารถ ในการสรางสรรคและใช
เทคโนโลยีดิจิทัลอยางชาญฉลาด รวมถึงการพัฒนาทักษะ ดานเทคโนโลยีดิจิทัลใน
บุ คลากรภาครัฐ ให มีความรูความสามารถและความเชี่ ยวชาญ ตามระดับ
มาตรฐานสากล รองรับการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมท่ีใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลเปนปจจัยหลัก ในการขับเคลื่อน 

จากนโยบายฯดังกลาว กองคลังจึงไดจัดทำระบบบริหารการเงินการคลัง   
(D-Fins) ข้ึนมา  เพ่ือมุงเนนท่ีจะพัฒนาบุคลากรในหนวยงานใหมีความรู 
ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะ ในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน และการพัฒนากระบวนการทำงานในองคกรใหมี
ความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
ในองคกร สามารถนำมาประยุกตใชในงานดานตาง ๆ  

         (รายละเอียดตามตารางเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 3.3) 
         
3.2 การเตรียมความพรอมรับการตรวจของคณะกรรมการขับเคล่ือนและ
ประเมินผลการทำงานของกรมอนามัย (Healthy Workplace) 
- สืบเนื่องจากผลตรวจของคณะกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลกรมอนามัย  
(Healthy workplace) ท่ีเขาตรวจกองคลัง เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2564 ไดให
คำแนะนำและขอสังเกตการณในประเดนตางๆ ดังนี้ 
 - โตะเกาอ้ีบริเวณหนาหองประชุมเนื่องจะกีดขวางทางเดินหนีไฟ 
 - แนะนำใหเปลี่ยนผาผานหองประชุมเนื่องจากชำรุดเสียหาย 
 - ใหติดปายบอกเวลา ปด เปด เครื่องปรับอากาศ และอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานมอบหมาย ดังนี ้
1. มอบหัวหนากลุมทุกกลุม ดำเนินการ 
    1 .1  สื่ อ สาร กับ ผู ใต บั ง คั บบัญ ชา      
เพ่ือสรางความเข าใจ เรื่องวัฒนธรรม
องคกร 5 ขอ โดยขอใหทองจำใหไดทุกขอ 
    1.2 หารือเจาภาพตัวชี้วัดท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของตนเก่ียวกับการนำขอมูล   
ลงระบบในเว็บไซต 
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 - มีการสุมถามเจาหนาท่ีกองคลัง เรื่องวัฒนธรรมองคกร โดย
คณะกรรมการไดสุมถามเจาหนาท่ีกองคลัง จำนวน 5 คน ปรากฏวามีผูตอบได 3 คน  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 ทำความเขาใจกับผูใตบังคับบัญชา
เก่ียวกับ Healthy Work Place เพ่ือให
สถาน ท่ีทำงานคงความ เป นระเบี ยบ
เรียบรอยดังเดิม 
   1.4 หารือรวมกันในการจัดหาหอง
สำหรับวางเครื่อง Printer 
2. มอบหมายกลุมพัสดุ ดำเนินการ 
   2.1 จัดทำสติ๊กเกอรปดหองน้ำ หามท้ิง
กระดาษชำระ (แบบเปยก) ลงถังชักโครก 
   2.2 นำโตะเกาอ้ีบริเวณหนาหองประชุม
ไปจัดเก็บเพ่ือไมใหกีดขวางทางเดินหนีไฟ 
3. มอบหัวหนากลุมอำนวยการดำเนินการ 
    3.1 เวียนหนังสือเก่ียวกับการแตงกาย 
เ พ่ื อ เส ริ ม ส ร า ง วั ฒ น ธ ร ร ม อ งค ก ร            
โดยกำหนดการแตงกายตามวันทำงาน 
ไดแก 
         - วันจันทร : แตงกายชุดขาราชการ 
         -  วันพุธ และวันศุกร : แตงกายดวยผาไทย 
    3.2 ทบทวนคำสั่งการจัดทำตัวชี้วัด  
4. มอบกลุมบัญชี ดำเนินการ ดังนี้ 
    4.1 จัดอบรมเรียนรูการใชงานระบบ  
D – Fins โดยกำหนด ให มี การอบรม                      
จำนวน 2 รอบ ประมาณรอบละ 30 คน 
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วาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลังไดสงใบสมัครคัดเลือกหนวยงานคุณธรรม กรมอนามัย ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ซ่ึงกำหนดใหสงผลงานในเดือนเมษายน 2564 
 

- มอบกลุมพัสดุและอำนวยการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ 
 

  

เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 

 

 นางพิสมัย  พุมสุข ผูจดรายงานการประชุม 

 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด ผูตรวจรายงานการประชมุ 
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การประชุมติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำตัวช้ีวัดของกองคลัง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564   และ

เตรียมความพรอมรับการตรวจของคณะกรรมการขับเคล่ือนและประเมินผลกรมอนามัย (Healthy workplace)    

ครั้งท่ี 4/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 4 กุมภาพันธ  2564 ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ช้ัน 2 กรมอนามัย 
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การประชุมติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำตัวช้ีวัดของกองคลัง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564   และ

เตรียมความพรอมรับการตรวจของคณะกรรมการขับเคล่ือนและประเมินผลกรมอนามัย (Healthy workplace)    

ครั้งท่ี 4/2564 วันพฤหัสบดีท่ี 4 กุมภาพันธ  2564 ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ช้ัน 2 กรมอนามัย 
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2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน  
การวิเคราะห ตัวช้ีวัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน กองคลัง 

จากรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน รายงานผลการตรวจสอบของ            
ผูตรวจสอบภายในกรมอนามัย การควบคุมภายในของหนวยงาน ป 2563 – ปจจุบัน การปฏิบัติงานของกองคลัง
สวนใหญปฏิบัติถูกตอง เปนไปตามระเบียบฯ หลักเกณฑ ท่ีกำหนด มีระบบการควบคุมภายในตามหลักการควบคุม
ภายในท่ีดี มีประสิทธิภาพ การบันทึกขอมูล การจัดทำรายงานมีความนาเชื่อถือ แตยังมีประเด็นขอตรวจพบจากการ
ปฏิบัติงานคลาดเคลื่อนจากกฎหมาย ระเบียบฯ สามารถสรุปไดดังนี้ 

1. ดานผลผลิตและผลลัพธของการดำเนินการระดับ Le (level) ผลการตรวจสอบ/การควบคุมภายใน 
1.1 รายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน ตั้งแตป 2563 – ปจจุบัน มีประเด็น

ขอตรวจพบ 3 ประเด็นคือ 
Assessment Diagnosis classified 

1. ผูยืมสงใชหนี้เงินยืมเปนเงินสดเกินรอยละ 20 ของเงินยืมแตละครั้ง  
2. ผูยืมสงใชเงินยืมเกินระยะเวลาท่ีกำหนด  
3. รถยนตราชการไมมีแบบฟอรมประเภทรถสวนกลาง (แบบ 2)  
หมายเหตุ :               สีแดง = พบปญหามากกวา 4 ไตรมาส 
                             สีเหลือง = พบปญหามากกวา 3 ไตรมาส 
                     สีเขียว = พบปญหาไมเกิน 2 ไตรมาส        

จากการวิเคราะหขางตนทางกองคลังจึงไดเลือกปญหาในระดับสีแดง (พบปญหามากกวา 4 ไตรมาส)              
มาทำการปรับปรุงแกไขปญหาดังกลาว โดยการวิเคราะหตามกรอบ A2IM และ PIRAB 
Assessment 
1. ผูยืมสงใชหนี้เงินยืมเปนเงินสดเกินรอยละ 20 ของเงินยืมแตละครั้ง จำนวน 10 หนวยงาน (58 ราย) 
2. ผูยืมสงใชเงินยืมเกินระยะเวลาท่ีกำหนด จำนวน 4 หนวยงาน (16 ราย) 
(ขอมูลผูยืมเงินสวนกลางไตรมาสท่ี 1 ปงบประมาณ 2564) 

PIRAB GAP โอกาสในการพัฒนา 
P 1.บุคลากรกรมอนามัยหนวยงานสวนกลาง   

ท่ีสงใชหนี้เงินยืมเปนเงินสดเกินรอยละ 20 
จำนวน 10 หนวยงาน (58 ราย)  
2. บุคลากรกรมอนามัยหนวยงานสวนกลาง  
ท่ี ส ง ใช เ งิน ยื ม เกิน ระยะ เวล า ท่ี ก ำหน ด  
จำนวน 4 หนวยงาน (16 ราย) 
3.บุคลากรผูปฏิบัติหนาท่ีดานการเงินการคลัง 
หนวยงานสวนกลาง กรมอนามัย 

ในปงบประมาณ 2564 จะดำเนินการพัฒนา
ท้ังหมด 3 ดานดังนี้ 
 

I ยังไมการลงทุน  
R มีเพียงการจัดทำหนังสือเวียนเพ่ือซักซอม

ความเขาใจ แตไมมีการจัดทำขอตกลงรวมกัน 
1.จัดประชุมเพ่ือหารือและกำหนดขอตกลง
รวมกัน 

A ไมมีสื่อประชาสัมพันธท่ีเปนการชี้นำอยาง
ชัดเจน 

2.ชี้นำและชักชวนโดยการจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ เชน Pop up หนา Website 
กองคลัง ,หนาโปรแกรมเงินยืมราชการ  

B ยังไมมีการทบทวนความเขาใจเก่ียวกับ
ระเบียบเงินยืมราชการอยางเครงครัด 

3.ตอบแบบสอบถามเพ่ือซักซอมความเขาใจ
เก่ียวกับเงินยืมราชการ 

เอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 2.1.1 
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1.2 รายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในกรมอนามัย ตั้งแตป 2563 – ปจจุบัน มีประเด็นขอ
ตรวจพบ 2 ประเด็นคือ 

Assessment Diagnosis classified 
1. เงินท่ีเบิกจากคลังเพ่ือจายใหผูมีสิทธิรับเงิน (จายเช็ค) ลาชา
เกิน 15 วันทำการ นับแตวันท่ีรับเงินจากคลัง เนื่องจากผูมีสิทธิ
รับเงินไปราชการ ไมสามารถมารับเงินไดทันตามกำหนด  

 

2. หนวยงานไมไดนำ Flowchart การปฏิบัติงานเผยแพรบน
หนาเว็บไซตของหนวยงาน 

 

หมายเหตุ :              สีแดง = ยังไมไดดำเนินการตามขอสังเกต 
                            สีเหลอืง = ดำเนินการตามขอสังเกตแลวบางสวน 
                            สีเขียว = ดำเนินการตามขอสังเกตเสร็จสิ้นแลว 

จากการวิเคราะหขางตนทางกองคลังจึงไดเลือกปญหาในระดับสีแดงมาทำการปรับปรุงแกไขปญหาดังกลาว 
โดยการวิเคราะหตามกรอบ A2IM และ PIRAB 
Assessment 
1. เงินท่ีเบิกจากคลังเพ่ือจายใหผูมีสิทธิรับเงิน (จายเช็ค) ลาชาเกิน 15 วันทำการ นับแตวันท่ีรับเงินจากคลัง 
เนื่องจากผูมีสิทธิรับเงินไปราชการ ไมสามารถมารับเงินไดทันตามกำหนด เปนจำนวน 9 ราย 
2. กองคลังไมไดนำ Flowchart การปฏิบัติงานเผยแพรบนหนาเว็บไซตของหนวยงาน 

PIRAB GAP โอกาสในการพัฒนา 
P 1. ผูมีสิทธิรับเงินท่ีเบิกจายผานกองคลัง 

2. ทุกกลุมงานในกองคลัง 
- 

I ยังไมการลงทุน - 
R ยังไมมีการนำ ระบบ KTB Corporate 

Online ไปใชกับทุกรายการ 
เปลี่ยนวิธีการจายเงินเปนการจายเงินผาน
ระบบ KTB Corporate Online ทุกกรณี 

A ไมไดนำ Flowchart การปฏิบัติงานเผยแพร
บนหนาเว็บไซตของหนวยงาน 

รวบรวม Flowchart และนำไปเผยแพรบน
หนาเว็บไซตของหนวยงาน 

B - ซักซอมความเขาใจเก่ียวกับการจายเงิน ผาน
ระบบ KTB Corporate Online โดยวิธีการ
แจงเวียนทราบและถือปฏิบัติ 

1.3 การควบคุมภายในของหนวยงาน ป 2563 – ปจจุบัน  
- แบบติดตาม ปค.๕ สวนงานยอย ภารกิจของหนวยงาน คือ  

            1.จัดทำแผนปฏิบัติราชการและดำนเนินการเบิกจายตามแผน (การควบคุมงบประมาณ)  
            2.การเรงรัด ติดตามการใชจายเงินงบประมาณและรายงานผลการใชจายงบประมาณ 

  มีสถานะดำเนินการ = ดำเนินการแลวเสร็จ 
- แบบ ปค.๔ สวนงานยอย  
  องคประกอบของการควบคุมภายในของหนวยงาน กองคลังในภาพรวม เหมาะสม มีกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

เปนตัวกำหนด ผูบริหารและเจาหนาท่ีทุกระดับมีความตระหนัก รับผิดชอบงานในหนาท่ีของตน มีการกำหนดจุดเสี่ยง
และควบคุมความเสี่ยงไวในผังข้ันตอนการปฏิบัติงานในแตละกิจกรรม มีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ประชาสัมพันธไวยังผูเก่ียวของ มีการติดตามประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาใหทันสมัย 
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- แบบ ปค.๕ สวนงานยอย ภารกิจของหนวยงาน คือ 
1.จัดทำแผนปฏิบัติราชการและดำเนินการเบิกจายตามแผน (การควบคุมงบประมาณ) 
2.การเรงรัด ติดตามการใชจายเงินงบประมาณและรายงานผลการใชจายงบประมาณ 
  ท้ังสองภารกิจระดับของความเสี่ยง = ๑ (ความเสี่ยงต่ำ) 

2. ดานผูมีสวนไดสวนเสีย 
 จากการวิเคราะหดานผลผลิตและผลลัพธของการดำเนินการระดับ Le (level) ผลการตรวจสอบ/การควบคุม
ภายใน พบวาผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของกับหนวยงาน คือ  

บุคลากรกรมอนามัย (หนวยงานสวนกลาง)  ไดแก 
   1. บุคลากรผูมีสิทธิยืมเงินราชการ 
   2. บุคลากรผูปฏิบัติหนาท่ีดานการเงินการคลัง 

    3. บุคลากรในกองคลัง  
 ความคาดหวัง : ตองการใหบุคลากรกรมอนามัย มีความรู ความสามารถ ดานการบริหารการเงินการคลัง  
เพ่ีอขับเคลื่อนภารกิจของกองคลัง ตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3. ดานขอมูลวิชาการและอ่ืนๆ 
แนวทางการพัฒนาตนเอง 

 -หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

-ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
-แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน 
-แนวทางการควบคุมภายในดานการรับเงิน 
-แนวทางการควบคุมภายในดานการจายเงิน 

มาตรการ ประเด็นความรู และแผนขับเคล่ือนการดำเนินงานตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน 
1. มาตรการการดำเนินงานตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน กองคลัง 
 - เพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารการเงินการคลัง และการควบคุมภายใน เพ่ือพัฒนาบุคลากรให
มีความรู ความเชี่ยวชาญ เก่ียวกับการบริหารการเงินการคลัง ระบบควบคุมภายใน ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง  

PIRAB มาตรการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารการเงินการคลัง และการควบคุมภายใน 

P สรางการมีสวนรวมของบุคลากรกรมอนามัย (หนวยงานสวนกลาง) ไดแก   
1. บุคลากรผูมีสิทธิยืมเงินราชการ 
2. บุคลากรผูปฏิบัติหนาท่ีดานการเงินการคลัง 

 3. บุคลากรในกองคลัง 
I งบประมาณการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
R เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและแนวทางใน

การปฏิบัติงาน  
A พัฒนาสื่อและชองทางการสื่อสารท่ีเขาถึงบุคลากรกรมอนามัยทุกระดับ  
B พัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเก่ียวของทุกระดับ 
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2. ประเด็นความรูท่ีใหแกบุคลากรเพ่ือการขับเคล่ือนการดำเนินงานตัวช้ีวัด 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจในกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง เพ่ือปฏิบัติงานไดถูกตอง
ตามระเบียบของทางราชการ  
 1. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
นำเงินสงคลัง หมวดท่ี ๕ การเบิกจายเงินยืมของสวนราชการ 
 2. หลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงาน
ภาครัฐ พ.ศ. 2561  
 3. พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 4. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 5. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ 
พ.ศ. 2549 (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2555) 
 6. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบรหิารงานของสวนราชการ พ.ศ. 2553 
 7. พระราชกำหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 
 8. พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 9 พ.ศ.2560) 
 9. คูมือการรายงานผลการตรวจสอบผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน ผานระบบ Google Forms 

3. แผนขับเคล่ือนการดำเนินงานตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน 
 1. รวบรวม Flow chat หลักเกณฑ/แนวทางการปฏิบัติงานทุกระบบงานเผยแพรบนเว็บไซตกองคลัง 
2. จัดทำแบบสอบถามเพ่ือซักซอมความเขาใจเก่ียวกับเงินยืมราชการ 
3. จัดประชุมเพ่ือหารือและกำหนดขอตกลงรวมกัน เก่ียวกับแนวทางการยืมเงินราชการ 
4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ Pop up แจงเตือนกำหนดคืนเงินยืมราชการ บนโปรแกรมเงินยืมราชการ 
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการเงินการคลัง” 
6. ผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงานตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องตนและสงรายงานผลการตรวจสอบทุก

ไตรมาส ใหกลุมตรวจสอบภายใน  
7 คณะกรรมการควบคุมภายในของหนวยงาน ดำเนินการรวบรวมขอมูลและรายงานผลการประเมินการ

ควบคุมภายในประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
8. ดำเนินการตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในกรมอนามัยและภายนอกกรมอนามัย และรายงานผล

ใหกลุมตรวจสอบภายในและภายนอกกรมอนามัยทราบ ภายใน 30 วัน 
9. ปรับปรงุกระบวนงานในภารกิจหลักใหเปนปจจุบัน (SOP) และ Flow chat หลักเกณฑ/แนวทางการ

ปฏิบัติงานทุกระบบ 
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มาตรการ และแผนขับเคล่ือนการดำเนินงานตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน กองคลัง 

มาตรการ ประเด็นความรู กิจกรรมดำเนินการ 
เปาหมาย 
(จำนวน) 

ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
ผูรับผิดชอบ 

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 วา

ดวยการเบิกเงินจาก

คลัง การรับเงิน การ

จายเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการนำ

เงินสงคลัง หมวดท่ี ๕ 

การเบิกจายเงินยืม

ของสวนราชการ    - 

หลักเกณฑ

กระทรวงการคลัง วา

ดวยมาตรฐานและ

หลักเกณฑปฏิบัติการ

ควบคุมภายใน

สำหรับหนวยงาน

ภาครัฐ พ.ศ. 2561  

- พระราชบัญญัติการ

จัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

1. รวบรวม Flow chat หลักเกณฑ/

แนวทางการปฏิบัติงานทุกระบบงาน

เผยแพรบนเว็บไซตกองคลัง 

1 

            ทุกกลุมงาน 

2. จัดทำแบบสอบถามเพ่ือซักซอม

ความเขาใจเก่ียวกับเงินยืมราชการ 

1 
    √        กลุมบัญชี 

3. จัดประชุมเพ่ือหารือและกำหนด

ขอตกลงรวมกัน เก่ียวกับแนวทางการ

ยืมเงินราชการ 

1 
    √        กลุมบัญชี 

4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ Pop up 

แจงเตือนกำหนดคืนเงินยืมราชการ 

บนโปรแกรมเงินยืมราชการ 

1 
     √       กลุมบัญชี 

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรดานการเงินการ

คลัง” 

 

2 √  √          
กลุมพัสดุ,กลุม

การเงิน 

6. ผู ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใน ป ร ะ จ ำ

หนวยงานตรวจสอบการปฏิบัติงาน

เบ้ื อ งต น แล ะส งราย งาน ผ ล การ

ต ร ว จ ส อ บ ทุ ก ไต รม าส  ให ก ลุ ม

ตรวจสอบภายใน 

 

 

3 
  √   √   √    

ผูตรวจสอบ

ภายในประจำ

หนวยงาน 
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มาตรการ ประเด็นความรู กิจกรรมดำเนินการ 
เปาหมาย 
(จำนวน) 

ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
ผูรับผิดชอบ 

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  

การคลังวาดวยการ

จัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 

- ระเบียบกระทรวง 

การคลัง วาดวย

คาใชจายในการ

ฝกอบรม การจัดงาน 

และการประชุม

ระหวางประเทศ 

พ.ศ. 2549 (แกไข

เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 

พ.ศ. 2555) 

 

-ระเบยีบกระทรวง 

การคลัง วาดวยการ

เบิกจายคาใชจายใน

การบริหารงานของ

สวนราชการ      

พ.ศ. 2553 

7. คณะกรรมการควบคุมภายในของ

หนวยงาน ดำเนินการรวบรวมขอมูล

และรายงานผลการประเมิ นการ

ควบคุมภายในประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2564 

 

1 

 

           

คณะกรรม การ

ควบคุมภายใน

ของหนวยงาน 

8. ดำเนินการตามขอเสนอแนะของผู

ตรวจสอบภายในกรมอนามัยและ

ภายนอกกรมอนามัย และรายงานผล

ใหกลุมตรวจสอบภายในและภายนอก

กรมอนามัยทราบ ภายใน 30 วัน 

 

1 
 

           ทุกกลุมงาน 

9. ปรับปรุงกระบวนงานในภารกิจ

หลักใหเปนปจจบัุน (SOP) และ Flow 

chat หลักเกณฑ/แนวทางการ

ปฏิบัติงานทุกระบบงาน 

 

1 

            ทุกกลุมงาน 

ขึ้นอยูกบัการเขาตรวจของผูตรวจสอบภายในกรมอนามัย 

 

ขึ้นอยูกบัการเขาตรวจของผูตรวจสอบภายในกรมอนามัยและ

ภายนอกกรมอนามัย 

 



- 18 - 
 

มาตรการ ประเด็นความรู กิจกรรมดำเนินการ 
เปาหมาย 
(จำนวน) 

ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
ผูรับผิดชอบ 

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

- พระราชกำหนดวา

ดวยการประชุมผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส 

พ.ศ. 2563  

-พระราชกฤษฎีกา

คาใชจายในการ

เดินทางไปราชการ 

พ.ศ. 2526 (แกไข

เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 9 

พ.ศ.2560) 

-คูมือการรายงานผล

การตรวจสอบผูตรวจ

สอบภายในประจำ

หนวยงาน ผานระบบ 

Google Forms 

 

 

 
 
 
 



การคัดเลือกโครงการ 

โครงการ/ปจจัย เกณฑการคัดเลือกโครงการ รวม 
ความสอดคลองกับ

เปาหมายการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ  ความจำเปนตอง
เรงรัดการ
ดำเนินการ 

 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานการเงินการคลัง 
ประจำปงบประมาณ 2564 

1 1 1 3 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการ
จัดทำ TOR ท่ีดี การบริหาร
สัญญาและตรวจรับพัสดุให
ถูกตองและเปนธรรมกับ
คูสัญญา ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

1 1 1 3 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การติดตามผลการ
ดำเนินการงานคลัง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

1 1 1 3 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
ภาคีเครือขายระบบบริหาร
การเงินการคลัง (D-Fins) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

1 1 1 3 

โครงการบริหารจัดการ
หนวยงานคาใชจายข้ันต่ำตาม
สิทธิ ์

1 1 1 3 

โครงการบริหารจัดการ
หนวยงาน 

1 2 1 4 

 

 จากตารางคัดเลือกโครงการ พบวา  โครงการบริหารจัดการหนวยงาน เปนโครงการท่ีไดคะแนนสูงสุด            

ในการนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโครงการตามข้ันตอนและแบบฟอรมท่ีกำหนด 

 

 

 

เอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 2.1.2 
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ข้ันตอนท่ี 1 การกำหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) 

โครงการสำคัญ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค 

โครงการยกระดับการ

บริหารงานคลัง

งบประมาณและการ

ตรวจสอบ 

 

เพ่ือปฏิบัติงานเก่ียวกับ

การบริหารงบประมาณ 

การบริหารการเงิน การ

บริหารพัสดุและทรัพยสิน 

การบริหารงานบคุคล

รวมท้ัง การบริหารงาน

ดานอ่ืน ๆ ของหนวยงาน

เปนไปตามนโยบาย 

กฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง 

และมติของคณะรัฐมนตรี 

ตลอดจนตรวจสอบการ 

ดูแลทรัพยสินและการใช

ทรัพยากรทุกประเภทวา

เปนไปโดยมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล 

โครงการบริหารจัดการ

หนวยงาน 

เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหาร

จัดการกองคลัง          

 

 

 

แบบฟอรมท่ี 1 
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ข้ันตอนท่ี 2 การระบุความเส่ียงและปจจัยเส่ียงโดยนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล 

กิจกรรมสำคัญ 
มิติธรรมาภบิาลท่ีเกี่ยวของ 

ประสิทธิผล ประสิทธ ิ
ภาพ 

การมีสวน
รวม 

ความโปรงใส การ
ตอบสนอง 

การ
รับผิดชอบ 

นิติธรรม การกระจาย
อำนาจ 

ความเสมอ
ภาค 

การมุงเนน
ฉันทามติ 

1. การจดัสรร
งบประมาณ 

1.การจดัสรร
งบประมาณไม
เปนไปตามกำหนด 
2.ความลาชาของ
การไดรับ
งบประมาณ จาก
สำนักงบประมาณ 

- - - - - - - - - 

2. การจดัซื้อจัด
จาง 
 

ไดผูรับจางท่ีไม
ตรงตามความ
ตองการของ
โครงการ 

จัดซื้อจัดจาง
ลาชากวาแผน
ท่ีกำหนด 

ไมมีชองทาง
ใหผูมีสวนได  
เสียเขามา
ตรวจสอบ 

1.มีขอ
รองเรียน2.ไม
เปดเผยขอมูล
การจัดซื้อจดั
จาง 

- - ไม
ดำเนินการ
ตามระเบียบ
พัสด ุ

- เลือกปฏิบัติ
ตอผูเสนอ
ราคา 

- 

3. การเบิกจาย 
 
 
 

การเบิกจายไม
เปนไปตาม
เปาหมายท่ี
กำหนด 

เกิด
ขอผิดพลาดใน
การเบิกจาย 

- - การจายเงินให
ผูมีสิทธ์ิรับเงิน
ลาชา 

การช้ีแจงเก่ียว 
กับการ
เบิกจายไม
เปนไปตาม
ระเบียบ 

การไมเขาใจ
ระเบียบของ
เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน 

- - - 
 

 

 

4. การบัญชี 
 
 
 

เจาหนาท่ีบัญชี
ขาดทักษะในการ
บันทึกบัญชี 

1.ความลาชา
ของรายงาน
การเงิน 
2.การบันทึก
คาใชจายผิด
ประเภท 

- ไมเผยแพร
รายงานทาง 
การเงินสู
สาธารณะ 

- - การจัดทำ
รายงาน
ทางการเงิน
ไมถูกตอง
ตามระเบียบ 

- -  

แบบฟอรมท่ี 2 
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ข้ันตอนท่ี 3 การระบุความเส่ียง ตาง ๆ  4. การประเมินความเส่ียง  5.กลยุทธท่ีใชในการจัดการกับแตละความเส่ียง 
                โครงการบริหารจัดการหนวยงาน 

กิจกรรมสำคัญ ประเภทความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง  
(Risk Assessment) 

การกำหนดกลยุทธท่ีใชในการจัดการกับแตละความเสี่ยง  
(Risk response) 

โอกาสท่ีจะ
เกิดความ

เสี่ยง 
A =1-5 

ความรุนแรง
ของ

ผลกระทบ 
B=1-5 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
C=AxB 

กลยุทธท่ีใชจัดการกับความเสี่ยง 
แนวทางการ
จัดการความ

เสี่ยง 

1.การจดัสรร
งบประมาณ 

ความเสีย่งดานกลยุทธ 
(Strategic Risk : S) 

1.การจดัสรรงบประมาณไม
เปนไปตามกำหนด 
2.ความลาชาของการไดรับ
งบประมาณ จากสำนัก
งบประมาณ 

2 
 

3 

5 
 

5 

10 
 

15 

1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสีย่ง 
2. การควบคมุความเสี่ยง 
3. การยอมรับความเสี่ยง 
4. การถายโอนความเสี่ยง 

 

ความเสีย่งดานการ
ดำเนินงาน (Operation 
Risk : O) 

-    1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสีย่ง 
2. การควบคมุความเสี่ยง 
3. การยอมรับความเสีย่ง 
4. การถายโอนความเสี่ยง 

 

ความเสี่ยงดานการเงิน 

(Financial Risk : F) 

-    1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสีย่ง 

2. การควบคมุความเสี่ยง 

3. การยอมรับความเสีย่ง 
4. การถายโอนความเสี่ยง 

 

ความเสีย่งดานการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย/

กฎระเบียบ 

(Compliance Risk : C) 

-    1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสีย่ง 

2. การควบคมุความเสี่ยง 

3. การยอมรับความเสีย่ง 

4. การถายโอนความเสี่ยง 

 

    หมายเหตุ : ปจจัยเสี่ยง หมายถึง ปจจัยที่ทำใหกิจกรรมที่วางแผนไวไมบรรลุตามเปาหมาย  

      โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง :  ใหระบุระดับคะแนนแบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 = นอยมาก  ระดับ 2 = นอย ระดับ 3 ปานกลาง  ระดับ 4 = สูง ระดับ 5 =สูงมาก 

      ความรุนแรงของผลกระทบ : ใหระบุระดับคะแนนแบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 = นอยมาก  ระดับ 2 = นอย ระดับ 3 ปานกลาง  ระดับ 4 = สูง ระดับ 5 =สูงมาก 

แบบฟอรมท่ี 3 
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กลยุทธท่ีใชจัดการกับความเส่ียง : เลือกกลยุทธท่ีจะใชในการจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง 2. การควบคุมความเสี่ยง 

3. การยอมรับความเสี่ยง 4. การถายโอนความเสี่ยง 

กิจกรรมสำคัญ ประเภทความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง  
(Risk Assessment) 

การกำหนดกลยุทธท่ีใชในการจัดการกับแตละความเสี่ยง  
(Risk response) 

โอกาสท่ีจะ
เกิดความ

เสี่ยง 
A =1-5 

ความรุนแรง
ของ

ผลกระทบ 
B=1-5 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
C=AxB 

กลยุทธท่ีใชจัดการกับความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความ

เสี่ยง 

2 การจดัซื้อจัดจาง ความเสีย่งดานกลยุทธ 
(Strategic Risk : S) 

1.ไดผูรับจางท่ีไมตรงตาม
ความตองการของโครงการ 
2.ไมมีชองทางใหผูมีสวนได  
เสียเขามาตรวจสอบ 

4 
 

2 

3 
 

3 

12 
 

6 

1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัด
ความเสีย่ง 
2. การควบคุมความเสี่ยง 
3. การยอมรับความเสีย่ง 
4. การถายโอนความเสี่ยง 

- กำหนดคุณสมบัติผูรับเหมา
ใหชัดเจน 
- ก ำ กั บ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
คุณสมบัติของผูรับเหมาใหมี
การดำเนินการอยางจริงจัง 

ความเสี่ยงดานการ
ดำเนินงาน (Operation 
Risk : O) 

1.จัดซื้อจดัจางลาชากวา
แผนท่ีกำหนด 
2..มีขอรองเรียน 
3.ไมเปดเผยขอมูลการ
จัดซื้อจัดจาง 

2 
 

1 
1 

2 
 

1 
1 

4 
 

1 
1 

1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัด
ความเสีย่ง 
2. การควบคุมความเสี่ยง 
3. การยอมรับความเสีย่ง 
4. การถายโอนความเสี่ยง 

-จัดทำแผนปฏิบัติงาน        
ในการจัดซื้อจัดจางใหชัดเจน 
-จัดใหมีการเปดเผยขอมลูการ
จัดซื้อจัดจางและประกาศ
รายช่ือชนะการประมลู 

ความเสี่ยงดานการเงิน 
(Financial Risk : F) 

1.ไมดำเนินการตามระเบียบ
พัสด ุ

1 4 4 1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัด
ความเสีย่ง 
2. การควบคุมความเสี่ยง 
3. การยอมรับความเสีย่ง 
4. การถายโอนความเสี่ยง 

-อบรมใหความรูแกบุคลากร 
-จัดทำคูมือการปฏิบัติงาน 

ความเสีย่งดานการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย/
กฎระเบียบ 

1.ไมดำเนินการตามระเบียบ
พัสด ุ
2.เลือกปฏิบัตติอผูเสนอ

1 
 

1 

4 
 

5 

4 
 

5 

1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัด
ความเสีย่ง 
2. การควบคุมความเสี่ยง 

-อบรมใหความรูแกบุคลากร 
-จัดทำคูมือการปฏิบัติงาน 
-ปฏิบัติตามระเบียบอยาง
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กิจกรรมสำคัญ ประเภทความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง  
(Risk Assessment) 

การกำหนดกลยุทธท่ีใชในการจัดการกับแตละความเสี่ยง  
(Risk response) 

โอกาสท่ีจะ
เกิดความ

เสี่ยง 
A =1-5 

ความรุนแรง
ของ

ผลกระทบ 
B=1-5 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
C=AxB 

กลยุทธท่ีใชจัดการกับความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความ

เสี่ยง 

(Compliance Risk : 
C) 

ราคา  
 

3. การยอมรับความเสีย่ง 
4. การถายโอนความเสี่ยง 

เครงครดั 

3.การเบิกจาย ความเสีย่งดานกลยุทธ 
(Strategic Risk : S) 

1.การเบิกจายไมเปนไปตาม
เปาหมายท่ีกำหนด 
2.การจายเงินใหผูมีสิทธ์ิรับ
เงินลาชา 

4 
 

3 

5 
 

1 

20 
 

3 

1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัด
ความเสีย่ง 
2. การควบคุมความเสี่ยง 
3. การยอมรับความเสีย่ง 
4. การถายโอนความเสี่ยง 

-จัดทำแผนปฏิบัติงาน ในการ
เบิกจายใหชัดเจน 
 

 

ความเสี่ยงดานการ
ดำเนินงาน (Operation 
Risk : O) 

1.เกิดขอผิดพลาดในการ
เบิกจาย 

1 1 1 1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัด
ความเสีย่ง 
2. การควบคุมความเสี่ยง 
3. การยอมรับความเสีย่ง 
4. การถายโอนความเสี่ยง 

กำกับการตรวจสอบการ
เบิกจายใหรดักุม 

 

ความเสี่ยงดานการเงิน 
(Financial Risk : F) 

1.การไมเขาใจระเบียบของ
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
2.การช้ีแจงเก่ียวกับการเบิก 
จายไมเปนไปตามระเบียบ 

1 
 

2 

5 
 

5 

5 
 

10 
 

1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัด
ความเสีย่ง 
2. การควบคุมความเสี่ยง 
3. การยอมรับความเสีย่ง 
4. การถายโอนความเสี่ยง 

-อบรมใหความรูแกบุคลากร 
-จัดทำคูมือการปฏิบัติงาน 
-ปฏิบัติตามระเบียบอยาง
เครงครดั 

 

ความเสีย่งดานการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย/
กฎระเบียบ 
(Compliance Risk : 
C) 

-    1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัด
ความเสีย่ง 
2. การควบคมุความเสี่ยง 
3. การยอมรับความเสีย่ง 
4. การถายโอนความเสี่ยง 
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กิจกรรมสำคัญ ประเภทความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง  
(Risk Assessment) 

การกำหนดกลยุทธท่ีใชในการจัดการกับแตละความเสี่ยง  
(Risk response) 

โอกาสท่ีจะ
เกิดความ

เสี่ยง 
A =1-5 

ความรุนแรง
ของ

ผลกระทบ 
B=1-5 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
C=AxB 

กลยุทธท่ีใชจัดการกับความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความ

เสี่ยง 

4. การบัญชี ความเสีย่งดานกลยุทธ 
(Strategic Risk : S) 

1.เจาหนาท่ีบัญชีขาดทักษะ
ในการบันทึกบัญชี 

1 3 3 1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัด
ความเสีย่ง 
2. การควบคุมความเสี่ยง 
3. การยอมรับความเสีย่ง 
4. การถายโอนความเสี่ยง 

สงเจาหนาท่ีเขารับการอบรม 

 

ความเสี่ยงดานการ
ดำเนินงาน (Operation 
Risk : O) 

1.ความลาชาของรายงาน
การเงิน 
2.การบันทึกคาใชจายผิด
ประเภท 
3.ไมเผยแพรรายงานทาง 
การเงินสูสาธารณะ 

1 
 

4 
 

1 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

4 
 

1 

1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัด
ความเสีย่ง 
2. การควบคุมความเสี่ยง 
3. การยอมรับความเสีย่ง 
4. การถายโอนความเสี่ยง 

กำหนดแผนปฏิบัติงานในการ
จัดทำรายงานการเงิน 

 

ความเสี่ยงดานการเงิน 
(Financial Risk : F) 

1.การจดัทำรายงานทางการ
เงินไมถูกตองตามระเบียบ 

1 5 5 1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัด
ความเสีย่ง 
2. การควบคุมความเสี่ยง 
3. การยอมรับความเสีย่ง 
4. การถายโอนความเสี่ยง 

-อบรมใหความรูแกบุคลากร 
-ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบ
อยางเครงครัด 

 

ความเสีย่งดานการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย/
กฎระเบียบ 
(Compliance Risk : 
C) 

1.การจดัทำรายงานทางการ
เงินไมถูกตองตามระเบียบ 

1 5 5 1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัด
ความเสีย่ง 
2. การควบคุมความเสี่ยง 
3. การยอมรับความเสีย่ง 
4. การถายโอนความเสี่ยง 

-อบรมใหความรูแกบุคลากร 
-ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบ
อยางเครงครัด 
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ข้ันตอนท่ี 6 กิจกรรมการบริหารความเส่ียง 
 โครงการบริหารจัดการหนวยงาน 

ปจจัยความเสี่ยง 
กิจกรรมตาม

แนวทาง 
การจัดความเสีย่ง 

เปาหมาย/
ผลสำเร็จ 
ของการ

ดำเนินการ
กิจกรรม 

ตามแนวทางการ
จัดการ 

ความเสีย่ง 

ป พ.ศ.2563 ป พ.ศ.2564 ผุรับผิดชอบ 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.การเบิกจายไม
เปน ไปตาม
เปาหมายท่ีกำหนด 
2.การจายเงินใหผูมี
สิทธ์ิรับเงินลาชา 
 

-จัดทำแผน
ปฏิบัติงานในการเบิก 
จายใหชัดเจน 
 

Flowchart 
หลักเกณฑ/แนว
ทางการปฏิบัติงาน 

            กลุมการเงิน ไมมีงบประมาณ 

1.ไดผูรับจางท่ีไม
ตรงตามความ
ตองการของ
โครงการ 
2.ไมมีชองทางใหผู
มีสวนได  เสียเขา
มาตรวจสอบ 

- กำหนดคุณสมบัติ
ผูรับเหมาใหชัดเจน 
- ก ำ กั บ ก า ร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู รับ เหมาใหมี
การดำเนินการอยาง
จริงจัง 
 
 

ผูรับเหมามี
คุณสมบัติ
ครบถวน ผานการ
ตรวจสอบ
คุณสมบัติอยาง
เครงครดั 

            กลุมพัสด ุ ไมมีงบประมาณ 

แบบฟอรมท่ี 4 
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1.การไมเขาใจ
ระเบียบของ
เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน 
2.การช้ีแจง
เก่ียวกับการเบิก 
จายไมเปนไปตาม
ระเบียบ 

-อบรมใหความรูแก
บุคลากร 
-จัดทำคูมือการ
ปฏิบัติงาน 
-ปฏิบัติตามระเบียบ
อยางเครงครัด 
 
 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดาน
การเงินการคลัง” 

            กลุมการเงิน   455,000 

1.ไมดำเนินการ
ตามระเบียบพัสด ุ
2.เลือกปฏิบัตติอผู
เสนอราคา 

-อบรมใหความรูแก
บุคลากร 
-จัดทำคูมือการ
ปฏิบัติงาน 
-ปฏิบัติตามระเบียบ
อยางเครงครัด 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดาน
การเงินการคลัง” 
 

            กลุมพัสด ุ 445,000 

1.จัดซื้อจดัจาง
ลาชากวาแผนท่ี
กำหนด 
2..มีขอรองเรียน 
3.ไมเปดเผยขอมูล
การจัดซื้อจดัจาง 

-จัดทำแผน
ปฏิบัติงานในการ
จัดซื้อจัดจางให
ชัดเจน 
-จัดใหมีการเปดเผย
ขอมูลการจดัซื้อจัด
จางและประกาศ
รายช่ือชนะการ
ประมลู 

แผนจัดซื้อจดัจาง
ประจำป 

            กลุมพัสด ุ ไมมีงบประมาณ 

1.ความลาชาของ
รายงานการเงิน 
2.การบันทึก
คาใชจายผิด
ประเภท 

กำหนดแผน
ปฏิบัติงานในการ
จัดทำรายงาน
การเงิน 

แผนปฏิบัติงานใน
การจัดทำรายงาน
การเงิน 

            กลุมบัญชี ไมมีงบประมาณ 
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3.ไมเผยแพร
รายงานทาง 
การเงินสูสาธารณะ 
1.การจดัทำ
รายงานทางการเงิน
ไมถูกตองตาม
ระเบียบ 

-อบรมใหความรูแก
บุคลากร 
-ศึกษาและปฏิบัติ
ตามระเบียบอยาง
เครงครดั 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดาน
การเงินการคลัง” 

            กลุมบัญชี 455,000 

1.การจดัทำ
รายงานทางการเงิน
ไมถูกตองตาม
ระเบียบ 

-อบรมใหความรูแก
บุคลากร 
-ศึกษาและปฏิบัติ
ตามระเบียบอยาง
เครงครดั 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดาน
การเงินการคลัง” 

            กลุมบัญชี 455,000 

1.ไมดำเนินการ
ตามระเบียบพัสด ุ

-อบรมใหความรูแก
บุคลากร 
-จัดทำคูมือการ
ปฏิบัติงาน 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดาน
การเงินการคลัง” 

            กลุมพัสด ุ 445,000 

1.เจาหนาท่ีบัญชี
ขาดทักษะในการ
บันทึกบัญชี 

สงเจาหนาท่ีเขารับ
การอบรม 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดาน
การเงินการคลัง” 

            กลุมบัญชี 455,000 

1.เกิดขอผิดพลาด
ในการเบิกจาย 

กำกับการตรวจสอบ
การเบิกจายใหรัดกุม 

มีการตรวจสอบ
การเบิกจายหลาย
ข้ันตอน 

            กลุมการเงิน ไมมีงบประมาณ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ 

ปจจัยเสี่ยง  
 
 
 

(จากตารางแผน) 

กิจกรรมตามแนวทาง 
การจัดการความเสี่ยง 

 
 

(จากตารางแผน) 

เปาหมาย/ผลสำเร็จของ
การดำเนินการกิจกรรม
ตามแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเปาหมาย/
ผลสำเร็จท่ีต้ังไว 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมท่ีคาดวาจะ
ดำเนินการในป 2564  
เพ่ือจัดการกับความ

เสี่ยง  ท่ียังคงอยู 
 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแลวความ
เสี่ยงหมดไป 

ดำเนินงานแลว
ความเสี่ยงยังคง

อยู 

ต้ังไว 
ในแผน 

ใชไป คงเหลือ 

1.การเบิกจายไมเปน 
ไปตามเปาหมายท่ี
กำหนด 
2.การจายเงินใหผูมี
สิทธ์ิรับเงินลาชา 

-จัดทำแผนปฏิบัติงานในการเบิก 
จายใหชัดเจน 
 

Flowchart หลักเกณฑ/
แนวทางการปฏิบัติงาน 

ดำเนินการจัดทำและ
เผยแพรในเว็บไซตกอง
คลังแลว 
 

  - - - 

1.ไดผูรับจางท่ีไมตรง
ตามความตองการ
ของโครงการ 
2.ไมมีชองทางใหผูมี
สวนได  เสียเขามา
ตรวจสอบ 

- กำหนดคุณสมบัติผูรับเหมาให
ชัดเจน 
- กำกับการตรวจสอบคุณสมบัติ
ข อ ง ผู รั บ เ ห ม า ใ ห มี ก า ร
ดำเนินการอยางจริงจัง 
 

ผูชายหรือผูรับจางมี
คุณสมบัติครบถวน ตรง
ตามขอกำหนดของ
หนวยงาน 

มีคณะกรรมการ
กำหนดขอบเขตของ
งานหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะของ
พัสด ุ

  - - - 

1.การไมเขาใจ
ระเบียบของ
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
2.การช้ีแจงเก่ียวกับ
การเบิก จายไม
เปนไปตามระเบียบ 
 

-อบรมใหความรูแกบุคลากร 
-จัดทำคูมือการปฏิบัติงาน 
-ปฏิบัติตามระเบียบอยาง
เครงครดั 
 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานการเงินการ
คลัง” 

จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ”การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและ
เครือขายดานการเงิน
การคลังประจำป
งบประมาณ 2564 
วันท่ี 16–18 ธ.ค.63 

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

1.ไมดำเนินการตาม
ระเบียบพัสด ุ
2.เลือกปฏิบัตติอผู

-อบรมใหความรูแกบุคลากร 
-จัดทำคูมือการปฏิบัติงาน 
-ปฏิบัติตามระเบียบอยาง

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานการเงินการ

จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ”แนว
ทางการจัดทำ TOR ท่ี

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

แบบฟอรมท่ี 5 
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ปจจัยเสี่ยง  
 
 
 

(จากตารางแผน) 

กิจกรรมตามแนวทาง 
การจัดการความเสี่ยง 

 
 

(จากตารางแผน) 

เปาหมาย/ผลสำเร็จของ
การดำเนินการกิจกรรม
ตามแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเปาหมาย/
ผลสำเร็จท่ีต้ังไว 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมท่ีคาดวาจะ
ดำเนินการในป 2564  
เพ่ือจัดการกับความ

เสี่ยง  ท่ียังคงอยู 
 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแลวความ
เสี่ยงหมดไป 

ดำเนินงานแลว
ความเสี่ยงยังคง

อยู 

ต้ังไว 
ในแผน 

ใชไป คงเหลือ 

เสนอราคา 
 

เครงครดั คลัง” 
 

ดี การบริหารสญัญา
และตรวจรับพัสดุให
ถูกตองเปนธรรมกับ
คูสัญญาตาม
พระราชบัญญัติการจัด
ซอจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560  
วันท่ี 28–30 ต.ค.63 

1.จัดซื้อจดัจางลาชา
กวาแผนท่ีกำหนด 
2..มีขอรองเรียน 
3.ไมเปดเผยขอมูล
การจัดซื้อจดัจาง 

-จัดทำแผนปฏิบัติงานในการ
จัดซื้อจัดจางใหชัดเจน 
-จัดใหมีการเปดเผยขอมลูการ
จัดซื้อจัดจางและประกาศรายช่ือ
ชนะการประมูล 

-แผนจัดซื้อจดัจาง
ประจำป 
-มีชองทางการรองเรียน 
-มีการเปดเผยขอมูลการ
จัดซื้อจัดจางทุกชองทางท่ี
กฎหมายกำหนด 
-เปดเผยขอมูลบน web 
site ของหนวยงาน,
กรมบัญชีกลาง,ปด
ประกาศในสถานท่ี 
ท่ีเปดเผยของหนวยงาน 

-มีระยะเวลาในการ
ดำเนินงานตามข้ันตอน
ของกฎหมายและ
ระเบียบและ time 
line ในการจัดหาใหได
พัสดุตามระยะเวลาท่ี
กำหนด 
-มีชองทางการ
รองเรียนบน web site 
ของหนวยงาน 

  - - - 

1.ความลาชาของ
รายงานการเงิน 
2.การบันทึก

กำหนดแผนปฏิบัติงานในการ
จัดทำรายงานการเงิน 
-คูมือบัญชีภาครัฐ 

แผนปฏิบัติงานในการ
จัดทำรายงานการเงิน 

-นำสงรายงานการเงิน
ประจำเดือนภายใน
วันท่ี 15 ของเดือน

  - - - 
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ปจจัยเสี่ยง  
 
 
 

(จากตารางแผน) 

กิจกรรมตามแนวทาง 
การจัดการความเสี่ยง 

 
 

(จากตารางแผน) 

เปาหมาย/ผลสำเร็จของ
การดำเนินการกิจกรรม
ตามแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเปาหมาย/
ผลสำเร็จท่ีต้ังไว 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมท่ีคาดวาจะ
ดำเนินการในป 2564  
เพ่ือจัดการกับความ

เสี่ยง  ท่ียังคงอยู 
 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแลวความ
เสี่ยงหมดไป 

ดำเนินงานแลว
ความเสี่ยงยังคง

อยู 

ต้ังไว 
ในแผน 

ใชไป คงเหลือ 

คาใชจายผิดประเภท 
3.ไมเผยแพรรายงาน
ทาง การเงินสู
สาธารณะ 

-เผยแพรรายงานการเงินบน 
web site ของหนวยงาน 
 

ถัดไป และรายงาน
ประจำปภายใน 90 
วัน หลังสิ้น
ปงบประมาณ 
-คูมือบัญชีภาครัฐ 
-รายงานการเงินบน  
web site ของ
หนวยงาน 

1.การจดัทำรายงาน
ทางการเงินไมถูกตอง
ตามระเบียบ 

-อบรมใหความรูแกบุคลากร 
-ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบ
อยางเครงครัด 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานการเงินการ
คลัง” 

จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ”การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและ
เครือขายดานการเงิน
การคลังประจำป
งบประมาณ 2564 
วันท่ี 16–18 ธ.ค.63 

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

1.ไมดำเนินการตาม
ระเบียบพัสด ุ

-อบรมใหความรูแกบุคลากร 
-จัดทำคูมือการปฏิบัติงาน 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานการเงินการ
คลัง” 

จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ”แนว
ทางการจัดทำ TOR ท่ี
ดี การบริหารสญัญา
และตรวจรับพัสดุให
ถูกตองเปนธรรมกับ
คูสัญญาตาม
พระราชบัญญัติการจัด

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

(จากตารางแผน) 

กิจกรรมตามแนวทาง 
การจัดการความเสี่ยง 

 
 

(จากตารางแผน) 

เปาหมาย/ผลสำเร็จของ
การดำเนินการกิจกรรม
ตามแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเปาหมาย/
ผลสำเร็จท่ีต้ังไว 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมท่ีคาดวาจะ
ดำเนินการในป 2564  
เพ่ือจัดการกับความ

เสี่ยง  ท่ียังคงอยู 
 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแลวความ
เสี่ยงหมดไป 

ดำเนินงานแลว
ความเสี่ยงยังคง

อยู 

ต้ังไว 
ในแผน 

ใชไป คงเหลือ 

ซอจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560  
วันท่ี 28–30 ต.ค.63 

1.เจาหนาท่ีบัญชีขาด
ทักษะในการบันทึก
บัญชี 

สงเจาหนาท่ีเขารับการอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานการเงินการ
คลัง” 

จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ”การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและ
เครือขายดานการเงิน
การคลังประจำป
งบประมาณ 2564 
วันท่ี 16–18 ธ.ค.63 

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

1.เกิดขอผิดพลาดใน
การเบิกจาย 

กำกับการตรวจสอบการเบิกจาย
ใหรัดกุม 

มีการตรวจสอบการ
เบิกจายหลายข้ันตอน 

ข้ันตอนการตรวจสอบ
เอกสารเบิกจาย 
1.กลุมงบประมาณ 
2.กลุมการเงิน 
3.กลุมบัญชี 
4.ผูตรวจสอบการ
บันทึกรายการรับ - 
จายเงิน 

  - - - 
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ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพ 

กลุมการเงินไดรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดท่ี 2.2 ดังนี้  
เอกสารหลักฐานแสดงการวิเคราะหขอมูล  ป 2563 - 2564  กำหนดนโยบาย กำหนดมาตรการสำคัญ กำหนดความรูของบุคลากรในองคกร 

ลำดับ ขอมูลท่ีสำคัญ/จำเปน การวิเคราะห 
1. - สถานการณตามเกณฑ 

Healthy Workplace 
Happy for Life 
(ตามเกณฑการประเมิน
สถานท่ีทำงาน นาอยู    นา
ทำงาน เสริมสรางคุณภาพ
ชีวิต และความสุขของ
คนทำงาน Healthy 
Workplace Happy for 
Life ของหนวยงาน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากการตรวจประเมินของคณะกรรมการฯ กองคลังไดคะแนนการประเมินดังนี้ 
- ตามเกณสถานท่ีทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy 
for Life) 
พบวา ระดับพ้ืนฐาน 42 คะแนน กองคลังไดคะแนน 35.35 คะแนน  
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ  ดังนี้ 
1. เจาหนาท่ีไมสามารถตอบวัฒนธรรมองคกรได     
2. เจาหนาท่ีไมทราบแนวปฏิบัติสิทธิ สุขภาพ และความปลอดภัยของเจาหนาท่ี   
3. กระถางตนไม ผนังขอบหนาตาง ไมควรวาง    
4. ไมติดแจงเตือนพ้ืนตางระดับ   
5. สายไฟไมเรียบรอย      
6. สายไฟชำรุด  สวิตชไมตีกรอบ    
7. ถังดับเพลิง ใหพิมพใบบันทึกมาไว ตรวจสอบดูแลถังดับเพลิงของหนวยงาน  
8. ควรดำเนินการสำรวจความตองการ ความจำเปน และทำแผนการใหความรูดานการสงเสริมสุขภาพอนามัย 
    สิ่งแวดลอมบุคลากร   
9. ควรมีการดำเนินการใหหนวยงานเปนเขตหามจำหนายและดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล   
10. จัดทำสรุปขอมูลวิเคราะหผลสุขภาพและนำมาวางแผนการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 
11. จัดทำสมุดบันทึกการใชยาและอุปกรณปฐมพยาบาล   
 
 
 
 

เอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 2.2 
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ลำดับ ขอมูลท่ีสำคัญ/จำเปน การวิเคราะห 
- สำรวจความตองการ
ความรูดานการสงเสริม
สุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม 
และความสมดุลในชีวิต
ทำงานของบุคลากรของ
กองคลัง 
(โดยใชขอมูลแบบสำรวจ
ดัชนีมวลกาย BMI และ
ความรูดานการสงเสริม
สุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม 
ความสมดุลในชีวิตทำงาน
ของบุคลากรกองคลัง       
สวนท่ี 2 แบบสำรวจความ
ตองการความรูดานการ
สงเสริมสุขภาพ อนามัย
สิ่งแวดลอม ความสมดุลใน
ชีวิตทำงานของบุคลากร   
กองคลัง) 
 
 
 
 
 
 

จากการสำรวจความตองการความรูดานการสงเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม และความสมดุลในชีวิตทำงานท่ีทานอยากให
หนวยงานจัดกิจกรรมข้ึน (โปรดเลือกอยางนอยไมเกิน 5 ขอ) 

- การออกกำลังกาย 
- การรับประทานท่ีมีประโยชนและถูกสุขลักษณะ 
- วิธีคลายเครียดจากการทำงาน 
- การปองโรคจากการทำงาน 
- วิธีการดูแลสุขภาพ เชน สุขภาพชองปาก 
- ความรู 5 ส 
- โรคไวรัสโควิค-19 และวิธีการปองกัน 
- ทันภัยรอบตัว 

ผลการวิเคราะหโดยมีผูตอบแบบสำรวจฯ จำนวน 65 คน พบวา 5 อันดับแรกท่ีบุคลากรตองการความรู  ไดแก  
- อันดับท่ี 1  การออกกำลังกาย                                            จำนวน 53 คะแนน 
- อันดับท่ี 2  วิธีคลายเครียดจาการทำงาน                                จำนวน 52 คะแนน    
- อันดับท่ี 3  การรับประทานท่ีมีประโยชนและถูกสุขลักษณะ          จำนวน 43 คะแนน 
- อันดับท่ี 4  โรคไวรัสโควิค-19 และวิธีการปองกัน                       จำนวน 34 คะแนน 
- อันดับท่ี 5  การปองโรคจากการทำงาน                                   จำนวน 33 คะแนน 
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ลำดับ ขอมูลท่ีสำคัญ/จำเปน การวิเคราะห 
- สถานการณตามเกณฑ
การประเมิน 5 ส      
(การประเมินเกณฑ 5 ส 
ของหนวยงาน) 
 
 

- ตามเกณฑการประเมิน 5 ส พบวา คะแนนรวมท้ังสิ้น 42 คะแนน กองคลังไดคะแนน 37 คะแนน 
ผลการตรวจเกณฑการประเมิน 5 ส  ในสวนของยังไมมีการดำเนินงาน มีดังนี้ 
1. ประเด็นโตะทำงานหรือพ้ืนท่ีบริเวณโตะทำงาน  
          ขอ 2.4  ของใชสวนตัว มีปายระบุคำวา “ของใชสวนตัว” ท่ีลิ้นชัก มีรูปแบบเดียวกัน กำหนดเพียง 1 ลิ้นชักท่ีสามารถ
เก็บของใชสวนตัวได กรณีไมมีลิ้นชัก สามารถจัดหาตูเก็บของใชสวนตัวไดไมเกิน 1 ตู 
2. ประเด็นตูเก็บเอกสาร/ตูเก็บของ 
          ขอ 4.2  ภายในตูมีปายดัชนีบงชี้ประเภทเอกสาร/วัสดุอุปกรณท่ีจัดเก็บเปนรูปแบบเดียวกัน 
          ขอ 4.5  สามารถคนหาสิ่งของตาง ๆ ภายในตูไดสะดวก  
3. ประเด็นพ้ืนท่ีพักผอน/สวนหยอม 
          ขอ 7.2  มีการกำหนดผูรับชอบพ้ืนท่ีพักผอน/สวนหยอม   
4. ประเด็นทางเดิน/ทางหนีไฟ 
          ขอ 8.2  บริเวณพ้ืนตางระดับตองมีสัญลักษณแสดงชัดเจนปองกันอุบัติเหตุการสะดุดหกลม 

2. การสำรวจความผูกพันของ
บุคลากรตอองคกร (โดย
การใชขอมูลการสำรวจ
ความสมดุลชีวิตและความ
ผูกพันของบุคลากร ของ
กองการเจาหนาท่ี 
ปงบประมาณ 2564) 

การสำรวจความสมดุลในชีวิตและการทำงาน และความผูกพันของบุคลากรกองคลัง ปงบประมาณ 2564 ครั้งท่ี 1/2564  
จำนวนผูทำแบบสำรวจจำนวน 57 คน รอยละ 100    พบวา  

- แบบสำรวจความสมดุลในชีวิตและการทำงาน ขอคำถาม 16 ขอ คะแนนคาเฉลี่ยโดยรวมกองคลัง  2.75  รอยละ 
55.07    

เกณฑในการวัดระดับความสมดุลในชีวิตและการทำงาน ดังนี้  
          ระดับคะแนน 1 – 2.33              มีความสมดุลในชีวิตและการทำงานในระดับต่ำ 
          ระดับคะแนน 2.34 – 3.66          มีความสมดุลในชีวิตและการทำงานในระดับปานกลาง 
          ระดับคะแนน 3.67 – 5.00          มีความสมดุลในชีวิตและการทำงานในระดับสูง 
ผลการวิเคราะหความสมดุลในชีวิตและการทำงานกองคลัง อยูในเกณฑมีความสมดุลในชีวิตและการทำงานในระดับปานกลาง 

- คาเฉลี่ยภาพรวมของความผูกพันของบุคลากรตอองคกร คาเฉลี่ยรอยละ 77.03  
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ลำดับ ขอมูลท่ีสำคัญ/จำเปน การวิเคราะห 
เม่ือวิเคราะหท้ัง 8 ปจจัย เรียงลำดับจากปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันของบุคลากรจากนอยไปมาก ดังนี้  
          ลำดับ  1  ปจจัยเก่ียวกับผลตอบแทน                                 รอยละ  67.84 
          ลำดับ  2  ปจจัยเก่ียวกับผูบังคับบัญชาโดยตรง                       รอยละ  74.65 
          ลำดับ  3  ปจจัยเก่ียวกับงานท่ีทำ                                   รอยละ  77.63 
          ลำดับ  4  ปจจัยเก่ียวกับองคกร                                            รอยละ  77.82  
          ลำดับ  5  ปจจัยเก่ียวกับสถานการณของตนเองและสภาพแวดลอม  รอยละ  79.12  
          ลำดับ  6  ความผูกพันองคกร                                            รอยละ  80.41 
          ลำดับ  7  ปจจัยเก่ียวกับผูคนในองคกร                                  รอยละ  82.24  
ผลการวิเคราะห ควรปด Gap ลำดับท่ี 1 ปจจัยเก่ียวกับผลตอบแทนกอน ซ่ึงยังมีชองวาง (Gap Analysis) ท่ีเปนโอกาสการ
พัฒนา ดังนี้    

- ปจจัยเก่ียวกับผลตอบแทน รอยละ 67.84  
           ลำดับ 1 ทานไดใชประโยชนจากสวัสดิการของหนวยงาน                      รอยละ 66.67  
           ลำดับ 2 ทานไดรับการยกยองชมเชยเม่ือมีผลการปฏิบัติงานท่ีดี       รอยละ 67.54  
           ลำดับ 3 ทานไดรับผลตอบแทนท่ีเหมาะสมเปนธรรมกับการปฏิบัติงาน      รอยละ 69.30  

3. คาดัชนีมวลกาย 
ภาวะอวนและโรคอวน  
(โดยใชขอมูลแบบสำรวจ
ดัชนีมวลกาย BMI และ
ความรูดานการสงเสริม
สุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม 
ความสมดุลในชีวิตทำงาน
ของบุคลากรกองคลัง สวน
ท่ี 1 แบบสำรวจดัชนีมวล
กาย 

เกณฑคาดัชนีมวลกาย 
(BMI) 

ครึ่งหลังปงบประมาณ 
2563 (66 คน) 

ครึ่งแรกปงบประมาณ 
2564 (65 คน) 

หมายเหตุ 

1.น้ำหนักผอม 8   คน 4   คน มีขาราชการโอนยายออก จำนวน 1 
คน โดยในชวงระหวางครึ่งหลัง
ปงบประมาณ 2563 มีผูลาปวย
จำนวน 3 คน และครึ่งแรกของ
ปงบประมาณ 2564 มีพนักงาน
ราชการเขาใหมปฏิบัติหนาท่ีในเดือน 
มกราคม 2564 จำนวน 3 คน 
เกษียณอายุราชการในปงบประมาณ 

2.น้ำหนักปกติ 33 คน 39 คน 
3.น้ำหนักเกิน (กลุมเสี่ยง) 9   คน 10 คน 
4.น้ำหนักอวน 12 คน 12 คน 
     รวม 62 คน 65 คน 
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ลำดับ ขอมูลท่ีสำคัญ/จำเปน การวิเคราะห 

2563 จำนวน 2 คน รวมท้ังมีการ
ลาออกในระหวางปงบประมาณ 
2563 จำนวน 3 คน ซ่ึงในจำนวนนี้มี
น้ำหนักอยูในเกณฑปกติ จำนวน 1 คน 

 

 
ตารางการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู โดยใชกลยุทธ PIRAB 

PIRAP มาตรการ เหตุผล ประเด็นความรู เหตุผลประเด็นความรู 
Partnership 
(กาวทาใจ/ตรวจสุขภาพ/
BMI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรางความรวมมือบุคลากร
ในการจัดสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือ
ตอการมีสุขภาพดีและเปน
องคกรแหงความสุขท่ีมี
คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือใหเกิดกลไกในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานรวมถึงสรางการมีสวนรวมใน
การพัฒนาสถานท่ีทำงานนาอยู นา
ทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและ
ความสุขของคนทำงาน และเสริมสราง
ความผูกพันของคนในองคกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การดำเนินงานสถานท่ี
ทำงานนาอยู นาทำงาน 
เสริมสรางคุณภาพชีวิต และ
ความสุขของคนทำงาน 
 
 
 
 
 
- ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการ
พัฒนาสถานท่ีทำงานนาอยู 
นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพ
ชีวิต และความสุขของ
คนทำงาน 
 
 
 

- เพ่ือมีความรูความเขาใจท่ี
จะพัฒนาสภาพแวดลอม
และมีกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพ เพ่ือทำใหการ
ทำงานในสถานท่ีทำงาน
อยางมีความสุข ทำงานใน
สภาพแวดลอมท่ีสะอาด 
ปลอดภัย สิ่งแวดลอมดี มี
ชีวิตชีวาและมีสมดุลชีวิต 
- เพ่ือใหมีความรู และ
ตระหนักถึงความจำเปนท่ี
จะพัฒนาสถานท่ีทำงานให
นาอยู นาทำงาน เสริมสราง
คุณภาพชีวิต และความสุข
ของคนทำงาน 
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PIRAP มาตรการ เหตุผล ประเด็นความรู เหตุผลประเด็นความรู 
- เกณฑการประเมินตาม
นโยบาย HWP และแนวทาง
การประเมิน 5ส 

-เพ่ือใหเขาใจหลักเกณฑ
และปฏิบัติตามแนวทางให
ถูกตอง 

Investment 
ดำเนินการขอเงินงบประมาณ
เหลือจายปงบประมาณ 
2564 เพ่ือซอมแซมอาคาร
สถานท่ี เชนหองน้ำในสวน
ของกองคลังรับผิดชอบ พ้ืน
และระบบไฟฟาภายใน
สำนักงาน 

พัฒนาสถานท่ีทำงานใหนา
อยู นาทำงานและ
ปลอดภัย 

เพ่ือใหการสรางแรงจูงใจท่ีดีตอการ
ทำงานและมีความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน 

- เกณฑการประเมินตาม
นโยบาย HWP และแนวทาง
การประเมิน 5ส 
 

เพ่ือใหบุคลากรใน
หนวยงานมีความรูในการ
ทำสถานท่ีทำงานใหนาอยู 
นาทำงาน ตลอดจน
สามารถนำความรูท่ีไดรับ
ไปจัดสถานท่ีทำงานของ
ตนเองใหสะอาด ปลอดภัย 
มีสิ่งแวดลอมดีและมี
ชีวิตชีวา 

Regulation (การกำกับ 
ควบคุม) 
 
 
 

กำกับ ติดตาม การ
ดำเนินการขับเคลื่อน
องคกรสรางสุขท่ีมีคุณภาพ 

เพ่ือใหเกิดกำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
สถานท่ีทำงานนาอยูนาทำงาน 
เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของ
คนทำงาน (Healthy Workplace 
Happy for life) และและความผูกพัน
ของบุคลากรตอองคกร 

-เกณฑการประเมินตาม
นโยบาย HWP และแนวทาง
การประเมิน 5ส 
 

-เพ่ือใหเขาใจหลักเกณฑ
และปฏิบัติตามแนวทางให
ถูกตอง 

Advocate 
(กาวทาใจ/ตรวจสุขภาพ/
BMI) 

การสงเสริมใหบุคลากร
กองคลังมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีเหมาะสม 

เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรมีการดูแล
สุขภาพกายอยางสม่ำเสมอ  

-แนวทางการดูแลสุขภาพ
ตามหลัก 3 อ 

-เพ่ือใหบุคลการมีสุขภาพ
รางกายท่ีแข็งแรง โดยการ
ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
การรับประทานอาหารท่ีถูก
หลักโภชนาการ การดูแล
รักษาสุขภาพจิตใจให
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PIRAP มาตรการ เหตุผล ประเด็นความรู เหตุผลประเด็นความรู 
แจมใส จะชวยใหบุคลากรมี
สุขภาพแข็งแรง  

Build Capacity  
 

-เสริมสรางความรู ความ
เขาใจ ดานการสงเสริม
สุขภาพ และการพัฒนา
องคกรแหงความสุขท่ีมี
คุณภาพ 

เพ่ือใหบุคลากรกองคลังมีความรู ความ
เขาใจ ดานการสงเสริมสุขภาพ และการ
พัฒนาสถานท่ีทำงานนาอยูนาทำงาน 
เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของ
คนทำงาน (Healthy Workplace 
Happy for life) 

การดำเนินงานสถานท่ี
ทำงานนาอยูนาทำงาน 

เพ่ือใหบุคลากรใน
หนวยงานมีความรูในการ
จัดสถานท่ีทำงานนาอยู นา
ทำงาน ตลอดจนสามารถ
นำความรูท่ีไดรับไปจัด
สถานท่ีทำงานของตนเอง
ใหสะอาด ปลอดภัย 
สิ่งแวดลอมดี และมี
ชีวิตชีวาได 

 
ส่ิงท่ีดำเนินการแลวเสร็จ ส่ิงท่ีอยูระหวางดำเนินการ 
1. รวบรวมและวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ และความรูท่ีนำมาใชในการดำเนินงาน 
2. แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการตรวจประเมินการพัฒนา
สถานท่ีทำงานตามเกณฑสถานท่ีทำงานนาอยู นาทำงาน 
3 ประกาศนโยบายสถานท่ีทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและ
ความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) 
4. การดำเนินการพัฒนาสภาพแวดลอมในการสถานท่ีทำงานนาอยู นาทำงาน 
เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของ คนทำงาน ตามเกณฑ HWP, 5 ส. 
ประจำเดือนมกราคม 2564 
5. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกองคลังสูองคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพ ครบท้ัง 5 
หมวด 
6. มาตรการในการขับเคลื่อนแผนปฏบิัติการฯ 

- ประชุม/หนังสือแจงเวียนในหลักเกณฑการพิจารณา เลื่อนระดับเงินเดือนของ
บุคลากร ในเดือนกุมภาพันธ 2564 
- กิจกรรมการออกกำลังกายและกิจกรรมยืดเหยียดทุกสัปดาหๆ ละ 3 วัน  
ในวันจันทร พุธ ศุกร เวลา 15.45 น. – 16.00 น. 
- ขอเสนอแนะคณะกรรมการฯ ท่ีตองดำเนินการแกไข ไดแก ผามานในหอง
ประชุมกองคลัง ปายชื่อผูรับผิดชอบ เกาอ้ีรองรับผูมาติดตอราชการกองคลังไมมี
การจัดท่ีนั่งใหเวนระยะหาง 
- หองน้ำกองคลัง เนื่องจากมีปญหาสวมอุดตันซอมแซมบำรุงรักษาอยูบอยครั้ง 
ถังขยะในหองน้ำเกิดการสูญหาย อาจกำหนดเวลาการใชงานหองน้ำเม่ือถึงเวลา
เลิกงานราชการใหดำเนินการล็อคหองน้ำหรือปดประกาศใหบุคคลภายนอก
ไดรับทราบ  
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ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 

นางสาวฉัตรรัตน  ตนภูบาล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  รายงานผลการติดตามกำกับ ตัวชี้วัดประจำเดือน 
ม.ค. 2564 ดังนี ้

 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ณ วันท่ี 31 มค. 2564 กองคลังมีผลการเบิกจาย
ภาพรวมและงบดำเนินงานรอยละ 53 สูงกวาเปาหมายท่ีกรมกำหนดไว ในสวนของงบลงทุนเนื่องจากกองคลังไดรับ
การจัดสรรเม่ือวันท่ี 22 ม.ค. 64 ขณะนี้อยูระหวางการดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง คาดวาจะดำเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในเดือน ก.พ. 64  

 ประเภทงบ จัดสรรท้ังป จัดสรร 
GFMIS  

จัดสรร 
+/- 

เบิกจาย คิดเปน
รอยละ 

เปาหมาย
(รอยละ) 

หมายเหตุ 

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

งบลงทุน      - 3,9000 3,9000    ยังไมเบิก  0.00 40  
 

 ผลการดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนแรก ดำเนิน   
     สำเร็จภายในวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2564  โดยมีรายงานดังนี้   

ตามท่ีกลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ไดกำหนดใหหนวยงานเขารายงานผลการ
ดำเนินงานตัวชี้วัดตาม   คำรับรองการปฏิบัติราชการ ในระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 
4.0) เนื่องจาก Template ของตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ หัวขอเกณฑการประเมิน      
ขอแนวทางการประเมิน/หลักฐานกำหนดใหมีการแสดงหลักฐานประกอบการจัดทำตัวชี้วัด แตดวยระบบ DOC 4.0   
มีขอจำกัดดานจำนวนตัวอักษรและการ Link ขอมูล กองคลังจึงขอรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละ
ของการเบิกจายงบประมาณ ทุกองคประกอบไวในรายงานฉบับนี้  ดังนี้ 
   
 
 

1. องคประกอบดานผลผลิตและผลลัพธของการดำเนินการ 
           กองคลังนำขอมูลผลการเบิกจายงบประมาณ 3 ปยอนหลัง  พ.ศ. 2561 – 2563 มาจัดทำขอมูล        
ดานผลผลิตและผลลัพธในมิติภาพรวม และแนวโนมการเบิกจายงบประมาณ แสดงเปนกราฟไวดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับที่ 1  :  Assessment 

 

เอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 2.3 
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1.1 ดานแสดงผลผลิตผลลัพธระดับ T (Trends) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

เป้าหมาย

ผลเบิกจ่าย ภาพรวม งบดําเนินการ งบลงทุน ภาพรวม งบดําเนินการ งบลงทุน ภาพรวม งบดําเนินการ งบลงทุน ภาพรวม งบดําเนินการ งบลงทุน

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

ผลเบิกจ่าย 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

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

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

ผลเบิกจ่าย 82.08 82.08 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

ผลเบิกจ่าย 51.65 51.65 ไม่มี

หมายเหตุ : 

ป2ี561

ป2ี562

ป2ี564

1. อางอิงขอมูลผลการเบิกจายจากระบบ GFMIS ป 2561 - 2564

2. เปาหมาย   หมายถึง  เปาหมายผลการเบิกจายที่กรมกําหนด

ไตรมาสที� 4

3. ผลเบิกจาย  หมายถึง  รอยละของการเบิกจายงบประมาณ

ปีงบประมาณ
ไตรมาสที� 1 ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3

ป2ี563

33.00 48.63 33.00 33.88 
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90.00 91.74 
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ป2561 ป2562 ป2563

ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาํปี พ.ศ. 2561 - 2563

กองคลงั

ไตรมาสท่ี 1 ภาพรวม ไตรมาสท่ี 2 ภาพรวม ไตรมาสท่ี 3 ภาพรวม ไตรมาสท่ี 4 ภาพรวม
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1.1.2 ดานแสดงผลผลิตผลลัพธระดับ Le (Level) 
กองคลังแสดงขอมูลผลการเบิกจายภาพรวม ณ วันท่ี 15 มกราคม 2564  เบิกจายไดรอยละ 

51.26 ซ่ึงสูงกวาเปาหมายท่ีกรมกำหนดไว อางอิงจาก รายงานติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) 

 
2. องคประกอบผูมีสวนไดสวนเสีย 

ดานความคาดหวัง : 
จากการประชุมติดตามผลการเบิกจายงบประมาณประจำเดือน ทำใหทราบถึงความคาดหวังของผูบริหารท่ี
ตองการใหกองคลังเบิกจายงบประมาณไดตามเปาหมายท่ีกรมกำหนดไวในทุกไตรมาส เนื่องจากใน 3 ปท่ีผาน
มาผลการเบิกจายบประมาณในภาพรวมต่ำกวาเปาหมายท่ีกรมกำหนดไวในบางไตรมาสของแตละป 

3. องคประกอบขอมูลวิชาการและอ่ืนๆ 
ดานแนวทางการพัฒนาตนเอง :  

    กองคลังเลือกแนวทางการพัฒนาตนเอง โดยใหบุคลากรศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงิน
จากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำสงคลัง พ.ศ. 2562  ซ่ึงระเบียบฉบับนี้
ครอบคลุมการทำงานของทุกกลุมงานในกองคลัง ท่ีเก่ียวของกับการเบิกจายงบประมาณกองคลัง  

 
 
 
 
 
 

รบจ .1

40 48 55                  40 
1. งบดําเนินงาน 0.00 2,456,800.00 1,508,400.00
กิจกรรม / รายการ

    - แผนการเบิกจ่ายเงิน           -           - 1,268,980.00 97,000.00 60,000.00 75,000.00 1,500,980.00  -
 -  ผลการเบิกจ่าย           -           - 1,268,981.60 (9,540.00) 0.00 0.00 1,259,441.60 51.26

รวมงบดําเนินงาน  0.00 2,456,800.00 1,508,400.00
ภาพรวม (งบดําเนินงาน  + 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. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจําเดือน    มกราคม 2564
    รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
    1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) ดําเนินการจัดประชุมและติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประจําของกองคลัง
    1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย 
    2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ กองคลังได้ดําเนินการตามแนวทางในการดําเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณพ.ศ. 2564

โดยเร่งรัดค่าใช้จ่ายประจําของกองคลังและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม มีงบประมาณรอตั�งเบิกอีกจํานวน 97,000.-บาท 
    2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื�อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที�กรมกําหนด คือ 

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ชื�อหน่วยงาน  กองคลัง            โทรศัพท์  0 2590 4600 

ชื�อผู้รายงาน  นางสาวฉัตรรัตน์  ต้นภูบาล
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ  GFMIS  ณ  วันที�  15  มกราคม 2564)

(1)
ประเภทงบรายจ่าย  : รายการ/

กิจกรรม

(2)
งบประมาณที�
ได้รับจัดสรร

ตาม
 พรบ.ป ี63
พลางก่อน

(2.1)
 งบประมาณที�ได้รับ
จัดสรรตามพรบ.ป ี64

 (3)
งบประมาณที�ได้รับ 
ตามรายงาน GFMIS

 (8)
เป้าหมายการ
เบิกจ่าย 
ณ เดือนที�

จัดทํารายงาน  *

         (9)
 เร่งรัดการเบิกจ่าย
+ บวกเพิ�ม
  = ต้องเร่งรัดเบิก
เพิ�ม 
- ติดลบ 
   = เบิกเกินเป้า

จํานวนเงิน ร้อยละ ม.ค. 2564 ก.พ. 2564

 (4)
แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม

 ณ สิ�นไตรมาส 1
(31 ธ.ค.2563) เป้าร้อยละ 32

 (5) 
แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน  (6)

ยอดรวมแผน &
 ผลเบิกจ่าย
สะสมทั�งสิ�น

 (7)
ร้อยละการ

เบิกจ่ายสะสม *

เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย  (แยกตามรายเดือน)

982,720.00

มี.ค. 2564

-276,721.60 

51.65
982,720.00 -276,721.60 
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และป พ.ศ. 2563 กองคลังมีผลเบิกจายของ ภาพรวม งบดำเนินงาน และ      
งบลงทุน ในบางไตรมาสท่ีต่ำกวาเปาหมายท่ีกรมกำหนดไว เนื่องจาก 

1. ตองปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติตางๆ ท่ีกระทรวงการคลังกำหนดไว เชน การยืมเงินราชการ 
ผานบัตรเครดิต ฯลฯ 

2. กองคลังไดรับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมระหวางปงบประมาณ 
 
 
 
 1.มาตรการ 
กองคลังไดนำ GAP จากการวิเคราะหผลการเบิกจายยอนหลัง 3 ปงบประมาณ คือ พ.ศ. 2561 – 2563 มา
จัดทำเปนมาตรการไดดังนี้ 

1.มาตรการ การเรงรัดเบิกจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หลักการและเหตุผล เพ่ือใหกองคลังสามารถเบิกจายงบประมาณไดตามเปาหมายท่ีกรมกำหนดในทุก 
ไตรมาสของแตละป 

PIRAB GAP 

R 
ดานกฎ ระเบียบ การเบิกจายผานบัตรเครดิตราชการ / การเบิกจายคาใชจายในการจัด
อบรม / ประชุม / การจัดซ้ือจัดจาง  ท่ีเปนขอมูลใหม  

A 
การสื่อสารใหบุคลากรท่ีเก่ียวของการเบิกจายงบประมาณของกองคลังรับทราบขอมูลการ
เบิกจายงบประมาณอยางท่ัวถึง 

 แนวทางการพัฒนา 

R มีการควบคุม กำกับ ติดตาม เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 

A 
 

เพ่ิมชองทางการสื่อสาร เพ่ือใหบุคลากรรับทราบขอมูลการเบิกจายไดอยางเปนปจจุบัน 
(การ Update ขอมูลใหมๆ)  

2.มาตรการ พัฒนาการศักยภาพบุคลากรภายในกองคลัง  

หลักการและเหตุผล เพ่ือใหบุคลากรเขาใจ กฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติใหมๆ ท่ีเก่ียวของกับการเบิกจายงบประมาณ 
และสามารถเบิกจายงบประมาณไดตามเปาหมายท่ีกรมกำหนด         ทุกไตรมาสของแต
ละป 
 
 

GAP 

ระดับที่ 2  :  Advocacy / Intervention 
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PIRAB GAP 

B 
บุคลากรท่ีมิไดปฏิบัติงานโดยตรง มีความเขาใจคลาดเคลื่อนเก่ียวกับกฎ ระเบียบ  
 ขอปฏิบัติใหมๆ  

 แนวทางการพัฒนา 

B 
จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกองคลัง เม่ือมีขอมูลเก่ียวกับ กฎ ระเบียบ       
ขอปฏิบัติใหมๆ  

2.ประเด็นความรูท่ีใหผูรับบริการ 
กองคลังไดกำหนดประเด็นความรูท่ีใหกับผูรับบริการ คือ บุคลากรภายในกองคลัง ไวดังนี้    

1.ประเด็นความรู กฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการเบิกจายงบประมาณ 

เหตุผลการนำ
ประเด็นความรูมาใช 

เนื่องจากกองคลังมีกลุมงานท่ีเก่ียวของกับการเบิกจายงบประมาณของกองคลัง ไดแก กลุม
พัสดุ กลุมการเงิน และกลุมงบประมาณ ในแตละกลุมงานจะมีระเบียบท่ีใชในการ
ปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันไป ซ่ึงทำใหเกิดความเชี่ยวชาญในระเบียบท่ีแตกตางกันไปดวย 
ดังนั้น เพ่ือใหบุคลากรภายในกองคลังมีความรูเก่ียวกับระเบียบของกลุมงานอ่ืนๆ       ใน
ระดับท่ีดี จึงไดกำหนดประเด็นความรู กฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติ ท่ีเก่ียวของกับการเบิกจาย
งบประมาณ ใหกับผูรับบริการ (บุคลากรในกองคลัง) 
 

กลุมเปาหมาย ผูรับริการประเภทอ่ืนๆ (บุคลากรในกองคลังท่ีเก่ียวของกับการเบิกจายงบประมาณ) 
 

2.ประเด็นความรู แนวทางในการดำเนินการเบิกจายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ออกโดยกองคลัง) 

เหตุผลการนำ
ประเด็นความรูมาใช 

เนื่องจากกรมอนามัย ไดกำหนดแนวทางในการดำเนินการเบิกจายเงินงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ (ออกโดยกองคลัง) ซ่ึงเปนเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม เรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณ แนวทางดังกลาวจะกำหนดเปาหมายการเบิกจาย และแนวทางการใชจาย
งบประมาณ ประจำป พ.ศ. 2564 ท่ีเปนแนวทางหลักในการปฏิบัตงิาน 
ดานเบิกจายงบประมาณ ท่ีสำคัญสำหรับผูรับบริการ (บุคลากรในกองคลัง)  
 

กลุมเปาหมาย ผูรับบริการประเภทอ่ืนๆ (บุคลากรในกองคลังท่ีเก่ียวของกับการเบิกจายงบประมาณ) 
 

 
 
 
 
 
 



- 45 - 
 

 
 

 

 

กองคลังไดจัดทำแผนการขับเคลื่อนมาตรการ และประเด็นความรู ดังนี้ 

ช่ือกิจกรรม 
หนวย
นับ 

เปาหมาย วันเริ่มตน วันส้ินสุด ผลการขับเคล่ือน  

1.กองคลังแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามเรงรัด
การเบิกจายงบประมาณและ
สื่อสารผานทางเว็บไซด  
กรมอนามัย 

ครั้ง 1 ครั้ง 1 ต.ค. 63 31 ต.ค.63  

2.จัดทำรายงานผลติดตาม
การเบิกจายงบประมาณ 
(รบจ.1)ทุกเดือน และสื่อสาร
ผานทางเว็บไซดกองคลัง กรม
อนามัย 

ครั้ง 4 ครั้ง 
1 พ.ย. 

63 
25 ก.พ. 

64 
 

3.กองคลังมีการ Km กฎ 
ระเบียบ ขอปฏิบัติเก่ียวกับ
การเบิกจายงบประมาณ 

ครั้ง 1 ครั้ง 
1 ก.พ. 
64 

10 มี.ค.64  

4.มีการกำกับ ติดตาม และ
รายงานผลการเบิกจายให
บุคลากรในกองคลังทราบใน
ทุกเดือนผานการประชุมกอง
คลัง 

ครั้ง 2 ครั้ง  1.ม.ค 64 10 มี.ค.64  

 
 เอกสารเก่ียวกับการจัดทำตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละการเบิกจายงบประมาณท้ังหมด ไดจัดเก็บ

ขอมูลไวท่ีเว็บไซดกองคลัง https://finance.anamai.moph.go.th/  ------- >  หัวขอคำ
รับรองการปฏิบัติราชการ           ------- > คำรับรองการปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. 2564  ----
---- >  ขอ 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ   ------ >  ครึ่งปแรก  ดังนี้ 

ระดับที่ 3  : Management and Governance 

 

https://finance.anamai.moph.go.th/
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 ในเดือน ก.พ. 2564 จะจัดดำเนินการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู(KM) ในหัวขอ   
กฎระเบียบขอปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจายงบประมาณ   
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รายงานผลการจัดทำตัวช้ีวัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
กองคลัง กรมอนามัย เปนหนวยงานสายสนับสนุน มีภารกิจและบทบาทหนาท่ี ดังนี้ 
1. การบริหารจัดการและพัฒนางานดานการเงิน การคลัง และพัสดุ เพ่ือใหสอดคลองและ

ปฏิบัติงาน ตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และขอกฎหมายท่ีภาครัฐกำหนด 
2. พัฒนาระบบขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง และพัสดุ ใหทันตอสถานการณปจจุบัน เขาใจ

งาย สะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได 
3. ใหคำปรึกษา แนะนำ ดานบริหารจัดการ ใหเปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับ ขอกฎหมาย 

ตลอดจนมติ ครม.ท่ีเก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพ 
ผลงานนวัตกรรม ระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ในปงบประมาณ 2563 

ดานผูมีสวนไดสวนเสีย 
เนื่องจากภารกิจการเบิกจายงบประมาณเปนภารกิจท่ีมีความสำคัญในการดำเนินงานตาม

นโยบาย/แผน/โครงการตางๆ ของกรมอนามัย เพ่ือบรรลุเปาหมายแผนงานสงเสรมิสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
ไปยังเปาหมายและทิศทางเดียวกัน และมีการรายงานติดตามผลการดำเนินงาน ผลการใชจายงบประมาณของ
หนวยงานและภาพรวมของกรมอนามัย ตามมาตรการท่ีกำหนด และในท่ีประชุมกรม ทำใหมีความจำเปนตองมีการ
พัฒนาเครื่องมือเพ่ือชวยใหหนวยงานตางๆ ซ่ึงเปนผูมีสวนไดสวนเสียจะไดสามารถทราบผลการดำเนินงาน และ
ความเคลื่อนไหวสถานะการเงินของหนวยงานไดแบบ Real time เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานใหเปนไป        
ตามเปาหมายท่ีกรมกำหนด 

ดานผลการดำเนินงานในปจจุบัน และดานขอมูลวิชาการ กฎระเบียบ และอ่ืนๆ 
กองคลังไดนำโปรแกรมระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) มาเปนเครื่องมือการบันทึกขอมูล          

การเบิกจายงบประมาณท้ังหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค และใชในการติดตามการใชจายงบประมาณของ
หนวยงาน เริ่มตั้งแตกระบวนการการจัดสรรงบประมาณ เปนรายแผนงบประมาณ ผลผลิต และกิจกรรมหลัก 
ครอบคลุมทุกงบรายจาย เชน งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจายอ่ืน และเงินนอก
งบประมาณ โดยไดการปรับปรุงกระบวนการ/รูปแบบการปฏิบัติงานการเบิกจายงบประมาณใหม คือ               
ใหทุกหนวยงานเบิกจายงบประมาณผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ซ่ึงระบบนี้หนวยงานสามารถ  
ทราบความเคลื่อนไหวสถานะการเงินของหนวยงานไดอยางรวดเร็ว มีความถูกตอง เชื่อถือได เทียบเทาระบบ GFMIS 
ท้ังตอบสนองนโยบายของกรมอนามัยท่ีสนับสนุนใหหนวยงานในสังกัดนำระบบเทคโนโลยีดิจิตอลมาปรับใช        
ในกระบวนการทำงานใหเกิดประโยชนสูงสุด และสามารถจัดทำรายงานขอมูลและสถานการณการเบิกจาย
งบประมาณของหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาคเสนอผูบริหารแบบ Real time ดังรูปดานลาง  
(ขอมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563) 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 2.4 
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เริ่มใชงานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ตั้งแตเดือนมกราคม 2563 โดยเจาหนาท่ี   
กองคลังดำเนินการบันทึกขอมูลการจัดสรรงบประมาณ งบประมาณตามโครงสรางผลผลิต โอนเงินงบประมาณ   
กันเงิน และเบิกจายภายในหนวยงานกองคลังและหนวยงานสวนกลาง และเม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563       ทำ
การทดลองใชกับหนวยงานนำรอง 7 หนวยงาน และเริ่มใชงานจริงทุกหนวยงานท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค เม่ือ
วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 สามารถแสดงผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมท่ีเปนปจจุบันตามประเภทรายจาย
และงบรายจาย โดยไดจัดอบรมการเขาใชงานระบบใหกับเจาหนาท่ีหนวยงานตางๆ จำนวน 2 รุน ไดแก 

รุนท่ี 1 สำหรับหนวยงานสวนกลาง วันท่ี 1-3 กรกฎาคม 2563 มีผูเขารับการอบรม 70 คน 
รุนท่ี 2 สำหรับสวนภูมิภาค วนัท่ี 20-23 กรกฎาคม 2563 มีผูเขารับการอบรม 70 คน 

โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับ มาก คิดเปนคาเฉลี่ย 4.76 หรอื รอยละ 95.20% 
มีขอเสนอแนะและสิ่งท่ีตองการใหพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) จากผูเขารวมอบรม ดังนี้ 

- ควรมีตัวอยางในการลงโปรแกรมเพ่ือจะไดลงขอมูลไดถูกตอง 
- ควรปรับปรุงระบบใหมีความเสถียรในการใชงานใหมากข้ึน เพ่ือรองรับการใชงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
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- อยากใหรายงานการเบิกจายในระบบ D-Fins กับระบบ GFMIS สัมพันธกัน และกลุมบริหาร
ยุทธศาสตรสามารถเรียกดูรายการเบิกจายท่ีผานระบบ GFMIS ไดจากระบบ D-Fins 

 
มีการเขาใชงานระบบบริหารการเงินการคลัง D-Fins ดังนี้ 
1. เขาเว็บไซตกองคลัง 
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2. ใสอีเมล และรหัสผาน โดยมีรายละเอียดการใชงานระบบตามคูมือการใชงานระบบ 
 

 
 

3. โดยมีรายละเอียดการใชงานระบบตามคูมือการใชงานระบบ 
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การวิเคราะห GAP จากการใชงานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) เริ่มใชงานในงบประมาณป 2563 
ดานผูมีสวนไดสวนเสีย 
จากการเขาใชงานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ของผูปฏิบัติงานเบิกจายงบประมาณ     ท่ี

เริ่มใชงานในปงบประมาณ 2563 ซ่ึงกองคลังไดจัดอบรมการเขาใชงานระบบฯ ใหกับเจาหนาท่ี เม่ือเดือนกรกฎาคม 
2563 จำนวน 70 คน สรุปผลการประเมินความพึงพอใจจากผูเขารวมอบรมท่ีตอบแบบสอบถาม จำนวน 58 คน 
คิดเปนรอยละ 82.86 มีผลการประเมินภาพรวมในระดับ มาก คิดเปนคาเฉลี่ย 4.76 หรือ รอยละ 95.20 และ มี
ขอเสนอแนะ/สิ่งท่ีตองการใหพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ไดแก 

- ควรมีตัวอยางในการลงโปรแกรมเพ่ือจะไดลงขอมูลไดถูกตอง 
- ควรปรับปรุงระบบใหมีความเสถียรในการใชงานใหมากข้ึน เพ่ือรองรับการใชงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
- อยากใหรายงานการเบิกจายในระบบ D-Fins กับระบบ GFMIS สัมพันธกัน และกลุมบริหาร   
  ยุทธศาสตรสามารถเรียกดูรายการเบิกจายท่ีผานระบบ GFMIS ไดจากระบบ D-Fins 

และในท่ีประชุมไดมีการสราง LINE GROUP D-Fins มีสมาชิกเขารวมจำนวน 245 คน จากการตรวจสอบขอมูล
การสอบถามปญหาของผูปฏิบัติงานเบิกจายงบประมาณทาง LINE GROUP D-Fins ในระหวางเดือนกรกฎาคมถึง
เดือนธันวาคม 2563 พบวา มีการสอบถามปญหาเก่ียวกับการบันทึกขอมูลในระบบฯ ทุกวัน เชน การบันทึกการ
ยืมเงินราชการ การบันทึกใบสั่งซ้ือ/จาง PO และการวิธีแกไขขอมูลในระบบฯ เปนตน และมีการโทรศัพทสอบถาม
ปญหาท่ีกองคลัง ทำใหตองมีการจัดเจาหนาท่ีกองคลังเพ่ือตอบปญหาหนวยงานตางๆ และตองมีการสรางความรู     
ความเขาใจใหกับเจาหนาท่ีกองคลังเพ่ือสื่อสารกับหนวยงานตาง ๆ ตอไป 
ดานขอมูลวิชาการ และอ่ืนๆ 

ในปงบประมาณ 2563 กองคลังก็พบปญหาการขาดแคลนอัตรากำลัง เนื่องจากมีเจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานเบิกจายงบประมาณของกองคลัง โอนยายและลาออก รวมจำนวน 4 อัตรา ทำใหขาดแคลนอัตรากำลังใน
การปฏิบัติงานเบิกจายงบประมาณ ซ่ึงไดแกปญหาโดยการมอบหมายผูปฏิบัติงานแทน และนำเอาคูมือการใชงาน
โปรแกรมระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ท่ีสื่อสารใหเจาหนาท่ีหนวยงานใชเปนคูมือปฏิบัติงานฯ         แต
คูมือการใชงานโปรแกรมดังกลาว จัดทำข้ึนจากรายละเอียดอธิบายตามเมนูการเขาใชงานหลัก จำนวน 20 เมนู 
แบงเปนเมนูยอยจำนวน 60 เมนู ซ่ึงมีรายละเอียดซับซอนหลายข้ันตอนมากทำใหผูเรียนรูการปฏิบัติงานจาก   
คูมือดังกลาว มีความสับสน ไมเขาใจในการบันทึกขอมูลใหถูกตอง ดังท่ีมีผูประเมินความพึงพอใจฯ ใหขอเสนอแนะวา 
ควรมีตัวอยางในการลงโปรแกรมเพ่ือจะไดลงขอมูลไดถูกตอง ดังนั้น ควรมีแนวทางการพัฒนาบุคลากรของกองคลัง
ใหรอบรูในเรื่องการเบิกจายงบประมาณผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) จึงไดสรุปรายละเอียดการ
วิเคราะหดังนี ้
กลยุทธ 
PIRAB 

Gap โอกาสในการพัฒนา 

p  -เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเบิกจายงบประมาณ  
ของหนวยงาน ไดแก ผูปฏิบัติงานใหม ผูไดรับ
มอบหมาย ยังมีปญหาสับสนไมเขาใจข้ันตอน 
การบันทึกขอมูลในการใชงานระบบบริหาร
การเงินการคลัง (D-Fins) 
  

สรางความรวมมือทุกกลุมงานของกองคลัง           
ในการจัดการความรูการปฏิบัติงานเบิกจาย
งบประมาณผานระบบบริหารการเงินการคลงั      
(D-Fins) เพ่ือนำความรูไปสื่อสารกับเจาหนาท่ีของ
หนวยงานตางๆ ใหสามารถปฏิบัติงานไดมี
ประสิทธิผลบรรลุตามภารกิจหนวยงาน 
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กลยุทธ 
PIRAB 

Gap โอกาสในการพัฒนา 

I - ใชทรัพยากรดานบุคลากรในสรางการเรียนรูสูการ
ปฏิบัติงาน 

R - กำหนดมาตรการ และประเด็นความรู การเบิกจาย
งบประมาณผานระบบบริหารการเงินการคลงั       
(D-Fins) ของเจาหนาท่ีกองคลัง เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนใหดำเนินงาน ดานการจัดการความรู      
ใหพัฒนางาน และเกิดประสิทธิภาพ 

A -คูมือมีตัวอยางในการลงโปรแกรมมีรายละเอียด
ตามเมนูการเขาใชงานหลัก มีความซับซอน 
หลายข้ันตอน ทำใหผูเรียนรูเกิดความสับสน       
ไมเขาใจในการบันทึกขอมูลใหถูกตอง 
 

 

B -เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเบิกจายงบประมาณ   
ของหนวยงาน ไดแก ผูปฏิบัติงานใหม ผูไดรับ
มอบหมาย ยังมีปญหาสับสนไมเขาใจข้ันตอน 
การบันทึกขอมูลในการใชงานระบบบริหาร
การเงินการคลัง (D-Fins) 
 

  พัฒนาเจาหนาท่ีกองคลังท่ีปฏิบัติงานเบิกจาย   
  งบประมาณใหมีความรูในการเขาใชงานระบบฯ   
  ผานการสื่อสารตางๆ ไดแก ทาง LINE GROUP   
  กองคลัง และเว็บไซตกองคลัง เพ่ือนำความรูไป  
  สื่อสารกับเจาหนาท่ีของหนวยงานตางๆ ใหสามารถ  
  ปฏิบัติงานไดมีประสิทธิผลบรรลุตามภารกิจ  
  หนวยงาน 

ดังนั้น จากการวิเคราะห GAP ขอมูลและจากมติท่ีประชุมกองคลัง ครั้งท่ี 2 วันท่ี 22 ธันวาคม
2563 ใหความสำคัญลำดับแรกในการปฏิบัติงานเบิกจายงบประมาณผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ซ่ึง
เปนเครื่องมือสำคัญในติดตามผลการเบิกจายงบประมาณของหนวยงาน และรายงานขอมูลและสถานการณ  การ
เบิกจายงบประมาณของหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาคเสนอผูบริหารแบบ Real time จึงควรนำความรู
ผลงานการใชงานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) มาจัดการความรูโดยใชองคความรูของการปฏิบัติงาน
เบิกจายงบประมาณผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ของเจาหนาท่ีกองคลัง ซ่ึงเปนความรูท่ีสำคัญและ
จำเปนตอการปฏิบัติงาน และทำใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน มีแหลงขอมูลความรูการปฏิบัติงาน        ท่ี
สามารถศึกษา/เรียนรูวิธีปฏิบัติงานในระบบฯ ไดสะดวก เขาใจงาย ใหกับเจาหนาท่ีใหม และเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
เบิกจายงบประมาณของหนวยงาน และเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามภารกิจกองคลัง 
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ขอเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการขับเคล่ือนการดำเนินงานดานวิชาการ 
ในการปฏิบัติงานการเบิกจายงบประมาณผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) เปนเรื่องใหม     

สำหรับเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานการเบิกจายงบประมาณทุกคน ไดแก เจาหนาท่ีกองคลัง และหนวยงานตางๆ               
ซ่ึงควรใหความสำคัญลำดับแรกในการพัฒนาใหเจาหนาท่ีกองคลังควรมีความรูและชำนาญการในการบันทึกขอมูล
เปนอยางดี อีกท้ังมีเจาหนาท่ีบรรจุใหมในตำแหนงท่ีวางเปนจำนวนมาก สำหรับในปงบประมาณ 2564 กองคลัง  
มีตำแหนงรอการบรรจุท่ีกลุมงานตางๆ รวมจำนวน 8 อัตรา ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติงานของกองคลังสามารถ 
ดำเนินงานอยางตอเนื่องมากยิ่งข้ึน และเปนการนำองคความรูหรือประสบการณปฏิบัติงานมาจัดการความรูของกอง
คลัง จึงมีขอเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานวิชาการ ดวยการจัดการความรูการ
ปฏิบัติงานเบิกจายงบประมาณผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ของเจาหนาท่ีกองคลัง แบงออกเปน            
5 กระบวนงาน ดังนี้ 

- กระบวนงานโอนเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ     
- กระบวนงานขอเบิกจายใบสำคัญ        
- กระบวนงานยืมเงินราชการ            
- กระบวนงานจัดซ้ือจัดจาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงภายในหนวยงาน  
- กระบวนงานการรับหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส 

 
มาตรการเพ่ือการขับเคล่ือนการดำเนินงานวิชาการของกองคลัง 

เพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติงานการเบิกจายงบประมาณผานระบบบริหารการเงินการคลัง         
(D-Fins) ไดอยางถูกตอง ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ และสงเสริมให
หนวยงานมีการจัดการความรู จึงกำหนดมาตรการดังนี้  

1. สนับสนุนใหหนวยงานมีการดำเนินงานดานการจัดการความรู การเบิกจายงบประมาณ     
ผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ของเจาหนาท่ีกองคลัง โดยมุงเนนการมีสวนรวมของ
เจาหนาท่ี เพ่ือพัฒนางานใหเกิดประสิทธิภาพอยางตอเนื่องและเปนองคกรแหงการเรียนรู 

2. สื่อสารใหความรูการปฏิบัติงานเบิกจายงบประมาณผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins)  
ใหแกเจาหนาท่ีกองคลังท่ีผูปฏิบัติงานเบิกจายงบประมาณ ผาน LINE GROUP กองคลัง และ
เว็บไซตกองคลัง 

 
ประเด็นความรู  

นำองคความรูการบันทึกขอมูลการเบิกจายงบประมาณผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) 
และประสบการณทำงานของเจาหนาท่ีกองคลังจากการปฏิบัติงานผานระบบบริหารการเงินการคลงั (D-Fins)         ในชวง
เวลา ประมาณ 1 ปท่ีผานมา มาการจัดการความรู/แลกเปลี่ยนเรียนรู/จัดทำเปนเอกสารคูมือการใชงานตาม
กระบวนงานของเจาหนาท่ีกองคลังท่ีงายตอการเรียนรู ชวยแกไขปญหาดานลดภาระเจาหนาท่ีในการตอบปญหากับ
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานการเบิกจายงบประมาณ ใชเปนเครื่องมือในการศึกษาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหม ลด
ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ชวยแกไขปญหาดานลดภาระเจาหนาท่ีกองคลังและ
ผูดูแลระบบในการตอบปญหา นำไปเผยแพรสูการพัฒนาองคกร เปนองคกรแหงการเรียนรู โดยกำหนดประเด็น
ความรู ดังนี้ 
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“การเบิกจายงบประมาณผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ของเจาหนาท่ีกองคลัง 

จำนวน 5 กระบวนงาน คือ งานโอนเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ งานขอเบิกจายใบสำคัญ          
งานยืมเงินราชการ งานจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงภายในหนวยงาน และงานรับหนังสือราชการ      
ทางอิเล็กทรอนิกส ” 

 
แนวทางการขับเคล่ือนการดำเนินงานวิชาการ  

1. ใหเจาหนาท่ีในกองคลังประชุมกลุมรวมกันนำองคความรูท่ีไดรับการอบรมและประสบการณ            
การปฏิบัติงานการเบิกจายงบประมาณผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins)  โดยใชกระบวนการจัดการความรู 
ประกอบดวย 7 ข้ันตอน ดังนี้ 

- การบงชี้ความรู 
- การสรางและแสวงหาความรู 

 - การจัดความรูใหเปนระบบ 
 - การประมวลและกลั่นกรองความรู 
 - การเขาถึงความรู 
 - การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
 - การเรียนรู 

2. จัดทำคูมือการปฏิบัติงานเบิกจายงบประมาณผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins)  ของ
เจาหนาท่ีกองคลัง จำนวน 5 กระบวนงาน ดังนี้ 

               - กระบวนงานโอนเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ  ผูรับผิดชอบกลุมงานงบประมาณ 
                         - กระบวนงานขอเบิกจายใบสำคัญ        ผูรับผิดชอบกลุมงานการเงิน 
                         - กระบวนงานยืมเงินราชการ            ผูรับผิดชอบกลุมงานบัญชี 

    - กระบวนงานจัดซ้ือจัดจาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงภายในหนวยงาน ผูรับผิดชอบกลุมงานพัสดุ 
                         - กระบวนงานการรับหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส   ผูรับผิดชอบกลุมงานอำนวยการ 

3. สื่อสารใหความรูการปฏิบัติงานเบิกจายงบประมาณผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins)  
ใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเบิกจายงบประมาณของกองคลัง ผาน LINE GROUP กองคลัง 

 
โดยคูมือการปฏิบัติงานเบิกจายงบประมาณผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ของ

เจาหนาท่ีกองคลัง จำนวน 5 กระบวนงาน จะเปนคูมือท่ีมีความชัดเจนตามกระบวนงาน ทำใหงายตอการเรียนรู  
ลดความผิดพลาดและลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และนำไปเผยแพรสูการพัฒนาองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู ซ่ึง
เปนประโยชนเชิงวิชาการตอเจาหนาท่ีกองคลังท่ีมาปฏิบัติงานใหมหรือผูไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

1. ประชุมกองคลังเพื่อสื่อสารใหกลุมงานคนหา

ผลงาน /รวบรวมผลงานการจัดการความรูนํามา

บริหารจัดการความรู

1 ครั้ง มีการสื่อสารใหกลุมงาน

คนหาผลงานความรู

นํามาจัดการความรู

เสนอที่ประชุมกองคลัง 

ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ธ.ค. 63

2. จัดทํารายงานการวิเคราะหขอมูลและความรู 

เสนอแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานวิชาการ/มาตรการ/

แผนปฏิบัติการตอผูบริหาร

 1 ครั้ง มีแนวทางการขับเคลื่อน

การดําเนินงานวิชาการ

จัดทํารายงานการวิเคราะหขอมูล

และความรู เสนอแนวทางการขับเคลื่อน

การดําเนินงานวิชาการ/มาตรการ/

แผนปฏิบัติการเสนอผูบริหารเมื่อวันที่ 

8 ม.ค.64

3. ประชุมกลุมงานระดมสมอง/นําองคความรูมา

จัดทําคูมือปฏิบัติงานเบิกจายงบประมาณผาน

ระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ของ

เจาหนาที่กองคลัง ในกระบวนงานที่คัดเลือก   

1 ครั้ง เพื่อนําองคความรูของ

เจาหนาที่กองคลังมาจัดการ

ความรู

งานเบิกจายงบประมาณ

4. เสนอคูมือปฏิบัติงานเบิกจายงบประมาณผาน

ระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ใหผูบริหารพิจารณาและ

ขออนุมัติเผยแพรคูมือปฏิบัติงานฯ 

เชน LINE GROUP กองคลัง และเว็บไซตกองคลัง

5 

กระบวนงาน

มีคูมือปฏิบัติงาน

เบิกจายงบประมาณ

และขออนุมัติเผยแพร

คูมือปฏิบัติงานฯ

5. รายงานการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดทุกเดือน 2 ครั้ง มีรายงานการประชุม

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานดานวิชาการ 1 ครั้ง มีการรายงานผล

การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดําเนินงานวิชาการของกองคลัง

โดยการจัดการความรูการปฏิบัติงานเบิกจายงบประมาณผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ของเจาหนาที่กองคลัง

รอบที่ 1 

(รอบ 6 

เดือนแรก)

ผลการดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินการ รอบการ

ประเมิน
กิจกรรม

จํานวน/

หนวยนับ
เปาหมาย

22 ธค.63

22 ธค.63-8 มค.64

8 มค.-25 กพ. 64

8-25 กพ.64

4 มค.-25 กพ.64

4 มค.-10 มคี.64

เอกสารแนบตัวชี้วัดท่ี 2.4 
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ตัวช้ีวัดท่ี 2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการท่ีบรรลุเปาหมาย 

 กลุมงบประมาณ ไดดำเนินการวิเคราะห Gap จัดทำมาตรการ จัดทำแผนการขับเคลื่อน และรายงานผลใน

ระบบ DOC ดังนี้ 

Assessment (ผลการวิเคราะห) 

3. ปงบประมาณ 2563 การรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ DOC  6 โครงการ ผลสำเรจ็ รอยละ 100 
4. จากผลการสำรวจการรับรูการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ประ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563( ITA)  พบวาการรับรูดานการใชงบประมาณ มีผลคะแนน รอบแรก รอยละ 
75.13 รอบ 6 เดือนหลัง รอยละ 83.28 ดังนี้  
 

 
 
จากขอมูลเบื้องตนพบวากองคลังมีการดำเนินงานบรรลุผลตามเปาหมาย แตมีผลคะแนนการรับรูของ

บุคลากรในหนวยงานเรื่องการใชงบประมาณไมผานเกณฑท่ี ปปช. กำหนดคือ รอยละ 85 เม่ือวิเคราะหขอมูลดวย 
PIRAB พบวากระบวนการปฏิบัติงานขาดการสื่อสารแผนปฏิบัติการกองคลังและแนวทางบริหารแผนปฏิบัติการกรม
อนามัย (งบดำเนินงาน) ใหบุคลากรแตละกลุมงานในกองคลังรับทราบ ซ่ึงเปนโอกาสในการพัฒนาในการเพ่ิมทางการ
รับรูของบุคลากรภายในกองคลังแผนการใชเงินและการใชจายงบประมาณ ตามผลการวิเคราะห GAP ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ
คะแนน

ถวงน้ําหนัก
รอยละ

คะแนน

ถวงน้ําหนัก

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 หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการทักทวงถึง

12.3 หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการรองเรียนถึง

คะแนนที่ได 6 เดิอนหลัง

8.2 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นไม

9. หนวยงานของทาน ไมใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม

10. บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเบิกจายเงินที่เปนเท็จ เชน 

11.1 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการ

11.2 หนวยงานของทาน ไมมีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการ

12.1 หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการสอบถามถึง

ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ

7. ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงานของ

8.1 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นคุมคา

ลําดับที่ ดัชนี/ตัวชี้วัด
คาน้ําหนัก

(รอยละ)

คะแนนที่ได 6 เดิอนแรก

เอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 2.5 
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PIRAB GAP โอกาสในการพัฒนา 

P ยังไมมี  
I ยังไมมี  
R ยังไมมี  
A ขาดการสื่อสารแผนปฏิบัติการกอง

คลังและแนวทางบริหารแผนปฏิบัติ
การกรมอนามัย (งบดำเนินงาน) ให
บุคลากรแตละกลุมงานในกองคลัง
รับทราบ 

1. ประชาสัมพันธ แจงเวียนใหบุคลากร
กองคลังทราบแผนปฏิบัติการกองคลังท่ี
ไดรับอนุมัติในระบบ DOCและปฏิบัติ
ตามแนวทางบริหารแผนปฏิบัติการกรม
อนามัย (งบดำเนินงาน)   
2. กำหนดระยะเวลาการเบิกจาย
งบประมาณกองคลัง เพ่ือรายงานผล
การเบิกจายตามแผนปฏิบัติการกองคลัง
ในระบบ DOC 
3. ผูรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ 
DOC ตองมีการ 
ติดตามความเคลื่อนไหวการใชงาน

ระบบอยางตอเนื่อง (กำหนดระยะเวลา

เปด-ปด ระบบ) 

4. รายงานขอมูลผลการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ  ในระบบ DOC ให

บุคลากรทราบในท่ีประชุมกองคลัง 

B ยังไมมี  
จากผลการวิเคราะห GAP กองคลังจึงนำมากำหนดมาตรการในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกองคลัง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธ แจงเวียนใหบุคลากรกองคลังทราบแผนปฏิบัติการกองคลังท่ีไดรับอนุมัติในระบบ DOCและ
ปฏิบัติตามแนวทางบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดำเนินงาน)   

2. กำหนดระยะเวลาการเบิกจายงบประมาณกองคลัง เพ่ือรายงานผลการเบิกจายตามแผนปฏิบัติการ 
กองคลังในระบบ DOC 

3. ผูรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ DOC ตองมีการติดตามความเคลื่อนไหวการใชงานระบบอยาง 
ตอเนื่อง (กำหนดระยะเวลาเปด-ปด ระบบ) 

4. รายงานขอมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ในระบบ DOC ใหบุคลากรทราบในท่ีประชุมกองคลัง 
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  สำหรับแผนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ไดดำเนินการตามแผนแลวดังนี้ 

รายการ ระยะเวลา
จัดทำแผน 

จำนวน ผลการขับเคล่ือน 
แผน ผล 

1.จัดทำแผนปฏิบัติการกอง
คลัง ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เสนอกรมเพ่ือ 
ขออนุมัติงบประมาณ 

1 -31 ต.ค. 
63 

1 ครั้ง 1 ครั้ง ดำเนินการแลว แผนไดรับอนุมัติเม่ือวันท่ี 12 ต.ค. 
63  
https://finance.anamai.moph.go.th/download
/article/article_20210203133415.pdf 
 

2. แตงตั้งคณะทำงานการ
จัดทำแผนปฏิบัติการกอง
คลัง และคณะทำงาน
ติดตามเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณ 

1 -31 ต.ค. 
63  

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

3. วิเคราะหชองวาง (GAP) 
ท่ีทำใหการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการกองคลังไม
บรรลุเปาหมาย 

1 -31 ต.ค. 
63 

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

4. จัดทำมาตรการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการของ
หนวยงาน 

1 -31 ต.ค. 
63 

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

5. สื่อสารใหความรูแก
บุคลากรกองคลังในการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
กองคลังใหบรรลุเปาหมาย/
สื่อสารแนวทางบริหาร
แผนปฏิบัติการกรมอนามัย 
(งบดำเนินงาน) 

1 ต.ค. 63-
31ม.ค. 64 

2 ครั้ง 2 ครั้ง ดำเนินการสื่อสารแจงเวียนแผน 2 ครั้ง ตาม  URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/download
/article/article_20210210140841.pdf 
(กรมอนามัยมีการอนุมัติปรับแผนฯ เพ่ิม  เม่ือ 3 ก.พ. 
64) 

6. สื่อสารแจงเวียนกำหนด
ระยะเวลาการเบิกจาย
งบประมาณกองคลัง เพ่ือให
สามารถรายงานผลการ
เบิกจายตามแผนปฏิบัติการ
กองคลังในระบบ DOC ได 
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

1 -31 ม.ค. 
64 

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

https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210203133415.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210203133415.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210204113304.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210204113304.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210202151154.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210202151154.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210202151154.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210202151154.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210210140841.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210210140841.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210203133415.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210203133415.pdf
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รายการ ระยะเวลา
จัดทำแผน 

จำนวน ผลการขับเคล่ือน 
แผน ผล 

7. ติดตามเรงรัดการ
เบิกจายงบประมาณ / 
จัดทำรายงาน รบจ.1 ทุก
วันท่ี 15-20 ของเดือน 

1 ต.ค. 63 - 
28 ก.พ 64 

5 ครั้ง 4 ครั้ง กองคลังไดจัดทำ รบจ.1 ข้ึนเว็บไซต ดังนี้ 
ครั้งท่ี 1 คำสั่งแตงตั้งคณะทำงานติดตามเรงรัดการ
เบิกจายฯ 
https://finance.anamai.moph.go.th/download
/article/article_20201028100311.pdf 
 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 16 พ.ย. 63 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/download
/article/article_20201118133044.pdf 
 
ครั้งท่ี 3 วันท่ี 15 ธ.ค. 63 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/download
/article/article_20201217124859.pdf 
 
ครั้งท่ี 4 วันท่ี 15 ม.ค. 64 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/download
/article/article_20210120100406.pdf 
 

8. จัดทำแผนกำกับติดตาม
ผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการกองคลัง 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2564   

1-31 ธ.ค. 
63 

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

9. รายงานผลการขับเคลื่อน
แผนกำกับติดตามฯ/ประชุม
ติดตามความกาวหนาผล
การดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการในระบบ 
DOC ภายในวันท่ี 10 ของ
เดือน 

1 ม.ค. – 10 
มี.ค. 64 

2 ครั้ง 1 ครั้ง จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำ
ตัวชี้วัดของกองคลังประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และเตรียมความพรอมรับการตรวจของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและประเมินผลกรมอนามัย                            
(Healthy workplace) ครั้งท่ี 4/2564 วันท่ี 4 ก.พ. 
64 เพ่ือติดตามความกาวหนาผลการดำเนินงาน  

10. บันทึกผลการ
ปฏิบัตกิารในระบบ DOC 
ทุกวันท่ี 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/article/article_20210204113731.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210204113731.pdf
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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ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคณุธรรมและความโปรงใส (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) กรมอนามัย 
  การดำเนิน งานคุณธรรมและความโปรงใสของหน วยงาน (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) เปนการประเมินผลจากการตอบแบบวัดการรับรู IIT ใน 5 ตัวชี้วัด (การปฏิบัติหนาท่ี การใช

งบประมาณ การใชอำนาจ การใชทรัพยสินของราชการ และการแกไขปญหาการทุจริต) ซ่ึงเกณฑในรอบ 5 เดือนแรก 

ของป 2564 ตองมีรายงานดานผลผลิตและผลลัพธการดำเนินงานระดับ C (Comparisons) การเปรียบเทียบ T 

(Trends) แนวโนมและระดับ Le (Level) ของการดำเนินงานปจจุบัน มาวิเคราะหเพ่ือวิเคราะห GAP เพ่ือนำไปสู 

การขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

  กลุมพัสดุ ไดดำเนินการวิเคราะหสถานการณ Gap จัดทำมาตรการ จัดทำแผนการขับเคลื่อน  

และรายงานผลในระบบ DOC ดังนี้ 

 Assessment (ผลการวิเคราะห) 

  ระดับท่ี 1 : Assessment 
  1. องคประกอบดานผลผลิตและผลลัพธของการดำเนินการ 

  1.1 ดานแสดงผลผลิตและผลลัพธ ระดับ C (Comparisons) โดยใชเปรียบเทียบกับ
สายงานสนับสนุนดวยกัน ซ่ึงมี 8 หนวยงาน ดังนี้  

 

  จากตารางจะเห็นไดวาเม่ือเปรียบกับหนวยงานสายสนับสนุน คือกองการเจาหนาท่ี ซ่ึงมีบุคลากร
ใกลเคียงกับกองคลังมีระดับการรับรูเรื่องการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส ของป 2563 พบวา มีผลการ
ประเมินการรับรูท่ีใกลเคียงกัน 

   

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 3.2 
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1.2 ดานแสดงผลผลิตและผลลัพธระดับ T (Trends) โดยใชผลประเมินของ 3 รอบการประเมิน ดังนี้  

 

 จากตารางขางตน จะเห็นไดวาในรอบการประเมินท่ีผานมาของท้ัง 3 รอบการประเมิน การตอบแบบ
วัดการรับรู IIT ใน 5 ตัวชี้วัด (การปฏิบัติหนาท่ี การใชงบประมาณ การใชอำนาจ การใชทรัพยสินของราชการ และการ
แกไขปญหาการทุจริต) ผลคะแนนรวมของรอบ 6 เดือนของป 2563 ยังมีระดับการรับรูต่ำกวาเปาหมายในป 2564 
ภาพรวมการรับรูรอยละ 81.26 และผลประเมินการรับรูทุกตัวมีคะแนนต่ำกวาเปาหมายของป 2564 (รอบ 5 
เดือนแรก) 

    1.3 ดานแสดงผลผลิตและผลลัพธระดับ le (Level)  ของผลประเมินดาน IIT มีดังนี้ 

 

  จากตารางระดับ Le มีคะแนนรวมรอยละ 88.72 ถือวาผานเปาหมายรวมในป 2564 รอบ 5 เดือน
แรก ซ่ึงกำหนดไวไมนอยกวารอยละ 85 และตัวชี้วัดท่ียังมีคะแนนยังต่ำกวาเปาหมายในรอบ 5 เดือนแรกคือการรับรู
เรื่องการใชงบประมาณ ในหัวขอคำถามเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณ การใชจายงบประมาณ การจัดจัดซ้ือจัด
จางการมีสวนรวมในการตรวจสอบ การทักทวง การตรวจสอบการใชจายงบประมาณ และการรองเรียน  จึงอาจจะทำให
ความเขาใจในเรื่องดังกลาวไมครอบคลุมทุกคนในองคกร เม่ือพิจารณาไปถึงขอคำถามยอย ก็ยังมีหลายขอในแตละ
ตัวชี้วัดท่ียังมีคะแนนต่ำกวารอยละ 85 คือเรื่องการใชทรัพยสินของราชการ และการแกไขปญหาการทุจริต  



- 62 - 
 

 
 

จึงพิจารณาดำเนินการในสวนท่ีมีการรับรูต่ำ คือการรับรู เรื่อง การใชงบประมาณเปนลำดับแรกตามแผนปฏิบัติการ 
การดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสฯ ตาม
ลิงกhttps://finance.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7030 

 2. องคประกอบดานขอเสนอแนะของผูมีสวนไดสวนเสีย 
  ดานความคาดหวัง :  
  ขอมูลขอเสนอแนะในรอบ 6 เดือนหลัง ของป 2563 ท่ีปรากฏตามแบบวัดการรับรูคุณธรรมและ 
ความโปรงใสของหนวยงานตนเอง พบวาตองการ 

1. ใหมีการขับเคลื่อน ประชาสัมพันธการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสอยางตอเนื่อง 
2. ใหมีการสรางเสริมและตระหนักรูการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสใหมากข้ึนในองคกร  

เพ่ือใหบุคลากรเขาใจและปฏิบัติไดถูกตองในแงคุณธรรม แนวปฏิบัติ และกฎหมาย 
  การวิเคราะห GAP 
  จากการ Assessment พบวา ผลประเมินตามแบบวัดการรับรูฯ ในรอบท่ีผานมา ยังมีผลคะแนนต่ำ
กวาเปาหมายในบางตัวชี้วัด คือตัวชี้วัด เรื่องการใชงบประมาณ เนื่องจาก 

1. การรับรูของบุคลากรท่ีมีตอหนวยงานตนเองในเรื่องของการใชงบประมาณยังไมท่ัวถึง 
2. ภารกิจงาน หรือลักษณะงานท่ีตางทำใหการรับรูของบุคลากรในองคการไมเทากัน 
3. บุคลากร มีความเขาใจคำถามในแตละขอไมเหมือนกัน 

PIRAB GAP โอกาสในการพัฒนา 

P การรับรูของบุคลากรท่ีมีตอ
หนวยงานตนเองในเรื่องของการใช
งบประมาณ ยังไมท่ัวถึง 

จัดกิจกรรมลงกลุมงานเพ่ือสรางความรู

ความเขาใจในประเด็นคำถามของตัวชี้วัด 

เรื่อง การใชงบประมาณ ตามแบบวัดการ

รับรูฯ I ยังไมมี 
R ยังไมมี 
A การสื่อสารเก่ียวกับภารกิจงานใน

องคการยังไมท่ัวถึง 

B บุคลากร มีความเขาใจคำถามในแต
ละขอไมเหมือนกัน 

  ผลการวิเคราะห GAP กลุมพัสดุ จึงไดกำหนดมาตรการในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ กองคลัง 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี ้1. มาตรการการสรางการมีสวนรวมในองคการและการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร สำหรับแผนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ไดดำเนินการตามแผนแลวดังนี้ 

รายการ ระยะเวลา
จัดทำแผน 

จำนวน ผลการขับเคล่ือน 

แผน ผล 

1. การสื่อสารความเขาใจ
คำถามของแบบวัดการ
รับรูฯ ในหนวยงาน 

1 - 8 ก.พ. 
2564 

1 ครั้ง - อยูระหวางการดำเนินการ 
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รายการ ระยะเวลา
จัดทำแผน 

จำนวน ผลการขับเคล่ือน 

แผน ผล 

2. จัดกิจกรรมสงเสริม
ความรูในหนวยงาน 
  - เก่ียวกับแผน
งบประมาณ 
  - เก่ียวกับการจัดซ้ือ/จาง
ในหนวยงาน 

10 - 15 ก.พ.
2564 

2 ฉบับ - อยูระหวางการดำเนินการ 

3. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดทำ 
TOR  
ท่ีดี การบริหารสัญญา  
ตาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัด
จางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

28 - 30 ต.ค. 
2563 

1 ครั้ง 1 ครั้ง โครงการ/ผลสรุปการดำเนินงานของ
โครงการตาม
ลิงกhttps://finance.anamai.moph.go.t
h/main.php?filename=psd_283025
64 
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ตัวช้ีวัดท่ี 3.23 ระดับความสำเร็จของการจัดทำผังการปฏิบัติงาน (flowchart) การจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 Assessment (ผลการวิเคราะห)  
 ในท่ีนี้จะใชขอมูลในการวิเคราะห 2 สวน คือ 
 1. ขอมูลจาก Flowchart การจัดซ้ือจัดจางเดิม ซ่ึงกองคลังไดเคยจัดทำไว เม่ือป 2561 ซ่ึงเผยแพร
ไวบนเว็บไซตหนวยงาน หัวขอ คลังความรู
(https://finance.anamai.moph.go.th/more_news.php?cid1797&filename=index2016) โดย มี
รายละเอียด ดังนี้  

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

 Flowchart  ดังกลาวถือไดวาเปนเครื่องมือสำคัญท่ีชวยใหผูปฏิบัติงานดานพัสดุและผูท่ีเก่ียวของได
เห็นภาพรวมของการจัดซ้ือจัดจางท้ังระบบ แต Flowchart เดิมมีรายละเอียดไมเพียงพอ โดยมีบางจุดท่ีเห็นวาควรจ
พัฒนาใหดียิ่งข้ึน เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการทำงานยิ่งข้ึน เพ่ือใหผู ท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุและผู ท่ีเก่ียวของ  
ไดเห็นภาพรวมพรอมรายละเอียดของกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารสัญญา สามารถทำความเขาใจและ
นำไปใชเปนคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
  2. ขอมูลท่ีไดรับจากผูรับบริการ/ผูมีสวนไดเสีย ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึงเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุ
ของทุกหนวยงานภายใตสังกัดกรมอนามัย ท้ังสวนกลาง และสวนภูมิภาค และนโยบายของผูบริหารกอง ท่ีตองการให
กลุมงานพัสดุจัดทำแนวทาง/เครื่องมือ ท่ีเปนปจจุบัน และสามารถนำไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง และเครื่องมือนั้น อาจ
ตอบโจทยในเรื่องของระยะเวลาปฏิบัติงาน FTE ไดดวย 
 ซ่ึงในรอบ 5 เดือนแรกขอพิจารณาเลือกกระบวนการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ในการปรับปรุง Flowchart ข้ันตอนการปฏิบัติงานจากรูปแบบเดิมใหมีรายละเอียด
เพ่ิมข้ึน และสอดรับกับบทบัญญัติของกฎหมายและหนังสือเวียนฉบับลาสุด โดยจะเลือกวิธีจัดซ้ือจัดจางท่ีหนวยงานใน
สั ง กั ด ก รม อ น า มั ย ใช ม าก ท่ี สุ ด  วิ ธี ป ร ะก วด ราค า อิ เ ล็ ก ท รอ นิ ก ส  (e-bidding) วิ ธี คั ด เลื อ ก  แ ล ะ 
วิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 3.23 

https://finance.anamai.moph.go.th/more_news.php?cid1797&filename=index2016)%20%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2
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 สำหรับผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) ในการบริหารสัญญา กำหนดไวในแผนการดำเนินงาน  
5 เดือนหลัง (มี.ค. – ก.ค.64) 
 

PIRAB GAP โอกาสในการพัฒนา 
P ผูปฏิบัติงานดานพัสดุและผูท่ีเก่ียวของใชเปนคูมือ/แนว

ทางการปฏิบัติตามข้ันตอนวิธีการจัดหาแบบเดิม ซ่ึงไม
สอดรับกับบทบัญญัติของกฎหมายและหนังสือเวียน
ลาสุด ซ่ึงมีเนื้อหา และข้ันตอนการปฏิบัติงาน ไม
ละเอียดเพียงพอ และไมมีเอกสารตัวอยางงานท่ี
เก่ียวของในแตละข้ันตอน เปนตัวอยางประกอบ ให
ผูปฏิบัติงานดานพัสดุและผูท่ีเก่ียวของนำไปใชเปนคูมือ/
แนวทางการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดใหมีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรูภายในหนวยงาน
ภายใตสังกัดกรมอนามัย เม่ือ
มีขอมูลเก่ียวกับ กฎ ระเบียบ
ขอปฏิบัติใหม ๆ 
2. ปรับปรุงแนวทาง/ 
เครื่องมือ ท่ีปรับปรุงและ
สรางใหม เพ่ือใหผูปฏิบัติดาน
พัสดุและผูท่ีเก่ียวของนำไปใช
เปนคูมือและแนวทางการ
ปฏิบัติงาน สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว 
ถูกตอง ลดปญหาการ
ปฏิบัติงานท่ีผิดพลาดได 

R ดานกฎ ระเบียบ การจัดซ้ือจัดจาง ท่ีเปนขอมูลใหม
ลาสุด 

จากผลการวิเคราะห GAP กองคลังจึงนำมากำหนดมาตรการ การปรับปรุงผังการปฏิบัติงาน  
(Flowchart) ท่ีสอดรับกับบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบ เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานพัสดุนำไปปฏิบัติในการ
จัดหาพัสดุไดถูกตอง และสอดรับกับกฎหมาย และระเบียบ เปนการลดปญหาการปฏิบัติงานท่ีผิดพลาดได  

โดยมีวิธีการดำเนินงาน และสรุปประเด็นความรูใหกับผูรับบริการไวบนเว็บไซตหนวยงาน ตามลิงก 
https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210203175035.pdf 
1. วิเคราะหสถานการณขอมูล และ GAP 
2. คัดเลือกกระบวนการที่จะดำเนินการ 
3. กำหนดมาตรการในการจัดทำ 
4. สรุปประเด็นความรูใหแกผูรับบริการ 
5. จัดทำflowchart 

    - วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป  e-bidding 

    - วิธีคัดเลือก 

    - วิธีเฉพาะเจาะจง  

6. สรุปผลการดำเนินงาน 

7. เผยแพรบนเว็บไซตหนวยงาน 3 ชองทาง  คือ website กรมอนามัย ลง application   
   line group และหนังสือเวียนทุกหนวยงานภายใตสังกัดกรมอนามัย 
8. สงรายงานในระบบ DOC ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป 
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กิจกรรมภายใตแผนขับเคลื่อน ท่ีดำเนินการแลว มีดังนี้  

รายการ ระยะเวลา
จัดทำแผน 

จำนวน ผลการขับเคล่ือน 
แผน ผล 

1. วิเคราะหสถานการณ
ขอมูล และ GAP 

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

2. คัดเลือกกระบวนการ
ท่ีจะดำเนินการ 

18 ม.ค.64 1 ครั้ง 1 ครั้ง 

3. กำหนดมาตรการใน
การจัดทำ 

19 ม.ค.64 1 ครั้ง 1 ครั้ง 

4. สรุปประเด็นความรู
ใหแกผูรับบริการ 

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

5. จัดทำflowchart 
    - วิธีประกาศเชิญชวน
ท่ัวไป  
    - e-bidding 

25-31 ม.ค.64 
 

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

6. สรุปผลการ
ดำเนินงาน /ประชุม
ติดตามความกาวหนา
ของตัวชี้วัดภายในวันท่ี 
10 ของเดือนถัดไป 

1-10 ก.พ 64 1 ครั้ง 1 ครั้ง จัดประชุมกองเพ่ือติดตามความกาวหนา เม่ือ
วันท่ี 4 ก.พ. 64 

7. เผยแพร 
-ลง website กองคลัง 
-ลง application line 
group 
-หนังสือเวียนทุก
หนวยงานภายใตสังกัด
กรมอนามัย 

1-10 ก.พ 64 3 ชองทาง 3 ชองทาง ดำเนินการแลว ตาม  
1. website กองคลัง URL: 
https://finance.anamai.moph.go.th/more_news.
php?cid=1797&filename=index2016 
2. application line group ช่ือ พัสด ุ
 
 
 
 
 
3. หนังสือเวียน URL : 
https://finance.anamai.moph.go.th/download/a
rticle/article_20210210200734.pdf 

8. สงรายงานในระบบ 
DOC 

1-10 ก.พ. 64 1 ครั้ง 1 ครั้ง สงรายงานในระบบ DOC เรียบรอยแลว 

https://finance.anamai.moph.go.th/more_news.php?cid=1797&filename=index2016
https://finance.anamai.moph.go.th/more_news.php?cid=1797&filename=index2016
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การวิเคราะหขอมูลตัวช้ีวัดท่ี 3.3 รอยละ 80 ของบุคลากรมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมข้ึนหรือมากกก
วากอนเขารับการอบรม 

ตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนา
กำลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล) เพ่ือการสรางและพัฒนาบุคลากรผูทำงานใหมีความสามารถ ใน
การสรางสรรคและใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางชาญฉลาด รวมถึงการพัฒนาทักษะ ดานเทคโนโลยีดิจิทัลในบุคลากร
ภาครัฐใหมีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานสากล รองรับการพัฒนาประเทศในยุค
เศรษฐกิจและสังคมท่ีใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนปจจัยหลัก ในการขับเคลื่อน 

จากนโยบายฯดังกลาว กองคลังจึงไดจัดทำระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ข้ึนมาเพ่ือมุงเนนท่ีจะ
พัฒนาบุคลากรในหนวยงานใหมีความรู ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะ ในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน และการพัฒนากระบวนการทำงานในองคกรใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน ท้ังนี้การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกร สามารถนำมาประยุกตใชในงานดานตาง ๆ  
รายการขอมูลท่ีนำมาใช 

1 ดานผลผลิตและผลลัพธของการดำเนินการ 
รายการ รายละเอียด 

ระดับ C (Comparisons) 
การเปรียบเทียบ 

ป 2563 มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพภาคี
เครือขายระบบบริหารการเงินการคลัง D-Fins โดยบุคลากรกองคลังเขารวม
การประชุมในครั้งนั้น ท้ังสิ้น 31 คน  
ในป 2564 กองคลังจึงไดจัดการอบรมถายทอดความรูใหกับบุคลากรกอง
คลังท้ังหมด 64 คน เพ่ือใหบุคลากรกองคลังทุกระดับมีความรูในระบบฯ 
เพ่ิมมากข้ึน 

ระดับ T (Trends) แนวโนม แนวโนมของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต 
       การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในคริสตศตวรรษท่ี21มีแนวโนมท่ีจะ
พัฒนาคอมพิวเตอรใหมี ความสามารถใกลเคียงกับมนุษย หรือเรียกกวา
เทคโนโลยี เชน การเขาภาษาสื่อสารของมนุษย โครงขายประสาทเทียม 
ระบบจำลอง ระบบเสมือนจริง โดยพยายามนำไปใชใหเกิดประโยชนมากข้ึน
ลดขอผิดพลาดและปองกันไมใหนำไป ใชในทางท่ีไมถูกตองหรือผิดกฎหมาย 
• การพัฒนาเครือขายคอมพิวเตอร โดยเฉพาะเครือขายอินเทอรเน็ตท่ี
เชื่อมโยงกันท่ัวโลก กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ชองทางการดำเนิน
ธุรกิจ เชน การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การ
ผอนคลายดวยการดูหนัง ฟงเพลง และบันเทิงตางๆ เกมออนไลน 
• การพัฒนาใหคอมพิวเตอรสามารถฟงและตอบเปนภาษา พูดได อาน
ตัวอักษรหรือลายมือเขียนได การแสดงผลของคอมพิวเตอรไดเสมือนจริง 

เอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 3.3 

https://www.prosofthcm.com/Article/Detail/16817
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รายการ รายละเอียด 
เปนแบบสามมิติ และการรับรูดวยประสาทสัมผัส เสมือนวาไดอยูในท่ีนั้นจริง 
• การพัฒนาระบบสารสนเทศ ฐานขอมูล ฐานความรู เพ่ือพัฒนาระบบ
ผูเชี่ยวชาญและการจัดการความรู 
• การศึกษาตามอัธยาศัยดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-learning) การเรียน
การสอนดวยระบบโทรศึกษา (tele-education) การคนควาหาความรูได
ตลอด 24 ชั่วโมงจากหองสมุดเสมือน (virtual library) 
• การพัฒนาเครือขายโทร คมนาคม ระบบการสื่อสารผานเครือขายไรสาย 
เครือขายดาวเทียม ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ทำใหสามารถคนหาตำแหนง
ไดอยางแมนยำ 
• การบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือขายการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ ดำเนินการของภาครัฐท่ี
เรียกวา รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-government) รวมท้ังระบบฐานขอมูล
ประชาชน หรือ e-citizen 
รัฐบาล อิเล็กทรอนิกส 

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government) คือ วิธีการบริหารจัดการ
ภาครัฐสมัยใหม โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายสื่อสารเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ ดำเนินการของภาครัฐ ปรับปรุงการใหบริการแก
ประชาชน บริการขอมูลและสารสนเทศเพ่ือสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ทำใหประชาชนไดรับการบริการจากภาครัฐท่ีดีข้ึน มีความใกลชิดกับ
ภาครัฐมากข้ึน อีกท้ังทำใหประเทศมีความสามารถในการแขงขันกับนานา
ประเทศไดดีข้ึนดวย 

ท่ีมารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของไทย โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
ดำเนินการโดยดำเนินงานรวมกับหนวยงานตาง ๆ เพ่ือมุงใหเห็นผลเปน
รูปธรรมในระยะ 2 ป ดังนี้ 
1.การใหบริการตอสาธารณะโดยจะผลักดันเพ่ือใหหนวยงานของรัฐ
ดำเนินการ 
• การใหบริการขอมูลท่ีดี มีมาตรฐาน และคุณภาพแกสาธารณะ อันไดแก 
ประชาชน ภาคธุรกิจ และ ภาครัฐ 
• การใหบริการท่ีดีผานสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีเปน 4 ท. คือ ท่ีเดียว ทันใด 
ท่ัวไทย ทุกเวลา 
2.การบริหารจัดการของรัฐ 
• การบริหารจัดการดานการเงินระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจ 
• การจัดซ้ือจัดจางผานสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีรวด เร็ว โปรงใส ยุติธรรม 
• การบริหารขอมูลและทรัพยากรภาครัฐ 
3.การติดตอสื่อสาร และประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ 
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รายการ รายละเอียด 
• ภายในและระหวาง กระทรวง 
• ระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาค และองคกรสวนทองถ่ิน 
 
 
ตัวอยางของรัฐบาล อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
1. ระบบสารสนเทศสำหรับงานประปา บริการเบ็ดเสร็จภายในคราวเดียว คือ 
จดมาตรจำนวนการใชน้ำ พิมพใบแจงหนี้ และสงใหลูกคาไดทันที โดยใชเวลา
ท้ังสิ้นไมเกิน 10 นาที ผูใชบริการสามารถนำใบแจงหนี้ไปชำระเงินท่ีสาขา
ของการประปานครหลวง หรือท่ีทำการไปรษณีย หรือท่ี Counter Service 
หรือชำระผานอินเทอรเน็ตดวยบัตรเครดิต 
2. การยื่นแบบแสดงและชำระภาษีผานทางอินเทอรเน็ต เขาสูระบบไดท่ี 
www.rd.go.th มีบริการ 2 แบบ คือ 1. การบริการแบบฟอรม
อิเล็กทรอนิกส พรอมโปรแกรมคำนวณภาษีเงินได และ 2. การยื่นแบบทาง
อินเทอรเน็ต 
3. จัดซ้ือจัดจางภาครัฐ การประมูลแบบออนไลนผานอินเทอรเน็ต เว็บไซต 
ท่ีใหขอมูลเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐ คือ 
www.gprocurement.go.th หรือเว็บไซตของหนวยงานท่ีจัดประมูล 
ประโยชนท่ีไดรับจากการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานของหนวยงานรัฐ 
2. เพ่ิมคุณภาพในการบริการประชาชนใหสะดวกรวดเร็ว 
3. สรางความโปรงใสในการดำเนินงานและใหบริการ 
4. ลดตนทุนการดำเนินงานและการใหบริการของหนวยงาน ภาครัฐ 
5. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
ท่ีมา : https://www.prosofthcm.com/Article/Detail/16795 

ระดับ Le (Level) 
ของผลการดำเนินการในปจจุบัน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองคลังไดดำเนินการจางทำโปรแกรมบริหาร
การเงินการคลั ง (Digital Finance System)  เพ่ื อติดตามการใช จ าย
งบประมาณของหนวยงาน กระบวนการเริ่มตั้งแตการจัดสรรงบประมาณ 
เปนรายแผนงบประมาณ ผลผลิต และกิจกรรมหลัก ครอบคลุมทุกงบรายจาย 
ซ่ึงระบบนี้จะทำใหหนวยงานทราบความเคลื่อนไหวงบประมาณของ
หนวยงาน มีความ Real time เทียบเทาระบบ GFMIS เม่ือไดมีการทดลองใช
ระบบเม่ือตนเดือนพฤษภาคม 2563 โดยทำการทดลองใชกับหนวยงานนำ
รอง 7 หนวยงาน เริ่มใชงานจริงทุกหนวยงานท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค 
เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 พบวาหนวยงานยังประสบปญหาการเขาใชงาน
ระบบ เชน ผูใชงานสวนใหญไมทราบความหมาย คำจำกัดความแตละเมนู วา
ใชงานอยางไร กองคลังจึงไดมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
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รายการ รายละเอียด 
ศักยภาพภาคีเครือขายระบบบริหารการเงินการคลัง D-fins ข้ึน เพ่ือเปนการ
พัฒนาภาคีเครือขายผูใชงานของระบบใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถ
บันทึกขอมูลการเบิกจายงบประมาณในระบบบริหารการเงินการคลังไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

2.ดานผูรับบริการมีขอมูล 
รายการ รายละเอียด 

กลุมผูรับบริการปจจุบัน บุคลากรกองคลัง 
กลุมผูรับบริการอนาคต บุคลากรกรมอนามัย 
ความตองการ กระบวนการท่ีใชติดตามการใชจายงบประมาณ การเบิกจายของหนวยงาน ท่ีมี

ความ Real time เทียบเทาระบบ GFMIS ใหสามารถนำขอมูลมาวิเคราะห
ประมวลผลในมิติตาง ๆ พรอมเสนอไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง ทันเวลาและมี
ประสิทธิภาพ 

ความคาดหวัง พัฒนาศักยภาพของบุคลากรกองคลังผูใชงานระบบใหมีความรู ความเขาใจ และ
สามารถบันทึกขอมูลการเบิกจายงบประมาณในระบบบริหารการเงินการคลังได
อยางมีประสิทธิภาพ 

ความผูกพัน การดำเนินงานรวมกันเปนทีม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคท่ีมีเปาหมายเดียวกัน 
ความพึงพอใจ บุคลากรท่ีเขารวม Workshop มีความรู ความเขาใจ และนำสิ่งท่ีไดรับจากการ

อบรมไปปรับใชในการปฏิบัตงิาน 
ความไมพึงพอใจ บุคลากรบางกลุมยังขาดความชำนาญในการเขาใชงานระบบฯ 
ขอเสนอแนะจากผูบริการ ควรมีการจัดกลุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสม่ำเสมอ เพ่ือฝกทักษะใหบุคลากร

เกิดความชำนาญในการเขาใชระบบมากยิ่งข้ึน 

3.ดานผูมีสวนไดสวนเสียมีขอมูล 
รายการ รายละเอียด 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียปจจุบัน บุคลากรกองคลัง 
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียอนาคต ผูบริหาร บุคลากรกรมอนามัย 
ความตองการ ไดรับการสนับสนุนและความชวยเหลือจากบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

มีความรูความสามารถ เนื่องจากปจจุบันกองคลังไมมีบุคลากรในดานนี ้
ความคาดหวัง บุคลากรในกองคลังมีความรู ความสามารถในการใชงานระบบฯ เพ่ือนำความรู

ไปถายทอดใหกับหนวยงานอ่ืน ๆ ตอไป 
ความผูกพัน ผูบริหารใหการสนับสนุนในการจัดอบรมใหความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เก่ียวกับระบบบริหารการเงินการคลัง D-fins  
ความพึงพอใจ บุคลากรกรมอนามัย มีความรู ความเขาใจ และสามารถนำความรูไปปรับใชใน

การปฏิบัติงานได 
ความไมพึงพอใจ ไมไดรับการสนับสนุนบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความรูความสามารถ  
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ขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวน
เสีย 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร ใหทำงานเร็วข้ึน มีความเชี่ยวชาญ
มากข้ึน ทำใหประสบความสำเร็จและบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว 

 
 
 
4.ประเมินความเส่ียง 

รายการ รายละเอียด 
ระดับความเสี่ยง ต่ำ 
ผลกระทบ 2 
โอกาส 1 

 

ความเส่ียง 

การวิเคราะหความเส่ียง 

วิธีการควบคุม 
โอกาส ผลกระทบ คะแนน ระดับ

ความ
เส่ียง 

วิธีการ 

บุคลากรท่ีเขารวม 
Workshop มีความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศไม
เพ่ิมข้ึน หรือมากกวากอนเขา
รับการอบรม 

1 2 2 ต่ำ การ
ควบคุม
ความ
เสี่ยง 

ใหความรูในการใชงาน
ระบบฯ และประเมิน
ความรูความเขาใจของ
บุคลากรอยางสม่ำเสมอ 

5.ดานเทคโนโลยีการส่ือสารและดิจิทัลมีขอมูล 
รายการ รายละเอียด 

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

บุคลากรมีการปรับรูปแบบการทำงานใหเขากับเทคโนโลยีดิจิทัลมากข้ึน โดยนำ
ระบบฯ เขามาใชกระบวนการทำงาน ตั้งแตการจัดสรรงบประมาณ เปนรายแผน
งบประมาณ ผลผลิต และกิจกรรมหลัก ครอบคลุมทุกงบรายจาย เชน           
งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจายอ่ืน และเงินนอก
งบประมาณ โดยทุกหนวยงานเบิกจายงบประมาณผานระบบฯ  

ผลการวิเคราะหกระบวนงาน
และโอกาสในการพัฒนารูปแบบ
การทำงาน เพ่ือรองรับระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ระบบฯ นี้สามารถทำใหหนวยงานทราบความเคลื่อนไหวงบประมาณของ
หนวยงานมีความ Real time เทียบเทาระบบ GFMIS และสามารถติดตามผล
การเบิกจายงบประมาณทุกหมวดรายจายงบประมาณ หนวยงานทราบความ
เคลื่อนไหวงบประมาณ เพ่ือนำเสนอผูบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6.ดานขอมูลวิชาการ กฎระเบียบ และอ่ืน ๆ นำมาใชสนับสนุนใหมี 
รายการ รายละเอียด 

ขอเสนอเชิงนโยบาย การปรับปรุงกระบวนการทำงานใหเกิดประสิทธิผลและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมใหม ๆ มาปรับใชในการทำงาน 
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รายการ รายละเอียด 
การปรับปรุง
กระบวนการ 

นำระบบบริหารการเงินการคลงั D-Fins มาถายทอดใหบุคลกรกองคลัง โดยจัดทำ
แบบทดสอบกอนอบรมและหลงัอบรมเพ่ือประเมินความรูความเขาใจของผูเขาอบรม 

พัฒนาสินคาและ
บริการ 

พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถเพ่ือเปนท่ีปรึกษาใหกับหนวยงานในสังกัดกรม
อนามัย 

ความรูท่ีใหผูรับบริการ ความรูเก่ียวกับระบบบริหารการเงินการคลัง 
แนวทางการพัฒนา
บุคลากรหนวยงาน 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยวิธี Workshop , Coaching  

แนวทางพัฒนาตนเอง พัฒนาตนเองเก่ียวกับระบบการเงินการคลัง ใหมีทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงาน 

การวิเคราะหขอมูลเพ่ือกำหนดมาตรการและแผนการขับเคล่ือนการดำเนินงานตัวช้ีวัด 
1. บุคลากรกองคลังผูรับผิดชอบลงขอมูลในระบบ D-Fins  รอยละ 62.50 ยังขาดทักษะ และความชำนาญ 

ในการใชงานระบบ D-fins (วัดจากผลคะแนนการทำ Pre-test) 
PIRAB GAP โอกาสในการพัฒนา 

P 1.บุคลากรกองคลังผูรับผิดชอบลงขอมูลใน
ระบบ D-Fins  รอยละ 62.50 ยังขาด
ทักษะ และความชำนาญ ในการใชงาน
ระบบ D-Fins 

- 

I ยังไมมีการลงทุน - 
R คูมือการใชงานระบบยังไมเสร็จสมบูรณ คูมือการใชงานระบบบริหารการเงินการคลัง   (D-Fins)  
A ไมมีสื่อประชาสัมพันธท่ีเปนการชี้นำอยาง

ชัดเจน 
ใช App Line ในการตอบขอซักถามเก่ียวกับปญหาการ
ใชงานระบบ D-Fiins 

B ยังไมมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือ
ถายทอดขอมูลระหวางบุคลากร 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยวิธี Workshop 
(Workshop คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมเล็ก ๆ 
หรือการอบรมแบบเขมในระยะเวลาสั้นๆ เพ่ือให
ผูเขารวมประชุมไดรับความรู โดยเนนใหมีการ
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น และเสนอเทคนิคหรือทักษะใหมๆ 
ตอผูเขารวมประชุม) 

2. มาตรการท่ีกำหนด 
 1.  สนับสนุนการพัฒนากำลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล : จัดทำโครงการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือยกระดับศักยภาพการทำงานในหนวยงาน (B,I) 
 2.  พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกบุคลากรในหนวยงาน : จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยวิธี 
Workshop ใหแกบุคลากรในหนวยงาน  (Workshop คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมทางวิชาการเปนกลุม
เล็ก ๆ หรือการอบรมแบบเขมในระยะเวลาสั้นๆ เพ่ือใหผูเขารวมประชุมไดรับความรู โดยเนนใหมีการแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็น และเสนอเทคนิคหรือทักษะใหมๆ ตอผูเขารวมประชุม) (B,P,A) 
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 3.  สรางความรูและความเขาใจของผูเขาอบรมดวยการประเมินความรูกอนและหลังเขารับการอบรม :         
ผูเขารับการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการตองทำการทดสอบกอนการเขารับการอบรม (Pre-test) และหลังการเขารับ
การอบรม (Post-test) (B) 
 
 
 

มาตรการ 
1. สนับสนุนการพัฒนากำลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
2. พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกบุคลากรในหนวยงาน 
3. สรางความรูและความเขาใจของผูเขาอบรมดวยการประเมินความรูกอนและหลังเขารับการอบรม 

PIRAB 
P สรางการมีสวนรวมของบุคลากรกองคลัง 
I - 
R เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ เก่ียวกับคูมือการใชงานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) 
A พัฒนาสื่อและชองทางการสื่อสารท่ีเขาถึงบุคลากรกองคลังผูใชงานระบบ D-fins 
B ผลักดันใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางความตระหนักรู ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ประเด็นความรู 
 1. นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนา
กำลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล)  
 2. แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอนามัย พ.ศ. 2563 – 2565  
 3. คูมือใชงานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-FINS)  
 เพ่ือใหบุคลากรกองคลังสามารถดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของ
กรมอนามัย 4.0 ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
4. แผนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม/ข้ันตอน 
เปาหมาย 
(จำนวน) 

หนวยนับ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1 
จัดทำโครงการเพ่ือของบประมาณ
ประจำป 2564 

1 ครั้ง 
ต.ค. – ก.ค.

2564 
กองคลัง 

2 
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยวิธี 
Workshop  

2 ครั้ง 
ต.ค. – ก.ค.

2564 
กองคลัง 

3 
ประเมินผลการทดสอบกอนการเขา
รับการอบรม (Pre-test) และหลังเขา
รับการอบรม (Post-test) 

2 ครั้ง 
ม.ค. – ก.ค.

2564 
กลุมบัญชี     
กองคลัง 

4 
วิเคราะหผลการทดสอบกอนการเขา
รับการอบรม (Pre-test) และหลังเขา

2 ครั้ง 
ม.ค. – ก.ค.

2564 
กลุมบัญชี     
กองคลัง 
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รับการอบรม (Post-test) 

5 
สรุปผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
โดยวิธี Workshop 

2 ครั้ง 
ก.พ. - ก.ค.

2564  
กลุมบัญชี     
กองคลัง 

 
 


