








รายงานการประชุม 
ติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำตัวชี้วัดของกองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 7/2564 
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมกองคลัง  อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย  

 
                                                                        

                                                  ……………………………………….. 
ผู้มาประชุม 
 
1. นางสาวเกษร  ศุภกุลธาดาศิริ ผู้อำนวยการกองคลัง ประธาน 
2.นางสาวรัตน์ติยา ขำแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ 
3. นางสาวเอกฤทัย สารนาค นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ   หัวหน้ากลุ่มการเงิน 
4.. นางสาวปวิตรา รุ่งเรือง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัสดุ 
5. นางอรุณี อินทร์ขำ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบัญชี         
6. นางสาวจีระภา   ขาวละเอียด เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ 
7. นางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงบประมาณ 
8. นางสาวทิตยา ศุภกุลธาดาศิริ    นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงบประมาณ 
9. นางสาวศศิธร แสนศิลา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มงบประมาณ 
10. นางสาวกนกนาถ ศรีกาญจน์ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงบประมาณ 
11. นางสาววชิุดา แสงฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มบัญชี 
12. นางสาวสุพรรณา   อายาเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบัญชี 
13. นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบัญชี 
14. นางนภารัตน ์ วงศ์รักษา นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กลุ่มพัสดุ 
15. นายรังสฤษดิ์ เชื้อดวงผุย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุ่มพัสดุ 
16. นางสาวสิริกัญญา หนูบัว เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กลุ่มพัสดุ 
17. นางดวงกมล คล้ายพึ่งสินธุ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มพัสดุ 
18. นางสาวอุษณี ทองชมภู พนักงานพัสดุ ระดับ ส3 กลุ่มพัสดุ 
19. นางสาวสิดาพร หวังทรัพย์น้อย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มการเงิน 
20. นางสาวบุษณ ี ม่วงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มการเงิน 
21. นายวิษณุ แซ่เตียว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มการเงิน 
22. นายมณฑล ตาลเยื้อน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กลุ่มการเงิน 
23. นางพิสมัย   พุ่มสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มอำนวยการ 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.30น. 
 
 
 
 



๒ 

 

 

รายงานการประชุม 
ติดตามผลการดำเนนิงานการจัดทำตัวชี้วัดของกองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 7/2564 
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 

วาระการประชุม สรุปประเด็น/สถานการณ์ มติที่ประชุม/
มอบหมาย 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมโดยให้ที่ประชุม
พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้   

 

วาระท่ี 1  
ประธานแจ้ง   
เพื่อทราบ 
 
วาระท่ี 2  
เรื่องรับรอง
รายงาน    
การประชุม    
 
วาระท่ี 3   
เรื่องเสนอ
พิจารณา 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานแจ้งให้ทราบว่าสำหรับการประชุมครั้งนี้  เป็นการติดตามรายงาน
ความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการตัวชี้วัดคำรับรองฯ กองคลัง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 5 เดือนแรก มีตัวชี้วัด จำนวน 8 ตัว  
 
- รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564  
 
 
 
 
3.1 การติดตามผลการดำเนนิงานการจัดทำตัวชี้วัดของกองคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 8 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
   ตัวชี้วัดที่ 1.31 ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพิ่มขึ้นหรือมากกว่าก่อนเข้ารับการอบรม 
 นางสาววิชุดา แสงฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
รายงานผล การจัดทำตัวชี้วัดที่ 1.31 ประจำเดือน มีนาคม 2564 ดังนี้ 
 วันที่ 24 มีนาคม 2564 กองคลังได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรกองคลัง ด้านการใช้งานระบบบริหาร
การเงินการคลัง (D-Fins) รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมกองคลัง มีผู้เข้ารับการ
อบรมและผ่านการอบรมทั้งสิ้น 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 1.31) 
 
          ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
       นางสาววิชุดา แสงฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
รายงานผลการจัดทำตัวชี้วัดที่ 2.1 ประจำเดือนมีนาคม 2564 ดังนี้ 

- ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ดำเนินการตามมาตรการ และแผนขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้ และเผยแพร่หลักฐานประกอบการดำเนินงานที่
หน้าเว็บไซต์กองคลังเรียบร้อยแล้ว 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน          
การควบคุมภายใน ของรอบ  5 เดือนแรกนั้น กองคลังได้มีการกำหนด

รับทราบ     
 
 
 
รับรองรายงาน 
การประชุม 
โดยไม่มีการแก้ไข        
 
  
ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบและมอบ
หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม
ตรวจสอบเอกสารให้
เรียบร้อยก่อนนำไป
บันทึกลงระบบDOC 
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แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดข้อที่ 4. คือ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ Pop up 
แจ้งเตือนกำหนดคืนเงินยืมราชการบนโปรแกรมเงินยืมราชการ เพื่อเป็น
การสร้างความรับรู้ของผู้ยืมเงินราชการ ซึ่งจากแผนดังกล่าวจะต้องแจ้ง
ให้ทางบริษัทผู้ดูแลระบบเป็นผู้ดำเนินการเพ่ิมเติมข้อมูลให้  แต่ใน
ปัจจุบันระบบเงินยืมราชการนั้นเป็นระบบที่สำเร็จรูปแล้วและไม่มีการ
จ้างบริษัทเพ่ือดูแลบำรุงรักษาระบบต่อ จึงไม่สามารถที่จะเพ่ิมข้อมูล
หรือฟังก์ชั่นต่างๆ ลงในระบบได้ ทำให้การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่วางไว้ไม่
สามารถบรรลุผลตามแผน จากปัญหาดังกล่าวกองคลังจึงได้พิจารณา
เปลี่ยนแปลงแผนการขับเคลื่อนจากเดิมคือ “จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 
Popupแจ้งเตือนกำหนดคืนเงินยืมราชการบนโปรแกรมเงินยืม
ราชการ” เปลี่ยนเป็นการ ”จัดทำหนังสือทบทวนแนวทางปฏิบัติการ
ยืมเงินราชการ”  เพ่ือให้การดำเนินงานเกี่ยวกับเงินยืมราชการของกรม
อนามัยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันได้
อย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทำให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานเงินยืมราชการต่อไป 

- ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 การดำเนินการตามกิจกรรมการบริหารความ
เสี่ ย งใน รอบ  5  เดื อน ห ลั ง  มี กิ จ ก รรมที่ ต้ อ งด ำ เนิ น ก ารดั งนี้                 
คือ 1. กำหนดคุณสมบัติผู้รับเหมาให้ชัดเจน กำกับตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้รับเหมาให้มีการดำเนินการอย่างจริงจัง 2. กำกับการตรวจสอบ
การเบิกจ่ายให้รัดกุม ซึ่งทั้ งสองกิจกรรมนี้ ได้มีการดำเนินการและ
เผยแพร่หลักฐานประกอบการดำเนินงานที่หน้าเว็บไซต์กองคลั ง
เรียบร้อยแล้ว  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.1.1 และ 2.1.2) 
 
                ตัวชี้ วัดที่   2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่ง
ความสุขที่มีคุณภาพ 
 นางสาวบุษณี  ม่วงชู ผู้แทนกลุ่มการเงิน รายงานผลการจัดทำ
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ประจำเดือนมีนาคม 2564 ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
การฯ ดังนี้ 
 - ตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ที่ให้บริการตรวจสุขภาพเฉพาะ
กลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำหรับบุคลากรดังกล่าวที่เข้ารับการ
ตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ที่ทางกรมจัดขึ้น สามารถนำผลการตรวจ
สุขภาพหรือเอกสารหลักฐานที่ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ส่วน
พนักงานราชการจะมีการกำหนดการตรวจสุขภาพ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีก
ครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ให้นำหลักฐานฯ ส่งให้กลุ่มการเงินเพ่ือที่จะได้ดำเนินการ
ต่อไป 
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 - เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม 
และการทำงาน ผ่านช่องทางการสื่อสาร Line Group กองคลัง และ
หนังสือแจ้งเวียน โดยเผยแพร่ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพฯ จำนวน 
5 เรื่ องภายในปี งบประมาณ  2564 ซึ่ งใน เดือนมีนาคม  2564          
ได้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพฯ จำนวน 1 เรื่อง 
ในเรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (COVID-19) และวิธีการป้องกัน 
 - จัดให้มีออกกำลังกายและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ในช่วงเวลา 
15.45 - 16.00 น. เป็นประจำทุกสัปดาห์  ๆละ 3 วัน ในวันจันทร์ พุธ และศุกร์ 
 - กำกับติดตามการพัฒนาสถานที่ทำงานน่ าอยู่  น่ าทำงาน
เสริมสร้าง คุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน และเกณฑ์ 5 ส. 

(รายละเอียดตามตารางเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.2) 
 
       ตัวชี้วัดที่  2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 
      นางสาวฉัตรรัตน์  ต้นภูบาล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดที่ 2.3 ประจำเดือนมีนาคม 2564 ดังนี้ 
➢ การดำเนินการในรอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค.-ก.ค.64) มีการปรับแก้
ข้อมูลในระดับที่  1 เพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และมีการทบทวน
มาตรการที่กำหนด ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้บริการและแผนการขับเคลื่อน
ให้ครอบคลุมบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ 2.3 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 30 เม.ย. 2564 
➢ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่  31 มีนาคม 2564    
กองคลังมีผลการเบิกจ่ายภาพรวมร้อยละ 60.80 รายจ่ายประจำ     
ร้อยละ 59.44 และรายจ่ายลงทุนร้อยละ 100 ซึ่งทุกรายจ่ายกองคลัง
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้สู งกว่าเป้ าหมายที่ กรมกำหนดไว้           
(ตามเอกสารแนบ 1)  

(รายละเอียดตามตารางเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.3) 
 

       ตัวชี้วัดที่  2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 
       นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ รายงานผล
การดำเนินงานวิชาการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
วิชาการของกองคลัง/แผนดำเนินงานฯ ประจำเดือนมีนาคม 2564 ดังนี ้
 ในรอบ 5 เดือนหลัง ได้ดำเนินการทบทวนและวิเคราะห์ผลการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่ง  
การเรียนรู้ และจากผลดำเนินงานสร้างผลงานวิชาการในรอบ 5 เดือนแรก จาก
การประชุมจัดการความรู้แต่ละกลุ่มงาน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
เพ่ือระดมสมอง/นำองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานเบิกจ่ายงบประมาณ 
ผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) โดยจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน 
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วาระการประชุม สรุปประเด็น/สถานการณ์ มติที่ประชุม/
มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวน  5 กระบวนงาน สำหรับในรอบ 5 เดือนหลัง เห็นควรขับเคลื่อน
การดำเนินงานด้านวิชาการ ด้วยการจัดการความรู้การปฏิบัติงาน
เบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ของ
เจ้าหน้าที่กองคลังเพ่ิมเติม จำนวน 2 กระบวนงาน ดังนี้ 

1. กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงผ่านระบบ
บริหารการเงินการคลัง (D-Fins)  
ผู้รับผิดชอบกลุ่มพัสดุ 

2. กระบวนงานยืมเงินราชการผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) 
ผู้รับผิดชอบกลุ่มบัญชีและกลุ่มอำนวยการ 

 เพ่ื อนำองค์ ความรู้ /คู่ มื อการปฏิ บั ติ งานที่ มี ความชั ด เจน                
ตามกระบวนงาน ง่ายต่อการเรียนรู้ ลดความผิดพลาด การปฏิบัติงาน 
และนำไปเผยแพร่เจ้าหน้าที่กรมอนามัยสู่การพัฒนาองค์กรเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ซึ่งได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์และขออนุมัติแผนการ
ดำเนินงานด้านวิชาการ โดยการจัดการความรู้ รอบ 5 เดือนหลัง เรียบร้อยแล้ว  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.4) 
 
       ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุ
เป้าหมาย 
      นางสาวรัตน์ติยา ขำแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 
รายงานผลการดำเนินการตัวขี้วัดที่ 2.5 ว่าได้ดำเนินการวิเคราะห์ Gap 
จัดทำมาตรการ จัดทำแผนการขับเคลื่อน ในรอบ 6 เดือนหลัง ประกอบด้วย 
 - Assessment (ผลการวิเคราะห์) 
 - ผลการวิเคราะห์ GAP 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.5) 
 

       ตัวชี้วัดที่ 3.2  ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและ
ความโปร่ งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
กรมอนามัย 
      นายรังสฤษดิ์  เชื้อดวงผุย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รายงานผลการ
ติดตาม กำกับ ตัวชี้วัดประจำเดือนมีนาคม 2564 ดังนี้ 
 - การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2564 เป็นการประเมินผลจากการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ใน 5 
ตัวชี้วัด (การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้
ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต) ซึ่งเกณฑ์ในรอบ 5 
เดือนหลัง ของปี 2564 ต้องมีรายงานด้านผลผลิตและผลลัพธ์การ
ดำเนินงานระดับ Le (Level) ของการดำเนินงานปัจจุบันมาวิเคราะห์
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วาระการประชุม สรุปประเด็น/สถานการณ์ มติที่ประชุม/
มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วาระที่ 4  เรื่องอ่ืน  ๆ
  

เพ่ือวิเคราะห์ GAP เพ่ือนำไปสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3.2) 

      ตัวชี้วัดที่ 3.23  รอ้ยละความสำเร็จของการจัดทำผังการปฏิบัติงาน 
(Flow chart)การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาตามพระราชบัญญัติ   
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   
 นางนภารัตน์ วงศ์รักษา นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รายงานผล
การติดตาม กำกับตัวชี้วัดประจำเดือนมีนาคม 2564 ดังนี้ 
        - ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำผังการปฏิบัติงาน (Flow chart) 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในการดำเนินงานในรอบ 5  เดือนหลัง 
เป็นการจัดทำ Flow chart ของการบริหารสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง       
การดำเนินงานในเดือนมีนาคม 2564  เป็นการวิเคราะห์ในระดับที่ 1 : 
Assessment ระดับที่ 2 : Advocacy และระดับที่ 3 : Management and 
Governance ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงาน 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ตัวชี้วัดที่ 3.23) 
   1. การบันทึกรายการในระบบ New GFMIS Thai 
    นางสาวรัตน์ติยา  ขำแก้ว หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ว่า เดิมกรมบัญชีกลางมีกำหนดให้หน่วยงานดำเนินการบันทึกรายการ        
ในห้องทดลองในระบบ New GFMIS Thai ระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2564 
แต่เนื่องจากกรมบัญชีกลางจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบ จึงต้อง      
ขอเลื่อนการบันทึกรายการในห้องทดลองในวันดังกล่าวออกไป ทั้งนี้     
กรมบัญชีกลาง จะแจ้งวันที่สามารถเริ่มดำเนินการบันทึกรายการใน
ระบบให้ทราบในโอกาสต่อไป 
2. หลักเกณฑ์การประกวดองค์กรคุณธรรม 
    นางสาวอุษณี  ทองชมภู ผู้แทนกลุ่มพัสดุ แจ้งให้ทราบผลการอบรม
การพัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริต ครั้งที่ 4 
ระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ   
จัดโดยกองการเจ้าหน้าที่ ได้รายงานถึงหลักเกณฑ์การประกวดองค์กร
คุณธรรม ให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมการส่งบุคลากรสมัครเข้ารับ
การคัดเลือก “คนดีศรีอนามัย” และให้การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน
ที่มีคนดีศรีอนามัยเป็นเงื่อนไขการเข้ารับพิจารณา “องค์กรคุณธรรม” ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
– รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
– รับทราบ 

  
เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
 นางพิสมัย  พุ่มสุข ผู้จดรายงานการประชุม 
 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด ผู้ตรวจรายงานการประช 
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ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำตัวชี้วัดของกองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ครั้งที่ 7/2564  

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
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ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำตัวชี้วัดของกองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ครั้งที่ 7/2564 

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
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1.31 ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นหรือมากกว่าก่อนเข้ารับการอบรม 
การวิเคราะห์การดำเนินงานในรอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564)  
 ในรอบ 5 เดือนแรก กองคลังได้มีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
กองคลัง ด้านการใช้งานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins)” รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564       
ณ ห้องประชุมกองคลัง เพ่ือพัฒนาบุคลากรทุกระดับในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และ
ทักษะ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผลการจัดประชุมเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนี้ 
 1. การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพของบุคลากรกองคลัง ด้านการใช้งาน
ระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins)”  รุ่นที่ 1 กำหนดเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 32 คน        
มีผู้เข้ารับการอบรมและผ่านการอบรมทั้งสิ้น 32 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 2. ผู้ผ่านการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพของบุคลากรกองคลัง ด้านการใช้
งานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins)” รุ่นที่ 1 ได้คะแนนทดสอบก่อนเข้ารับการอบรม โดยเฉลี่ย       
มีค่าเท่ากับ 22 คะแนน ส่วนคะแนนทดสอบหลังเข้ารับการอบรมได้ คะแนนเฉลี่ย 29 คะแนน 
 3. จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์หลังเข้ารับการอบรมมีจำนวนทั้งสิ้น 29 คน คิดเป็นร้อยละ 90.63 ซึ่งประสบ
ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมขึ้น
หรือมากกว่าก่อนเข้ารับการอบรม 
➢ แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม – กรกฎาคม 2564) 

ลำดับ กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย 
(จำนวน) 

หน่วย
นับ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยวิธี 
Workshop  

1 ครั้ง มี.ค. 2564 กองคลัง 

2 
ประเมินผลการทดสอบก่อนการเข้ารับ
การอบรม (Pre-test) และหลังเข้ารับการ
อบรม (Post-test) 

1 ครั้ง มี.ค. 2564 
กลุ่มบัญชี     
กองคลัง 

3 
วิเคราะห์ผลการทดสอบก่อนการเข้ารับ
การอบรม (Pre-test) และหลังเข้ารับการ
อบรม (Post-test) 

2 ครั้ง มี.ค. 2564 
กลุ่มบัญชี     
กองคลัง 

4 
สรุปผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย
วิธี Workshop 

2 ครั้ง มี.ค. 2564  
กลุ่มบัญชี     
กองคลัง 

 

 

เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 1.31 



๑๐ 

 

 
 

 

➢ การดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนการขับเคลื่อนมาตรการ ประจำเดือนมีนาคม 2564  มีดังนี้ 

มาตรการที่กำหนด 

กิจกรรม/ขัน้ตอน 
การดำเนินงานตาม

แผน 
 

สภาพการดำเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค/

แนว
ทางการ
แก้ไข 

หลักฐาน
ประกอบการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

ระหว่าง
การ

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินงาน 

1 .ส นั บ ส นุ น ก า ร
พัฒ นากำลั งคน ให้
พ ร้ อ ม เ ข้ า สู่ ยุ ค
เศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล  
2.พัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ แ ก่ บุ ค ล า ก ร ใน
หน่วยงาน 
3. สร้างความรู้และ
ความเข้าใจของผู้เข้า
อ บ ร ม ด้ ว ย ก า ร
ประเมินความรู้ก่อน
และหลังเข้ารับการ
อบรม 
 

1.จัด เวที แลกเปลี่ ยน
เ รี ย น รู้ โ ด ย
วิธีWorkshop 

√  
 
 

  ส รุ ป ผ ล ก ารอบ รม
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบั ติ  เรื่องพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
กองคลัง ด้านการใช้
งาน ระ บ บ บ ริ ห า ร
ก า ร เ งิ น ก า ร ค ลั ง    
(D-Fins)  รุ่นที่ 2 อัพ
ข้อมูลลงหน้าเว็บไซต์
กองคลังแล้ว 
Link: 
http://finance.ana
mai.moph.go.th/d
ownload/article/ar
ticle_202104011
05642.pdf 
 

2 .ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร
ทดสอบก่อนการเข้ารับ
การอบ รม  (Pre-test) 
แ ล ะห ลั ง เข้ า รั บ ก าร
อบรม (Post-test) 

√    

3 .วิ เค ร า ะ ห์ ผ ล ก า ร
ทดสอบก่อนการเข้ารับ
การอบ รม  (Pre-test) 
แ ล ะห ลั ง เข้ า รั บ ก าร
อบรม (Post-test) 

√    

4. สรุปผลการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย
วิธี Workshop 

√    

 

➢ สรุปผลการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกองคลัง ด้านการใช้
งานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins)  รุ่นที่ 2 

1. การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพของบุคลากรกองคลัง ด้านการใช้งานระบบ
บริหารการเงินการคลัง  (D-Fins)”  รุ่นที่ 2 กำหนดเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน มีผู้เข้ารับ
การอบรมและผ่านการอบรมทั้งสิ้น 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

2. ผู้ผ่านการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพของบุคลากรกองคลัง ด้านการใช้
งานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins)”  รุ่นที่ 2 ได้คะแนนทดสอบก่อนเข้ารับการอบรม โดยเฉลี่ยมีค่า
เท่ากับ  21 คะแนน ส่วนคะแนนทดสอบหลังเข้ารับการอบรมได้ คะแนนเฉลี่ย 28 คะแนน  
      3. จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์หลังเข้ารับการอบรมรุ่นที ่2 มีจำนวนทัง้สิ้น 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100     ซึ่งประสบผลสำเรจ็
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ คือ ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมข้ึนหรือ
มากกว่าก่อนเข้ารับการอบรม 
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๑๑ 

 

 
 

 

 

2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน  
  รายงานผลการวิเคราะห์การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของกองคลัง 

1. การวิเคราะห์การดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 
– กุมภาพันธ์ 2564)  

1.1  การดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน มีดังนี้ 
1.1.1 มีการดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน  
1.1.2 มีการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน      

ไตรมาสที่ 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามหนังสือเลขที่  สธ 0903.03/484 ลงวันที่            
14 มกราคม 2564  ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

1.1.3 ผลการดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives) ด้านการ
รายงาน (Reporting Objectives) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance 
Objectives) ของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน จากผลการรายงานการตรวจสอบไตรมาสที่ 1 พบว่า
การปฏิบัติงานทั้ง 3 ด้าน ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่มีข้อผิดพลาด และสามารถรายงานผลภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 1.2 การดำเนินงานของคณะทำงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน มีดังนี้ 
  1.2.1 ดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนการปฏิบัติงานการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลควบคุมภายใน 
  1.2.2 ประชุมคณะทำงานการควบคุมภายในของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564          
ตามหนังสือเลขที่  สธ 0903.03/6451 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เพ่ือเสนอแนวคิดในการ
ดำเนินงานจัดทำการประเมินผลควบคุมภายใน และพิจารณาเลือกหัวข้อที่จะนำมาจัดทำการประเมิน        
ผลการควบคุมภายในของ กองคลัง 
  1.2.3 พิจารณาจัดทำ Flow Chart 5 กระบวนงาน และจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเบิกจ่ายงบประมาณ
ผ่านระบบ D-fins    

2. ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ของรอบ 5 เดือนแรก
นั้นกองคลังได้มีการกำหนดแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดข้อที่ 4. คือ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์  Pop up        
แจ้งเตือนกำหนดคืนเงินยืมราชการบนโปรแกรมเงินยืมราชการ เพ่ือเป็นการสร้างความรับรู้ของผู้ยืมเงิน
ราชการ ซึ่งจากแผนดังกล่าวจะต้องแจ้งให้ทางบริษัทผู้ดูแลระบบเป็นผู้ดำเนินการเพ่ิมเติมข้อมูลให้  แต่ใน
ปัจจุบันระบบเงินยืมราชการนั้นเป็นระบบที่สำเร็จรูปแล้วและไม่มีการจ้างบริษัทเพ่ือดูแลบำรุงรักษาระบบ
ต่อ จึงไม่สามารถที่จะเพ่ิมข้อมูลหรือฟังก์ชั่นต่างๆ ลงในระบบได้ ทำให้การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่วางไว้ไม่
สามารถบรรลุผลตามแผน จากปัญหาดังกล่าวกองคลังจึงได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนการขับเคลื่อนจากเดิม
คือ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ Pop up แจ้งเตือนกำหนดคืนเงินยืมราชการบนโปรแกรมเงินยืมราชการ 
เปลี่ยนเป็น การจัดทำหนังสือทบทวนแนวทางปฏิบัติการยืมเงินราชการ   เพ่ือให้การดำเนินงานเกี่ยวกับ    

เอกสารแนบตัวชี้วัดที่  2.1.1 
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เงินยืมราชการของกรมอนามัยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างถูกต้อง     
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทำให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานเงินยืมราชการต่อไป 

3. แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน กองคลัง รอบ 5 เดือนหลัง 
(มีนาคม – กรกฎาคม 2564) 

มาตรการ ประเด็นความรู ้ กิจกรรมดำเนินการ 
เป้าหมาย 
(จำนวน) 

ระยะเวลาดำเนินการ (มีนาคม – 
กรกฎาคม 2564) ผู้รับผิดชอบ 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

เพิ่ มประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ
บริหารการเงินการ
คลังและการควบคุม
ภายใน 

- ระเบียบกระทรวง การ
คลังว่าด้วยการเบิกเงิน
จากคลัง การรับเงินการ
จ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงิน  และการนำเงินส่ง
คลั ง (ฉบั บที่  ๒ )พ .ศ .
๒๕๖2 หมวดที่ ๕ การ
เบิกจ่ายเงินยืมของส่วน
ราชการ – หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วย
ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานภาครัฐ  พ.ศ. 
2561  
- พระราชบัญญั ติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 
-ระเบียบกระทรวงการ 
คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- ระเบียบกระทรวงการ 
คลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมการจัดงาน 
และการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2549 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่
3 พ.ศ. 2555) 
-ระเบียบกระทรวงการ 
คลัง ว่าด้วยการเบิกจ่าย

1.จัดทำหนังสือทบทวน
แนวทางปฏิบัติการยืมเงิน
ราชการ 

หมายเหตุ : ปรับเปลี่ยน
มาจากแผนขับ เคลื่ อน  
เ ดิ ม  คื อ จั ด ท ำ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ Pop up 
แจ้งเตือนกำหนดคืนเงิน
ยืมราชการบนโปรแกรม
เงินยืมราชการ  

 

1  √    กลุ่มบัญช ี



๑๓ 

 

 
 

มาตรการ ประเด็นความรู ้ กิจกรรมดำเนินการ 
เป้าหมาย 
(จำนวน) 

ระยะเวลาดำเนินการ (มีนาคม – 
กรกฎาคม 2564) ผู้รับผิดชอบ 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร
บ ริ ห าร งาน ของส่ วน
ราชการ  พ.ศ. 2553 
- พระราชกำหนดว่าด้วย
ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผ่ า น สื่ อ
อิ เล็กทรอนิกส์   พ .ศ .
2 5 6 3 . . . . . . . . . .  
-พ ร ะ ร า ช ก ฤ ษ ฎี ก า
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ พ.ศ. 2526 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่     
9  พ . ศ . 2 5 6 0 ) 
-คู่มือการรายงานผลการ
ตรวจสอบผู้ตรวจสอบ
ภายในประจำหน่วยงาน 
ผ่ า น ร ะ บ บ  Google 
Forms 

  2 .ผู้ ต รวจสอบ ภ าย ใน
ป ร ะ จ ำ ห น่ ว ย ง า น
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เบื้องต้นและส่งรายงานผล
การตรวจสอบทุกไตรมาส 
ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน 

2 √   √  ผู้ตรวจสอบ
ภายในประจำ

หน่วยงาน 

  3.คณะกรรมการควบคุม
ภ าย ใน ของห น่ วย งาน 
ดำเนินการรวบรวมข้อมูล
แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ป ร ะ เมิ น ก า ร ค ว บ คุ ม
ภ า ย ใ น ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

1      คณะกรรมการ
ควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน 

ขึ้นอยู่กบัหลักเกณฑ์/ขัน้ตอนที่

คณะกรรมการควบคุมภายใน

กรมอนามัยกำหนด 

 



๑๔ 

 

 
 

มาตรการ ประเด็นความรู ้ กิจกรรมดำเนินการ 
เป้าหมาย 
(จำนวน) 

ระยะเวลาดำเนินการ (มีนาคม – 
กรกฎาคม 2564) ผู้รับผิดชอบ 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

  4 .ด ำ เ นิ น ก า ร ต า ม
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง ผู้
ต รวจสอบภ าย ในกรม
อนามัยและภายนอกกรม
อนามัย และรายงานผลให้
กลุ่มตรวจสอบภายในและ
ภายนอกกรมอนามัยทราบ 
ภายใน 30 วัน 

1      ทุกกลุ่มงาน 

  5.ปรับปรุงกระบวนงานใน
ภารกิจหลักให้เป็นปัจจุบัน 
(SOP) แ ล ะ  Flow chat 
หลักเกณฑ์/แนวทางการ
ปฏิบัติงานทุกระบบงาน 

1      ทุกกลุ่มงาน 

 

การดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนการขับเคลื่อนมาตรการ ประจำเดือน มีนาคม 2564 มีดังนี้ 

มาตรการที่กำหนด 

กิจกรรม/ขัน้ตอน 
การดำเนินงานตาม

แผน 
 

สภาพการดำเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค/

แนว
ทางการ
แก้ไข 

หลักฐาน
ประกอบการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

ระหว่าง
การ

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินงาน 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ
บริหารการเงินการ
ค ลั ง  แ ล ะ ก า ร
ควบคุมภายใน 

2.ผู้ตรวจสอบภายใน
ป ร ะ จ ำ ห น่ ว ย ง า น
ต ร ว จ ส อ บ ก า ร
ปฏิบัติงานเบื้องต้นและ
ส่ ง ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ตรวจสอบทุกไตรมาส 
ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน 

√    อัพข้อมูลรายงานผล
การตรวจสอบของ   
ผู้ ตรวจสอบภายใน
ป ระ จ ำห น่ ว ย งา น  
ไตรมาสที่ 2 ลงหน้า
เว็ บ ไ ซ ต์ ก อ ง ค ลั ง
เรียบร้อยแล้ว  
Link : 
http://finance.ana
mai.moph.go.th/d
ownload/article/ar
ticle_202104071
51424.pdf 

 5.ปรับปรุงกระบวนงาน
ในภารกิจหลักให้ เป็น
ปั จ จุ บั น  (SOP) แ ล ะ 

√    อัพข้อมูลการจัดทำ
Flowchart กระบวน 
การทำงานคือ      

ขึ้นอยู่กบัการเข้าตรวจของผู้

ตรวจสอบภายในกรมอนามัย

และภายนอกกรมอนามัย 

 

http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210407151424.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210407151424.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210407151424.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210407151424.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210407151424.pdf


๑๕ 

 

 
 

มาตรการที่กำหนด 

กิจกรรม/ขัน้ตอน 
การดำเนินงานตาม

แผน 
 

สภาพการดำเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค/

แนว
ทางการ
แก้ไข 

หลักฐาน
ประกอบการ
ดำเนินงาน 

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

ระหว่าง
การ

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินงาน 

Flow chat หลักเกณฑ์/
แนวทางการปฏิบัติงาน
ทุกระบบงาน 

1 การจัดซื้อจัดจ้าง 
วิ ธี ป ร ะ ก ว ด ร า ค า
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์       
(e-bidding)  
2.การจัดซื้อจัดจ้าง 
วิธีคั ด เลือก มาตรา 
56 วรรคหนึ่ง (1) 
3.การจัดซื้อจัดจ้าง 
วิ ธี เฉ พ า ะ เจ า ะ จ ง 
มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2)    
4. วิธีปฏิบั ติการจัด
ทำงานเงินยืมราชการ 
5 . ก ร ะ บ ว น ก า ร
จ่ าย เงินผ่ าน ระบ บ 
KTB Corporate Online   
ลงหน้าเว็บไซต์กอง
คลังเรียบร้อยแล้ว  
Link : 
http://finance.ana
mai.moph.go.th/m
ain.php?filename=
Internal_control 
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Workflow วิธี e-bidding (งานก่อสร้าง) กรณีวงเงินเกินห้าล้านบาท 

คณะกรรมการด าเนินการจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง+ก าหนดราคากลาง 

- กองคลังน าข้อมูลจากข้อ 22 จัดท าแผนในระบบ eGP 
- เสนออธิบดี ขออนุมัติเผยแพร่แผน 

กอง/ส านัก จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลาง/คณะกรรมการจัดท าแบบรูปรายการ
งานก่อสร้าง เสนอ อธิบดีลงนามค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ (ตามระเบียบ ข้อ 21)  

กอง/ส านัก จัดท ารายงานขอื้้อขอจ้าง(ระเบียบข้อ 22) เสนออธิบดีอนุมัติ (ผ่านกองคลัง) 

กอง/ส านัก จัดท าโครงการ 
ขออนุมัติงบประมาณ+ขออนุมัติหลักการ 

จัดเตรียมเอกสาร ออกแบบงานก่อสร้าง (ระเบียบข้อ 131) 
 

อธิบดี อนุมัติเผยแพร่แผน 

   กองคลังด าเนินการเผยแพร่แผนผ่าน 3 ช่องทาง (พรบ.ม.11 ระเบียบฯ ข้อ 11) 
-Website กรมบัญชีกลาง(ผ่านระบบeGP) 
-Website กรมอนามัย 
-ติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-กองคลังจัดท าโครงการในระบบ eGP 
-จัดพิมพ์หนังส้อขออนุมัติจัดื้้อจัดจ้างจากระบบ eGP (ตามระเบียบฯ ข้อ 22) 
*กองคลังพิมพข์้อ 22 จากระบบ eGP ส่งกลับให้ กอง/ส านักลงนามข้อ 22 ให้เหม้อนกับข้อ 
22 ที่กอง/ส านัก เสนอมายังกองคลัง 
-จัดพิมพ์ร่างประกาศ+ร่างเอกสารประกวดราคา 
-ตาราง บก 01 
-ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมตรวจรับพัสดุ และผูค้วบคุมงาน 

-เสนออธิบดี พิจารณาอนุมัติ 

อธิบดีอนุมัติ ข้อ 22 /ร่างประกาศ/ร่างเอกสารประกวดราคา/ 
ลงนามค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผูค้วบคุมงาน/ลงนามแบบ บก 01 

กองคลัง เผยแพร่ร่างประกาศ/ร่างเอกสารประกวดราคา รับฟังความเห็น เป็นเวลา 3 วันท าการ  
ผ่าน 2 ช่องทาง (-Website กรมบัญชีกลาง(ผ่านระบบeGP) / Website กรมอนามัย) (ระเบียบ ข้อ45+ 46)  

ปรับปรุง(ข้อ47(1)) ไม่ปรับปรุง(ข้อ 47(2)) 

มีผู้เสนอความเห็น 

*หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งตอบผู้มีความเห็นทุกรายทราบ (ข้อ47(1)) 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองคลัง เสนออธิบดขีออนุมัติเผยแพร่ประกาศ/เอกสารประกวดราคา (ระเบียบ ข้อ 48)  

กองคลัง เผยแพร่ประกาศ/เอกสารประกวดราคา จ านวน 5/10/12/20 วันท าการ (ตามระเบียบข้อ 51) ผ่าน 3 ช่องทาง  
-Website กรมบัญชีกลาง(ผ่านระบบeGP) / Website กรมอนามัย/บอร์ดประชาสัมพันธ์ (ระเบียบ ข้อ 46+48)  

กรมอนุมัติ  

วันเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาผ่านระบบ eGP โดยเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว(ระเบียบข้อ54)(ก าหนดวันเสนอราคาหลังวันสุดท้ายของการประกาศเชิญชวน) 

วันพิจารณาผล 
(ก าหนดหลังวันเสนอราคา เจ้าหน้าที่/คกก.พิจารณาผล จดัพิมพ์เอกสารของผู้เสนอราคาทุกราย จากระบบ/คกก.

พิจารณาผลตรวจสอบเอกสาร eGP/ ลงช้่อในเอกสารของผู้เสนอราคาทกุใบ (ระเบียบข้อ55) 

คกก.รายงานผล /ขอความเหน็ชอบ อนุมัติประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา (ข้อ55(4)) 

อธิบดเีห็นชอบรายงานผลการพิจารณา อนุมัติประกาศผลผูช้นะการเสนอราคา (ข้อ 59) 

กองคลังประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รออุทธรณ์ 7 วนัท าการ (พรบ.ม.66 /117 ระเบียบ ข้อ 161 ) 

ไม่มีอุทธรณ์ผล /เสนอกรมอนมุัต/ิลงนามหนังส้อเรียกท าสัญญา มีอุทธรณ ์

**เจ้าหน้าที่จัดท าหนังส้อแจ้ง คกก.พิจารณาผล  

พิจารณาอุทธรณ ์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบดีอนุมัติ/ลงนามหนังส้อเรียกท าสัญญา 

กองคลังส่งหนังส้อเรียกท าสัญญา+แจ้งเอกสารที่ต้องน ามาท าสัญญา+หลักประกันสัญญา ร้อยละ 5 ของราคาจ้าง 
(ให้เวลาบริษัท เตรียมเอกสาร+หลักประกนัสัญญา 5 วัน) 

บริษัทฯ ลงนามในสญัญา 
-หัวหน้ากลุ่มพสัดุ ตรวจสอบสัญญา+หลักประกันสัญญา และลงนามพยาน 

-ส่ง กอง จ. เพ่้อนิติกร ตรวจ+ลงนามพยาน 
-ส่งกลับกองคลัง ผอ.เสนอ อธิบดีลงนามสัญญา 

อธิบดีลงนามสัญญา 

แจ้ง บริษัทรับสัญญาเพ้่อตีตราสาร /บริษัทฯ รับคูส่ัญญา พร้อมลงนามรับ ในสมุดคุมสญัญา 

สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/ผู้รับจา้งตามระบบ (กรณีบริษัทฯยงัไม่มีข้อมูลผู้ขาย) 

บริหารสัญญา 

****ลงทะเบียนคุมสัญญา/ทะเบียนหลักประกันสัญญา  

***ส่งมอบหลักประกันสัญญาให้การเงิน  



จัดท ำแผนจัดซ้ือจัดจำ้ง 
(พรบ. มำตรำ 11 + ระเบยีบฯ ขอ้ 11) 

จัดท ำเอกสำรซ้ือหรือจ้ำงด้วยวธิี e-bidding (ข้อ 43) 

หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐให้ควำมเห็นชอบรำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง 

ไม่น ำร่ำงประกำศ/เอกสำร 
ประกวดรำคำรับฟังควำมคิดเห็น (ข้อ 45) 

หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐเห็นชอบให้น ำประกำศเผยแพร ่

คณะกรรมกำรฯ จัดท ำรำยงำนผลกำรพจิำรณำพร้อมควำมเห็นต่อ
หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐเพื่อขอควำมเหน็ชอบ (ข้อ 55(4)) 

 
หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐและผู้มีอ ำนำจ 

อนุมัติซื้อหรือจ้ำงเห็นชอบผลกำรพิจำรณำ (ข้อ 59) 

ไม่มีผู้เสนอควำมคิดเห็น 

หัวหน้ำเจำ้หนำ้ที่ท ำรำยงำน
รำยงำน 

จัดท ำรำยงำนขอซื้อขอจำ้ง 
เสนอหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ (ข้อ 22) 

คณะกรรมกำรพิจำรณำผลฯ ด ำเนินกำรพิจำรณำผลฯ (ข้อ 55) 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกำศและเอกสำรประกวดรำคำ 
 (ข้อ 48) 

ระยะเวลำกำรเผยแพร่เอกสำรฯและจัดเตรียมเอกสำรฯ 
เพื่อยื่นข้อเสนอผ่ำนระบบ e-GP (ข้อ 51) 

ก ำหนด วัน เวลำ ชี้แจงรำยละเอยีดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)  
ก่อนถึงวันเสนอรำคำ ไม่น้อยกว่ำ 3 วันท ำกำร (ข้อ 52) 

ผู้เสนอรำคำเข้ำเสนอรำคำผ่ำนระบบ e-GP 
 โดยเสนอรำคำได้เพียงครั้งเดียว (ข้อ 54) 

ไม่ปรับปรุง  
(ข้อ 47 (2)) 

ปรับปรุง  
(ข้อ 47 (1)) 

Workflow วิธี –e-bidding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
น ำร่ำงประกำศ/เอกสำรเผยแพร่ ลงเว็บไซต์  

เพื่อรับฟังควำมเห็น (ขอ้45) 
 

-เจ้ำหน้ำทีพ่ัสด ุ

-คณะกรรมกำร/เจ้ำหนำ้ที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมำย จัดท ำร่ำงขอบเขตของงำน (ข้อ 21) 

ประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำ 
(ข้อ 59) 

ลงนำมในสัญญำตำมแบบที่
คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด หรือ
ข้อตกลง ภำยหลังจำกพ้นระยะเวลำ
อุทธรณ์ผลกำรพิจำรณำ (มำตรำ 66 

และระเบียบฯ ข้อ 161) 

-หำกมีผู้เสนอควำมเห็นให้หวัหน้ำเจำ้หน้ำที่แจ้งตอบผู้  
 มีควำมเห็นทุกรำยทรำบเป็นหนังสือ (ขอ้ 47 (1)) 
-กรณีปรับปรุง หัวหนำ้เจ้ำหนำ้ที่ท ำรำยงำนพร้อม
ควำมเห็นรวมทั้งร่ำงเอกสำรที่แก้ไข เสนอหัวหนำ้
หน่วยงำนของรัฐ+น ำร่ำงประกำศอีกครัง้ (ข้อ 47(1)) 
 
 

-เจ้ำหน้ำทีพ่ัสด ุ

-เจ้ำหน้ำทีพ่ัสด/ุผู้ที่ได้รับมอบหมำย 

น ำร่ำงประกำศ/เอกสำรประกวด 
รำคำ รับฟังควำมเห็น  

(ข้อ45+46) 
 

มีผู้เสนอ 
ควำมคิดเห็น 

 

-หัวหนำ้เจ้ำหน้ำที่พัสด ุ
-หัวหนำ้เจ้ำหน้ำที่พัสด ุ
-ประกำศเผยแพร่ไม่น้อยกว่ำ 3 วันท ำกำร 
-ก ำหนดวันเสนอรำคำเป็นวันถัดจำกวันสุดท้ำยของ
กำรประกำศเผยแพร ่

วงเงินไม่เกิน 5 ล้ำนอยู่
ในดุลพินิจของหัวหนำ้ 

หน่วยงำนของรัฐ 



จัดท ำเอกสำรซื้อหรือจำ้ง 
ด้วยวิธี e-bidding  

ขั้นตอนการจัดซื้อ/จ้างโดยวิธ ีe-bidding 
ตาม พรบ.การจดัซื้อจดัจ้างฯ ม.56 วรรคหน่ึง วงเงินเกิน 500,000.- บาท 

ล าดับ/ 
ขั้นตอน 

วิธีการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.  แต่งตั้งคณะกรรมกำร/เจ้ำหน้ำที่/บุคคล 
เพ่ือจัดท ำร่ำงขอบเขตของงำน (TOR) 
(ระเบียบฯ ข้อ 21)  

 3 เจ้ำหน้ำที่/ 
คณะกรรมกำรฯ 

2. จัดท ำเอกสำรซื้อ/จ้ำงด้วยวิธี  
e-bidding (ระเบียบข้อ 43) 
 (กรณีวงเงินเกิน ๕00,000.- บำท) 

1 หัวหน้ำ
เจ้ำหน้ำที่/
เจ้ำหน้ำที่ 

3. -จัดท ำรำยงำนขอซื้อ/จ้ำงตำมข้อ 22 
เสนอหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ  
ผ่ำนหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่เพ่ือขอควำม
เห็นชอบ (ระเบียบฯ ข้อ 22) 
 

1 หัวหน้ำ
เจ้ำหน้ำที่/
เจ้ำหน้ำที่ 

4. เมื่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐเห็นชอบ 
ให้น ำร่ำงประกำศ/เอกสำรเผยแพร่ลง
เว็บไซต์ ไม่น้อยกว่ำ 3 วันท ำกำร เพื่อ
รับฟังควำมคิดเห็น (กรณีวงเงินไม่เกิน  
5 ล้ำนบำทอยู่ในดุลพินิจของหัวหน้ำ
หน่วยงำนของรัฐจะน ำร่ำงฯประกำศ
เผยแพร่หรือไม่ก็ได้) 
 

3 หัวหน้ำ
เจ้ำหน้ำที่/
เจ้ำหน้ำที่ 

5. -กรณนี ำร่ำงประกำศ/เอกสำร 
ประกวดรำคำรับฟังควำมคิดเห็น (ข้อ 
45) หำกไม่มีผู้เสนอควำมคิดเห็นหรือมี
ผู้แสดงควำมคิดเห็น แต่พิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำไม่ปรับปรุง ให้เผยแพร่ประกำศฯ  
-กรณีมีผู้แสดงควำมคิดเห็นและ
พิจำรณำแล้วควรปรับปรุง เมื่อแก้ไข
เสร็จแล้วให้เสนอหัวหน้ำหน่วยงำนของ
รัฐพิจำรณำอนุมัติ และน ำร่ำงประกำศ
อีกครั้ง (ข้อ 47(1)) 
 

3 
 
 
 
 
 

หัวหน้ำ
เจ้ำหน้ำที่/
เจ้ำหน้ำที่ 

 
 
 

6. 
-ระยะเวลำกำรเผยแพร่เอกสำรฯและ

จัดเตรียมเอกสำรฯ เพ่ือยื่นข้อเสนอผ่ำน
ระบบ e-GP (ข้อ 51 (5/10/12/20)) 

5/10/ 
12/20 

หัวหน้ำ
เจ้ำหน้ำที่/
เจ้ำหน้ำที่ 

จัดท ำร่ำงขอบเขตของงำน 
(TOR) 

จัดท ำรำยงำนขอซื้อ/จ้ำง 
เสนอหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐเห็นชอบ 

เผยแพร่
ร่ำงฯ 

เห็นชอบ  

ไม่เผยแพรร่่ำงฯ 

มีผู้เสนอ
ควำมเห็น 

ปรับปรุง  ไม่ปรับปรุง  

 

ไม่มีผู้เสนอ
ควำมเห็น  

เผยแพร่ประกำศฯฯ  



2 

 

ล าดับ 
ขั้นตอน 

วิธีการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

7. -กรณมีีผู้เสนอควำมเห็นให้หัวหน้ำ
เจ้ำหน้ำที่แจ้งตอบผู้มีควำมเห็นทุกรำย
ทรำบเป็นหนังสือ (ข้อ 47 (1))- กรณีไม่
น ำร่ำงประกำศ/เอกสำร 
ประกวดรำคำรับฟังควำมคิดเห็น (ข้อ 
45) และหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ
เห็นชอบให้น ำประกำศเผยแพร่ และ
เอกสำรประกวดรำคำ (ข้อ 48) 
 

 
1 หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ 

/เจ้ำหน้ำที่ 

8. -ก ำหนด วัน เวลำ ชี้แจงรำยละเอียด
เพ่ิมเติม (ถ้ำมี) ก่อนถึงวันเสนอรำคำ ไม่
น้อยกว่ำ 3 วันท ำกำร (ข้อ 52) 

1 หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ 
/เจ้ำหน้ำที่ 

9. -วันเสนอรำคำ ให้ก ำหนดวันเสนอรำคำ
เป็นวันสุดท้ำยของกำรประกำศเผยแพร่ 
(ระเบียบฯข้อ 45)  
-ผู้เสนอรำคำเข้ำเสนอรำคำผ่ำนระบบ 
e-GP โดยเสนอรำคำได้เพียงครั้งเดียว 
(ข้อ 54) 

1 หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ 
/เจ้ำหน้ำที่ 

10. -คณะกรรมกำรพิจำรณำผลฯ 
ด ำเนินกำรพิจำรณำผลฯ (ข้อ 55) 
-คณะกรรมกำรฯ จัดท ำรำยงำนผลกำร
พิจำรณำพร้อมควำมเห็นต่อหัวหน้ำ
หน่วยงำนของรัฐเพ่ือขอควำมเห็นชอบ 
(ข้อ 55(4)) 
 

1 เจ้ำหน้ำที่/ 
คณะกรรมกำรฯ 

11. -หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐและผู้มีอ ำนำจ 
อนุมัติซื้อหรือจ้ำงเห็นชอบผลกำร
พิจำรณำ (ข้อ 59) 

1 หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ 
/เจ้ำหน้ำที่ 

12. หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่จัดท ำประกำศผลผู้
ชนะ(หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐหรือผู้รับ
มอบอ ำนำจลงนำม) ในระบบ e-GP 
เว็บไซต์กรมบัญชีกลำงและเว็บไซต์กรม
อนำมัย และให้ปิดประกำศท่ีหน่วยงำน
(3 ช่องทำง) และแจ้งผู้เสนอรำคำทุก
รำยทรำบผ่ำนทำง e-mail (ระเบียบฯ 
ข้อ 81 ประกอบ ข้อ 42) 
 

7 หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ 
/เจ้ำหน้ำที่ 

ชี้แจงรำยละเอียดเพ่ิมเติม 

ประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำ 

เสนอรำคำ 

พิจำรณำผล/รำยงำนผล 
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ล าดับ 
ขั้นตอน 

วิธีการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

13. จัดท ำสัญญำ/ลงนำมในสัญญำตำมแบบ
ทีค่ณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด หรือ
ข้อตกลง ภำยหลังจำกพ้นระยะเวลำ
อุทธรณ์ผลกำรพิจำรณำ (มำตรำ 66 
และระเบียบฯ ข้อ 161) 
 (ยกเว้นไม่ต้องรออุทธรณ์ กรณีมีผู้ยื่น
ข้อเสนอรำยเดียว ตำมหนังสือเวียน
กรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค 
0405.2/ว 453 ลว. 28 พ.ย.60 )  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

3 หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ 
/เจ้ำหน้ำที่ 

 
 

14. เจ้ำหน้ำที่พัสดุสร้ำงข้อมูลหลักผู้ขำย/
ผู้รับจ้ำงตำมระบบ GFMIS โดยใช้
แบบฟอร์ม ผข.01 ตรวจสอบกับ
เอกสำรข้อมูลผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง แล้วน ำส่ง
ในระบบ GFMIS Web Online เพ่ือส่ง
กรมบัญชีกลำงอนุมัติและยืนยันข้อมูล
ผู้ขำย (กรณีผู้ขำยรำยใหม่) 
 

1/2 หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ 
/เจ้ำหน้ำที่ 

 

15. เจ้ำหน้ำที่พัสดุบันทึกข้อมูลกำรจัดซื้อ/
จ้ำง (PO) ตำมระเบียบ GFMIS 
Webonline โดยใช้ฟอร์ม บส.01 หรือ 
บส.04 แล้วแต่กรณี  โดยอ้ำงอิงข้อมูล
จำก e-GP มำตรวจสอบกับเอกสำร
จัดซื้อ/จ้ำง แล้วน ำส่งในระบบ GFMIS 
Web Online/พิมพ์รำยงำนจำกระบบ 
GFMIS Web Online แนบเรื่อง 
 

1/2 เจ้ำหน้ำที่ 

16. ผู้ขำย/ผู้รับจ้ำงจัดส่งของ หรือส่งมอบ
งำน โดยระบุจ ำนวน รำคำ ชนิด ขนำด 
หรือควำมส ำเร็จของงำนให้ชัดเจน ทั้งนี้
ต้องมีลำยมือชื่อผู้ส่งของหรือผู้ส่งงำน 
และผู้รับของให้ถูกต้องตำมใบบันทึกขอ
อนุมัติซื้อ/จ้ำง และก ำหนดระยะเวลำ
กำรตรวจรับตรงตำมระเบียบกำรตรวจ
รับหรือตรวจกำรจ้ำง  
(ระเบียบฯข้อ 175 และข้อ 176) 
 
 

6 เจ้ำหน้ำที่ 

บันทึกข้อมูลกำรจัดซื้อ/จ้ำง 
(PO) 

ผู้ขำย/ผู้รับจ้ำงจัดส่งของ 
หรือส่งมอบงำน 

สร้ำงข้อมูลหลักผู้ขำย/ผู้รับ
จ้ำงตำมระบบ GFMIS 

ลงนำมในสัญญำหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ 
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ล าดับ 
ขั้นตอน 

วิธีการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

17. คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับ
พัสดุที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมรำยงำนขอ
ซื้อ/จ้ำง ด ำเนินกำรตรวจรับพัสดุ  
-กรณีตรวจแล้วผ่ำน คณะกรรมกำร
ตรวจรับ/ผู้ตรวจรับพัสดุส่งมอบพัสดุ
ให้กับเจ้ำหน้ำที่ /ตรวจกำรรับประกัน/
ตรวจหลักประกัน 
-กรณีตรวจแล้วไม่ผ่ำน เจ้ำหน้ำที่แจ้งให้
ผู้ขำย/ผู้รับจ้ำงทรำบ เพื่อแก้ไข และ
ด ำเนินกำรตำมระบบ e-GP  
(ขนมชั้นที่ 8) 
 
 

 1 เจ้ำหน้ำที่/
คณะกรรมกำร
ตรวจรับพัสดุ/
ผู้ตรวจรับพัสดุ 

18. เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรรับพัสดุและจัดท ำ
รำยงำนกำรตรวจรับพัสดุ/รำยงำนตรวจ
กำรจ้ำง พร้อมทั้งจัดท ำเรื่องขอเบิก
จ่ำยเงินให้แก่ผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง 

1 เจ้ำหน้ำที่ 

19. จัดท ำบันทึกรำยงำนผลกำรพิจำรณำ
(จัดเก็บส ำเนำใบกรรมกำรตรวจรับและ
ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/ใบก ำกับภำษี/
ใบเสร็จรับเงิน/(ถ้ำมี) รวมทั้ง
รำยละเอียดต่ำงๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ) 
(ม.12 ประกอบระเบียบฯ ข้อ 16) 
 

1 เจ้ำหน้ำที่ 

 

รวมระยะเวลาด าเนินการ                

- กรณีการซื้อหรือจา้งครั้งหนึ่ง ซึ่งม ี
  วงเงนิเกนิ ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไมเ่กิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทให้ก าหนดไม่น้อยกว่า ๓๘ วันท าการ 
- กรณีการซื้อหรือจา้งครั้งหนึ่ง ซึ่งม ี
  วงเงนิเกนิ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไ่ม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทให้ก าหนดไม่นอ้ยกว่า ๔๓ วันท าการ 
- กรณีการซื้อหรือจา้งครั้งหนึ่ง ซึ่งม ี
  วงเงนิเกนิ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไมเ่กิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทให้ก าหนดไมน่้อยกว่า ๓๔ วันท าการ 
- กรณีการซื้อหรือจา้งครั้งหนึ่ง ซึ่งม ี
  วงเงนิเกนิ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ให้ก าหนดไม่นอ้ยกว่า ๕๓ วันท าการ 

จัดท ำบันทึกรำยงำนผล
กำรพิจำรณำ 

รับพัสดุและจัดท ำรำยงำน
กำรตรวจรับพัสดุ/รำยงำน
ตรวจกำรจ้ำง/เบิกจ่ำยเงิน 

ไม่ผ่ำน ผ่ำน 

ผู้ขำย/ผู้รับจ้ำงทรำบ 
เพ่ือแก้ไข 

ตรวจรับพัสดุ 

 

ตรวจกำรรับประกัน/ตรวจ
หลักประกัน 

 





 

 

Workflow วิธคีัดเลือก มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) 

เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ได้รับมอบหมาย จัดท าแผนจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีและประกาศเผยแพร่ (มาตรา 11 ระเบียบฯ ข้อ 11) 
ข้อยกเว้นไม่ต้องท าแผน : กรณีซื้อ/จ้าง ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ 

ที่ไม่อาจคาดหมายได้ หรือการซื้อพัสดุที่ต้องใช้ในราชการลับ มาตรา 56 (1) (ค) (ฉ) 

   กรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ได้รับมอบหมาย จัดท า 
ร่างขอบเขตของงาน รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ 

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย (ระเบียบฯ ข้อ 21) 

   เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท ารายงานขอซื้อ/จ้าง 
 โดยวิธกีารคัดเลือก 

(ระเบียบฯ ข้อ 74 ประกอบข้อ 22) 

      ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือเชิญชวนให้
ยื่นข้อเสนอ ตามวัน เวลาที่หน่วยงานก าหนด 

(ระเบียบฯ ข้อ 74 (4)) 

     คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา
และเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานรัฐ

(ระเบียบฯ ข้อ 76) 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาผ่านระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ 
ของหน่วยงานของรัฐ พร้อมทั้งปิดประกาศ 
ที่หน่วยงานของรัฐนั้น และแจ้งผู้เสนอราคา 

ทุกรายทราบ ผ่านทาง e-mail 
(ระเบียบฯ ข้อ 22) 

   คณะกรรมการซื้อ/จ้างโดยวิธีการคัดเลือกจัดท าหนังสือ
เชิญชวนไปยงัผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข

ไม่น้อยกว่า 3 ราย (ระเบียบฯ ข้อ 74 (1) 

คณะกรรมการเปิดซองข้อเสนอ และด าเนินการ
พิจารณาผล (ระเบียบฯ ข้อ 74 (4)) 

 

    หัวหน้าหน่วยงานรัฐ และผู้มีอ านาจ
อนุมัติซื้อ/จ้างเห็นชอบผลการพิจารณา 
(ระเบียบฯ ข้อ 77 อนุโลม ข้อ 42) 

ลงนามในสัญญา ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด หรือข้อตกลง  
ภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการพิจารณา (มาตรา 66 ประกอบ ระเบียบฯ ข้อ 161) 

ยกเว้น กรณีจัดหาที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ 
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Workflow วิธเีฉพาะเจาะจง มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (๒) 

3.เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ระเบียบฯ ข้อ 22 ) เสนอผู้มีอ านาจอนุมัต ิ

1.กรณีใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอไม่ได้มีผู้ยื่นข้อเสนอ 
หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก หรือมีผู้ประกอบการรายเดียว ไม่มีพัสดุอื่นที่ใชท้ดแทนได ้หรอืมีความ
จ าเป็นโดยฉุกเฉินเนื่องจากเกิดอุบัติภัย/ภัยธรรมชาติ/เกิดโรคติดต่ออันตราย หรือเป็นพัสดุที่ได้ท าการจัดซื้อ
จัดจ้างไว้ก่อนแล้ว หรือเป็นพัสดุที่ขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ หรือ
เป็นพัสดุที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจ าเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง หรือกรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
ตามมาตรา 56 (2) (ก) (ค) (ง) (ฉ) (ช) (ซ) ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงท าหนังสือเชิญ
ชวนส่งไปยังผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานก าหนด (ระเบียบ ข้อ 78 (1)) 
*กรณีพัสดุที่รฐัต้องการส่งเสริมหรอืสนับสนุน (มาตรา 65 (4))ให้หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้นด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจงตาม มาตรา 56 (2) (ข) ก่อน 

2.คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดท าร่างขอบเขตของงาน รวมทั้งก าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย (ระเบียบ ข้อ 78 ประกอบ ข้อ 22) 

4.การเชิญชวน และการเจรจาต่อรอง แบ่งเป็น 2 กรณ ีดังนี ้
 

1.เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย ของกอง /ส านักฯ จัดท าแผนจัดซือ้จัดจ้างประจ าปีและประกาศเผยแพร่  
ยกเว้น : วงเงินไม่เกินห้าแสนบาท /จ าเป็นต้องใช้พัสดฉุุกเฉิน/ ขายทอดตลาด (มาตรา 56(2)(ข)(ง)(ฉ)) 

(มาตรา 11 และระเบียบข้อ 11) 
 

กรณีจัดซื้อจัดจ้างที่วงเงินไม่เกิน 500,000.- บาท 
ตามมาตรา 56 (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที่พัสดุไปเจรจา
ตกลงกับผู้ประกอบการ ที่มีอาชีพหรือรับจ้างนั้น
โดยตรง 
(ให้เจ้าหน้าที่พสัดุด าเนินการ 
เหมือนวิธีตกลงราคาแบบเดิม) 
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คณะกรรมการฯ จัดท ารายงานผลการพิจารณาข้อเสนอ/ต่อรองราคา ตามความ
เหมาะสมแล้วแต่กรณ ี

 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ด าเนินการซื้อหรือจ้างภายใน
วงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ (ระเบียบฯ ข้อ 79) 

 
คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็นต่ออธิบดี  

หรือผู้อ านวยการ แล้วแต่กรณ ี(อนุโลม ข้อ 55(4) ประกอบ ข้อ78(2)) 
 

อธิบดี หรือผู้อ านวยการ และผู้มีอ านาจอนุมัติซ้อหรือจ้าง
เห็นชอบผลการคัดเลือก (ระเบียบฯ ข้อ81) 

5. ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ระเบียบฯ ข้อ 81) 

6. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  
หรือข้อตกลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่จ าเป็นต้องรอให้พ้นระยะเวลาอุทธรณ์  

(มาตรา 66 และระเบียบ ข้อ 161) 
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วัตถุประสงค  :  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด

การยืมเงินราชการถูกตอง ครบถวน ทันเวลา การปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตอง

ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐาน ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
 

ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

1. เขาดูระบบโปรแกรมบอย ๆ 30 นาที

2. สงเงินยืมกอนกําหนดใชเงิน 3-5 วัน

3. สามารถทํางานแทนกันได

 

 

1. ระเบียบการเบิกจายเงินฯ พ.ศ. 2562  120 นาที

2. ผูยืมไมมีหนี้เงินยืมคางชําระ

3. สามารถทํางานแทนกันได

 

1. คุมเงินและเบิกเงินถูกตองตาม 120 นาที

ประเภทเงิน ผลผลิต กิจกรรม และ   

ศูนยตนทุน

1. บันทึกใหครบทุกชองในทะเบียน 120 นาที

2. บันทึกขอมูลในระบบโปรแกรม   

3. ตองใหมีคนทํางานแทน

 

 

 

 

1

ระยะเวลา

การจัดทํางานเงินยืมราชการ

 

2. ตองใหมีคนทํางานแทน

1. รับเอกสารการยืมเงินราชการจาก
หนวยงานและจากระบบโปรแกรม 

2. ตรวจสอบเอกสารการยืมเงินราชการ
ในระบบโปรแกรม 

ถูกตองสงเบิก  
ไมถูกตองแจงหนวยงานแกไข  

4. บันทึกทะเบียนคุมใบสําคัญคางจาย  
บันทึกรายยืมในระบบโปรแกรม  

และบันทึกทะเบียนคุมเงินฝากคลัง 

 เจนจิรา ศราวุธ 
ชลลดา ลักษณา 

ศราวุธ 
ชลลดา ลักษณา 

3. คุมเงินงบประมาณและวางเบิกใน
ระบบ GFMIS 

จนท.
งบประมาณ  
และ จนท.
การเงิน 

วิชุดา 
ศราวุธ 



ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

1. ตรวจสอบเงินโอนใหครบทุกรายยืม 120 นาที

2. บันทึกใหครบทุกชองในทะเบียน   

3.  ตองใหมีคนทํางานแทน

 

1. ความถูกตองในระบบตามชื่อผูรับและ 420 นาที

เลขที่บัญชี จํานวนเงิน และทันเวลาใชเงิน   

2. อนุมัติสั่งจายไมเกิน 21.00 น.

3. ตองใหมีคนทํางานแทน ทั้งผูทําโอน

และผูอนุมัติคนที่ 1  

 

1. บันทึกการจายเงินใหครบถวนถูกตอง 60 นาที

  

 

 

1. บันทึกใหครบถวนถูกตองตามเอกสาร 120 นาที

2. บันทึกในโปรแกรมใหครบถวน   

3. ตองจัดใหมีคนทํางานแทน
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2. ตองใหมีคนทํางานแทน

5. ตรวจสอบการโอนเงินจาก
กรมบัญชีกลาง (ZAP_RPT 503) 
และบันทึกทะเบียนเงินฝากธนาคาร 

  

6. โอนจายเงินยืมแบบ e-Payment 
ทางระบบ KTB Corporate Online 

และผูมีอํานาจลงนามสั่งจายเงิน 
ทางระบบ 

 
KTC 

ศราวุธ 
สุเมธ 

เกษร เอกฤทัย 
ดวงกมล  
ศรีสุราง 

7. sms แจงผูยืมวามีการโอนเงิน   
และบันทึกจายเงินในระบบ GFMIS 

  

8. บันทึกทะเบียนเงินฝากธนาคาร  
บันทึกทะเบียนใบสําคัญคางจาย และ

บันทึกการจายในระบบโปรแกรม  

พรเพ็ญ  
สุพรรณา วิชุดา 

เฉลิมชัย  
พรเพ็ญ 
สุพรรณา 



ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

1. ตรวจสอบใหครบถวนถูกตองทุกราย 180 นาที

2. ตรวจสอบทุกวัน และทวงหนี้ทุกวัน   

3. ตองจัดใหมีคนทํางานแทน

4. ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายเงินฯ 

พ.ศ. 2562

  

1. บันทึกในระบบโปรแกรมใหครบถวน 30 นาที

2. ปฏิบัติตามแนวทางตรวจสอบภายใน   

3. ตองออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง

4. ไมใหมีเงินสดเหลือคืนเกิน 30%

โดยไมมีการชี้แจงเหตุผล

5. ตองจัดใหมีคนทํางานแทน

 

1. บันทึกใหครบถวนถูกตองทุกรายยืม 90 นาที

2. งบประมาณบันทึกใหครบถวนถูกตอง   

ตามกิจกรรม และผลผลิต

 

   

 

1. ตรวจสอบใหครบถวนถูกตองตาม 2100 นาที

ระเบียบเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ.2562

2. ตรวจสอบใบสําคัญใหแลวเสร็จโดยเร็ว

3. ติดตามใบสําคัญที่สงคืนแกไขโดยเร็ว   
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9. ตรวจสอบลูกหน้ีเงินยืมในระบบ
โปรแกรมท่ีครบกําหนดและเกินกําหนด  
ดําเนินการทวงหน้ีและบันทึกในระบบ

โปรแกรม 

11. บันทึกลางลูกหน้ีและทําเบิกเกิน
สงคืนในระบบ GFMIS  

งบประมาณบันทึกรับคืนเงินสด 

1 

12. รับใบสําคัญลางหน้ีตรวจสอบตาม
ระเบียบ ไมถูกตองสงคืนหนวยงานแกไข

ถูกตองสงบัญชีลางหน้ี 

ศราวุธ 
สิดาพร 

สุพรรณา ณัฐวัชร  
จนท.งบประมาณ  

 
จนท.การเงิน 

ศราวุธ 

10. รับคืนเงินสดจากลูกหน้ีและบันทึกใน
ระบบโปรแกรม 



ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา

1. บันทึกในโปรแกรมใหครบถวนถูกตอง 120 นาที

2. บันทึกในระบบ GFMIS ใหครบถวน   

ถูกตอง   

3. ปฏิบัติตามระเบียบเบิกจายเงินจาก

คลัง พ.ศ.2562

4. ตองออกใบรับใบสําคัญใหทุกราย

1. ปฏิบัติตามขั้นตอนของระบบ GFMIS 1260 นาที

2. ตรวจสอบความครบถวนถูกตอง

3. ปฏิบัติตามเกณฑประเมินดานบัญชี

 

   

   

 

 

รวมระยะเวลา นาที

 หรือ 11 วัน

 5.5 ชั่วโมง
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4,890



 

 

วิธีปฏิบัตกิารจัดทํางานเงนิยืมราชการ 

วัตถุประสงค  :  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด 
งานเงินยืมราชการถูกตอง ครบถวน ทันเวลา การปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตอง        
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐาน ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

การจัดทํารายงานการเงิน มีข้ันตอนการดําเนินงาน 14 ข้ันตอน ดังนี้ 

  ข้ันตอนท่ี 1  รับเอกสารการยืมเงินราชการจากหนวยงานและจากระบบโปรแกรม 
  ในข้ันตอนนี้เจาหนาท่ีเงินยืมรับเอกสารการยืมเงินของหนวยงานภายนอกจากกลุมอํานวยการ 
และเขาระบบโปรแกรมเพ่ือรับเอกสารการยืมเงินในระบบ ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 30 นาที  

  ข้ันตอนท่ี 2  ตรวจสอบเอกสารการยืมเงินราชการในระบบโปรแกรม ถูกตองสงเบิก ไม
ถูกตองแจงหนวยงานแกไข 
  ในข้ันตอนนี้เจาหนาท่ีเงินยืมตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการยืมเงินราชการ เชน โครงการ
อบรมสัมมนา หนังสืออนุมัติการเดินทาง ประมาณการคาใชจายใหถูกตองตามอัตราท่ีระเบียบกําหนด หนังสือ
คํ้าประกันกรณีผูยืมเปนพนักงานราชการ สัญญาการยืมเงินท่ีกรอกขอมูลและผูมีอํานาจลงนามครบถวนถูกตอง 
หากตรวจแลวถูกตองทําหนังสือเพ่ือสงเบิกเงินยืมในระบบ GFMIS หากตรวจแลวไมถูกตองแจงหนวยงานใหรีบ
ดําเนินการแกไขใหถูกตองกอนสงเบิกเงินตอไป ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 120 นาที หรือ 2 ชั่วโมง  

ข้ันตอนท่ี 3  คุมเงินงบประมาณและวางเบิกในระบบ GFMIS 
  ในข้ันตอนนี้กลุมบัญชีสงเอกสารการยืมเงินใหกลุมงบประมาณเพ่ือกันเงินงบประมาณ เม่ือกัน
เงินแลว สงเอกสารการยืมเงินใหกลุมการเงินเพ่ือทําขอเบิกเงินในระบบ GFMIS ระยะเวลาดําเนินการประมาณ  
120 นาที หรือ 2 ชั่วโมง 

  ข้ันตอนท่ี 4  บันทึกทะเบียนคุมใบสําคัญคางจาย บันทึกรายยืมในระบบโปรแกรม และ
บันทึกทะเบียนคุมเงินฝากคลัง  
  ในข้ันตอนนี้เม่ือเบิกเงินในระบบ GFMIS และคุมเงินงบประมาณหลังทําขอเบิกเรียบรอยแลว
เอกสารการยืมเงินจะกลับมาท่ีกลุมบัญชีเพ่ือใหเจาหนาท่ีบัญชีบันทึกขอมูลเพ่ือตั้งใบสําคัญคางจายในทะเบียน
คุม และใหเจาหนาท่ีเงินยืมบันทึกรายยืมในระบบโปรแกรม หรือเจาหนาท่ีบัญชีหักเงินฝากคลังในทะเบียนคุม
เพ่ือขอเบิกเงินฝากคลังกรณีท่ีเปนการยืมเงินนอกงบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 120 นาที หรือ 2 
ชั่วโมง 

ข้ันตอนท่ี 5  ตรวจสอบการโอนเงินจากกรมบัญชีกลาง (ZAP_RPT 503) และบันทึก
ทะเบียนเงินฝากธนาคาร 
  ในขั้นตอนนี้เจาหนาที่บัญชีตรวจสอบวากรมบัญชีกลางมีการโอนเงินที่ขอเบิกเขาบัญชี
หนวยงานตามเอกสารขอเบิกเงินแลวหรือยัง หากโอนใหแลวบันทึกขอมูลรับเงินฝากธนาคารในทะเบียนคุม
เงินฝากธนาคารตามประเภทเงิน คือ เงินฝากธนาคารในงบประมาณ หรือเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 120 นาที หรือ 2 ชั่วโมง 
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ข้ันตอนท่ี 6   โอนจายเงินยืมแบบ e-Payment ทางระบบ KTB Corporate Online 
และผูมีอํานาจลงนามส่ังจายเงินทางระบบ 
  ในข้ันตอนนี้เจาหนาท่ีการเงินดําเนินการโอนจายเงินยืมตามเอกสารขอเบิกเขาบัญชีผูยืม
โดยตรงแบบ e-Payment ทางระบบ KTB Corporate Online และเสนอใหผูมีอํานาจลงนามอนุมัติจายเงิน
ทางระบบตามลําดับ (ผูอนุมัติคนท่ี 1 และคนท่ี 2) เพ่ืออนุมัติจายเงินภายในวันนั้นไมเกิน 21.00 น. 
ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 420 นาที หรือ 1 วัน  

  ข้ันตอนท่ี 7   sms แจงผูยืมวามีการโอนเงิน และบันทึกจายเงินในระบบ GFMIS  
  ในข้ันตอนนี้ทางธนาคารกรุงไทยจะสง sms แจงใหผูยืมเงินทราบวาไดโอนเงินเขาบัญชีให
เรียบรอยแลว และเจาหนาท่ีการเงินจะบันทึกการจายเงินในระบบ GFMIS (ขอจาย) เพ่ือใหรายงานทางการเงิน
ครบถวนถูกตอง ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 60 นาที หรือ 1 ชั่วโมง 

ข้ันตอนท่ี ๘  บันทึกทะเบียนเงินฝากธนาคาร และบันทึกทะเบียนใบสําคัญคางจาย และ
บันทึกการจายในระบบโปรแกรม 
  ในข้ันตอนนี้เจาหนาท่ีบัญชีรับเอกสารการยืมเงินท่ีโอนจายเงินแลวมาบันทึกในทะเบียนคุม
จายเงินฝากธนาคารตามประเภทเงิน และบันทึกทะเบียนคุมลางใบสําคัญคางจาย และเจาหนาท่ีเงินยืมจะนํา
เอกสารหลักฐานการยืมบันทึกในระบบโปรแกรมวาจายเงินแลว และเก็บเอกสารการยืมเงินเพ่ือรอการชําระหนี้ตาม
กําหนดระยะเวลาตอไป ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 120 นาที หรือ 2 ชั่วโมง  

ข้ันตอนท่ี 9  ตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมในระบบโปรแกรมท่ีครบกําหนดและเกินกําหนด
ดําเนินการทวงหนี้และบันทึกในระบบโปรแกรม 
  ในข้ันตอนนี้เจาหนาท่ีเงินยืมตรวจสอบรายยืมในระบบโปรแกรมทุกหนวยงานวามีรายใดท่ี
ครบกําหนดชําระหนี้เงินยืมและยังมิไดชําระหนี้บาง โดยตรวจสอบดวยวาสงใบสําคัญมากองคลังแลวและอยูใน
ข้ันตอนการตรวจสอบใบสําคัญของกลุมการเงินดวยหรือไม และดําเนินการทําบันทึกเพ่ือทวงหนี้เงินยืมไปท่ี
กลุมการเงินหรือหนวยงานผูยืมแลวแตกรณี  โดยทวงครั้งท่ี 1 , 2 หรือ 3 รายใดท่ีทวงครบ 3 ครั้งแลวยังชําระ
หนี้ไมเสร็จสิ้นใหทําบันทึกเสนอกรมเพ่ือหักเงินพึงไดตาง ๆ ชดใชหนี้ใหเสร็จสิ้นโดยเร็วตอไปตามระเบียบเบิก
จายเงินจากคลัง เก็บรักษาเงิน และนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 180 นาที หรือ 
3 ชั่วโมง 

  ข้ันตอนท่ี 10  รับคืนเงินสดจากลูกหนี้และบันทึกในระบบโปรแกรม 
  ในข้ันตอนนี้เจาหนาท่ีเงินยืมบันทึกขอมูลการรับคืนเงินสดชดใชหนี้เงินยืมในระบบโปรแกรม 
และเจาหนาท่ีการเงินดําเนินการรับคืนเงินสดและออกใบเสร็จรับเงินใหผูยืมเปนหลักฐาน ระยะเวลาดําเนินการ
ประมาณ 30 นาที หรือ ครึ่งชั่วโมง 

  ข้ันตอนท่ี 11  บันทึกลางลูกหนี้และทําเบิกเกินสงคืนในระบบ GFMIS งบประมาณบันทึก
รับคืนเงินสด 
  ในข้ันตอนนีเ้จาหนาท่ีเงินยืมและเจาหนาท่ีการเงินบันทึกขอมูลลางบัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ
ในระบบ GFMIS จากกรณีรับคืนเงินสดจากลูกหนี้เงินยืม และเจาหนาท่ีงบประมาณบันทึกในทะเบียนคุม
งบประมาณรับคืนเงินสดตามใบสําคัญเบิกใหถูกตองตามหนวยงาน,กิจกรรมหลัก,กิจกรรมยอย,หมวดรายจาย 
ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 90 นาที หรือ 1 ชั่วโมงครี่ง 
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  ข้ันตอนท่ี 12  รับใบสําคัญลางหนี้ตรวจสอบตามระเบียบ ไมถูกตองคืนหนวยงานแกไข 
ถูกตองสงบัญชีลางหนี้ 

  ในข้ันตอนนี้เจาหนาท่ีการเงินรับใบสําคัญจากหนวยงานผูยืมท่ีสงมาชดใชหนี้เงินยืมเพ่ือ
ดําเนินการตรวจสอบใหถูกตองครบถวนตามระเบียบท่ีเก่ียวของ ถาตรวจสอบแลวพบวาเอกสารหลักฐานไม
ครบถวนถูกตองสงคืนหนวยงานแกไข หากถูกตองแลวสงใหเจาหนาท่ีเงินยืมเพ่ือบันทึกลางหนี้รายยืมในระบบ
โปรแกรมและบันทึกลางบัญชีลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 2100 นาที หรือ 
5 วัน 

  ข้ันตอนท่ี 13  บันทึกลางหนี้ในระบบโปรแกรม และบันทึกลางลูกหนี้ในระบบ GFMIS 
  ใน ข้ันตอนนี้ เจ าหนา ท่ี เ งินยืมบันทึกล างหนี้ รายยืมในระบบโปรแกรมและบันทึก              
ลางบัญชีลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 120 นาที หรือ 2 ชั่วโมง 

  ข้ันตอนท่ี ๑4  ตรวจสอบลูกหนี้คงเหลือในระบบโปรแกรมและในระบบ GFMIS ทุก     
ส้ินเดือนและส้ินป  

  ในข้ันตอนนี้เจาหนาท่ีเงินยืมดําเนินการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการคงเหลือในระบบ
โปรแกรมและในระบบ GFMIS ใหมีขอมูลถูกตองครบถวนและตรงกัน โดยตองตรวจสอบเปนประจําทุก      
สิ้นเดือนและทุกสิ้นป ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 1260 นาที หรือ 3 วัน   
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ตรวจสอบยอดเงินเข้า 

Statement 

ลงทะเบียนคมุการจ่ายเงิน

ผ่านระบบ KTB ใน Excel 

บันทึกข้อมูล ผ่านระบบ                        

KTB Corporate Online 

ข้อมูลถูกต้อง                 

ผู้มีอำนาจอนุมตัิ  

ผู้มีสิทธ์ิรับเงิน                 

ได้รับเงิน 

ข้อมูลไม่ถูกต้อง                      

ผู้มีอำนาจอนุมตัิ  

ไม่อนุมัต ิ

บันทึกข้อมูลจ่ายเงิน ใน  

Excel File 

บันทึกข้อมูล ใน KTB Universal 

Data Entry เพื่อแปลงไฟล ์

ผู้มีอำนาจอนุมตัิ 

อนุมัติในระบบ KTB 

พิมพ์รายงาน           

การจ่ายเงิน 

Workflow กระบวนการจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online 

 

รับเรื่องการขอเบิกค่าใช้จ่าย ท่ีวาง ขบ แล้ว 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ขั้นตอนนี้ดำเนินการในครั้งแรกที่ขอเปิดใช้บริการถอนเงินกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

เท่านั้น 

ขอเปิดใช้บริการโอนเงิน กับ 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด 

(มหาชน) 

กำหนดตัวบุคคลผูม้ีสิทธ์ิเข้าใช้งาน ใน

ระบบ KTB Corporate Online 

จัดทำฐานข้อมลูผู้มสีิทธ์ิรับเงิน 

ติดตั้ง โปรแกรม KTB 

Universal Data Entry 

บันทึกข้อมูลจ่ายเงิน                          

ใน Excel File 

Workflow กระบวนขอจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online 
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ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการ ระดับหน่วยงาน 
 ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด (Outcome) 

 การดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนการขับเคลื่อนมาตรการ ในรอบ 5 เดือนหลังของ
ปีงบประมาณ 2564 (มีนาคม – กรกฎาคม 2564) มีดังนี้ 

กิจกรรมตาม
แนวทาง 

การจัดความเสี่ยง 

เป้าหมาย/
ผลสำเร็จ 
ของการ
ดำเนินการ
กิจกรรมตาม
แนวทางการ
จัดการ 
ความเสี่ยง 

สภาพการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/
แนวทางการ

แก้ไข 

หลักฐานประกอบการ
ดำเนินงาน ดำเนินการ

เสร็จแล้ว 
ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยั ง ไ ม่ ไ ด้
ดำเนินงาน 

- กำหนดคุณสมบัติ
ผู้รับเหมาให้ชัดเจน 
- กำกับการตรวจสอบ
คุณสมบัติของ
ผู้รับเหมาให้มีการ
ดำเนินการอยา่งจริงจัง 

 

ผู้รับเหมามี
คุณสมบัติครบถ้วน 
ผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติอย่าง
เคร่งครดั 

√    กำหนดคุณสมบตัิ
ผู้รับเหมาและอัพโหลด 
Website  กองคลังLink : 
http://eauction.anama
i.moph.go.th/ 

- กำกับการตรวจสอบ
การเบิกจ่ายใหร้ัดกุม 

มีการตรวจสอบการ
เบิกจ่ายหลาย
ขั้นตอน 

√    กระบวนการตรวจสอบ
ใบส ำคัญ เบิ กจ่ ายและ
จัดทำขอเบิก  อัพโหลด
เอกสารWebsite กองคลัง
เรียบร้อยแล้ว 

Link:  

https://finance.anamai
.moph.go.th/downloa
d/article/article_2021
0304162454.pdf 

 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบตัวชี้วัดที่  2.1.2 

http://eauction.anamai.moph.go.th/
http://eauction.anamai.moph.go.th/
https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210304162454.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210304162454.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210304162454.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210304162454.pdf
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เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.2  
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การออกกำลังกายและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ  
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การออกกำลังกายและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ  
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การออกกำลังกายและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 
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เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.4 

 

 

 
การวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของกองคลังให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ในรอบ 5 เดือนแรก เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน 
จากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของกองคลัง     

โดยการประชุมจัดการความรู้ของกลุ่มงาน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพ่ือระดมสมอง/นำองค์ความรู้        
. 

ในการปฏิบัติงานเบิกจ่ายงบประมาณ ผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ของ
เจ้าหน้าที่กองคลัง    มาจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานและคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง เบิกจ่ายงบประมาณ ผ่าน
ระบบบริหารการเงิน  การคลัง (D-Fins) มีจำนวน 5 กระบวนงาน ดังนี้ 

- กระบวนงานโอนเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ     
- กระบวนงานขอเบิกจ่ายใบสำคัญ        
- กระบวนงานยืมเงินราชการ            
- กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงภายในหน่วยงาน  
- กระบวนงานการรับหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

และได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ผ่านระบบบริหารการเงิน    
การคลัง (D-Fins) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมกองคลัง มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 32 คน 
พบว่ามีปัญหาอุปสรรคและความเสี่ยงสำคัญที่พบในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ดังนี้ 

1. การโอนเงินงบประมาณ + เพ่ิมรายการโอนปลายทาง รายงานสถานการณ์ใช้จ่าย
งบประมาณ (แยกตามผลผลิต) ไม่มีข้อมูลขึ้นในหน้ารายงาน ทำให้ยอดเงินไม่ตรงกับระบบ GFMIS 

2. การโอนเงินงบประมาณ + เพ่ิมรายการโอนต้นทาง ค้นหาเลข BG เดิมของหน่วยงาน   
ที่ได้รับจัดสรรไม่พบ ทำให้ต้องโอนเพ่ิมเป็น BG ใหม่ และต้องทำการโอนรวมแผนอีกครั้งเพ่ือให้ยอดเงิน     
อยู่ใน BG เดียวกัน 

3. แผนงานในหน้าเมนูการเบิกจ่ายที่ได้รับจัดสรรหายไปจากระบบ D-fins ทำให้หน่วยงาน     
ไม่สามารถเลือกแผนงาน/กิจกรรมหลักท่ีจะเบิกจ่ายได้ 

4. หน้ารายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามผลผลิต) เงินงวดที่จัดสรรไว้
หายไปทำให้เงินคงเหลือติดลบ ข้อมูลไม่ตรงกับระบบ GFMIS 

5. เมนูกันเงินยืมของหน่วยงานส่วนภูมิภาค ระบบเปิดให้หน่วยงานเลือกศูนย์ต้นทุนกรม
อนามัยได้ หน่วยงานส่วนภูมิภาคเลือกเบิกจ่ายในศูนย์ต้นทุนกรมอนามัย ทำให้เงินกรมอนามัยติดลบ 
ยอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอในการโอนจัดสรรให้หน่วยงานอื่นได้ 

6. ไม่สามารถเรียกรายงาน งบกลาง เงินนอกงบประมาณ และเงินบำรุง ในหน้ารายงาน       
สถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณได้ 

7. หน้ารายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ (แยกตามผลผลิต) ส่งคืนเงินสดมียอดซ้ำกัน   
สองรายการ ทำให้ยอดเงินคงเหลือไม่ตรงกับระบบ GFMIS 

     8. ระบบ D-fins มีปัญหาทำให้ไม่สามารถลงเลขท่ี/วันที่ (ขอเบิก) ในระบบ D-fins ได้ 
                     9. ค้นหาใบสำคัญเบิกไม่เจอในหน้ารายงานติดตามการเบิกจ่าย 



๓๖ 

 

 
 

                     10. รายการเงินยืมราชการจะพบปัญหาข้อมูลสูญหาย เช่น กรอบหน้างบประมาณ / 
ประเภทค่าใช้จ่าย / รายละเอียดการเบิกจ่าย (หน่วยงานคีย์แล้ว แต่พอกลับมาเช็คข้อมูลหาย) / เลขที่ขอ
เบิกหายไปไมแ่สดงรายงาน (แยกตามผลผลิต) เป็นต้น 

11. ไม่สามารถพิมพ์ใบปะหน้าได้ ในกรณี ลดยอดกันเงิน หรือยกเลิก PO 
                     12. ยกยอดข้อมูลผังบัญชีจากปีก่อนมาในปีปัจจุบัน 

13. ทะเบียนคุมของงานบัญชีไม่ดึงข้อมูลที่มีในระบบให้ ทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีต้อง
บันทึกข้อมูลลงไปใหม่ เช่น กรณีทะเบียนคุมเจ้าหนี้ภายนอก ในส่วนของเอกสารเบิกบัตรเครดิตราชการ 
ระบบไม่ดึงข้อมูลให้ 

14. จัดทำรูปแบบรายงานต่าง ๆ ของกลุ่มบัญชีให้ตรงกับรูปแบบที่เคยได้ให้ข้อมูลไว้ 
15. ทะเบียนคุมการรับและนำส่งเงินฝากคลัง ควรมีการปรับปรุงให้ระบบสามารถบันทึก

ข้อมูล  ที่ไม่ต้องอ้างอิงเลขที่ขอเบิกได้ด้วย 
16. ระบบเงินยืมข้อมูลที่บันทึกแล้วหายไปจากระบบ เช่น จำนวนเงินหาย 
17. เพ่ิมรายงานทะเบียนคุมหลักฐานการเบิกจ่าย (กลุ่มการเงิน) 
18. ขอให้รายงานต่าง ๆ ในระบบ D-fins สามารถเรียกข้อมูลเป็น Excel ได ้
19. เพ่ิมฟังก์ชั่นการสั่งพิมพ์รายงานใบนำส่งเอกสาร 
20. เชื่อมโยงระบบ D-fins กับ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน 

ซึ่งได้แจ้งปัญหาต่างๆ ใหบ้ริษัทฯ ผู้ดูแลระบบฯ ดำเนนิการแก้ไขปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกบัผู้ปฏิบัติงานต่อไป 
ด้านข้อมูลวิชาการ และอ่ืนๆ 

โดยในการประชุมติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทจัดการความรู้ วิชาการ วิจัย และ
นวัตกรรม ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย พ.ศ. 2564 – 2565 ครั้งที่ 2   
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ให้หน่วยงานต่าง ๆ นำเสนอผลการดำเนินงานจัดการความรู้ภายใน
หน่วยงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกองคลังนำเสนอผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของกองคลัง โดยกำลัง
ดำเนินการประชุมกลุ่มงานของกองคลังที่ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเพ่ือนำองค์ความรู้การปฏิบัติงาน      
การเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) แบ่งออกเป็น 5 กระบวนงาน ดังนี้  

- กระบวนงานโอนเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ     
- กระบวนงานขอเบิกจ่ายใบสำคัญ        
- กระบวนงานยืมเงินราชการ            
- กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงภายในหน่วยงาน  
- กระบวนงานการรับหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ซึ่งในท่ีประชุมติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทจัดการความรู้ฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า การจัดการความรู้นี้       
มีประโยชน์ แต่ควรเพิ่มเติมผู้ได้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิชาการให้มากข้ึน เช่น บุคลากรของกรมอนามัย 

จึงได้สรุปรายละเอียดการวิเคราะห์ดังนี้ 
กลยุทธ์ 
PIRAB 

Gap โอกาสในการพัฒนา 

p  -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายงบประมาณ  
ของหน่วยงาน ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานใหม่ ผู้ได้รับ
มอบหมาย ยังมีปัญหาสับสนไม่เข้าใจขั้นตอน 
การบันทึกข้อมูลในการใช้งานระบบบริหาร

สร้างความร่วมมือทุกกลุ่มงานของกองคลัง           
ในการจัดการความรู้การปฏิบัติงานเบิกจ่าย
งบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง      
(D-Fins) เพ่ือนำความรู้ไปสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของ
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กลยุทธ์ 
PIRAB 

Gap โอกาสในการพัฒนา 

การเงินการคลัง (D-Fins) 
  

หน่วยงานต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้มี
ประสิทธิผลบรรลุตามภารกิจหน่วยงาน 

I - ใช้ทรัพยากรด้านบุคลากรในสร้างการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติงาน 
 

R - กำหนดมาตรการ และประเด็นความรู้ การเบิกจ่าย
งบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง(D-Fins) 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ดำเนินงาน ด้านการ
จัดการความรู้ให้พัฒนางาน และเกิดประสิทธิภาพ 
 

A -ระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins)         
ยังมีปัญหาการแสดงรายงานได้ไม่ครบถ้วน 
-คู่มือมีตัวอย่างในการลงโปรแกรมมีรายละเอียด
ตามเมนูการเข้าใช้งานหลัก มีความซับซ้อน 
หลายขั้นตอน ทำให้ผู้เรียนรู้เกิดความสับสน       
ไม่เข้าใจในการบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง และมีการ
เพ่ิมเติมเมนูการจัดทำรายงานต่างๆ 
 
 

-พัฒนา/ปรับปรุงระบบบริหารการเงินการคลัง  
(D-Fins) ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
-พัฒนาเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเบิกจ่ายงบประมาณ 
ให้มีความรู้ในการเข้าใช้งานระบบฯ ผ่านการสื่อสาร
ต่างๆ ได้แก่ ทาง LINE GROUP D-Fins และ 
เว็บไซต์กองคลัง เพ่ือสื่อสารกับเจ้าหน้าที่กรมอนามัย
ที่ปฏิบัติงานเบิกจ่ายงบประมาณ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิผลบรรลุตามภารกิจ
หน่วยงาน 

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

พัฒนาเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเบิกจ่ายงบประมาณ 
ให้มีความรู้ในการเข้าใช้งานระบบฯ ผ่านการสื่อสาร
ต่างๆ ได้แก่ ทาง LINE GROUP D-Fins และ 
เว็บไซต์กองคลัง เพ่ือสื่อสารกับเจ้าหน้าที่กรมอนามัย
ที่ปฏิบัติงานเบิกจ่ายงบประมาณ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิผลบรรลุตามภารกิจ
หน่วยงาน   
 
 

ดังนั้น จากการวิเคราะห์ GAP ข้อมูล , ผลการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ
บริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ที่พบปัญหาอุปสรรคและความเสี่ยงสำคัญท่ีพบในการปฏิบัติงานผ่านระบบฯ 
และจากข้อเสนอแนะในที่ประชุมติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทจัดการความรู้ วิชาการ วิจัย และ
นวัตกรรม ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย พ.ศ. 2564 – 2565 ครั้งที่ 2   
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นควรให้ความสำคัญลำดับแรกในการปฏิบัติงานเบิกจ่ายงบประมาณผ่าน
ระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ที่เป็นเครื่องมือสำคัญในติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานต่าง ๆ สังกัดกรมอนามัย และรายงานข้อมูลและสถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณของ
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หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคแบบ Real time โดยการจัดการความรู้การปฏิบัติงานเบิกจ่าย
งบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) เพ่ิมเติมจำนวน 2 กระบวนงาน ดังนี้ 

1. กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
2. กระบวนงานยืมเงินราชการ  

โดยจัดทำเป็นแนวทาง/คู่มือปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins)      
ที่เข้าใจง่าย ให้กับเจ้าหน้าที่ใหม่ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือใช้ในการ
ตรวจสอบผลการเบิกจ่าย และเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน่วยงาน 

ข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวิชาการ 

ในการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) เป็นเรื่องใหม่  
สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณทุกคน ได้แก่ เจ้าหน้าที่กองคลัง และหน่วยงานต่างๆ       
ซึ่งควรให้ความสำคัญลำดับแรกในการพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ควรมีความรู้และชำนาญการในการบันทึกข้อมูล
เป็น อย่างดี อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ในตำแหน่งที่ว่างเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) สามารถดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น 
และเป็นการนำองค์ความรู้หรือประสบการณ์ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองคลังมาจัดการความรู้ และสามารถ
นำองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย จึงมีข้อเสนอเชิงนโยบาย
และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวิชาการ ด้วยการจัดการความรู้การปฏิบัติงานเบิกจ่าย
งบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ของเจ้าหน้าที่ กองคลังเพ่ิมเติม จำนวน                
2 กระบวนงาน ดังนี้ 

- กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) 
- กระบวนงานยืมเงินราชการผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins)   

 
มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของกองคลัง 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง  
(D-Fins) ได้อย่างถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ และส่งเสริม   
ให้หน่วยงานมีการจัดการความรู้ จึงกำหนดมาตรการดังนี้  

1. สนับสนุนให้หน่วยงานมีการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ การเบิกจ่ายงบประมาณ
ผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ของเจ้าหน้าที่กองคลัง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

2. สื่อสารให้ความรู้การปฏิบัติงานเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง 
(D-Fins)  

ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมอนามัยที่ปฏิบัติงานเบิกจ่ายงบประมาณ ผ่าน LINE GROUP D-Fins และเว็บไซต์กองคลัง 

ประเด็นความรู้  
นำองค์ความรู้การบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง 

(D-Fins) และประสบการณ์ทำงานของเจ้าหน้าที่กองคลังจากการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง   
(D-Fins) ในช่วงเวลา ประมาณ 1 ปีที่ผ่านมา มาการจัดการความรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/จัดทำเป็นเอกสารคู่มือ    
การใช้งาน ตามกระบวนงานที่ง่ายต่อการเรียนรู้ ช่วยแก้ไขปัญหาด้านลดภาระเจ้าหน้าที่ในการตอบปัญหา
กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใหม่ 



๓๙ 

 

 
 

ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน นำไปเผยแพร่สู่การพัฒนาองค์กร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยกำหนด
ประเด็นความรู้ ดังนี้ 

“การเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) จำนวน 2 กระบวนงาน 
คือ งานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และงานยืมเงินราชการผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง   
(D-Fins)” 

 

แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ  
1. ให้เจ้าหน้าที่ในกองคลังประชุมกลุ่มร่วมกันนำองค์ความรู้ที่ ได้รับการอบรมและ

ประสบการณ์การปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins)  โดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

- การบ่งชี้ความรู้ 
- การสร้างและแสวงหาความรู้ 

 - การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
 - การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
 - การเข้าถึงความรู้ 
 - การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
 - การเรียนรู้ 

2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins)  
จำนวน 2 กระบวนงาน ดังนี้ 

               - กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : ผู้รับผิดชอบกลุ่มพัสดุ 
                         - กระบวนงานยืมเงินราชการ : ผู้รับผิดชอบกลุ่มบัญชีและกลุ่มอำนวยการ 

3. สื่อสารให้ความรู้การปฏิบัติงานเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins)  
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายงบประมาณของกองคลัง ผ่าน LINE GROUP D-Fins และเว็บไซต์กอง
คลัง โดยคู่มือการปฏิบัติงานเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ของเจ้าหน้าที่
กองคลัง จำนวน 2 กระบวนงาน จะเป็นคู่มือที่มีความชัดเจนตามกระบวนงาน ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้  ลด
ความผิดพลาดและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และนำไปเผยแพร่สู่การพัฒนาองค์กรเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ซึ่งเป็นประโยชน์เชิงวิชาการต่อเจ้าหน้าที่กรมอนามัยที่ปฏิบัติงานใหม่หรือผู้ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานต่อไป 
 
 



๔๐ 

 

 
 

เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.5 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย 

➢ Assessment (ผลการวิเคราะห์) 
รอบ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกองคลัง จำนวน 6 

โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน  2 โครงการ  จำนวนกิจกรรมและเป้าหมายเป็นไปตามแผน
ที่วางไว้  ดังนี้ 
ลำดับ โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ผล 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการ
คลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 

1 120 143 

2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการ
จัดทำ TOR ที่ดี การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ
ให้ถูกต้องเป็นธรรมกับคู่สัญญา ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560  

1 120 123 
 

        ทำให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองคลังเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดทุกไตรมาส และมี
การรายงานผลการปฏิบัติงานระบบ DOC  เป็นปัจจุบันทุกเดือน แต่เนื่องจากปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 
เดือนหลัง สำนักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณให้รายไตรมาส ทำให้กองคลังต้องวางแผนการใช้
งบประมาณให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับในแต่ละไตรมาสจำเป็นต้องสื่อสารแผนปฏิบัติการและ

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. ทบทวนและวิเคราะห์ผลการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงาน ด้านวิชาการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ
ผลการด าเนินงานสร้างหรือพัฒนาการจัดการ ความรู้ของหน่วยงาน
จากการด าเนินงานในรอบ 5 เดือนแรก
เพ่ือพัฒนา/ปรับปรุง

1 คร้ัง มีการวิเคราะห์ผลการ
ขับเคล่ือนการด าเนินงาน
เพ่ือพัฒนา/ปรับปรุง 
กระบวนการด าเนินงาน

2. ก าหนดมาตรการและประเด็นความรู้ท่ีได้ทบทวนและวิเคราะห์
ผลการด าเนินงานด้านวิชาการของกองคลัง และปรับแผนการ
ขับเคล่ือนฯ โดยการจัดการความรู้การปฏิบัติ
งานเบิกจ่ายงบประมาณ

 1 คร้ัง มีการปรับแผนฯ ตาม
มาตรการและประเด็นความรู้
ท่ีได้ทบทวนและวิเคราะห์ผล
ด าเนินงาน

3. ประชุมกลุ่มงานระดมสมอง/น าองค์ความรู้มาจัดท า
คู่มือปฏิบัติงานเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบบริหารการเงิน
การคลัง (D-Fins) ในกระบวนงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
เจ้าหน้าท่ีกรมอนามัย

 1 คร้ัง เพ่ือน าองค์ความรู้ของ
เจ้าหน้าท่ีกองคลังมาจัดการ
ความรู้งานเบิกจ่ายงบประมาณ

4. เสนอคู่มือปฏิบัติงานเบิกจ่ายงบประมาณผ่าน
ระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ให้ผู้บริหาร
พิจารณาและขออนุมัติเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานฯ เช่น 
ส่ือสารผ่านLINE GROUP D-Fins และเว็บไซต์กองคลัง

2 กระบวนงาน มีคู่มือปฏิบัติงาน
เบิกจ่ายงบประมาณ
และขออนุมัติเผยแพร่
คู่มือปฏิบัติงานฯ

5. ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมกิจกรรม LIKE Talk Award 1 เร่ือง มีผลงานวิชาการเข้าร่วม
กิจกรรม LIKE Talk Award

6. รายงานการติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัดทุกเดือน 5 คร้ัง รายงานการประชุม

7. ประเมินผลการด าเนินงาน , สรุปบทเรียนการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ และรายงานผลการด าเนินงาน
ขับเคล่ือนการด าเนินงานการจัดการความรู้ของกองคลัง

1 คร้ัง สรุปบทเรียน และรายงานผล
การด าเนินงานฯ

รอบท่ี 2 
(รอบ 6 

เดือนหลัง)

แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนการด าเนินงานวิชาการของกองคลัง
โดยการจัดการความรู้การปฏิบัติงานเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ของเจ้าหน้าท่ีกองคลัง

รอบการ
ประเมิน

กิจกรรม
จ านวน/
หน่วยนับ

เป้าหมาย
ระยะเวลา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)



๔๑ 

 

 
 

งบประมาณที่ได้รับในไตรมาสที่ 3 และ  4 ให้แต่ละกลุ่มงานรับรู้ เพ่ือช่วยขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการ   
กองคลังให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 

 
➢ ผลการวิเคราะห์ GAP 

PIRAB GAP โอกาสในการพัฒนา 
P ยังไม่มี  
I ยังไม่มี  
R ยังไม่มี  
A การสื่อสารแผนปฏิบัติการกอง

คลังและแนวทางบริหาร
แผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบ
ดำเนินงาน)  ยังไม่ทั่วถึง 

1. ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนให้
บุคลากรกองคลังทราบแผนปฏิบัติ
การกองคลังที่ได้รับอนุมัติในระบบ 
DOCและปฏิบัติตามแนวทาง
บริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย 
(งบดำเนินงาน)   
2. สื่อสารแผนการจัดสรรเงิน
งบประมาณ ไตรมาส 3-4 
3. ผู้รายงานผลการปฏิบัติงานใน
ระบบ DOC ติดตามผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ และปรับลด
เงิน/แผน ในระบบตามระยะเวลา
ที่กองแผนงานแจ้ง 
4. รายงานข้อมูลผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ใน
ระบบ DOC ให้บุคลากรทราบในที่
ประชุมกองคลัง 

B ยังไม่มี  
 

 จากผลการวิเคราะห์ GAP กองคลังจึงนำมากำหนดมาตรการในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกองคลัง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนหลังดังนี้ ดังนี้ 
 1. ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนให้บุคลากรกองคลังทราบแผนปฏิบัติการกองคลังที่ได้รับอนุมัติในระบบ 
DOCและปฏิบัติตามแนวทางบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดำเนินงาน)   
 2. สื่อสารแผนการจัดสรรเงินงบประมาณ ไตรมาส 3-4 
   3. ผู้รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ DOC ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และปรับลดเงิน/
แผน ในระบบตามระยะเวลาที่กองแผนงานแจ้ง 
            4. รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC ให้บุคลากรทราบในที่ประชุม
กองคลังตามแผนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 
 
 



๔๒ 

 

 
 

 
 

รายการ ระยะเวลา
จัดทำแผน 

จำนวน ผลการขับเคลื่อน 
แผน ผล 

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

1 -31 ต.ค. 
63 

1 ครั้ง 1 ครั้ง รอบ 6 เดือนแรก 
ดำเนินการแล้ว แผนได้รับอนุมัติเม่ือวันที่ 12 ต.ค. 
63  
https://finance.anamai.moph.go.th/downlo
ad/article/article_20210203133415.pdf 
 

2. แต่งตั้งคณะทำงานการ
จัดทำแผนปฏิบัติการกอง
คลัง และคณะทำงาน
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1 -31 ต.ค. 
63  

2 ฉบับ 2 ฉบับ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 2 ฉบับ ตาม 
URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/downlo
ad/article/article_20210204113304.pdf 
 

3. วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) 
ที่ทำให้การขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการกองคลังไม่
บรรลุเป้าหมาย 

1 -31 ต.ค. 
63 

1 ครั้ง 1 ครั้ง รอบ 6 เดือนแรก 
ดำเนินการวิเคราะห์  GAP  ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/downlo
ad/article/article_20210202151154.pdf 
 

 1 มีนาคม- 
30 เมษายน
64 

๑ ครั้ง  รอบ 6 เดือนหลัง 
กำลังดำเนินการบันทึกในระบบ DOC ภายในวันที่ 
10 พฤษภาคม 2564 

4. จัดทำมาตรการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการของ
หน่วยงาน 

1 -31 ต.ค. 
63 

1 ครั้ง 1 ครั้ง รอบ 6 เดือนแรก 
กำหนดมาตรการในการขับเคลื่อน ตาม  URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/downlo
ad/article/article_20210202151154.pdf 
 

 1 มีนาคม- 
30 เมษายน 
64 

๑ ครั้ง  รอบ 6 เดือนหลัง 
กำลังดำเนินการบันทึกในระบบ DOC ภายในวันที่ 
10 พฤษภาคม 2564 

5. สื่อสารให้ความรู้แก่
บุคลากรกองคลังในการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
กองคลังให้บรรลุเป้าหมาย/
สื่อสารแนวทางบริหาร
แผนปฏิบัติการกรมอนามัย 
(งบดำเนินงาน) 

1 ต.ค. 63-
31ม.ค. 64 

2 ครั้ง 2 ครั้ง ดำเนินการสื่อสารแจ้งเวียนแผน 2 ครั้ง ตาม  URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/downlo
ad/article/article_20210210140841.pdf 
(กรมอนามัยมีการอนุมัติปรับแผนฯ เพ่ิม  เมื่อ 3 
ก.พ. 64) 

5.1 สื่อสารการจัดสรร 1 มี.ค. – 31 2  รอบ 6 เดือนหลัง 

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


๔๓ 

 

 
 

รายการ ระยะเวลา
จัดทำแผน 

จำนวน ผลการขับเคลื่อน 
แผน ผล 

งบประมาณ ไตรมาส 3 
และ 4 

ก.ค. 64 กำลังดำเนินการสื่อสารแผนการจัดสรรงบประมาณ
ไตรมาส 3 และบันทึกในระบบ DOC ภายในวันที่ 
10 พ.ค. 64 

6. สื่อสารแจ้งเวียนกำหนด
ระยะเวลาการเบิกจ่าย
งบประมาณกองคลัง เพ่ือให้
สามารถรายงานผลการ
เบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ
กองคลังในระบบ DOC ได้ 
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

1 -31 ม.ค. 
64 

1 ครั้ง 1 ครั้ง ดำเนินการแจ้งเวียนกำหนดระยะเวลาเบิกจ่าย
งบประมาณกองคลัง 1 ครั้ง ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/downlo
ad/article/article_20210203133415.pdf 
 

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

1 ต.ค. 63 - 
28 ก.พ. 64 

5 ครั้ง 5 ครั้ง รอบ 6 เดือนแรก 
กองคลังได้จัดทำ รบจ.1 ขึ้นเว็บไซต์ ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการ
เบิกจ่ายฯ 
https://finance.anamai.moph.go.th/downlo
ad/article/article_20201028100311.pdf 
 

ครั้งที่ 2 วันที่ 16 พ.ย. 63 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/downlo
ad/article/article_20201118133044.pdf 
 

ครั้งที่ 3 วันที่ 15 ธ.ค. 63 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/downlo
ad/article/article_20201217124859.pdf 
 

ครั้งที่ 4 วันที่ 15 ม.ค. 64 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/downlo
ad/article/article_20210120100406.pdf 
 

ครั้งที่ 5 วันที่ 15 ก.พ. 64 ตาม URL 
http://finance.anamai.moph.go.th/downloa
d/article/article_20210216143243.pdf 
 

 1 มี.ค. – 31 
ก.ค. 64 

5 ครั้ง 1 ครั้ง รอบ6 เดือนหลัง 
ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม 2564 ตาม URL 
http://finance.anamai.moph.go.th/downloa
d/article/article_20210315114555.pdf 
 

8. จัดทำแผนกำกับติดตาม 1-31 ธ.ค. 1 ครั้ง 1 ครั้ง จัดทำแผนกำกับติดตาม 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_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
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210216143243.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210216143243.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210315114555.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210315114555.pdf
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รายการ ระยะเวลา
จัดทำแผน 

จำนวน ผลการขับเคลื่อน 
แผน ผล 

ผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการกองคลัง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564   

63 https://finance.anamai.moph.go.th/downlo
ad/article/article_20210204113731.pdf 
 
 

9. รายงานผลการขับเคลื่อน
แผนกำกับติดตามฯ/ประชุม
ติดตามความก้าวหน้าผล
การดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการในระบบ 
DOC ภายในวันที่ 10 ของ
เดือน 

1 ม.ค. – 10 
มี.ค. 64 

2 ครั้ง 2 ครั้ง รอบ 6 เดือนแรก 
ครั้งที่ 1 จัดประชุมกองเพ่ือติดตามความก้าวหน้า
ผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 64 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/downlo
ad/article/article_20210210145911.pdf 
ครัง้ที่ 2  
http://finance.anamai.moph.go.th/downloa
d/article/article_20210309163027.pdf 
 

 1 มี.ค. – 31 
ก.ค. 64 

5 ครั้ง 1 ครั้ง รอบ 6 เดือนหลัง 
ครั้งที่ 1 จัดประชุมกองเพ่ือติดตามความก้าวหน้า
ผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 64 
 

10. บันทึกผลการ
ปฏิบัติการในระบบ DOC 
ทุกวันที่ 25-30 ของเดือน 

1 ต.ค. 63 – 
28 ก.พ. 64 

5 ครั้ง 5 ครั้ง รอบ 6 เดือนแรก 
บันทึกผล DOC  
เดือน ต.ค. - ม.ค.จำนวน 4 ครั้ง  ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/downlo
ad/article/article_20210205112159.pdf 
 

เดือน ก.พ. ตาม URL 
http://finance.anamai.moph.go.th/downloa
d/article/article_20210303150702.pdf 

 1 มี.ค. – 31 
ก.ค. 64 

5 ครั้ง 1 ครั้ง รอบ 6 เดือนหลัง 
เดือน มี.ค. 64 ตาม URL 
http://finance.anamai.moph.go.th/downloa
d/article/article_20210405163330.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_20210210145911.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210210145911.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210309163027.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210309163027.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210205112159.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210205112159.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210303150702.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210303150702.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210405163330.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210405163330.pdf
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เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.3  

 
ตัวช้ีวัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 

➢ การดำเนินงานในหัวข้อที่ 1-4  มีการปรับแก้ดังนี้  

ข้อที่ 1 รายการข้อมูลที่นำมาใช้ 
ดำเนินการอัพเดตฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน คือ รายงานผลการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 64 (ไตรมาสที่ 2) เรียบร้อยแล้ว 

ข้อที่ 2 มาตรการที่กำหนด 
เนื่องจากมาตรการที่จัดทำไว้ในรอบ 5 เดือนแรก (ต.ค. 63 - ก.พ. 64) ครอบคลุม GAP แล้ว จึงไม่มีการ
ปรับเพิ่มข้อมูล 

ข้อที่ 3 ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ 
มีการเพ่ิมประเด็นความรู้ เรื่อง การใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยงานระดับกรม (กองคลัง) 
ของส่วนราชการ (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.2/13850 ลว. 15 มี.ค. 64 และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.2/ว153 ลว. 19 มี.ค. 64) ซึ่งเป็ นความรู้ที่สำคัญและ
จำเป็นต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ข้อที่ 4 จัดทำแผนการขับเคลื่อน 
มีการปรับลดกิจกรรมและขยายระยะเวลา จำนวนครั้ง ดังนี้ 
    1. มีการปรับลดกิจกรรมจำนวน 1 หัวข้อ คือ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและสื่อสารผ่านทางเว็บไซด์ กรมอนามัย  
2. ปรับเพิ่มระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมจำนวน 3 หัวข้อ ดังนี้ 

 2.1 จัดทำรายงานผลติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ทุกเดือน และสื่อสารผ่านทางเว็บ
ไซด์กองคลัง กรมอนามัย ดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 2564 ถึง 31 ก.ค. 2564 จำนวน 5 ครั้ง 

2.2 กองคลังมีการ Km กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ดำเนินกิจกรรม
ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2564 ถึง 31 พ.ค. 2564 จำนวน 1 ครั้ง 

2.3 มีการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการเบิกจ่ายให้บุคลากรในกองคลังทราบ ผ่านการประชุม 
กองคลังทุกเดือน ดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 2564 ถึง 10 ส.ค. 2564 จำนวน 5 ครั้ง 
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➢ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่  31  มี.ค. 2564 กองคลังมีผลการเบิกจ่ายภาพรวมร้อย
ละ 60.80 รายจ่ายประจำร้อยละ 59.44 และรายจ่ายลงทุนร้อยละ 100 ซึ่งทุกรายจ่ายกองคลัง
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้สูงกว่าเป้าหมายที่กรมกำหนดไว้ (ตามเอกสารแนบ 1) ดังนี้  
 

 ประเภทงบ จัดสรรทั้งปี จัดสรร 
GFMIS  

จัดสรร 
+/- 

เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ เป้าหมาย
(ร้อยละ) 

หมาย
เหตุ 

ภาพรวม 2,456,800 2,018,900 2,513,100 1,527,933.41 60.80 55  

งบดำเนินงาน 2,456,800 1,934,900 2,429,100 1,443,933.41 59.44 55  

งบลงทุน      - 84,000 84,000    84,000 100.00 61  

 

แผนและผลการขับเคลื่อนมาตรการ * 

ชื่อกิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด 
ผลการ

ขับเคลื่อน  
1.จัดทำรายงานผลติดตามการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1)  
ทุกเดือน และสื่อสารผ่านทาง 
เว็บไซด์กองคลัง กรมอนามัย 

ครั้ง 5 ครั้ง 1 มี.ค. 64 31 ก.ค. 64 
ดำเนินการรายงาน
ของเดือน มี.ค. 64 

เรียบร้อย 

2.กองคลังมีการ Km กฎ 
ระเบียบ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ครั้ง 1 ครั้ง 1 เม.ย. 64 31 พ.ค. 64  

3.มีการกำกับ ติดตาม และ
รายงานผลการเบิกจ่ายให้
บุคลากรในกองคลังทราบ  
ผ่านการประชุมกองคลังทุกเดือน 

ครั้ง     5 ครั้ง 1 มี.ค. 64 10 ส.ค. 64 
ดำเนินการรายงาน
ของเดือน มี.ค. 64 

เรียบร้อย 

 

* หมายเหต ุ : เอกสารเกี่ยวกับการจัดทำตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด                   

ได้จัดเก็บข้อมูลไว้ที่เว็บไซด์กองคลัง https://finance.anamai.moph.go.th/ ------- > หัวข้อคำรับรองการ

ปฏิบัติราชการ ------- > คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2564    -------- >  ข้อ 2.3 ร้อยละของการ

เบิกจ่ายงบประมาณ  -------- >  ครึ่งปีหลัง ดังนี้ 

 

https://finance.anamai.moph.go.th/
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            เอกสารแนบ 1 

ผลการเบิกจา่ยงบประมาณ จากระบบ GFMIS ณ   31  มี.ค. 2564 
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