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ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 รอยละการเบิกจายงบประมาณ 

 ตามท่ีกรมอนามัย โดย กลุม พัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ไดกำหนดใหหนวยงานรายงาน 

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย 

(DOC 4.0) กองคลังจึงขอรวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละการเบิกจายงบประมาณ 

ดังนี้ 

ระดับท่ี 1 : Assessment  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เม่ือนำผลการเบิกจายงบประมาณในระยะเวลา 3 ปยอนหลัง (ปงบประมาณ  2562 – 2564) 

จากระบบบริหารการเงินการคลัง (GFMIS) มารวบรวมและแสดงในรูปแบบตารางและกราฟ พบวา กองคลัง

สามารถดำเนินงานไดผลการเบิกจายตามเปาหมายตัวชี้วัดท่ีกรมอนามัยกำหนด มีเพียงบางไตรมาส ท่ีมีผล 

การเบิกจายต่ำกวาเปาหมายสำหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีผานมา จากกราฟจะพบแนวโนมการเบิกจาย

งบประมาณท่ีสูงกวาเปาหมายอยางตอเนื่อง แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการดานงบประมาณ

และการปรับตัวเม่ือเจอสถานการณท่ีควบคุมไมได เชน การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVIC-19), การเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ตลอดจนบุคลากรในกองคลัง 

มีการปรับเปลี่ยน เกษียณ โอน/ยาย เขาใหม ดังนั้น เพ่ือเปนการเตรียมพรอมรองรับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง

และเปนการพัฒนาบุคลากรของกองคลังใหมีความรอบรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และสามารถดำเนินงาน

ตลอดจนใหคำปรึกษาแกหนวยงานผูรับบริการไดอยางเต็มท่ี กองคลังจึงกำหนดการใหความรูเก่ียวกับ 

กฎ ระเบียบขอปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกองคลังตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือสรางความ

เขาใจท่ีตรงกัน 

เป้าหมาย

ผลเบิกจ่าย ภาพรวม งบดําเนินงาน งบลงทุน ภาพรวม งบดําเนินงาน งบลงทุน ภาพรวม งบดําเนินงาน งบลงทุน ภาพรวม งบดําเนินงาน งบลงทุน

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 0.00 67.77 67.22 100.00 85.66 83.33 100.00 100.00 100.00 100.00

เป้าหมาย 32.00 32.00 - 50.00 50.00 61.00 75.00 75.00 90.00 100.00 100.00 100.00

ผลเบิกจ่าย 51.65 51.65 ไม่มี 60.80 59.44 100.00 83.47 80.68 100.00 100.00 100.00 100.00

2563

2564

ปีงบประมาณ
ไตรมาสที� 1 ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3 ไตรมาสที� 4

2562
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องคความรูท่ีนำมาใชในการเบิกจายงบประมาณ 

1. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  

https://finance.anamai.moph.go.th/web-

upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file

_download/89fbf3b975c86dc88233dfa29b82f7d0.pdf 

2. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562  

https://finance.anamai.moph.go.th/web-

upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file

_download/af294f6c5a11a70a5030b1f17ceafe05.pdf 

3. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การนำเงินสงคลัง พ.ศ. 2562  

https://finance.anamai.moph.go.th/web-

upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file

_download/e44796126fa7da235e873f5f6326d93f.pdf 

4. ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-

upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file

_download/eb095b32e538f809194c3546dda3c76f.pdf 

5. แนวทางการบริหารงบประมาณกรมอนามัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-

upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file

_download/c9247f64fe925cfa4c486796fe1c3fa1.pdf 

6. แนวทางในการดำเนินการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2565 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-

upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file

_download/682f5eecff30ae51276f4111b3ec0226.pdf 

7. แผนปฏิบัติการกองคลัง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-

upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file

_download/75e220071480b2c74eb08155a6e96a64.pdf 

8. SOP การเบิกจายงบประมาณ 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-

upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file

_download/53476d82bc852f17b7e9a57e6cf46f01.pdf 

 

 

 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/89fbf3b975c86dc88233dfa29b82f7d0.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/89fbf3b975c86dc88233dfa29b82f7d0.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/89fbf3b975c86dc88233dfa29b82f7d0.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/af294f6c5a11a70a5030b1f17ceafe05.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/af294f6c5a11a70a5030b1f17ceafe05.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/af294f6c5a11a70a5030b1f17ceafe05.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/e44796126fa7da235e873f5f6326d93f.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/e44796126fa7da235e873f5f6326d93f.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/e44796126fa7da235e873f5f6326d93f.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/eb095b32e538f809194c3546dda3c76f.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/eb095b32e538f809194c3546dda3c76f.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/eb095b32e538f809194c3546dda3c76f.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/c9247f64fe925cfa4c486796fe1c3fa1.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/c9247f64fe925cfa4c486796fe1c3fa1.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/c9247f64fe925cfa4c486796fe1c3fa1.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/682f5eecff30ae51276f4111b3ec0226.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/682f5eecff30ae51276f4111b3ec0226.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/682f5eecff30ae51276f4111b3ec0226.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/75e220071480b2c74eb08155a6e96a64.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/75e220071480b2c74eb08155a6e96a64.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/75e220071480b2c74eb08155a6e96a64.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/53476d82bc852f17b7e9a57e6cf46f01.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/53476d82bc852f17b7e9a57e6cf46f01.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/53476d82bc852f17b7e9a57e6cf46f01.pdf
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GAP  

 เม่ือนำผลการดำเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ท่ีผานมา วิเคราะหผานองคความรูท่ี

นำมาใชในการเบิกจายงบประมาณ พบวา ถึงแมกองคลังจะมีผลการเบิกจายงบประมาณสวนใหญเปนไป 

ตามเปาหมายตัวชี้วัดท่ีกรมอนามัยกำหนด แตบางไตรมาสยังไมสามารถดำเนินการตามเปาหมายท่ีตั้งไวได 

เนื่องจาก 

1. ตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติตาง ๆ ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 

2. สถานการณท่ีควบคุมไมได เชน การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) เปนตน 

3. บุคลากรในกองคลัง มีการปรับเปลี่ยน เกษียณ โอน/ยาย เขาใหม 

4. การเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานงบประมาณ ทำใหไมสามารถดำเนินการ

ตามแผนท่ีกำหนดไวแตแรกได จำเปนตองปรับเปลี่ยนแผนอยางกะทันหันเพ่ือใหทันเหตุการณ 

ท่ีเปลี่ยนแปลง 

ระดับท่ี 2 : Advocacy / Intervention 

2.1 มาตรการ 

กองคลังนำ GAP จากการวิเคราะหผลการเบิกจายงบประมาณยอนหลัง 3 ป ตั้งแต ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 – 2564 มาจัดทำเปนมาตรการได ดังนี ้
 

(1) มาตรการ การเรงรัดผลการเบิกจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักการและเหตุผล เพ่ือใหกองคลังสามารถเบิกจายงบประมาณไดตามเปาหมายตัวชี้วัดท่ี 

กรมอนามัยกำหนดทุกเดือนของปงบประมาณ 
PIRAB GAP 

R กฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติตาง ๆ ท่ีกำหนด ซ่ึงเปนขอมูลใหม 
A การสื่อสารท่ีสามารถสรางความเขาใจท่ีตรงกันอยางท่ัวถึง เก่ียวกับ 

การเบิกจายงบประมาณของกองคลัง 
 แนวทางการพัฒนา 
R การควบคุม กำกับ ติดตาม เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 
A สรางชองทาง และวิธีการสื่อสารท่ีมีคุณภาพ เพ่ือใหบุคลากรรับทราบ

ขอมูลการเบิกจายท่ีเปนปจจุบัน 
(2) มาตรการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในกองคลัง 

หลักการและเหตุผล เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจท่ีตรงกันเก่ียวกับกฎ ระเบียบ 
ขอปฏิบัติใหม ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเบิกจายงบประมาณ ตลอดจน
แนวทางการเบิกจายงบประมาณประจำป พ.ศ. 2565 

PIRAB GAP 
B บุคลากรบางสวนมีความเขาใจคลาดเคลื่อน เก่ียวกับการเบิกจาย

งบประมาณ 
 แนวทางการพัฒนา 
B กำหนดและสื่อสารแนวทางในการดำเนินการเบิกจายงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  
B จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกองคลัง  
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2.2 ประเด็นความรูท่ีใหผูรับบริการ  

 กองคลังไดกำหนดประเด็นความรู โดยผูรับบริการ (ผูมีสวนไดสวนเสีย) ในท่ีนี้ กำหนดเปนบุคลากร 

ในกองคลัง กรมอนามัย ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ประเด็นความรู กฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับการเบิกจายงบประมาณ 

เหตุผลการนำประเด็น
ความรูมาใช 

กฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการเบิกจายงบประมาณมีความหลากหลาย 
กลุมงานแตละกลุมในกองคลังจึงมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับกฎ ระเบียบ  
ขอปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับงานของตนเองเปนสวนใหญ เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ความเขาใจ ซ่ึงกันและกันในหนวยงาน จึงกำหนดประเด็นความรูเก่ียวกับ
กฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติ ท่ีเก่ียวกับของกับการเบิกจายงบประมาณใหผูรับบริการ   

กลุมเปาหมาย ผูรับบริการ (บุคลากรในกองคลัง) 

(2) ประเด็นความรู แนวทางในการดำเนินการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เหตุผลการนำประเด็น
ความรูมาใช 

เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ ใหหนวยงานสามารถ
จัดทำแผนการเบิกจายและเรงรัดการเบิกจายเพ่ือใหมีผลการเบิกจายเปนไปตาม
ตัวชี้ วัด ท่ีกำหนด  จึงกำหนดแนวทางการเบิกจายงบประมาณประจำป  
พ.ศ. 2565 , จัดทำแผนปฏิบัติการกองคลัง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(งบดำเนินงาน) และแผนการเบิกจายงบประมาณกองคลัง ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) และสื่อสารแนวทางการบริหารงบประมาณ 
กรมอนามัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือสรางความเขาใจท่ีตรงกัน 
ในการเบิกจายงบประมาณประจำป ของผูรับบริการ (บุคลากรในกองคลงั) 

กลุมเปาหมาย ผูรับบริการ (บุคลากรในกองคลัง) 
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ระดับท่ี 3 : Management and Governance 

 กองคลังไดจัดทำแผนการขับเคลื่อนมาตรการ และประเด็นความรู ดังนี้ 

 

 

 

ช่ือกิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย วันเริ่มตน วันส้ินสุด ผลการขับเคล่ือน 

1. แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน
ติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ
และสื่อสารทางเว็บไซตกองคลัง 
กรมอนามัย 

ครั้ง 1 ครั้ง 1 ต.ค. 64 31 ต.ค. 64 

  

2. สื่อสารแนวทางและแผน เพ่ือสราง
ความเขาใจท่ีตรงกันในการเบิกจาย
งบประมาณประจำป ของผูรับบริการ
(บุคลากรในกองคลัง) ดังนี้ 
(1) แนวทางการเบิกจายงบประมาณ

ประจำป พ.ศ. 2565 
(2) แผนปฏิบัติการกองคลัง ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) 
และแผนการเบิกจายงบประมาณ 
กองคลัง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (งบดำเนินงาน)  

(3) แนวทางการบริหารงบประมาณ 
กรมอนามัย ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

 
ครั้ง 

 

 
 
 
 

1 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 

 
 
 

1 ครั้ง 

1 ต.ค. 64 30 พ.ย. 64 

 
 
 
 
 

3. จัดทำ SOP การเบิกจายงบประมาณ ครั้ง 1 ครั้ง 1 ต.ค. 64 30 พ.ย. 64  

4. จัดทำรายงานผลติดตามเรงรัด 
การเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1)  
ทุกเดือน และสื่อสารทางเว็บไซต 
กองคลัง กรมอนามัย 

ครั้ง 5 ครั้ง 1 ต.ค. 64 28 ก.พ. 65 

 

5. กองคลังมีการ KM กฎ ระเบียบ 
ขอปฏิบัติ แนวทางเก่ียวกับ 
การเบิกจายงบประมาณ 

ครั้ง 1 ครั้ง 1 พ.ย. 64 10 มี.ค. 65 

 

6. มีการกำกับ ติดตาม และรายงานผล 
การเบิกจายใหบุคลากรในกองคลัง
ทราบทุกเดือนผานท่ีประชุมกองคลัง 

ครั้ง 4 ครั้ง 1 พ.ย. 64 10 มี.ค. 65 

 


