


 
 

รายงานการประชุม 
เพ่ือส่ือสารนโยบาย และกํากับติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวช้ีวัด 

ของกองคลังประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 3/2564 
เม่ือวันอังคารท่ี 7 ธันวาคม  2564 เวลา 09.30 - 12.00น. 

ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ช้ัน 2 กรมอนามัย 
                                                           

                                                  ……………………………………….. 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

1. นางสาวพิมพภวดี   ศรีจันทร ผูอํานวยการกองคลัง ประธาน 
2. นางสาวเอกฤทัย  สารนาค นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมการเงิน 
3. นางสาวรัตนติยา ขําแกว นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมงบประมาณ 
4. นางสาวปวิตรา รุงเรือง นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมพัสดุ 
5. นางอรุณี อินทรขํา นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมบัญชี 
6. นางสาวจีระภา ขาวละเอียด เจาพนักงานธุรการอาวุโส หัวหนากลุมอํานวยการ 
7. นางสาวพิสมัย พุมสุข เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุมอํานวยการ  
8. นางหนูแดง สีหาเสนา พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป ระดับ บ.2 กลุมอํานวยการ 
9. นางสาวทิตยา ศุภกุลธาดาศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมงบประมาณ 
10. นางสาววราภรณ รักไร นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมงบประมาณ 
11. นายทรงวุฒ ิ สอนสุด นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญ กลุมบัญชี 
12. นางสาวพรเพ็ญ ทองนุม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมบัญชี 
13. นางสาววชิุดา แสงฤทธิ์  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมบัญชี 
14. นางสาวชลลดา  ราตรีสุข นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมบัญช 
15. นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมบัญชี 
16. นางสาวสุพรรณนา อายาเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมบัญชี 
17. นายรังสฤษดิ์ เชื้อดวงผุย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุมพัสดุ 
18. นางสาวพรทิพย ปดตานัง เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน กลุมพัสดุ 
19. นางดวงกมล คลายพ่ึงสินธุ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมพัสดุ 
20. นางสาวอุษณี ทองชมพภู  พนักงานพัสดุ ระดับ ส3 กลุมพัสดุ 
21. นางสาวบุษณี มวงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมการเงิน 
22. นางสาววัชราพรรณ สายเทพ เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุมการเงิน 
23. นางสาวพนิดา เรืองเกิด นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมการเงิน 
24. นางสาวนุชรา พรมใต นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมการเงิน 

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น.  
 ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ         
การประชุมดังตอไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจงใหทราบวาสําหรับการประชุมครั้งนี้เปนการติดตามผลการดําเนินงานจัดทํา 

ตัวชี้วัด… 
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ตัวชี้วัดของกองคลังประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งท่ี 3/2565 และการเตรียมความพรอมรับการ
ตรวจของคณะกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลของกรมอนามัย (Healthy Workplace Happy For Life) 
ในวันท่ี 24 ธันวาคม 2564  
   
 

มิติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม    

 ประธานขอใหท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2565 เม่ือวันพุธท่ี 20 ตุลาคม 2564      
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 3.2 การจัดทําตัวช้ีวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองคลัง มีจํานวน 9 ตัวช้ีวัด 
   ตัวช้ีวัดภารกิจรอง/บริหารจัดการ ของกองคลัง 6 ตัวช้ีวัด 

 (1)ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความ
ตอเนื่อง (BCP) 

 นางสาววิชุดา  แสงฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผลการจัดทําตัวชี้วัด 
ท่ี 2.1 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2564 วาไดดําเนินการตามท่ีตัวชี้วัดกําหนด ดังนี ้
 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลังประเมิน          
ความเหมาะสมการควบคุมภายในตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 
 2. วิเคราะหการควบคุมภายในของหนวยงาน 
 3. กําหนดมาตรการ ประเด็นความรู และแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 
 4. จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กองคลัง เสนอผูอํานวยการลงนามและเผยแพร         
ทางเว็บไซตของหนวยงาน 
 5. ทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง 
และเผยแพรทางเว็บไซตของหนวยงาน 
 6. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเผยแพร    
ทางเว็บไซตของหนวยงาน 
 7. จัดทําแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (BCP) หัวขอท่ี 1 – 7 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 2.1) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                     (2) ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางานมีชีวิตชีวา 
และเสริมสรางคุณภาพชีวิต 
                      นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด หัวหนากลุมอํานวยการ รายงานผลการจัดทําตัวชี้วัดท่ี 2.2 
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2564 ขอรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ดังนี้ 
 1. ไดจัดทําประกาศนโยบายสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและ
ความสุขของคนทํางาน และวัฒนธรรมองคกรกองคลัง และสื่อสารประชาสัมพันธกับบุคลากร เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 
2564 

2. ดําเนินการ… 
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 2. ดําเนินการรวบรวมและวิเคราะหสถานการณการดําเนินงานในป2564 และผลการวิเคราะห
ภาวะสุขภาพของบุคลากรและความรูท่ีนํามาใชประกอบการวิเคราะห และจัดทํารายงานการวิเคราะห  
 3. ดําเนินการวิเคราะหผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ/ผูมาติดตอราชการ 
และผูมีสวนไดสวนเสีย/เจาหนาท่ีกองคลัง เพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัดการดําเนินงานสถานท่ีทํางานนาอยูนาทํางาน  
 4. จัดทําทําเนียบผูรับบริการ/ผูมาติดตอราชการ และผูมีสวนไดสวนเสีย/เจาหนาท่ี
กองคลัง ซึ่งมีจํานวนรวม 94 คน และจะนําขึ้นเว็บไซตกรมอนามัย ในระบบศูนยติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC) 
 5.จัดประชุมทีมคณะทํางานพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวาและเสริมสราง
คุณภาพชีวิตเพ่ือจัดทํามาตรการและแผนปฏิบัติการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยูนาทํางานมีชีวิตชีวา และเสริมสราง
คุณภาพชีวิต และจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด โดยไดเสนอผูอํานวยการกองคลังเพ่ือขออนุมัติ
แผนปฏิบัติการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยูนาทํางาน มีชีวิตชีวา ฯ เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 2.2) 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

  
 
 

ตัวชี้วัดท่ี 2.3 ... 
 
 



ตัวช้ีวัดท่ี  2.3 รอยละการเบิกจายงบประมาณ 

นางสาวทิตยา ศุภกุลธาดาศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผลการติดตามกํากับ ตัวชี้วัด 

ท่ี  2.3 รอยละการเบิกจายงบประมาณ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2564 ดังนี้ 

1. รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ณ วันท่ี  30 พฤศจิกายน 2564 กองคลังมีผลการเบิกจาย

ภาพรวมรอยละ 21.56 และรายจายประจํารอยละ 21.56  ซ่ึงทุกรายจายกองคลังสามารถเบิกจายงบประมาณ

ไดสูงกวาเปาหมายท่ีกรมกําหนดไว ดังนี้  

 

 ประเภทงบ จัดสรรท้ังป จัดสรร 

GFMIS  

จัดสรร 

+/- 

เบิกจาย คิดเปน

รอยละ 

เปาหมาย

(รอยละ) 

ภาพรวม 2,194,500.00 1,092,690.00 2,194,500.00 473,064.55 21.56 19 

งบดําเนินงาน 2,194,500.00 1,092,690.00 2,194,500.00 473,064.55 21.56 19 

งบลงทุน - - - - - - 

 

2. ตามหนังสือท่ี กลุมพัฒนาระบบบริหาร ฝายพัฒนาระบบราชการ ดวนท่ีสุด สธ. 0926.02/ว 738 

ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ขอใหรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ

หนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก : 1 ตุลาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ 

2565)  ในระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) ภายในวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

กลุมงบประมาณ ไดดําเนินการบันทึกรายการท่ี 1-4 (รายการขอมูลท่ีนํามาใช มาตรการและประเด็นความรูท่ี

ใหแกผูรับบริการ จัดทําแผนการขับเคลื่อน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และบันทึกรายการท่ี 5 

รายงานผลการติดตามกํากับประจําเดือนพฤศจิกายน 2564) ภายในวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

ตาม template ระดับท่ี 1-3 พรอมอัปโหลดข้ึนเว็บไซดกองคลัง (รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 2.3) 

ท้ังนี้ รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก : 1 ตุลาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ 2565) ตาม template ระดับท่ี 1-3 

มีรายละเอียด ดังนี้ 

 



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) จาก

ระบบบริหารการเงินการคลัง (GFMIS) มารวบรวมและแสดงในรูปแบบตารางและกราฟ พบวา กองคลัง

สามารถดำเนินงานไดผลการเบิกจายตามเปาหมายตัวชี้วัดท่ีกรมอนามัยกำหนด มีเพียงบางไตรมาส ท่ีมีผลการ

เบิกจายต่ำกวาเปาหมายสำหรับปงบประมาณ 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 กองคลังจึงกำหนดการใหความรูเก่ียวกับกฎ 

ระเบียบขอปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกองคลังตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือสรางความเขาใจ 

ท่ีตรงกัน 

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
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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 
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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
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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 การแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 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 ดังนี้ 
 

(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  

 



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
ตัวชี้วัดท่ีกำหนด จึงกำหนดแนวทางการเบิกจายงบประมาณประจำป พ.ศ. 
2565 , จัดทำแผนปฏิบัติการกองคลัง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(งบดำเนินงาน) และแผนการเบิกจายงบประมาณกองคลัง ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) และสื่อสารแนวทางการบริหารงบประมาณ 
กรมอนามัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือสรางความเขาใจท่ีตรงกันใน
การเบิกจายงบประมาณประจำป ของผูรับบริการ (บุคลากรในกองคลงั) 
 

กลุมเปาหมาย ผูรับบริการ (บุคลากรในกองคลัง) 

 

 

 

 

 



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 

- https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/20
2110/m_news/36223/207097/file_download/87b649
153e640e45d81e056fc9a631c6.pdf 

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)  
 

 

 
ครั้ง 

 

 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 

 

1 ต.ค. 64 30 พ.ย. 64 

 
 
 
  
- https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/20
2111/m_news/36223/207097/file_download/682f5e
ecff30ae51276f4111b3ec0226.pdf 
 
- https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/20
2111/m_news/36223/207097/file_download/75e220
071480b2c74eb08155a6e96a64.pdf 
 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202110/m_news/36223/207097/file_download/87b649153e640e45d81e056fc9a631c6.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202110/m_news/36223/207097/file_download/87b649153e640e45d81e056fc9a631c6.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202110/m_news/36223/207097/file_download/87b649153e640e45d81e056fc9a631c6.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202110/m_news/36223/207097/file_download/87b649153e640e45d81e056fc9a631c6.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/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/75e220071480b2c74eb08155a6e96a64.pdf


ช่ือกิจกรรม (ตอ) หนวยนับ เปาหมาย วันเริ่มตน วันส้ินสุด ผลการขับเคล่ือน 
(3) แนวทางการบริหารงบประมาณ 

กรมอนามัย ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

 
ครั้ง 

 
1 ครั้ง 1 ต.ค. 64 31 พ.ย. 64 

- https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/20
2111/m_news/36223/207097/file_download/c9247f
64fe925cfa4c486796fe1c3fa1.pdf 
 

3. จัดทำ SOP การเบิกจายงบประมาณ 

ครั้ง 1 ครั้ง 1 ต.ค. 64 30 พ.ย. 64 

- https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/20
2111/m_news/36223/207097/file_download/53476d
82bc852f17b7e9a57e6cf46f01.pdf 
 

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

ครั้ง 5 ครั้ง 1 ต.ค. 64 28 ก.พ. 65 

-รบจ. (01) เดือนตุลาคม 2564 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/20
2110/m_news/36223/207097/file_download/c20446
0de6508ed46d45a83cf4bcf3a2.pdf 
 
-รบจ. (01) เดือนพฤศจิกายน 2564 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/20
2111/m_news/36223/207097/file_download/d87abe
f010bd1fc8d9dbe33f75190377.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/c9247f64fe925cfa4c486796fe1c3fa1.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
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/202110/m_news/36223/207097/file_download/c204460de6508ed46d45a83cf4bcf3a2.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202110/m_news/36223/207097/file_download/c204460de6508ed46d45a83cf4bcf3a2.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202110/m_news/36223/207097/file_download/c204460de6508ed46d45a83cf4bcf3a2.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202110/m_news/36223/207097/file_download/c204460de6508ed46d45a83cf4bcf3a2.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/d87abef010bd1fc8d9dbe33f75190377.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/d87abef010bd1fc8d9dbe33f75190377.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/d87abef010bd1fc8d9dbe33f75190377.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/d87abef010bd1fc8d9dbe33f75190377.pdf


ช่ือกิจกรรม (ตอ) หนวยนับ เปาหมาย วันเริ่มตน วันส้ินสุด ผลการขับเคล่ือน 
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 
 

 



 (4) ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 
 นางสาวบุษณี มวงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผล การจัดทําตัวชี้วัดท่ี 2.4 
ประจําเดือนพฤศจกิายน  2564 ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดท่ี 2.4  ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู ( LO) 
 - การวิเคราะหสถานการณของตัวช้ีวัด และความรู 
 1. ดานผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินการระดับ Le (Level) ผลการตรวจสอบ
ใบสําคัญคาใชจายในการฝกอบรม 
           จากการวิเคราะหสถานการณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 กองคลังไดดําเนินการ
ตรวจสอบบสําคัญเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม/สัมมนา/จัดงาน  โดยเจาหนาท่ีผูตรวจเอกสารใบสําคัญ 
มีการเก็บรวบรวมสรุปประเด็นปญหา และขอทักทวงตางๆ ของใบสําคัญคาใชจายในการฝกอบรม ท่ีสงเบิกของ
หนวยงานสวนกลางท้ังหมด 21 หนวยงาน นั้น 
           จากการตรวจสอบใบสําคัญคาใชจายในการฝกอบรม/สัมมนา/จัดงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จํานวนใบสําคัญ ท้ังหมด 100 ฉบับ และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวนใบสําคัญ ท้ังหมด 100 ฉบับ มีการสงคืน
แกไขใบสําคัญท่ีตรวจพบขอผิดพลาด ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 และ ครั้งท่ี 3 ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอยละ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอยละ 
เอกสารใบสําคัญท่ีมีการสงคืนแกไข ครั้งท่ี 1 62 เอกสารใบสําคัญท่ีมีการสงคืนแกไข ครั้งท่ี 1 64 
เอกสารใบสําคัญท่ีมีการสงคืนแกไข ครั้งท่ี 2 17 เอกสารใบสําคัญท่ีมีการสงคืนแกไข ครั้งท่ี 2 15 
เอกสารใบสําคัญท่ีมีการสงคืนแกไข ครั้งท่ี 3 5 เอกสารใบสําคัญท่ีมีการสงคืนแกไข ครั้งท่ี 3 3 
  
 - โดยมีขอตรวจพบ ดังนี้ 
 1. ความครบถวนของการเขียนเอกสารเพ่ือเบิกคาใชจายฝกอบรม/สัมมนา/จัดงาน                         
 2. หลักฐานการจายเงินไมครบถวน เนื่องจากผูเดินทางไมทราบวาตองใชเอกสารใด
ประกอบการเบิกจาย 
 3. การเบิกคาตอบแทนวิทยากรไมมีหนังสือตอบรับจากหนวยงาน (กรณีท่ีเชิญไปท่ีหนวยงานสังกัด) 
 4. ขออนุมัติเดินทางไมครอบคลุมวันท่ีเดินทาง 
 5. นับเวลาในการคํานวณเบี้ยเลี้ยงไมถูกตอง 
 6. ชื่อ นามสกุล ผูเขาพักใน folio ไมถูกตอง 
 7. เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกไมถูกตอง ครบถวน เชน ใบเสร็จคาน้ํามัน  
 8. การอบรมผานสื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส แตในกําหนดการหรือหนังสือเชิญแจงวามีการ
อบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 9. การอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ไมมีภาพประกอบขณะวิทยากรดําเนินการบรรยาย
เปนชวงเวลา เนื่องจากมีการเบิกคาวิทยากรท่ีมีลักษณะการดําเนินการตางกัน และไมแยกเปนวันตอวัน 
 10. การเบิกคาตอบวิทยากรไมเปนไปตามระเบียบ เชน บรรยาย มีวิทยากร 2 คน อัตรา
ตามระเบียบเบิกได 1 คน แตเบิกในอัตรา 2 คน , การอภิปราย มีวิทยากรเพียง 1 คน  
 11. การเบิกจายคาน้ํามันเชื้อเพลิง กรณีผูจัดการอบรมไมไดดําเนินการตามระเบียบ
วิธีการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
 12. การเดินทางยอนเสนทาง อัตราคาโดยสารการเบิกคาพาหนะ  
 
 

– ดานขอมูล… 



 -2-  

 
 

 - ดานขอมูลวิชาการ และอ่ืนๆ 
 1. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหวางประเทศ พ.ศ.2549 
 2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหวางประเทศ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 
 3. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหวางประเทศ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 
 4. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2554 
 5. พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2548 
 6. พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 7. พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2560 
 8. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0406.4/ว 840 ลงวันท่ี 16 มกราคม 2556 
 9. ประกาศกรมอนามัย เรือ่ง นโยบายการประหยัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 - วิเคราะห GAP พบวา 
           การตรวจสอบเอกสารใบสําคัญท่ีสงเบิกกองคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 
จํานวนท่ีสุมตรวจคาใชจายในการฝกอบรมปละ 100 ฉบับ มีการเอกสารสงคืนแกไขครั้งท่ี 1 รอยละ 62,64 
เอกสารสงคืนแกไขครั้งท่ี 2 รอยละ 17,15 เอกสารสงคืนแกไขครั้งท่ี 3 รอยละ 5,3 ซ่ึงเกิดจากขอตรวจพบ   
ขอ 1 – 12 โดยปญหาสําคัญท่ีตองมีการแกไขอันดับแรก คือ การลดขอผิดพลาดตางๆ ในการเบิกจาย        
เชน ระเบียบ ขอบังคับและเอกสารประกอบการเบิกจายใหปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง เปนไปในทิศทางเดียวกัน 
ดังนั้น ควรมีคูมือปฏิบัติงานการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม/สัมมนา เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานการเงินและ      
ผูท่ีเก่ียวของใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน สามารถเบิกจายไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และลดความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ใชเปนคูมือในการสอนงาน สําหรับเจาหนาท่ีและบุคลากรท่ีเขามาปฏิบัติงานใหม  

 - มาตรการและประเด็นความรูท่ีใชขับเคล่ือนการดําเนินงาน  
           กลุมการเงิน ไดดําเนินการกําหนดมาตราการและประเด็นความรูตามกลยุทธ PIRAB  
 - มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP)  
 กลุมการเงิน ไดดําเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงา(Standard Operation 
Procedure : SOP) ตามเอกสารแนบทายนี้ 
 - แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนการดําเนินงานตัวช้ีวัด ไดดําเนินการจัดทําแผนการขับเคลื่อน
เรียบรอยแลว 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 2.4) 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.5… 



ตัวช้ีวัดท่ี 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการท่ีบรรลุเปาหมาย 

 นางสาวรัตนติยา ขําแกว นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ รายงานงานดําเนินการตัวชี้วัดท่ี 2.5 

วาไดดําเนินการวิเคราะห Gap จัดทํามาตรการ จัดทําแผนการขับเคลื่อน และรายงานผลในระบบ DOC ดังนี้ 

ระดับท่ี 1 Assessment (ผลการวิเคราะห) 

1. ปงบประมาณ 2564 การรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ DOC 6  โครงการ ผลสําเร็จ รอยละ 100 
2. จากผลการสํารวจการรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย           
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( ITA)  พบวาการรับรูดานการใชงบประมาณ มีผลคะแนน รอบ 5 เดือนแรก      
รอยละ 90.08  รอบ ๕ เดือนหลัง รอยละ 87.08  ดังนี้  

 

ลําดับ 

 

ดัชนี/ตัวช้ีวัด 

  คานํ้าหนัก 

   (รอยละ) 

คะแนนท่ีได ๕ เดือนแรก 

 รอยละ   คะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

2 ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใชงบประมาณ 18 90.08 16.22 
 7. ทานรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงาน  86.67  

 8.1 หนวยงานของทานใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นคุมคา  90.83  

 8.2 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นไม
บิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณท่ีตั้งไว 

 
89.17 

 

 9. หนวยงานของทาน ไมใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว 
กลุม หรือพวกพอง 

 
94.58 

 

 10. บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเบิกจายเงินท่ีเปนเท็จ เชน 
คาทํางานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ 

 
95.42 

 

 11.1 หนวยงานของทาน มีการจัดซ้ือจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการ
ตรวจรับพัสดุในลักษณะ โปรงใส ตรวจสอบได 

 
93.33 

 

 11.2 หนวยงานของทาน ไมมีการจัดซ้ือจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และ
การตรวจรับพัสดุในลักษณะ เอ้ือประโยชนใหผูประกอบการรายใดราย
หนึ่ง 

 

87.08 

 

 12.1 หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการสอบถาม
ถึงการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 

 
89.17 

 

 12.2 หนวยงานของทานเปดโอกาศใหทาน มีสวนรวมในการทักทวง
ถึงการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 

 
88.75 

 

 12.3 หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการรองเรียน
ถึงการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 

 
85.83 

 

 
 
 
 
 



 
 

ลําดับ 
 

ดัชนี/ตัวช้ีวัด 
  คานํ้าหนัก 
    (รอยละ) 

คะแนนท่ีได 5 เดือนหลัง 

 รอยละ    คะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 

2 ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใชงบประมาณ 16.00 87.08 13.93 
 7. ทานทราบเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําป ของ

หนวยงานของทานหรือไม 
 

86.44 

 

 8. หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเปนไปตามวัตถุประสงคของ
งบประมาณท่ีตั้งไว มากนอยเพียงใด 

 
88.56 

 

 9. หนวยงานของทานใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม 
หรือพวกพอง  
มากนอยเพียงใด 

 

90.68 

 

 10. บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ท่ีเปนเท็จ เชน 
คาทํางานลวงเวลา คาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 

 
94.07 

 

 11. การจัดซ้ือจาง/จัดหาพัสดุ และตรวจรับพัสดุ ในหนวยงานของทาน 
มีความโปรงใส ตรวจสอบได ไมเอ้ือประโยชนใหผูประกอบการ 

 
80.51 

 

 12. หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทานมีสวนรวมในการสอบถาม 
หรือตรวจสอบการใชจายงบประมาณ มากนอยเพียงใด 

 
82.2 

 

จากขอมูลเบื้องตนพบวา กองคลังมีการดําเนินงานบรรลุผลตามเปาหมาย แตมีผลคะแนนการรับรูของบุคลากร
ในหนวยงานเรื่องการใชงบประมาณไมผานเกณฑท่ี ปปช. กําหนด รอบ ๕ เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)
คือ รอยละ 87.08 เม่ือวิเคราะหขอมูลดวย PIRAB บุคลากรกองคลังบางสวนไมรับทราบแผนปฏิบัติการกองคลัง และ
แนวทางบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดําเนินงาน) ซ่ึงเปนโอกาสในการพัฒนาในการเพ่ิมทางการรับรูของ
บุคลากรภายในกองคลังแผนการใชเงินและการใชจายงบประมาณ โดย KM ใหบุคลากรรับทราบแผนปฏิบัติการ  
กองคลัง ตามผลการวิเคราะห GAP ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ระดับท่ี 2  Advocacy/Intervention 
 

PIRAB GAP โอกาสในการพัฒนา 
P ยังไมมี  

I ยังไมมี  

R ยังไมมี  

A บุคลากรบางสวนยั งขาดความ
เขา ใจเ ก่ียวกับแนวทางบริหาร
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ก ร ม อ น า มั ย      
(งบดําเนินงาน)  

1. ประชาสัมพันธ แจงเวียนใหบุคลากรกองคลังทราบ
แผนปฏิบัติการกองคลังท่ีไดรับอนุมัติในระบบ DOC /
แนวทางบริหารงบประมาณกรมอนามัยประจําป พ.ศ.
2565 /แนวทางบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย        
(งบดําเนินงาน)   
2. แจงเวียนแนวทางในการดําเนินการเบิกจายเงิน
งบประมาณ พ.ศ.2565 
3. ผูรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ DOC ตองมี 
การติดตามความเคลื่อนไหวการใชงานระบบอยาง
ตอเนื่อง (กําหนดระยะเวลาเปด-ปด ระบบ) 
4. รายงานขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  

ในระบบ DOC ใหบุคลากรทราบในท่ีประชุมกองคลัง 

B บุคลากรยังขาดความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการใชงบประมาณประจําป
ของหนวยงาน 

จัดประชุม KM ใหความรูแกบุคลากรกองคลังในการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการใหบรรลุเปาหมาย เก่ียวกับ
แนวทางการเบิกจายงบประมาณ เพ่ือสรางความเขาใจ
ตรงกันในการเบกิจายงบประมาณประจําป ของ
ผูรับบริการ (บุคลากรกองคลัง) 
 

จากผลการวิเคราะห GAP กองคลัง จึงนํามากําหนดมาตรการในการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการกองคลัง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธ แจงเวียนใหบุคลากรกองคลังทราบแผนปฏิบัติการกองคลังท่ีไดรับอนุมัติในระบบ DOC 
/แนวทางบริหารงบประมาณกรมอนามัยประจําป พ.ศ.2565 /แนวทางบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย        
(งบดําเนินงาน)   

2. แจงเวียนแนวทางในการดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 
3. ผูรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ DOC ตองมีการติดตามความเคลื่อนไหวการใชงานระบบ      

อยางตอเนื่อง (กําหนดระยะเวลาเปด-ปด ระบบ) 
4. รายงานขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC ใหบุคลากรทราบในท่ีประชุมกองคลัง 



5. เสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชงบประมาณประจําปของหนวยงาน ใหบุคลากรภายในกอง
คลัง มีความรูความเขาใจมากยิ่งข้ึน โดยจัดประชุม KM เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการใหบรรลุเปาหมาย เก่ียวกับ
แนวทางการเบิกจายงบประมาณ 

ระดับท่ี 3 Management and Governance 

ไดดําเนินการจัดทําแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวข้ีวัด และดําเนินการตามแผนแลวดังนี้ 

รายการ ระยะเวลา
จัดทําแผน 

จํานวน ผลการขับเคล่ือน 
แผน ผล 

1.แตงตั้งคณะทํางานการ
จัดทําแผนปฏิบัติการกอง
คลัง และคณะทํางาน
ติดตามเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณ 

1 -31 ต.ค. 
64 

1 ฉบับ 1 ฉบับ ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการฯ 2 ฉบับ ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5
e73d8f/202111/m_news/36223/207159/
file_download/2b13fd979e8bdd46dce08c
dafe2dff2d.pdf 
 

2. จัดทําแผนปฏิบัติการกอง
คลัง ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ในระบบ DOC 
เสนอกรมเพ่ือขออนุมัติ
งบประมาณ 

1 -31 ต.ค. 
64  

2 ครั้ง 2 ครั้ง ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการกองคลังฯ แลว ตาม 
URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5
e73d8f/202111/m_news/36223/207159/
file_download/ec0d8d31ce1c5f6def7aad06
2b306488.pdf 
 

3. วิเคราะหชองวาง (GAP) 
ท่ีทําใหการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการกองคลังไม
บรรลุเปาหมาย 

1 -31 ต.ค. 
64 

1 ครั้ง 1 ครั้ง ดําเนินการวิเคราะห  GAP  ตาม URL 
 https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5
e73d8f/202111/m_news/36223/207159/
file_download/4c1da08fb27adf6c76ba5be
dbb6d52ec.pdf 
 

4. จัดทํามาตรการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการของ
หนวยงาน 

1 -31 ต.ค. 
64 

1 ครั้ง 1 ครั้ง กําหนดมาตรการในการขับเคลื่อน ตาม  URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f
/202111/m_news/36223/207159/file_download/
4c1da08fb27adf6c76ba5bedbb6d52ec.pdf 
 

5. แจงเวียนประชาสัมพันธ 1 ต.ค. – 30 4 ครั้ง 4 ครั้ง ดําเนินการสื่อสารแจงเวียนแผน 4 ครั้ง ตาม  URL 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/2b13fd979e8bdd46dce08cdafe2dff2d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/2b13fd979e8bdd46dce08cdafe2dff2d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/2b13fd979e8bdd46dce08cdafe2dff2d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/2b13fd979e8bdd46dce08cdafe2dff2d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/2b13fd979e8bdd46dce08cdafe2dff2d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/ec0d8d31ce1c5f6def7aad062b306488.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/ec0d8d31ce1c5f6def7aad062b306488.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/ec0d8d31ce1c5f6def7aad062b306488.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/ec0d8d31ce1c5f6def7aad062b306488.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/ec0d8d31ce1c5f6def7aad062b306488.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/4c1da08fb27adf6c76ba5bedbb6d52ec.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/4c1da08fb27adf6c76ba5bedbb6d52ec.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/4c1da08fb27adf6c76ba5bedbb6d52ec.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/4c1da08fb27adf6c76ba5bedbb6d52ec.pdf


รายการ ระยะเวลา
จัดทําแผน 

จํานวน ผลการขับเคล่ือน 
แผน ผล 

สื่อสารแนวทางเพ่ือให
แผนการปฏิบัติงานบรรลุ
เปาหมาย 
5.1  แผนปฏิบัติการกอง
คลังท่ีไดรับอนุมัติในระบบ 
DOC /แนวทางบริหาร
งบประมาณกรมอนามัย
ประจําป พ.ศ.2565 /
แนวทางบริหารแผนปฏบิัติ
การกรมอนามัย (งบ
ดําเนินงาน)   
5.2  แนวทางในการ
ดําเนินการเบิกจายเงิน
งบประมาณ พ.ศ.2565 

พ.ย.  1. แผนปฏิบัติการกองคลัง ตาม URL 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5
e73d8f/202111/m_news/36223/207159/
file_download/ec0d8d31ce1c5f6def7aad06
2b306488.pdf 
2. แนวทางบริหารงบประมาณกรมอนามัยประจําป 
พ.ศ.2565 ตาม URL 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5
e73d8f/202111/m_news/36223/207159/
file_download/e2680c7d11eb708af18c51
d08211f0a2.pdf 
3. แนวทางบริหารแผนปฏบิัติการกรมอนามัย        
(งบดําเนินงาน)   
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5
e73d8f/202111/m_news/36223/207159/
file_download/8b6473f6e88671e644980
10359fdf65b.pdf 
4. แนวทางในการดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณ 
พ.ศ.2565 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5
e73d8f/202111/m_news/36223/207159/
file_download/ce99a6cbaa5d229ede4ddc0
3ff2834f9.pdf 
 

6. KM ใหความรูแก
บุคลากรกองคลงัในการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
กองคลังใหบรรลุเปาหมาย 

1 พ.ย.  -10 
มี.ค. 65 

1 ครั้ง   

7. ติดตามเรงรัดการ 1 ต.ค. 64 - 5 ครั้ง 2 ครั้ง กองคลังไดจัดทํา รบจ.1 ข้ึนเว็บไซต ดังนี้ 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/ec0d8d31ce1c5f6def7aad062b306488.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/ec0d8d31ce1c5f6def7aad062b306488.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/ec0d8d31ce1c5f6def7aad062b306488.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/ec0d8d31ce1c5f6def7aad062b306488.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/ec0d8d31ce1c5f6def7aad062b306488.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/e2680c7d11eb708af18c51d08211f0a2.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/e2680c7d11eb708af18c51d08211f0a2.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/e2680c7d11eb708af18c51d08211f0a2.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/e2680c7d11eb708af18c51d08211f0a2.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/e2680c7d11eb708af18c51d08211f0a2.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/8b6473f6e88671e64498010359fdf65b.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/8b6473f6e88671e64498010359fdf65b.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/8b6473f6e88671e64498010359fdf65b.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/8b6473f6e88671e64498010359fdf65b.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/8b6473f6e88671e64498010359fdf65b.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/ce99a6cbaa5d229ede4ddc03ff2834f9.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/ce99a6cbaa5d229ede4ddc03ff2834f9.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/ce99a6cbaa5d229ede4ddc03ff2834f9.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/ce99a6cbaa5d229ede4ddc03ff2834f9.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/ce99a6cbaa5d229ede4ddc03ff2834f9.pdf


รายการ ระยะเวลา
จัดทําแผน 

จํานวน ผลการขับเคล่ือน 
แผน ผล 

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

28 ก.พ 64 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 15 ต.ค.. 64 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f
/202111/m_news/36223/207159/file_download/
678ec9fc28784f4a4bed766a8ef5506e.pdf 
 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 15 พ.ย. 64 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f
/202111/m_news/36223/207159/file_download/
75f2dddf4d322828801356cd3854aaf3.pdf 
 

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

1 พ.ย.64 -  
10 มี.ค.65 

4 ครั้ง 1 ครั้ง รายงานผลแผนกํากับติดตาม ตาม URL  
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 7 ธันวาคม 2564 

 
 

9. บันทึกผลการปฏิบัติการ
ในระบบ DOC ทุกวันทําการ
สุดทายของเดือน 

1 ต.ค. 64 – 
28 ก.พ. 65 

5 ครั้ง 2  ครั้ง บันทึกผล DOC รายเดือน 2 ครั้ง  ตาม URL 
ครั้งท่ี 1 เดือน ต.ค. 64 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5
e73d8f/202111/m_news/36223/207159/
file_download/11468a24eeda1dad010f63f
13be910f3.pdf 
ครั้งท่ี 2 เดือน พ.ย. 64  
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5
e73d8f/202112/m_news/36223/207159/
file_download/3773730b1ed5bea85b767
7a2d76f916b.pdf 
 

 

  

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/678ec9fc28784f4a4bed766a8ef5506e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/678ec9fc28784f4a4bed766a8ef5506e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/678ec9fc28784f4a4bed766a8ef5506e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/678ec9fc28784f4a4bed766a8ef5506e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/75f2dddf4d322828801356cd3854aaf3.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/75f2dddf4d322828801356cd3854aaf3.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/75f2dddf4d322828801356cd3854aaf3.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/75f2dddf4d322828801356cd3854aaf3.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/11468a24eeda1dad010f63f13be910f3.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/11468a24eeda1dad010f63f13be910f3.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/11468a24eeda1dad010f63f13be910f3.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/11468a24eeda1dad010f63f13be910f3.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/11468a24eeda1dad010f63f13be910f3.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207159/file_download/3773730b1ed5bea85b7677a2d76f916b.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207159/file_download/3773730b1ed5bea85b7677a2d76f916b.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207159/file_download/3773730b1ed5bea85b7677a2d76f916b.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207159/file_download/3773730b1ed5bea85b7677a2d76f916b.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207159/file_download/3773730b1ed5bea85b7677a2d76f916b.pdf


  (6) ตัวช้ีวัดท่ี  2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) กรมอนามัย (รอยละ 95) 
 นายรังสฤษด์ิ  เชื้อดวงผุย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รายงานผลการติดตาม กํากับ 
ตัวชี้วัด ประจําเดือนพฤศจกิายน 2564 ดังนี้ 
  การดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)   ในป 2565 เปนการประเมินใน 2 สวน คือ  
 1. ประเมินการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตของหนวยงานตามหลักเกณฑ OIT  
(คาน้ําหนักรอยละ 70) ประเมินจากขอมูลพ้ืนฐาน และมาตรการ OIT เพ่ือปด GAB IIT ในหัวขอท่ีหนวยงาน
วิเคราะหวาเปนประเด็นท่ีตองปรับปรุง  
 2. ประเมินระดับการรับรูการดําเนินงานคุณธรรมความโปรงใสของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 
จากการตอบแบบวัดการรับรู IIT ใน 5 ตัวชี้วัด (การปฏิบัติหนาท่ี การใชงบประมาณ การใชอํานาจ การใช
ทรัพยสินของราชการ และการแกไขปญหาการทุจริต) คาน้ําหนักรอยละ 30 ซ่ึงเกณฑในรอบ 5 เดือนแรก ของ
ป 2565 ตองมีรายงานดานผลผลิตและผลลัพธการดําเนินงานระดับ C (Comparisons) การเปรียบเทียบผล 
๓ ปยอนหลัง และ T (Trends) แนวโนม ของการดําเนินงานปจจุบัน 3 รอบการประเมิน มาวิเคราะห 
เพ่ือวิเคราะห GAP เพ่ือนําไปสูการขับเคลื่อนการดําเนินงาน  ท้ังนี้ ขอมูลในระดับ process ของตัวชี้วัดนี้  
ระดับคะแนนท่ี 1 – 3 ไดดําเนินการเรียบรอยแลว 

 ระดับคะแนนท่ี 4 ในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีผลการดําเนินงานคือ การกําหนด

มาตรการ กลไก การขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใส เรียบรอยแลว ตามแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงาน 

 (รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 2.6) 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ตัวช้ีวัดท่ี 3.13 รอยละท่ีลดลงของขอผิดพลาดดานเอกสารการจัดทําใบส่ังซ้ือส่ังจาง/
ตรวจรับพัสดุ   
 นางสาวปวิตรา รุงเรือง นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ รายงานผลตอท่ีประชุม ดังนี้ 
 กลุมพัสดุดําเนินการจัดทําตัวชี้วัดนี้ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินความถูกตองครบถวนของ
เอกสาร ใน 2 สวน คือ 1) เอกสารท่ีหนวยงานสงมาบันทึกใบสั่งซ้ือสั่งจาง (PO) ในระบบ GFMIS และ  
2) เอกสารการตรวจรับพัสดุ เพ่ือบันทึกตรวจรับพัสดุในระบบกอนสงเบิกจายท่ีกลุมการเงิน และเพ่ือให
เจาหนาท่ีพัสดุมีมาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบเอกสารประกอบการจัดทําใบสั่งและเอกสารการตรวจรับ
พัสดุ เพ่ือมีแนวทางการตรวจเอกสารท่ีเหมือนกัน สามารถพบขอผิดพลาด และแกไขเอกสารดังกลาวใหถูกตอง
ครบถวน เนื่องจากเอกสารดังกลาวจะเปนเอกสารประกอบการเบิกจายท่ีสําคัญตอไป เพ่ือเปนการสอบทาน
เอกสารและลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานในข้ันตอนดังกลาว ท้ังนี้ ขอมูลในระดับ process ของตัวชี้วัดนี้  
ระดับคะแนนท่ี 1 – 3 ไดดําเนินการเรียบรอยแลว  

  ระดับคะแนนท่ี 4 ในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีผลการดําเนินงานของการกําหนด

หัวขอการ checklist ขอมูล เรียบรอยแลวตามแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงาน เพ่ือใชในการเก็บขอมูลระดับ 

LE ในชวงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 3.13) 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 

ตัวชี้วัด 3.14… 
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ตัวช้ีวัด 3.14 ระดับความสําเร็จของการกํากับติดตามเงินยืมราชการ 
 นางสาววิชุดา  แสงฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผลการจัดทําตัวชี้วัดท่ี 3.14 
ประจําเดือน พฤศจิกายน 2564  วาจากการวิเคราะหขอมูลตามรายงานผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบวามีจํานวนผูสงใชหนี้เงินยืมราชการเกินระยะเวลาท่ีกําหนดท้ังสิ้น 27 
ราย จากรายงานดังกลาวกลุมบัญชีจึงไดกําหนดมาตรการ ประเด็นความรู แผนขับเคลื่อนตัวชี้วัด และจัดทํา
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การกับติดตามเงินยืมราชการ เพ่ือกํากับติดตามเงินยืมราชการใหถูกตอง เปนไป
ตามท่ีระเบียบกําหนด  (รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 3.14) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ตัวช้ีวัดท่ี 3.15 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการเบิกจายเงิน
งบประมาณ และการจายเงินผานระบบ KTB Corporate Online  
 นางสาวบุษณี มวงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผล การจัดทําตัวชี้วัดท่ี 
3.15 ประจําเดือนพฤศจิกายน  2564 ดังนี้ 
 การวิเคราะหสถานการณของตัวช้ีวัด มีขอมูล สารสนเทศและความรูท่ีในมาใช 
           กองคลัง มีภารกิจหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารงานดาน การงบประมาณ การเงิน 
การบัญชีและการพัสดุใหเปนไปดวยความถูกตอง คุมคา โปรงใส และสามารถตรวจสอบไดเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของโดยใหสอดคลองกับแผนงาน โครงการท่ีวางไว เพ่ือใหการ เบิกจาย
งบประมาณมีความถูกตอง รวดเร็ว ทันตอความตองการใช และตอบสนองตอนโยบายเรงรัดการใชจาย 
งบประมาณภาครัฐ ซ่ึงในชวงระยะเวลาท่ีผานมา กองคลังไดดําเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหนวยงาน
มาเปนระยะ ๆ เพ่ือให สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และในฐานะท่ีเปนหนวยเบิกจายในสวนกลาง 
กองคลังมีการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการเบิกจายเงินงบประมาณมาอยางตอเนื่องโดยเฉพาะในดาน 
การเบิกจายเงิน มีการพัฒนากระบวนการเบิกจายเงินงบประมาณ ดังนี้  
 - คํารับรองการปฏบิัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 หนวยงานกองคลัง  
ตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จในการเบิกจายเงินงบประมาณการเงิน 8 วันทําการ  
 - คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนวยงานกองคลัง 
ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการเบิกจายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส KTB Corporate Online (E-payment)  
และตัวชี้วัดแผนการพัฒนากระบวนการการสงชดใชใบสําคัญใชหนี้เงินยืมราชการ 
 - คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนวยงานกองคลัง 
ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานดานการตรวจสอบใบสําคัญชดใชหนี้เงินยืม
ราชการ 
 1. ดานผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินการระดับ Le (Level)  
 จากการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 
จนถึงปจจุบัน นํามาวิเคราะห และพบวาในภาพรวมสามารถเบิกจายและโอนเงินเขาบัญชีใหแกผูมีสิทธิรับเงิน
ไดภายใน ๖ วันทําการ คิดเปนรอยละ 94 โดยเม่ือพิจารณาในการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอนมีความซํ้าซอน 
และข้ันตอนท่ีเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 รับใบสําคัญขอเบิก (กลุมอํานวยการ) 

 1.3 ลงทะเบียนรับ - สงหนังสือดวยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 
 1.4 ลงทะเบียนรับ - สงหนังสือดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  

ข้ันตอนท่ี 2… 
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 ข้ันตอนท่ี 2 คุมงบประมาณ (กลุมงบประมาณ) 
 2.3 ลงทะเบียนคุมหักงบประมาณผานโปรแกรม Excel 
 2.4 ลงทะเบียนคุมหักงบประมาณผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 
 2.6 สารบรรณกลุม ลงทะเบียนรับ – สง หนังสือดวยระบบบริหารการเงินการคลัง       
(D-fins)และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสใหกลุมการเงิน 
 ข้ันตอนท่ี 3 ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก (กลุมการเงิน) 
 3.2 สารบรรณกลุมลงทะเบียนรับหนงัสือดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
 3.3 สารบรรณกลุมลงทะเบียนรับหนงัสือดวยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 
 ข้ันตอนท่ี 4 ขอเบิกเงินในระบบ GFMIS ตรวจแลวถูกตอง (กลุมการเงิน) 
 4.6 เจาหนาท่ีบันทึกเลขขอเบิก (ขบ.) และวันท่ีขอเบิก ในระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 
 4.7 สารบรรณกลุม สงหนังสือดวยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 
 4.8 สารบรรณกลุม ลงทะเบียนสงหนังสือดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
 ข้ันตอนท่ี 5 ตรวจสอบงบประมาณ (กลุมงบประมาณ) 
 5.3 ผูรับผิดชอบตรวจสอบรายละเอียดการคุมเงินงบประมาณกับใบขอเบิกในทะเบียนคุม Excel 
  5.4 ผูรับผิดชอบตรวจสอบรายละเอียดการคุมเงินงบประมาณกับใบขอเบิก(ขบ)ในระบบ
บริหารการเงินการคลัง (D-fins)   
 5.6 สารบรรณกลุม ลงทะเบียนรับ – สง หนังสือดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส/
ระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) ใหกลุมบัญชี 
 5.8 กรณีพบวาใบขอเบิก(ขบ.) ไมถูกตอง กลุมงบประมาณปรับ J7 ในระบบ GFMIS , 
โปรแกรม Excel และ ระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 
 ข้ันตอนท่ี 6 บันทึกบัญชีแยกประเภท (กลุมบัญชี) 
 6.1 รับใบสําคัญจากกลุมงบประมาณดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
 6.2 รับใบสําคัญจากกลุมงบประมาณดวยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 
 6.4 สงตอใหผูรับผิดชอบบันทึกบัญชีดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
 6.5 สงตอใหผูรับผิดชอบบันทึกบัญชีดวยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 
 6.9 บันทึกรายการแสดงสถานะการเบิกจายเงิน (RPT 503) ในระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 
 6.13 สารบรรณกลุม ลงทะเบียนรับ – สง หนังสือดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสใหกลุมการเงิน 
(งานการเงิน) 
 6.15 สารบรรณกลุม ลงทะเบียนรับ – สง หนังสือดวยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 
ใหกลุมการเงิน งานการเงิน    
 - มาตรการและประเด็นความรูท่ีใชขับเคล่ือนการดําเนินงาน  
   กลุมการเงิน ไดดําเนินการกําหนดมาตราการและประเด็นความรูตามกลยุทธ PIRAB  
 - มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP)  
 กลุมการเงิน ไดดําเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation 
Procedure : SOP) ตามเอกสารแนบทายนี ้
 - แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนการดําเนินงานตัวช้ีวัด ไดดําเนินการจัดทําแผนการขับเคลื่อน
เรียบรอยแลว  (รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 3.15)  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ  
                                     4.1 ประธานมอบหมายใหหัวหนากลุมทุกกลุมดําเนินการ ดังนี้ 
  1) มอบหัวหนากลุมทุกกลุมจัดสงสรุปรายงาน D – Fins นําเสนอผูอํานวยการ
ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 เพ่ือจะไดนําไปสรุปในภาพรวมตอไป 
                               2) มอบหัวหนากลุมพัสดุจัดหาเครื่องโปรเจคเตอร เพ่ือทดแทนเครื่องเกาท่ีชํารุด 
  3) ใหเก็บสถิติในการใชหองประชุมกองคลังทุกเดือน 
  4) มอบหัวหนากลุมอํานวยการยืมเครื่องโปรเจคเตอรจากหนวยงานภายใน         
กรมอนามัย เพ่ือใชในการประชุมคณะทํางานดาน IT ของกองคลังในวันท่ี 13 ธันวาคม 2564 ณ หองประชุม
กองคลัง   
  5) มอบหัวหนากลุมทุกกลุมเตรียมความพรอมรับการตรวจของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและประเมินผลของกรมอนามัย (Healthy Workplace Happy For Life) ในวันท่ี 24 ธันวาคม 2564 
โดยกําหนดการทํากิจกรรม Big Cleaning ในวันท่ี 21 ธันวาคม 2564   
  6) เตรียมจัดงานตอนรับปใหมของกองคลง ในวันท่ี 29 ธันวาคม 2564 โดยมีรายการดังนี้ 
  - จัดแขงกีฬามหาสนุก 
  - กิจกรรมแลกของขวัญกัน 
  - จับสลากรางวัลพิเศษจากผูอํานวยการกองคลัง และหัวหนากลุม 
  7) ขอความรวมมือใหเจาหนาท่ีกองคลังรวมสรางวัฒนธรรมในการแตงกายดวยผาไทย
ทุกวันศุกรของสัปดาห 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา ๑2.0๐ น. 
 
 นางพิสมัย  พุมสุข ผูจดรายงานการประชุม 
 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด ผูตรวจรายงานการประชุม 
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การประชุมกองคลัง 
เพ่ือส่ือสารนโยบาย และกํากับติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวช้ีวัดของกองคลัง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 3/2565 ในวันอังคารท่ี 7 ธันวาคม 2564 
เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ช้ัน 2 กองคลัง 

                
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





2.1 : ระดับความส าเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) (5 เดือนแรก) 
1.การวิเคราะห์การควบคุมภายในของหน่วยงาน 
1.1 ประเมินความเหมาะสมการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ (ดาวน์โหลด) 

1.2 บทวิเคราะห์ การควบคุมภายในของหน่วยงาน 
1.2.1 สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ (ตามข้อ 1.1) 

กองคลังมีการประเมินผลการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง   
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 พบว่าระบบการ
ควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพียงพอที่จะท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตาม
ภารกิจกองคลัง และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยผู้อ านวยการกองคลังและบุคลากร ได้ให้ความส าคัญกับการควบคุม
ภายใน มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อระบุความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ก าหนด
กิจกรรมการควบคุมที่ท าให้ความเสี่ยงนั้นๆ ลดลงหรือหมดไป และสอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่ โดยการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารที่มีอยู่ รวมถึงการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและทันสมัย รวมทั้งการจัดท า
โปรแกรมต่างๆ เพื่อใช้ในการท างานท าให้เกิดกิจกรรมการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการติดตามประเมินผล
และปรับปรุงระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

ถึงแม้ว่าหน่วยงานจะจัดระบบการควบคุมภายในไว้ดีอยู่แล้วแต่ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
มาตรฐานการควบคุมต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้อาจแปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น การเปลี่ ยนนโยบายการบริหาร วัตถุประสงค์  เป้าหมาย และ
กระบวนการปฏิบัติงาน หรือการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานและระบบการควบคุมภายในขององค์กร ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็อาจท าให้
วิธีการควบคุมภายในหรือการตอบสนองความเสี่ยงที่เคยใช้ได้ผลดีในระยะที่ผ่านมาอาจใช้ไม่ได้ผลต่อไป กองคลัง
จึงด าเนินการติดตามระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่และปรับปรุงให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าจะสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับทีย่อมรับได้ และส่งผลให้องค์กรประสบความส าเร็จในระดับที่คาดหวัง 

 1.2.2 รายงานข้อสังเกต การตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ 
 - ผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน 

รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ 2564      
ไตรมาสที่ 4  

 จากผลการด าเนินงานผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4        
มีประเด็นข้อตรวจพบ คือ ผู้ยืมส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดเกินร้อยละ 20  จ านวน 1 ราย เนื่องมาจากผู้ยืมได้ประมาณ
การค่าเชื้อเพลิงสูงไป 

- ผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย 
ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ด าเนินการตรวจสอบการด าเนิ นงานกองคลัง และเงินสวัสดิการ         

กรมอนามัย ประกอบด้วยการตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการ
ด าเนินงาน (Operational Auditing) การตรวจสอบเงินสวัสดิการกรมอนามัย การให้ค าปรึกษา (Consulting) 
และการติดตามประเมินผลการตรวจสอบ (Monitoring) ระหว่างวันที่  15 มีนาคม – 2 เมษายน 2564            

เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.1 

 

https://finance.anamai.moph.go.th/th/internal-2565/download?id=84518&mid=36431&mkey=m_document&lang=th&did=27395


ซึ่งได้ประชุมปิดตรวจในวันที่ 31 มีนาคม 2564 และได้ส่งรายงานผลการประชุมปิดการตรวจสอบภายในกองคลัง 
ตามหนังสือเลขที่ สธ 0925.02/124 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยชี้แจงประเด็นข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ นั้น 
การปฏิบัติงานของกองคลังส่วนใหญ่ปฏิบัติครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ที่ก าหนด ไม่มี
ประเด็นข้อสังเกต ยกเว้นในส่วนของการตรวจสอบเงินสวัสดิการกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ .ศ.2563 – 2564 
(ตรวจสอบเดือน กรกฎาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564) จากการสุ่มตรวจสอบทะเบียนคุมเงินสวัสดิการกับ
หลักฐานการรับเงินและใบเสร็จรับเงิน มีข้อตรวจพบดังนี้  

 ข้อตรวจพบ : 
ออกใบเสร็จรับเงินล่าช้าไม่ตรงกับวันที่ร้านค้าโอนเงินเข้าบัญชีสวัสดิการกรมอนามัย คือ 
- ค่าเช่าร้านอเมซอลได้รับเงิน 5 ส.ค.63 ออกใบเสร็จ 15 ก.ย.63  จ านวนเงิน 30,000.- บาท 
- ค่าเช่าร้านลูกชิ้นปิ้งได้รับเงิน 31 ส.ค.63 ออกใบเสร็จ 8 ก.ย.63 จ านวนเงิน   1,700.- บาท 

ข้อเสนอแนะ : 
เมื่อร้านค้าโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารสวัสดิการกรมอนามัย ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออก

ใบเสร็จรับเงินโดยเร็ว เพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินพร้อมน าส่งใบเสร็จให้ผู้ค้า เนื่องจากหากออกใบเสร็จรับเงินให้
ผู้ค้าล่าช้า อาจได้รับการร้องเรียนได ้

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะ : 
จากประเด็นข้อตรวจพบดังกล่าว กองคลังได้จัดท าหนังสือรายงานผลการตรวจสอบกองคลังและ        

เงินสวัสดิการกรมอนามัย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ตามหนังสือกองคลังที่   สธ  0903.03/875          
ลงวันที่  23 เมษายน 2564 ในส่วนที่มีประเด็นการตรวจพบและมีข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานไม่ได้น ากระบวนงานส าคัญของหน่วยงานมาวิเคราะห์
ความเสี่ยง แต่น ากระบวนงานที่คณะกรรมการระดับกรมก าหนดมาวิเคราะห์ความเสี่ยงเพียงกระบวนงานเดียว 

- คณะกรรมการด าเนินงานควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าให้น า
กระบวนงานหลักท่ีกรมก าหนดมาจัดท าตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง เพ่ือให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งกรมเหมือน
ที่เคยด าเนินการในปีงบประมาณก่อนหน้านี้ (ตั้งแต่ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) และในปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2563 มีสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงท าให้การด าเนินงานควบคุม
ภายในของหน่วยงานไม่เป็นไปตามแผนฯที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้การด าเนินงานควบคุมภายในของหน่วยงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองคลังจะน ากระบวนงานภารกิจหลักส าคัญมาจัดท าตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงตาม
ระบบควบคุมภายในเพ่ือให้การด าเนินงานและการรายงานผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตาม
ขั้นตอนได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง  

2. จากการสุ่มตรวจสอบทะเบียนคุมเงินสวัสดิการกับหลักฐานการรับเงินและใบเสร็จรับเงิน  
พบว่าบางรายการออกใบเสร็จรับเงินล่าช้าไม่ตรงกับวันที่ร้านค้าโอนเงินเข้าบัญชีสวัสดิการกรมอนามัย  

- กองคลังได้ด าเนินการควบคุม โดยก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการฯ ตรวจสอบรายงาน
แสดงยอดเคลื่อนไหวของธนาคาร (Statement) อย่างสม่ าเสมอ โดยให้ตรวจสอบเป็นรายวัน และให้ด าเนินการ
ออกใบเสร็จรับเงินให้ตรงกับวันที่เงินโอนเข้าบัญชีที่ปรากฏในรายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวของธนาคารทุกรายการ
ให้ครบถ้วน ถูกต้องตามข้อเสนอแนะ และระเบียบสวัสดิการกรมอนามัยว่าด้วยการเงินและการบัญชีของกองทุน
สวัสดิการกรมอนามัย พ.ศ. 2556 

 

 



 - หน่วยงานตรวจสอบภายนอก สตง. ปปช. ปปท. คตป.  
  ตามท่ีส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานทางการเงินของกรมอนามัยส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 
กันยายน 2563 และไดออกรายงานข้อสังเกต พร้อมข้อเสนอแนะทั้งหมด 3 รายการ กรมอนามัยได้ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว โดยซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติงาน เพ่ือให้
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยสามารถถือปฏิบัติไดเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ต่อไป (ดาวน์โหลด) 

1.3 มีเอกสารการวิเคราะห์ทบทวนสภาวะวิกฤติ/ เหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
 แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า
แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ จัดท าขึ้น เพ่ือให้ “หน่วยงาน” เตรียมความพร้อมองค์กร และสามารถน าไปใช้ในการ
ตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง  ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ 
อุบัติการณ์โรคระบาด หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร โดยไม่ให้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้
หน่วยงานต้องหยุดการด าเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง  

การที่หน่วยงานไม่มีกระบวนการรองรับให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อ
หน่วยงานในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การจัดท าแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้หน่วยงานสามารถ
รับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และท าให้กระบวนการที่ส าคัญ (Critical Business Process) กลับมาด าเนินงาน
ได้อย่างปกติในระดับการให้บริการที่ก าหนดไว้ รวมทั้ง ลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงาน
ได้ กองคลังจึงได้จัดท าแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business 
Continuity Plan : BCP) ขึ้น (ดาวน์โหลด)  

2.ก าหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) เพื่อการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตัวช้ีวัด 
2.1 ก าหนดมาตรการ แนวทางการควบคุมภายใน 

มาตรการ PIRAB หลักการและเหตุผล 

1. สร้างองค์ความรู้เกี่ยวการควบคุมภายใน
และแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)ให้แก่
บุคลากร 

Partner : สร้างการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรกองคลัง 
Regulate and Legislate : เสริม 
สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน 
Advocate : พัฒนาสื่อและช่องทาง
การสื่อสารที่เข้าถึงบุคลากรกองคลัง
ทุกระดับ 
 

1 . เ พ่ื อ ใ ห้ ก ร ะ บ ว น ก า ร
ปฏิบัติ งาน และการควบคุม
ภายในของหน่วยงานเป็นไป
ตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ    
ที่เก่ียวข้อง และ มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล เพ่ิมมากข้ึน  
2. เพ่ือให้หน่วยงานเตรียมความ
พร้อมในกรณีท่ีเกิดสภาวะวิกฤติ
หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง  ๆ  
ทั้ ง ที่ เ กิ ด จ ากภั ย ธ ร รมช าติ 

2. ก ากับติดตามกระบวนการควบคุมภายใน
และแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ของ
หน่วยงาน 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204718/file_download/3c0feed98f54e22dac67312475bcb987.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207155/file_download/a6147f0bb73b72b22c021070b2d8c559.pdf


มาตรการ PIRAB หลักการและเหตุผล 

Build Capacity : พัฒนาศักยภาพ  
บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกระดับ 
 
 

อุบัติเหตุ อุบัติการณ์โรคระบาด 
ห รื อ ก า รมุ่ ง ร้ า ย ต่ อ อ งค์ ก ร     
โดยไม่ ให้ สภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผล
ให้ หน่ ว ย ง านต้ อ งหยุ ดการ
ด าเนินงาน หรือไม่สามารถ
ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 

2.2 ก าหนดประเด็นความรู้การควบคุมภายในส าหรับบุคลากรในหน่วยงานและช่องทางการเผยแพร่ การให้
ความรู้ 

ประเด็นความรู้ หลักการและเหตุผล 
1. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ

หลัก เกณฑ์ปฏิบั ติ การควบคุมภายในส าหรั บ
หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 

2. คูมือปฏิบัติงานงานของผู้ตรวจสอบภายในประจ า
หนว่ยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. พระร าชก า หนดว่ า ด้ ว ย การป ระชุ ม ผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจาก
คลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 
 

1. เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนให้บุคลากรของ
หน่วยงานมีความรู้ ทักษะ และพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติ ง าน ให้บรรลุ ผลตามวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
ภายในประจ าหน่วยงานในการตรวจสอบ ควบคุม 
ก ากับ ให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ที่ก าหนด 

 



3. แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานตัวช้ีวัด 

มาตรการ กิจกรรม/ขั้นตอน ประเด็นความรู้ เป้าหมาย  
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. สร้างองค์ความรู้ เกี่ยว
การควบคุมภายในและ
แผนบริหารความต่อเนื่อง 
(BCP)ให้แก่บุคลากร 
2 . ก า กั บ ติ ด ต า ม
ก ร ะ บ ว น ก า ร ค ว บ คุ ม
ภายในและแผนบริหาร
ความต่อเนื่อง (BCP) ของ
หน่วยงาน 

1.ทบทวนค าสั่ งแ ต่งตั้ งคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน    
กองคลัง 

1. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐพ.ศ. 2561 
2. พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  
3. คู มือปฏิบัติงานงานของผู้ตรวจสอบภายใน
ประจ าหนว่ยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

1 พ.ย. 64 ทุกกลุ่มงาน 

2. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard 
Operation Procedure : SOP) และเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 

1 ต.ค. 64 – ก.พ. 65 ทุกกลุ่มงาน 

3. ผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน
ตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องต้นและส่ง
รายงานผลการตรวจสอบทุกไตรมาส ให้
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

3 ต.ค. 64 – ก.ค. 65 ผู้ ต ร ว จส อบ
ภายในประจ า
หน่วยงาน 

4 .  จั ดประชุ ม คณะกรรมการติ ดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง 
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ      
6 เดือน 

1 มี.ค. – ก.ค. 65 คณะกรรมการ
ติดตามประเมิน  
ผลการควบคุม
ภายใน กองคลัง 

5. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน กองคลัง ด าเนินการรวบรวม
ข้อมูลและรายงานผลการประเมินการ
ควบคุมภายใน 

2 ต.ค. 64 – ก.ค. 65 
ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์/

ขั้นตอนที่คณะกรรมการ
ควบคุมภายในกรม

อนามัยก าหนด 

คณะกรรมการ
ติดตามประเมิน  
ผลการควบคุม
ภายใน กองคลัง 



มาตรการ กิจกรรม/ขั้นตอน ประเด็นความรู้ เป้าหมาย  
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

6 .  ด า เนิ นการตามข้ อ เสนอแนะของ         
ผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัยและภายนอก
กรมอนามัยภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

1 ต.ค. 64 – ก.ค. 65 

ขึ้นอยู่กบัการเข้า
ตรวจของผู้ตรวจสอบ
ภายในกรมอนามัย
และภายนอกกรม

อนามัย 

ทุกกลุ่มงาน 

7. สื่อสารให้ความรู้การควบคุมภายในแก่
บุคลากร 

1 มี.ค. – ก.ค. 65 คณะกรรมการ
ติดตามประเมิน  
ผลการควบคุม
ภายใน กองคลัง 

8.  ปรั บปรุ งมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน 
(Standard Operation Procedure : SOP) 
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

1 มี.ค. – ก.ค. 65 ทุกกลุ่มงาน 

9. วิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความ
ต่อเนื่อง (BCP) 

1 ต.ค. 64 – ก.พ. 65 กลุ่มบัญชี 

10. สื่อสารและเผยแพร่แผนบริหารความ
ต่อเนื่อง (BCP) 

1 มี.ค. – ก.ค.65 กลุ่มบัญชี 

11. ทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) 1 มี.ค. – ก.ค.65 กลุ่มบัญชี 

12. สรุปผลการทดสอบแผนบริหารความ
ต่อเนื่อง (BCP) 

1 มี.ค. – ก.ค.65 กลุ่มบัญชี 



4. ผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานตัวช้ีวัด  

มาตรการ กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย  ระยะเวลาด าเนินการ ผลการขับเคลื่อน 
1. สร้างองค์ความรู้ เกี่ยว
การควบคุมภายในและ
แผนบริหารความต่อเนื่อง 
(BCP)ให้แก่บุคลากร 
2 . ก า กั บ ติ ด ต า ม
ก ร ะ บ ว น ก า ร ค ว บ คุ ม
ภายในและแผนบริหาร
ความต่อเนื่อง (BCP) ของ
หน่วยงาน 

1.ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในกองคลัง 

1 พ.ย. 64 ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในกองคลัง และเผยแพร่บนเว็บไซต์กองคลัง
เรียบร้อยแล้ว (ดาวน์โหลด) 

2. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard 
Operation Procedure : SOP) และเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

1 ต.ค. 64 – ก.พ. 65 จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และเผยแพร่บน
เว็บไซต์กองคลังเรียบร้อยแล้ว (ดาวน์โหลด) 

3 .  ผู้ ตรวจสอบภายในประจ าหน่ วยงาน
ตรวจสอบการปฏิบัติ งานเบื้ องต้นและส่ ง
รายงานผลการตรวจสอบทุกไตรมาส ให้กลุ่ม
ตรวจสอบภายใน 

3 ต.ค. 64 – ก.ค. 65 ยังไม่ถึงระยะเวลาด าเนินการ 

4. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน กองคลัง ติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 รอบ 6 เดือน 

1 มี.ค. – ก.ค. 65 ยังไม่ถึงระยะเวลาด าเนินการ 

5. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน กองคลัง ด าเนินการรวบรวม
ข้อมูลและรายงานผลการประเมินการควบคุม
ภายใน 

2 ต.ค. 64 – ก.ค. 65 
ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์/ขั้นตอนที่

คณะกรรมการควบคุมภายในกรม
อนามัยก าหนด 

คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน   
กองคลัง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในปี 
2564 และเผยแพร่บนเว็บไซต์กองคลังเรียบร้อยแล้ว 
(ดาวน์โหลด) 

6. ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ
ภายในกรมอนามัยและภายนอกกรมอนามัย
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

1 ต.ค. 64 – ก.ค. 65 
ขึ้นอยู่กบัการเข้าตรวจของผู้
ตรวจสอบภายในกรมอนามัย

และภายนอกกรมอนามัย 

ยังไม่มีข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย
และภายนอกกรมอนามัย 

7. สื่อสารให้ความรู้การควบคุมภายในแก่
บุคลากร 

1 มี.ค. – ก.ค. 65 ยังไม่ถึงระยะเวลาด าเนินการ 

https://finance.anamai.moph.go.th/th/internal-2565/download?id=84517&mid=36431&mkey=m_document&lang=th&did=27395
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207155/file_download/13a3e82bdc81a89a66dfc589e60f21f7.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/th/internal-2565/


มาตรการ กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย  ระยะเวลาด าเนินการ ผลการขับเคลื่อน 
8. ปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard 
Operation Procedure : SOP) และเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

1 มี.ค. – ก.ค. 65 ยังไม่ถึงระยะเวลาด าเนินการ 

9.  วิ เคราะห์และจัดท าแผนบริหารความ
ต่อเนื่อง (BCP) 

1 ต.ค. 64 – ก.พ. 65 วิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) 
หัวข้อที่ 1 – 7 และเผยแพร่บนเว็บไซต์กองคลังเรียบร้อย
แล้ว (ดาวน์โหลด) 

10. สื่อสารและเผยแพร่แผนบริหารความ
ต่อเนื่อง (BCP) 

1 มี.ค. – ก.ค.65 ยังไม่ถึงระยะเวลาด าเนินการ 

11. ทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) 1 มี.ค. – ก.ค.65 ยังไม่ถึงระยะเวลาด าเนินการ 
12. สรุปผลการทดสอบแผนบริหารความ
ต่อเนื่อง (BCP) 

1 มี.ค. – ก.ค.65 ยังไม่ถึงระยะเวลาด าเนินการ 

 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207155/file_download/a6147f0bb73b72b22c021070b2d8c559.pdf


3.14 : ระดับความส าเร็จของการก ากับติดตามเงินยืมราชการ 
การวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการก ากับติดตามเงินยืมราชการ 

“เงินยืม” หมายความว่า เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอก
งบประมาณ  

“ผู้ยืม” หมายความว่าข้าราชการลูกจ้างประจ าพนักงานราชการเพ่ือใช้ในการเดินทางไปราชการหรือ
การปฏิบัติราชการอ่ืนใดในราชการ 

“หลักฐานการจ่าย”หมายความว่าหลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหนี้ตาม      
ข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว 

“สัญญาการยืมเงิน”หมายถึงเอกสารส าคัญที่กระทรวงการคลังก าหนดให้บุคคลใดในส่วนราชการใช้
เป็นหลักฐานในการยืมเงินจากส่วนราชการเพ่ือปฏิบัติราชการตามแบบ 8500 หรือสัญญาการยืมเงิน 

“ผู้มีสิทธิยืมเงิน” คือ ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการให้ไปปฏิบัติราชการ ได้แก่  
1. ข้าราชการและลูกจ้างประจ า  
2. พนักงานราชการ กรณียืมเงินเกินหนึ่งแสนบาทต้องท าสัญญาค้ าประกันโดยให้ข้าราชการเป็นผู้ค้ า

ประกัน, ลูกจ้างชั่วคราว ต้องท าสัญญาค้ าประกันโดยให้ข้าราชการเป็นผู้ค้ าประกัน 

ผู้ยืมต้องส่งหลักฐานการจ่ายและ/หรือเงินเหลือจ่ายที่ยืม (ถ้ามี) ภายในก าหนดระยะเวลา ดังนี้ 
- กรณีเดินทางไปประจ าต่างส านักงาน หรือการเดินทางไปราชการประจ าในต่างประเทศ หรือกรณี 

เดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือธนาณัติแล้วแต่กรณี
ภายใน 30 วัน นับแตว่ันทีไ่ด้รับเงิน 
           -   กรณีเดินทางไปราชการอ่ืน รวมทั้งการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้ส่งแก่ส่วน
ราชการผู้ให้ยืมภายใน 15 วัน นับแตว่ันทีก่ลับมาถึง 
           -   การยืมเงินเพ่ือปฏิบัติราชการนอกจากข้างต้น ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายใน 30 วันนับจาก
วันได้รับเงิน 

เงินยืมราชการเป็นกระบวนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่มีความส าคัญในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย มีระยะเวลาและข้อก าหนดซึ่งต้องปฏิบัติร่วมกัน
ระหว่างผู้ยืมเงิน เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการ และผู้มีอ านาจอนุมัติให้ยืมเงิน ซึ่งมีกระบวนการหรือขั้นตอนในการ
ด าเนินการทีต่้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการและต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

 

 

 

 

เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3.14 

 



1 Assessment บทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวช้ีวัด มีข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่น้ ามาใช้ 
1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดและความรู้ที่น ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ 

รายการ รายละเอียด 

- ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ C 
(Comparisons)              
การเปรียบเทียบ 

     การเปรียบเทียบจ านวนลูกหนี้ เ งินยืมราชการค้างช าระเกิน    
ก าหนดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่าง  กรมอนามัย               
กับ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลศรีธัญญา      
มีดังนี ้
กรมอนามัย  
     มีจ านวนลูกหนี้ เ งินยืมราชการค้างช าระเกินก าหนดประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน 27 ราย 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    
ไมมี่ลูกหนี้เงินยืมราชการค้างช าระเกินก าหนด 

โรงพยาบาลศรีธัญญา 
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โรงพยาบาลศรีธัญญาไม่มีลูกหนี้เงินยืม
ราชการค้างช าระเกินก าหนด 
 

- ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระดับ T 
(Trends) แนวโน้ม 

     ในปีงบประมาณปี 2564 กองคลังได้ด าเนินการซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยืมเงินราชการเฉพาะหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง        
กรมอนามัยทราบเท่านั้น  ตามหนังสือที่ สธ 0903.03/ว381  ลงวันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แบบประเมินการรับรู้ เรื่อง การยืมเงิน
ราชการ และหนังสือที่ สธ 0903.03/ว752 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564
เรื่อง ทบทวนแนวทางปฏิบัติการยืมเงินราชการ  
     และในปีงบประมาณ 2565 นี้ กองคลังจะด าเนินการซักซ้อมความ
เข้าใจและก ากับติดตามเกี่ยวกับการยืมเงินราชการอย่างเคร่งครัด       
ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับเงินยืมราชการของ   
กรมอนามัยมีความชัดเจน สามารถปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบที่กระทรวงการคลังก าหนด ส่งผลให้การก ากับ
ติดตามเงินยืมราชการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย
ที่ตั้งก าหนดไว้ 
 

- ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ Le 
(Level)   ของผลการ
ด าเนินการในปัจจุบัน 

     ปัจจุบันเงินยืมราชการกรมอนามัยยังมีการส่งช าระคืนเกินระยะเวลา
ที่ก าหนดอยู่ ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามระเบียบที่
ก าหนด      
 



รายการ รายละเอียด 

     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมอนามัยมีจ านวนลูกหนี้เงินยืม
ราชการค้างช าระเกินก าหนด จ านวน 27 ราย  
(ข้อมูลจากทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการ) 

- ความรู้ที่น ามาใช้ประกอบการ
วิเคราะห์ 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การ
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการกรมอนามัย 
- รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวช้ีวัด 

รายการ รายละเอียด 

- กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- ผู้รับบริการ : บุคลากรกรมอนามัย  
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้บริหาร และบุคลากรกรมอนามัย 

- ความต้องการ/ ความคาดหวัง ผู้รับบริการ 
- ได้รับค าแนะน าปรึกษาท่ีดี 
- ได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว มีความถูกต้องครบถ้วน 
- ได้รับองค์ความรู้ที่เข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย 
- มีกฎระเบียบที่ชัดเจน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- การยืมเงินราชการมีความถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนด 
- ปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพ่ิมมาก

ยิ่งขึ้น 
- ลดข้อผิดพลาดของการด าเนินงาน การปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎ 

ระเบียบที่ก าหนดไว้ 
- ความผูกพัน      บุคลากรผู้ยืมเงินยืมราชการตระหนักถึงความส าคัญของการส่งใช้เงิน

ยืมให้ตรงตามระยะเวลาที่ระเบียบก าหนดไว้ 
- ความพึงพอใจ/ความไม่พึง

พอใจ 
ผู้รับบริการ 
- ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินยืมสะดวกรวดเร็ว มีความถูกต้องครบถ้วน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ผู้ยืมส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องและครบถ้วน ตามที่ระเบียบ

ก าหนด 
- ผู้ยืมส่งใช้เงินยืมล่าช้ากว่าที่ก าหนด บางกรณีได้มีการติดตามทวงถาม

แล้วหลายครั้ง แต่ยังไม่มีการช าระคืนแต่อย่างใด 
 
 



รายการ รายละเอียด 

- ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ - ปรับปรุงการบันทึกข้อมูลเงินยืมราชการในระบบควบคุม ก ากับและ
ติดตามเงินยืมราชการกรมอนามัย ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  และ
ระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ให้เชื่อมโยงกัน 
- ระบบที่ใช้ส าหรับเงินยืมราชการมี 2 ระบบ ซึ่งข้อมูลไม่เชื่อมโยงกันท า

ให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 

1.3 ท าเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) 
ผู้รับบริการ : บุคลากรกรมอนามัย ประกอบด้วย  

หน่วยงานส่วนกลาง 22 หน่วยงาน 
1. ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
4. ส านักงานเลขานุการกรม 
5. กองการเจ้าหน้าที่ 
6. กองคลัง 
7. ศูนย์สื่อสารสาธารณะ 
8. ส านักทันตสาธารณสุข 
9. กองแผนงาน 
10. ส านักโภชนาการ 
11. กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
12. ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า 
13. ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ 
14. กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
15. ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
16. ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
17. ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 
18. กองกฎหมายกรมอนามัย 
19. ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
20. ส านักอนามัยผู้สูงอายุ 
21. สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
22. กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ 

 



หน่วยงานส่วนภูมิภาค 15 หน่วยงาน 
1. ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 
2. ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 
3. สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
4. ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 
5. ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 
6. ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 
7. ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 
8. ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุร ี
9. ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุร ี
10. ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 
11. ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 
12. ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 
13. ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 
14. ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 
15. ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้บริหาร และบุคลากรกรมอนามัย 

2. Advocacy/ Intervention ก าหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (SH) เพื่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานตัวช้ีวัด 
     2.1 ข้อมูลการขับเคลื่อนตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับ PIRAB 
  มาตรการการก ากับติดตามเงินยืมราชการ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการก ากับติดตามเงินยืมราชการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง 

2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ต่างๆ มากยิ่งขึ้น 

มาตรการ PIRAB หลักการและเหตุผล 
1.เพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการ
ก ากับติดตามเงินยืมราชการ เพ่ือให้
การปฏิบัติงานเป็นไป  ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 
 
 
 

Partner : มุ่งเน้นให้บุคลากรกรมอนามัย
ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
และแนวทางเกี่ยวกับเงินยืมราชการให้
ถูกต้อง 
Regulate and Legislate : เสริม สร้าง
การรับรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ ข้อบังคับ 
หลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติงาน 

1.เพ่ือให้การติดตามลูกหนี้เงิน
ยืมราชการของกรมอนามัยมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
 
 
 



มาตรการ PIRAB หลักการและเหตุผล 
2.พัฒนาศักยภาพของบุคลากร อย่าง
ต่อเนื่อง เ พ่ือให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์
ต่างๆ มากยิ่งขึ้น 
 

Advocate : สร้างช่องทางการสื่อสารที่
เข้าถึงบุคลากรกรมอนามัย 
Build Capacity : พัฒนาศักยภาพ  
บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกระดับ 

2. เพ่ือให้บุคลากรกรมอนามัย
มีความรู ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยืมเงินราชการมากยิ่งข้ึน 

2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) 
 กองคลังได้รวบรวมกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยทราบ 

ดังนี้ 

ประเด็นความรู้ หลักการและเหตุผล 
1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงิน
จากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 
2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP การก ากับ
ติดตามเงินยืมราชการ 

     เ พ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ งานของ
บุคลากร ให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎ 
ระเบียบ และหลักเกณฑ์ทีก่ าหนด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Management and Governance แผนขับเคลื่อนการด าเนินงานตัวช้ีวัด  

มาตรการ กิจกรรม/ขั้นตอน ประเด็นความรู้ เป้าหมาย  ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 . เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง
กระบวนการก ากับติดตามเงิน
ยื ม ร า ช ก า ร  เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร
ปฏิบัติงานเป็นไป  ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 
2. พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ข อ ง
บุคลากร อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจใน
กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ 
มากยิ่งขึ้น 

1. ประชุมชี้ เ พ่ือหาแนวทางการ
ด า เ นิ น ง านกา รก า กั บ ติ ดตาม     
เงินยืมราชการให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 

1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การ
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
น าเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 

2. แนวทางการก ากับติดตามเงินยืม
ราชการ 

1 ต.ค. 64 – ก.พ. 65 กลุ่มบัญชี 
กองคลัง 

2. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(SOP) ของการก ากับติดตามเงินยืม
ราชการ 

1 ต.ค. 64 – ก.พ. 65 กลุ่มบัญชี 
กองคลัง 

3.รายงานผลการก ากับติดตาม  
การส่ งช าระคืนเงินยืมราชการ
ประจ าเดือน 

8 ธ.ค. 64 – ก.ค. 65 กลุ่มบัญชี 
กองคลัง 

4. สื่อสารให้ความรู้ เกี่ยวกับการ
ก ากับติดตามเงินยืมราชการให้แก่
บุคลากร 

2 ต.ค. 64 – ก.ค. 65 กองคลัง 

5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
เครือข่ ายด้ านการเงินการคลั ง 
ประจ าปีงบประมาน พ.ศ.2565 

1 ธ.ค. 64 กลุ่มบัญชี 
กองคลัง 

6. ประชุมติดตามผลการด าเนิน 
ง านกา รก า กั บ ติ ด ต าม เ งิ น ยื ม
ราชการ 

1 มี.ค. – ก.ค. 65 กลุ่มบัญชี 
กองคลัง 



4. ผลขับเคลื่อนการด าเนินงานตัวช้ีวัด  

มาตรการ กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย  ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการขับเคลื่อน 

1 . เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง
กระบวนการก ากับติดตามเงิน
ยื ม ร า ช ก า ร  เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร
ปฏิบัติงานเป็นไป  ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 
2. พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ข อ ง
บุคลากร อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจใน
กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ 
มากยิ่งขึ้น 

1 .  ป ร ะชุ ม ชี้ เ พ่ื อห า แน ว ท า ง ก า ร
ด าเนินงานการก ากับติดตาม     เงินยืม
ราชการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

1 ต.ค. 64 – ก.พ. 65 รายงานการประชุมการก ากับติดตามเงินยืมราชการ 
(ดาวน์โหลด) 

2. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 
ของการก ากับติดตามเงินยืมราชการ 

1 ต.ค. 64 – ก.พ. 65 จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การก ากับ
ติดตามเงินยืมราชการ และเผยแพร่บนเว็บไซต์     
กองคลังเรียบร้อยแล้ว (ดาวน์โหลด) 

3.รายงานผลการก ากับติดตามการส่ง
ช าระคืนเงินยืมราชการประจ าเดือน 

8 ธ.ค. 64 – ก.ค. 65 ยังไม่ถึงระยะเวลาด าเนินการ 

4. สื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับการก ากับ
ติดตามเงินยืมราชการให้แก่บุคลากร 

2 ต.ค. 64 – ก.ค. 65 ยังไม่ถึงระยะเวลาด าเนินการ 

5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่าย
ด้านการเงินการคลัง ประจ าปีงบประ
มาน พ.ศ.2565 

1 ธ.ค. 64 ยังไม่ถึงระยะเวลาด าเนินการ 

6. ประชุมติดตามผลการด าเนิน งานการ
ก ากับติดตามเงินยืมราชการ 

1 มี.ค. – ก.ค. 65 ยังไม่ถึงระยะเวลาด าเนินการ 

 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207163/file_download/e7844d3a226b11693bbf213408187c98.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207163/file_download/ea83b18b366dbae3b5795e808564a20c.pdf
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