
ตัวช้ีวัดท่ี 2.4  ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู ( LO) 

การวิเคราะหสถานการณของตัวช้ีวัด และความรู 

 กองคลัง กลุมการเงิน เปนหนวยงานที่มีภารกิจ มีบทบาทหนาท่ี รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสาร

ใบสำคัญทุกหมวดรายจาย ของกรมอนามัย และไดเล็งเห็นความสำคัญของกฎระเบียบ หลักเกณฑที่เกี่ยวของ

กับการปฏิบัติงานการเงิน และสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง จึงไดวิเคราะหสถานการณการตรวจสอบ

ใบสำคัญ ดังนี้ 

1. ดานผลผลิตและผลลัพธของการดำเนินการระดับ Le (Level) ผลการตรวจสอบใบสำคัญคาใชจายใน

การฝกอบรม 

 จากการวิเคราะหสถานการณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 กองคลังไดดำเนินการตรวจสอบบ

สำคัญเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม/สัมมนา/จัดงาน  โดยเจาหนาที่ผูตรวจเอกสารใบสำคัญมีการเก็บ

รวบรวมสรุปประเด็นปญหา และขอทักทวงตางๆ ของใบสำคัญคาใชจายในการฝกอบรม ที ่สงเบิกของ

หนวยงานสวนกลางท้ังหมด 21 หนวยงาน นั้น 

 จากการตรวจสอบใบสำคัญคาใชจายในการฝกอบรม/สัมมนา/จัดงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

จำนวนใบสำคัญ ท้ังหมด 100 ฉบบั และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนใบสำคัญ ท้ังหมด 100 ฉบับ มี

การสงคืนแกไขใบสำคัญท่ีตรวจพบขอผิดพลาด 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 เนื่องจากผูเดินทางไมทราบวาตองใชเอกสารใดประกอบการเบิกจาย 

3. การเบิกคาตอบแทนวิทยากรไมมีหนังสือตอบรับจากหนวยงาน (กรณีท่ีเชิญไปท่ีหนวยงานสังกัด) 

4. ขออนุมัติเดินทางไมครอบคลุมวันท่ีเดินทาง 

5. นับเวลาในการคำนวณเบี้ยเลี้ยงไมถูกตอง 

6. ชื่อ นามสกุล ผูเขาพักใน folio ไมถูกตอง 

7. เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกไมถูกตอง ครบถวน เชน ใบเสร็จคาน้ำมัน  

8. การอบรมผานสื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส แตในกำหนดการหรือหนังสือเชญิแจงวามีการอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

9. การอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ไมมีภาพประกอบขณะวิทยากรดำเนินการบรรยายเปนชวงเวลา 

เนื่องจากมีการเบิกคาวิทยากรท่ีมีลักษณะการดำเนินการตางกัน และไมแยกเปนวันตอวัน 

10. การเบิกคาตอบวิทยากรไมเปนไปตามระเบียบ เชน บรรยาย มีวิทยากร 2 คน อัตราตามระเบียบเบิก

ได 1 คน แตเบิกในอัตรา 2 คน , การอภิปราย มีวิทยากรเพียง 1 คน  



11. การเบิกจายคาน้ำมันเชื้อเพลิง กรณีผูจัดการอบรมไมไดดำเนินการตามระเบียบวิธีการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

12. การเดินทางยอนเสนทาง อัตราคาโดยสารการเบิกคาพาหนะ  

 

๒. ดานผูมีสวนไดสวนเสีย 

 จากการวิเคราะหดานผลผลิตและผลลัพธของการดำเนินการระดับ Le (Level) คูมือปฏิบัติงานการ

เบิกคาใชจายในการฝกอบรม/สัมมนา/จัดงาน พบวาผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของกับหนวยงาน คือ 

 บุคลากรกรมอนามัย ไดแก 

 1. ผูปฏิบัติงานดานการเงิน ทุกหนวยงาน 

 2. บุคลากรท่ีจะเบิกคาใชจายฝกอบรม 

 3. บุคลากรท่ีมีความสนใจคูมือปฏิบัติงานการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม/สัมมนา/จัดงาน 

 ความคาดหวัง : ตองการใหบุคลากรกรมอนามัยมีความรูเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑท่ี

เก่ียวของกับการปฏิบัติงานการเงิน และสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 

ดานขอมูลวิชาการ และอ่ืนๆ 

1. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวาง

ประเทศ พ.ศ.2549 

2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวาง

ประเทศ(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 

3. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวาง

ประเทศ(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 เรื่อง นโยบายการประหยัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

วิเคราะห GAP พบวา 

 การตรวจสอบเอกสารใบสำคัญที่สงเบิกกองคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 จำนวนท่ี       

สุมตรวจคาใชจายในการฝกอบรมปละ 100 ฉบับ มีการเอกสารสงคืนแกไขครั้งที่ 1 รอยละ 62,64 เอกสาร

สงคืนแกไขครั้งท่ี 2 รอยละ 17,15 เอกสารสงคืนแกไขครั้งท่ี 3 รอยละ 5,3 ซ่ึงเกิดจากขอตรวจพบ ขอ 1 – 

12 โดยปญหาสำคัญที่ตองมีการแกไขอันดับแรก คือ การลดขอผิดพลาดตางๆ ในการเบิกจาย เชน ระเบียบ 

ขอบังคับและเอกสารประกอบการเบิกจายใหปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง เปนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น ควรมี

คูมือปฏิบัติงานการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม/สัมมนา เพื่อใหผูปฏิบัติงานดานการเงินและผูที่เกี่ยวของใช

เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน สามารถเบิกจายไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และลดความผิดพลาดในการ

ปฏิบัติงาน ใชเปนคูมือในการสอนงาน สำหรับเจาหนาท่ีและบุคลากรท่ีเขามาปฏิบัติงานใหม  



 

มาตรการและประเด็นความรูท่ีใชขับเคล่ือนการดำเนินงาน 

 มาตรการ 

 จากการวิเคราะห GAP ของกองคลัง พบวา กองคลังยังไมมีคูมือปฏิบัติงานการเบิกคาใชจายในการ

ฝกอบรม/สัมมนา/จัดงาน เพื่อใหผูปฏิบัติงานดานการเงินและผูที ่เกี่ยวของ มีแนวทางในการปฏิบัติงานท่ี

ชัดเจน สามารถดำเนินการเบิกจายใบสำคัญไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

ตลอดจน มติ ครม. ที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการเปนองคกรแหง

การเรียนรู ตามกลยุทธ PIRAB ใหสอดคลองกับการแกไข GAP ใหหมดไป โดยมีเปาหมายคือ จัดทำคูมือ

ปฏิบัติงานการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม/สัมมนา/จัดงาน ซ่ึงไดกำหนดมาตรการตามกลยุทธ PIRAB ดังนี้ 

 

มาตรการตามกลยุทธ PIRAB 

PIRAB มาตรการ 
Partnership (P) สรางการมีสวนรวมในการจัดทำคูมือ 
Regulation (R) เสริมสรางความเขาใจ กฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการเบิกจายคาใชจายใน

การฝกอบรม 
Advocate (A) สื่อสารเรื่องคูมือการปฏิบัติงาน 
Build 
Capacity (B) 

เสริมสรางความรูใหกับผูปฏิบัติงานดานการเงิน กรมอนามัย 
 

 

เหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการ 

- การสรางการมีสวนรวมจะชวยขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงาน 

- เพ่ือใหผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของมีความเขาใจ กฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการเบิกจายคาใชจาย

ในการฝกอบรม 

- เพ่ือสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของนำคูมีอไปใชในการปฏิบัติงาน 

- การทบทวนการปฏิบัติงาน พบวา มีขอผิดพลาดหลายแหงและเพ่ือใหมีความเขาใจในแนวทางการ

ดำเนินงานสามารถปฏิบัติงานไดตามกำหนดเวลา รวมถึงเปนการสรางความสัมพันธอันดีกับกลุมผูมี

สวนไดสวนเสียในการทำงาน 

ประเด็นความรูท่ีใชในการขับเคล่ือน 

- เพ่ือใหความรูเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ พระราชกฤษฎีกา คาใชจายในการเดินทาง คาใชจายในการ

ฝกอบรม และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานการเงิน  

- เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปตามแนวทางของคูมือปฏิบัติงานการเบิกจายคาใชจายในการอบรม 

- เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวกับการเบิกจายเงิน สามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


