


 
 

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
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… 



 -3-  

 
 

 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 

                
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ตัวช้ีวัดท่ี 3.13 : รอยละท่ีลดลงของขอผิดพลาดดานเอกสารการจัดทําใบส่ังซ้ือส่ังจาง/ 
ตรวจรับพัสดุ 

................................................................................ 

 เนื่องจากในข้ันตอนของการสงเอกสารมาบันทึกใบสั่ง ซ้ือ/จาง (PO.) และตรวจรับพัสด ุ
กอนสงเบิกจาย กลุมพัสดุไดตรวจพบขอผิดพลาดจากการจัดทําเอกสารไมถูกตองและไมครบถวนจํานวนมาก ทําใหตอง
สงคืนเอกสารเพ่ือแกไข เกิดความลาชาในข้ันตอนดังกลาว รวมถึงเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการบันทึกใบสั่งและตรวจรับ
ไมมีแนวทางในการตรวจสอบเอกสารท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน ประกอบกับมีขอสังเกตจากสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน (สตง.) ในเรื่องของความถูกตองครบถวนของเอกสารใบสั่งซ้ือสั่งจาง และเอกสารในการตรวจรับพัสดุ ดังนั้น 
กลุมพัสดุ จึงไดดําเนินการจัดทําตัวชี้วัดนี้ข้ึน เพ่ือเปนการประเมินความถูกตองครบถวนของเอกสาร ใน 2 สวน คือ 
1) เอกสารท่ีหนวยงานสงมาบันทึกใบสั่งซ้ือสั่งจาง (PO) ในระบบ GFMIS และ 2) เอกสารการตรวจรับพัสดุ
เพ่ือบันทึกตรวจรับพัสดุในระบบกอนสงเบิกจายท่ีกลุมการเงิน เพ่ือใหเจาหนาท่ีพัสดุมีมาตรฐานในการตรวจสอบ
เอกสารประกอบการจัดทําใบสั่งและการตรวจรับพัสดุ ท่ีสามารถลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานในข้ันตอนดังกลาวได 

ระดับท่ี 1 : Assessment การวิเคราะหสถานการณ 
1.1 ผลการวิเคราะหสถานการณ 
เอกสารของการจัดทําใบส่ังซ้ือส่ังจาง ใน 5 เดือนแรก จะเปนการแบงระยะของการจัดเก็บขอมูล  

โดยใบสั่ ง ซ้ือตองมีรายละเอียดท่ีถูกตอง ครบถวน เชน จํานวนเงิน กําหนดสงมอบ ระยะเวลารับประกัน 
ผูลงนามใบสั่ง/ผูลงนามรับใบสั่ง ใบเสนอราคาของคูสัญญาตองมีการลงนามและประทับตรา (ถามี) เลขท่ีโครงการ และ
เลขคุมสัญญาตองตรงกับการขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจาง เก็บขอมูลในสาระสําคัญ ดังนี้  

1. การตรวจใบเสนอราคา
2. การตรวจรายงานขอซ้ือขอจาง
3. การออกใบสั่งในระบบ GFMIS
- 2 เดือนแรก (พ.ย - ธ.ค.64) เปนการเก็บขอมูลระดับ LE เนื่องจากยังไมมีจัดเก็บขอมูลเดิม 
- 2 เดือนหลัง (ม.ค. - ก.พ.65) เปนการใหแนวทางในการจัดทําเพ่ือลดขอผิดพลาด และ 

ประเมินขอมูล เพ่ือเปนผลผลิตและผลลัพธในรอบแรก ในรูปของรอยละ (เปรียบเทียบขอมูลจากขอมูล LE และขอมูล 
ท่ีไดหลังจากใหแนวทางกับหนวยงาน) 

เอกสารของการตรวจรับพัสดุ เปนการจัดเก็บขอมูล ของการตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจาง วามี
การลงนามรับไวเปนหลักฐานถูกตองหรือไม มีการแจงปรับและหนังสือสงวนสิทธิการปรับฯ (กรณีผิดสัญญาการสงมอบ 
ระยะเวลาและจํานวนเงินท่ีปรับ ถูกตองหรือไม) ระยะเวลาการตรวจรับพัสดุเกิน 5 วันทําการหรือไม กรณีเกิน มีการ
ขอขยายเวลา พรอมเหตุผลหรือไม ฯลฯ โดยการจัดเก็บขอมูล ทําในลักษณะเดียวกันการประเมินความถูกตองครบถวน
ของเอกสารการจัดทําใบสั่งซ้ือสั่งจาง 

การดําเนินงานเปนการประเมินผลจากการจัดเก็บขอมูลท่ีหนวยงานสวนกลางสงเอกสารเพ่ือมา
บันทึกใบสั่งซ้ือสั่งจาง และบันทึกการตรวจรับพัสดุในระบบ GFMIS โดยการ checklist เอกสารประกอบการจัดทําวา
ถูกตองครบถวนหรือไม โดยใชแบบบันทึกการจัดเก็บเปนตัวนําเขาขอมูล เพ่ือเปนขอมูลเบื้องตนในการวิเคราะห 
ประกอบรายงานดานผลผลิตและผลลัพธการดําเนินงานระดับ Le (Level) ของการดําเนินงานปจจุบันมาวิเคราะห GAP 
เพ่ือนําไปสูการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ดังนี้  

เอกสารแนบ ตวัชี �วดัที� 3.13
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  1.2  ผลการวิเคราะหกลุมผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ดานความตองการ ความคาดหวัง 
และความผูกพัน 

 ดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย 
   เฉพาะหนวยงานสวนกลาง ท่ีมีหนวยเบิกจายเดียวกันคือ รหัส 2100900006 กองคลังมี 
หนาท่ีตรวจสอบเอกสารประกอบการจัดทําใบสั่งซ้ือสั่งจาง (PO) และบันทึกตรวจรับในระบบ GFMIS  
   ดานความตองการ ความคาดหวัง /ความผูกพัน  
   - ความตองการ ความคาดหวัง 
    หนวยงานกํากับดูแล คือ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และผูบริหารหนวยงาน คาดหวังให 
ทุกหนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงานดานเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ไมใหเกิดขอผิดพลาด และ 
จัดเอกสารการตรวจรับพัสดุใหถูกตอง ครบถวน ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือเวียน
กรมอนามัยท่ี สธ. 0903.05/ว2354 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2564 และลดจํานวนขอสังเกตของสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดินในการตรวจเอกสารในการจัดซ้ือจัดจางได 
   - ความผูกพัน 
   เม่ือตรวจพบขอแกไขของการจัดทําเอกสาร  กลุมพัสดุ กองคลังแจงหนวยงานเพ่ือแกไข  
โดยหนวยงานนั้นๆ  ไดติดตาม ประสาน และแจงการแกไขกลับโดยไมลาชา  

  1.3  ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) 

 
 
 

ลําดับ ชื่อหนวยงาน ประเภทในการติดตอ เบอรโทรศัพท หมายเหตุ

1 กรมอนามัย อนุมัติ ลงนามในการจัดซื้อจัดจางและสัญญา 0 2590 4001, 4005, 4013, 4017  -

2 สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4041  -

3 กลุมตรวจสอบภายใน ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4630  -

4 กลุมพัฒนาระบบบริหาร ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4229  -

5 สํานักงานเลขานุการกรม ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4046, 4810-11  -

6 กองการเจาหนาที่ ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4093  -

7 กองคลัง ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4134, 4037-8  -

8 กองสงเสริมความรอบรูและสื่อสารสุขภาพ ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4025  -

9 สํานักทันตสาธารณสุข ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4210  -

10 กองแผนงาน ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4285  -

11 สํานักโภชนาการ ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4331  -

12 กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4355  -

13 สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4188  -

14 สํานักอนามัยการเจริญพันธุ ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4172  -

15 กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4588  -

16 สํานักสงเสริมสุขภาพ ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4401  -

17 สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4318  -

18 ศูนยหองปฏิบัติการกรมอนามัย ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2968 7603  -

19 กองกฎหมาย กรมอนามัย ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4236  -

20 ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4288  -

21 สํานักอนามัยผูสูงอายุ ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4500  -

22 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ ติดตาม/ประสาน/แจงขอมูล การจัดซื้อจัดจางและการตรวจรับพัสดุ 0 2590 4443  -

รายชื่อผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย สําหรับการเก็บขอมูลความถูกตอง ครบถวนของเอกสารการจัดทําใบสั่ง/ตรวจรับพัสดุ



ระดับท่ี 2 : Advocacy   
2.1 มาตรการ 

กองคลังไดนํา GAP จากการวิเคราะห มาจัดทําเปนมาตรการไดดังนี้  
ช่ือมาตรการ การลดขอผิดดานเอกสารการจัดทําใบส่ังซ้ือส่ังจางและการตรวจรับพัสด ุ

หลักการและเหตุผล เพ่ือใหหนวยงานปฏิบัติตามแนวทางการจัดทําใบสั่งซ้ือสั่งจางและการตรวจรับพัสดุได
ถูกตองครบถวน 

PIRAB GAP 
P การรับรูของบุคลากรในหนวยงานสวนกลางดานพัสดุ มีความรูในการจัดทําเอกสารใบสั่ง

ซ้ือสั่งจาง และการตรวจรับพัสดุ 
A สื่อสารประเด็นความรูดานการจัดทําเอกสารใบสั่งซ้ือสั่งจาง และการตรวจรับพัสด ุ

แนวทางการพัฒนา 
1 การกําหนดหัวขอในการ Checklist ขอมูล เพ่ือลดขอผิดดานเอกสารการจัดทําใบสั่งซ้ือ

สั่งจางและการตรวจรับพัสด ุ
 
 
2.2 ประเด็นความรูท่ีใหผูรับบริการ  

    กองคลังไดกําหนดประเด็นความรูท่ีใหกับผูรับบริการ คือ เจาหนาท่ีพัสดุของหนวยงานสวนกลาง 
ช่ือประเด็นความรู - การสื่อสาร 

- สาระสําคัญของเอกสารประกอบสัญญา 
- เอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุ 
- พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
- กฎกระทรวง ระเบียบ และหนังสือเวียนท่ีเก่ียวของ 

เหตุผลการนําประเด็น
ความรูมาใช  

     -    เพ่ือใหบุคลากรดานพัสดุของหนวยงานสวนกลาง มีความรู และลดขอผิดพลาด
ในการจัดทําเอกสารประกอบสัญญา และเอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุ 

กลุมเปาหมาย  เจาหนาท่ีพัสดุของหนวยงานสวนกลาง 
 
 
ระดับท่ี 3 : Management and Governance 
กองคลังไดจัดทําแผนการขับเคลื่อนมาตรการ และประเด็นความรู ดังนี้ 

ชื่อกิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย วันเร่ิมตน วันสิ้นสุด ผลการ
ขับเคลื่อน 

1. กําหนดหัวขอการ Checklist ขอมูล ฉบับ 1 พ.ย. 64 พ.ย. 64  
2. เก็บขอมูลระยะที่ 1 (ระดับขอมูล Le) รายงาน 1 พ.ย. 64 ธ.ค. 64  
3. ใหชุดความรูการจัดทําเอกสารประกอบ
สัญญา และเอกสารประกอบการตรวจรับ
พัสด ุ

คร้ัง 1 1 ม.ค. 65 15 ม.ค. 65  

4. เก็บขอมูลระยะที่ 2 เปรียบเทียบกับ
ขอมูลระดับ Le 

รายงาน 1 16 ม.ค. 65 15 ก.พ. 65  

5. รายงานผล ฉบับ 1 16 ก.พ. 65 28 ก.พ. 65  

 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ  ผังกระบวนการ ระยะเวลา จุดควบคุม ผูรับผิดชอบ

1 15 นาที เจาหนาที่ธุรการกลุมพัสดุรับเรื่อง เจาหนาที่

ธุรการ

2 30 นาท/ี

เรื่อง

เจาหนาที่พัสดุ ดําเนินการตรวจสอบเอกสาร ใบสั่งฯ/ตรวจรับ

พัสดุ ตามใบ check list พรอมลงเลขที่ใบสั่ง

ซื้อ/จาง หนวยงานที่ตรวจพรอมลงชื่อผูตรวจสอบ 

เจาหนาที่พัสดุ

3 2 - 3 วัน คณะทํางานจัดทําตัวชี้วัด วิเคราะหประเด็น/ขอผิดพลาด จากใบ

 check list ของแตละหนวยงานที่ตรวจสอบหนวยงานละ 10 

เรื่อง

เจาหนาที่พัสดุ

4 2 วัน คณะทํางานจัดทําตัวชี้วัด ดําเนินการนําขอมูลที่วิเคราะหแลว  

มาจัดทําชุดความรู

เจาหนาที่พัสดุ

5 1 วัน คณะทํางานจัดทําตัวชี้วัด ใหชุดความรูแกผูรับบริการ และ

ประชาสัมพันธในไลนกลุม  และแจงเปนหนังสือเวียน

เจาหนาที่พัสดุ

6 2 - 3 วัน คณะทํางานจัดทําตัวชี้วัด ดําเนินการประเมินผลหลังการ

เผยแพรชุดความรู โดยการตรวจสอบเอกสาร ตามหัวขอการ 

check list ระยะที่ 2  

เจาหนาที่พัสดุ

7 1 วัน คณะทํางานจัดทําตัวชี้วัด ดําเนินการสรุปประเมินผลหลังการ

เผยแพรชุดความรู โดยเปรียบเทียบขอมูลระยะที่ 2 

เปรียบเทียบกับระดับ LE (ระยะที่ 1)

เจาหนาที่พัสดุ

กระบวนการตรวจสอบขอผิดพลาดดานเอกสารการจัดทําใบสั่งซื้อสั่งจาง/ตรวจรับพัสดุ

สงใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ดําเนินการ
ตรวจสอบเอกสารใบส่ังฯ/ตรวจรับพัสดุ 
ระยะ 1 ตามหัวขอการ check list

นําขอมูลท่ีวิเคราะหแลว 
มาจัดทําชุดความรู

วิเคราะหประเด็น/ขอผิดพลาด จากใบ 
check list ของแตละหนวยงานท่ีตรวจสอบ

หนวยงานละ 10 เร่ือง 

ใหชุดความรูแกผูรับบริการ
และประชาสัมพันธในไลนกลุม 

และแจงเปนหนังสือเวียน

ประเมินผลหลังการเผยแพรชุดความรู
โดยการตรวจสอบเอกสาร ตามหัวขอการ check list 

ระยะท่ี 2

รับเร่ือง

สรุปการประเมินผล



 

ข้ันตอนการปฏิบัตงิานมี 7 ข้ันตอน ดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี ๑ เจาหนาท่ีธุรการกลุมพัสดุรับเรื่อง 

 ข้ันตอนท่ี 2 เจาหนาท่ีพัสดุ ดําเนินการตรวจสอบเอกสาร ใบสั่งซ้ือ/จาง จํานวน 5 ข้ันตอน พรอมลงเลขท่ีใบสั่ง

ซ้ือ/จาง หนวยงานท่ีตรวจพรอมลงชื่อผูตรวจสอบ (ตามเอกสารแนบ 1) 

 ข้ันตอนท่ี 3 คณะทํางานจัดทําตัวชี้วัด วิเคราะหประเด็น/ขอผิดพลาด จากใบ check list ของแตละหนวยงาน

ท่ีตรวจสอบหนวยงานละ 10 เรื่อง 

 ข้ันตอนท่ี 4 คณะทํางานจัดทําตัวชี้วัด ดําเนินการนําขอมูลท่ีวิเคราะหแลวมาจัดทําชุดความรู 

 ข้ันตอนท่ี 5 คณะทํางานจัดทําตัวชี้วัด มอบชุดความรูใหแกเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ และประกาศเผยแพร 3 

ชองทาง 

 ข้ันตอนท่ี 6 คณะทํางานจัดทําตัวชี้วัด ดําเนินการประเมินผลหลังการเผยแพรความรู โดยการตรวจสอบเอกสาร

ใบสั่งซ้ือสั่งจาง/ตรวจรับพัสด ุ

 ข้ันตอนท่ี 7 คณะทํางานจัดทําตัวชี้วัดดําเนินการสรุปประเมินผลหลังการเผยแพรความรู 

 



การตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่.................................... 

การตรวจใบเสนอราคา 

  1. วันที่ของการเสนอราคาต้องหลังจากอนุมัติรายงานขอซ้ือขอจ้าง 
  2. ต้องเรียนหัวหน้าส่วนที่ต้องการเสนอราคา 
 3. รายการที่เสนอราคาต้องตรงกับ TOR   สเปค หรือรายละเอียดที่กรรมการก าหนด 
 4. ราคาถูกต้อง เป็นไปตามวงเงินที่ได้รับ รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมเรียบร้อยแล้ว  
      ถ้าไม่ได้เข้าภาษีมูลค่าเพ่ิมต้องหมายเหตุในใบเสนอราคาด้วยว่าไม่เข้าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 5. รายละเอียดใบเสนอราคาต้องครบถ้วน ได้แก่ ก าหนดส่งมอบ ก าหนดยืนราคา ค่าปรับ  
         การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
 6. การลงนามโดยผู้มีอ านาจ การมอบอ านาจ เอกสารการมอบอ านาจ การติดอาการแสตมป์และเอกสารแนบท้าย 
         กรณีมอบอ านาจ การประทับตราบริษัท ที่อยู่บริษัท เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 

ขั้นตอนการด าเนินการซื้อจ้าง 

 1. รายงานขอซ้ือจ้างเป็นไปตาม พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 ที่ด าเนินงานในระบบ e-GP 
 2. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซ้ือสั่งจ้าง จากระบบ e-GP 
 3. ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจากระบบ e-GP 
 4. ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

การออกใบสั่งในระบบ GFMIS 

 1. เลือกรายการใบสั่งถูกต้อง เช่น ใบสั่งซ้ือ ใบสั่งจ้าง 
 2. เลขที่ใบสั่งไมซ้่ ากัน วันที่ในใบสั่งต้องหลังจากได้รับอนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง 
 3. ก าหนดส่งมอบตรงกับใบเสนอราคา และ TOR  สเปค หรือรายละเอียดคุณลักษณะ ที่กรรมการก าหนด 
 4. ชื่อรายการในใบสั่ง จ านวนเงินตัวเลขและตัวหนังสือถูกต้อง ระยะเวลาก าหนดส่งมอบ สถานที่ส่งมอบ  
        ระยะเวลารับประกัน เงื่อนไขการปรับตรงกับ รายงานขอชื้อขอจ้าง TOR   สเปค หรือรายละเอียดคุณเฉพาะ  
        ที่กรรมการก าหนด 
 5. กรณีจ้างติดอาการแสตมป์ถูกต้อง 
 6. ใบสั่งลงนามโดยผู้มีอ านาจถูกต้องทั้งผู้สั่งซื้อ/จ้าง และผู้รับใบสั่งซ้ือ/จ้าง 
 7. มีเอกสารรายละเอียดแนบท้ายใบสั่งครบถ้วน ได้แก่ TOR  สเปค หรือรายละเอียดคุณลักษณะ  
         หลักฐานการมอบอ านาจในการรับใบสั่ง 

การตรวจรับพัสดุ 

 1. ใบส่งของมีรายละเอียดเป็นไปตามใบเสนอราคา ได้แก่ ชื่อรายการสินค้า รายละเอียดของสินค้า  
         จ านวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ระยะเวลารับประกัน วันที่ส่งมอบไม่เกินก าหนดการส่งมอบ 
 2. ใบกรรมการตรวจรับ ได้แก่ ชื่อคณะกรรมการพร้อมต าแหน่งตรงกับรายงานขอชื้อขอจ้าง รายการสิ้นค้าท่ีรับมอบ 
         จ านวนเงิน ตรงกับใบส่งของ ระยะเวลาการตรวจรับไม่เกิน 5 วันท าการ หลังจากได้รับใบส่งของ 

ใบปะหน้าเพื่อขอกันเงิน (PO) และใบปะหน้าเพื่อส่งเบิก 

 1. รหัสศูนยต์้นทุน ผลผลติ กิจกรรมหลัก รหัส GF ประเภทค่าใช้จ่าย ต้องเป็นไปตามที่ได้รับงบประมาณ 
 
                                                                         ลงชื่อผู้ตรวจ........................................ 

 

หัวข้อการ check list 
ข้อมูล 
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