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รายงานการประชุม 
สื่อสารนโยบาย และกำกับติดตามผลการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัด 
ของกองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 6/2565 

เมื่อวันศุกร์ท่ี 4 มีนาคม  2565 เวลา 09.30 - 12.00น. 
ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามยั 

                                                           
                                                  ……………………………………….. 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นางสาวพิมพ์ภวดี   ศรีจันทร ์ ผู้อำนวยการกองคลงั ประธาน 
2. นางสาวเอกฤทัย  สารนาค นักวิชาการเงินและบัญชชีำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการเงิน 
3. นางสาวรัตน์ติยา ขำแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชชีำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุม่งบประมาณ 
4. นางสาวปวิตรา รุ่งเรือง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพสัด ุ
5. นางอรุณี อินทร์ขำ นักวิชาการเงินและบัญชชีำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบญัชี 
6. นางสาวจรีะภา ขาวละเอียด เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ 
7. นางพิสมัย พุ่มสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญ กลุ่มอำนวยการ  
8. นางสาวพิมพร ตาดี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน กลุ่มอำนวยการ 
9. นางสาวเพญ็แข แบ่งด ี นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ กลุ่มงบประมาณ 
10. นางสาวทิตยา ศุภกุลธาดาศิริ นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ กลุ่มงบประมาณ 
11. นางสาวกนกนาถ ศรีกาญจน ์ นักวิชาการเงินและบญัชี กลุ่มงบประมาณ 
12. นางสาววราภรณ์ รักไร ่ นักวิชาการเงินและบญัชี กลุ่มงบประมาณ 
13. นายทรงวุฒ ิ สอนสุด นักวิชาการเงินและบัญชชีำนาญการ กลุ่มบัญชี 
14. นางสาวพรเพ็ญ ทองนุ่น  นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ กลุ่มบัญชี 
15. นายศราวุธ ธรรมชาติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กลุ่มบัญชี 
16. นางสาวสุพรรณา อายาเมือง นักวิชาการเงินและบญัชี กลุ่มบัญชี 
17. นายรังสฤษฏ์ เช้ือดวงผุย นักวิชาการพัสดปุฏิบัติการ กลุ่มพสัด ุ
18. นางสาวสริิกัญญา หนูบัว เจ้าพนักงานพสัดุปฏิบัติงาน กลุ่มพสัด ุ
19. นางดวงกมล คล้ายพึ่งสินธ์ุ นักวิชาการเงินและบญัชี กลุ่มพสัด ุ
20. นางสาวอุษณี ทองชมภู  พนักงานพสัดุ ระดับ ส3 กลุ่มพสัด ุ
21. นางสาวสิดาพร หวังทรพัย์น้อย นักวิชาการเงินและบญัชีชำนาญการ กลุ่มการเงิน 
22. นางสาวบุษณี ม่วงชู นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ กลุ่มการเงิน 
23. นายมณฑล ตาลเยื้อน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กลุ่มการเงิน 
24. นางสาวนุชรา พรมใต้ นักวิชาการเงินและบญัชี กลุ่มการเงิน 

                เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชมุเวลา 09.3๐ น.  
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนควรฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) ให้ครบ 3 เข็ม สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน ครบ 3 เข็มแล้ว หากไดร้ับเช้ือไวรัสโคโรนาฯ จะมีอาการ

ไม่รุนแรง และเชื้อไวรัสฯ จะไม่ลามเข้าสู่ปอดของผู้ป่วย หากมีอาการปวดหัว ตัวร้อนควรรีบรับประทานลดไข้  
แก้ปวด เช่น สมุนไพรฟ้าทลายโจร หรือยาพาราเซตามอลในเบื้องต้น และอวยพรให้เจ้าหน้าที่กองคลังทุกคน
ปลอดภัยจากเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  

 ประธานขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2565  เมื่อวันจันทร์ 
ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565      

มติท่ีประชุม  รบัรองรายงานการประชุมโดยไมม่ีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 3.1 การจัดทำตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองคลัง มีจำนวน 9 ตัวชี้วัด 
  ➢ ตัวชี้วัดภารกจิรอง/บริหารจัดการ ของกองคลัง 6 ตัวชี้วัด 
  

 ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคมุภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) 
  นายทรงวุฒิ  สอนสุด นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผลการจัดทำตัวชี้วัด ที่ 2.1     
ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 – 
กุมภาพันธ์ 2565) 
 ผลการดำเนินงานในรอบ 5 เดือนแรก กองคลังได้ดำเนินการตามรายละเอียดที่ตัวช้ีวัดกำหนด
ครบถ้วนทุกระดับ โดยระดับที ่ 1-3 ได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ กำหนดมาตรการและประเด็นความรู้  
การควบคุมภายใน พร้อมทั้งจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี ้วัดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของ 
กองคลัง (บทวิเคราะห์ตัวชี ้วัดที ่ 2.1) มีการรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี ้วัดตามคำรับรองฯ  
ในระบบ DOC ครบทุกเดือนภายในระยะเวลาที ่กำหนด (รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี ้วัด)  
มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การควบคุมภายในและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกองคลัง (มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน(SOP) การควบคุมภายใน)  ในส่วนของระดับที่ 4 และ 5 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวช้ีวัดที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
1. รายงาน... 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207155/file_download/3a7eae8563b1efcd7cd891fc971fc578.pdf
http://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=94&indID=358
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207155/file_download/d273cefcc5834e66cd96b4052bae0fbd.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207155/file_download/d273cefcc5834e66cd96b4052bae0fbd.pdf
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1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก 
ระดับที่ 4 ผลผลิตครบถ้วนตามมาตรการและแผนที่กำหนด และระดับที่ 5 มีผลลัพธ์ตามหลักเกณฑ์ 
การให้คะแนนท่ีตัวชี้วัดกำหนด 

กิจกรรม/ขั้นตอน มาตรการ 
การรายงานผลการดำเนินงาน 

เป้า  
หมาย 

ผลการดำเนินงาน 
หลักฐาน  

(ไฟล์/Link) 
1.ทบทวนคำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคมุ
ภายใน กองคลงั 

1. สร้างองค์
ความรู้เก่ียว
การควบคุม
ภายในและ
แผนบริหาร
ความต่อเน่ือง 
(BCP)  
ให้แก่บุคลากร 
 
2.กำกับ
ติดตาม
กระบวนการ
ควบคุมภายใน
และแผน
บริหารความ
ต่อเน่ือง (BCP) 
ของหน่วยงาน 

1 ทบทวนคำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ 
ติดตามประเมินผล การควบคุม
ภายในกองคลัง ให้เป็นปัจจุบัน
เรียบร้อยแล้ว และเผยแพร่คำสัง่ 
บนเว็บไซต์กองคลงั ตามคำสั่งที่ 
44/2564 สั่ง ณ วันที ่17 
พฤศจิกายน 2564 

คำสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน     
(ดาวน์โหลด) 

2. จัดทำมาตรฐานการ
ปฏิบตัิงาน (Standard 
Operation Procedure 
: SOP) และเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

1 1. ดำเนินการรวบรวมกระบวนการ
ปฏิบตังิานของทุกกลุม่และจดัทำเป็น
มาตรฐาน การปฏบิัตงิาน (SOP)  
กองคลงั 
2. จดัทำมาตรฐานการปฏิบัตงิาน
(SOP) การควบคุมภายใน 
เผยแพร่มาตรฐาน การปฏิบตังิาน 
(SOP) กองคลงั และมาตรฐานการ
ปฏิบตังิาน(SOP) การควบคุมภายใน  
บนเวบ็ไซตก์องคลงัเรียบร้อยแล้ว 

1. มาตรฐาน 
การปฏิบตังิาน 
(SOP) กองคลัง  
(ดาวน์โหลด) 
2. มาตรฐาน 
การปฏิบตังิาน
(SOP)  
การควบคุมภายใน   
(ดาวน์โหลด) 

3. ผู้ตรวจสอบภายใน
ประจำหน่วยงาน
ตรวจสอบการปฏิบัตงิาน
เบื้องต้นและส่งรายงาน
ผลการตรวจสอบทุก 
ไตรมาสให้กลุ่ม
ตรวจสอบภายใน 

 3 
(รอบแรก 1)  
(รอบหลัง 2) 

รอบ 5 เดือนแรก 1 คร้ัง 
1. ผู้ตรวจสอบภายในประจำ
หน่วยงานรายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน ไตรมาสที ่1 ปงีบประมาณ 
2565 และจัดสง่รายงานผลการ
ตรวจสอบฯ ในเว็บไซต ์
กลุ่มตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว 
รอบ 5 เดือนหลัง 2 คร้ัง  
(ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ) 

รายงานผล 
การตรวจสอบ
ภายในประจำ
หน่วยงาน 
ไตรมาสที่ 1 
ปีงบประมาณ 
2565            
(ดาวน์โหลด) 

4. จัดประชุม
คณะกรรมการตดิตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน กองคลงั ตดิตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายในประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน 

 1 ยังไม่ถงึระยะเวลาดำเนินการ 
(ดำเนินการในรอบ 5 เดือนหลงั 
มี.ค.– ก.ค.65) 

 

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/th/internal-2565/download?id=87600&mid=36431&mkey=m_document&lang=th&did=27395
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207155/file_download/d273cefcc5834e66cd96b4052bae0fbd.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/th/internal-2565/download?id=85876&mid=36431&mkey=m_document&lang=th&did=27395
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กิจกรรม/ขั้นตอน มาตรการ 
การรายงานผลการดำเนินงาน 

เป้า  
หมาย 

ผลการดำเนินงาน 
หลักฐาน  

(ไฟล์/Link) 
5. คณะกรรมการติดตาม
ประเมิน ผลการควบคุม
ภายใน กองคลงั 
ดำเนินการรวบรวมข้อมูล
และรายงานผล 
การประเมินการควบคุม
ภายใน 

 2 
(รอบแรก 1) 
(รอบหลัง 1) 

รอบ 5 เดือนแรก 1 คร้ัง 
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผล  
การควบคุมภายใน กองคลงั รายงาน    
การประเมินผลการควบคุมภายใน    
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด     
วันที่ 30 กันยายน 2564 และ          
เผยแพร่บนเว็บไซต์กองคลงั      
หัวข้อควบคุมภายในเรียบร้อยแล้ว 
รอบ 5 เดือนหลงั 1 คร้ัง  
(ยงัไม่ถงึระยะเวลาดำเนินการ) 

รายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลา
ดำเนินงานสิ้นสดุวันที ่
30 กันยายน 2564  
(ดาวน์โหลด) 

6. ดำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของ 
ผู้ตรวจสอบภายใน         
กรมอนามัยและภายนอก
กรมอนามัยภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

 1 อยู่ระหว่างการตรวจสอบของ 
ผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย 
และภายนอกกรมอนามัย 
 

 

7. สื่อสารให้ความรู้ 
การควบคุมภายใน 
แก่บุคลากร 

 1 กำหนดประเด็นความรู้ และสื่อสาร
ให้แก่บคุลากรทราบ  
พร้อมทัง้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์กองคลงั
เรียบร้อยแลว้ 
 

- ประเด็นความรู้ 
การควบคุมภายใน 
(ดาวน์โหลด) 

8. ปรับปรุงมาตรฐานการ
ปฏิบตัิงาน (Standard 
Operation Procedure : 
SOP) และเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 1 ยังไม่ถงึระยะเวลาดำเนินการ 
(ดำเนินการในรอบ 5 เดือนหลงั 
มี.ค.– ก.ค.65) 

 

9. วิเคราะหแ์ละ 
จัดทำแผนบริหาร 
ความต่อเน่ือง (BCP) 

 1 - ดำเนินการวิเคราะห์ทบทวน
สภาวะวิกฤติ/ เหตุการณ์ฉุกเฉิน 
ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน (แผนข้อที่ 1-7)  
และเผยแพร่บนเว็บไซต ์
กองคลงัเรียบร้อยแลว้ 
- มีแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง 
(Business Continuity Plan: BCP)  
กองคลงั (แผนข้อ 1-12)  
และเผยแพร่บนเว็บไซต ์
กองคลงัเรียบร้อยแลว้  

- วิเคราะห์ทบทวน
สภาวะวิกฤติ/ 
เหตุการณ์ฉุกเฉินที่
ส่งผลกระทบต่อ 
การดำเนินงานของ
หน่วยงาน  
(แผนข้อที่ 1-7) 
(ดาวน์โหลด) 
- แผนดำเนินธุรกิจ
อย่างต่อเน่ือง (BCP) 
กองคลงั   
(ดาวน์โหลด) 

https://finance.anamai.moph.go.th/th/internal-2564
https://finance.anamai.moph.go.th/th/kpi-65/207155
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207155/file_download/a6147f0bb73b72b22c021070b2d8c559.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207155/file_download/c5ff682513bf2a873a1537bd4a3bfadb.pdf
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กิจกรรม/ขั้นตอน มาตรการ 
การรายงานผลการดำเนินงาน 

เป้า  
หมาย 

ผลการดำเนินงาน 
หลักฐาน  

(ไฟล์/Link) 
10. สื่อสารและเผยแพร่
แผนบริหารความต่อเน่ือง 
(BCP) 

 1 ยังไม่ถงึระยะเวลาดำเนินการ 
(ดำเนินการในรอบ 5 เดือนหลงั  
มี.ค.– ก.ค.65) 

 

11. ทดสอบแผนบริหาร
ความต่อเน่ือง (BCP) 

 1 ยังไม่ถงึระยะเวลาดำเนินการ 
(ดำเนินการในรอบ 5 เดือนหลงั  
มี.ค.– ก.ค.65) 

 

12. สรุปผลการทดสอบ
แผนบริหารความต่อเน่ือง 
(BCP) 

 1 ยังไม่ถงึระยะเวลาดำเนินการ 
(ดำเนินการในรอบ 5 เดือนหลงั  
มี.ค.– ก.ค.65) 

 

 

2. รายงานสรุปผลการให้ความรู้การควบคมุภายในแก่บุคลากร รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 – 
กุมภาพันธ์ 2565) 

ประเด็นความรู้การควบคุมภายในที่เผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงาน มีดังนี ้(ดาวน์โหลด) 
1. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ  หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ

หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561   
2. คู่มือปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
3. พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  
4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และ การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562   
ตามที่กองคลังได้มีการกำหนดมาตรการ แนวทางการควบคุมภายในและประเด็นความรู้การควบคุม

ภายในให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน เพื ่อให้บุคลากรสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานประจำให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์กองคลัง ในหัวข้อคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2565 ภายใต้
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) นั้น จากการ
ดำเนินการดังกล่าวทำให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน การปฏิบัติงาน
ในขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีระบบ ถูกต้องเหมาะสม และอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง บุคลากรมีระดับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบภายใต้
กระบวนการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานทำให้การดำเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ และช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานทำให้เกิดความรวดเร็วและไม่ซ้ำซ้อน เช่น การนำ
กระบวนการควบคุมภายในไปใช้กับกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB 
Corporate Online มีการลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนและปรับปรุงรอบเวลาในการทำงาน เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดระยะเวลาสูญเปล่าในกระบวนการทำงาน  

3. มีเอกสารแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) กองคลัง   
  กองคลังได้ดำเนินการวิเคราะห์ทบทวนสภาวะวิกฤติ/ เหตุการณ์ฉุกเฉินที ่ส่งผลกระทบ       
ต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP)    
กองคลัง และเผยแพร่บนเว็บไซต์กองคลังเรียบร้อยแล้ว (ดาวน์โหลด) 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

https://finance.anamai.moph.go.th/th/kpi-65/207155
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207155/file_download/c5ff682513bf2a873a1537bd4a3bfadb.pdf
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ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทำงานน่าอยู่น่าทำงานมีชีวิตชีวา และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
 นางสาวพิมพร  ตาดี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิ
การพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้ 

1. มีการจัดกิจกรรมให้ความรู ้ส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและสมดุลในชีวิตการ
ทำงานฯประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านช่องทางการสื่อสาร 3 ช่องทาง ได้แก่ Application Line Group 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ และหนังสือแจ้งเวียน จำนวน 3 เรื่อง คือ 

- ประโยชน์ของการออกกำลังกาย 

- การตรวจสุขภาพประจำปี 
- สุขภาพดี เริ่มที่ ลดหวาน มัน เค็ม 

2. มีกิจกรรมมอบการ์ดอวยพรวันเกิดเจ้าหน้าที่ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีจำนวน 4 คน 
3. มีการจัดกิจกรรมออกกำลังกายในระหว่างวัน ด้วยการยืดเหยียดช่วงสั้นๆ อย่างน้อย 

5-10 นาทีต่อวัน วันละ 2 ครั้ง ในวันอังคารและวันศุกร์ 
4. มีกิจกรรมประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจฯ ของบุคลากรกองคลังที่มี  

อายุ 35 ปีข้ึนไป จำนวน 49 คน และสรุปรายงานสรุปผลการประเมินบุคลากรของกองคลัง จะพบว่าบุคลากร
ที่มีอายุ 35 ปีข้ึนไป จำนวน 49 คน โดยแบ่งกลุ่มเสี่ยงออกเป็น 3 กลุ่มเสี่ยง ดังนี้ 

- กลุ่มเสี่ยงน้อย (ระดับความเสี่ยง 0.55% - 16.65%)            จำนวน 43 คน  
- กลุ่มเสี่ยงปานกลางจำนวน (ระดับความเสี่ยง 10.88% - 18.80%)   จำนวน 4   คน  
- กลุ่มเสี่ยงสูง (ระดับความเสี่ยงเท่ากับ 30.00%)                   จำนวน 2   คน  

ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงน้อย แต่พบว่ามีบุคลากรจำนวน 2 คน ซึ่งอยู่ในกลุ่ม
เสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด เนื่องจากมีโรคประจำตัวและการสูบบุหรี่ และเพื่อเป็น
การป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจ และหลอดเลือดของบุคลากรเห็นควรดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา โดยจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย ดังนี้ 

1) กิจกรรมออกกำลังกายในระหว่างวัน ด้วยการยืดเหยียดช่วงสั้นๆ อย่างน้อย 5-10 นาที
ต่อวัน วันละ 2 ครั้ง ในวันอังคารและวันศุกร์ 

2) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยการเผยแพร่ความรู้  
ด้านอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ลดความมัน ลดความหวาน และลดความเค็ม  

3) เผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่ ผลกระทบต่อผู้ที่อยู่
ใกล้ชิด และแนวทางการเลิกบุหรี่ด้วยตนเอง  

4) จัดกิจกรรมให้บุคลากรได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 
5. จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายให้เจ้าหน้าที่กองคลัง มีผู้เข้าร่วม 61 คน 
6. จัดทำรายงานการตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI) เสนอผู้บริหารและสื่อสารให้เจ้าหน้าที่

รับทราบผลการวัดดัชนีมวลกาย 

ระดับท่ี 4  
คะแนนประเมินเกณฑ์ 5ส. และเกณฑ์สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต

และความสุขของคนทำงาน (HWP) หลังอุทธรณ์ กองคลังได้คะแนนประเมินดังต่อไปนี้ 
4.1 เกณฑ์การประเมิน 5ส. จำนวน 42 ข้อ คะแนน 39.95 คิดเป็นค่าคะแนนวัดผลผลิต ได้ 0.3 คะแนน 
4.2 เกณฑ์ HWP ระดับดี จำนวน 44 ข้อ คะแนน 43.40 คิดเป็นค่าคะแนนวัดผลผลิต ได้ 0.5 คะแนน  

ระดับที่ 5 ... 
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ระดับท่ี 5  
                5.1 ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของบุคลากรที่มี BMI ปกต ิ
    จากการสำรวจข้อมูลเพื่อหาค่าดัชนีมวลกาย BMI ของบุคลากรกองคลัง จำนวน 62 คน  
ในเดือนมกราคม 2565 และได้จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินค่าดัชนีมวลกาย BMI  มีค่าดัชนีมวลกาย ดังนี้ 

- ผอม (น้อยกว่า 18.5 กก./ตรม.)   มีจำนวน     3 คน 
- ปกต ิ(18.5-22.99 กก./ตรม.)   มีจำนวน   30   คน 
- น้ำหนักเกิน (กลุ่มเสี่ยง) (23-24.99 กก./ตรม.) มีจำนวน   14 คน 
- อ้วน (25 กก./ตรม.ข้ึนไป)    มีจำนวน   15 คน 

ได้คำนวณหาร้อยละที่เพิ่มข้ึนของบุคลากรที่มี BMI ปกติ กับการเปรียบเทียบกับสถิติของรอบ 5 เดือนหลังของปี 2564 
สูตรคำนวณ = ร้อยละของบุคลากรที่มี BMI ปกติ ในรอบ 5 เดือนแรกของปี 2565 - ร้อยละของบุคลากรที่มี BMI  
                        ปกติ ในรอบ 5 เดือนหลังของปี 2564 
  = (100x30/62) – (100x42/62) 
  = 48.387 – 67.742 
  = - 19.355 (ค่าติดลบ เนื่องจากมีจำนวนบุคลากรที่มี BMI ปกติ ลดลงจากเดิม จำนวน 12 คน) 
ซึ่งจากการคำนวณมีผลลัพธ์ติดลบ = - 19.355 โดยที่ปัจจุบันบุคลากรมีแนวโน้มน้ำหนักเกิน (กลุ่มเสี่ยง) เพิ่มข้ึน 
จากสถิติเดิม 6 คน เป็น 14 คน ทำให้มีผลกระทบกับการคำนวณหาร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ
ดังกล่าว ดังนั้น ขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ด้วยการแจ้งผลการวัดดัชนีมวลกาย BMI ให้แต่ละคนรับทราบ  
จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู ้แก่เจ้าหน้าที ่และสนับสนุนให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพฯ เช่น  
กิจกรรมออกกำลังกาย  
 รายละเอียดตามตารางสรุปวิเคราะห์แบบสำรวจดัชนีมวลกาย BMI รอบ 5 เดือนแรก
ปีงบประมาณ 2565 ตามเอกสารแนบตัวช้ีวัดที่ 2.2 

5.2 จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบประเมินภาวะสุขภาพของบุคลากรกรมอนามัย  
ซึ ่งเม ื ่อวันที ่ 11 – 17 พฤศจิกายน 2564 ได้ม ีการเปิดระบบให้เจ ้าหน้าที ่กองคลัง 

ทำแบบประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรผ่านระบบออนไลน์  โดยได้จัดทำสรุปผล 
การประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรกองคลังเสนอผู้อำนวยการกองคลังแล้ว ซึ่งมีผู้ทำแบบ
ประเมินสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ มีผู้ตอบแบบสอบถาม 57 คน 
จากจำนวนเจ้าหน้าที ่ทั ้งหมด 60 คน คิดเป็นร้อยละ 95 ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ได้คิดค่าคะแนน 
ได้ 0.25 คะแนน 

5.3 จำนวนบุคลากรตอบแบบประเมินเพื่อวัดคุณภาพชีวิตรายบุคคลและภาพรวมขององค์กร   
ซึ่งเปิดระบบให้ตอบแบบประเมินในเดือนธันวาคม 2564 มีผู้ทำแบบประเมินเพื่อวัดคุณภาพชีวิตการทำงาน
ของบุคลากรกรมอนามัย จำนวน 56 คน จากจำนวนเจ้าหน้าที ่ทั ้งหมด 60 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33  
และขอรายงานผลการขับเคลื ่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู ่ น่าทำงาน   
มีชีวิตชีวา และเสรมิสรา้งคุณภาพชีวิต ณ เดือนกุมภาพนัธ์ 2565 ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชีวัดที่ 2.2 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 ตัวชี้วัดท่ี 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  นางสาวกนกนาถ ศรีกาญจน์ นักวิชาการเงินและบัญชี รายงานผลการติดตามกำกับ ตัวช้ีวัดที่ 2.3     
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้ 

1. รายงาน... 
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1. รายงานผลการเบิกจ ่ายงบประมาณ ณ วันที ่ 28  กุมภาพันธ์ 2565 กองคลัง 
มีผลการเบิกจ่ายภาพรวมร้อยละ 50.96 และรายจ่ายประจำร้อยละ 50.96 ซึ ่งทุกรายจ่ายกองคลัง  
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้สูงกว่าเป้าหมายที่กรมกำหนดไว้ ดังนี้  

 ประเภทงบ จัดสรรทัง้ป ี
จัดสรร 
GFMIS  

จัดสรร 
+/- 

เบิกจ่าย 
คิดเป็น
ร้อยละ 

เป้าหมาย
(ร้อยละ) 

ภาพรวม 2,194,500 1,542,690 2,644,500 1,347,535.78 50.96 45 

งบดำเนินงาน 2,194,500  1,542,690 2,644,500 1,347,535.78 50.96 45 

งบลงทุน - - - - - - 

 
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จากระบบ GFMIS ณ  28 ก.พ. 2565 

 
  3. ตามแผนการขับเคลื่อนมาตรการ และประเด็นความรู้ กำหนดจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน 1 ครั้ง  เพื่อให้
บุคลากรกองคลังมีความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณและแนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณกองคลัง
และกรมอนามัย กลุ ่มงบประมาณได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยจัดประชุมในหัวข้อ  แนวทางในการ
ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2565 วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ได้
จัดทำเป็นรูปเล่ม และแจ้งเวียนทุกกลุ ่มงานทราบ ตามหนังสือกลุ ่มงบประมาณ ที ่ สธ 0903.02/162         
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 และอัปโหลดข้ึนเว็บไซต์กองคลังเรียบร้อยแล้ว 
 

 

 

 
4. กองคลงั...
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4. กองคลงัได้จัดทำแผนการขับเคลือ่นมาตรการ และประเด็นความรู้ ดังนี้ 

ชื่อกิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ผลการขับเคลื่อน 
แผน ผล 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามเรง่รัด 
การเบิกจ่ายงบประมาณและสื่อสารทางเว็บไซต์กองคลัง 
กรมอนามัย 

ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ต.ค. 64 31 ต.ค. 64 - ดาวน์โหลด 

2. สื่อสารแนวทางและแผน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน 
ในการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของผู้รบับริการ
(บุคลากรในกองคลงั) ดังนี ้
(1) แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 
(2) แผนปฏิบัติการกองคลัง ประจำปงีบประมาณ  

พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) และแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณ กองคลัง ประจำปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) 

(3) แนวทางการบรหิารงบประมาณกรมอนามัย  
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  

 
 

ครั้ง 

 
 

1 ครั้ง 
 
 
 

1 ครั้ง 

 
 

1 ครั้ง 
 
 
 

1 ครั้ง 
 

 
 

1 ต.ค. 64 

 
 

30 พ.ย. 64 

 
  
- ดาวน์โหลด 
- ดาวน์โหลด 
 
 
- ดาวน์โหลด 

3. จัดทำ SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ต.ค. 64 30 พ.ย. 64 - ดาวน์โหลด 

4. จัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบกิจ่ายงบประมาณ 
(รบจ.1) ทกุเดือน และสื่อสารทางเว็บไซต์กองคลงั  
กรมอนามัย 

ครั้ง 5 ครั้ง 3 ครั้ง 1 ต.ค. 64 28 ก.พ. 65 -รบจ. (01) เดือน ธ.ค. 2564  
ดาวน์โหลด  
-รบจ. (01) เดือน ม.ค. 2565  
ดาวน์โหลด 
-รบจ. (01) เดือน ก.พ. 2565  
ดาวน์โหลด 

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/75e220071480b2c74eb08155a6e96a64.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/202112/m_news/36223/207097/file_download/4311bd81b66913df36d9f16ec7f6adfa.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207097/file_download/170e196bfccca0a7c5a8925e3848bc89.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36147/208179/file_download/a5c8efdb931fa7a30df4d07a9feda278.pdf
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ชื่อกิจกรรม 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ผลการขับเคลื่อน 

แผน ผล 
5. กองคลงัมีการ KM กฎ ระเบียบข้อปฏิบัติ  

แนวทางเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ครั้ง 1 ครั้ง  1 พ.ย. 64  10 มี.ค. 

65 
- จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ : แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2565  
วันศุกร์ที่ 11 กมุภาพันธ์ 2565 

ดาวน์โหลด 

6. มีการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการเบิกจ่าย 
ให้บุคลากรในกองคลงัทราบทุกเดือนผ่านที่ประชุม 
กองคลงั 

ครั้ง 4 ครั้ง 1 ครั้ง 1 พ.ย. 64 10 มี.ค. 
65 

-รายงานผลการติดตาม กำกับ ตัวช้ีวัด ที่ 2.3 
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 
ดาวน์โหลด 
-รายงานผลการติดตาม กำกับ ตัวช้ีวัด ที่ 2.3 
ประจำเดือนธันวาคม 2564 
ดาวน์โหลด 
-รายงานผลการติดตาม กำกับ ตัวช้ีวัด ที่ 2.3 
ประจำเดือนมกราคม 2565 
ดาวน์โหลด 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207097/file_download/5afdb9cf9afd292b90cec5a24c74c14c.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207097/file_download/0b3fe4bbc17c4675d062c31a98f82c70.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207097/file_download/ab1331c0856f0040b6f2a3dc0fd8cada.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207097/file_download/7ceffe8b7963dd8124364ba8c4a2f1a3.pdf
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5. การจัดเก็บข้อเอกสารเกี่ยวกบัการจัดทำตัวช้ีวัดที่ 2.3 ร้อยละการเบกิจ่ายงบประมาณ 
จัดเกบ็ข้อมลูไว้ที่เว็บไซด์กองคลงั https://finance.anamai.moph.go.th/th  
  -------- > หัวข้อรูจ้ักกองคลงั 
                     -------- > คำรับรองการปฏิบัติราชการ 
  -------- > คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2565   
  -------- > ข้อ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (ครึ่งปีแรก) ดังนี้ 
 

 
 

 
 

https://finance.anamai.moph.go.th/th
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ตัวชี้วัดท่ี 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 
นางสาวบุษณี ม่วงชู  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผล การจัดทำตัวชี้วัดที่ 2.4 

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดังนี ้
 - เผยแพร่คู่มือปฏิบัตงิานการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สมัมนา จัดงาน ในเว็บไซต์กองคลัง
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 

- ดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรม สัมมนา จัดงาน แล้วเสรจ็พร้อมเผยแพร่ 
(ตามเอกสารแนบ ตัวช้ีวัด 2.4) 
 

- หนังสือ… 



13 
 
 - หนังส ือกองคลัง กรมอนามัยที ่ สธ 0903.05/ว 449 ลงวันที ่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  
เรื่อง ขอเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา จัดงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 
- สรปุแบบสอบถาม… 
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- สรปุแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อคู่มือปฏิบัติงานค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรม สมัมนา จัดงาน 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเสรจ็ 

 
สรุปข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำคู่มือ 
1. ขอเพิ่มการจดัอบรมแบบ Online และการยกตัวอย่างถาม-ตอบ ประเด็นสั้นทีอ่่านแลว้นำไปใช้ได้เลยค่ะ 
2. มีค่าใช้จ่ายอื ่นที ่ต้องอิงระเบียบที่เกี ่ยวข้อง ควรส่งไฟล์ระเบียบที่เกี ่ยวข้องมาพร้อมกันเลย  

จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
3. อยากให้มีการ update เรื่อย ๆ เมือ่มีกฎระเบียบใหม่ๆ หรือมีสถานการณ์ใหม่ 
4. เห็นด้วยกับการทำคู่มอืครั้งนี้ค่ะ 
5. ควรระบุเดือนปีที่จัดทำคู่มือ แจ้งความแตกต่างของการเบิกค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติราชการและ

ค่าใช้จ่ายในการไปฝึกอบรมฯ มีตัวอย่างการนับเวลา และเพิ่มหัวข้อค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมทางไกลด้วย 
(เพราะมีแต่กรณียกเลิกจัดประชุม) 

6. จัดทำเรื่องอื่น ๆ และตัวอย่างข้อหารือจะดีมากค่ะ 
7. หากมีการยกตัวอย่างกจ็ะทำให้ผูอ้่านได้เข้าใจมากยิง่ข้ึน 
8. เข้าใจง่ายค่ะ 
9. การจัดทำคู่มือมาใหท้ราบมีประโยชน์มาก ขอบคุณผูจ้ัดทำมากค่ะ 
10. ข้อมลูเพิ่มเตมิของสถานที่เอกชน ที่แบ่งว่าเป็นสถานทีเ่อกชน 
11. คู่มือสามารถใช้ประโยชน์ในการปฏิบัตงิานได้จรงิ 
12. สรปุเฉพาะใจความสั้นๆ เพื่อใหห้าง่าย 
13. หากเป็นไปได้ ควรมีประเด็นกรณีตัวอย่างถาม-ตอบ น่าจะช่วยใหผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและนำไปใช้สะดวกข้ึน 
14. เพิ่มเนือ้หาให้ครอบคลุมถึงสถานการณ์ปัจจุบัน 
15. ให้ความชัดเจนเกี่ยวกบัการเบิกค่าใช้จ่าย พขร. 
16. ทำฉบับย่อเป็นอินโฟใหง้่ายต่อการดจูะดีมากค่ะ 
17. กองคลังทำคู่มือเพื่อเป็นแนวทางถือเป็นเรื่องที่ดีมาก อยากให้อัพเดทข้อมูลความรู้ใหม่ ๆ ตลอด

เพื่อให้ปฏิบัติตามแนวทางได้ตรงกัน 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดท่ี 2.4)          

มติท่ีประชุม  รบัทราบ  

 ตัวช้ีวัดที่ 2.5... 
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ตัวชี้วัดท่ี 2.5  ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการท่ีบรรลุเป้าหมาย 
นางสาวร ัตน ์ต ิยา ขำแก ้ว น ักว ิชาการเง ินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  รายงานผล 

การดำเนินการตัวข้ีวัดที่ 2.5 ว่าได้ดำเนินกิจกรรมตัวช้ีวัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 4 กิจกรรม คือ 
1. ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ / จัดทำรายงาน รบจ.1 ทุกวันที่ 15 - 20 ของเดือน 

ครั้งที่ 3 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 
2. รายงานผลการข ับเคล ื ่อนแผนกำก ับต ิดตามฯ/ประชุมต ิดตามความก ้าวหน้า 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC ภายในวันที่ 10 ของเดือน โดยจัดประชุมกองเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 

3. จัดประชุมKM ให้ความรู้แก่บุคลากรกองคลังในการขับเคลื ่อนแผนปฏิบัติการกองคลัง  
ให้บรรลุเป้าหมายเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 

4. บันทึกผลการปฏิบัติการในระบบ DOC เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 และดำเนินการ
ตามแผนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 

 
รายการ ระยะเวลา

จัดทำแผน 
จำนวน ผลการขับเคลื่อน 

แผน ผล 
1.แต่งตั้งคณะทำงานการ
จัดทำแผนปฏิบัติการกอง
คลัง และคณะทำงาน
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1 - 31 
ต.ค. 64 

1 ฉบับ 1 ฉบับ ดำเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการฯ 2 
ฉบับ ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6ce
dbf5e73d8f/202111/m_news/36223/
207159/file_download/2b13fd979e8b
dd46dce08cdafe2dff2d.pdf 
 

2. จัดทำแผนปฏิบัติการ
กองคลงั ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
ในระบบ DOC เสนอกรม
เพื่อขออนุมัตงิบประมาณ 

1 -31 
ต.ค. 64 

2 ครั้ง 2 ครั้ง ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการกองคลัง
ฯ แล้ว ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6ce
dbf5e73d8f/202111/m_news/36223/
207159/file_download/ec0d8d31ce1c
5f6def7aad062b306488.pdf 
 

3. วิเคราะห์ช่องว่าง 
(GAP) ทีท่ำให้การ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัตกิาร
กองคลงัไม่บรรลุเป้าหมาย 

1 -31 
ต.ค. 64 

1 ครั้ง 1 ครั้ง ดำเนินการวิเคราะห์  GAP  ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6ce
dbf5e73d8f/202111/m_news/36223/
207159/file_download/4c1da08fb27a
df6c76ba5bedbb6d52ec.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/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
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รายการ ระยะเวลา
จัดทำแผน 

จำนวน ผลการขับเคลื่อน 
แผน ผล 

4. จัดทำมาตรการเพื่อ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตกิารของ
หน่วยงาน 

1 -31 
ต.ค. 64 

1 ครั้ง 1 ครั้ง กำหนดมาตรการในการขับเคลื่อน ตาม  
URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6ce
dbf5e73d8f/202111/m_news/36223/
207159/file_download/4c1da08fb27a
df6c76ba5bedbb6d52ec.pdf 

5. แจ้งเวียน
ประชาสมัพันธ์สื่อสาร
แนวทางเพื่อให้แผนการ
ปฏิบัติงานบรรลเุป้าหมาย 
5.1  แผนปฏิบัติการกอง
คลังที่ได้รบัอนุมัติในระบบ 
DOC /แนวทางบริหาร
งบประมาณกรมอนามัย
ประจำปี พ.ศ.2565 /
แนวทางบรหิารแผนปฏิบัติ
การกรมอนามัย (งบ
ดำเนินงาน)   
5.2  แนวทางในการ
ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ พ.ศ.2565 

1 ต.ค. – 
30 พ.ย. 

4 ครั้ง 4 ครั้ง ดำเนินการสื่อสารแจง้เวียนแผน 4 ครั้ง 
ตาม  URL 
1. แผนปฏิบัติการกองคลัง ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6ce
dbf5e73d8f/202111/m_news/36223/
207159/file_download/ec0d8d31ce1c
5f6def7aad062b306488.pdf 
2. แนวทางบรหิารงบประมาณกรม
อนามัยประจำปี พ.ศ.2565 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6ce
dbf5e73d8f/202111/m_news/36223/
207159/file_download/e2680c7d11e
b708af18c51d08211f0a2.pdf 
3. แนวทางบรหิารแผนปฏิบัติการกรม
อนามัย        (งบดำเนินงาน)   
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6ce
dbf5e73d8f/202111/m_news/36223/
207159/file_download/8b6473f6e88
671e64498010359fdf65b.pdf 
4. แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ พ.ศ.2565 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6ce
dbf5e73d8f/202111/m_news/36223/
207159/file_download/ce99a6cbaa5d
229ede4ddc03ff2834f9.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
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/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
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รายการ ระยะเวลา
จัดทำแผน 

จำนวน ผลการขับเคลื่อน 
แผน ผล 

6. KM ให้ความรู้แก่
บุคลากรกองคลังในการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัตกิาร
กองคลงัใหบ้รรลเุป้าหมาย 

1 พ.ย.  -
10 มี.ค. 

65 

1 ครั้ง 1 ครั้ง https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6ce
dbf5e73d8f/202203/m_news/36223/
207159/file_download/d036fe608a04
c31bb0bdba43ca3f4536.pdf 

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

1 ต.ค. 64 
- 28 ก.พ 

64 

5 ครั้ง 5 ครั้ง กองคลงัได้จัดทำ รบจ.1 ข้ึนเว็บไซต์ 
ดังนี้ 
ครั้งท่ี 1 วันที่ 15 ต.ค.. 64 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6ce
dbf5e73d8f/202111/m_news/36223/
207159/file_download/678ec9fc2878
4f4a4bed766a8ef5506e.pdf 
 
ครั้งท่ี 2 วันที่ 15 พ.ย. 64 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6ce
dbf5e73d8f/202111/m_news/36223/
207159/file_download/75f2dddf4d32
2828801356cd3854aaf3.pdf 
 
ครั้งท่ี 3 วันที่ 15 ธ.ค. 64 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6ce
dbf5e73d8f/202201/m_news/36223/
207159/file_download/5d5271e93fc6
070ee2370877bb9d6f55.pdf 
 
ครั้งท่ี 4 วันที่ 17 ม.ค. 65 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6ce
dbf5e73d8f/202202/m_news/36223/
207159/file_download/7402f2dfad79c
448941b0f7fe224fb88.pdf 
 
ครั้งท่ี 5 วันที่ 15 ธันวาคม 2565  
ตาม URL 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207159/file_download/d036fe608a04c31bb0bdba43ca3f4536.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207159/file_download/d036fe608a04c31bb0bdba43ca3f4536.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207159/file_download/d036fe608a04c31bb0bdba43ca3f4536.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207159/file_download/d036fe608a04c31bb0bdba43ca3f4536.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207159/file_download/d036fe608a04c31bb0bdba43ca3f4536.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/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/75f2dddf4d322828801356cd3854aaf3.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207159/file_download/5d5271e93fc6070ee2370877bb9d6f55.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207159/file_download/5d5271e93fc6070ee2370877bb9d6f55.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207159/file_download/5d5271e93fc6070ee2370877bb9d6f55.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207159/file_download/5d5271e93fc6070ee2370877bb9d6f55.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207159/file_download/5d5271e93fc6070ee2370877bb9d6f55.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207159/file_download/7402f2dfad79c448941b0f7fe224fb88.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207159/file_download/7402f2dfad79c448941b0f7fe224fb88.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207159/file_download/7402f2dfad79c448941b0f7fe224fb88.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207159/file_download/7402f2dfad79c448941b0f7fe224fb88.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207159/file_download/7402f2dfad79c448941b0f7fe224fb88.pdf
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จำนวน ผลการขับเคลื่อน 
แผน ผล 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6ce
dbf5e73d8f/202203/m_news/36223/
207159/file_download/387cede26b8
3dcfb23ba543bf870d4c6.pdf 
 

8. รายงานผลการ
ขับเคลื่อนแผนกำกบั
ติดตามฯ/ประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การในระบบ DOC ภายใน
วันที่ 10 ของเดือน 

1 พ.ย.64 
- 

10 มี.ค.
65 

4 ครั้ง 4 ครั้ง รายงานผลแผนกำกับติดตาม ตาม URL  
ครั้งท่ี 1 วันที่ 7 ธันวาคม 2564 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6
cedbf5e73d8f/202112/m_news/362
23/207159/file_download/78bfaf7a5
6da96efa069fe89d79e43cf.pdf 
 
ครั้งท่ี 2 วันที่ 5 มกราคม 2565 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6
cedbf5e73d8f/202201/m_news/362
23/207159/file_download/fcb73045
3a943c5a21e845663c2e2b82.pdf 
 
ครั้งท่ี 3 วันที่ 7 ก.พ. 2565 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6
cedbf5e73d8f/202202/m_news/362
23/207159/file_download/d3f6c315f
f79471bc751a8275119c11f.pdf 
 
ครั้งท่ี 4 วันที่ 4 มีนาคม 2565 
 

9. บันทึกผลการ
ปฏิบัติการในระบบ DOC 
ทุกวันทำการสุดท้ายของ
เดือน 

1 ต.ค. 64 
– 28 ก.พ. 

65 

5 ครั้ง 5  ครั้ง บันทกึผล DOC รายเดือน 2 ครัง้  ตาม URL 
ครั้งท่ี 1 เดือน ต.ค. 64 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6ce
dbf5e73d8f/202111/m_news/36223/
207159/file_download/11468a24eeda
1dad010f63f13be910f3.pdf 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207159/file_download/387cede26b83dcfb23ba543bf870d4c6.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207159/file_download/387cede26b83dcfb23ba543bf870d4c6.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207159/file_download/387cede26b83dcfb23ba543bf870d4c6.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207159/file_download/387cede26b83dcfb23ba543bf870d4c6.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207159/file_download/387cede26b83dcfb23ba543bf870d4c6.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207159/file_download/78bfaf7a56da96efa069fe89d79e43cf.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207159/file_download/78bfaf7a56da96efa069fe89d79e43cf.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207159/file_download/78bfaf7a56da96efa069fe89d79e43cf.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207159/file_download/78bfaf7a56da96efa069fe89d79e43cf.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207159/file_download/78bfaf7a56da96efa069fe89d79e43cf.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207159/file_download/fcb730453a943c5a21e845663c2e2b82.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207159/file_download/fcb730453a943c5a21e845663c2e2b82.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207159/file_download/fcb730453a943c5a21e845663c2e2b82.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207159/file_download/fcb730453a943c5a21e845663c2e2b82.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207159/file_download/fcb730453a943c5a21e845663c2e2b82.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207159/file_download/d3f6c315ff79471bc751a8275119c11f.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207159/file_download/d3f6c315ff79471bc751a8275119c11f.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207159/file_download/d3f6c315ff79471bc751a8275119c11f.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207159/file_download/d3f6c315ff79471bc751a8275119c11f.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207159/file_download/d3f6c315ff79471bc751a8275119c11f.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
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ครั้งท่ี 2 เดือน พ.ย. 64  
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6ce
dbf5e73d8f/202112/m_news/36223/
207159/file_download/3773730b1ed
5bea85b7677a2d76f916b.pdf 
ครั้งท่ี 3 เดือน ธ.ค. 64 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6ce
dbf5e73d8f/202201/m_news/36223/
207159/file_download/b08cb0ebe12e
1183f45067372a45950f.pdf 
ครั้งท่ี 4 เดือน ม.ค. 65 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6ce
dbf5e73d8f/202202/m_news/36223/
207159/file_download/a0f333ffad27b
d9177b416a5f04b6f29.pdf 
ครั้งท่ี 5 เดือน ก.พ. 65 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6ce
dbf5e73d8f/202203/m_news/36223/
207159/file_download/9853c964c37
bbde2dacd12b0ad2f8d1c.pdf 

และได้บันทึกการปรบัแผนปฏิบัติการกองคลังในระบบ DOC ให้เป็นปจัจบุัน ซึ่งกองคลังมกีารปรบัแผนปฏิบัติ
การ 2 ครั้ง ในไตรมาสที่ 1  และนำข้ึนเว็บไซต์แล้ว ดังนี ้

1. ปรับแผนครัง้ที่ 1  ตาม URL  
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207159/file_downl
oad/ba0083db9b429847c47241bf830c37e5.pdf 

2. ปรับแผนครัง้ที่ 2 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207159/file_downl
oad/1d6f864b567883a5fa27b46222dad634.pdf 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
ตัวช้ีวัดที่ 2.6...  

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
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207159/file_download/b08cb0ebe12e1183f45067372a45950f.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207159/file_download/b08cb0ebe12e1183f45067372a45950f.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207159/file_download/b08cb0ebe12e1183f45067372a45950f.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207159/file_download/b08cb0ebe12e1183f45067372a45950f.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207159/file_download/b08cb0ebe12e1183f45067372a45950f.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207159/file_download/a0f333ffad27bd9177b416a5f04b6f29.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207159/file_download/a0f333ffad27bd9177b416a5f04b6f29.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207159/file_download/a0f333ffad27bd9177b416a5f04b6f29.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207159/file_download/a0f333ffad27bd9177b416a5f04b6f29.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207159/file_download/a0f333ffad27bd9177b416a5f04b6f29.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207159/file_download/9853c964c37bbde2dacd12b0ad2f8d1c.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207159/file_download/9853c964c37bbde2dacd12b0ad2f8d1c.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207159/file_download/9853c964c37bbde2dacd12b0ad2f8d1c.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207159/file_download/9853c964c37bbde2dacd12b0ad2f8d1c.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207159/file_download/9853c964c37bbde2dacd12b0ad2f8d1c.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207159/file_download/ba0083db9b429847c47241bf830c37e5.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207159/file_download/ba0083db9b429847c47241bf830c37e5.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207159/file_download/ba0083db9b429847c47241bf830c37e5.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207159/file_download/1d6f864b567883a5fa27b46222dad634.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207159/file_download/1d6f864b567883a5fa27b46222dad634.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207159/file_download/1d6f864b567883a5fa27b46222dad634.pdf
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ตัวชี ้ว ัดที ่ 2.6  ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)   

นายรังสฤษดิ์ เชื ้อดวงผุย นักวิชาการพัสดุปฏิบ ัต ิการ รายงานผลการกำกับตัวชี ้ว ัดที ่ 2.6  
เป็นการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565      
มีดังนี ้ 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
การดำเนนิงาน 

ตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอน
การดำเนนิงาน 
ท่ีได้ปฏิบัติจริง 

สภาพการดำเนินงาน **หลักฐานประกอบการ
ดำเนินงาน ดำเนินการ 

เสร็จแล้ว 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้

ดำเนินงาน 

1. กำหนดมาตรการ 
กลไก  
การขับเคลื่อนคุณธรรม
และความโปร่งใส 

กำหนดมาตรการ 
กลไก  
การขับเคลื่อน
คุณธรรมและความ
โปรง่ใส 
 

✓ 
 
 

  https://finance.anamai.moph
.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4ce
a50a23c6cedbf5e73d8f/2
02112/m_news/36223/2
07160/file_download/5eca
5327e1d4bd16194f662d
c5a1af6e.pdf 

2. เพิ่มช่องทางการ
สื่อสารแผนและผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
ระดับกลุ่มงาน เช่น 
ไลน์กลุม่ ประชุมกลุม่
งานประจำเดือน 

จัดทำช่องทางการ
สื่อสารแผนและผล
การใช้จ่าย
งบประมาณระดับ
กลุ่มงาน เช่น ไลน์
กลุ่ม ประชุมกลุ่ม
งานประจำเดือน 

✓ 
 

  https://finance.anamai.moph
.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4ce
a50a23c6cedbf5e73d8f/2
02201/m_news/36223/2
07160/file_download/810
40367bc93c31ff6bc701d
2e72c988.pdf 

3. สื่อสารแผนและผล
การจัดซื้อจัดจ้าง 
กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง และระเบียบ
หลักเกณฑก์ารจัดซื้อ
จัดจ้าง 

สื่อสารแผนและผล
การจัดซื้อจัดจ้าง 
กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง และ
ระเบียบหลกัเกณฑ์
การจัดซื้อจัดจ้าง 

✓ 
 

  https://finance.anamai.moph
.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4ce
a50a23c6cedbf5e73d8f/2
02201/m_news/36223/2
07160/file_download/810
40367bc93c31ff6bc701d
2e72c988.pdf 

4. จัดประชุมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณใน
โครงการ/กจิกรรม 
และเปิดโอกาสใหม้ี
ส่วนร่วมในการ
สอบถามในการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ 

จัดประชุมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ
ในโครงการ/กิจกรรม 
และเปิดโอกาสให้มี
ส่วนร่วมในการ
สอบถามในการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ 

✓   https://finance.anamai.moph
.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4ce
a50a23c6cedbf5e73d8f/2
02202/m_news/36223/2
07097/file_download/5afd
b9cf9afd292b90cec5a24c
74c14c.pdf 

การดำเนินงาน... 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207160/file_download/5eca5327e1d4bd16194f662dc5a1af6e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207160/file_download/5eca5327e1d4bd16194f662dc5a1af6e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207160/file_download/5eca5327e1d4bd16194f662dc5a1af6e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207160/file_download/5eca5327e1d4bd16194f662dc5a1af6e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207160/file_download/5eca5327e1d4bd16194f662dc5a1af6e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207160/file_download/5eca5327e1d4bd16194f662dc5a1af6e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207160/file_download/5eca5327e1d4bd16194f662dc5a1af6e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207160/file_download/5eca5327e1d4bd16194f662dc5a1af6e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207160/file_download/81040367bc93c31ff6bc701d2e72c988.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207160/file_download/81040367bc93c31ff6bc701d2e72c988.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207160/file_download/81040367bc93c31ff6bc701d2e72c988.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207160/file_download/81040367bc93c31ff6bc701d2e72c988.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207160/file_download/81040367bc93c31ff6bc701d2e72c988.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207160/file_download/81040367bc93c31ff6bc701d2e72c988.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207160/file_download/81040367bc93c31ff6bc701d2e72c988.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207160/file_download/81040367bc93c31ff6bc701d2e72c988.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207160/file_download/81040367bc93c31ff6bc701d2e72c988.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207160/file_download/81040367bc93c31ff6bc701d2e72c988.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207160/file_download/81040367bc93c31ff6bc701d2e72c988.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207160/file_download/81040367bc93c31ff6bc701d2e72c988.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207160/file_download/81040367bc93c31ff6bc701d2e72c988.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207160/file_download/81040367bc93c31ff6bc701d2e72c988.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207160/file_download/81040367bc93c31ff6bc701d2e72c988.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207160/file_download/81040367bc93c31ff6bc701d2e72c988.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207097/file_download/5afdb9cf9afd292b90cec5a24c74c14c.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207097/file_download/5afdb9cf9afd292b90cec5a24c74c14c.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207097/file_download/5afdb9cf9afd292b90cec5a24c74c14c.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207097/file_download/5afdb9cf9afd292b90cec5a24c74c14c.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207097/file_download/5afdb9cf9afd292b90cec5a24c74c14c.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207097/file_download/5afdb9cf9afd292b90cec5a24c74c14c.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207097/file_download/5afdb9cf9afd292b90cec5a24c74c14c.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207097/file_download/5afdb9cf9afd292b90cec5a24c74c14c.pdf
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การดำเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นการจัดประชุมการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้เก ี ่ยวกับ  
การใช้จ่ายเงินงบประมาณในโครงการ/กิจกรรม เป็นการชี้แจงการดำเนินงานหัวข้อการใช้จ่ายงบประมาณ  
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมในการสอบถามการใช้จ่ายเงินงบประมาณและประเด็นย่อย  
ในหัวข้อคำถามในการจัดซื ้อจัดจ้าง ซึ ่งอยู ่ในหัวข้อคำถามของตัวชี ้วัดด้าน IIT การใช้จ่ายงบประมาณ  
โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 โดยตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มีการประเมิน 2 ส่วน ดังนี้ 

1. ประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ OIT (ค่าน้ำหนัก 
ร ้อยละ 70) ประเมินจากข้อมูลพื ้นฐาน (O1 – O10) และมาตรการ OIT เพื ่อปิด GAB IIT ในหัวข้อที่
หน่วยงานวิเคราะห์ว่าเป็นประเด็นที่ต้องปรับปรุง นั่นคือ หัวข้อการใช้จ่ายงบประมาณ (O1 – O6) ซึ่งได้จดัทำ
เรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารแนบ) 

2. ประเมินระดับการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จากการ 
ตอบแบบวัดการรับรู้ภายในหน่วยงาน IIT ใน 5 ตัวช้ีวัด (ค่าน้ำหนักร้อยละ 30) รอบ 5 เดือนแรก ดาวน์โหลด
มีคะแนนภาพรวมของหน่วยงาน ร้อยละ 97.87 และมีคะแนนแต่ละตัวช้ีวัดด้าน IIT ดังนี้  

1. การปฏิบัตหิน้าที่ ร้อยละ 99.58 
2. การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 97.80 
3. การใช้อำนาจ ร้อยละ 96.82 
4. การใช้ทรัพยส์ินของราชการ รอ้ยละ 97.03 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต ร้อยละ 97.60                   

 (รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดท่ี 2.6) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

➢ภารกิจของหน่วยงาน/ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม (KPI Function) กองคลัง จำนวน 3 ตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดท่ี 3.13 ร้อยละท่ีลดลงของขอ้ผิดพลาดด้านเอกสารการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/ตรวจรับพัสดุ 

นางสาวปวิตรา รุ ่งเรือง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ รายงานผลต่อที่ประชุม ดังนี้  
กลุ่มพัสดุดำเนินการจัดทำตัวช้ีวัดน้ีข้ึน เพื่อเป็นการประเมินความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร ใน 2 ส่วน คือ 
1) เอกสารที่หน่วยงานส่งมาบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS และ 2) เอกสารการตรวจรบัพัสดุ
การรายงานผลการกำกับตัวชี้วัดที่ 3.13 เป็นการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนขับเคลื่อน
นโยบาย มาตรการ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีดังนี้ 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
การดำเนนิงาน 

ตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอน
การดำเนนิงาน 
ท่ีได้ปฏิบัติจริง 

สภาพการดำเนินงาน **หลักฐานประกอบการ
ดำเนินงาน ดำเนินการ 

เสร็จแล้ว 
ระหว่าง

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้

ดำเนินงาน 

1. กำหนดหัวข้อ
การ Checklist 
ข้อมูล 

กำหนดหัวข้อการ 
Checklist ข้อมูล 

✓ 
 
 

  https://finance.anamai.moph.go.th
/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50
a23c6cedbf5e73d8f/202112/
m_news/36223/207162/file_
download/1daed53a4043bcf0
eee24f43e0a8d686.pdf 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207160/file_download/9de0b7f90e9f91774caf81aeaf90a519.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207160/file_download/9de0b7f90e9f91774caf81aeaf90a519.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207162/file_download/1daed53a4043bcf0eee24f43e0a8d686.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207162/file_download/1daed53a4043bcf0eee24f43e0a8d686.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207162/file_download/1daed53a4043bcf0eee24f43e0a8d686.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207162/file_download/1daed53a4043bcf0eee24f43e0a8d686.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207162/file_download/1daed53a4043bcf0eee24f43e0a8d686.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207162/file_download/1daed53a4043bcf0eee24f43e0a8d686.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207162/file_download/1daed53a4043bcf0eee24f43e0a8d686.pdf
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กิจกรรม/ขั้นตอน 
การดำเนนิงาน 

ตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอน
การดำเนนิงาน 
ท่ีได้ปฏิบัติจริง 

สภาพการดำเนินงาน **หลักฐานประกอบการ
ดำเนินงาน 

2. เก็บข้อมลู
ระยะที่ 1  
(ระดับข้อมูล Le) 

เก็บข้อมูลระยะที่ 1 
(ระดับข้อมูล Le) 

✓ 
 

  https://finance.anamai.moph.go.th
/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50
a23c6cedbf5e73d8f/202201/
m_news/36223/207162/file_
download/3370be6df0a2d72
6fb042282f423c864.pdf 
 

3. ให้ชุดความรู้
การจัดทำเอกสาร
ประกอบสัญญา 
และเอกสาร
ประกอบการ
ตรวจรบัพสัดุ 

ให้ชุดความรู้การ
จัดทำเอกสาร
ประกอบสัญญา และ
เอกสารประกอบการ
ตรวจรบัพสัดุ 

✓ 
 

  https://finance.anamai.moph.go.th
/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50
a23c6cedbf5e73d8f/202201/
m_news/36223/207162/file_
download/006017fe01d7c60
585b32c76dc07165e.pdf 
 

4. เก็บข้อมลู 
ระยะที่ 2 
เปรียบเทียบกับ
ข้อมูลระดับ Le 

เก็บข้อมูลระยะที่ 2 
เปรียบเทียบกับ
ข้อมูลระดับ Le 

✓ 
 

  https://finance.anamai.moph.go.th
/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50
a23c6cedbf5e73d8f/202203/
m_news/36223/207162/file_
download/a7292e260fb2a751
b5e7b674d07c11c8.pdf 
 

5. รายงานผล วิเคราะห์ข้อมูล  
เพื่อจัดทำรายงานผล 

✓   https://finance.anamai.moph.go.th
/th/kpi-65/207162 
 

การดำเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์  เป็นการเก็บข้อมูลระยะที่ 2 จากการเก็บข้อมูลเอกสารการจัดทำ
ใบสั ่งซ ื ้อส ั ่งจ ้าง หลังจากให้ชุดความรู ้ เก ี ่ยวกับการจัดทำเอกสารใบสั ่งซ ื ้อส ั ่งจ ้าง การตรวจรับพัสดุ    
ให้กับหน่วยงานส่วนกลางที่ส่งเอกสารเข้ามาบันทึก PO  และบันทึกตรวจรับ ในระบบ GFMIS โดยเก็บข้อมูลใน
ส่วนของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน 164 ฉบับ (ไม่นับรวมส่วนที่ยกเลิก PO เนื่องจากการบริหารเงินงบประมาณ 
ของหน่วยงาน)  การตรวจรับพัสดุ จำนวน 126 ฉบับ พบว่า ร้อยละของข้อผิดพลาดในทุกหัวข้อตาม checklist 
ลดลง รายละเอียดตามตาราง ซึ ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดทำตัวชี ้ว ัด ที ่ต้องการลดข้อผิดพลาด
คลาดเคลื่อนในการจัดทำเอกสาร เนื่องจากเอกสารดังกล่าว จะเป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายของเรื่องตอ่ไป 
รวมถึงต้องการลดข้อสังเกต/ข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เข้าตรวจในแต่ละปีด้วย 

ตาราง...  

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207162/file_download/3370be6df0a2d726fb042282f423c864.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207162/file_download/3370be6df0a2d726fb042282f423c864.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207162/file_download/3370be6df0a2d726fb042282f423c864.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207162/file_download/3370be6df0a2d726fb042282f423c864.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207162/file_download/3370be6df0a2d726fb042282f423c864.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207162/file_download/3370be6df0a2d726fb042282f423c864.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207162/file_download/3370be6df0a2d726fb042282f423c864.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207162/file_download/006017fe01d7c60585b32c76dc07165e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207162/file_download/006017fe01d7c60585b32c76dc07165e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207162/file_download/006017fe01d7c60585b32c76dc07165e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207162/file_download/006017fe01d7c60585b32c76dc07165e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207162/file_download/006017fe01d7c60585b32c76dc07165e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207162/file_download/006017fe01d7c60585b32c76dc07165e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207162/file_download/006017fe01d7c60585b32c76dc07165e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207162/file_download/a7292e260fb2a751b5e7b674d07c11c8.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207162/file_download/a7292e260fb2a751b5e7b674d07c11c8.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207162/file_download/a7292e260fb2a751b5e7b674d07c11c8.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207162/file_download/a7292e260fb2a751b5e7b674d07c11c8.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207162/file_download/a7292e260fb2a751b5e7b674d07c11c8.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207162/file_download/a7292e260fb2a751b5e7b674d07c11c8.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207162/file_download/a7292e260fb2a751b5e7b674d07c11c8.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/th/kpi-65/207162
https://finance.anamai.moph.go.th/th/kpi-65/207162
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(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดท่ี 3.13) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 

 ตัวชี้วัด Function 3.14  ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามเงินยืมราชการ 
 นายทรงวุฒิ  สอนสุด นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
ตัวช้ีวัดที่ 3.14 ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามเงินยืมราชการ  รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 – 
กุมภาพันธ์ 2565) 

ผลการดำเนินงานในรอบ 5 เดือนแรก กองคลังได้ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินที่ตัวช้ีวัด
กำหนดครบถ้วนทุกระดับ โดยระดับที่ 1-3 ไดม้ีการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวช้ีวัด พร้อมทั้งจัดทำแผนการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกองคลัง (บทวิเคราะห์ตัวช้ีวัดที่ 3.14) มีการรายงานการ
ติดตามการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามคำรับรองฯ ในระบบ DOC ครบทุกเดือนภายในระยะเวลาที่กำหนด (รายงาน
การติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด) ได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การกำกับติดตามเงินยืมราชการ
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกองคลัง (มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การกำกับติดตามเงินยืมราชการ)        

การดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนการขับเคลื่อนที่กำหนดตามเกณฑ์การให้คะแนน
ระดับที่ 4 และ 5 ในรอบ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565) มีดังนี้ 

ระดับที่ 4... 

ปริมาณ 
(เร่ือง)

ปริมาณ
ท่ีผิดพลาด

ร้อยละ
(ของจ านวนเร่ือง)

ปริมาณ 
(เร่ือง)

ปริมาณ
ท่ีผิดพลาด

ร้อยละ
(ของจ านวนเร่ือง)

1 วันท่ีของการเสนอราคาต้องหลังจากอนุมัติรายงานขอซ้ือขอจ้าง 106 29 27.36        164 7 4.27           23.09      

2 การเสนอเร่ืองซ้ือจ้างต้องเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานท่ีต้องการเสนอราคา 106 7 6.60          164 2 1.22           5.38        
3 รายละเอียดในใบเสนอราคาต้องครบถ้วน (ก าหนดส่งมอบ 

ก าหนดยืนราคา ค่าปรับ การรับประกันความช ารุดบกพร่อง)
106 28 26.42        164 5 3.05           23.37      

1 ช่ือรายการในใบส่ัง จ านวนเงินตัวเลขและตัวหนังสือถูกต้อง 106 4 3.77          164 2 1.22           2.55        
2 ก าหนดส่งมอบตรงกับในเสนอราคา TOR หรือรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะพัสดุ (Spec.) ท่ีคณะกรรมการก าหนด
106 5 4.72          164 2 1.22           3.50        

3 ใบส่ังลงนาม และวันท่ีโดยผู้มีอ านาจท้ังผู้ส่ังซ้ือ/จ้าง และ
ผู้รับใบส่ังซ้ือ/จ้าง พร้อมประทับตราส าคัญบริษัทฯ (ถ้ามี)

106 8 7.55          164 2 1.22           6.33        

4 กรณีมอบอ านาจ เอกสารการมอบอ านาจ การติดอากรแสตมป์ (กรณี
เป็นการจ้าง) และเอกสารแนบท้ายถูกต้อง

106 6 5.66          164 3 1.83           3.83        

1 ใบส่งของมีรายละเอียดเป็นไปตามใบเสนอราคา
ได้แก่ ช่ือรายการสินค้า และรายละเอียดของสินค้า

74 4 5.41          126 0 -             5.41        

2 ใบกรรมการตรวจรับ ได้แก่ ช่ือคณะกรรมการพร้อมต าแหน่งตรงกับ
รายงานขอซ้ือขอจ้าง รายสินค้าท่ีรับมอบ จ านวนเงิน ตรงกับใบส่งของ

74 - - - - - -

1 รหัสศูนย์ต้นทุน ผลผลิต กิจกรรมหลัก รหัส GF ประเภท ค่าใช้จ่าย ต้อง
เป็นตามท่ีได้รับงบประมาณ

74 7 9.46          126 2 1.59           7.87        
อ่ืน ๆ (ใบปะหน้าเพ่ือขอกัน PO และใบปะหน้าเพ่ือส่งเบิก

ข้อมูลระยะ 2 (Le)

ตารางเปรียบเทียบร้อยละท่ีลดลงของข้อผิดพลาดด้านเอกสารการจัดท าใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง/ตรวจรับพัสดุ 
ระหว่าง ข้อมูลระยะท่ี 1 Le และ ข้อมูลระยะท่ี 2

ร้อยละ
ท่ีลดลงจาก 
ระยะ 1 Le

ล าดับ หัวข้อท่ีพบว่าไม่ถูกต้อง

การตรวจเอกสารการออกใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

การตรวจใบเสนอราคา

เอกสารการตรวจรับพัสดุ

เอกสารการจัดท าใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง

ข้อมูลระยะ 1 (Le)

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207163/file_download/714bc672981cdf8e316560738fea52f4.pdf
http://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=94&indID=412
http://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=opdc-indicator-resultind/index&orgID=94&indID=412
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207163/file_download/ea83b18b366dbae3b5795e808564a20c.pdf
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ระดับท่ี 4 ผลผลิตครบถ้วนตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อนท่ีกำหนด  

กิจกรรม/ขั้นตอน มาตรการ 
การรายงานผลการดำเนินงาน 

เปา้ 
หมาย 

ผลการดำเนนิงาน หลักฐาน (ไฟล์/Link) 

1. ประชุมชี ้แจงเพื่อ
หาแนวทางการดำเนิน 
งานการกำกับติดตาม
เงินยืมราชการให้     
มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 

1.เพิ่มประสิทธิภาพของ
ก ร ะบวนการกำกั บ
ติดตามเงินยืมราชการ 
เพื ่อให้การปฏิบัติงาน
เป ็นไปตามระเบ ียบ
กระทรวงการคลัง 
2. พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความเข ้าใจ   ใน กฎ 
ระเบ ียบหล ักเกณฑ์  
ต่างๆ มากยิ่งข้ึน 

1 กลุ่มบัญชี กองคลัง ได้จัดประชุม 
เพื ่อหาแนวทางการดำเนินงาน
การกำกับติดตามเงินยืมราชการ  
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 
และได้สรุปรายงานการประชุม
เผยแพร ่บนเว ็บไซต ์กองคลัง
เรียบร้อยแล้ว 

รายงานการประชุมกองคลงั เรือ่ง 
การกำกับติดตามเงินยืมราชการ  
(ดาวน์โหลด) 

2. จ ัดทำมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน (SOP) 
ของการกำกับติดตาม
เงินยืมราชการ 

1 จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(SOP) การกำกับติดตามเงินยืม
ราชการ และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์
กองคลังเรียบร้อยแล้ว  

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 
การกำกับติดตามเงินยืมราชการ 
(ดาวน์โหลด) 

3.ร ายงานผลการ
กำกับติดตามการส่ง
ช ำ ร ะ ค ื น เ ง ิ น ยื ม
ราชการประจำเดือน 

8 รอบ 5 เดือนแรก 3 ครั้ง 
รายงานผลการกำกับติดตามการ
ส ่ งชำระค ืนเง ินย ืมราชการ
ประจำเดือน พ.ย. ธ.ค.64 และ 
ม.ค.65 และเผยแพร่บนเว็บไซต์
กองคลังเรียบร้อยแล้ว 
รอบ 5 เดือนหลัง 5 ครั้ง 
ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ  

1.รายงานผลการติดตามเงินยืม
ราชการประจำเด ือน พ.ย.64 
(ดาวน์โหลด) 
2.รายงานผลการติดตามเงินยืม
ราชการประจำเด ือน ธ.ค.64 
(ดาวน์โหลด) 
3.รายงานผลการติดตามเงินยืม
ราชการประจำเด ือน ม.ค.65 
(ดาวน์โหลด) 

4. ส ื ่อสารให้ความรู้
เก ี ่ ยวก ับการกำกับ
ติดตามเงินยืมราชการ
ให้แก่บุคลากร 

 2 รอบ 5 เดือนแรก 1 ครั้ง 
จัดทำหนังสือทบทวนแนวทาง
ปฏิบัติการยืมเงินราชการ และ
แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบ 
ตามหนังสือที่ สธ 0903.03/ว
715 ลงว ันท ี ่  28 มกราคม 
2565  
รอบ 5 เดือนหลัง 1 ครั้ง 
ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ 

หนังสือทบทวนแนวทางปฏิบัติ 
การยืมเงินราชการ  
(ดาวน์โหลด) 

5. โครงการประชุม
เชิงปฏิบ ัต ิการ การ
พ ั ฒ น า ศ ั ก ย ภ า พ
บุคลากรและเครือข่าย
ด้านการเงินการคลัง 
ประจำปีงบประมาน 
พ.ศ.2565 

 1 ดำเนินการจัดประชุมโครงการ 
“การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และเครือข่ายด้านการเงินการ
คลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 
15-17 ธ.ค.64        ณ โรงแรม
โกลเด้น ซิต้ี จังหวัดระยอง      

One page โครงการประชุมเชิง
ปฏิบ ัต ิการเร ื ่อง “การพ ัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและเครือข่าย
ด้านการเง ินการคลัง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565     
เมื่อวันที่ 15-17 ธ.ค.64         
ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้  
จังหวัดระยอง (ดาวน์โหลด) 

 

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
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207163/file_download/cca8a980b8e6810d2b48b9d0a418b98d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207163/file_download/080836d5d948621e655441ae1c84e4f3.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207163/file_download/3d60d4103ac5658acbbbebf7334f0409.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207163/file_download/c7d0aec54d33280d0c3e5f96886f0006.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/th/kpi-65/207163#gallery
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กิจกรรม/ขั้นตอน มาตรการ 
การรายงานผลการดำเนินงาน 

เปา้ 
หมาย 

ผลการดำเนนิงาน หลักฐาน (ไฟล์/Link) 

6. ประชุมติดตามผล
การดำเนิน งานการ
กำกับติดตามเงินยืม
ราชการ 

 1 ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ  

 
ระดับท่ี 5 มีผลลัพธ์ตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนท่ีตัวชี้วัดกำหนด 
รายงานผลการติดตามเงินยืมราชการประจำเดือน 

เดือน 

จำนวนลูกหนี้เงินยืมราชการคงเหลือ (ราย) 

ยังไม่ถึงกำหนด
ชำระ 

เกินกำหนด 
ชำระไม่เกิน  

15 วัน 

เกินกำหนด 
ชำระเกนิกว่า  

15 วัน 
รวม 

พฤศจิกายน 2564 204 - - 204 

ธันวาคม 2564 217 - - 217 

มกราคม 2565 229 - - 229 

รวม 650 - - 650 

รายละเอียดลูกหนี้คงเหลือเป็นการเก็บข้อมูลของเดือน พฤศจิกายน ธันวาคม 2564 และ 
มกราคม 2565  

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนนท่ี 5 
รายงานผลการติดตามเงินยืมราชการประจำเดือนไม่มีจำนวนลูกหนี้เงินยืมราชการค้างชำระ

เกินกำหนด  
สูตรคำนวณตัวชี้วัด = (A/B)  x  100 

A : จำนวนลูกหนี้เงินยืมราชการค้างชำระเกินกำหนด 
B : จำนวนลูกหนี้เงินยืมราชการคงเหลือทั้งหมด 

วิธีคำนวณ A   = 0 ราย 
          B   = 650 ราย 
     = (0/650) x 100 
    = 0 
จากการดำเนินการในรอบ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – 

กุมภาพันธ์ 2565) ตามรายงานผลการติดตามเงินยืมราชการประจำเดือน พฤศจิกายน ธันวาคม 2564 และ
มกราคม 2565 ไม่มีรายการลูกหนี้เงินยืมราชการค้างชำระเกินกำหนด 

 
ประเมินผล... 
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ประเมินผลคะแนนระดับที ่ 4 และ 5 ของตัวชี ้วัดที ่ 3.14 ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตาม             
เงินยืมราชการ รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565) 
คะแนนประเมินตนเอง ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 (ระดบัที่ 4 และ 5) กองคลัง 

ตัวชี้วัด ระดับ เกณฑ ์ คะแนน หลักฐานประกอบ 
คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ตัวชี้วัดที่ 3.14 
ร ะ ด ั บ ค ว า ม 
สำเร ็จของการ
กำก ับต ิ ดตาม
เงินยืมราชการ 
 

4 
 

1. มจีำนวนผลผลิตครบ
ตามจำนวนมาตรการที่
กำหนด (0.5) 
2. มีจำนวนผลผลิตครบ
ตามที่กำหนดในแผนการ
ขับเคลื่อน (0.5) 

1 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
ตัวช้ีวัดที่ 3.14  
ระดับความสำเร็จของการกำกบั
ติดตามเงินยืมราชการ  รอบ 5 
เดือนแรก (ตุลาคม 2564 – 
กุมภาพันธ์ 2565)   
(ดาวน์โหลด) 
 
 
 
 

1 

5 มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมาย
เป็นสัดส่วนตาม
ระยะเวลาไม่มจีำนวน
ลูกหนีเ้งินยืมราชการค้าง
ชำระเกินกำหนด 

1 1.รายงานผลการติดตามเงินยืม
ราชการประจำเดือน พ.ย.64 
(ดาวน์โหลด) 
2.รายงานผลการติดตามเงินยืม
ราชการประจำเดือน ธ.ค.64 
(ดาวน์โหลด) 
3.รายงานผลการติดตามเงินยืม
ราชการประจำเดือน ม.ค.65 
(ดาวน์โหลด) 
4 . ร า ย ง า น ส ร ุ ป ผ ล ก า ร
ดำเน ินงานตัวช ี ้ว ัดที ่ 3.14 
ระดับความสำเร็จของการกำกบั
ติดตามเงินยืมราชการ  รอบ 5 
เดือนแรก (ตุลาคม 2564 – 
กุมภาพันธ์ 2565)   
(ดาวน์โหลด) 
 
 
 
 

1 

  
ระดับที่ 4... 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207163/file_download/0d793e37a03d9a9d9170deedbf5aa38c.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207163/file_download/cca8a980b8e6810d2b48b9d0a418b98d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207163/file_download/080836d5d948621e655441ae1c84e4f3.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207163/file_download/3d60d4103ac5658acbbbebf7334f0409.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207163/file_download/0d793e37a03d9a9d9170deedbf5aa38c.pdf
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ระดับท่ี 4 Output ผลผลิต  

กิจกรรม/ขั้นตอน มาตรการ 
การรายงานผลการดำเนนิงาน 

เป้า 
หมาย 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน (ไฟล์/Link) 

1. ประชุมช ี ้ เพ ื ่อหา
แนวทางการดำเนิน 
งานการกำกับติดตาม
เงินยืมราชการให้     
มีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล 

1.เพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการกำกั บ
ติดตามเงินยืมราชการ 
เพื ่อให ้การปฏิบัติงาน
เป ็นไปตามระเบ ียบ
กระทรวงการคลัง 
 
2. พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรอย่างต่อเนื ่อง 
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจ    
ใน กฎ ระเบยีบ
หลกัเกณฑ์ ต่างๆ  
มากยิ่งข้ึน 

1 กลุ่มบัญชี กองคลัง ได้จัดประชุม 
เพื ่อหาแนวทางการดำเนินงาน
การกำกับติดตามเงินยืมราชการ 
เม ื ่ อว ันท ี ่  29 พฤศจ ิกายน 
2564 และได้สรุปรายงานการ
ประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์กอง
คลังเรียบร้อยแล้ว 
 
 

รายงานการประชุมกองคลัง เรื่อง 
การกำกับติดตามเงินยืมราชการ  
(ดาวน์โหลด) 

2. จัดทำมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (SOP)  
ของการกำกับติดตาม
เงินยืมราชการ 
 

1 จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(SOP) การกำกับติดตามเงินยืม
ราชการ และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์
กองคลังเรียบร้อยแล้ว  

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 
การกำกับติดตามเงินยืมราชการ 
(ดาวน์โหลด) 

3.รายงานผลการกำกบั
ติดตามการส่งชำระคืน
เงินยืมราชการ 
ประจำเดือน 

 8 รอบ 5 เดือนแรก 3 ครั้ง 
รายงานผลการกำกับติดตามการ
ส ่ งชำระค ืนเง ินย ืมราชการ
ประจำเดือน พ.ย. ธ.ค.64 และ 
ม.ค.65 และเผยแพร่บนเว็บไซต์
กองคลังเรียบร้อยแล้ว 
รอบ 5 เดือนหลัง 5 ครั้ง 
ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ  
 

1.รายงานผลการติดตามเงินยืม
ราชการประจำเดือน พ.ย.64 
(ดาวน์โหลด) 
2.รายงานผลการติดตามเงินยืม
ราชการประจำเด ือน ธ.ค.64 
(ดาวน์โหลด) 
3.รายงานผลการติดตามเงินยืม
ราชการประจำเด ือน ม.ค.65 
(ดาวน์โหลด) 

4. สื่อสารให้ความรู้
เกี่ยวกับการกำกบั
ติดตามเงินยมืราชการ
ให้แก่บุคลากร 

 2 รอบ 5 เดือนแรก 1 ครั้ง 
จัดทำหนังสือทบทวนแนวทาง
ปฏิบัติการยืมเงินราชการ  
และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงาน
ทราบ ตามหนังสือที่ 
 สธ 0903.03/ว715  
ลงวันที่ 28 มกราคม 2565  
 
รอบ 5 เดือนหลงั 1 ครั้ง 
ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ 
 

หนังสือทบทวนแนวทางปฏิบัติ 
การยืมเงินราชการ  
(ดาวน์โหลด) 

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
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207163/file_download/cca8a980b8e6810d2b48b9d0a418b98d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207163/file_download/080836d5d948621e655441ae1c84e4f3.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207163/file_download/3d60d4103ac5658acbbbebf7334f0409.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207163/file_download/c7d0aec54d33280d0c3e5f96886f0006.pdf
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กิจกรรม/ขั้นตอน มาตรการ 
การรายงานผลการดำเนนิงาน 

เป้า 
หมาย 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน (ไฟล์/Link) 

5. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและ
เครือข่ายด้านการเงิน
การคลัง ประจำปีงบ
ประมาน พ.ศ.2565 

 1 ดำเนินการจัดประชุมโครงการ 
“การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และเครือข่ายด้านการเงินการ
คลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 
15-17 ธ.ค.64 ณ โรงแรม
โกลเด้น ซิตี้  จังหวัดระยอง      
 

One page โครงการประชุมเชิง
ปฏิบ ัต ิการเร ื ่อง “การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและเครือข่าย
ด้านการเงินการคลัง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565    
 เมื่อวันที่ 15-17 ธ.ค.64        
 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้  
จังหวัดระยอง (ดาวน์โหลด) 

6. ประชุมติดตามผล
การดำเน ิน งานการ
กำกับติดตามเง ินยืม
ราชการ 

 1 ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ  

ระดับท่ี 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด  
รายงานผลการติดตามเงินยืมราชการประจำเดือน 

เดือน 
จำนวนลูกหนี้เงินยืมราชการคงเหลือ (ราย) 

ยังไม่ถึงกำหนด
ชำระ 

เกินกำหนดชำระ 
ไม่เกิน 15 วัน 

เกินกำหนดชำระ
เกินกว่า 15 วัน 

รวม 

พฤศจิกายน 2564 204 - - 204 
ธันวาคม 2564 217 - - 217 
มกราคม 2565 229 - - 229 

รวม 650 - - 650 
รายละเอียดลูกหนี้คงเหลือเป็นการเก็บข้อมูลของเดือน พฤศจิกายน ธันวาคม 2564 และ มกราคม 

2565  
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนนท่ี 5 

รายงานผลการติดตามเงินยืมราชการประจำเดือนไม่มีจำนวนลูกหนี้เงินยืมราชการค้างชำระ
เกินกำหนด  
สูตรคำนวณตัวชี้วัด = (A/B)  x  100 

A : จำนวนลูกหนี้เงินยืมราชการค้างชำระเกินกำหนด 
B : จำนวนลูกหนี้เงินยืมราชการคงเหลือทั้งหมด 

วิธีคำนวณ         A  = 0 ราย 
           B  = 650 ราย 
        = (0/650) x 100 
        = 0 
จากการดำเนินการในรอบ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 

2565) ตามรายงานผลการติดตามเงินยืมราชการประจำเดือน พฤศจิกายน ธันวาคม 2564 และมกราคม 
2565 ไม่มีรายการลูกหนี้เงินยืมราชการค้างชำระเกินกำหนด 

ตัวช้ีวัดที่ 3.15... 

https://finance.anamai.moph.go.th/th/kpi-65/207163#gallery
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 ตัวชี้วัดท่ี 3.15 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาประสิทธภิาพกระบวนการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ และการจา่ยเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online  
 นางสาวบุษณี ม่วงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผลการจัดทำตัวชี้วัดที่ 3.15 
ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2565 ดังนี ้

สรุปแบบฟอร์มกำกับและติดตามกระบวนการเบิกจ่ายเงินตาม SOP 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองคลัง 

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 ใบสำคัญจำนวนทั้งหมด 1,968 ฉบับ ดังนี ้

ใบสำคัญ/เดือน 
จำนวนวันตั้งแต่รับเอกสาร – เงินเขา้บญัช ี

รวม 
5 วัน 6 วัน 7 วัน 

พฤศจิกายน 125 168 9 302 
ธันวาคม 578 158 20 756 
มกราคม 444 25 1 470 

กุมภาพันธ์ 331 109 0 440 
รวมทั้งหมด 1,478 460 30 1,968 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนนท่ี 4  
คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.00 

ร้อยละความสำเร็จ 70 - 75 76 - 80 81 - 85 86 – 90  91 ข้ึนไป 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  
ร้อยละของความสำเรจ็ในการเบกิจ่ายเงินงบประมาณทีจ่่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ภายใน

ระยะเวลา 6 วันทำการ  = 
จำนวนใบสำคัญที่เบิกจ่ายภายในระยะเวลา 6 วันทำการ 

จำนวนใบสำคัญเบิกจ่ายทั้งหมดที่จา่ยเงินผ่านระบบ 𝐾𝑇𝐵
×100 

      = 
𝟏,𝟗𝟑𝟖

𝟏,𝟗𝟔𝟖
×100 

   = 98.48 %  
   = 1 คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนนท่ี 5 
คะแนน 0.5 1 

ร้อยละความสำเร็จ ≥75 ≤75 
สูตรคำนวณตัวช้ีวัด  
ร้อยละของความสำเรจ็ในการเบกิจ่ายเงินงบประมาณทีจ่่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ภายใน

ระยะเวลา 5 วันทำการ  = 
จำนวนใบสำคัญที่เบิกจ่ายภายในระยะเวลา 5 วันทำการ 

จำนวนใบสำคัญเบิกจ่ายทั้งหมดที่จา่ยเงินผ่านระบบ 𝐾𝑇𝐵
×100 

      = 
𝟏,𝟒𝟕𝟖

𝟏,𝟗𝟔𝟖
×100 

   = 75.10 %  
   = 1 คะแนน 

การวิเคราะห์... 
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การวิเคราะห์กระบวนการเบกิจ่ายเงินงบประมาณ  
 ผลจากการเก็บข้อมูลร้อยละของความสำเร็จในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่จ่ายผ่านระบบ KTB Corporate 
Online ดังนี ้

- ภายในระยะเวลา 6 วันทำการ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 64 - มกราคม 65 คิดเป็นร้อยละ 98.48 
- ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 64 - มกราคม 65 คิดเป็นร้อยละ 75.10 

 จากการวิเคราะห์กระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานใน  7 ขั้นตอน 
ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 64 – กุมภาพันธ์ 65 ได้ตัดขั้นตอนงานที่มีขั้นตอนที่มีการทำงานที่ซ้ำซ้อนและ
ขั ้นตอนที่จะต้องปรับปรุงรอบเวลาในการงาน เพื ่อช่วยเพิ ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดความสูญเปล่าใน
กระบวนการทำงาน วิเคราะห์ได้ดังนี้ 
 
 1. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีขั้นตอนการทำงานท่ีซ้ำซ้อน  ดังนี้ 
 - ข้ันตอนที่ 1 รับใบสำคัญขอเบิก (กลุ่มอำนวยการ) 
  1.3 ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือด้วยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 
 - ข้ันตอนที่ 2 คุมงบประมาณ (กลุ่มงบประมาณ) 
  2.4 ลงทะเบียนคุมหักงบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 
  2.6 สารบรรณกลุ่ม ลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือด้วยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 
 - ข้ันตอนที่ 3 ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก (กลุ่มการเงิน) 

  3.3 สารบรรณกลุ่มลงทะเบียนรับหนังสือด้วยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 
 - ข้ันตอนที่ 4 ขอเบิกเงินในระบบ GFMIS ตรวจแล้วถูกต้อง (กลุ่มการเงิน) 
  4.6 เจ้าหน้าที่บันทึกเลขขอเบิก(ขบ.) และวันที่ขอเบิก ในระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 
  4.7 สารบรรณกลุ่ม ส่งหนังสือด้วยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 

- ข้ันตอนที่ 5 ตรวจสอบงบประมาณ (กลุ่มงบประมาณ) 
   5.4 ผู้รับผิดชอบตรวจสอบรายละเอียดการคุมเงินงบประมาณกับใบขอเบิก(ขบ)ในระบบบริหาร
การเงินการคลัง (D-fins)  

- ข้ันตอนที่ 6 บันทึกบัญชีแยกประเภท (กลุ่มบัญชี) 
  6.2 รับใบสำคัญจากกลุ่มงบประมาณด้วยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 
  6.5 ส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบบันทึกบัญชีด้วยระบบระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 
  6.9 บันทึกรายการแสดงสถานะการเบิกจ่ายเงิน (RPT 503) ในระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) 
  6.15 สารบรรณกลุ่ม ลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือด้วยระบบบรหิารการเงินการคลัง (D-fins) 
ให้กลุ่มการเงิน งานการเงิน 
 2. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีขั้นตอนท่ีจะต้องปรับปรุงรอบเวลาในการงาน  ดังนี้ 

 - ข้ันตอนที่ 4 ขอเบิกเงินในระบบ GFMIS ตรวจแล้วถูกต้อง (กลุ่มการเงิน) 
  4.5 อนุมัติขอเบิกและอนุมัติสั่งจ่าย (ปลดบล็อก) ใบสำคัญขอเบิกไปยังกรมบัญชีกลาง (2 รอบ/วัน) 
รอบ 1 เวลา 11.00 น  รอบ 2 เวลา 15.00 น. 
แนวทางในการดำเนินการหลังวิเคราะห์กระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 1. ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนทั้งหมดโดยการยกเลิกการใช้งานระบบ
บริหารการเงินการคลัง (D-fins) ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565  
ดำเนินการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีขั้นตอนการทำงานท่ีซ้ำซ้อนท้ังหมดเรียบร้อยแล้ว 

 2. ปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานที่มีข้ันตอนที่จะต้องปรับปรุงรอบเวลาในการงานในข้ันตอน ดังนี้  
  เดิม ข้ันตอนที่ 4 ขอเบิกเงินในระบบ GFMIS ตรวจแล้วถูกต้อง (กลุ่มการเงิน) 



31 
 
  4.5 อนุมัติขอเบิกและอนุมัติสั่งจ่าย (ปลดบล็อก) ใบสำคัญขอเบิกไปยังกรมบัญชีกลาง (2 รอบ/วัน) 
รอบ 1 เวลา 11.00 น  รอบ 2 เวลา 15.00 น. 

  ใหม่ ข้ันตอนที่ 4 ขอเบิกเงินในระบบ GFMIS ตรวจแล้วถูกตอ้ง (กลุ่มการเงิน) 
  4.5 อนุมัติขอเบิกและอนุมัติสั่งจ่าย (ปลดบล็อก) ใบสำคัญขอเบิกไปยังกรมบัญชีกลาง (2 รอบ/วัน) 
รอบ 1 เวลา 10.45 น  รอบ 2 เวลา 14.45 น. ดำเนินการเปลี่ยนเวลาเรียบร้อยแล้ว 
 
มติท่ีประชมุ  รบัทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืน  ๆ 
 ประธานขอช่ืนชมเจ้าหน้าที่กองคลังที่ให้ความร่วมมือในการเตรียมเข้ารับการตรวจประเมิน
ครั้งนี้และเจ้าหน้าที่กองคลัง  
 4.1 ในวันอังคารที ่ 8 มีนาคม 2565 กรมอนามัยได้มีกำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
กรมอนามัย ครบรอบ 70 ปี ขอความร่วมมอืเจ้าหน้าทีก่องคลังแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยมาร่วมงาน 
 4.2  ให้เตรียมจัดทำการประเมินผลงานการปฏิบัติราชการ รอบ 1 ตุลาคม 2565 –  
30 มีนาคม 2565 
 4.3 ประกาศรายชื่อคนดีศรีอนามัยดีเด่น คนดีศรีอนามัย ระดับกรม และศรีอนามัย ระดับ
หน่วยงานประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งกองคลังมีผู้ได้รับเลือกให้เป็นศรีอนามัย ระดับ
หน่วยงาน จำนวน 3 คน มีรายช่ือดังต่อไปนี้  
 1) นางสาวเพ็ญแข  แบ่งด ี ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ      กลุ่มงบประมาณ 
 2) นางสาวนุชรา  พรมใต้     ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มการเงิน 
 3) นางศริญญา  หงษ์ทอง   ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ส3   กลุ่มการเงิน 
 4.4 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสฯ ดังนั้น กองคลังได้นำเก้าอี้ ไปวาง 
ไว้หน้าระเบียงสำนักงานกองคลัง เพื่ออำนวยการความสะดวกในการรับประทานกลางวันเจ้าหน้าที่กองคลัง 
 4.5 ในระหว่างวันควรมีการเปิดประตู หน้าต่างสำนักงาน เพื่อเป็นการระบายอากาศ  
 4.6 กองการเจ้าหน้าที่จะจัดทำหนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับเรื่องการไม่ควรนำเด็กที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ 
ที่จะฉีดวัคซีนได้ มาที่สถานที่ทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเช้ือโรค 
   4.7 การพัฒนาองค์กร (Organization Development = OD) ให ้เจ ้าหน้าที ่ไปช่วยกันคิดว่า 
จะไปเมื่อไหร่ สถานที่ใด 
 4.8 การประเมินองค์กรคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที ่ ท ี ่  สธ 0902.07/ว787 ลงวันที ่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 โดยให้หน่วยงาน 
ส่งแบบประเมินองค์กรคุณธรรม ตามแบบฟอร์มพร้อมหลักฐานภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 กลุ่มอำนวยการ 
ได้รวบรวมกิจกรรมและผลดำเนินการเพื่อจัดทำแบบประเมินองค์กรคุณธรรมพร้อมหลักฐานภายในเวลาที่กำหนด  
และขอรายงานความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กองคลัง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 1 ให้ที่ประชุมทราบ มีรายละเอียดตามลิงค์ ดาวน์โหลด  

มติท่ีประชมุ  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑2.0๐ น. 
 
 นางพิสมัย  พุ่มสุข ผู้จดรายงานการประชุม 
 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

https://finance.anamai.moph.go.th/th/transparency-policy/download?id=88792&mid=32093&mkey=m_document&lang=th&did=28428
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การประชุมสื่อสารนโยบาย และกำกับติดตามผลการดำเนนิงานจัดทำตัวชี้วัด 
ของกองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 6/2565 

เมื่อวันศุกร์ท่ี 4 มีนาคม  2565 เวลา 09.30 - 12.00น. 
ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามยั 

 

 
 

 
 

 
 



รายงานผลการวิเคราะห function 3.13 
รอยละท่ีลดลงของขอผิดพลาดดานเอกสารการจัดทําใบส่ังซ้ือส่ังจาง/ตรวจรับพัสดุ 

 เอกสารของการจัดทําใบส่ังซ้ือส่ังจาง/ตรวจรับพัสดุ 
 ใน 5 เดือนแรก เปนการจัดเก็บขอมูล ซ่ึงไดจัดทําตาราง checklist การเก็บขอมูล เพ่ือตรวจสอบ 

เอกสารท่ีสงถึงกองคลังเพ่ือบันทึกใบสั่งซ้ือสั่งจางในระบบการเงินการคลังภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  
โดยกําหนดขอมูลใหใบสั่งซ้ือสั่งจางตองมีรายละเอียดท่ีถูกตอง ครบถวน เชน จํานวนเงิน กําหนดสงมอบ ระยะเวลา
รับประกัน ผูลงนามใบสั่ง/ผูลงนามรับใบสั่ง ใบเสนอราคาของคูสัญญาตองมีการลงนามและประทับตรา (ถามี)  
เลขท่ีโครงการ และเลขคุมสัญญาตองตรงกับการขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจาง เปนตน 

- 2 เดือนแรก (พ.ย. - ธ.ค. 64) เปนการเก็บขอมูลระดับ LE เนื่องจากยังไมมีขอมูลเดิม ซ่ึงจาก 
การจัดเก็บขอมูล ไดคัดเลือกหัวขอท่ีมีขอผิดพลาดเกินรอยละ 3 เพ่ือมาเปนฐานขอมูลแรก  ดังนี้  

ตารางท่ี 1 รายงานการจัดเก็บขอมูลระยะท่ี 1 Le  

 
 
 
 
 
 

ปริมาณ 

(เรื่อง)

ปริมาณ

ที่ผิดพลาด

รอยละ

(ของจํานวนเรื่อง)

1 วันที่ของการเสนอราคาตองหลังจากอนุมัติรายงานขอซื้อขอจาง 106 29 27.36        

2 การเสนอเรื่องซื้อจางตองเสนอตอหัวหนาหนวยงานที่ตองการเสนอราคา 106 7 6.60          

3 รายละเอียดในใบเสนอราคาตองครบถวน (กําหนดสงมอบ 

กําหนดยืนราคา คาปรับ การรับประกันความชํารุดบกพรอง)

106 28 26.42        

1 ชื่อรายการในใบสั่ง จํานวนเงินตัวเลขและตัวหนังสือถูกตอง 106 4 3.77          

2 กําหนดสงมอบตรงกับในเสนอราคา TOR หรือรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะพัสดุ (Spec.) ที่คณะกรรมการกําหนด

106 5 4.72          

3 ใบสั่งลงนาม และวันที่โดยผูมีอํานาจทั้งผูสั่งซื้อ/จาง และ

ผูรับใบสั่งซื้อ/จาง พรอมประทับตราสําคัญบริษัทฯ (ถามี)

106 8 7.55          

4 กรณีมอบอํานาจ เอกสารการมอบอํานาจ การติดอากรแสตมป (กรณี

เปนการจาง) และเอกสารแนบทายถูกตอง

106 6 5.66          

1 ใบสงของมีรายละเอียดเปนไปตามใบเสนอราคา

ไดแก ชื่อรายการสินคา และรายละเอียดของสินคา

74 4 5.41          

2 ใบกรรมการตรวจรับ ไดแก ชื่อคณะกรรมการพรอมตําแหนงตรงกับ

รายงานขอซื้อขอจาง รายสินคาที่รับมอบ จํานวนเงิน ตรงกับใบสงของ

74 - -

1 รหัสศูนยตนทุน ผลผลิต กิจกรรมหลัก รหัส GF ประเภท คาใชจาย ตอง

เปนตามที่ไดรับงบประมาณ

74 7 9.46          

เอกสารการจัดทําใบสั่งซื้อสั่งจาง

การตรวจใบเสนอราคา

การตรวจเอกสารการออกใบสั่งซื้อสั่งจาง

เอกสารการตรวจรับพัสดุ

อื่น ๆ (ใบปะหนาเพื่อขอกัน PO และใบปะหนาเพื่อสงเบิก)

หมายเหตุลําดับ หัวขอที่พบวาไมถูกตอง

ขอมูลระยะ 1 (Le)
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 จากตารางขอมูล ของการจัดเก็บขอมูลระยะท่ี 1 Le  ตามหัวขอการ checklist ขอมูล พบวา 
มีหลายขอตามตาราง มีขอผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการจัดทําเอกสารในหัวขอของการตรวจเอกสารการจัดทําใบสั่งซ้ือ
สั่งจาง และการตรวจรับพัสดุกอนสงเบิกจายเกินรอยละ 3 ดังนั้น เพ่ือเปนการลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
ในข้ันตอนดังกลาวได จึงไดจัดทําชุดความรูข้ึนมาเพ่ือตอบโจทกผลลัพธท่ีไดจากตาราง เปนลักษณะคําถาม - คําตอบ 
เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือจัดจาง เขาใจไดงาย และดําเนินการจัดเก็บขอมูลระยะ 2 เพ่ือประเมินขอผิดพลาด
หลังจากใหชุดความรู เพ่ือหาขอสรุปเปนคําตอบ หรือตอบปญหาของสิ่งท่ีกําหนดไวหรือไม  

 
 

ลําดับ ขอผิดพลาดที่พบ ลักษณะ/รายการ ขอผิดพลาดที่พบวาไมถูกตอง การใหความรูหนวยงาน link ขอมูล

การตรวจใบเสนอราคา

1 วันที่ของการเสนอราคาไมถูกตอง สวนใหญหนวยงานในสวนกลางมีการจัดหาโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข) วงเงินการ

จัดหาไมเกิน 500,000 บาท  เจาหนาที่พัสดุจึง

ดําเนินการเจรจาขอรายละเอียดราคาจากผูขาย/

ผูรับจาง เพื่อใชแนบประกอบเรื่องซื้อ/จาง ดังนั้น

ที่พบขอผิดพลาด วันที่ที่ปรากฎจึงเปนกอนวัน

อนุมัติรายงานขอซื้อหรือขอจาง

วันที่ของการเสนอราคา ตองเปนหลังจากอนุมัติ

หรือวันเดียวกับการอนุมัติ ซึ่งตามระเบียบขอ 24

 เมื่อหัวหนาหนวยงานรัฐใหความเห็นชอบ

รายงานขอซื้อหรือขอจาง ตามขอ 22 หรือขอ 

23 แลว ใหเจาหนาหนาที่ดําเนินการตามวิธีซื้อ

หรือจางนั้นตอไป กอรปกับตามระเบียบขอ 22 

ในการซื้อหรือจางแตละวิธี นอกจากการซื้อที่ดิน

หรือสิ่งปลูกสราง ตามขอ 23 และขอ 79 วรรค

สอง ใหเจาหนาที่จัดทํารายงานขอซื้อหรือจาง

เสนอหัวหนาหนวยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ 

นั่นหมายความวา การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ใดๆ ตองทํารายงานขอซื้อขอจางตามระเบียบ

กอน จึงจัดหาผูเสนอราคา

2 รายละเอียดใบเสนอราคาไมถูกตอง ไมครบถวน การระบุรายละเอียดในใบสั่ง ไมสอดคลองกับ

รายละเอียดของ spec. หรือขอบเขตงานจาง เชน

 จํานวนวันที่สงมอบ หรือระบุการยืนราคาใน

ใบสั่งไมตรงกับ spec.หรือ TOR ที่หนวยงาน

กําหนด

การระบุรายละเอียดใบเสนอราคาตองครบถวน

ตาม TOR ที่กําหนด ทั้งนี้ เพื่อใหพัสดุที่ตรวจรับ

มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือขอบเขตงาน

จาง มีการยืนราคา เพื่อปองกันไมใหผูขาย/ผูรับ

จาง เปลียนแปลงราคาไปจากที่กําหนด และมี

การระบุคาปรับไวชัดเจน เมื่อไมมีปฏิบัติตาม

สัญญาเกิดขึ้น ไมสามารถสงมอบพัสดุได ตองมี

การคํานวณคาปรับตามหลักเกณฑและระเบียบ

3 การเสนอเรื่องซื้อจางตอหนวยงานซื้อ/จางไมถูกตอง ยื่นถึงตัวบุคคล เชน ประธานการจัดซื้อ/จาง หรือ

เสนอตอหัวหนาเจาหนาที่ ที่ถูกตองคือตองยื่นถึง

ตอหัวหนาหนวยงานของรัฐที่ดําเนินการจัดซื้อจัด

จาง

ใบเสนอราคา ผูขาย/ผูรับจาง ตองยื่นถึงตอ

หัวหนาหนวยงานของรัฐ เพื่อยืนยันหรือแสดงวา

กําลังเสนอราคากับหนวยงาน เชน เรียน 

ผูอํานวยการสํานัก ..., เรียน ผูอํานวยการกอง.. 

เปนตน

ขั้นตอนการออกใบสั่งซื้อสั่งจาง

1 ชื่อรายการในใบสั่ง จํานวนเงินตัวเลขและตัวหนังสือไมถูก มีการ copy ขอความแลวไมแกไขใหถูกตอง เชน 

พิมพจํานวนตัวเลขกับขอความกํากับอักษรไม

ตรงกัน

หลักฐานทางการเงิน ตองมีตัวเลขและจํานวน

เงินที่เปนตัวอักษรที่ตรงกัน

2 กําหนดสงมอบไมตรงกับในเสนอราคา TOR หรือ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ (Spec.) 

ที่คณะกรรมการกําหนด

มีการกําหนดรายละเอียดไมตรงกัน เชน จํานวน

แกรมของกระดาษที่ใช ความสูง ความหนา ความ

กวาง 

หนวยนับ ของพัสดุไมตรงกับรายละเอียดของ 

spec. พัสดุ

รายละเอียดสําคัญของพัสดุในใบสั่งซื้อ/สั่งจาง 

ตองมีจํานวนหนวย ปริมาณ ลักษณะ คุณภาพ 

ตลอดจนมูลคาของพัสดุที่เสนอถูกตอง ครบถวน 

ตาม spec. หรือขอบเขตงานจาง

3 ใบสั่งลงนาม และวันที่โดยผูมีอํานาจทั้งผูสั่งซื้อ/จาง 

และผูรับใบสั่งซื้อ/จาง พรอมประทับตราสําคัญบริษัทฯ 

(ถามี)

ไมระบุวันที่ลงนามในใบสั่ง หรือไมมีการ

ประทับตราสําคัญของบริษัทฯ กรณีระบุผูมี

อํานาจลงชื่อผูกพันตามหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนเปนนิติบุคคล

ขอตกลงเปนหนังสือ (ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง) เปน

สัญญาลดรูป ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด

จางและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 มาตรา 

96 วรรคหนึ่ง ตองมีขอมูลที่ครบถวน เพื่อ

ปองกันขอขัดแยงหรือขอพิพาทในอนาคต ซึ่ง

อาจจะกอใหเกิดการเสียเปรียบหรือไมรัดกุมได 

ดังนั้น ตองมีการลงลายมือชื่อของผูมีอํานาจทั้ง

สองฝาย (ผูซื้อ/ผูวาจาง) และ ผูขาย/ผูรับจาง

4 กรณีมอบอํานาจ เอกสารการมอบอํานาจ การติดอากร

แสตมป (กรณีเปนการจาง) และเอกสารแนบทายไม

ถูกตอง

 - ผูรับใบสั่งไมมีอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจ 

 - วันที่มอบอํานาจไมสอดคลองกัน มีการมอบ

อํานาจหลังลงนามในใบสั่ง หรือมอบอํานาจ

หลายรายการ แตติดอากรแสตมปเพียง 10 บาท 

 - ไมติดอากรแสตมปกรณีเปนงานจาง หรือติดแต

ไมครบจํานวนตามประมวลรัษฎากร หรือกรณี

วงเงินจางเกิน 200,000 บาท ก็พบวายังมีการ

ใชอากรแสตมป โดยไมมีการชําระอากรเปนตัว

เงิน โดยการสลักหลังตราสารที่กรมสรรพากร

กําหนด

 - การมอบอํานาจ ตองชอบดวยกฎหมาย 

 - การติดอากรแสตมป และการทําตราสาร (จาง

ทําของ) 

 1) กรณีการจางที่มีวงเงินไมเกิน 200,000 

บาท ติดอากรแสตมปที่ตนฉบับ 1 บาท ของทุก

จํานวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 

บาท และปดอากรแสตมปที่คูฉบับ 5 บาท โดย

ใหผูรับจางเปนผูเสียอกรและเปนผูขีดฆาแสตมป 

แตหนวยงานก็สามารถขีดฆาแทนไดเชนกัน

 2)  กรณีการจางที่มีวงเงินตั้งแต 200,000 

บาท ขึ้นไป ใหผูรับจางชําระอากรเปนตัวเงิน 

โดยการสลักหลังตราสารที่กรมสรรพากร

https://finance.anamai.m
oph.go.th/web-upload/

19xea11d5b0d4cea50a23c6
cedbf5e73d8f/

202201/m_news/36223/20
7162/file_download/

006017fe01d7c60585b32c7
6dc07165e.pdf
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 หลังจากใหชุดความรูแกหนวยงานในสวนกลาง เพ่ือลดขอผิดพลาดดานการจัดเอกสารการจัดทํา
ใบสั่งซ้ือสั่งจาง/ตรวจรับพัสดุ มีขอมูลท่ีไดจัดเก็บ ดังนี้  
 

 
 
 

ลําดับ ขอผิดพลาดที่พบ ลักษณะ/รายการ ขอผิดพลาดที่พบวาไมถูกตอง การใหความรูหนวยงาน link ขอมูล

ขั้นตอนการตรวจเอกสารตรวจรับพัสดุกอนสงเบิก

1 ใบสงของมีรายละเอียดเปนไปตามใบเสนอราคา ไดแก 

ชื่อรายการสินคา และรายละเอียดของสินคา

ผิดในรายละเอียด เชน แบบพิมพกําหนดกระดาษ

 A4 จํานวน 50 หนา แตสิ่งที่สงมอบขนาด

แกรมของกระดาษ และจํานวนหนาไมตรงกับ 

TOR หรือเปนกรณีรายการที่สงมอบไมตรงกับชื่อ

ที่กําหนดในใบสั่งซื้อ/จาง

 - ใบสงของมีรายละเอียดเปนไปตามใบเสนอ

ราคา ไดแก ชื่อรายการสินคา รายละเอียดของ

สินคา จํานวนเงินที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

ระยะเวลารับประกัน วันที่สงมอบไมเกิน

กําหนดการสงมอบ 

 - ใบกรรมการตรวจรับ ไดแก ชื่อคณะกรรมการ

พรอมตําแหนงตรงกับรายงานขอซื้อขอจาง 

รายการพัสดุที่ไดรับมอบ จํานวนเงินตรงกับใบสง

ของ ระยะเวลาการตรวจรับไมเกิน 5 วันทําการ 

หลังจากไดรับใบสงของ หากระยะเวลาการตรวจ

รับเกิน ตองมีการขอขยายวันตรวจรับดวย

อื่นๆ (ใบปะหนาเพื่อขอกัน PO และใบปะหนาเพื่อสงเบิก )

ระบุศูนยตนทุนขอเบิก ประเภทงบประมาณ ไมถูกตอง ระบุประเภทงบประมาณ  แหลงเงินงบประมาณ

 หรือศูนยตนทุนหนวยงานขอเบิกไมถูกตอง เมื่อ

มีการตรวจพบ ตองมีการแกไขเอกสาร ทําให

ขั้นตอนระยะเวลาการดําเนินงานนั้นลาชา

รหัสศูนยตนทุน ผลผลิต กิจกรรม ประเภท

คาใชจาย ตองเปนไปตามโครงสรางงบประมาณ

ที่ไดรับ ของแตละหนวยงาน (สํานัก/กอง/กลุม/

ศูนย)

https://finance.anamai.m
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ปริมาณ 

(เรื่อง)

ปริมาณ

ที่ผิดพลาด

รอยละ

(ของจํานวนเรื่อง)

ปริมาณ 

(เรื่อง)

ปริมาณ

ที่ผิดพลาด

รอยละ

(ของจํานวนเรื่อง)

1 วันที่ของการเสนอราคาตองหลังจากอนุมัติรายงานขอซื้อขอจาง 106 29 27.36        164 7 4.27           23.09      

2 การเสนอเรื่องซื้อจางตองเสนอตอหัวหนาหนวยงานที่ตองการเสนอราคา 106 7 6.60          164 2 1.22           5.38        

3 รายละเอียดในใบเสนอราคาตองครบถวน (กําหนดสงมอบ 

กําหนดยืนราคา คาปรับ การรับประกันความชํารุดบกพรอง)

106 28 26.42        164 5 3.05           23.37      

1 ชื่อรายการในใบสั่ง จํานวนเงินตัวเลขและตัวหนังสือถูกตอง 106 4 3.77          164 2 1.22           2.55        

2 กําหนดสงมอบตรงกับในเสนอราคา TOR หรือรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะพัสดุ (Spec.) ที่คณะกรรมการกําหนด

106 5 4.72          164 2 1.22           3.50        

3 ใบสั่งลงนาม และวันที่โดยผูมีอํานาจทั้งผูสั่งซื้อ/จาง และ

ผูรับใบสั่งซื้อ/จาง พรอมประทับตราสําคัญบริษัทฯ (ถามี)

106 8 7.55          164 2 1.22           6.33        

4 กรณีมอบอํานาจ เอกสารการมอบอํานาจ การติดอากรแสตมป (กรณี

เปนการจาง) และเอกสารแนบทายถูกตอง

106 6 5.66          164 3 1.83           3.83        

1 ใบสงของมีรายละเอียดเปนไปตามใบเสนอราคา

ไดแก ชื่อรายการสินคา และรายละเอียดของสินคา

74 4 5.41          126 0 -             5.41        

2 ใบกรรมการตรวจรับ ไดแก ชื่อคณะกรรมการพรอมตําแหนงตรงกับ

รายงานขอซื้อขอจาง รายสินคาที่รับมอบ จํานวนเงิน ตรงกับใบสงของ

74 - - - - - -

1 รหัสศูนยตนทุน ผลผลิต กิจกรรมหลัก รหัส GF ประเภท คาใชจาย ตอง

เปนตามที่ไดรับงบประมาณ

74 7 9.46          126 2 1.59           7.87        

อื่น ๆ (ใบปะหนาเพื่อขอกัน PO และใบปะหนาเพื่อสงเบิก

ขอมูลระยะ 2 (Le)

ตารางเปรียบเทียบรอยละที่ลดลงของขอผิดพลาดดานเอกสารการจัดทําใบสั่งซื้อสั่งจาง/ตรวจรับพัสดุ 

ระหวาง ขอมูลระยะที่ 1 Le และ ขอมูลระยะที่ 2

รอยละ

ที่ลดลงจาก 

ระยะ 1 Le

ลําดับ หัวขอที่พบวาไมถูกตอง

การตรวจเอกสารการออกใบสั่งซื้อสั่งจาง

การตรวจใบเสนอราคา

เอกสารการตรวจรับพัสดุ

เอกสารการจัดทําใบสั่งซื้อสั่งจาง

ขอมูลระยะ 1 (Le)
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การประเมินผลลัพธจากการเก็บขอมูล 
ระดับคะแนนท่ี 4  
Output ผลผลิต 

 
วิธีการคํานวณ 
รอยละท่ีลดลงของขอผิดพลาด = รอยละของขอผิดพลาดของระยะท่ี 1 – รอยละของขอผิดพลาดระยะท่ี 2 
ระดับคะแนนท่ี 5 
Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด 
คาคะแนนวัดผลลัพธ พิจารณาจากรอยละของขอผิดพลาดท่ีลดลงจากฐานขอมูลระยะท่ี 1 

 
วิธีการคํานวณ 

รอยละท่ีลดลงของขอผิดพลาด = รอยละของขอผิดพลาดของระยะท่ี 1 – รอยละของขอผิดพลาดระยะท่ี 2 
 จากตาราง ฐานขอมูลท่ีจัดเก็บขางตน รอยละท่ีลดลงของขอผิดพลาด เปรียบเทียบกับขอมูลระยะท่ี 1 Le 

ลดลงมากกวารอยละ 1 ดังนั้น Outcome ของตัวชี้วัดอยูท่ีระดับคะแนนท่ี 5  

สรุปไดวา การจัดทําเครื่องมือเพ่ือใชจัดเก็บฐานขอมูลดังกลาว เปนเครื่องมือในการคนหาคําตอบจากขอมูล 
ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาการเรียนรูและการทํางาน เพ่ือใหทุกหนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงานดานเอกสาร
หลักฐานเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ไมใหเกิดขอผิดพลาด และจัดเอกสารการตรวจรับพัสดุใหถูกตอง ครบถวน  
ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือเวียนกรมอนามัยท่ี สธ. 0903.05/ว2354 ลงวันท่ี 
29 ตุลาคม 2564 และลดจํานวนขอสังเกตของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินในการตรวจเอกสารในการจัดซ้ือจัด
จางได  

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

 
 
 
  
 
 
                                                                                                                       

คะแนน 0.2-0.39 0.4-0.59 0.6-0.79 0.8-0.99 1

รอยละที่ลดลดของขอผิดพลาด

เทียบกับขอมูลระยะแรก

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

คะแนน 0.5 1

รอยละที่ลดลดของขอผิดพลาด

เทียบกับขอมูลระยะ 1

ลดลง > 0.5 ≥ 1


