
กองคลัง 

ตัวช้ีวัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนหลัง) 

ระดับที่ 1 : Assessment  

1.1 บทวิเคราะห์สถานการณ์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมาย

ผลเบิกจ่าย ภาพรวม งบด าเนนิงาน งบลงทุน ภาพรวม งบด าเนนิงาน งบลงทุน ภาพรวม งบด าเนนิงาน งบลงทุน ภาพรวม งบด าเนนิงาน งบลงทุน

เป้าหมาย 33.00 33.00 33.00 55.00 55.00 55.00 84.00 84.00 84.00 98.00 98.00 98.00

ผลเบิกจ่าย 33.88 29.79 70.51 68.09 64.44 100.00 97.18 96.83 100.00 71.49 100.00 19.70

เป้าหมาย 73.00 73.00 73.00 55.00 55.00 55.00 84.00 84.00 84.00 100.00 100.00 100.00

ผลเบิกจ่าย 82.08 82.08 0.00 67.77 67.22 100.00 85.66 83.33 100.00 100.00 100.00 100.00

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

ผลเบิกจ่าย 51.65 51.65 ไมมี่ 60.80 59.44 100.00 83.47 80.68 100.00 100.00 100.00 100.00

2563

2564

ปีงบประมาณ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

2562



 

เมื่อน าผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 

และผลเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 จากระบบบริหารการเงิน

การคลัง (GFMIS) มารวบรวมและแสดงในรูปแบบตารางและกราฟ พบว่า กองคลังสามารถด าเนินการเบิกจ่าย

ได้ตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กรมอนามัยก าหนด และเมื่อเปรียบเทียบในช่วงไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 2         

ในปีงบประมาณ 2562-2564 ซึ่งในบางปีงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กรมอนามัยก าหนด            

แต่ในไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2565 สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายตัวชี้วัด           

ที่กรมอนามัยก าหนด จะเห็นได้ว่าการเบิกจ่ายงบประมาณที่สูงกว่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึง

ความสามารถในการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการปรับตัวเมื่อเจอสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้        

เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19), การใช้งานระบบบริหารการเงินการคลัง

ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ที่ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการปฏิบัติงานใน    

การเบิกจ่ายในบางขั้นตอน การยกเลิกระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) ท าให้บุคลากรกองคลังต้องท า

ความเข้าใจ ปรับกระบวนการท างานไปสู่ระบบเดิมก่อนที่จะน าระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) มาใช้       

และศึกษาแนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับขั้นตอนการปฏิบัติงานในการเบิกจ่ายที่ เปลี่ยนแปลง             

และเป็นการพัฒนาบุคลากรของกองคลังให้มีความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพ 

และสามารถด าเนินงานตลอดจนให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเวลา   

กองคลังจึงมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกองคลังตลอดจน    

แนวทางการปฏิบัติงานให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของการปฏิบัติงานในปัจจุบัน เพ่ือสร้างความ

เข้าใจที่ตรงกัน 

1.2 องค์ความรู้ที่น ามาใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ  

องค์ความรู้ที่น ามาใช้ในการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

URL 

1. พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ วิ ธี ก า ร
งบประมาณ พ.ศ. 2561  

https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/362
23/207097/file_download/89fbf3b975c86dc88233dfa29b82f7d0.pdf  

2. ระเบียบระทรวงการคลังว่าด้วย
เงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562  

https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/362
23/207097/file_download/af294f6c5a11a70a5030b1f17ceafe05.pdf  

3. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน  
การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และ
การน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562  

https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/362
23/207097/file_download/e44796126fa7da235e873f5f6326d93f.pdf  
 
 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/89fbf3b975c86dc88233dfa29b82f7d0.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/89fbf3b975c86dc88233dfa29b82f7d0.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/89fbf3b975c86dc88233dfa29b82f7d0.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/af294f6c5a11a70a5030b1f17ceafe05.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/af294f6c5a11a70a5030b1f17ceafe05.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/af294f6c5a11a70a5030b1f17ceafe05.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/e44796126fa7da235e873f5f6326d93f.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/e44796126fa7da235e873f5f6326d93f.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/e44796126fa7da235e873f5f6326d93f.pdf


องค์ความรู้ที่น ามาใช้ในการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

URL 

4 . ร ะ เ บี ยบ ว่ า ด้ ว ย ก า ร บ ริ ห า ร
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/362
23/207097/file_download/eb095b32e538f809194c3546dda3c76f.pdf  
 

5. แนวทางการบริหารงบประมาณ
กรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/362
23/207097/file_download/c9247f64fe925cfa4c486796fe1c3fa1.pdf  

6. แนวทางในการด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/362
23/207097/file_download/682f5eecff30ae51276f4111b3ec0226.pdf  

7. แผนปฏิบัติการกองคลัง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/362
23/207097/file_download/75e220071480b2c74eb08155a6e96a64.pdf  
- ปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณกองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบ

ด าเนินงาน) (6 เดือนหลัง) 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/3
6223/207097/file_download/afeacc37da9f2a90c476b6484fa87fdc.pdf  

- ปรับแผนปฏิบัติการกองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 1 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/3
6223/207097/file_download/fcb4a9957c303b5faa1330610dc3b1fb.pd
f  

- ปรับแผนปฏิบัติการกองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 2 
   https://finance.anamai.moph.go.th/web-

upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/3
6223/207097/file_download/90137c0db6299cb770e68537d3201d59.
pdf  

- ปรับแผนปฏิบัติการกองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 3 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/3
6223/207097/file_download/278240679e0db3d4c878f36e6b804516.
pdf  

8. SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/362
23/207097/file_download/8fca5381778972069bcfb5b35b8f1961.pdf  

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/eb095b32e538f809194c3546dda3c76f.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/eb095b32e538f809194c3546dda3c76f.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/eb095b32e538f809194c3546dda3c76f.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/c9247f64fe925cfa4c486796fe1c3fa1.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/c9247f64fe925cfa4c486796fe1c3fa1.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/c9247f64fe925cfa4c486796fe1c3fa1.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/682f5eecff30ae51276f4111b3ec0226.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/682f5eecff30ae51276f4111b3ec0226.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/682f5eecff30ae51276f4111b3ec0226.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/75e220071480b2c74eb08155a6e96a64.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/75e220071480b2c74eb08155a6e96a64.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/75e220071480b2c74eb08155a6e96a64.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207097/file_download/afeacc37da9f2a90c476b6484fa87fdc.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207097/file_download/afeacc37da9f2a90c476b6484fa87fdc.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207097/file_download/afeacc37da9f2a90c476b6484fa87fdc.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207097/file_download/fcb4a9957c303b5faa1330610dc3b1fb.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207097/file_download/fcb4a9957c303b5faa1330610dc3b1fb.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207097/file_download/fcb4a9957c303b5faa1330610dc3b1fb.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207097/file_download/fcb4a9957c303b5faa1330610dc3b1fb.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207097/file_download/90137c0db6299cb770e68537d3201d59.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207097/file_download/90137c0db6299cb770e68537d3201d59.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207097/file_download/90137c0db6299cb770e68537d3201d59.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207097/file_download/90137c0db6299cb770e68537d3201d59.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207097/file_download/278240679e0db3d4c878f36e6b804516.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207097/file_download/278240679e0db3d4c878f36e6b804516.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207097/file_download/278240679e0db3d4c878f36e6b804516.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207097/file_download/278240679e0db3d4c878f36e6b804516.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207097/file_download/8fca5381778972069bcfb5b35b8f1961.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207097/file_download/8fca5381778972069bcfb5b35b8f1961.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207097/file_download/8fca5381778972069bcfb5b35b8f1961.pdf


2. Advocacy/Intervention  

     (2.1) มาตรการ การเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หลักการและเหตุผล เพื่อให้กองคลังสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายตัวช้ีวัดที่กรมอนามัยก าหนด    
ทุกเดือนของปีงบประมาณ 

PIRAB GAP 
R กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่ก าหนด ซึ่งเป็นข้อมูลใหม่ 
A การสื่อสารที่สามารถสร้างความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ

ของกองคลัง 

 แนวทางการพัฒนา 
R การควบคุม ก ากับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
A สร้างช่องทาง และวิธีการสื่อสารที่มีคุณภาพ เพื่อให้บุคลากรรับทราบข้อมูลการเบิกจ่ายที่เป็น

ปัจจุบัน 

(2.1) ประเด็นความรู้ แนวทางในการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เหตุผลการน าประเด็นความรู้
มาใช้ 

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้หน่วยงานสามารถจัดท าแผนการ
เบิกจ่ายและเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด จึงก าหนด
แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 , จัดท าแผนปฏิบัติการกองคลัง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบด าเนินงาน) และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณกองคลัง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบด าเนินงาน) และสื่อสารแนวทางการบริหารงบประมาณ
กรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าปี ของผู้รับบริการ (บุคลากรในกองคลัง) 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับบริการ (บุคลากรในกองคลัง) 

(2.2) มาตรการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในกองคลัง 

หลักการและเหตุผล เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ  ข้อปฏิบัติใหม่ ๆ            
ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ตลอดจนแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. 2565 

PIRAB GAP 
B บุคลากรบางส่วนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 แนวทางการพัฒนา 
B ก าหนดและสื่อสารแนวทางในการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 
B จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกองคลัง 

(2.2) ประเด็นความรู้ กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ 

เหตุผลการน าประเด็นความรู้
มาใช้ 

กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณมีความหลากหลาย กลุ่มงานแต่
ละกลุ่มในกองคลังจึงมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงาน
ของตนเองเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเข้าใจ ซึ่งกันและกันใน
หน่วยงาน จึงก าหนดประเด็นความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับข้องกับการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้ผู้รับบริการ 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับบริการ (บุคลากรในกองคลัง) 



ระดับที่ 3 : Management and Governance  

3.1 แผนการขับเคลื่อนมาตรการและประเด็นความรู้  

 

ชื่อกิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
แล ะสื่ อ ส า ร ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ก อ ง ค ลั ง       

กรมอนามัย 

ครั้ง 1 ครั้ง 1 ต.ค. 64
  

10 เม.ย. 65 

2. สื่อสารแนวทางและแผน เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจที่ตรงกันในการเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าปี ของผู้รับบริการ
(บุคลากรในกองคลัง) ดังนี้ 
(1) แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 
(2) แผนปฏิบัติการกองคลัง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบด าเนินงาน) และ
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ กองคลัง 
ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ .  2 565           
(งบด าเนินงาน)  
(3) แนวทางการบริหารงบประมาณ 
กรมอนามั ย  ประจ าปี งบประมาณ     
พ.ศ. 2565 

 
 
 

 
ครั้ง 

 
ครั้ง 

 
 
 

 
ครั้ง 

 
 
 

 
1 ครั้ง 

 
1 ครั้ง 

 
 
 

 
1 ครั้ง 

 
 
 

 
  1 ต.ค. 64 
 
  1 ต.ค. 64 
 
 
 
 
  1 ต.ค. 64
  

 
 
 
 
10 เม.ย. 65 
 
10 เม.ย. 65 
 
 
 
 
10 เม.ย. 65 
 

3. จัดท า SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้ง 1 ครั้ง 1 มี.ค. 65 10 เม.ย. 65 
4. จัดท ารายงานผลติดตามเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ทุกเดือน 
และสื่อสารทางเว็บไซต์กองคลัง กรม
อนามัย 

ครั้ง 5 ครั้ง 1 มี.ค. 65 31 ก.ค. 65 

5. กองคลังมีการ KM /One Page /   
E-book กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ แนวทาง
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ครั้ง 1 ครั้ง 1 มี.ค. 65 31 ก.ค. 65 

6. มีการก ากับ ติดตาม และรายงานผล
การเบิกจ่ายให้บุคลากรในกองคลังทราบ
ทุกเดือนผ่านที่ประชุมกองคลัง 

ครั้ง 5 ครั้ง 1 มี.ค. 65 10 ส.ค. 65 



3.2   ผลการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน                                   

ชื่อกิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ผลการด าเนินงาน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและสื่อสารทาง
เว็บไซต์กองคลัง กรมอนามัย 

ครั้ง 1 ครั้ง 1 ต.ค. 64
  

10 เม.ย. 65 - https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202110/m_news/3
6223/207097/file_download/87b649153e640e45d81e056fc9a631c6.p
df 

2. สื่อสารแนวทางและแผน เพ่ือสร้างความ
เข้าใจที่ตรงกันในการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าปี ของผู้รับบริการ(บุคลากรในกองคลัง) 
ดังนี้ 
(1) แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. 2565 
 
(2) แผนปฏิบัติการกองคลัง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (งบด าเนินงาน) และแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณ กองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  (งบด าเนินงาน)  
( 3 )  แ น ว ท า ง ก า ร บ ริ ห า ร ง บ ป ร ะ ม า ณ 
กรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 

 
ครั้ง 

 
 

    ครั้ง 
 
 
 

ครั้ง 

 
 
 

 
1 ครั้ง 

 
 

   1 ครั้ง 
 
 

 
1 ครั้ง 

 
 
 

 
  1 ต.ค. 64 
 
  
  1 ต.ค. 64 
 
 
 
  1 ต.ค. 64
  

 
 
 
 
10 เม.ย. 65 
 
 
10 เม.ย. 65 
 
 
 
10 เม.ย. 65 

 
 
 
 
- https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/3
6223/207097/file_download/682f5eecff30ae51276f4111b3ec0226.pdf 
- https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/3
6223/207097/file_download/75e220071480b2c74eb08155a6e96a64.p
df 
- https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/3
6223/207097/file_download/c9247f64fe925cfa4c486796fe1c3fa1.pdf 
 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202110/m_news/36223/207097/file_download/87b649153e640e45d81e056fc9a631c6.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202110/m_news/36223/207097/file_download/87b649153e640e45d81e056fc9a631c6.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202110/m_news/36223/207097/file_download/87b649153e640e45d81e056fc9a631c6.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202110/m_news/36223/207097/file_download/87b649153e640e45d81e056fc9a631c6.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/682f5eecff30ae51276f4111b3ec0226.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/682f5eecff30ae51276f4111b3ec0226.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/682f5eecff30ae51276f4111b3ec0226.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/75e220071480b2c74eb08155a6e96a64.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/75e220071480b2c74eb08155a6e96a64.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/75e220071480b2c74eb08155a6e96a64.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/75e220071480b2c74eb08155a6e96a64.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/c9247f64fe925cfa4c486796fe1c3fa1.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/c9247f64fe925cfa4c486796fe1c3fa1.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/c9247f64fe925cfa4c486796fe1c3fa1.pdf


ชื่อกิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ผลการด าเนินงาน 
3. จัดท า SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้ง 1 ครั้ง 1 มี.ค. 65 10 เม.ย. 65 - - https://finance.anamai.moph.go.th/web-

upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/2070
97/file_download/8fca5381778972069bcfb5b35b8f1961.pdf  

4. จัดท ารายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ (รบจ.1) ทุกเดือน และสื่อสารทาง
เว็บไซต์กองคลัง กรมอนามัย 

ครั้ง 5 ครั้ง 1 มี.ค. 65 31 ก.ค. 65 - รบจ. (01) เดือนมีนาคม 2565 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/3
6223/207097/file_download/1eed1e6bd20ee92832f275a3d7498490.p
df  

5. กองคลังมีการ KM /One Page /E-book
กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ แนวทางเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

ครั้ง 1 ครั้ง 1 มี.ค. 65 31 ก.ค. 65  

6. มีการก ากับ ติดตาม และรายงานผลการ
เบิกจ่ายให้บุคลากรในกองคลังทราบทุกเดือน
ผ่านที่ประชุมกองคลัง 

ครั้ง 5 ครั้ง 1 มี.ค. 65 10 ส.ค. 65  

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207097/file_download/8fca5381778972069bcfb5b35b8f1961.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207097/file_download/8fca5381778972069bcfb5b35b8f1961.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207097/file_download/8fca5381778972069bcfb5b35b8f1961.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207097/file_download/1eed1e6bd20ee92832f275a3d7498490.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207097/file_download/1eed1e6bd20ee92832f275a3d7498490.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207097/file_download/1eed1e6bd20ee92832f275a3d7498490.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207097/file_download/1eed1e6bd20ee92832f275a3d7498490.pdf


3.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 ค าสั่งกองคลังที่ 34/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะท างานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ 2565 สั่ง ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564 

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

upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202110/m_news/36223/207097/file_downl

oad/87b649153e640e45d81e056fc9a631c6.pdf  

3.4 มี SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ตามหนังสือ กรมอนามัย ที่ สธ 0903.02/ว980 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แจ้งยกเลิกการใช้

งานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงาน พร้อม

อัปโหลดขึ้นเว็บไซต์  

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

upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207097/file_download/8fca5381

778972069bcfb5b35b8f1961.pdf  

3.5 มีรายงานการติดตามการด าเนินงานตัวช้ีวัด ตามค ารับรองฯ ทุกเดือนและน าขึ้นเว็ปไซต์ของหน่อยงาน 

ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

3.6 มีรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน พร้อมน าข้อมูล

อัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน 

- รบจ. (01) เดือนมีนาคม 2565 

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

upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207097/file_downl

oad/1eed1e6bd20ee92832f275a3d7498490.pdf  

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202110/m_news/36223/207097/file_download/87b649153e640e45d81e056fc9a631c6.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202110/m_news/36223/207097/file_download/87b649153e640e45d81e056fc9a631c6.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202110/m_news/36223/207097/file_download/87b649153e640e45d81e056fc9a631c6.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207097/file_download/8fca5381778972069bcfb5b35b8f1961.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207097/file_download/8fca5381778972069bcfb5b35b8f1961.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207097/file_download/8fca5381778972069bcfb5b35b8f1961.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207097/file_download/1eed1e6bd20ee92832f275a3d7498490.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207097/file_download/1eed1e6bd20ee92832f275a3d7498490.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207097/file_download/1eed1e6bd20ee92832f275a3d7498490.pdf

