
 
รายงานการประชุม 

สื่อสารนโยบาย และก ากับติดตามผลการด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัด 
ของกองคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 7/2565 
เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.30 - 12.00น. 

ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
                                                           

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

1. นางสาวพิมพ์ภวดี   ศรีจันทร์ ผู้อ านวยการกองคลัง ประธาน 
2. นางสาวเอกฤทัย  สารนาค นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการเงิน 
3. นางสาวปวิตรา รุ่งเรือง นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัสดุ 
4. นางอรุณี อินทร์ข า นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบัญชี 
5. นางสาวจีระภา ขาวละเอียด เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ 
6. นางพิสมัย พุ่มสุข เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กลุ่มอ านวยการ  
7. นางสาวพิมพร ตาดี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มอ านวยการ 
8. นางสาวทิตยา ศุภกุลธาดาศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงบประมาณ 
9. นางสาวกนกนาถ ศรีกาญจน์ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงบประมาณ 
10. นางสาววราภรณ์ รักไร่ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงบประมาณ 
11. นางสาววชิุดา แสงฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัตกิาร กลุ่มบัญชี 
12. นางสาวสุพรรณา อายาเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบัญชี 
13. นายรังสฤษฏ์ เชื้อดวงผุย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุ่มพัสดุ 
14. นางสาวอุษณี ทองชมภู  พนักงานพัสดุ ระดับ ส3 กลุ่มพัสดุ 
15. นางสาวบุษณ ี ม่วงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มการเงิน 
16. นางสาวนุชรา พรมใต้ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มการเงิน 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น.  
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานขอชื่นชมเจ้าหน้าที่กองคลังที่ให้ความร่วมมือช่วยกันในการจัดท าตัวชี้วัด       
ตามค ารับรองของกองคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 5 เดือนแรก โดยได้รับคะแนน 
4.8049 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และในวันอังคารที ่12 เมษายน 2565 กรมอนามัยได้มีก าหนดจัดงาน 
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สงกรานต์และอวยพรให้เจ้าหน้าที่กองคลังทุกคนที่จะเดินทางกลับภูมิล าเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วย         
ความสวัสดิภาพพร้อมทั้งให้ดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  

 ประธานขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันศุกร์ 
ที่ 4 มีนาคม 2565      
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 3.1 การจัดท าตัวชี้วัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองคลัง มีจ านวน 9 ตัวชี้วัด 
   ตัวชี้วัดภารกิจรอง/บริหารจัดการ ของกองคลัง 6 ตัวชี้วัด 
  

 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) 
(รอบ 5 เดือนหลัง) ผลการด าเนินงานรอบ 5 เดือนแรก  
 นางสาววิชุดา  แสงฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผลการจัดท าตัวชี้วัด ที่ 2.1     

(รอบ 5 เดือนหลัง) ดังนี้                  ระดับความส าเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) 
ผลการด าเนินงานรอบ 5 เดือนแรก  
 จากการด าเนินงานในรอบ 5 เดือนแรกที่ผ่ านมา กองคลังสามารถควบคุม ก ากับ ดูแล       
การบริหารงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะเห็นได้จากการประเมินผลตามค ารับรองตัวชี้วัดที่ได้    
5 คะแนนเต็มซึ่งเป็นผลมาจากการน าการควบคุมภายในมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานท าให้การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
 การด าเนินงานของกองคลังในรอบ 5 เดือนแรก ได้ด าเนินการดังนี้ 
 1. ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของ
หน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือด าเนินการติดตาม ประสานงาน รวบรวมข้อมูล และรายงานผลการติดตาม     
การประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงาน  
 2. ด าเนินการรวบรวมกระบวนการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มและจัดท าเป็นมาตรฐาน          
การปฏิบัติงาน (SOP) กองคลัง และจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การควบคุมภายใน 
 3. ผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงานของกองคลังได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องต้นและ
รายงานผลการตรวจสอบได้ทันตามเวลาที่ก าหนด 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง รายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และเผยแพร่บนเว็บไซต์กองคลัง 
 5. ก าหนดประเด็นความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในและสื่อสารให้แก่บุคลากรของหน่วยงานทราบ 
 6. ด าเนินการวิเคราะห์ทบทวนสภาวะวิกฤติ/ เหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อ            
การด าเนินงานของหน่วยงานและจัดท าเป็นแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) 
 
 

1. บทวิเคราะห์... 
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 1. บทวิเคราะห์การควบคุมภายในของหน่วยงานรอบ 5 เดือนแรก ประกอบด้วย 
 1.1 ผลการประเมินการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ และรายงาน  
การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
 ผลการประเมินการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 
      การประเมินการควบคุมภายใน  5 องค์ประกอบ 17 หลักการ โดยใช้แบบประเมิน          
ความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายในนั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มั่นใจว่าหน่วยงานมีระบบควบคุม
ภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย 
ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการ
จัดท ารายงานต่างๆ ที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ  

      จากข้อมูลการประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายในกองคลังตามแบบ
ประเมินดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าระบบการควบคุมภายในของกองคลังนั้นมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเ พียงพอ
เหมาะสมที่จะท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

     รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
      จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง         
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 เพ่ือติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง รอบ 6 เดือนแรก          
(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะกรรมการฯ ได้แจ้งให้ทุกกลุ่มงาน
ทบทวนการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) เพ่ือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
และลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานต่อไป  
      การติดตามผลการประเมินการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน พบว่า 
      - กระบวนการบริหารงบประมาณ ความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้
ยังคงอยู่ เนื่องมาจากหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนแผนการใช้จ่ายเงินไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง 
      - กระบวนการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ความเสี่ยงจากการจ่ายเงิน โดยโอนผ่าน
ระบบ KTB Corporate Online ให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีความเสี่ยงแล้ว เนื่องจากมีการก าหนด
วิธีการตรวจทานให้มากขึ้น มีทะเบียนคุมการจ่ายโอนเงินและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ           
การจ่ายเงินประจ าวันเพื่อลดความผิดพลาด  
      - กระบวนการเงินยืมราชการ ความเสี่ยงจากการที่ผู้ยืมไม่ช าระหนี้ภายในเวลาที่ก าหนด     
ในสัญญายืมเงิน ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังก าหนด ไม่มีความเสี่ยงแล้ว  เนื่องจากมีการเพ่ิม
มาตรการก ากับติดตามการช าระหนี้ เงินยืมราชการและสื่อสารให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ             
อย่างเคร่งครัด  

     (ดาวน์โหลดสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน) 

 1.2 รายงานข้อสังเกต การตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ 
  - ผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน  
 ผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงานของกองคลัง ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องต้น 
 
 

และรายงาน... 

https://finance.anamai.moph.go.th/th/internal-2565/download?id=91299&mid=36431&mkey=m_document&lang=th&did=27395
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และรายงานผลการตรวจสอบได้ทันตามเวลาที่ก าหนด โดยในปีงบประมาณพ.ศ. 2565 กลุ่มตรวจสอบภายใน 
ได้เปลี่ยนช่องทางการรายงานผลการตรวจสอบ จากเดิมที่รายงานผ่านระบบ Google Forms มาใช้การ
รายงานผ่านระบบเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในแทน เนื่องจากระบบ Google Forms มีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้  
 จากการรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน ไตรมาส 4 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – ไตรมาส 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีประเด็นตรวจพบ ดังนี้ 
 ไตรมาส 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตรวจพบ 1 ประเด็น คือ ผู้ยืมส่งใช้เงินยืม    
เป็นเงินสดเกินร้อยละ 20 จ านวน 1 ราย เนื่องมาจากผู้ยืมได้ประมาณการค่าเชื้อเพลิงสูงไป 
  ไตรมาส 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตรวจพบ 1 ประเด็น คือ ผู้ยืมส่งใช้เงินยืมเป็น
เงินสดเกินร้อยละ 20  จ านวน 1 ราย เนื่องมาจากผู้ยืมได้ประมาณการค่าเชื้อเพลิงสูงไป 
  ไตรมาส 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตรวจพบ 1 ประเด็น คือ ผลการใช้จ่ายเงินประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่เป็นไปตามมติกรมฯ เนื่องจากมีการก่อหนี้ผูกพันล่าช้าและด้วยสถานการณ์ Covid-19 
  - ผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย 
    ผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ยังไม่ก าหนดการเข้าตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 
  - หน่วยงานตรวจสอบภายนอก (ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) 
    การตรวจสอบรายงานทางการเงิน กรมอนามัย ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อยู่ระหว่างข้ันตอนการด าเนินการตรวจสอบจึงยังไม่มีรายงานข้อเสนอแนะ
จากการตรวจสอบรายงานการเงิน 
 1.3 มีเอกสารสรุปการสื่อสารแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) (ดาวน์โหลด) 
 กองคลังได้จัดท าหนังสือแจ้งแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ให้บุคลากรทุกคน         
ในหน่วยงานทราบ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติกรณีเกิดสภาวะวิกฤติ เหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ หรือภัยพิบัติ ที่มี
ผลกระทบต่อภารกิจหลักของกองคลัง และได้มอบหมายให้หัวหน้าทุกกลุ่มสื่อสารแผนด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง (BCP) ให้บุคลากรในฝ่ายทุกคนทราบอีกครั้ง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในกรณีเกิดสภาวะวิกฤติ เหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
หน่วยงาน ท าให้สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักท่ีมีความส าคัญได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ   
 2. ก าหนดมาตรการ และประเด็นความรู้ 
 2.1 มาตรการ แนวทางการควบคุมภายใน 
  1. สร้างองค์ความรู้เกี่ยวการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ให้แก่
บุคลากร 
 2. ก ากับติดตามกระบวนการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ของหน่วยงาน 
 2.2 ประเด็นความรู้การควบคุมภายในส าหรับบุคลากรในหน่วยงาน และช่องทางการเผยแพร่ 

ประเด็นความรู้ หลักการและเหตุผล ช่องทางการเผยแพร่ 

การให้ความรู้ เรื่อง การด าเนินการ
ควบคุมภายใน  

เพ่ือให้บุคลากรกองคลังมีความรู้ ความเข้าใจใน
การด าเนินการควบคุมภายใน 

1.ที่ประชุมกองคลัง 
2.เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207155/file_download/a85926f89935f6aa5916babe308229a2.pdf
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3. แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานตัวช้ีวัด 

มาตรการ กิจกรรม/ขั้นตอน ประเด็นความรู้ เป้าหมาย  ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

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

1 . จั ด ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ติ ด ต า ม
ประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง 
ติ ดตามประ เมินผลการควบคุมภายใน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 รอบ        
6 เดือน 

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

2. สื่อสารให้ความรู้การควบคุมภายในแก่
บุคลากร 

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

3. สื่อสารและเผยแพร่แผนบริหารความ
ต่อเนื่อง (BCP) 

1 มี.ค. 65 กลุ่มบัญชี 

4. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน กองคลัง ด าเนินการรวบรวม
ข้อมูลและรายงานผลการประเมินการควบคุม
ภายใน 

1 มี.ค. – ก.ค. 65 
 

คณะกรรมการ
ติดตามประเมิน  
ผลการควบคุม
ภายใน กองคลัง 

5.  ปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบตัิงาน (Standard  
Operation Procedure : SOP) และเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหนว่ยงาน 

1 มี.ค. – ก.ค. 65 ทุกกลุ่มงาน 
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มาตรการ กิจกรรม/ขั้นตอน ประเด็นความรู้ เป้าหมาย  ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 6. ผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน
ตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องต้นและส่ง
รายงานผลการตรวจสอบทุกไตรมาส  ให้กลุ่ม
ตรวจสอบภายใน 
 

2 มี.ค. – ก.ค. 65 ผู้ตรวจสอบ
ภายในประจ า

หน่วยงาน 

7 .  ด า เ นิ น ก า รต า มข้ อ เ สนอแ นะขอ ง           
ผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัยและภายนอก
กรมอนามัยภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
 

1 มี.ค. – ก.ค. 65 
ขึ้นอยู่กับการเข้าตรวจของผู้
ตรวจสอบภายในกรมอนามยั

และภายนอกกรมอนามัย 

ทุกกลุ่มงาน 

8.  ทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) 1 เม.ย. – ก.ค.65 
 

กลุ่มบัญชี 
 

9. สรุปผลการทดสอบแผนบริหารความ
ต่อเนื่อง (BCP) 
 

1 เม.ย. – ก.ค.65 กลุ่มบัญชี 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.1 : ระดับความส าเร็จของการควบคุม
ภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ประจ าเดือน มีนาคม 2565  
ผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานตัวชี้วัด  

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลการขับเคลื่อน 

แผน ผล 

1.จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน  
กองคลัง ติดตามประเมินผลการ
ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.  2564 รอบ      
6 เดือน 

1 1 มี.ค. 65 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ได้จัดประชุมเพ่ือติดตามการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง 
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2564 – 31 
มีนาคม 2565) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 และ
สรุปรายงานการประชุมพร้อมทั้งเผยแพร่
บนเว็บไซต์กองคลังเรียบร้อยแล้ว  
(ดาวน์โหลด) 

2. สื่อสารให้ความรู้การควบคุม
ภายในแก่บุคลากร 
 

1 - มี.ค. – ก.ค. 65 
 

ยังไม่ถึงระยะเวลาด าเนินการ 

3. สื่อสารและเผยแพร่แผนบริหาร
ความต่อเนื่อง (BCP) 

1 1 มี.ค. 65 จากการประชุมสื่อสารแผนด าเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง (BCP) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 
2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการ
ดังนี้ (รายงานการประชุม) 
1. จัดท าหนังสือแจ้งแผนด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง (BCP) ให้บุคลากรทราบ ตาม
หนังสือที่ สธ 0903.03/594 ลงวันที่ 15 
มีนาคม 2565 (ดาวน์โหลด) 
2. มอบหมายให้หัวหน้าทุกกลุ่มสื่อสารแผน
ด า เนิ นธุ ร กิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  (BCP) ให้
บุคลากรในฝ่ายทุกคนทราบอีกครั้ง  
ประมวลภาพกิจกรรมการสื่อสารแผนฯ 
(ดาวน์โหลด) 

 

https://finance.anamai.moph.go.th/th/internal-2565/download?id=91299&mid=36431&mkey=m_document&lang=th&did=27395
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207155/file_download/a85926f89935f6aa5916babe308229a2.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207155/file_download/f202fc529a473091be84660f31dbd75c.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207155/file_download/0440c083766a53232463a6c1e41b80ae.pdf
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กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลการขับเคลื่อน 

แผน ผล 

4 .คณะกรรมการติ ดตามและ
ประเมินผลการควบคุมภายใน   
กองคลัง ด าเนินการรวบรวมข้อมูล
และรายงานผลการประเมินการ
ควบคุมภายใน 
 

1 - มี.ค. – ก.ค. 65 
 

ยังไม่ถึงระยะเวลาด าเนินการ 

5.  ปรับปรุงมาตรฐานกาปฏิบัตงิาน  
(Standard  Operation Procedure 
: SOP) และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
 

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

6.  ผู้ ตรวจสอบภายในประจ า
หน่วยงานตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เบื้องต้นและส่งรายงานผลการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส ให้กลุ่ ม
ตรวจสอบภายใน 
 

2 1 มี.ค. – ก.ค. 65 รายงานผลการตรวจสอบ ไตรมาส  2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรียบร้อย
แล้ว (ดาวน์โหลด)  

7. ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย
และภายนอกกรมอนามัยภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  
 

1 - มี.ค. – ก.ค. 65 
ขึ้นอยู่กับการเข้าตรวจ
ของผู้ตรวจสอบภายใน

กรมอนามัยและภายนอก
กรมอนามัย 

อยู่ระหว่างการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ
ภายในกรมอนามัยและภายนอกกรมอนามัย 
 

8 .  ทดสอบแผนบริ หารความ
ต่อเนื่อง (BCP) 
 

1 - เม.ย. – ก.ค.65 ยังไม่ถึงระยะเวลาด าเนินการ 

9. สรุปผลการทดสอบแผนบริหาร
ความต่อเนื่อง (BCP) 
 

1 - เม.ย. – ก.ค.65 ยังไม่ถึงระยะเวลาด าเนินการ 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.1 

https://finance.anamai.moph.go.th/th/internal-2565/download?id=91313&mid=36431&mkey=m_document&lang=th&did=27395
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ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างานมีชีวิตชีวา และ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
 นางสาวพิมพร  ตาดี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด          
ตามค ารับรองฯ ประจ าเดือนมีนาคม ดังนี้ 
 1. ด าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์การด าเนินงานรอบ 5 เดือนแรก โดยใช้ผล
การด าเนินงานจากเข้ารับการประเมินสถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างานฯ , สถานการณ์สุขภาพจากการวัดหาค่า
ดัชนีมวลกาย (BMI) ของบุคลากรกองคลัง , ข้อมูลคุณภาพชีวิตของบุคลากร และผลการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/เจ้าหน้าที่กองคลังมาจัดท ารายงานการวิเคราะห์
เสนอที่ประชุมกองคลัง เพ่ือปรับแผนปฏิบัติการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน มีชีวิตชีวา และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต  
 2. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน มีชีวิตชีวา และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ในเดือนมีนาคม 2565 ดังนี้ 

   2.1 กิจกรรมออกก าลังกายระหว่างวัน 
   2.2 กิจกรรมให้ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและสมดุลในชีวิตท างาน ด้วย

การประชาสัมพันธ์ด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ Application Line Group  บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ หนังสือแจ้งเวียน และเว็บไซต์กองคลัง  มีจ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ 

         - อ้วนลงพุงภัยเงียบใกล้ตัวที่ไม่ควรชะล่าใจ 
         - เคล็ด (ไม่) ลับ...เลิกบุหรี่ยังไงให้ส าเร็จ 
         - ออฟฟิศซินโดรม ดูแล ปกป้อง รักษา 
   2.3 กิจกรรมมอบการ์ดอวยพรวันเกิดเจ้าหน้าที่ จ านวน 5 คน 
   2.4 กิจกรรมแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีอนามัยหน่วยงาน จ านวน 3 คน 

    2.5 กิจกรรมการเข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปีของเจ้าหน้าที่กองคลัง  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.2) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2.3... 

jirapha.k
Highlight

jirapha.k
Highlight

jirapha.k
Highlight

jirapha.k
Highlight

jirapha.k
Highlight

jirapha.k
Highlight

jirapha.k
Highlight
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 ตัวช้ีวัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  นางสาวทิตยา ศุภกลุธาดาศิริ นักวิชาการเงินและบัญชี รายงานผลการติดตามก ากับ ตัวชี้วัดที่ 2.3     
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือนมีนาคม 2565 ดังนี้ 
 1. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กองคลังมีผลการ
เบิกจ่ายภาพรวมร้อยละ 53.76 และรายจ่ายประจ าร้อยละ 53.76 ซึ่งทุกรายจ่ายกองคลังสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้สูงกว่าเป้าหมายที่กรมก าหนดไว้ โดยมีภาพรวมและรายละเอียดแต่ละแผนงาน ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 ภาพรวมผลการเบิกจ่ายกองคลัง 
 ประเภทงบ จัดสรรทั้งปี จัดสรร 

GFMIS  
จัดสรร 

+/- 
เบิกจ่าย คิดเป็น

ร้อยละ 
เป้าหมาย
(ร้อยละ) 

ภาพรวม 2,194,500 2,138,115 2,644,500 1,421,632.67 53.76 50 

งบด าเนินงาน 2,194,500  2,138,115 2,644,500 1,421,632.67 53.76 50 

งบลงทุน - - - - - - 

 

ตารางท่ี 2 ผลการเบิกจ่ายกองคลังแบ่งตามแผนงาน  

 
  2. ตามหนังสือกลุ่มงบประมาณ ที่ สธ. 0903.02/486 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2565              
เรื่อง ส่งคะแนนการประเมินทุกระดับของตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ กองคลังในฐานะ
เจ้าภาพ ได้ท าการตรวจประเมินระดับที่ 1 - 5 และส่งผลคะแนนพร้อมข้อสังเกตจากการตรวจประเมิน/
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตัวชี้วัดทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และท าการบันทึกผลคะแนนในระดับที่ 4 และ 5 
ในระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย (DOC 4.0) เรียบร้อยแล้ว 
 3. ตามท่ีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร แจ้งผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนแรก กองคลังในฐานะเจ้าภาพ
ตัวชี้วัดที่ 2.3 คิดคะแนนตามสัดส่วนร้อยละ 70 ต่อ 30 จึงมีผลคะแนนอยู่ที่ 4.7690 เนื่องจากมีผลเบิกจ่าย 
บางหน่วยงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยก าหนด 
   4. ด้วยกรมอนามัยก าหนดให้กองคลังเป็นเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โดยเป็นผู้ตรวจและประเมินให้คะแนนทุกระดับ จากการตรวจประเมินในรอบ 5 เดือนแรกพบว่าบาหน่วยงาน 
มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ Template การด าเนินการจัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการ ระดับที่ 1 - 3 
ดังนั้น เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติเดียวกัน  กองคลังโดยกลุ่มงบประมาณ จึงก าหนด
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รูปแบบการวิเคราะห์ในระดับดังกล่าวและแจ้งหน่วยงานตามหนังสือกองคลัง ที่  สธ. 0903.02/ว618        
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565  
 5. ตามหนังสือกองคลัง ที่ สธ. 0903.02/ว618 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565 แจ้งรูปแบบ
การวิเคราะห์ระดับที่ 1 - 3 ของตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ กลุ่มงบประมาณได้จัดท า      
ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ตามแบบที่ก าหนดและน าขึ้นเว็บไซต์พร้อมรายงานในระบบศูนย์ปฏิบัติการ          
กรมอนามัย (DOC 4.0) เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

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
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 เมื่อน าผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
และผลเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 จากระบบบริหาร
การเงินการคลัง (GFMIS) มารวบรวมและแสดงในรูปแบบตารางและกราฟ พบว่า กองคลังสามารถด าเนินการ
เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กรมอนามัยก 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 าให้เกิดการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการปฏิบัติงาน         
ในการเบิกจ่ายในบางขั้นตอน การยกเลิกระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) ท าให้บุคลากรกองคลังต้องท า
ความเข้าใจ ปรับกระบวนการท างานไปสู่ระบบเดิมก่อนที่จะน าระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) มาใช้       
และศึกษาแนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 
ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับขั้นตอนการปฏิบัติงานในการเบิกจ่ายที่เปลี่ยนแปลงและเป็นการ
พัฒนาบุคลากรของกองคลังให้มีความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพ และสามารถ
ด าเนินงานตลอดจนให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเวลากองคลังจึงมีการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกองคลังตลอดจน แนวทางการ
ปฏิบัติงานให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของการปฏิบัติงานในปัจจุบัน เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน 

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/20211
1/m_news/36223/207097/file_download/89fbf3b975c86
dc88233dfa29b82f7d0.pdf  
 

2. ระเบียบระทรวงการคลังว่าด้วย
เงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562  

https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/20211
1/m_news/36223/207097/file_download/af294f6c5a11a
70a5030b1f17ceafe05.pdf  

3. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน  
การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และ
การน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562  

https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/20211
1/m_news/36223/207097/file_download/e44796126fa7
da235e873f5f6326d93f.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/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/af294f6c5a11a70a5030b1f17ceafe05.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/e44796126fa7da235e873f5f6326d93f.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/e44796126fa7da235e873f5f6326d93f.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/e44796126fa7da235e873f5f6326d93f.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/e44796126fa7da235e873f5f6326d93f.pdf
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องค์ความรู้ที่น ามาใช้ในการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

URL 

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

https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/20211
1/m_news/36223/207097/file_download/eb095b32e538
f809194c3546dda3c76f.pdf  
 

5. แนวทางการบริหารงบประมาณ
กรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/20211
1/m_news/36223/207097/file_download/c9247f64fe925
cfa4c486796fe1c3fa1.pdf  

6.  แนวทาง ในการด า เนิ นการ
เบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/20211
1/m_news/36223/207097/file_download/682f5eecff30ae
51276f4111b3ec0226.pdf  

7. แผนปฏิบัติการกองคลัง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/20211
1/m_news/36223/207097/file_download/75e22007148
0b2c74eb08155a6e96a64.pdf 
 - ปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณกองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (งบด าเนินงาน) (6 เดือนหลัง) 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202
204/m_news/36223/207097/file_download/afeacc37da
9f2a90c476b6484fa87fdc.pdf  

- ปรับแผนปฏิบัติการกองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202
203/m_news/36223/207097/file_download/fcb4a9957
c303b5faa1330610dc3b1fb.pdf  

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

upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202
203/m_news/36223/207097/file_download/90137c0d
b6299cb770e68537d3201d59.pdf  

- ปรับแผนปฏิบัติการกองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202

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/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/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/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/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/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
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203/m_news/36223/207097/file_download/27824067
9e0db3d4c878f36e6b804516.pdf  

8. SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/20220
3/m_news/36223/207097/file_download/8fca53817789
72069bcfb5b35b8f1961.pdf  

 

2. Advocacy/Intervention  

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

ก าหนดทุกเดือนของปีงบประมาณ 
PIRAB GAP 

R กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่ก าหนด ซึ่งเป็นข้อมูลใหม่ 
A การสื่อสารที่สามารถสร้างความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง เกี่ยวกับการเบิกจ่าย

งบประมาณของกองคลัง 
 แนวทางการพัฒนา 
R การควบคุม ก ากับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
A สร้างช่องทาง และวิธีการสื่อสารที่มีคุณภาพ เพ่ือให้บุคลากรรับทราบข้อมูลการ

เบิกจ่ายที่เป็นปัจจุบัน 
(2.1) ประเด็นความรู้ แนวทางในการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เหตุผลการน าประเด็นความรู้
มาใช้ 

เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้หน่วยงานสามารถจัดท า
แผนการเบิกจ่ายและเร่งรัดการเบิกจ่ายเพ่ือให้มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามตัวชี้วัด
ที่ก าหนด จึงก าหนดแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565  , 
จัดท าแผนปฏิบัติการกองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบด าเนินงาน) 
และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณกองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบ
ด าเนินงาน) และสื่อสารแนวทางการบริหารงบประมาณกรมอนามัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าปี ของผู้รับบริการ (บุคลากรในกองคลัง) 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับบริการ (บุคลากรในกองคลัง) 
(2.2) มาตรการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในกองคลัง 
หลักการและเหตุผล เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติใหม่ ๆ            

ที่เก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ตลอดจนแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 

PIRAB GAP 
B บุคลากรบางส่วนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 

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
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207097/file_download/8fca5381778972069bcfb5b35b8f1961.pdf
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 แนวทางการพัฒนา 
B ก าหนดและสื่อสารแนวทางในการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
B จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกองคลัง 

(2.2) ประเด็นความรู้ กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ 
เหตุผลการน าประเด็นความรู้
มาใช้ 

กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณมีความหลากหลาย 
กลุ่มงานแต่ละกลุ่มในกองคลังจึงมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ       
ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเองเป็นส่วนใหญ่ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ความเข้าใจ ซึ่งกันและกันในหน่วยงาน จึงก าหนดประเด็นความรู้เกี่ยวกับ
กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติที่เก่ียวกับข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณให้ผู้รับบริการ 

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) ดังนี ้
(1) แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 
(2) แผนปฏิบัติการกองคลัง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบด าเนินงาน) 
และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ กอง
คลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565           
(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 
แล ะสื่ อ ส า ร ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ก อ ง ค ลั ง       
กรมอนามัย 

ครั้ง 5 ครั้ง 1 มี.ค. 65 31 ก.ค. 65 
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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 
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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_new
s/36223/207097/file_download/87b649153e640e45d81e056fc9
a631c6.pdf 

2. สื่อสารแนวทางและแผน เพ่ือสร้างความ
เข้าใจที่ตรงกันในการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าปี ของผู้รับบริการ(บุคลากรในกอง
คลัง) ดังนี้ 
(1) แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. 2565 
 
(2 )  แผนปฏิบั ติ ก ารกองคลั ง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบด าเนินงาน) และ
แผนการ เบิกจ่ ายงบประมาณ กองคลั ง 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  (งบ
ด าเนินงาน)  
(3 )  แน วทา งก า รบริ ห า ร งบประมาณ 
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_new
s/36223/207097/file_download/682f5eecff30ae51276f4111b3ec
0226.pdf 
- https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_new
s/36223/207097/file_download/75e220071480b2c74eb08155a6
e96a64.pdf 
- https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_new
s/36223/207097/file_download/c9247f64fe925cfa4c486796fe1c
3fa1.pdf 
 
 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202110/m_news/36223/207097/file_download/87b649153e640e45d81e056fc9a631c6.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202110/m_news/36223/207097/file_download/87b649153e640e45d81e056fc9a631c6.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202110/m_news/36223/207097/file_download/87b649153e640e45d81e056fc9a631c6.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202110/m_news/36223/207097/file_download/87b649153e640e45d81e056fc9a631c6.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/682f5eecff30ae51276f4111b3ec0226.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/682f5eecff30ae51276f4111b3ec0226.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/682f5eecff30ae51276f4111b3ec0226.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/682f5eecff30ae51276f4111b3ec0226.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/75e220071480b2c74eb08155a6e96a64.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/75e220071480b2c74eb08155a6e96a64.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/75e220071480b2c74eb08155a6e96a64.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/75e220071480b2c74eb08155a6e96a64.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/c9247f64fe925cfa4c486796fe1c3fa1.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/c9247f64fe925cfa4c486796fe1c3fa1.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/c9247f64fe925cfa4c486796fe1c3fa1.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/c9247f64fe925cfa4c486796fe1c3fa1.pdf
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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/36223/207097/
file_download/8fca5381778972069bcfb5b35b8f1961.pdf  

4. จัดท ารายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ (รบจ.1) ทุกเดือน และสื่อสาร
ทางเว็บไซต์กองคลัง 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/3622
3/207097/file_download/1eed1e6bd20ee92832f275a3d7498490.pdf  

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


 6. จัดเก็บข้อเอกสารเกี่ยวกับการจัดท าตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 

จัดเก็บข้อมูลไว้ที่เว็บไซด์กองคลัง https://finance.anamai.moph.go.th/th  
  -------- > หัวข้อรู้จักกองคลัง 
                     -------- > ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
  -------- > ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2565   
  -------- > ข้อ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
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ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความส าเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) รอบ 5 เดือนหลัง 
นางสาวบุษณี ม่วงชู  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผล การจัดท าตัวชี้วัดที่ 2.4 

ประจ าเดือนมีนาคม 2565 ดังนี้ 
การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานพัฒนาผลงาน คู่มือปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา การจัดงาน 
 กองคลัง ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมถึงประกาศนโยบายการประหยัดของกรมอนามัย 
เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานตามกระบวนการของการเบิกจ่ายเงินให้
เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น 
 จากการทบทวนและวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานในการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน
การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา การจัดงาน ที่ผ่านมา จึงได้วิเคราะห์สถานการณ์ ดังนี้  

 1. ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการด าเนินการระดับ Le (Level) จากการประเมินแบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีต่อคู่มือปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา จัดงาน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1. ชื่อหน่วยงานทั้งหมด 37 หน่วยงาน ท าแบบประเมิน 37 หน่วยงาน 
 2. เพศหญิง 80.7% เพศชาย 19.3%  
 3. การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 11.4% ปริญญาตรี 73.9% สูงกว่าปริญญาตรี 14.8% 
 4. ประเภทต าแหน่ง ข้าราชการ 51.1% ลูกจ้างประจ า 8% พนักงานราชการ 30.7%      
จ้างเหมาบริการ 3.4% พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4.5% ผู้ช่วยเหลือการพยาบาล 1.1% ลูกจ้างชั่วคราว 1.1% 

 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อคู่มือการปฏิบัติงาน การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา     
การจัดงาน 

 ความพึงพอใจต่อเนื้อหา 
 1. ความครบถ้วน/เพียงพอของเนื้อหาในคู่มือฯ 
 - น้อยที่สุด ไม่ม ี
 - น้อย 1.14% 
 - ปานกลาง 12.50% 
 - มาก 57.95% 
 - มากที่สุด 28.41% 
 2. เนื้อหาของคู่มือฯ อ่านแล้วเข้าใจง่าย 
 - น้อยที่สุด ไม่ม ี
 - น้อย 1.14% 
 - ปานกลาง 13.64% 
 - มาก 56.82% 
 - มากที่สุด 28.41% 
 

    ความพึงพอใจ... 
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 ความพึงพอใจต่อรูปแบบ 
 3. สีและการออกแบบปกน่าสนใจ 
 - น้อยที่สุด ไม่ม ี
 - น้อย 1.14% 
 - ปานกลาง 19.32% 
 - มาก 55.68% 
 - มากที่สุด 23.86% 
 4. ขนาดตัวอักษรอ่านง่าย 
 - น้อยที่สุด ไม่ม ี
 - น้อย 1.14% 
 - ปานกลาง 12.50% 
 - มาก 61.36% 
 - มากท่ีสุด 25% 
 5. ขนาดรูปเล่ม 
 - น้อยที่สุด ไม่ม ี
 - น้อย 1.14% 
 - ปานกลาง 15.91% 
 - มาก 55.68% 
 - มากที่สุด 27.27% 

 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจ “คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา จัดงาน” 
 ความพึงพอใจต่อเนื้อหา 
 1. ความครบถ้วน/เพียงพอของเนื้อหาในคู่มือฯ 
 - น้อยที่สุด ไม่ม ี
 - น้อย 1.14% 
 - ปานกลาง 12.50% 
 - มาก 57.95% 
 - มากที่สุด 28.41% 
 2. เนื้อหาของคู่มือฯ อ่านแล้วเข้าใจง่าย 
 - น้อยที่สุด ไม่ม ี
 - น้อย 1.14% 
 - ปานกลาง 13.64% 
 - มาก 56.82% 
 - มากที่สุด 28.41% 

  

ความพึงพอใจ... 
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 ความพึงพอใจต่อรูปแบบ 
 3. สีและการออกแบบปกน่าสนใจ 
 - น้อยที่สุด ไม่ม ี
 - น้อย 1.14% 
 - ปานกลาง 19.32% 
 - มาก 55.68% 
 - มากที่สุด 23.86% 
 4. ขนาดตัวอักษรอ่านง่าย 
 - น้อยที่สุด ไม่ม ี
 - น้อย 1.14% 
 - ปานกลาง 12.50% 
 - มาก 61.36% 
 - มากที่สุด 25% 
 5. ขนาดรูปเล่ม 
 - น้อยทีสุ่ด ไม่มี 
 - น้อย 1.14% 
 - ปานกลาง 15.91% 
 - มาก 55.68% 
 - มากที่สุด 27.27% 

 ความพึงพอใจต่อการใช้ประโยชน์ 
 6. คู่มือ ฯ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้จริง 
 - น้อยที่สุด ไม่ม ี
 - น้อย 1% 
 - ปานกลาง 10.23% 
 - มาก 54.55% 
 - มากที่สุด 34.09% 

 ความพึงพอใจภาพรวม 
 7. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในระดับ 
 - น้อยที่สุด ไม่ม ี
 - น้อย 1% 
 - ปานกลาง 12.50% 
 - มาก 55.68% 
 - มากที่สุด 30.68% 
 

ส่วนที่ 3.... 
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 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์คู่มือปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
สัมมนา จัดงาน 
  - ท่านเคยใช้คู่มือปฏิบัติงานการเบิกจ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา จัดงานหรือไม่ 
 - ไม่เคย 33% 
 - เคย 67%  
 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท าคู่มือ  
 ผลการสรุปข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท าคู่มือ 
  1. ขอเพ่ิมการจัดอบรมแบบ Online และการยกตัวอย่างถาม - ตอบ ประเด็นสั้นที่อ่านแล้ว
น าไปใช้ได้เลยค่ะ 
 2. มีค่าใช้จ่ายอ่ืนที่ต้องอิงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ควรส่งไฟล์ระเบียบที่เกี่ยวข้องมาพร้อมกันเลย 
จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 3. อยากให้มีการ update เรื่อย ๆ เมื่อมีกฎระเบียบใหม่ๆ หรือมีสถานการณ์ใหม่ 
 4. เห็นด้วยกับการท าคู่มือครั้งนี้ค่ะ 
 5. ควรระบุเดือนปีที่จัดท าคู่มือ แจ้งความแตกต่างของการเบิกค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติ
ราชการและค่าใช้จ่ายในการไปฝึกอบรมฯ มีตัวอย่างการนับเวลา และเพ่ิมหัวข้อค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
ทางไกลด้วย (เพราะมีแต่กรณียกเลิกจัดประชุม) 
 6. จัดท าเรื่องอ่ืน ๆ และตัวอย่างข้อหารือจะดีมากค่ะ 
 7. หากมีการยกตัวอย่างก็จะท าให้ผู้อ่านได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น 
 8. เข้าใจง่ายค่ะ 
 9. การจัดท าคู่มือมาให้ทราบมีประโยชน์มาก ขอบคุณผู้จัดท ามากค่ะ 
 10. ข้อมูลเพิ่มเติมของสถานที่เอกชน ที่แบ่งว่าเป็นสถานที่เอกชน 
 11. คู่มือสามารถใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้จริง 
 12. สรุปเฉพาะใจความสั้นๆ เพ่ือให้หาง่าย 
 13. หากเป็นไปได้ ควรมีประเด็นกรณีตัวอย่างถาม-ตอบ น่าจะช่วยใหผู้ปฏิบัติงานเข้าใจ
และน าไปใช้สะดวกขึ้น 
 14. เพิ่มเนื้อหาให้ครอบคลุมถึงสถานการณ์ปัจจุบัน 
 15. ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่าย พขร. 
 16. ท าฉบับย่อเป็นอินโฟให้ง่ายต่อการดูจะดีมากค่ะ 
 17. กองคลังท าคู่มือเพ่ือเป็นแนวทางถือเป็นเรื่องที่ดีมาก อยากให้อัพเดทข้อมูลความรู้
ใหม่ ๆ ตลอดเพ่ือให้ปฏิบัติตามแนวทางได้ตรงกัน 
 ๒. ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  จากการวิเคราะห์ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการด าเนินการระดับ Le (Level) คู่มือ
ปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา/จัดงาน พบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน คือ 
 บุคลากรกรมอนามัย ได้แก่ 
 1. ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน ทุกหน่วยงาน 
 2. บุคลากรที่จะเบิกค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 

3. บุคลากร… 
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 3. บุคลากรที่มีความสนใจคู่มือปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา/จัดงาน 
 ความคาดหวัง : ต้องการให้บุคลากรกรมอนามัยมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานการเงิน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
 ด้านข้อมูลวิชาการ และอ่ืนๆ 
 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 
 2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
 3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 
 4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 

 5. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548 
 6. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 

 7. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 
 8. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 840 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556 
 9. ประกาศกรมอนามัย เรื่อง นโยบายการประหยัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 วิเคราะห์ GAP พบว่า 
 จากการสรุปการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อคู่มือปฏิบัติงานการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา การจัดงานนั้น พบว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและผู้ที่เกี่ยวข้องยังมี
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคู่มือ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
 แนวทางในการพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา จัดงาน  
 1. พัฒนาคู่มือปฏิบัติ งานการเบิกค่าใช้จ่ ายในการฝึกอบรม สัมมนา จัดงาน               
ตามข้อเสนอแนะจากการท าแบบสอบถามความพึงพอใจ เช่น การยกตัวอย่างถาม - ตอบ ตัวอย่างข้อหารือ     
ตามระเบียบในคู่มือ  
 2. จัดท าคู่มือกฎระเบียบใหม่ๆ หรือมีสถานการณ์ใหม่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติราชการ 
 3. ท าอินโฟการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา จัดงาน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 2.5… 
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ตัวชี้วัดที่ 2.5  รอ้ยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย 
 นางสาววราภรณ์ รักไร่ นักวิชาการเงินและบัญชี รายงานงานด าเนินการตัวชี้วัดที่ ๒.๕ ว่าใน
รอบ ๕ เดือนแรก ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๕ ได้คะแนนในระดับ ๕ และในรอบ ๖ เดือนหลัง ส านัก
งบประมาณได้จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานเป็นรายไตรมาส ท าให้กองคลังต้องปรับแผนปฏิบัติการบางส่วน
เพ่ือให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย และบรรลุแผนปฏิบัติการที่วางไว้ ซึ่งได้ด าเนินการวิเคราะห์ Gap 
จัดท ามาตรการ จัดท าแผนการขับเคลื่อน และรายงานผลในระบบ DOC ดังนี้ 

ระดับที่ 1 Assessment (ผลการวิเคราะห์) 
 รอบ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565  การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกองคลัง จ านวน 
8 โครงการมีโครงการที่ต้องการจัดประชุมทั้งปี 4 โครงการ ซึ่งตามมาตรการกรมอนามัยก าหนดให้จัดประชุม
ในไตรมากแรกไม่น้อยกว่า 50% ซึ่งกองกคลังด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จ านวน 2 โครงการจ านวนกิจกรรมและ
เป้าหมายและจ านวนเงินเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ดังนี้ 

ล าดับ โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ผล จ านวนเงิน
ตามแผน 

จ านวนเงิน
ใช้จริง 

1 โครงการการประชุมเชิงปฎิบัติ
การ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงและหนังสือเวียน
กรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง  

1 120 124 298,500 272,600 

2 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและ
เครือข่ายด้านการเงินการ
คลัง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  

1 120 126 
 

505,000 444,880 

3. โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพภาคี
เครือข่ายระบบบริหารการเงิน
การคลัง (D-fins) 

1 90 - 50,000 - 

4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การจัดวางแนวทาง
พัฒนาระบบงานคลัง และ
สรุปผลการด าเนินงานกองคลัง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1 45 - 200,000 - 

รวม 4 375 250 1,053,500 717,480 

        ตาม template...  
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 ตาม template ตัวชี้วัดก าหนดให้มีผลการด าเนินงาน (ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ) แผนการ
ประชุม/อบรม/สัมมนาของหน่วยงานในไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณใน
แผนการประชุม/อบรม/สัมมนาซึ่งกองคลังได้จัดอบรมไปแล้ว 2 โครงการ ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 
68.10 ของวงเงินในแผนการประชุม/อบรม/สัมมนา ท าให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองคลังเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กรมอนามัยก าหนดทุกเดือน และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานระบบ DOC  เป็นปัจจุบันทุกเดือน       
     แต่เนื่องจากปีงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนหลัง ส านักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณ    
ให้รายไตรมาส ท าให้กองคลังต้องวางแผนการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับในแต่ละไตรมาส
จ าเป็นต้องสื่อสารแผนปฏิบัติการและงบประมาณที่ได้รับในไตรมาสที่ 3 และ 4 ให้แต่ละกลุ่มงานรับรู้ เพ่ือช่วย
ขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการกองคลังให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 
 

          ระดับที่ 2 Advocacy/Intervention 
ผลการวิเคราะห์ GAP 

PIRAB GAP โอกาสในการพัฒนา 
P ยังไม่มี  
I ยังไม่มี  

 R ยังไม่มี  
A การสื่อสารแผนปฏิบัติการกองคลัง

และแนวทางบริหารแผนปฏิบัติ
การกรมอนามัย (งบด าเนินงาน)  
ยังไม่ทั่วถึง 

1. ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนให้
บุคลากรกองคลังทราบแผนปฏิบัติ
การกองคลังที่ได้รับอนุมัติในระบบ 
DOCและปฏิบัติตามแนวทาง
บริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย 
(งบด าเนินงาน)   
2. สื่อสารแผนการจัดสรรเงิน
งบประมาณ ไตรมาส 3-4 
3. ผู้รายงานผลการปฏิบัติงาน   
ในระบบ DOC ติดตามผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ และปรับลด
เงิน/แผน ในระบบตามระยะเวลา 
ที่กองแผนงานแจ้ง 
4. รายงานข้อมูลผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC 
ให้บุคลากรทราบในที่ประชุมกองคลัง 

B ยังไม่มี  
 จากผลการวิเคราะห์ GAP กองคลังจึงน ามาก าหนดมาตรการในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การกองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนหลังดังนี้ ดังนี้ 
 1. ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนให้บุคลากรกองคลังทราบแผนปฏิบัติการกองคลังที่ได้รับอนุมัติ
ในระบบ DOCและปฏิบัติตามแนวทางบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน)  เจ้าหน้าที่กองคลัง
ยังจะต้องทราบแผนและแนวทางการปฏิบัติงานอยู่ 

2. สื่อสาร... 
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         2. สื่อสารแผนการจัดสรรเงินงบประมาณ ไตรมาส 3 - 4 
          3. ผู้รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ DOC ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และปรับ
ลดเงิน/แผน ในระบบตามระยะเวลาที่กองแผนงานแจ้ง 
         4. รายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC ให้บุคลากรทราบ     
ในทีป่ระชุมกองคลัง 
 
 ระดับ 3 Management and Governance 

ในส่วนของแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงาน  ได้จัดท าแผนการขับเคลื่อนฯ รอบ 5 เดือนหลัง ดังนี้

 
 

ไดด้ ำเนินกำรตำมแผนกำรขบัเคล่ือนแลว้ดงัน้ี 
 

รายการ ระยะเวลา
จัดท าแผน 

จ านวน ผลการขับเคลื่อน 
แผน ผล 

1. วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) 
ที่ท าให้การขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการกองคลังไม่
บรรลุเป้าหมาย 

10 มีค -    
10 เม.ย. 65 

1 ครั้ง 1 ครั้ง ด าเนินการวิเคราะห์  GAP  ตาม URL 
 https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d
8f/202204/m_news/36223/207159/file_downlo
ad/69a06c91e965aa7a6f3b85d5559f15c7.pdf 

2. จัดท ามาตรการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการของ
หน่วยงาน 

10 มีค -    
10 เม.ย. 65 

1 ครั้ง 1 ครั้ง ก าหนดมาตรการในการขับเคลื่อน ตาม  URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d
8f/202204/m_news/36223/207159/file_downlo
ad/69a06c91e965aa7a6f3b85d5559f15c7.pdf 
 

มีค.65 เมย.65 พค.65 มิย.65 กค.65 สค.65

1 วเิคราะห์ชอ่งวา่ง (GAP) ท่ีท าให้การขบัเคล่ือนแผนปฏบิัติการกองคลังไม่บรรลุเป้าหมาย

2 จดัท ามาตรการเพื่อขบัเคล่ือนการด าเนนิงานตามแผนปฏบิัติการของหนว่ยงาน

3 ส่ือสารแผนการจัดสรรเงินงบประมาณ ไตรมาส 3-4,แผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนปฏบิติัการกองคลัง

4 ติดตามเร่งรัดการเบิกจา่ยงบประมาณ / จดัท ารายงาน รบจ.1 ทุกวนัท่ี 15-20 ของเดือน

5
รายงานผลการขบัเคล่ือนแผนก ากบัติดตามฯ/ประชมุติดตามความกา้วหนา้ผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิัติการในระบบ 
DOC ภายในวนัท่ี 10 ของเดือน

6 บันทึกผลการปฏบิัติการในระบบ DOC ทุกวนัท่ี 25-30 ของเดือน

แผนขับเคลือ่นการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารกองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน กองคลัง กรมอนามัย

ล าดบั รายการ
เดอืน

รอบ 5 เดอืนหลัง (1 มี.ค. - 31 ก.ค. 65)

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/69a06c91e965aa7a6f3b85d5559f15c7.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/69a06c91e965aa7a6f3b85d5559f15c7.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/69a06c91e965aa7a6f3b85d5559f15c7.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/69a06c91e965aa7a6f3b85d5559f15c7.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/69a06c91e965aa7a6f3b85d5559f15c7.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/69a06c91e965aa7a6f3b85d5559f15c7.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/69a06c91e965aa7a6f3b85d5559f15c7.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/69a06c91e965aa7a6f3b85d5559f15c7.pdf
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รายการ ระยะเวลา
จัดท าแผน 

จ านวน ผลการขับเคลื่อน 
แผน ผล 

3. สื่อสารแผนการจัดสรร
งบประมาณ ไตรมาส 3-4 

10 มีค -   
30 ก.ค. 65 

2 ครั้ง 1 ครั้ง ก าลังด าเนินการ 

4. ติดตามเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ / 
จัดท ารายงาน รบจ.1 ทุก
วันที่ 15-20 ของเดือน 

10 มีค -    
31 ก.ค. 65 

5 ครั้ง  1 ครั้ง ตาม URL 
เดือน มี.ค. 65 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5
e73d8f/202204/m_news/36223/207159/
file_download/80c4712acfe5f4fa6f0ca6cbf
a2975bc.pdf 
 

5. รายงานผลการขับเคลื่อน
แผนก ากับติดตามฯ/ประชุม
ติดตามความก้าวหน้าผล
การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการในระบบ 
DOC ภายในวันที่ 10 ของ
เดือน 

10 มีค -    
10 ส.ค. 65 

4 ครั้ง 1 ครั้ง รายงานผลแผนก ากับติดตาม ตาม URL  
ครั้งที่ 1 วันที่ ๕ เมษายน 2565 
 
 

6. บันทึกผลการปฏิบัติการ
ในระบบ DOC ทุกวันท าการ
สุดท้ายของเดือน 

10 มีค -    
31 ก.ค. 65 

5 ครั้ง 1  ครั้ง บันทึกผล DOC รายเดือน ตาม URL 
ครั้งที่ 1 เดือน มี.ค. 65 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5
e73d8f/202204/m_news/36223/207159/
file_download/77b6b09c2718ea899897f0
99b73b7d9d.pdf 
 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2.6...  

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/80c4712acfe5f4fa6f0ca6cbfa2975bc.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/80c4712acfe5f4fa6f0ca6cbfa2975bc.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/80c4712acfe5f4fa6f0ca6cbfa2975bc.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/80c4712acfe5f4fa6f0ca6cbfa2975bc.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/80c4712acfe5f4fa6f0ca6cbfa2975bc.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/77b6b09c2718ea899897f099b73b7d9d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/77b6b09c2718ea899897f099b73b7d9d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/77b6b09c2718ea899897f099b73b7d9d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/77b6b09c2718ea899897f099b73b7d9d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207159/file_download/77b6b09c2718ea899897f099b73b7d9d.pdf
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ตัวชี้ วัดที่  2.6  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)   
 นายรังสฤษดิ์ เชื้อดวงผุย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รายงานผลการก ากับตัวชี้วัดที่ 2.6 
ประจ าเดือนมีนาคม 2565 ดังนี้ 
   การด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ในปี 2565 ในรอบ 6 เดือนหลัง เป็นการประเมินใน 2 ส่วน คือ 
  1. ประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ OIT (ค่าน้ าหนัก
ร้อยละ 70) ประเมินจากข้อมูลพ้ืนฐาน และมาตรการ OIT เพ่ือปิด GAB IIT ในหัวข้อที่หน่วยงานวิเคราะห์ว่าเป็น
ประเด็นที่ต้องปรับปรุง  
  2. ประเมินระดับการรับรู้การด าเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
จากการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ใน 5 ตัวชี้วัด (การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต) ค่าน้ าหนักร้อยละ 30 ซึ่งเกณฑ์ในรอบ 5 เดือนหลังของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 มีการประชุมคณะท างานวิเคราะห์ ทบทวน สถานการณ์ โดยวิเคราะห์ GAP และผลผลิตและผลลัพธ์
การด าเนินงานในระดับ Le (Level) จากคะแนนการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เพ่ือน าไปสู่การก าหนด
มาตรการ กลไกการด าเนินงาน และจัดท าแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ในรอบ 5 เดือนหลัง 
ระดับที่ 1 : Assessment 
 1. องค์ประกอบด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการด าเนินการ 

1.1 ด้านแสดงผลผลิตและผลลัพธ์ โดยใช้เปรียบเทียบผล 4 ปีย้อนหลัง ดังนี้  

 จากตารางเป็นการแสดงคะแนนการรับรู้ฯ IIT ภาพรวมการด าเนินงานหน่วยงานตั้งแต่ปี 2562 – 2565 
จากการประชุมคณะท างานวิเคราะห์พบว่า คะแนนการรับที่ตัวชี้วัดในระดับที่ต่ า คือตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ เพ่ือเพ่ิมการรับรู้ถึงขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการ หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินของราชการ จึงได้น าตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ มาด าเนินการในรอบ 5 เดือนหลังของ
ปีงบประมาณปี 2565 ต่อไป 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.6)              

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ภารกิจ… 

  
ปี62 ปี63 ปี64 ปี65 (Le) 

5 เดือนแรก 5 เดือนหลัง 5 เดือนแรก 5 เดือนหลัง 5 เดือนแรก 5 เดือนหลัง 5 เดือนแรก 
ภาพรวมหน่วยงาน 92.98 96.48 81.26 88.72 92.51 90.25 97.87 
การปฏิบัติหน้าที่ 97.67 99.37 90.96 95.92 97.11 93.36 99.58 
การใช้งบประมาณ 91.94 96.89 75.13  83.28  90.08 87.08  97.80 
การใช้อ านาจ 89.92  90.22  83.22  87.13 91.04 90.18 96.82 
การใช้ทรัพย์สิน 
ของราชการ 

90.80 94.60 75.51 86.07 87.99  91.53 97.03 

การแก้ไขปัญหา 
การทุจริต 

90.91 97.50 75.33 86.41 91.81 89.12 97.60 
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ภารกิจของหน่วยงาน/ตัวชี้วัดเพิ่มเติม (KPI Function) กองคลัง จ านวน 3 ตัวชี้วัด 

 ตัวชี้วัดที่ 3.13 ร้อยละที่ลดลงของข้อผิดพลาดด้านเอกสารการจัดท าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/ตรวจรับพัสดุ 

 นางสาวปวิตรา รุ่งเรือง นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ รายงานผลต่อที่ประชุม ดังนี้ 
          การด าเนินของตัวชี้วัดรอบ 5 เดือนหลัง (1 มีนาคม 2565 – 30 กันยายน 2565) ใน
ระดับ process  วิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์ของรอบ 5 เดือนแรก แล้ว ผลลัพธ์ที่ผ่านมา มีอัตราร้อยละของ
ข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการจัดท าเอกสารลดลง 1) เอกสารที่หน่วยงานส่งมาบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) 
ในระบบ GFMIS และ 2) เอกสารการตรวจรับพัสดุ (รายละเอียดตามตาราง) และมีมติให้ปรับแก้ในส่วนของ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งรอบที่ผ่านมามีการตัดคะแนนในส่วนนี้ 
เนื่องจากรูปแบบไม่เป็นตามที่ก าหนด รายงานผลการก ากับตัวชี้วัดที่ 3.13 ดังที่ปรากฏในตาราง 
 

 
ในการ... 

ปรมิาณ 
(เรื่อง)

ปรมิาณ
ทีผิ่ดพลาด

รอ้ยละ
(ของจ านวนเรือ่ง)

ปรมิาณ 
(เรื่อง)

ปรมิาณ
ทีผิ่ดพลาด

รอ้ยละ
(ของจ านวนเรือ่ง)

1 วันท่ีของการเสนอราคาต้องหลังจากอนุมัติรายงานขอซ้ือขอจ้าง 106 29 27.36        164 7 4.27           23.09      

2 การเสนอเร่ืองซ้ือจ้างต้องเสนอต่อหวัหน้าหน่วยงานท่ีต้องการเสนอราคา 106 7 6.60          164 2 1.22           5.38        
3 รายละเอยีดในใบเสนอราคาต้องครบถว้น (ก าหนดส่งมอบ 

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

1 ชื่อรายการในใบส่ัง จ านวนเงินตัวเลขและตัวหนังสือถกูต้อง 106 4 3.77          164 2 1.22           2.55        
2 ก าหนดส่งมอบตรงกบัในเสนอราคา TOR หรือรายละเอยีด

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

3 ใบส่ังลงนาม และวันท่ีโดยผู้มีอ านาจท้ังผู้ส่ังซ้ือ/จ้าง และ
ผู้รับใบส่ังซ้ือ/จ้าง พร้อมประทับตราส าคัญบริษทัฯ (ถา้มี)

106 8 7.55          164 2 1.22           6.33        

4 กรณีมอบอ านาจ เอกสารการมอบอ านาจ การติดอากรแสตมป ์(กรณี
เปน็การจ้าง) และเอกสารแนบท้ายถกูต้อง

106 6 5.66          164 3 1.83           3.83        

1 ใบส่งของมีรายละเอยีดเปน็ไปตามใบเสนอราคา
ได้แก ่ชื่อรายการสินค้า และรายละเอยีดของสินค้า

74 4 5.41          126 0 -             5.41        

2 ใบกรรมการตรวจรับ ได้แก ่ชื่อคณะกรรมการพร้อมต าแหน่งตรงกบั
รายงานขอซ้ือขอจ้าง รายสินค้าท่ีรับมอบ จ านวนเงิน ตรงกบัใบส่งของ

74 - - - - - -

1 รหสัศูนย์ต้นทุน ผลผลิต กจิกรรมหลัก รหสั GF ประเภท ค่าใชจ้่าย ต้อง
เปน็ตามท่ีได้รับงบประมาณ

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

ข้อมูลระยะ 2 (Le)

ตารางเปรียบเทยีบร้อยละทีล่ดลงของข้อผิดพลาดด้านเอกสารการจัดท าใบสัง่ซ้ือสัง่จ้าง/ตรวจรับพัสดุ 
ระหว่าง ข้อมูลระยะที ่1 Le และ ข้อมูลระยะที ่2

รอ้ยละ
ทีล่ดลงจาก 
ระยะ 1 Le

ล าดับ หวัข้อทีพ่บวา่ไม่ถูกต้อง

การตรวจเอกสารการออกใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง

การตรวจใบเสนอราคา

เอกสารการตรวจรบัพัสดุ

เอกสารการจัดท าใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง

ข้อมูลระยะ 1 (Le)
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 ในการด าเนินงานคณะท างานวิเคราะห์แล้ว ยังคงมีวัตถุประสงค์เดิม ในการลดข้อผิดพลาด
คลาดเคลื่อนในการจัดท าเอกสาร ใน 2 ส่วน คือ 1) จัดท าเอกสารใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง และ 2) การตรวจรับพัสดุ  
ให้กับหน่วยงานส่วนกลางที่ส่งเอกสารเข้ามาบันทึก PO  และบันทึกตรวจรับ ในระบบ GFMIS เนื่องจากเอกสาร
ดังกล่าว จะเป็นใบส าคัญรอการตรวจสอบต่อไป เพ่ือต้องการลดข้อสังเกต/ข้อทักท้วงของส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินที่เข้าตรวจในแต่ละปี จากข้อมูลข้างต้นร้อยละของข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนลดลง ทั้งนี้ เพ่ือให้การ
จัดท ามีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย จึงได้ก าหนดหัวข้อในการ checklist เพ่ิมในหัวข้อ รหัสงบประมาณ
ในการเบิกจ่ายตาม New GFMIS Thai ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากขณะนี้ ได้ยกเลิกระบบ    
D-fins แล้ว การระบุผลผลิต กิจกรรม ตามโครงสร้างรหัสงบประมาณใหม่ ของใบปะหน้าใบส าคัญในระยะแรก
จึงอาจมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้ จึงขอก าหนดเพ่ิมประเด็นเพ่ิมในตาราง checklist เพ่ิมเติมในรอบ 5 เดือนหลัง 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3.13) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

 ตัวช้ีวัด Function 3.14 ระดับความส าเร็จของการก ากับติดตามเงินยืมราชการ 
 นางสาววิชุดา  แสงฤทธิ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการรายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 3.14 ระดับความส าเร็จของการก ากับติดตามเงินยืมราชการ ผลการด าเนินงานรอบ 5 เดือนแรก 
 ผลการก ากับติดตามเงินยืมราชการในรอบ 5 เดือนแรกที่ผ่านมาหน่วยงานในสังกัด        
กรมอนามัยไม่มีรายการลูกหนี้เงินยืมราชการค้างช าระเกินก าหนด  ซึ่งประสบผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย   
ที่ก าหนดไว้ส่งผลให้กองคลังได้รับการประเมินผลตามค ารับรองตัวชี้วัดได้ 5 คะแนนเต็ม  
 การก ากับติดตามเงินยืมราชการในรอบ 5 เดือนแรก มีดังนี้ 
 1. กองคลังได้จัดประชุมเพ่ือหาแนวทางการด าเนินงานการก ากับติดตามเงินยืมราชการ   
 2. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การก ากับติดตามเงินยืมราชการ และเผยแพร่     
บนเว็บไซต์กองคลัง 
 3. รายงานผลการก ากับติดตามการส่งช าระคืนเงินยืมราชการประจ าเดือน พ.ย., ธ.ค.64 
และ ม.ค.65 

4. จัดท าหนังสือทบทวนแนวทางปฏิบัติการยืมเงินราชการ และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบ 
 5. ด าเนินการจัดประชุมโครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการเงิน

การคลัง” เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
การวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดระดับความส าเรจ็ของการก ากับติดตามเงินยืมราชการ (รอบ 5 เดือนหลัง) 
 การก ากับติดตามเงินยืมราชการนับว่ามีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก และ
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรวมทั้งสร้างความตระหนักให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานและ “ผู้ยืมเงิน”ได้ส่งใช้
ใบส าคัญล้างหนี้เงินยืมราชการภายในเวลาก าหนด อันส่งผลสนับสนุนให้จ านวนลูกหนี้ในงบแสดงฐานะการเงิน
ของกรมอนามัยลดลง หรือไม่มีลูกหนี้ค้างช าระ   
 จากผลสรุปยอดการส่งใช้ใบส าคัญล้างหนี้เงินยืมราชการกรมอนามัย  ในรอบ 5 เดือนแรก 
(ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565) พบว่าไม่มีรายการลูกหนี้เงินยืมราชการค้างช าระเกินก าหนด ซึ่งถือว่า
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เพ่ือรักษามาตรฐาน และเพ่ือให้การบริหารจัดการลูกหนี้เงินยืมราชการ      
ให้เป็นไปตามระเบียบฯ กองคลังจะด าเนินการก ากับติดตามเงินยืมราชการทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 
ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคอย่างเคร่งครัดต่อไป 
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 “Assessment บทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวช้ีวัด มีข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่น้ ามาใช้ 
1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดและความรู้ที่น ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ 

รายการ รายละเอียด 
- ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ C 

(Comparisons)              
การเปรียบเทียบ 

     การเปรียบเทียบจ านวนลูกหนี้ เ งินยืมราชการค้างช าระเกิน    
ก าหนดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 
– กุมภาพันธ์ 2565) ระหว่าง กรมอนามัย กับ ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข มีดังนี ้
กรมอนามัย  
     ไม่มีลูกหนี้เงินยืมราชการค้างช าระเกินก าหนด 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
     ไม่มีลูกหนี้เงินยืมราชการค้างช าระเกินก าหนด 

- ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระดับ T 
(Trends) แนวโน้ม 

     กองคลังได้มีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติการยืมเงิน
ราชการ เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับเงินยืมราชการมีความชัดเจน               
เ ป็ น ม าต ร ฐ า น เ ดี ย ว กั น ม า กยิ่ ง ขึ้ น  แ ล ะสอด รั บ กั บ ร ะ เบี ย บ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องน าหลักเกณฑ์ฉบับนี้ไปเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเงินยืมราชการ ตามหนังสือกรมอนามัยที่ สธ 0903.03/ว715 
ลงวันที่ 28 มกราคม 2565 เรื่องทบทวนแนวทางปฏิบัติการยืมเงิน 
     ดังนั้น เ พ่ือให้การด าเนินงานการก ากับติดตามเงินยืมราชกา          
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กองคลังจึงมีแนวทางที่จะด าเนินการจัดท า 
อินโฟกราฟิก กระบวนการปฏิบัติงานการก ากับติดตามเงินยืมราชการ
และเผยแพร่หน้าเว็บไซต์กองคลัง เ พ่ือเ พ่ิมช่องทางการสื่อสาร           
ให้หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยได้ทราบ ส่งผลให้การก ากับติดตามเงินยืม
ราชการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ตั้งก าหนดไว้ 
 

- ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ Le (Level)   
ของผลการด าเนินการในปัจจุบัน 

     ปัจจุบันเงินยืมราชการกรมอนามัย ไม่มีลูกหนี้ เงินยืมราชการ       
ค้างช าระเกินก าหนด  

 

- ความรู้ที่น ามาใช้ประกอบการ
วิเคราะห์ 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน    
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการกรมอนามัย 
- รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การก ากับติดตามเงินยืมราชการ 

 1.2 ผลการวิเคราะห์… 
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 1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวช้ีวัด 

รายการ รายละเอียด 

- กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- ผู้รับบริการ : บุคลากรกรมอนามัย  
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้บริหาร และบุคลากรกรมอนามัย 

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

ยิ่งขึ้น 
- ลดข้อผิดพลาดของการด าเนินงาน การปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎ 

ระเบียบที่ก าหนดไว้ 

- ความผูกพัน      บุคลากรผู้ยืมเงินยืมราชการตระหนักถึงความส าคัญของการส่งใช้เงิน
ยืมให้ตรงตามระยะเวลาที่ระเบียบก าหนดไว้ 

- ความพึงพอใจ/ความไม่พึง
พอใจ 

ผู้รับบริการ 
- ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินยืมสะดวกรวดเร็ว มีความถูกต้องครบถ้วน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ผู้ยืมส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องและครบถ้วน ตามที่ระเบียบ

ก าหนด 

- ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ ปรับปรุงระบบควบคุม ก ากับและติดตามเงินยืมราชการกรมอนามัย ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
- ฟอร์มการจัดการข้อมูลเงินยืม ให้ง่ายต่อการใช้งาน  
- เพ่ิมสิทธิ์ให้หน่วยงานเห็นข้อมูลสรุปลูกหนี้เงินยืม 
- ให้หน่วยงานสามารถบันทึกข้อมูลการล้างหนี้เงินยืมในระบบได้ 

 1.3 ท าเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) 
 ผู้รับบริการ : บุคลากรกรมอนามัย ประกอบด้วย  
 หน่วยงานส่วนกลาง 22 หน่วยงาน 
 1. ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 4. ส านักงานเลขานุการกรม 
 5. กองการเจ้าหน้าที่ 

6. กองคลัง... 
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 6. กองคลัง 
 7. ศูนย์สื่อสารสาธารณะ 
 8. ส านักทันตสาธารณสุข 
 9. กองแผนงาน 
 10. ส านักโภชนาการ 
 11. กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
 12. ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า 
 13. ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ 
 14. กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
  15. ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
 16. ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
    17. ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 
   18. กองกฎหมายกรมอนามัย 
    19. ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
   20. ส านักอนามัยผู้สูงอายุ 
   21. สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
    22. กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ 

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

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้บริหาร และบุคลากรกรมอนามัย 
 
 
 

2. Advocacy/… 
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 2. Advocacy/ Intervention ก าหนดมาตรการและประเดน็ความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)    
/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) เพื่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานตัวช้ีวัด 
      2.1 มาตรการการก ากับติดตามเงินยืมราชการ 
  1 . เพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการก ากับติดตามเงินยืมราชการ เพ่ือให้         
การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
    2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
ในกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ มากยิ่งขึ้น 

 2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) 
ประเด็นความรู้ หลักการและเหตุผล ช่องทางการเผยแพร่ 

1 .  อิ น โฟก ร า ฟิ ก  ก ร ะบว น ก า ร
ปฏิบัติงานการก ากับติดตามเงินยืม
ราชการ 

     เพ่ือเพ่ิมช่องทางการสื่อสารให้
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยได้
ทราบถึงกระบวนการปฏิบัติงาน
ก ากับติดตามเงินยืมราชการ ส่งผล
ให้การก ากับติดตามเงินยืมราชการ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามเป้าหมายที่ตั้งก าหนดไว้ 

เผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงาน 
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3. Management and Governance แผนขับเคลื่อนการด าเนินงานตัวช้ีวัด รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม – กรกฎาคม 2565) 
มาตรการ กิจกรรม/ขั้นตอน ประเด็นความรู้ เป้าหมาย  ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 .  เ พ่ิ มปร ะสิ ทธิ ภ าพของ
กระบวนการก ากับติดตามเงินยืม
ราชการ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลัง 
2. พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ข อ ง
บุคลากร อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจใน
กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ 
มากยิ่งขึ้น 

1.รายงานผลการก ากับติดตาม  
การส่ งช าระคืนเงินยืมราชการ
ประจ าเดือน 

อิ น โ ฟ ก ร า ฟิ ก  ก ร ะ บ ว น ก า ร
ปฏิบัติงานการก ากับติดตามเงินยืม
ราชการ 

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

2. สื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ก ากับติดตามเงินยืมราชการให้แก่
บุคลากร 
 

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

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

1 มี.ค. – ก.ค. 65 กลุ่มบัญชี 
กองคลัง 
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รายงานผลการด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 3.14 : ระดับความส าเร็จของการก ากับ
ติดตามเงินยืมราชการ ประจ าเดือน มีนาคม 2565  
ผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานตัวช้ีวัด  

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ ผลการขับเคลื่อน 

แผน ผล  
1.รายงานผลการก ากับติดตาม
การส่งช าระคืนเงินยืมราชการ
ประจ าเดือน 

5 1 มี.ค. 65 – ก.ค. 65 1. รายงานผลการก ากับติดตามการส่งช าระ
คืน เงินยืมราชการประจ า เดื อน ก .พ . 6 5    

(ดาวน์โหลด) รายงานข้อมูลในระบบ DOC 
แล้วในรอบเดือน มี.ค.65 

2. สื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ก ากับติดตามเงินยืมราชการ
ให้แก่บุคลากร 

1 1 มี.ค. 65 จัดท าอินโฟกราฟิกกระบวนการปฏิบัติงาน
การก ากับติดตามเงินยืมราชการ และเผยแพร่
ห น้ า เ ว็ บ ไ ซ ต์ ก อ ง ค ลั ง เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว         
(ดาวน์โหลด)    

3 .  ป ร ะ ชุ ม ติ ด ต า มผ ลก า ร
ด าเนินงานการก ากับติดตามเงิน
ยืมราชการ 

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

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 ตัวชี้วัด Function 3.15  ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online 
 นางสาวบุษณี ม่วงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผลการจัดท าตัวชี้วัดที่ 3.15 
ประจ าเดือนมีนาคม 2565 ดังนี้ 
 การวิเคราะห์กระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
 ผลจากการเก็บข้อมูลร้อยละของความส าเร็จในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่จ่ายผ่านระบบ                  
KTB Corporate Online ดังนี้ 
 - ภายในระยะเวลา 6 วันท าการ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 64 - กุมภาพันธ์ 65 คิดเป็นร้อยละ 98.48 
  - ภายในระยะเวลา 5 วันท าการ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 64 - กุมภาพันธ์ 65 คิดเป็นร้อยละ 75.10 
 จากการวิเคราะห์กระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ใน รายละเอียดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานใน 7 ขั้นตอน ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 64 – กุมภาพันธ์ 65 ได้ตัดขั้นตอนงานที่
มีขั ้นตอนที ่มีการท างานที่ซ้ าซ้อนและขั ้นตอนที ่จะต้องปรับปรุงรอบเวลาในการงาน เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน และลดความสูญเปล่าในกระบวนการท างาน   
 วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน 
 1. ผู้ปฏิบัติงานต้องเริ่มใช้ระบบ บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) อาจจะท าให้มีการปฏิบัติงานล่าช้า เนื่องจากต้องเรียนรู้ระบบใหม่  

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207163/file_download/45fcc5efc81850baed81c6998b49d0d2.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/36223/207163/file_download/56384d2cd5a811b412d3f97f61db740e.pdf
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 2. เปลี่ยนแบบฟอร์มก ากับและติดตามกระบวนการเบิกจ่ายเงิน จาก 6 วันท าการ เป็น 5 วันท าการ 
เนื่องจากร้อยละความส าเร็จในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online          
ภายในระยะเวลา 5 วันท าการ ในรอบ 5 เดือนหลัง คือ มากกว่าร้อยละ 80 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
  1. ก ากับและติดตามกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบ KTB Corporate Online 
โดยใช้แบบฟอร์มก ากับและติดตามกระบวนการเบิกจ่ายเงิน (5 วันท าการ) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืน ๆ 
 ประธานกล่าวว่าในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 กรมอนามัยได้มีก าหนดจัดงาน
สงกรานต ์ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่กองคลังแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยมาร่วมงาน 
 4.1  มอบนางอรุณี  อินทร์ข า หัวหน้ากลุ่มบัญชี จัดท าสรุปปัญหาและอุปสรรในการ
ปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ทัง้หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 4.2 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ และแผนส่งเสริม
คุณธรรมตามคุณธรรมเป้าหมายในการก าหนด “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากท า” ที่สอดคล้องกับ
คุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งได้เสนอ
รายงานผลต่อผู้อ านวยการกองคลังเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 มีรายละเอียดตามลิงค์ 
https://finance.anamai.moph.go.th/th/transparency-
policy/download?id=90617&mid=32093&mkey=m_document&lang=th&did=28428 

  4.3 ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ก าลังจะประเมินผลงานวิชาการ หรือเลื่อนระดับ ตัวอย่างเช่น จากเดิม
ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เป็น ช านาญการ นั้น ให้เตรียมข้อมูลในการจัดท าผลงานวิชาการ 
 4.4  ในระหว่างวันควรมีการเปิดประตู หน้าต่างส านักงาน เพ่ือเป็นการระบายอากาศ  เพ่ือ
ลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 4.5 การพัฒนาองค์กร (Organization Development = OD) กลุ่มอ านวยการเตรียมจัดหาสถานที่
และก าหนดวัน / เวลา ในการจัดประชุมโครงการดังกล่าว  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑2.0๐ น. 
 
 นางพิสมัย  พุ่มสุข ผู้จดรายงานการประชุม 
 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 

https://finance.anamai.moph.go.th/th/transparency-policy/download?id=90617&mid=32093&mkey=m_document&lang=th&did=28428
https://finance.anamai.moph.go.th/th/transparency-policy/download?id=90617&mid=32093&mkey=m_document&lang=th&did=28428
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การประชุมสื่อสารนโยบาย และก ากับติดตามผลการด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัด 
ของกองคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 7/2565 
เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.30 - 12.00น. 

ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
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การประชุมสื่อสารนโยบาย และก ากับติดตามผลการด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัด 
ของกองคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 7/2565 
เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.30 - 12.00น. 

ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

การวิเคราะห์สถานการณ์ดําเนินการพัฒนาสถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
และความสุขของคนทํางาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก) 

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

กองคลังได้ดําเนินการพัฒนาสถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
(Healthy Workplace Happy for Life) ตามนโยบายของกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2565 โดยเริ่มดําเนินการ
จัดทําประกาศนโยบายการพัฒนาสถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน และแตง่ตั้งคณะทํางานพัฒนาสถานที่ทํางาน
น่าอยู่  น่าทํางานฯ พร้อมชี้แจงและลงมือดําเนินการตามเกณฑ์การประเมิน โดยได้รับการตรวจประเมินผล
สถานที่ทํางาน น่าอยู่ น่าทํางาน ฯ รอบ 5 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2565 มีเกณฑ์การประเมิน
สถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย  

-  คะแนนเกณฑ์ 5 ส (42 คะแนน)  
-  คะแนน HWP ระดับดี (44 คะแนน)  

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของการดําเนินการในปัจจุบัน   
กองคลังได้รับการแจ้งผลการประเมินสถานที่ทํางาน น่าอยู่ น่าทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้าง 

คุณภาพชีวิต และการประเมิน 5 ส รอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2565 ตามหนังสือสํานักส่งเสริมสุขภาพ  
ที่ สธ 0923.05/ว868 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 มีผลการตรวจประเมินฯ ดังนี้ 
คะแนน คะแนน HWP ระดับดี  

44 คะแนน 
        

เกณฑ์  
5 ส 
(42) 

 

การ
สนับสนุน 

(5) 

สะอาด  
(11) 

ปลอดภัย      
(12) 

สิ่งแวดล้อม
ดี 

(9) 

มีชีวิตชีวา 
และสมดุล

ชีวิต 
ระดับพื้นฐาน 

(5) 

มีชีวิตชีวา 
และสมดุล

ชีวิต 
ระดับดี 

(2) 

รวม  
(44) 

39.95 5.00 10.60 12.00 9.00 4.80 2.00 43.40 

โดยที่กองคลังได้ส่งเรื่องอุทธรณ์คะแนนการประเมินสถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางานฯ และเกณฑ์ 5ส ดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน ประเด็นที่ต้องการอุทธรณ์ ข้อมูล/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

เกณฑ์สะอาด 
10. ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะ
ไทยของกรมอนามัย เช่น ห้องน้ํา
ห้องส้วมมีการระบายอากาศ 
และแสงสว่างเพียงพอ  
ไม่มีกลิ่น รวมทั้งมีเครื่องใช้ 
และสิ่งอํานวยความสะดวก  
(ภาคผนวก ข) 

- ผลการประเมินห้องน้ํา ห้อง
ส้วมเป็นไปตามมาตรฐาน 
ส้วมสาธารณะไทยของกรม
อนามัย (1)  
หัก 0.05  
* กรณีหน่วยงานไม่มีส้วมที่
ต้องรับผิดชอบถือว่าผ่าน 
โดยอัตโนมัติ (1) 
 
อุทธรณ์ประเด็น 
ผลการประเมินห้องน้ําห้อง
ส้วมเป็นไปตามมาตรฐานส้วม
สาธารณะไทยของกรมอนามัย
(1) 

     ห้องน้ําห้องส้วมบริเวณชั้น 2  
มีตารางทําความสะอาดของแม่บ้านทํา
ความสะอาดชั ก โ ครก ในแต่ ล ะวั น 
ทุก 2 ชั่วโมงดังนี้  เวลา 8:00 น.  
เวลา 10:00 น. เวลา 12:00 น.  
เวลา 14:00 น. และเวลา 16:00 น. 
  
     ทั้ ง นี้ ห้ อ งน้ํ า ห้ อ ง ส้ ว มดั ง กล่ า ว
นอกจากเจ้าหน้าที่ของกองคลังมาใช้
บริการแล้วยังมีผู้ติดต่อราชการและ
ผู้ประกอบการร้านค้ามาใช้บริการเป็น
จํานวนมากทําให้ไม่สามารถควบคุมดูแล
ความสะอาดชักโครกได้ตลอดเวลา 

ภาพกิจกรรมและเอกสารแนบของตัวชี้วัด 2.2 



โดยผลการอุทธรณ์คะแนนการประเมินสถานที่ทํางานน่าอยู่น่าทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้าง 
คุณภาพชีวิต และการประเมิน 5 ส รอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2565 ตามหนังสือสํานักส่งเสริมสุขภาพ  
ที่ สธ 0923.05/ว1166 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 กองคลังได้คะแนนอุทธรณ์การประเมินฯ ดังนี้ 
คะแนน คะแนน HWP ระดับดี  

44 คะแนน 
        

เกณฑ์  
5 ส 
(42) 

 

การ
สนับสนุน 

(5) 

สะอาด  
(11) 

ปลอดภัย      
(12) 

สิ่งแวดล้อม
ดี 

(9) 

มีชีวิตชีวา 
และสมดุล

ชีวิต 
ระดับพื้นฐาน 

(5) 

มีชีวิตชีวา 
และสมดุล

ชีวิต 
ระดับดี 

(2) 

รวม  
(44) 

39.95 5.00 10.60 12.00 9.00 4.80 2.00 43.40 
 

จากข้อมูลการดําเนินงานพัฒนาสถานที่ทํางาน น่าอยู่ น่าทํางานฯ และการประเมิน 5 ส รอบ           
5 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2565 ที่ผานมา โดยดําเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสถานที่ทํางานน่าอยู่      
น่าทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ประจําปีงบประมาณ 2565 

ทั้งนีใ้นการเข้ารับการตรวจประเมินที่ผ่านมา คณะกรรมการฯของกรมได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่อง 
1. ผ้าม่านมีคราบสกปรกเห็นชัด 1 จุด 
2. ตู้เก็บของหรือชั้นวางของไม่มีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบเกิน 3 จุด 
3. ห้องน้ําหญิงชักโครกมีคราบสกปรก 
4. ไม่มีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดของบุคลากรที่มี 

อายุ 35 ปีขึ้นไป ด้วยโปรแกรม CV Risk score  
จากข้อมูลดังกล่าว ทําให้ผลการประเมินสถานที่ทํางาน น่าอยู่ น่าทํางาน ฯ รอบ 5 เดือนแรก มีคะแนนรวม
ทั้งสิ้น 83.35 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.91 ของคะแนนรวม (เกณฑ์ 5 ส 42 คะแนน + เกณฑ์ HWP  
ระดับดี 44 คะแนน) 
 
ความรู้ที่นํามาใช้ประกอบการวิเคราะห์  

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ดําเนินการพัฒนาสถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
และความสุขของคนทํางาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก) และข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น 
ที่ได้จากคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่ทํางานน่าอยู่น่าทํางานฯ เป็นข้อมูลความรู้ในการจัดการ
สภาพแวดล้อมของสถานที่ทํางานให้น่าอยู่ น่าทํางาน และความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรที่กองคลัง
จะนํามาดําเนินการปรับปรุงเพ่ือพัฒนาสถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุข 
ของคนทํางานต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ 
กองคลัง กรมอนามัย 

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

จากการวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ จากข้อมูลการวัดค่าดัชนีมวลกาย BMI ของบุคลากร 
กองคลัง ในเดือนมกราคม 2565 และการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดของ
บุคลากรที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป โดยนําความรู้จากการคิดค่าดัชนีมวลกาย BMI เพ่ือคํานวณหาร้อยละที่เพ่ิมขึ้น 
ของบุคลากรที่มี BMI ปกติ และการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด 
ของบุคลากรที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ด้วยโปรแกรม CV Risk score  มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ พบว่า 

ค่าดัชนีมวลกาย BMI มีผลลัพธ์ติดลบ -19.355 โดยที่ปัจจุบันบุคลากรมีแนวโน้มน้ําหนักเกิน  
(กลุ่มเสี่ยง) เพ่ิมขึ้นจากสถิติเดิมจํานวน 6 คน เป็น 14 คน ทําให้มีผลกระทบกับการคํานวณหาร้อยละ 
ที่เพ่ิมขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติดังกล่าว  และกิจกรรมประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจฯ 
ของบุคลากรกองคลังที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป จะพบว่าบุคลากรที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป จํานวน 49 คน โดยแบ่งกลุ่ม
เสี่ยงออกเป็น 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 ซึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง 
ต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด เนื่องจากมีโรคประจําตัวและการสูบบุหรี่ จากปัญหาดังกล่าว 
เห็นควรแก้ไขปัญหาด้วยการแจ้งผลการวัดดัชนีมวลกาย BMI ให้แต่ละคนรับทราบ ส่งเสริมให้ความรู้ 
ด้านโภชนากร และจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ดังนี้ 

1) กิจกรรมออกกําลังกายเป็นประจํา สัปดาห์ละ 3 วัน การยืดเหยียดในช่วงเวลาสั้นๆ เช้าและบ่าย 
ครั้งละ 5 นาท ี

2) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยการเผยแพร่ความรู้ด้านอาหารเพ่ือ
สุขภาพที่ดี ลดความมัน ลดความหวาน และลดความเค็ม  

3) เผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่ ผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้ชิด และ
แนวทางการเลิกบุหรี่ด้วยตนเอง  

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



การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร  
กองคลัง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

................................................... 
 
เมื่อวันที่ 2 – 30 ธันวาคม 2564 ได้มีการเปิดระบบให้เจ้าหน้าที่กองคลังทําประเมินคุณภาพ

ชีวิตในการทํางานของบุคลากรกรมอนามัยผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งได้จัดทําสรุปผลการประเมินคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของบุคลากรกองคลัง พบว่า กองคลังมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด จํานวน 60 คน มีผู้ทําประเมินคุณภาพชีวิตใน
การทํางานของบุคลากรกองคลัง จํานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
1.1 เพศ 

 
  
1.2 อายุ ปี  (เศษท่ีเกิน 6 เดอืนนับเป็น 1 ปี) 

อายุ จํานวน ร้อยละ  
 - Generation Y (21 - 37 ปี)  20    35.71  
 - Generation X (38 - 53 ปี)  23    41.07  
 - Generation BB (54 - 60 ปี) 13    23.21  

 

 
1.3 สถานภาพ 

 
 

1.4 ระดับการศึกษา... 



1.4 ระดับการศึกษา 
 

 
  
1.5 ตําแหน่งงานในปัจจุบัน 
 

 
  
1.6 สถานที่ปฏิบัติงาน กองคลัง 
  
1.7 อายุงาน ปี (เศษท่ีเกิน 6 เดือนนับเป็น 1 ปี) 

อายุงาน จํานวน ร้อยละ 
ไม่ถึง 1 ปี  0 0 
1 ถึง 5 ปี  10 17.86 
6 ถึง 10 ปี  12 21.43 
11 ถึง 15 ปี  5 8.93 
มากกว่า 15 ปี 29 51.79  

  
1.8 เงินเดือน 
 

 
ส่วนที่ 2... 



ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของผู้ปฏิบัติงาน  
1. ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของผู้ปฏิบัติงาน 8 ด้าน 

การประเมินความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกองคลัง 8 ด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นอยู่ระหว่าง 3.30 -3.82 โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความภูมิใจในองค์กร (ค่าเฉลี่ย 3.82) และค่าเฉลี่ยต่ําสุด 
ได้แก่ การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม(ค่าเฉลี่ย 3.30) โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังต่อไปนี้       

1.1 การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น 

อยู่ระหว่าง3.21 – 3.39 โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่การได้รับความยุติธรรมในการประเมินผลงาน เพ่ือปรับเลื่อน 
ขั้นเงินเดือน (ค่าเฉลี่ย 3.39)  และค่าเฉลี่ยต่ําสุด ได้แก่ เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมและเพียงพอกับค่าครองชีพ 
ในปัจจุบัน และหน่วยงานจัดสวัสดิการต่าง ๆ เหมาะสมกับตําแหน่งงาน ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของท่าน 
(ค่าเฉลี่ย 3.21) ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 

1. การได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ระดับของ 

คุณภาพชีวิต เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

ไม่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

1.1 เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมและเพียงพอกับค่าครอง
ชีพในปัจจุบัน 

4(7.1%) 12(21.4%) 33(58.9%) 6(10.7%) 1(1.8%) 3.21 64.29 ปานกลาง 

1.2 ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับจากการทํางานทําให้ท่าน
สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ 

4(7.1%) 15(26.8%) 32(57.1%) 5(8.9%) 0 3.32 66.43 ปานกลาง 

1.3 ท่านได้รับเงินเดือนและผลตอบแทนที่เหมาะสม 
เมื่อเทียบกับคนอื่นที่ปฏิบัติงานในระดับเดียวกัน 

5(8.9%) 16(28.6%) 30(53.6%) 4(7.1%) 1(1.8%) 3.36 67.14 ปานกลาง 

1.4 หน่วยงานจัดสวัสดิการต่าง ๆ เหมาะสมกับ
ตําแหน่งงาน ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของท่าน 

2(3.6%) 13(23.2%) 36(64.3%) 5(8.9%) 0 3.21 64.29 ปานกลาง 

1.5 ท่านได้รับความยุติธรรมในการประเมินผลงาน เพื่อ
ปรับเลื่อนข้ันเงินเดือน 

4(7.1%) 20(35.7%) 27(48.2%) 4(7.1%) 1(1.8%) 3.39 67.86 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 3.30 66 ปานกลาง 

1.2 สภาพการปฏิบัติงานน่าอยู่น่าทํางานและส่งเสริมสุขภาพ 
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานน่าอยู่น่าทํางานและส่งเสริมสุขภาพมีค่าเฉลี่ย

ของความคิดเห็นอยู่ระหว่าง 3.69 – 3.98 โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่หน่วยงานของท่านมีการตรวจสุขภาพ
ประจําปีของบุคลากร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ค่าเฉลี่ย 3.98)  และค่าเฉลี่ยต่ําสุด ได้แก่ หน่วยงานของท่าน 
มีสถานที่ หรือมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.69) ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 

2. สภาพการปฏิบัติงานน่าอยู่น่าทํางานและ
ส่งเสริมสุขภาพ 

ระดับความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

ระดับของ 
คุณภาพชีวิต เห็นด้วย 

อย่างยิ่ง 
เห็นด้วย 

มาก 
เห็นด้วย 
ปานกลาง 

ไม่เห็น 
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

2.1 สถานที่ปฏิบัติงานของท่านสะอาดและเป็น
ระเบียบ เรียบร้อย มีแสงสว่าง เพียงพอ ไม่มีเสียง
รบกวนขณะปฏิบัติงาน ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีใน
การทํางาน 

 6(10.7%)  29(51.8%)  21(37.5%) 0 0 3.73 74.64 ดี 

2.2 หน่วยงานมีเครื่องมือเครื่องใช้สํานักงาน วัสดุ 
อุปกรณ์ เพียงพอ อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน 
เหมาะสมกับการทํางานและทันสมัย 

 9(16.1%)  25(44.6%)  21(37.5%)   1(1.8%) 0 3.75 75 ดี 

2.3 หน่วยงานมีระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี 

 11(19.6%) 26(46.4%)   19(33.9%) 0 0 3.86 77.14 ดี 

2.4 หน่วยงานของท่านมีสถานที่ หรือมีการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 

7(12.5%)   24(42.9%) 24(42.9%)  0 0 3.69 73.82 ดี 

2.5 หน่วยงานของท่านมีการตรวจสุขภาพประจําปี
ของบุคลากร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

11(19.6%)   33(58.9%)  12(21.4%) 0 0 3.98 79.64 ดี 

ค่าเฉลี่ย    3.80  76 ดี 

1.3 ความก้าวหน้า… 



1.3 ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน 
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น

อยู่ระหว่าง 3.45 – 3.88 โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่รู้สึกยินดีที่ ได้ เรียนรู้ เทคนิคการทํางานใหม่ๆเสมอ  
(ค่าเฉลี่ย 3.88)  และค่าเฉลี่ยต่ําสุด ได้แก่ มีโอกาสก้าวหน้าในการเลื่อนตําแหน่งหรือเลื่อนระดับที่สูงขึ้นอย่าง
เหมาะสม ไม่ช้าเกินไปเมื่อเทียบกับบุคลากรของหน่วยงานอ่ืน ๆ (ค่าเฉลี่ย 3.45)  ดังรายละเอียดตามตาราง
ต่อไปนี้ 

3. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ระดับของ 

คุณภาพชีวิต เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

ไม่เห็น 
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

3.1 งานที่ท่านทําอยู่ เป็นงานที่ตรงกับความรู้ 
ความสามารถ และทักษะเฉพาะตัวของท่าน 

6(10.7%) 30(53.6%) 19(33.9%) 0 1(1.8%) 3.71 74.29 ดี 

3.2 ท่านรู้สึกยินดีที่ได้เรียนรู้เทคนคการทํางานใหม่ ๆ 
เสมอ 

9(16.1%) 33(58.9%) 13(23.2%) 0 1(1.8%) 3.88 77.5 ดี 

3.3 ท่านได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถและทักษะในการทํางานเพิ่มข้ึน 

6(10.7%) 32(57.1%) 18(32.1%) 0 0 3.79 75.71 ดี 

3.4 ท่านมีโอกาสก้าวหน้าในการเลอนตําแหน่งหรือเลื่อน
ระดับที่สูงข้ึนอย่างเหมาะสม ไม่ช้าเกินไปเมื่อเทียบกับ
บุคลากรของหน่วยงานอื่น ๆ 

5(8.9%) 22(39.3%) 24(42.9%) 3(5.4%) 2(3.6%) 3.45 68.93 ดี 

3.5 การปฏิบัติงานในองค์กรนี้ จะทําให้มีโอกาสประสบ
ความสําเรจในชีวิตตามเป้าหมาย 

5(8.9%) 22(39.3%) 25(44.6%) 3(5.4%) 1(1.8%) 3.48 69.64 ดี 

ค่าเฉลี่ย   3.66 73.21 ดี 

 
1.4 โอกาสในการพัฒนาและการใช้ความสามารถของบุคคล 
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนาและการใช้ความสามารถของบุคคลมีค่าเฉลี่ย

ของความคิดเห็นอยู่ระหว่าง 3.36 – 3.71 โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพ
ในการทํางานได้อย่างเต็มที่ (ค่าเฉลี่ย 3.71)  และค่าเฉลี่ยต่ําสุด ได้แก่ หน่วยงานมีตําแหน่งหน้าที่ที่พร้อมจะให้
ก้าวหน้าขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นตามลําดับ(ค่าเฉลี่ย 3.36) ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 

4. โอกาสในการพัฒนาและการใช้ความสามารถของ
บุคคล 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ระดับของ 

คุณภาพชีวิต เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

ไม่เห็น 
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

4.1 หน่วยงานส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

6(10.7%) 21(37.5%) 25(44.6%) 4(7.1%) 0 3.52 70.36 ดี 

4.2 ท่านมีโอกาสได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถโดยการ
ไปศึกษาดูงาน หรือเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 

6(10.7%) 17(30.4%) 28(50.0%) 4(7.1%) 1(1.8%) 3.41 68.21 ดี 

4.3 ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพในการ
ทํางานได้อย่างเต็มที่ 

9(16.1%) 25(44.6%) 19(33.9%) 3(5.4%) 0 3.71 74.29 ดี 

4.4 หน่วยงานมีแหล่งความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่สามารถ
ศึกษาค้นคว้าได้อย่างสะดวก 

5(8.9%) 24(42.9%) 26(46.4%) 1(1.8%) 0 3.59 71.79 ดี 

4.5 หน่วยงานมีตําแหน่งหน้าที่ที่่พร้อมจะให้ก้าวหน้าข้ึน
ไปสู่ตําแหน่งที่สูงข้ึนตามลําดับ 

4(7.1%) 20(35.7%) 26(46.4%) 4(7.1%) 2(3.6%) 3.36 67.14 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย   3.52 70.36 ดี 

 
1.5 การทํางาน... 



1.5 การทํางานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนมีค่าเฉลี่ยของ

ความคิดเห็นอยู่ระหว่าง 3.55 – 3.95 โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชาและ
เพ่ือนร่วมงาน (ค่าเฉลี่ย 3.95)  และค่าเฉลี่ยต่ําสุด ได้แก่ การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสพบปะ
สังสรรค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน (ค่าเฉลี่ย 3.55) ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 

5. การทํางานร่วมกันและความสัมพันธ์ 
กับบุคคลอื่น 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ระดับของ 

คุณภาพชีวิต เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

ไม่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

5.1 หน่วยงานมีการมอบหมายงาน หรือทํางาน
ร่วมกันโดยคํานึงถึงหน้าที่และความสามารถมากกว่า
เรื่องส่วนตัว และไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก 

6(10.7%) 24(42.9%) 24(42.9%) 0 2(3.6%) 3.57 71.43 ดี 

5.2 ท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงาน 

11(19.6%) 33(58.9%) 10(17.9%) 2(3.6%) 0 3.95 78.93 ดี 

5.3 ท่านสามารถปรึกษาปัญหาเรื่องงานและเรื่อง
ส่วนตัวกับเพื่อนร่วมงานได้ 

9(16.1%) 27(48.2%) 19(33.9%) 0 1(1.8%) 3.77 75.36 ดี 

5.4 ท่านได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือในการ
ปฏิบัติงานจากคนในหน่วยงาน หรือเพื่อนร่วมงาน
ต่างส่วนงานเป็นอย่างดี 

8(14.3%) 33(58.9%) 14 (25.0%) 0 1(1.8%) 3.84 76.79 ดี 

5.5 หน่วยงานของท่านมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้บุคลากรได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

6(10.7%) 23(41.1%) 24(42.9%) 2(3.6%) 1(1.8%) 3.55 71.07 ดี 

ค่าเฉลี่ย   3.74 74.72 ดี 

 
1.6 ประชาธิปไตยและความยุติธรรมในการทํางาน 
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับประชาธิปไตยและความยุติธรรมในการทํางานมีค่าเฉลี่ยของ 

ความคิดเห็นอยู่ระหว่าง 3.68 – 3.89 โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาของท่านไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวที่ 
ไม่เกี่ยวข้องกับงาน (ค่าเฉลี่ย 3.89)  และค่าเฉลี่ยต่ําสุด ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาให้อํานาจแก่ท่านอย่างเต็มที่ 
ในการตัดสินใจในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของท่าน  และการพิจารณาความดีความชอบหรือการปฏิบัติอ่ืน ๆ 
อย่างยุติธรรมเสมอภาคเช่นเดียวกับผู้ร่วมงานคนอ่ืน (ค่าเฉลี่ย 3.68) ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 

6. ประชาธิปไตยและความยุติธรรมในการทํางาน 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ระดับของ 

คุณภาพชีวิต เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

ไม่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

6.1 ผู้บังคับบัญชาให้อํานาจแก่ท่านอย่างเต็มที่ใน
การตัดสินใจในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
ท่าน 

6(10.7%) 28(50.0%) 20(35.7%) 2(3.6%) 0 3.68 73.57 ดี 

6.2 ผู้บังคับบัญชายอมรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของท่าน 

6(10.7%)  29(51.8%) 20(35.7%) 1(1.8%) 0 3.71 74.29 ดี 

6.3 ผู้บังคับบัญชาของท่านไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัว
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน 

11(19.6%)  28(50.0%) 17(30.4%) 0 0 3.89 77.86 ดี 

6.4 ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
ในการทํางานโดยไม่มีผลต่อการพิจารณาความดี
ความชอบ 

9(16.1%) 27(48.2%)  19(33.9%) 0 1(1.8%) 3.77 75.36 ดี 

6.5 ท่านได้รับการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การปฏิบัติอื่น ๆ อย่างยุติธรรมเสมอภาค
เช่นเดียวกับผู้ร่วมงานคนอื่น 

7(12.5%)  28(50.0%) 19(33.9%) 0 2(3.6%) 3.68 73.57 ดี 

ค่าเฉลี่ย   3.75 74.93 ดี 

 
1.7 ความสมดุล… 



1.7 ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นอยู่

ระหว่าง 3.57 – 3.77 โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การปฏิบัติงานของท่านเป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ (ค่าเฉลี่ย 3.77)  
และค่าเฉลี่ยต่ํ าสุด ได้แก่  ภาระงานที่ต้องรับผดชอบไม่ทําให้ เกิดปัญหากับสุขภาพร่างกายและจิตใจ  
เช่น เครียด นอนไม่หลับ ป่วยง่าย (ค่าเฉลี่ย 3.57) ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 

7. ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ระดับของ 

คุณภาพชีวิต เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

ไม่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

7.1 การปฏิบัติงานของท่านเป็นไปตามแผนที่
กําหนดไว้ 

5(8.9%) 33(58.9%) 18(32.1%) 0 0 3.77 75.36 ดี 

7.2 ท่านไม่ต้องทํางานนอกเวลาปฏิบัติงาน หรือนํา
งานกลับไปทําที่บ้าน 

6(10.7%) 27(48.2%) 20(35.7%) 2(3.6%) 1(1.8%) 3.63 72.5 ดี 

7.3 ภาระงานที่ต้องรับผดชอบไม่ทําให้เกิดปัญหา
กับสุขภาพร่างกายและจิตใจ เช่น เครียด นอนไม่
หลับ ป่วยง่าย 

5(8.9%) 27(48.2%) 20(35.7%) 3 (5.4%) 1(1.8%) 3.57 71.43 ดี 

7.4 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ ขององค์กรได้เสมอ
(งานของกลุ่มงานอื่นหรืองานที่เป็นส่วนรวมโดย
ตนเองไม่ใช่ผู้รับผิดชอบหลัก) 

6(10.7%) 24(42.9%) 26(46.4%)  0 0 3.64 72.86 ดี 

7.5 ท่านมีเวลาว่างให้กับตนเองและครอบครัวได้
อย่างมีความสุข 

7(12.5%)  26(46.4%)  21(37.5%) 1(1.8%) 1(1.8%) 3.66 73.21 ดี 

ค่าเฉลี่ย   3.65 73.07 ดี 

 
1.8 ความภูมิใจในองค์กร 
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความภูมิใจในองค์กรมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นอยู่ระหว่าง  

3.75 – 3.93 โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ หน่วยงานมีการรณรงค์ให้บุคลากรตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
เช่น การประหยัดพลังงาน (ค่าเฉลี่ย 3.93)  และค่าเฉลี่ยต่ําสุด ได้แก่ มีความภูมิใจเมื่อบอกผู้อ่ืนว่าทํางาน 
ที่หน่วยงาน และสามารถนําความรู้จากการปฏิบัติงานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติได้ (ค่าเฉลี่ย 3.75) ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 

8. ความภูมิใจในองค์กร 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ระดับของ 

คุณภาพชีวิต เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

ไม่เห็น 
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

8.1 ท่านเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้งานประสบผลสําเร็จ 7(12.5%)  32(57.1%) 16(28.6%) 0 1(1.8%) 3.79 75.71 ดี 

8.2 ท่านมีความภูมิใจเมื่อบอกผู้อื่นว่าทํางานที่
หน่วยงาน/องค์กรแห่งนี้ 

8(14.3%) 27(48.2%) 20(35.7%) 1(1.8%) 0 3.75 75 ดี 

8.3 ท่านสามารถนําความรู้จากการปฏิบัติงานไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติได้ 

7(12.5%)  28(50.0%) 21(37.5%) 0 0 3.75 75 ดี 

8.4 หน่วยงาน/องค์กรของท่านมีชื่อเสียง เป็นที่
ยอมรับสําหรับบุคคลภายนอก 

10(17.9%)  29(51.8%) 17(30.4%) 0 0 3.88 77.5 ดี 

8.5 หน่วยงาน/องค์กรของท่านมีการรณรงค์ให้
บุคลากรตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น 
การประหยัดพลังงาน 

10(17.9%) 32(57.1%) 14 (25.0%) 0 0 3.93 78.57 ดี 

ค่าเฉลี่ย   3.82 76.36 ดี 

2. การประเมิน... 



2. การประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน 
การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรกองคลังต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการทํางาน  

พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง  3.27 – 3.88 โดยปัจจัยที่บุคลากรมีความพึงพอใจมากที่สุด  
ได้แก่ ความภูมิใจในองค์กร (ค่าเฉลี่ย 3.88) รองลงมาเป็นการทํางานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน   
(ค่าเฉลี่ย 3.82) และปัจจัยที่บุคลากรมีความพึงพอใจน้อยที่สุดได้แก่ ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  
(ค่าเฉลี่ย 3.27) ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 

ความพึงพอใจ 
พึงพอใจ 
อย่างยิ่ง 

พึงพอใจ 
มาก 

พึงพอใจ 
ปานกลาง 

ไม่พึงพอใจ 
ไม่พึงพอใจ 
อย่างยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ระดับของ 

ความพึงพอใจ 
ในการทํางาน 

ค่าตอบแทนที่เพียงพอ 
และยุติธรรม  

 4(7.1%)  13(23.2%)  34(60.7%)  4(7.1%)  1(1.8%) 3.27 65.36 ปานกลาง 

สภาพการปฏบิัติงานน่าอยู ่
น่าทํางานและส่งเสริมสุขภาพ  

 7(12.5%) 27(48.2%)   21(37.5%)   1(1.8%) 0 3.71 74.29 มาก 

ความก้าวหนา้และความมั่นคง 
ในงาน  

6(10.7%) 25(44.6%) 24(42.9%)  0 1(1.8%)  3.63 72.5 มาก 

โอกาสในการพัฒนาและ 
การใช้ความสามารถของบุคคล  

5(8.9%) 23(41.1%) 25(44.6%) 2(3.6%) 1(1.8%) 3.52 70.36 มาก 

การทํางานร่วมกันและ
ความสัมพันธก์ับบุคคลอื่น  

9(16.1%) 30(53.6%) 16(28.6%) 0 1(1.8%) 3.82 76.43 มาก 

ประชาธิปไตยและความ
ยุติธรรม 
ในการทํางาน  

8(14.3%) 28(50.0%) 18(32.1%) 1(1.8%) 1(1.8%) 3.73 74.64 มาก 

ความสมดุลระหวา่งงาน 
กับชีวิตส่วนตวั  

6(10.7%) 28(50.0%) 22(39.3%) 0 0 3.71 74.29 มาก 

ความภูมิใจในองค์กร  8(14.3%) 33(58.9%) 15(26.8%) 0 0 3.88 77.5 มาก 
 

ส่วนที่ 3 แนวโน้มที่จะทํางานกับหน่วยงานต่อไป  
การประเมินความคิดเห็นของบุคลากรกองคลังต่อแนวโน้มที่จะทํางานกับหน่วยงานต่อไป พบว่า 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระหว่าง 3.64 – 3.84 ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ ยังไม่คิดมอง
หางานใหม่ในองค์กรอ่ืน (ค่าเฉลี่ย 3.84)  ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่ําสุด ได้แก่ ไม่ได้หาข้อมูล  
การทํางานใหม่ในองค์กรอื่น (ค่าเฉลี่ย 3.64) ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 

แนวโน้มที่จะทํางานกบั
หน่วยงานต่อไป 

ระดับความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

ระดับ 
ของ 

คุณภาพชีวติ เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

ไม่เห็น 
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

1. ท่านยังไม่คิดมองหางาน
ใหม่ในองค์กรอื่น 

17(30.4%) 16(28.6%) 20(35.7%) 3 (5.4%) 0 3.84 76.79 อาจจะทําต่อไป 

2. ท่านไม่ได้หาข้อมูลการ
ทํางานใหม่ในองค์กรอืน่ 

14 (25.0%)  13(23.2%) 25(44.6%) 3 (5.4%) 1(1.8%) 3.64 72.86 อาจจะทําต่อไป 

3. ท่านมีการวางแผน
เพื่อที่จะอยู่ในหน่วยงานนี้
ให้นานที่สุด 

 13(23.2%) 20(35.7%) 23(41.1%) 0 0 3.82 76.43 อาจจะทําต่อไป 

4. ท่านไม่เคยคิดทีจ่ะลาออก
จากหนว่ยงานนี ้

16(28.6%)  13(23.2%) 25(44.6%) 1(1.8%) 1(1.8%) 3.75 75.00 อาจจะทําต่อไป 

 

ความรู้... 



ความรู้ที่นํามาใช้ประกอบการวิเคราะห์  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรกองคลัง  

ในทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต 
การทํางานของผู้ปฏิบัติงาน และส่วนที่ 3 แนวโน้มที่จะทํางานกับหน่วยงานต่อไป พบปัญหาในเรื่อง  

- บุคลากรมีอายุมากขึ้น อยู่ในช่วงอายุ 38 ปีขึ้นไป มีจํานวนถึง 64.28%  
- การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม อยู่ในระดับปานกลาง 
- ความคิดเห็นด้านตําแหน่งหน้าที่ที่พร้อมจะให้ก้าวหน้าขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นตามลําดับ  
  อยู่ในระดับปานกลาง  

ซึ่งเป็นปัญหาที่ควรปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกับบุคลากรที่มีอายุมากขึ้นและมีความต้องการ
ความมั่นคง ความก้าวหน้าในสายงานมากขึ้น เห็นควรกําหนดกิจกรรมไว้ในแผนฯ ดังนี้ 

1. สนับสนุนให้ข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในตําแหน่งที่รับผิดชอบ  
2. จัดกิจกรรมเก่ียวกับความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
3. ให้ความรู้เกี่ยวกับการออม การลดหนี้ และการสร้างรายได้ เพ่ือให้บุคลากรมีรายได้ที่เพียงพอ  

ต่อค่าครองชีพในปัจจุบัน  
 

ดังนั้น จากการวิเคราะห์สถานการณ์การดําเนินงานพัฒนาสถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน มีชีวิตชีวา 
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต รอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2565 ที่ผานมา โดยนําความรู้จากการวิเคราะห์
สถานการณ์สุขภาพและข้อมูลคุณภาพชีวิตมาประกอบใช้วิเคราะห์ ได้แก่สถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางานฯ 
สถานการณ์สุขภาพ และข้อมูลคุณภาพชีวิต มาใช้เป็นแนวทางในการกําหนดแผนปฏิบัติการพัฒนาสถานที่
ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต (Healthy Workplace Happy for Life)  
ในรอบ 5 เดือนหลัง ดังต่อไปนี้ 

1. เปลี่ยน/ซ่อมผ้าม่าน เนื่องจากบริเวณผ้าม่านมีคราบสกปรกเปื้อน  
2. ส่งเสริมการออกกําลังกายระหว่างวัน และให้ความรู้ด้านโภชนาการให้กับบุคลากร เพ่ือให้ การวัด     

ค่าดัชนีมวลกาย BMI ของบุคลากรกองคลังมีร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของบุคลากรที่มี BMI ปกตมีิจํานวนมากขึ้น  
3. ให้ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในตําแหน่งที่รับผิดชอบ ความก้าวหน้า  

ในสายอาชีพ การออม การลดหนี้ การสร้างรายได้เพ่ือให้บุคลากรมีรายได้ที่เพียงพอต่อค่าครองชีพในปัจจุบัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิต และความสุขของคนท างาน (Healthy Workplace Happy for Life) ประจ าเดือนมีนาคม 2565 

 
1. มีการจัดกิจกรรมออกก าลังกายระหว่างวัน 

 



2. มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและสมดุลในชีวิตการท างานฯ ประจ าเดือน 
มีนาคม 2565 ผ่านช่องทางการสื่อสาร 3 ช่องทาง ได้แก่ Application Line Group บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
และหนังสือแจ้งเวียน จ านวน 3 เรื่อง ดังต่อไปนี้ 

  
  

  
 
 
 



3. กิจกรรมมอบการ์ดอวยพรวันเกิดเจ้าหน้าที่ จ านวน 5 คน 

 
 
 
 



4. กิจกรรมแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีอนามัย ระดับหน่วยงาน จ านวน 3 คน 

 
 
 
 



5. กิจกรรมเข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปีของเจ้าหน้าที่กองคลัง 
 

 
 

 


