
รายงานผลการวิเคราะหการบริหารแผนและการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ กองคลัง กรมอนามัย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนหลงั (มีนาคม – กรกฎาคม 2565) 

------------------------------------ 
ระดับท่ี 1 Assessment (ผลการวิเคราะห) 

รอบ 5 เดือนแรกของปงบประมาณ 2565  การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกองคลัง จำนวน 8 โครงการ      
มีโครงการท่ีตองการจัดประชุมท้ังป 4 โครงการ ซ่ึงตามมาตรการกรมอนามัยกำหนดใหจัดประชุมในไตรมากแรก  
ไมนอยกวา 50 % ซ่ึงกองกคลังดำเนินการเสร็จสิ้นแลว จำนวน  2 โครงการ  จำนวนกิจกรรมและเปาหมายและ
จำนวนเงินเปนไปตามแผนท่ีวางไว  ดังนี้ 
ลำดับ โครงการ กิจกรรม เปาหมาย ผล จำนวนเงิน

ตามแผน 
จำนวนเงิน

ใชจริง 
1 โครงการการประชุมเชิงปฎบิัติ

การ เรื่อง แนวทางปฏบิัติตาม
กฎกระทรวงและหนังสือเวียน
กรมบัญชีกลางเก่ียวกับการ
จัดซ้ือจัดจาง  

1 120 124 298,500 272,600 

2 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการ 
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและเครือขายดาน
การเงินการคลัง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565  

1 120 126 
 

505,000 444,880 

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

1 90 - 50,000 - 

4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การจัดวางแนวทางพัฒนา
ระบบงานคลัง และสรุปผลการ
ดำเนินงาน กองคลัง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

1 45 - 200,000 - 

รวม 4 375 250 1,053,500 717,480 

           
 
 
 



ตาม template  ตัวชี้วัดกำหนดใหมีผลการดำเนินงาน (ผลการเบิกจายงบประมาณ) แผนการประชุม/
อบรม/สัมมนาของหนวยงานในไตรมาสท่ี 1 ไมนอยกวา รอยละ 50 ของวงเงินงบประมาณในแผนการประชุม/
อบรม/สัมมนาซ่ึงกองคลังไดจัดอบรมไปแลว 2 โครงการ ผลการเบิกจายคิดเปนรอยละ 68.10 ของวงเงินใน
แผนการประชุม/อบรม/สัมมนา ทำใหผลการเบิกจายงบประมาณกองคลังเปนไปตามเปาหมายท่ีกรมอนามัย
กำหนดทุกเดือน และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานระบบ DOC  เปนปจจุบันทุกเดือน       

 แตเนื่องจากปงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนหลัง สำนักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณใหราย      
ไตรมาส ทำใหกองคลังตองวางแผนการใชงบประมาณใหสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับในแตละไตรมาส
จำเปนตองสื่อสารแผนปฏิบัติการและงบประมาณที่ไดรับในไตรมาสที่ 3 และ  4 ใหแตละกลุมงานรับรู เพ่ือ
ชวยขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการกองคลังใหบรรลุเปาหมายตอไป 

 
         ระดับท่ี 2 Advocacy/Intervention 

ผลการวิเคราะห GAP 
PIRAB GAP โอกาสในการพัฒนา 

P ยังไมมี  
I ยังไมมี  

 R ยังไมมี  
A การสื่อสารแผนปฏิบัติการกองคลัง

และแนวทางบริหารแผนปฏิบัติการ
กรมอนามัย (งบดำเนนิงาน)  ยังไม
ท่ัวถึง 

1. ประชาสัมพันธ แจงเวียนให
บุคลากรกองคลังทราบแผนปฏิบัติ
การกองคลังท่ีไดรับอนุมัติในระบบ 
DOCและปฏิบัติตามแนวทางบริหาร
แผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบ
ดำเนินงาน)   
2. สื่อสารแผนการจัดสรรเงิน
งบประมาณ ไตรมาส 3-4 
3. ผูรายงานผลการปฏิบัติงานใน
ระบบ DOC ติดตามผลการเบิกจาย
งบประมาณ และปรับลดเงิน/แผน 
ในระบบตามระยะเวลาท่ี          
กองแผนงานแจง 
4. รายงานขอมูลผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการ  ในระบบ DOC 

ใหบุคลากรทราบในท่ีประชุมกอง

คลัง 

B ยังไมมี  
 



 

จากผลการวิเคราะห GAP กองคลังจึงนำมากำหนดมาตรการในการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการกองคลัง 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนหลังดังนี้ ดังนี้ 

 1. ประชาสัมพันธ แจงเวียนใหบุคลากรกองคลังทราบแผนปฏิบัติการกองคลังท่ีไดรับอนุมัติในระบบ DOCและ       

ปฏิบัติตามแนวทางบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดำเนินงาน)  เจาหนาท่ีกองคลังยังจะตองทราบแผนและ 

         แนวทางการปฏิบัติงานอยู 

        2. สื่อสารแผนการจัดสรรเงินงบประมาณ ไตรมาส 3-4 

         3. ผูรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ DOC ติดตามผลการเบิกจายงบประมาณ และปรับลดเงิน/แผน ในระบบ   

            ตามระยะเวลาท่ีกองแผนงานแจง 

        4. รายงานขอมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ในระบบ DOC ใหบุคลากรทราบในท่ีประชุมกองคลัง 

 

ระดับ 3 Management and Governance 
 

ในสวนของแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน  ไดจัดทำแผนการขับเคลื่อนฯ รอบ 5 เดือนหลัง ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 

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

1 วิเคราะหชองวาง (GAP) ที่ทําใหการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกองคลังไมบรรลุเปาหมาย

2 จัดทํามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน

3 สื่อสารแผนการจัดสรรเงินงบประมาณ ไตรมาส 3-4

4 ติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ / จัดทํารายงาน รบจ .1 ทุกวันที่ 15-20 ของเดือน

5
รายงานผลการขับเคลื่อนแผนกํากับติดตามฯ/ประชุมติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระบบ 

DOC ภายในวันที่ 10 ของเดือน

6 บันทึกผลการปฏิบัติการในระบบ DOC ทุกวันที่ 25-30 ของเดือน

แผนขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองคลัง ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565

หนวยงาน กองคลัง กรมอนามัย

ลําดับ รายการ
เดือน

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



 
 

ประเด็นความรูท่ีใหแกบุคลากรในการขับเคล่ือนการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการใหบรรลุเปาหมาย 

1. แผนปฏิบัติงานกองคลัง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

2. แนวทางบริหารงบประมาณกรมอนามัยประจำป พ.ศ.2565 

3. แนวทางบริหารแผนปฏบิัติการกรมอนามัย (งบดำเนินงาน)   

4. แนวทางในการดำเนินการเบิกจายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 

5. แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

6. การจดัสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 256๕ ไตรมาส 3-4 

    เหตุผลการนำประเด็นความรูมาใช 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรภายในกองคลัง ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชงบประมาณประจำปของหนวยงาน โดย

การสื่อสารประชาสัมพันธแนวทางการเบิกจายตาง ๆ และการจัดประชุม KM แลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน 

เนื่องจากกองคลัง ผูรับผิดชอบรายงานผลทางระบบ DOC คือกลุมงบประมาณ กลุมฝายอ่ืน ๆ มีหนาท่ีในการทำ

ใหผลการดำเนินงานเปนไปตามแผนปฏิบัติการท่ีไดกำหนดไว ซ่ึงแตละกลุมจะตองรูแผนปฏิบัติการกองคลัง และ

กำหนดเวลาในการเบิกจายงบประมาณ เพื่อใหผลการเบิกจายกองคลังเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด และ

ผูรับผิดชอบรายงานผลทางระบบ DOC สามารถรายงานผลฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

สรุปประเด็นความรู 

เพ่ือใหการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกองคลังบรรลุเปาหมาย บุคลากรกองคลังจะตองมี

ความรู 

1. แผนปฏิบัติการกองคลังประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

เปนแผนปฏิบัติการท่ีกองคลังไดรับอนุมัติจากกรมอนามัย ใหดำเนินการใชจายงบประมาณในป 2565 และ

จะตองดำเนินการตามแผนท่ีไดรับอนุมัติ 

2. แนวทางบริหารงบประมาณกรมอนามัยประจำป พ.ศ.2565 

เปนแนวทางการบริหารงบประมาณกรมอนามัย ท่ีกองแผนงานจัดทำเพ่ือใหการบริหารงบประมาณรายจาย

ประจำป งบประมาณ พ.ศ.2565 ของกรมอนามัย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 

 

 

 

 

 



 

 

3.  แนวทางบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดำเนินงาน) 

เปนแนวทางบริหารแผนปฏิบัติการท่ีกองแผนงาน ไดกำหนดข้ึน เพ่ือใหทุกหนวยงานใชในการบริหาร แผนปฏิบัติ

การ ทราบวิธีการในการขออนุมัติแผน การปรับแผน รวมถึงแนวทางในการขอจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม และการ

รายงานผลปฏิบัติการในระบบ DOC ซ่ึงหากหนวยงานทราบแนวทางดังกลาว จะทำใหการบริหารแผนมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

4. แนวทางในการดำเนินการเบิกจายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 

 เปนแนวทางการเบิกจายงบประมาณ ท่ีกองคลังไดกำหนดข้ึนใหหนวยงานใชเปนแนวทางในการ  

 ปฏิบัติงาน เพ่ือใหผลการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามเปาหมายท่ีกรมอนามัยกำหนด 

 

5. แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงานในระบบ Doc ภายใตกรอบนโยบายสำคัญ ขอ (2 เรง 
3 ยก) ประกอบดวย ๑) เรงสืบสานโครงการในประบรมวงศานุวงศ ๒) เรงขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ รัฐบาบ ๓) 
ยกระดับความรอบรูและสงเสริมสุขภาพทุกกลุมวัย ๔) ยกระดับเมืองท่ีเปนมิตรตอสุขภาพ และ ๕) ยกระดับสูองคกร
สมรรถนะสูง โดยบูรณาการการดำเนินงานตามกรอบแผนงาน 14 ประเด็นหลัก 26 โครงการ 93 กิจกรรมสำคัญ 
ท่ีมีการตกลงรวมกันใหเห็นภาพรวมของการดำเนินงานใหเกิดผลผลิตผลลัพธตามเปาหมายท่ีตองการ 
 

6.  การจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ไตรมาส 3 และ 4 

หลังจากสำนกังบประมาณไดจัดสรรงบประมาณแกหนวยงาน ไตรมาส 3 และ 4 กองคลังจะทราบยอดการจัดสรร

จากกองแผนวา วาไดรับการจัดสรรงบประมาณเปนจำนวนเทาใด เพ่ือนำมาทำแผนการเบิกจายใหสอดคลองกับ

งบประมาณท่ีไดรับ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 


