
 
รายงานการประชุม 

ส่ือสารนโยบาย และกํากับติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวช้ีวัด 
ของกองคลังประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 7/2565 
เม่ือวันอังคารท่ี 5 เมษายน 2565 เวลา 09.30 - 12.00น. 

ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ช้ัน 2 กรมอนามัย 
                                                           

                                                  ……………………………………….. 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

1. นางสาวพิมพภวดี   ศรีจันทร ผูอํานวยการกองคลัง ประธาน 

2. นางสาวเอกฤทัย  สารนาค นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมการเงิน 

3. นางสาวปวิตรา รุงเรือง นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมพัสดุ 

4. นางอรุณี อินทรขํา นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมบัญชี 

5. นางสาวจีระภา ขาวละเอียด เจาพนักงานธุรการอาวุโส หัวหนากลุมอํานวยการ 

6. นางพิสมัย พุมสุข เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน กลุมอํานวยการ  

7. นางสาวพิมพร ตาดี เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุมอํานวยการ 

8. นางสาวทิตยา ศุภกุลธาดาศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมงบประมาณ 

9. นางสาวกนกนาถ ศรีกาญจน นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมงบประมาณ 

10. นางสาววราภรณ รักไร นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมงบประมาณ 

11. นางสาววชิุดา แสงฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัตกิาร กลุมบัญชี 

12. นางสาวสุพรรณา อายาเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมบัญชี 

13. นายรังสฤษฏ เชื้อดวงผุย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุมพัสดุ 

14. นางสาวอุษณี ทองชมภู  พนักงานพัสดุ ระดับ ส3 กลุมพัสดุ 

15. นางสาวบุษณี มวงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมการเงิน 

16. นางสาวนุชรา พรมใต นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมการเงิน 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น.  

 ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ประธานขอชื่นชมเจาหนาท่ีกองคลังท่ีใหความรวมมือชวยกันในการจัดทําตัวชี้วัด       
ตามคํารับรองของกองคลังประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 5 เดือนแรก โดยไดรับคะแนน 4.8049 
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และในวันอังคารท่ี 12 เมษายน 2565 กรมอนามัยไดมีกําหนดจัดงาน 
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สงกรานตและอวยพรใหเจาหนาท่ีกองคลังทุกคนท่ีจะเดินทางกลับภูมิลําเนาชวงเทศกาลสงกรานตดวย         
ความสวัสดิภาพพรอมท้ังใหดูแลตนเองใหปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  

 ประธานขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 6/2565 เม่ือวันศุกร 

ท่ี 4 มีนาคม 2565      
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 3.1 การจัดทําตัวช้ีวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองคลัง มีจํานวน 9 ตัวช้ีวัด 

   ตัวช้ีวัดภารกิจรอง/บริหารจัดการ ของกองคลัง 6 ตัวช้ีวัด 
  

 ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP) 
(รอบ 5 เดือนหลัง)  
 นางสาววิชุดา  แสงฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผลการจัดทําตัวชี้วัด ท่ี 2.1     
ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP) (รอบ 5 เดือนหลัง) ดังนี้                  
ผลการดําเนินงานรอบ 5 เดือนแรก  
 จากการดําเนินงานในรอบ 5 เดือนแรกท่ีผานมา กองคลังสามารถควบคุม กํากับ ดูแล       
การบริหารงานไดบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ซ่ึงจะเห็นไดจากการประเมินผลตามคํารับรองตัวชี้วัดท่ีได    
5 คะแนนเต็มซ่ึงเปนผลมาจากการนําการควบคุมภายในมาปรับใชกับการปฏิบัติงานทําใหการปฏิบัติงานของ
หนวยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  
 การดําเนินงานของกองคลังในรอบ 5 เดือนแรก ไดดําเนินการดังนี้ 
 1. ทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของ
หนวยงานใหเปนปจจุบัน เพ่ือดําเนินการติดตาม ประสานงาน รวบรวมขอมูล และรายงานผลการติดตาม     
การประเมินการควบคุมภายในของหนวยงาน  
 2. ดําเนินการรวบรวมกระบวนการปฏิบัติงานของทุกกลุมและจัดทําเปนมาตรฐาน          
การปฏิบัติงาน (SOP) กองคลัง และจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การควบคุมภายใน 
 3. ผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานของกองคลังไดตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องตนและ
รายงานผลการตรวจสอบไดทันตามเวลาท่ีกําหนด 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง รายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในสําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 และเผยแพรบนเว็บไซตกองคลัง 
 5. กําหนดประเด็นความรูเก่ียวกับการควบคุมภายในและสื่อสารใหแกบุคลากรของหนวยงานทราบ 
 6. ดําเนินการวิเคราะหทบทวนสภาวะวิกฤติ/ เหตุการณฉุกเฉินท่ีสงผลกระทบตอ            
การดําเนินงานของหนวยงานและจัดทําเปนแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) 
 
 

1. บทวิเคราะห... 
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 1. บทวิเคราะหการควบคุมภายในของหนวยงานรอบ 5 เดือนแรก ประกอบดวย 
 1.1 ผลการประเมินการควบคุมภายใน 5 องคประกอบ 17 หลักการ และรายงาน  
การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของหนวยงาน 
 ผลการประเมินการควบคุมภายใน 5 องคประกอบ 17 
      การประเมินการควบคุมภายใน 5 องคประกอบ 17 หลักการ โดยใชแบบประเมิน          
ความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายในนั้น มีวัตถุประสงคเพ่ือใหม่ันใจวาหนวยงานมีระบบควบคุม
ภายในท่ีเหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงค กฎหมาย 
ขอกําหนดท่ีเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถปองกันทรัพยสิน จากการทุจริต เสียหาย รวมท้ังมีการ
จัดทํารายงานตางๆ ท่ีถูกตองนาเชื่อถือ  

      จากขอมูลการประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายในกองคลังตามแบบ
ประเมินดังกลาว แสดงใหเห็นวาระบบการควบคุมภายในของกองคลังนั้นมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพียงพอ
เหมาะสมท่ีจะทําใหการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 

     รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของหนวยงาน 
      จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง         
เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2565 เพ่ือติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง รอบ 6 เดือนแรก          
(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ของปงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะกรรมการฯ ไดแจงใหทุกกลุมงาน
ทบทวนการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) เพ่ือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหถูกตองเปนปจจุบัน 
และลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานตอไป  
      การติดตามผลการประเมินการควบคุมภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน พบวา 
      - กระบวนการบริหารงบประมาณ ความเสี่ยงจากการเบิกจายไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว
ยังคงอยู เนื่องมาจากหนวยงานมีการปรับเปลี่ยนแผนการใชจายเงินไปตามสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง 
      - กระบวนการจายเงินผานระบบ KTB Corporate Online ความเสี่ยงจากการจายเงิน โดยโอนผาน
ระบบ KTB Corporate Online ใหผูมีสิทธิ์รับเงินไมถูกตอง ครบถวน ไมมีความเสี่ยงแลว เนื่องจากมีการกําหนด
วิธีการตรวจทานใหมากข้ึน มีทะเบียนคุมการจายโอนเงินและมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ           
การจายเงินประจําวันเพ่ือลดความผิดพลาด  
      - กระบวนการเงินยืมราชการ ความเสี่ยงจากการท่ีผูยืมไมชําระหนี้ภายในเวลาท่ีกําหนด     
ในสัญญายืมเงิน ไมเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังกําหนด ไมมีความเสี่ยงแลว เนื่องจากมีการเพ่ิม
มาตรการกํากับติดตามการชําระหนี้ เ งินยืมราชการและสื่อสารใหทุกหนวยงานทราบและถือปฏิบัติ            
อยางเครงครัด  

     (ดาวนโหลดสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน) 

 1.2 รายงานขอสังเกต การตรวจสอบของหนวยงานตรวจสอบ 
  - ผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน  
 ผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานของกองคลัง ไดตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องตน 
 
 

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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และรายงานผลการตรวจสอบไดทันตามเวลาท่ีกําหนด โดยในปงบประมาณพ.ศ. 2565 กลุมตรวจสอบภายใน 
ไดเปลี่ยนชองทางการรายงานผลการตรวจสอบ จากเดิมท่ีรายงานผานระบบ Google Forms มาใชการ
รายงานผานระบบเว็บไซตกลุมตรวจสอบภายในแทน เนื่องจากระบบ Google Forms มีขอจํากัดท่ีไมสามารถ
ตรวจสอบขอมูลยอนหลังได  
 จากการรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน ไตรมาส 4 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 – ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 มีประเด็นตรวจพบ ดังนี้ 
 ไตรมาส 4 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ตรวจพบ 1 ประเด็น คือ ผูยืมสงใชเงินยืม    
เปนเงินสดเกินรอยละ 20 จํานวน 1 ราย เนื่องมาจากผูยืมไดประมาณการคาเชื้อเพลิงสูงไป 
  ไตรมาส 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ตรวจพบ 1 ประเด็น คือ ผูยืมสงใชเงินยืมเปน
เงินสดเกินรอยละ 20  จํานวน 1 ราย เนื่องมาจากผูยืมไดประมาณการคาเชื้อเพลิงสูงไป 
  ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ตรวจพบ 1 ประเด็น คือ ผลการใชจายเงินประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไมเปนไปตามมติกรมฯ เนื่องจากมีการกอหนี้ผูกพันลาชาและดวยสถานการณ Covid-19 
  - ผูตรวจสอบภายใน กรมอนามัย 
    ผูตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ยังไมกําหนดการเขาตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 
  - หนวยงานตรวจสอบภายนอก (สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน) 
    การตรวจสอบรายงานทางการเงิน กรมอนามัย สําหรับปสิ้นสุด วันท่ี 30 กันยายน 2564
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน อยูระหวางข้ันตอนการดําเนินการตรวจสอบจึงยังไมมีรายงานขอเสนอแนะ
จากการตรวจสอบรายงานการเงิน 
 1.3 มีเอกสารสรุปการส่ือสารแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (BCP) (ดาวนโหลด) 
 กองคลังไดจัดทําหนังสือแจงแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (BCP) ใหบุคลากรทุกคน         
ในหนวยงานทราบ เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติกรณีเกิดสภาวะวิกฤติ เหตุการณฉุกเฉินตาง ๆ หรือภัยพิบัติ ท่ีมี
ผลกระทบตอภารกิจหลักของกองคลัง และไดมอบหมายใหหัวหนาทุกกลุมสื่อสารแผนดําเนินธุรกิจอยาง
ตอเนื่อง (BCP) ใหบุคลากรในฝายทุกคนทราบอีกครั้ง เพ่ือสรางความรูความเขาใจใหบุคลากรท่ีมีสวนเก่ียวของ
ไดเขาใจบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ ในกรณีเกิดสภาวะวิกฤติ เหตุการณฉุกเฉินตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับ
หนวยงาน ทําใหสามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักท่ีมีความสําคัญไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ   
 2. กําหนดมาตรการ และประเด็นความรู 
 2.1 มาตรการ แนวทางการควบคุมภายใน 
  1. สรางองคความรูเก่ียวการควบคุมภายในและแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP) ใหแกบุคลากร 
 2. กํากับติดตามกระบวนการควบคุมภายในและแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP) ของหนวยงาน 
 2.2 ประเด็นความรูการควบคุมภายในสําหรับบุคลากรในหนวยงาน และชองทางการเผยแพร 

ประเด็นความรู หลักการและเหตุผล ชองทางการเผยแพร 

การใหความรู เรื่อง การดําเนินการ
ควบคุมภายใน  

เพ่ือใหบุคลากรกองคลังมีความรู ความเขาใจใน
การดําเนินการควบคุมภายใน 

1.ท่ีประชุมกองคลัง 
2.เผยแพรทางเว็บไซตของ
หนวยงาน 

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

มาตรการ กิจกรรม/ข้ันตอน ประเด็นความรู เปาหมาย  ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1. สรางองคความรู เก่ียว
การควบคุมภายในและ
แผนบริหารความตอเนื่อง 
(BCP) ใหแกบุคลากร 
2 . กํ า กั บ ติ ด ต า ม
ก ร ะ บ ว น ก า ร ค ว บ คุ ม
ภายในและแผนบริหาร
ความตอเนื่อง (BCP) ของ
หนวยงาน 

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 
ติดตามประ เ มินผลการควบคุมภายใน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ        6 
เดือน 

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

2. สื่อสารใหความรูการควบคุมภายในแก
บุคลากร 

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

3. สื่อสารและเผยแพรแผนบริหารความ
ตอเนื่อง (BCP) 

1 มี.ค. 65 กลุมบัญชี 

4. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน กองคลัง ดําเนินการรวบรวม
ขอมูลและรายงานผลการประเมินการควบคุม
ภายใน 

1 มี.ค. – ก.ค. 65 
 

คณะกรรมการ
ติดตามประเมิน  
ผลการควบคุม
ภายใน กองคลัง 

5.  ปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบติังาน (Standard  
Operation Procedure : SOP) และเผยแพรบน
เว็บไซตของหนวยงาน 

1 มี.ค. – ก.ค. 65 ทุกกลุมงาน 

 6. ผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน
ตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องตนและสง
รายงานผลการตรวจสอบทุกไตรมาส  ใหกลุม
ตรวจสอบภายใน 

2 มี.ค. – ก.ค. 65 ผูตรวจสอบ
ภายในประจํา

หนวยงาน 
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มาตรการ กิจกรรม/ข้ันตอน ประเด็นความรู เปาหมาย  ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

 
7. ดําเนินการตามขอเสนอแนะของ           ผู
ตรวจสอบภายในกรมอนามัยและภายนอก
กรมอนามัยภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
 

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

และภายนอกกรมอนามัย 

ทุกกลุมงาน 

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

กลุมบัญชี 
 

9. สรุปผลการทดสอบแผนบริหารความ
ตอเนื่อง (BCP) 
 

1 เม.ย. – ก.ค.65 กลุมบัญชี 
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการขับเคล่ือนตัวช้ีวัดท่ี 2.1 : ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน
และแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP) ประจําเดือน มีนาคม 2565  
ผลการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัด  

กิจกรรม/ข้ันตอน 
เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผลการขับเคล่ือน 

แผน ผล 

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

1 1 มี.ค. 65 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ไดจัดประชุมเพ่ือติดตามการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง 
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2564 – 31 
มีนาคม 2565) ของปงบประมาณ พ .ศ . 
2565  เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2565 และสรุป
รายงานการประชุมพรอมท้ังเผยแพรบน
เว็บไซตกองคลังเรียบรอยแลว  
(ดาวนโหลด) 

2. สื่อสารใหความรูการควบคุม
ภายในแกบุคลากร 
 

1 - มี.ค. – ก.ค. 65 
 

ยังไมถึงระยะเวลาดําเนินการ 

3. สื่อสารและเผยแพรแผนบริหาร
ความตอเนื่อง (BCP) 

1 1 มี.ค. 65 จากการประชุมสื่อสารแผนดําเนินธุรกิจ
อยางตอเนื่อง (BCP) เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 
2565 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหดําเนินการ
ดังนี้ (รายงานการประชุม) 
1. จัดทําหนังสือแจงแผนดําเนินธุรกิจอยาง
ตอเนื่ อง  (BCP) ใหบุคลากรทราบ  ตาม
หนังสือท่ี สธ 0903.03/594 ลงวันท่ี 15 
มีนาคม 2565 (ดาวนโหลด) 
2. มอบหมายใหหัวหนาทุกกลุมสื่อสารแผน
ดํ า เนิ นธุ ร กิ จอย า งต อ เนื่ อ ง  (BCP) ให
บุคลากรในฝายทุกคนทราบอีกครั้ง  
ประมวลภาพกิจกรรมการสื่อสารแผนฯ 
(ดาวนโหลด) 

 

4 .คณะกรรมการติ ดตามและ
ประเมินผลการควบคุมภายใน   
กองคลัง ดําเนินการรวบรวมขอมูล

1 - มี.ค. – ก.ค. 65 
 

ยังไมถึงระยะเวลาดําเนินการ 

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/ข้ันตอน 
เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผลการขับเคล่ือน 

แผน ผล 

และรายงานผลการประเมินการ
ควบคุมภายใน 
 
5.  ปรับปรุงมาตรฐานกาปฏิบัตงิาน  
(Standard  Operation Procedure 
: SOP) และเผยแพรบนเว็บไซตของ
หนวยงาน 
 

1 - มี.ค. – ก.ค. 65 ยังไมถึงระยะเวลาดําเนินการ 

6.  ผู ตรวจสอบภายในประจํ า
หนวยงานตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เบื้องตนและสงรายงานผลการ
ตรวจสอบทุกไตรมาสใหกลุ ม
ตรวจสอบภายใน 
 

2 1 มี.ค. – ก.ค. 65 รายงานผลการตรวจสอบไตรมาส  2 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 เรียบรอย
แลว (ดาวนโหลด)  

7. ดําเนินการตามขอเสนอแนะ
ของผูตรวจสอบภายในกรมอนามัย
และภายนอกกรมอนามัยภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด  
 

1 - มี.ค. – ก.ค. 65 
ขึ้นอยูกับการเขาตรวจ
ของผูตรวจสอบภายใน

กรมอนามัยและภายนอก
กรมอนามัย 

อยูระหวางการตรวจสอบของผูตรวจสอบ
ภายในกรมอนามัยและภายนอกกรมอนามัย 
 

8 .  ทดสอบแผนบริ หารความ
ตอเนื่อง (BCP) 
 

1 - เม.ย. – ก.ค.65 ยังไมถึงระยะเวลาดําเนินการ 

9. สรุปผลการทดสอบแผนบริหาร
ความตอเนื่อง (BCP) 
 

1 - เม.ย. – ก.ค.65 ยังไมถึงระยะเวลาดําเนินการ 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยูนาทํางานมีชีวิตชีวา และ

เสริมสรางคุณภาพชีวิต 

 นางสาวพิมพร  ตาดี เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัด          
ตามคํารับรองฯ ประจําเดือนมีนาคม ดังนี้ 
 1. ดําเนินการรวบรวมและวิเคราะหสถานการณการดําเนินงานรอบ 5 เดือนแรก โดยใชผล
การดําเนินงานจากเขารับการประเมินสถานท่ีทํางานนาอยูนาทํางานฯ , สถานการณสุขภาพจากการวัดหาคา
ดัชนีมวลกาย (BMI) ของบุคลากรกองคลัง , ขอมูลคุณภาพชีวิตของบุคลากร และผลการสํารวจความพึงพอใจ

  
 

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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ของผูรับบริการ/ผูมาติดตอราชการ และผูมีสวนไดสวนเสีย/เจาหนาท่ีกองคลังมาจัดทํารายงานการวิเคราะห
เสนอท่ีประชุมกองคลัง เพ่ือปรับแผนปฏิบัติการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และ
เสริมสรางคุณภาพชีวิต  
 2. ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และ
เสริมสรางคุณภาพชีวิต ในเดือนมีนาคม 2565 ดังนี้ 

   2.1 กิจกรรมออกกําลังกายระหวางวัน 
   2.2 กิจกรรมใหความรูดานสงเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดลอมและสมดุลในชีวิตทํางาน ดวย

การประชาสัมพันธดานสงเสริมสุขภาพอนามัย ผาน 3 ชองทาง ไดแก Application Line Group  บอรด
ประชาสัมพันธ หนังสือแจงเวียน และเว็บไซตกองคลัง  มีจํานวน 3 เรื่อง ไดแก 

         - อวนลงพุงภัยเงียบใกลตัวท่ีไมควรชะลาใจ 
         - เคล็ด (ไม) ลับ...เลิกบุหรี่ยังไงใหสําเร็จ 
         - ออฟฟศซินโดรม ดูแล ปกปอง รักษา 
   2.3 กิจกรรมมอบการดอวยพรวันเกิดเจาหนาท่ี จํานวน 5 คน 
   2.4 กิจกรรมแสดงความยินดีกับเจาหนาท่ีท่ีไดรับรางวัลคนดีศรีอนามัยหนวยงาน จํานวน 3 คน 

    2.5 กิจกรรมการเขารับการตรวจสุขภาพประจําปของเจาหนาท่ีกองคลัง  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดท่ี 2.2) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.3... 
 
 ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 รอยละการเบิกจายงบประมาณ 
  นางสาวทิตยา ศุภกลุธาดาศิริ นกัวิชาการเงินและบัญชี รายงานผลการติดตามกํากับ ตัวชี้วัดท่ี 2.3     
รอยละการเบิกจายงบประมาณ ประจําเดือนมีนาคม 2565 ดังนี้ 
 1. รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 กองคลังมีผลการเบิกจาย
ภาพรวมรอยละ 53.76 และรายจายประจํารอยละ 53.76 ซ่ึงทุกรายจายกองคลังสามารถเบิกจาย
งบประมาณไดสูงกวาเปาหมายท่ีกรมกําหนดไว โดยมีภาพรวมและรายละเอียดแตละแผนงาน ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 ภาพรวมผลการเบิกจายกองคลัง 
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 ประเภทงบ จัดสรรท้ังป จัดสรร 
GFMIS  

จัดสรร 
+/- 

เบิกจาย คิดเปน
รอยละ 

เปาหมาย
(รอยละ) 

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

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

งบลงทุน - - - - - - 

 

ตารางท่ี 2 ผลการเบิกจายกองคลังแบงตามแผนงาน  

 
  2. ตามหนังสือกลุมงบประมาณ ท่ี สธ. 0903.02/486 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2565              
เรื่อง สงคะแนนการประเมินทุกระดับของตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละการเบิกจายงบประมาณ กองคลังในฐานะ
เจาภาพ ไดทําการตรวจประเมินระดับท่ี 1 - 5 และสงผลคะแนนพรอมขอสังเกตจากการตรวจประเมิน/
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตัวชี้วัดทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และทําการบันทึกผลคะแนนในระดับท่ี 4 และ 5 
ในระบบศูนยปฏิบัติการกรมอนามัย (DOC 4.0) เรียบรอยแลว 
 3. ตามท่ีกลุมพัฒนาระบบบริหาร แจงผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจาํปงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนแรก กองคลังในฐานะเจาภาพ
ตัวชี้วัดท่ี 2.3 คิดคะแนนตามสัดสวนรอยละ 70 ตอ 30 จึงมีผลคะแนนอยูท่ี 4.7690 เนื่องจากมีผลเบิกจาย 
บางหนวยงานไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกรมอนามัยกําหนด 
   4. ดวยกรมอนามัยกําหนดใหกองคลังเปนเจาภาพตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละการเบิกจายงบประมาณ 
โดยเปนผูตรวจและประเมินใหคะแนนทุกระดับ จากการตรวจประเมินในรอบ 5 เดือนแรกพบวาบาหนวยงาน 
มีความเขาใจคลาดเคลื่อนเก่ียวกับ Template การดําเนินการจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการ ระดับท่ี 1 - 3 
ดังนั้น เพ่ือเปนการสรางความเขาใจและแนวทางปฏิบัติเดียวกัน กองคลังโดยกลุมงบประมาณ จึงกําหนด
รูปแบบการวิเคราะหในระดับดังกลาวและแจงหนวยงานตามหนังสือกองคลัง ท่ี สธ. 0903.02/ว618        
ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2565  
 5. ตามหนังสือกองคลัง ท่ี สธ. 0903.02/ว618 ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2565 แจงรูปแบบ
การวิเคราะหระดับท่ี 1 - 3 ของตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละการเบิกจายงบประมาณ กลุมงบประมาณไดจัดทํา      
ผลการวิเคราะหดังกลาว ตามแบบท่ีกําหนดและนําข้ึนเว็บไซตพรอมรายงานในระบบศูนยปฏิบัติการ          
กรมอนามัย (DOC 4.0) เรียบรอยแลว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

กองคลัง 

 ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 รอยละการเบิกจายงบประมาณ (ปงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนหลัง) 

ระดับท่ี 1 : Assessment  
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1.1 บทวิเคราะหสถานการณผลการเบิกจายงบประมาณ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 เม่ือนําผลการเบิกจายงบประมาณในระยะเวลา 3 ปยอนหลัง (ปงบประมาณ 2562 – 2564) 
และผลเบิกจายปงบประมาณ 2565 ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ 2565 จากระบบบริหาร
การเงินการคลัง (GFMIS) มารวบรวมและแสดงในรูปแบบตารางและกราฟ พบวา กองคลังสามารถดําเนินการ
เบิกจายไดตามเปาหมายตัวชี้วัดท่ีกรมอนามัยกําหนด และเม่ือเปรียบเทียบในชวงไตรมาสท่ี 1 ถึง ไตรมาสท่ี 2         
ในปงบประมาณ 2562-2564 ซ่ึงในบางปงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมายตัวชี้วัดท่ีกรมอนามัยกําหนด            
แตในไตรมาสท่ี 1 ถึง ไตรมาสท่ี 2 ของปงบประมาณ 2565 สามารถเบิกจายไดตามเปาหมายตัวชี้วัด           
ท่ีกรมอนามัยกําหนด จะเห็นไดวาการเบิกจายงบประมาณท่ีสูงกวาเปาหมายอยางตอเนื่อง แสดงใหเห็นถึง

เป้าหมาย

ผลเบิกจ่าย ภาพรวม งบดําเนินงาน งบลงทุน ภาพรวม งบดําเนินงาน งบลงทุน ภาพรวม งบดําเนินงาน งบลงทุน ภาพรวม งบดําเนินงาน งบลงทุน

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

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

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

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

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

ผลเบิกจ่าย 51.65 51.65 ไม่มี 60.80 59.44 100.00 83.47 80.68 100.00 100.00 100.00 100.00

2563

2564

ปีงบประมาณ
ไตรมาสที� 1 ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3 ไตรมาสที� 4

2562
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ความสามารถในการบริหารจัดการดานงบประมาณและการปรับตัวเม่ือเจอสถานการณท่ีควบคุมไมได        
เชน การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19), การใชงานระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใหม (New GFMIS Thai) ท่ีทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนข้ันตอนการปฏิบัติงาน         
ในการเบิกจายในบางข้ันตอน การยกเลิกระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) ทําใหบุคลากรกองคลังตองทํา
ความเขาใจ ปรับกระบวนการทํางานไปสูระบบเดิมกอนท่ีจะนําระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) มาใช       
และศึกษาแนวทางการข้ึนระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใหม (New GFMIS Thai) 
ดังนั้น เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมรองรับข้ันตอนการปฏิบัติงานในการเบิกจายท่ีเปลี่ยนแปลงและเปนการ
พัฒนาบุคลากรของกองคลังใหมีความรู ความเขาใจ พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องใหมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ดําเนินงานตลอดจนใหคําปรึกษาแกหนวยงานผูรับบริการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ทันตอเวลากองคลังจึงมีการ
ใหความรูเก่ียวกับกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกองคลังตลอดจน แนวทางการปฏิบัติงาน
ใหรองรับกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของการปฏิบัติงานในปจจุบัน เพ่ือสรางความเขาใจท่ีตรงกัน 

1.2 องคความรูท่ีนํามาใชในการเบิกจายงบประมาณ  

องคความรูท่ีนํามาใชใน
การเบิกจายงบประมาณ 

URL 

1. พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 
2561  

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

2. ระเบียบระทรวงการ
คลังวาดวยเงินทดรอง
ราชการ พ.ศ. 2562  

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

3 .  ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลัง ว า
ดวยการเบิกเงินจากคลัง 
การรับเงิน  การจายเงิน
การเก็บรักษาเงิน และ
การนําเงินสงคลัง พ.ศ. 
2562  

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

องคความรูท่ีนํามาใชใน
การเบิกจายงบประมาณ 

URL 

4.ระเบียบวาดวยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223
/207097/file_download/eb095b32e538f809194c3546dda3c76f.pdf  

5. แนวทางการบริหาร
งบประมาณกรมอนามัย 

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/89fbf3b975c86dc88233dfa29b82f7d0.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/89fbf3b975c86dc88233dfa29b82f7d0.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/89fbf3b975c86dc88233dfa29b82f7d0.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/af294f6c5a11a70a5030b1f17ceafe05.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/af294f6c5a11a70a5030b1f17ceafe05.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/af294f6c5a11a70a5030b1f17ceafe05.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/e44796126fa7da235e873f5f6326d93f.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/e44796126fa7da235e873f5f6326d93f.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/e44796126fa7da235e873f5f6326d93f.pdf
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
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ประจํ าป งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
6 .  แ น ว ท า ง ใ น ก า ร
ดํ า เ นิ น ก า ร เ บิ ก จ า ย
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223
/207097/file_download/682f5eecff30ae51276f4111b3ec0226.pdf  

7. แผนปฏิบัติการกอง
ค ลั ง  ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223
/207097/file_download/75e220071480b2c74eb08155a6e96a64.pdf 
 - ปรับแผนการเบกิจายงบประมาณกองคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดําเนินงาน) 
(6 เดือนหลัง) 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/362
23/207097/file_download/afeacc37da9f2a90c476b6484fa87fdc.pdf  

- ปรับแผนปฏิบัติการกองคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 1 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/362
23/207097/file_download/fcb4a9957c303b5faa1330610dc3b1fb.pdf  

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

upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/362
23/207097/file_download/90137c0db6299cb770e68537d3201d59.pdf  

- ปรับแผนปฏิบัติการกองคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 3 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202203/m_news/362
23/207097/file_download/278240679e0db3d4c878f36e6b804516.pdf  

8. SOP กา ร เ บิ ก จ า ย
งบประมาณ 

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

 

2. Advocacy/Intervention  

     (2.1) มาตรการ การเรงรัดผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักการและเหตุผล เพ่ือใหกองคลังสามารถเบิกจายงบประมาณไดตามเปาหมายตัวชี้วัดท่ีกรมอนามัย

กําหนดทุกเดือนของปงบประมาณ 
PIRAB GAP 

R กฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติตาง ๆ ท่ีกําหนด ซ่ึงเปนขอมูลใหม 

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

 แนวทางการพัฒนา 
R การควบคุม กํากับ ติดตาม เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 
A สรางชองทาง และวิธีการสื่อสารท่ีมีคุณภาพ เพ่ือใหบุคลากรรับทราบขอมูลการ

เบิกจายท่ีเปนปจจุบัน 
(2.1) ประเด็นความรู แนวทางในการดําเนินการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เหตุผลการนําประเด็นความรู
มาใช 

เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ ใหหนวยงานสามารถจัดทํา
แผนการเบิกจายและเรงรัดการเบิกจายเพ่ือใหมีผลการเบิกจายเปนไปตามตัวชี้วัด
ท่ีกําหนด จึงกําหนดแนวทางการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2565 , 
จัดทําแผนปฏิบัติการกองคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดําเนินงาน) 
และแผนการเบิกจายงบประมาณกองคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบ
ดําเนินงาน) และสื่อสารแนวทางการบริหารงบประมาณกรมอนามัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือสรางความเขาใจท่ีตรงกันในการเบิกจายงบประมาณ
ประจาํป ของผูรับบริการ (บุคลากรในกองคลัง) 

กลุมเปาหมาย ผูรับบริการ (บุคลากรในกองคลัง) 
(2.2) มาตรการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในกองคลัง 
หลักการและเหตุผล เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจท่ีตรงกันเก่ียวกับกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติใหม ๆ            

ท่ีเก่ียวของกับการเบิกจายงบประมาณ ตลอดจนแนวทางการเบิกจายงบประมาณ
ประจาํป พ.ศ. 2565 
 

PIRAB GAP 
B บุคลากรบางสวนมีความเขาใจคลาดเคลื่อน เก่ียวกับการเบิกจายงบประมาณ 

 
 แนวทางการพัฒนา 
B กําหนดและสื่อสารแนวทางในการดําเนินการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
B จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกองคลัง 

 
 
 

(2.2) ประเด็นความรู กฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับการเบิกจายงบประมาณ 
เหตุผลการนําประเด็นความรู
มาใช 

กฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการเบิกจายงบประมาณมีความหลากหลาย 
กลุมงานแตละกลุมในกองคลังจึงมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับกฎ ระเบียบ       
ขอปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับงานของตนเองเปนสวนใหญ เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ความเขาใจ ซ่ึงกันและกันในหนวยงาน จึงกําหนดประเด็นความรูเก่ียวกับ
กฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติท่ีเก่ียวกับของกับการเบิกจายงบประมาณใหผูรับบริการ 

กลุมเปาหมาย ผูรับบริการ (บุคลากรในกองคลัง) 
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ระดับท่ี 3 : Management and Governance  

3.1 แผนการขับเคล่ือนมาตรการและประเด็นความรู  

 

ช่ือกิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย วันเริ่มตน วันส้ินสุด 
1. แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน
ติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ
และสื่อสารทางเว็บไซตกองคลัง       กรม
อนามัย 

ครั้ง 1 ครั้ง 1 ต.ค. 64
  

10 เม.ย. 65 

2. สื่อสารแนวทางและแผน เพ่ือสราง
ความเขาใจ ท่ีตรงกันในการเบิกจาย
งบประมาณประจําป ของผูรับบริการ
(บุคลากรในกองคลงั) ดังนี้ 
(1) แนวทางการเบิกจายงบประมาณ
ประจาํป พ.ศ. 2565 
(2) แผนปฏิบัติการกองคลัง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดําเนินงาน) 
และแผนการเบิกจายงบประมาณ กอง
คลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565           
(งบดําเนินงาน)  
(3) แนวทางการบริหารงบประมาณ 
กรมอนา มัย  ประจํ าป 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. จัดทํา SOP การเบิกจายงบประมาณ ครั้ง 1 ครั้ง 1 มี.ค. 65 10 เม.ย. 65 
4. จัดทํารายงานผลติดตามเรงรัดการ
เบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) ทุกเดือน 
และสื่อสารทางเว็บไซตกองคลัง       กรม
อนามัย 

ครั้ง 5 ครั้ง 1 มี.ค. 65 31 ก.ค. 65 

5. กองคลังมีการ KM /One Page /   E-
book กฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติ แนวทาง
เก่ียวกับการเบิกจายงบประมาณ 

ครั้ง 1 ครั้ง 1 มี.ค. 65 31 ก.ค. 65 

ช่ือกิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย วันเริ่มตน วันส้ินสุด 
6. มีการกํากับ ติดตาม และรายงานผล
การเบิกจายใหบุคลากรในกองคลังทราบ
ทุกเดือนผานท่ีประชุมกองคลัง 

ครั้ง 5 ครั้ง 1 มี.ค. 65 10 ส.ค. 65 
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3.2   ผลการขับเคล่ือนเปนไปตามแผน                                   

ช่ือกิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย วันเริ่มตน วันส้ินสุด ผลการดําเนินงาน 
1. แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานติดตาม
เรงรัดการเบิกจายงบประมาณและสื่อสารทาง
เว็บไซตกองคลัง 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 เพ่ือสรางความ
เขาใจท่ีตรงกันในการเบิกจายงบประมาณ
ประจําป ของผูรับบริการ(บุคลากรในกอง
คลัง) ดังนี ้
(1) แนวทางการเบิกจายงบประมาณประจําป 
พ.ศ. 2565 
 
(2 )  แผนปฏิบั ติ ก ารกองคลั ง  ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดําเนินงาน) และ
แผนการ เบิกจ ายงบประมาณ กองคลั ง 
ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2565  (งบ
ดําเนินงาน)  
(3 )  แน ว ทา งก า รบ ริ ห า ร งบประมาณ 
กรมอนามัย ประจําปงบประมาณ 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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ช่ือกิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย วันเริ่มตน วันส้ินสุด ผลการดําเนินงาน 
3. จัดทํา SOP การเบิกจายงบประมาณ 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. จัดทํารายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณ (รบจ.1) ทุกเดือน และสื่อสาร
ทางเว็บไซตกองคลัง 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 ขอปฏิบัติ แนวทางเก่ียวกับการ
เบิกจายงบประมาณ 

ครั้ง 1 ครั้ง 1 มี.ค. 65 31 ก.ค. 65  

6. มีการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการ
เบิกจายใหบุคลากรในกองคลังทราบทุกเดือน
ผานท่ีประชุมกองคลัง 

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. จัดเก็บขอเอกสารเก่ียวกับการจัดทําตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละการเบิกจายงบประมาณ 

จัดเก็บขอมูลไวท่ีเว็บไซดกองคลัง https://finance.anamai.moph.go.th/th  
  -------- > หัวขอรูจักกองคลัง 
                     -------- > คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  -------- > คํารับรองการปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. 2565   
  -------- > ขอ 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) รอบ 5 เดือนหลัง 
นางสาวบุษณี มวงชู  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผล การจัดทําตัวชี้วัดท่ี 2.4 

ประจําเดือนมีนาคม 2565 ดังนี้ 
การวิเคราะหผลการดําเนินงานพัฒนาผลงาน คูมือปฏิบัติงานการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา การจัดงาน 
 กองคลัง ไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ หลักเกณฑและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของตาง ๆ รวมถึงประกาศนโยบายการประหยัดของกรมอนามัย 
เพ่ือสรางความรู ความเขาใจและลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานตามกระบวนการของการเบิกจายเงินให
เปนไปอยางถูกตองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน นั้น 
 จากการทบทวนและวิเคราะหผลการขับเคลื่อนการดําเนินงานในการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน
การเบิกคาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา การจัดงาน ท่ีผานมา จึงไดวิเคราะหสถานการณ ดังนี้  

 1. ดานผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินการระดับ Le (Level) จากการประเมินแบบสอบถาม
ความพึงพอใจท่ีมีตอคูมือปฏิบัติงานการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา จัดงาน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 1. ชื่อหนวยงานท้ังหมด 37 หนวยงาน ทําแบบประเมิน 37 หนวยงาน 
 2. เพศหญิง 80.7% เพศชาย 19.3%  
 3. การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี 11.4% ปริญญาตรี 73.9% สูงกวาปริญญาตรี 14.8% 
 4. ประเภทตําแหนง ขาราชการ 51.1% ลูกจางประจํา 8% พนักงานราชการ 30.7%      
จางเหมาบรกิาร 3.4% พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4.5% ผูชวยเหลือการพยาบาล 1.1% ลูกจางชั่วคราว 1.1% 

 สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอคูมือการปฏิบัติงาน การเบิกคาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา     
การจัดงาน 

 ความพึงพอใจตอเนื้อหา 
 1. ความครบถวน/เพียงพอของเนื้อหาในคูมือฯ 
 - นอยท่ีสุด ไมมี 
 - นอย 1.14% 
 - ปานกลาง 12.50% 
 - มาก 57.95% 
 - มากท่ีสุด 28.41% 
 2. เนื้อหาของคูมือฯ อานแลวเขาใจงาย 
 - นอยท่ีสุด ไมมี 
 - นอย 1.14% 
 - ปานกลาง 13.64% 
 - มาก 56.82% 
 - มากท่ีสุด 28.41% 
 

    ความพึงพอใจ... 
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 ความพึงพอใจตอรูปแบบ 
 3. สีและการออกแบบปกนาสนใจ 
 - นอยท่ีสุด ไมมี 
 - นอย 1.14% 
 - ปานกลาง 19.32% 
 - มาก 55.68% 
 - มากท่ีสุด 23.86% 
 4. ขนาดตัวอักษรอานงาย 
 - นอยท่ีสุด ไมมี 
 - นอย 1.14% 
 - ปานกลาง 12.50% 
 - มาก 61.36% 
 - มากท่ีสุด 25% 
 5. ขนาดรูปเลม 
 - นอยท่ีสุด ไมมี 
 - นอย 1.14% 
 - ปานกลาง 15.91% 
 - มาก 55.68% 
 - มากท่ีสุด 27.27% 

 สวนท่ี 2 ความพึงพอใจ “คูมือการปฏิบัติงานการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา จัดงาน” 
 ความพึงพอใจตอเนื้อหา 
 1. ความครบถวน/เพียงพอของเนื้อหาในคูมือฯ 
 - นอยท่ีสุด ไมมี 
 - นอย 1.14% 
 - ปานกลาง 12.50% 
 - มาก 57.95% 
 - มากท่ีสุด 28.41% 
 2. เนื้อหาของคูมือฯ อานแลวเขาใจงาย 
 - นอยท่ีสุด ไมมี 
 - นอย 1.14% 
 - ปานกลาง 13.64% 
 - มาก 56.82% 
 - มากท่ีสุด 28.41% 

  

ความพึงพอใจ... 
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 ความพึงพอใจตอรูปแบบ 
 3. สีและการออกแบบปกนาสนใจ 
 - นอยท่ีสุด ไมมี 
 - นอย 1.14% 
 - ปานกลาง 19.32% 
 - มาก 55.68% 
 - มากท่ีสุด 23.86% 
 4. ขนาดตัวอักษรอานงาย 
 - นอยท่ีสุด ไมมี 
 - นอย 1.14% 
 - ปานกลาง 12.50% 
 - มาก 61.36% 
 - มากท่ีสุด 25% 
 5. ขนาดรูปเลม 
 - นอยท่ีสุด ไมมี 
 - นอย 1.14% 
 - ปานกลาง 15.91% 
 - มาก 55.68% 
 - มากท่ีสุด 27.27% 

 ความพึงพอใจตอการใชประโยชน 
 6. คูมือ ฯ สามารถนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานไดจริง 
 - นอยท่ีสุด ไมมี 
 - นอย 1% 
 - ปานกลาง 10.23% 
 - มาก 54.55% 
 - มากท่ีสุด 34.09% 

 ความพึงพอใจภาพรวม 
 7. โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจในระดับ 
 - นอยท่ีสุด ไมมี 
 - นอย 1% 
 - ปานกลาง 12.50% 
 - มาก 55.68% 
 - มากท่ีสุด 30.68% 
 

สวนท่ี 3.... 
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 สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับการใชประโยชนคูมือปฏิบัติงานการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม 
สัมมนา จัดงาน 
  - ทานเคยใชคูมือปฏิบัติงานการเบิกจายในการฝกอบรม สัมมนา จัดงานหรือไม 
 - ไมเคย 33% 
 - เคย 67%  
 สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีเปนประโยชนตอการจัดทําคูมือ  
 ผลการสรุปขอเสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชนตอการจัดทําคูมือ 
  1. ขอเพ่ิมการจัดอบรมแบบ Online และการยกตัวอยางถาม - ตอบ ประเด็นสั้นท่ีอานแลว
นําไปใชไดเลยคะ 
 2. มีคาใชจายอ่ืนท่ีตองอิงระเบียบท่ีเก่ียวของ ควรสงไฟลระเบียบท่ีเก่ียวของมาพรอมกันเลย 
จะสมบูรณยิ่งข้ึน 
 3. อยากใหมีการ update เรื่อย ๆ เม่ือมีกฎระเบียบใหมๆ หรือมีสถานการณใหม 
 4. เห็นดวยกับการทําคูมือครั้งนี้คะ 
 5. ควรระบุเดือนปท่ีจัดทําคูมือ แจงความแตกตางของการเบิกคาใชจายในการไปปฏิบัติ
ราชการและคาใชจายในการไปฝกอบรมฯ มีตัวอยางการนับเวลา และเพ่ิมหัวขอคาใชจายในการจัดประชุม
ทางไกลดวย (เพราะมีแตกรณียกเลิกจัดประชุม) 
 6. จัดทําเรื่องอ่ืน ๆ และตัวอยางขอหารือจะดีมากคะ 
 7. หากมีการยกตัวอยางก็จะทําใหผูอานไดเขาใจมากยิ่งข้ึน 
 8. เขาใจงายคะ 
 9. การจัดทําคูมือมาใหทราบมีประโยชนมาก ขอบคุณผูจัดทํามากคะ 
 10. ขอมูลเพ่ิมเติมของสถานท่ีเอกชน ท่ีแบงวาเปนสถานท่ีเอกชน 
 11. คูมือสามารถใชประโยชนในการปฏิบัติงานไดจริง 
 12. สรุปเฉพาะใจความสั้นๆ เพ่ือใหหางาย 
 13. หากเปนไปได ควรมีประเด็นกรณีตัวอยางถาม-ตอบ นาจะชวยใหผูปฏิบัติงานเขาใจ
และนําไปใชสะดวกข้ึน 
 14. เพ่ิมเนื้อหาใหครอบคลุมถึงสถานการณปจจุบัน 
 15. ใหความชัดเจนเก่ียวกับการเบิกคาใชจาย พขร. 
 16. ทําฉบับยอเปนอินโฟใหงายตอการดูจะดีมากคะ 
 17. กองคลังทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางถือเปนเรื่องท่ีดีมาก อยากใหอัพเดทขอมูลความรู
ใหม ๆ ตลอดเพ่ือใหปฏิบัติตามแนวทางไดตรงกัน 
 ๒. ดานผูมีสวนไดสวนเสีย 
  จากการวิเคราะหดานผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินการระดับ Le (Level) คูมือ
ปฏิบัติงานการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม/สัมมนา/จัดงาน พบวาผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของกับหนวยงาน คือ 
 บุคลากรกรมอนามัย ไดแก 
 1. ผูปฏิบัติงานดานการเงิน ทุกหนวยงาน 
 2. บุคลากรท่ีจะเบิกคาใชจายฝกอบรม 

3. บุคลากร… 
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 3. บุคลากรท่ีมีความสนใจคูมือปฏิบัติงานการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม/สัมมนา/จัดงาน 
 ความคาดหวัง : ตองการใหบุคลากรกรมอนามัยมีความรูเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานการเงิน และสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 
 ดานขอมูลวิชาการ และอ่ืนๆ 
 1. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 
 2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหวางประเทศ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 
 3. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหวางประเทศ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 
 4. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2554 

 5. พระราชกฤษฎกีาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2548 
 6. พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 

 7. พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2560 
 8. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0406.4/ว 840 ลงวนัท่ี 16 มกราคม 2556 
 9. ประกาศกรมอนามัย เรื่อง นโยบายการประหยัด ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 วิเคราะห GAP พบวา 
 จากการสรุปการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอคูมือปฏิบัติงานการเบิก
คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา การจัดงานนั้น พบวาผูปฏิบัติงานดานการเงินและผู ท่ีเก่ียวของยังมี
ขอเสนอแนะในการพัฒนาคูมือ ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 
 แนวทางในการพัฒนาคูมือปฏิบัติงานการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา จัดงาน  
 1 .  พัฒนาคู มือปฏิบัติ งานการเบิกคาใชจ ายในการฝกอบรม สัมมนา จัดงาน               
ตามขอเสนอแนะจากการทําแบบสอบถามความพึงพอใจ เชน การยกตัวอยางถาม - ตอบ ตัวอยางขอหารือ     
ตามระเบียบในคูมือ  
 2. จัดทําคูมือกฎระเบียบใหมๆ หรือมีสถานการณใหม เชน คาใชจายในการไปปฏิบัติราชการ 
 3. ทําอินโฟการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา จัดงาน 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.5… 
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ตัวช้ีวัดท่ี 2.5  รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการท่ีบรรลุเปาหมาย 
 นางสาววราภรณ รักไร นักวิชาการเงินและบัญชี รายงานงานดําเนินการตัวชี้วัดท่ี ๒.๕ วาใน
รอบ ๕ เดือนแรก ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดท่ี ๒.๕ ไดคะแนนในระดับ ๕ และในรอบ ๖ เดือนหลัง สํานัก
งบประมาณไดจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานเปนรายไตรมาส ทําใหกองคลังตองปรับแผนปฏิบัติการบางสวน
เพ่ือใหผลการเบิกจายเปนไปตามเปาหมาย และบรรลุแผนปฏิบัติการท่ีวางไว ซ่ึงไดดําเนินการวิเคราะห Gap 
จัดทํามาตรการ จัดทําแผนการขับเคลื่อน และรายงานผลในระบบ DOC ดังนี้ 

ระดับท่ี 1 Assessment (ผลการวิเคราะห) 

 รอบ 5 เดือนแรกของปงบประมาณ 2565  การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกองคลัง จํานวน 8 
โครงการมีโครงการท่ีตองการจัดประชุมท้ังป 4 โครงการ ซ่ึงตามมาตรการกรมอนามัยกําหนดใหจัดประชุมใน
ไตรมากแรกไมนอยกวา 50% ซ่ึงกองกคลังดําเนินการเสร็จสิ้นแลว จํานวน 2 โครงการจํานวนกิจกรรมและ
เปาหมายและจํานวนเงินเปนไปตามแผนท่ีวางไว ดังนี้ 

ลําดับ โครงการ กิจกรรม เปาหมาย ผล จํานวนเงิน
ตามแผน 

จํานวนเงิน
ใชจริง 

1 โครงการการประชุมเชิงปฎิบัติ
การ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงและหนังสือเวียน
กรมบัญชีกลางเก่ียวกับการ
จัดซ้ือจัดจาง  

1 120 124 298,500 272,600 

2 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและ
เครือขายดานการเงินการ
คลัง ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  

1 120 126 
 

505,000 444,880 

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

1 90 - 50,000 - 

4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การจัดวางแนวทาง
พัฒนาระบบงานคลัง และ
สรปุผลการดําเนินงานกองคลัง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1 45 - 200,000 - 

รวม 4 375 250 1,053,500 717,480 

        ตาม template...  
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 ตาม template ตัวชี้วัดกําหนดใหมีผลการดําเนินงาน (ผลการเบิกจายงบประมาณ) แผนการ
ประชุม/อบรม/สัมมนาของหนวยงานในไตรมาสท่ี 1 ไมนอยกวา รอยละ 50 ของวงเงินงบประมาณใน
แผนการประชุม/อบรม/สัมมนาซ่ึงกองคลังไดจัดอบรมไปแลว 2 โครงการ ผลการเบิกจายคิดเปนรอยละ 
68.10 ของวงเงินในแผนการประชุม/อบรม/สัมมนา ทําใหผลการเบิกจายงบประมาณกองคลังเปนไปตาม
เปาหมายท่ีกรมอนามัยกําหนดทุกเดือน และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานระบบ DOC  เปนปจจุบันทุกเดือน       
     แตเนื่องจากปงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนหลัง สํานักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณ    
ใหรายไตรมาส ทําใหกองคลังตองวางแผนการใชงบประมาณใหสอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับในแตละไตรมาส
จําเปนตองสื่อสารแผนปฏิบัติการและงบประมาณท่ีไดรับในไตรมาสท่ี 3 และ 4 ใหแตละกลุมงานรับรู เพ่ือชวย
ขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการกองคลังใหบรรลุเปาหมายตอไป 
 

          ระดับท่ี 2 Advocacy/Intervention 
ผลการวิเคราะห GAP 

PIRAB GAP โอกาสในการพัฒนา 

P ยังไมมี  
I ยังไมมี  

 R ยังไมมี  
A การสื่อสารแผนปฏิบัติการกอง

คลังและแนวทางบริหาร
แผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบ
ดําเนินงาน)  ยังไมท่ัวถึง 

1. ประชาสัมพันธ แจงเวียนให
บุคลากรกองคลังทราบแผนปฏิบัติ
การกองคลังท่ีไดรับอนุมัติในระบบ 
DOCและปฏิบัติตามแนวทาง
บริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย 
(งบดําเนินงาน)   
2. สื่อสารแผนการจัดสรรเงิน
งบประมาณ ไตรมาส 3-4 
3. ผูรายงานผลการปฏิบัติงาน   
ในระบบ DOC ติดตามผลการ
เบิกจายงบประมาณ และปรับลด
เงิน/แผน ในระบบตามระยะเวลา 
ท่ีกองแผนงานแจง 
4. รายงานขอมูลผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการใน
ระบบ DOC ใหบุคลากรทราบในท่ี
ประชุมกองคลัง 

B ยังไมมี  
 จากผลการวิเคราะห GAP กองคลังจึงนํามากําหนดมาตรการในการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติ
การกองคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนหลังดังนี้ ดังนี้ 
 1. ประชาสัมพันธ แจงเวียนใหบุคลากรกองคลังทราบแผนปฏิบัติการกองคลังท่ีไดรับอนุมัติ
ในระบบ DOCและปฏิบัติตามแนวทางบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดําเนินงาน)  เจาหนาท่ีกองคลัง
ยังจะตองทราบแผนและแนวทางการปฏิบัติงานอยู 
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2. สื่อสาร... 
 

         2. สื่อสารแผนการจัดสรรเงินงบประมาณ ไตรมาส 3 - 4 
          3. ผูรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ DOC ติดตามผลการเบิกจายงบประมาณ และปรับ
ลดเงิน/แผน ในระบบตามระยะเวลาท่ีกองแผนงานแจง 
         4. รายงานขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC ใหบุคลากรทราบ     
ในท่ีประชุมกองคลัง 
 
 ระดับ 3 Management and Governance 

ในสวนของแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงาน  ไดจัดทําแผนการขับเคลื่อนฯ รอบ 5 เดือนหลัง ดังนี้

 
 

ไดด้าํเนินการตามแผนการขบัเคล่ือนแลว้ดงัน้ี 
 

รายการ ระยะเวลา
จัดทําแผน 

จํานวน ผลการขับเคล่ือน 
แผน ผล 

1. วิเคราะหชองวาง (GAP) 
ท่ีทําใหการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการกองคลังไม
บรรลุเปาหมาย 

10 มีค -    
10 เม.ย. 65 

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

2. จัดทํามาตรการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการของ
หนวยงาน 

10 มีค -    
10 เม.ย. 65 

1 ครั้ง 1 ครั้ง กําหนดมาตรการในการขับเคลื่อน 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 วิเคราะหชองวาง (GAP) ที่ทําใหการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกองคลังไมบรรลุเปาหมาย

2 จัดทํามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน

3 สื่อสารแผนการจัดสรรเงินงบประมาณ ไตรมาส 3-4,แผนการใชจายงบประมาณและแผนปฏิบัติการกองคลัง

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)

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
จัดทําแผน 

จํานวน ผลการขับเคล่ือน 
แผน ผล 

 

3. สื่อสารแผนการจัดสรร
งบประมาณ ไตรมาส 3-4 

10 มีค -   
30 ก.ค. 65 

2 ครั้ง 1 ครั้ง กําลังดําเนินการ 

4. ติดตามเรงรัดการ
เบิกจายงบประมาณ / 
จัดทํารายงาน รบจ.1 ทุก
วันท่ี 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
แผนกํากับติดตามฯ/ประชุม
ติดตามความกาวหนาผล
การดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการในระบบ 
DOC ภายในวันท่ี 10 ของ
เดือน 

10 มีค -    
10 ส.ค. 65 

4 ครั้ง 1 ครั้ง รายงานผลแผนกํากับติดตาม ตาม URL  
ครั้งท่ี 1 วันท่ี ๕ เมษายน 2565 
 
 

6. บันทึกผลการปฏิบัติการ
ในระบบ DOC ทุกวันทําการ
สุดทายของเดือน 

10 มีค -    
31 ก.ค. 65 

5 ครั้ง 1  ครั้ง บันทึกผล DOC รายเดือน ตาม URL 
ครั้งท่ี 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 
 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 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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ตัวช้ีวัดท่ี 2.6  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)   
 นายรังสฤษดิ์ เชื้อดวงผุย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รายงานผลการกํากับตัวชี้วัดท่ี 2.6 
ประจําเดือนมีนาคม 2565 ดังนี้ 
   การดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ในป 2565 ในรอบ 6 เดือนหลัง เปนการประเมินใน 2 สวน คือ 
  1. ประเมินการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตของหนวยงานตามหลักเกณฑ OIT (คาน้ําหนัก
รอยละ 70) ประเมินจากขอมูลพ้ืนฐาน และมาตรการ OIT เพ่ือปด GAB IIT ในหัวขอท่ีหนวยงานวิเคราะหวาเปน
ประเด็นท่ีตองปรับปรุง  
  2. ประเมินระดับการรับรูการดําเนินงานคุณธรรมความโปรงใสของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 
จากการตอบแบบวัดการรับรู IIT ใน 5 ตัวชี้วัด (การปฏิบัติหนาท่ี การใชงบประมาณ การใชอํานาจ การใชทรัพยสิน
ของราชการ และการแกไขปญหาการทุจริต) คาน้ําหนักรอยละ 30 ซ่ึงเกณฑในรอบ 5 เดือนหลังของปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 มีการประชุมคณะทํางานวิเคราะห ทบทวน สถานการณ โดยวิเคราะห GAP และผลผลิตและผลลัพธ
การดําเนินงานในระดับ Le (Level) จากคะแนนการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) เพ่ือนําไปสูการกําหนด
มาตรการ กลไกการดําเนินงาน และจัดทําแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ในรอบ 5 เดือนหลัง 
ระดับท่ี 1 : Assessment 
 1. องคประกอบดานผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินการ 

1.1 ดานแสดงผลผลิตและผลลัพธ โดยใชเปรียบเทียบผล 6 รอบการประเมิน ยอนหลัง ดังนี้  

 จากตารางเปนการแสดงคะแนนการรับรูฯ IIT ภาพรวมการดําเนินงานหนวยงานตั้งแตป 2562 – 2565 
จากการประชุมคณะทํางานวิเคราะหพบวา คะแนนการรับท่ีตัวชี้วัดในระดับท่ีต่ํา คือตัวชี้วัดการใชทรัพยสิน
ของราชการ เพ่ือเพ่ิมการรับรูถึงข้ันตอนการขออนุญาตยืมทรัพยสินของราชการ หรือแนวปฏิบัติเก่ียวกับ
ทรัพยสินของราชการ จึงไดนําตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของราชการ มาดําเนินการในรอบ 5 เดือนหลังของ
ปงบประมาณป 2565 ตอไป 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 2.6)              

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ภารกิจ… 

  
ป62 ป63 ป64 ป65 (Le) 

5 เดือนหลัง 5 เดือนแรก 5 เดือนหลัง 5 เดือนแรก 5 เดือนหลัง 5 เดือนแรก 

ภาพรวมหนวยงาน 96.48 81.26 88.72 92.51 90.25 97.87 

การปฏิบัติหนาท่ี 99.37 90.96 95.92 97.11 93.36 99.58 

การใชงบประมาณ 96.89 75.13  83.28  90.08 87.08  97.80 

การใชอํานาจ 90.22  83.22  87.13 91.04 90.18 96.82 

การใชทรัพยสิน 
ของราชการ 

94.60 75.51 86.07 87.99  91.53 97.03 

การแกไขปญหา 
การทุจริต 

97.50 75.33 86.41 91.81 89.12 97.60 

rungsarid.c
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Highlight
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Highlight
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ภารกิจของหนวยงาน/ตัวช้ีวัดเพ่ิมเติม (KPI Function) กองคลัง จํานวน 3 ตัวช้ีวัด 

 ตัวช้ีวัดท่ี 3.13 รอยละท่ีลดลงของขอผิดพลาดดานเอกสารการจัดทําใบส่ังซ้ือส่ังจาง/ตรวจรับพัสดุ 

 นางสาวปวิตรา รุงเรือง นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ รายงานผลตอท่ีประชุม ดังนี้ 
          การดําเนินของตัวชี้วัดรอบ 5 เดือนหลัง (1 มีนาคม 2565 – 30 กันยายน 2565) ใน
ระดับ process  วิเคราะหผลผลิต/ผลลัพธของรอบ 5 เดือนแรก แลว ผลลัพธท่ีผานมา มีอัตรารอยละของ
ขอผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการจัดทําเอกสารลดลง 1) เอกสารท่ีหนวยงานสงมาบันทึกใบสั่งซ้ือสั่งจาง (PO) ใน
ระบบ GFMIS และ 2) เอกสารการตรวจรับพัสดุ (รายละเอียดตามตาราง) และมีมติใหปรับแกในสวนของ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัดใหถูกตอง ครบถวน ซ่ึงรอบท่ีผานมามีการตัดคะแนนในสวนนี้ 
เนื่องจากรูปแบบไมเปนตามท่ีกําหนด รายงานผลการกํากับตัวชี้วัดท่ี 3.13 ดังท่ีปรากฏในตาราง 
 

 

ในการ... 

ปริมาณ 

(เรื่อง)

ปริมาณ

ที่ผิดพลาด

รอยละ

(ของจํานวนเรื่อง)

ปริมาณ 

(เรื่อง)

ปริมาณ

ที่ผิดพลาด

รอยละ

(ของจํานวนเรื่อง)

1 วันที่ของการเสนอราคาตองหลังจากอนุมัติรายงานขอซื้อขอจาง 106 29 27.36        164 7 4.27           23.09      

2 การเสนอเรื่องซื้อจางตองเสนอตอหัวหนาหนวยงานที่ตองการเสนอราคา 106 7 6.60          164 2 1.22           5.38        

3 รายละเอียดในใบเสนอราคาตองครบถวน (กําหนดสงมอบ 

กําหนดยืนราคา คาปรับ การรับประกันความชํารุดบกพรอง)

106 28 26.42        164 5 3.05           23.37      

1 ชื่อรายการในใบสั่ง จํานวนเงินตัวเลขและตัวหนังสือถูกตอง 106 4 3.77          164 2 1.22           2.55        

2 กําหนดสงมอบตรงกับในเสนอราคา TOR หรือรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะพัสดุ (Spec.) ที่คณะกรรมการกําหนด

106 5 4.72          164 2 1.22           3.50        

3 ใบสั่งลงนาม และวันที่โดยผูมีอํานาจทั้งผูสั่งซื้อ/จาง และ

ผูรับใบสั่งซื้อ/จาง พรอมประทับตราสําคัญบริษัทฯ (ถามี)

106 8 7.55          164 2 1.22           6.33        

4 กรณีมอบอํานาจ เอกสารการมอบอํานาจ การติดอากรแสตมป (กรณี

เปนการจาง) และเอกสารแนบทายถูกตอง

106 6 5.66          164 3 1.83           3.83        

1 ใบสงของมีรายละเอียดเปนไปตามใบเสนอราคา

ไดแก ชื่อรายการสินคา และรายละเอียดของสินคา

74 4 5.41          126 0 -             5.41        

2 ใบกรรมการตรวจรับ ไดแก ชื่อคณะกรรมการพรอมตําแหนงตรงกับ

รายงานขอซื้อขอจาง รายสินคาที่รับมอบ จํานวนเงิน ตรงกับใบสงของ

74 - - - - - -

1 รหัสศูนยตนทุน ผลผลิต กิจกรรมหลัก รหัส GF ประเภท คาใชจาย ตอง

่

74 7 9.46          126 2 1.59           7.87        

อื่น ๆ (ใบปะหนาเพื่อขอกัน PO และใบปะหนาเพื่อสงเบิก

ขอมูลระยะ 2 (Le)

ตารางเปรียบเทียบรอยละที่ลดลงของขอผิดพลาดดานเอกสารการจัดทําใบสั่งซื้อสั่งจาง/ตรวจรับพัสดุ 

ระหวาง ขอมูลระยะที่ 1 Le และ ขอมูลระยะที่ 2

รอยละ

ที่ลดลงจาก 

ระยะ 1 Le

ลําดับ หัวขอที่พบวาไมถูกตอง

การตรวจเอกสารการออกใบสั่งซื้อสั่งจาง

การตรวจใบเสนอราคา

เอกสารการตรวจรับพัสดุ

เอกสารการจัดทําใบสั่งซื้อสั่งจาง

ขอมูลระยะ 1 (Le)
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 ในการดําเนินงานคณะทํางานวิเคราะหแลว ยังคงมีวัตถุประสงคเดิม ในการลดขอผิดพลาด
คลาดเคลื่อนในการจัดทําเอกสาร ใน 2 สวน คือ 1) จัดทําเอกสารใบส่ังซ้ือส่ังจาง และ 2) การตรวจรับพัสดุ  
ใหกับหนวยงานสวนกลางท่ีสงเอกสารเขามาบันทึก PO  และบันทึกตรวจรับ ในระบบ GFMIS เนื่องจากเอกสาร
ดังกลาว จะเปนใบสําคัญรอการตรวจสอบตอไป เพ่ือตองการลดขอสังเกต/ขอทักทวงของสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดินท่ีเขาตรวจในแตละป จากขอมูลขางตนรอยละของขอผิดพลาดคลาดเคลื่อนลดลง ท้ังนี้ เพ่ือใหการ
จัดทํามีขอผิดพลาดนอยท่ีสุดหรือไมมีเลย จึงไดกําหนดหัวขอในการ checklist เพ่ิมในหัวขอ รหัสงบประมาณ
ในการเบิกจายตาม New GFMIS Thai (ตามเอกสารแนบ) ใหสอดคลองกับเหตุการณปจจุบัน เนื่องจากขณะนี้ 
ไดยกเลิกระบบ D-fins แลว การระบุผลผลิต กิจกรรม ตามโครงสรางรหัสงบประมาณใหม ของใบปะหนา
ใบสําคัญในระยะแรกจึงอาจมีขอผิดพลาดคลาดเคลื่อนได จึงขอกําหนดเพ่ิมประเด็นเพ่ิมในตาราง checklist 
เพ่ิมเติมในรอบ 5 เดือนหลัง 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 3.13) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 

 ตัวช้ีวัด Function 3.14 ระดับความสําเร็จของการกํากับติดตามเงินยืมราชการ 
 นางสาววิชุดา  แสงฤทธิ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการรายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดท่ี 3.14 ระดับความสําเร็จของการกํากับติดตามเงินยืมราชการ ดังนี้ 
ผลการดําเนินงานรอบ 5 เดือนแรก 
 ผลการกํากับติดตามเงินยืมราชการในรอบ 5 เดือนแรกท่ีผานมาหนวยงานในสังกัด        กรม
อนามัยไมมีรายการลูกหนี้เงินยืมราชการคางชําระเกินกําหนด  ซ่ึงประสบผลสําเร็จเปนไปตามเปาหมาย   ท่ี
กําหนดไวสงผลใหกองคลังไดรับการประเมินผลตามคํารับรองตัวชี้วัดได 5 คะแนนเต็ม  
 การกํากับติดตามเงินยืมราชการในรอบ 5 เดือนแรก มีดังนี้ 
 1. กองคลังไดจัดประชุมเพ่ือหาแนวทางการดําเนินงานการกํากับติดตามเงินยืมราชการ   
 2. จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การกํากับติดตามเงินยืมราชการ และเผยแพร     
บนเว็บไซตกองคลัง 
 3. รายงานผลการกํากับติดตามการสงชําระคืนเงินยืมราชการประจําเดือน พ.ย., ธ.ค.64 
และ ม.ค.65 

4. จัดทําหนังสือทบทวนแนวทางปฏิบัติการยืมเงินราชการ และแจงเวียนใหทุกหนวยงานทราบ 
 5. ดําเนินการจัดประชุมโครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือขายดานการเงิน

การคลัง” เพ่ือสรางความรู ความเขาใจใหกับผูปฏิบัติงาน 
การวิเคราะหสถานการณของตัวช้ีวัดระดับความสําเรจ็ของการกาํกับติดตามเงินยืมราชการ (รอบ 5 เดือนหลัง) 
 การกํากับติดตามเงินยืมราชการนับวามีความสําคัญตอการปฏิบัติงานเปนอยางมาก และ
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรวมท้ังสรางความตระหนักใหแก ผูปฏิบัติงานและ “ผูยืมเงิน”ไดสงใช
ใบสําคัญลางหนี้เงินยืมราชการภายในเวลากําหนด อันสงผลสนับสนุนใหจํานวนลูกหนี้ในงบแสดงฐานะการเงิน
ของกรมอนามัยลดลง หรือไมมีลูกหนี้คางชําระ   
 จากผลสรุปยอดการสงใชใบสําคัญลางหนี้เงินยืมราชการกรมอนามัย ในรอบ 5 เดือนแรก 
(ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ 2565) พบวาไมมีรายการลูกหนี้เงินยืมราชการคางชําระเกินกําหนด ซ่ึงถือวา
เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว เพ่ือรักษามาตรฐาน และเพ่ือใหการบริหารจัดการลูกหนี้เงินยืมราชการ      
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ใหเปนไปตามระเบียบฯ กองคลังจะดําเนินการกํากับติดตามเงินยืมราชการทุกหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย 
ท้ังหนวยงานสวนกลาง และสวนภูมิภาคอยางเครงครัดตอไป 
 “Assessment บทวิเคราะหสถานการณของตัวช้ีวัด มีขอมูล สารสนเทศ และความรูท่ีน้ํามาใช 

1.1 ผลการวิเคราะหสถานการณของตัวช้ีวัดและความรูท่ีนํามาใชประกอบการวิเคราะห 

รายการ รายละเอียด 

- ผลผลิต/ผลลัพธระดับ C 
(Comparisons)              
การเปรียบเทียบ 

     การเปรียบเทียบจํานวนลูกหนี้ เ งินยืมราชการคางชําระเกิน    
กําหนดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 5 เดือนแรก 
(ตุลาคม – กุมภาพันธ 2565) ระหวาง กรมอนามัย กับ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีดังนี ้
กรมอนามัย  
     ไมมีลูกหนี้เงินยืมราชการคางชําระเกินกําหนด 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
     ไมมีลูกหนี้เงินยืมราชการคางชําระเกินกําหนด 

- ผลผลิต/ผลลัพธ ระดับ T 
(Trends) แนวโนม 

     กองคลังไดมีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติการยืมเงิน
ราชการ เพ่ือใหการดําเนินงานเก่ียวกับเงินยืมราชการมีความชัดเจน               
เปนมาตรฐานเดียวกันมากยิ่งข้ึน และสอดรับกับระเบียบกระทรวงการ
กระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 และใหเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานหรือผูท่ีเก่ียวของนําหลักเกณฑฉบับนี้ไปเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงานเงินยืมราชการ ตามหนังสือกรมอนามัยท่ี สธ 0903.03/ว
715 ลงวันท่ี 28 มกราคม 2565 เรื่องทบทวนแนวทางปฏิบัติการยืม
เงิน 
     ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานการกํากับติดตามเงินยืมราชกา          
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน กองคลังจึงมีแนวทางท่ีจะดําเนินการจัดทํา 
อินโฟกราฟก กระบวนการปฏิบัติงานการกํากับติดตามเงินยืมราชการ
และเผยแพรหนาเว็บไซตกองคลัง เ พ่ือเพ่ิมชองทางการสื่อสาร           
ใหหนวยงานในสังกัดกรมอนามัยไดทราบ สงผลใหการกํากับติดตามเงิน
ยืมราชการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปาหมายท่ีตั้งกําหนด
ไว 
 

- ผลผลิต/ผลลัพธระดับ Le 
(Level)   ของผลการดําเนินการ
ในปจจุบัน 

     ปจจุบันเงินยืมราชการกรมอนามัย ไมมีลูกหนี้เงินยืมราชการ       
คางชําระเกินกําหนด  

- ความรูท่ีนํามาใชประกอบการ
วิเคราะห 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน    
การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการกรมอนามัย 
- รายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 



33 
 

รายการ รายละเอียด 

- มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การกํากับติดตามเงินยืมราชการ 

 1.2 ผลการวิเคราะห… 

 1.2 ผลการวิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือขับเคล่ือนตัวช้ีวัด 

รายการ รายละเอียด 

- กลุมผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย 

- ผูรับบริการ : บุคลากรกรมอนามัย  
- ผูมีสวนไดสวนเสีย : ผูบริหาร และบุคลากรกรมอนามัย 

- ความตองการ/ ความคาดหวัง ผูรับบริการ 
- ไดรับคําแนะนําปรึกษาท่ีดี 
- ไดรับบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว มีความถูกตองครบถวน 
- ไดรับองคความรูท่ีเขาใจและเขาถึงไดงาย 
- มีกฎระเบียบท่ีชัดเจน 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 
- การยืมเงินราชการมีความถูกตองตามระเบียบท่ีกําหนด 
- ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพ่ิมมาก

ยิ่งข้ึน 
- ลดขอผิดพลาดของการดําเนินงาน การปฏิบัติงานถูกตองตามกฎ 

ระเบียบท่ีกําหนดไว 

- ความผูกพัน      บุคลากรผูยืมเงินยืมราชการตระหนักถึงความสําคัญของการสงใช
เงินยืมใหตรงตามระยะเวลาท่ีระเบียบกําหนดไว 

- ความพึงพอใจ/ความไมพึง
พอใจ 

ผูรับบริการ 
- ข้ันตอนการเบิกจายเงินยืมสะดวกรวดเร็ว มีความถูกตองครบถวน 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 
- ผูยืมสงหลักฐานการเบิกจายเงินไมถูกตองและครบถวน ตามท่ี

ระเบียบกําหนด 

- ขอเสนอแนะจากผูรับบริการ ปรับปรุงระบบควบคุม กํากับและติดตามเงินยืมราชการกรมอนามัย 
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส ดังนี้ 
- ฟอรมการจัดการขอมูลเงินยืม ใหงายตอการใชงาน  
- เพ่ิมสิทธิ์ใหหนวยงานเห็นขอมูลสรุปลูกหนี้เงินยืม 
- ใหหนวยงานสามารถบันทึกขอมูลการลางหนี้เงินยืมในระบบได 

 1.3 ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) 
 ผูรับบริการ : บุคลากรกรมอนามัย ประกอบดวย  
 หนวยงานสวนกลาง 22 หนวยงาน 
 1. สํานักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 



34 
 

 2. กลุมตรวจสอบภายใน 
 3. กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 4. สํานักงานเลขานุการกรม 
 5. กองการเจาหนาท่ี 

6. กองคลัง... 
 6. กองคลัง 
 7. ศูนยสื่อสารสาธารณะ 
 8. สํานักทันตสาธารณสุข 
 9. กองแผนงาน 
 10. สํานักโภชนาการ 
 11. กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 
 12. สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 
 13. สํานักอนามัยการเจริญพันธุ 
 14. กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
  15. สํานักสงเสริมสุขภาพ 
 16. สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม 
    17. ศูนยหองปฏิบัติการกรมอนามัย 
   18. กองกฎหมายกรมอนามัย 
    19. ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 
   20. สํานักอนามัยผูสูงอายุ 
   21. สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ 
    22. กองสงเสริมความรอบรูและสื่อสารสุขภาพ 

      หนวยงานสวนภูมิภาค 15 หนวยงาน 
     1. ศูนยทันตสาธารณสุขระหวางประเทศ 
    2. ศูนยอนามัยกลุมชาติพันธุชายขอบ และแรงงานขามชาติ 
   3. สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
   4. ศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม 
     5. ศูนยอนามัยท่ี 2 พิษณุโลก 
   6. ศูนยอนามัยท่ี 3 นครสวรรค 
   7. ศูนยอนามัยท่ี 4 สระบุรี 
   8. ศูนยอนามัยท่ี 5 ราชบุร ี
   9. ศูนยอนามัยท่ี 6 ชลบุร ี
    10. ศูนยอนามัยท่ี 7 ขอนแกน 
   11. ศูนยอนามัยท่ี 8 อุดรธานี 
    12. ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา 
   13. ศูนยอนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี 
      14. ศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช  
    15. ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา 
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ผูมีสวนไดสวนเสีย : ผูบริหาร และบุคลากรกรมอนามัย 
 
 
 

2. Advocacy/… 

 2. Advocacy/ Intervention กําหนดมาตรการและประเดน็ความรูท่ีใหแกผูรับบริการ (C)    
/ผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) เพ่ือการขับเคล่ือนการดําเนินงานตัวช้ีวัด 
      2.1 มาตรการการกํากับติดตามเงินยืมราชการ 
  1. เพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการกํากับติดตามเงินยืมราชการ เพ่ือให         การ
ปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
    2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร อยางตอเนื่อง เพ่ือใหบุคลากรมีความรูความเขาใจ
ในกฎ ระเบียบ หลักเกณฑตางๆ มากยิ่งข้ึน 

 2.2 ประเด็นความรูท่ีใหแกผูรับบริการ (C)/ ผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) 

ประเด็นความรู หลักการและเหตุผล ชองทางการเผยแพร 

1 .  อิน โฟกร าฟ ก  กระบวนกา ร
ปฏิบัติงานการกํากับติดตามเงินยืม
ราชการ 

     เพ่ือเพ่ิมชองทางการสื่อสารให
หนวยงานในสังกัดกรมอนามัยได
ทราบถึงกระบวนการปฏิบัติงาน
กํากับติดตามเงินยืมราชการ สงผล
ใหการกํากับติดตามเงินยืมราชการ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามเปาหมายท่ีตั้งกําหนดไว 

เ ผ ย แ พ ร ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต
หนวยงาน 
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3. Management and Governance แผนขับเคล่ือนการดําเนินงานตวัช้ีวัด รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม – กรกฎาคม 2565) 
มาตรการ กิจกรรม/ข้ันตอน ประเด็นความรู เปาหมาย  ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 .  เ พ่ิ มปร ะสิ ท ธิ ภ าพขอ ง
กระบวนการกํากับติดตามเงินยืม
ราชการ เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
เ ป 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 อยางตอเนื่อง เพ่ือให
บุคลากรมีความรูความเขาใจใน
กฎ ระเบียบ หลักเกณฑตางๆ 
มากยิ่งข้ึน 

1.รายงานผลการกํากับติดตาม  
การส งชําระคืนเ งินยืมราชการ
ประจําเดือน 

อิ น โ ฟ ก ร า ฟ ก  ก ร ะ บ ว น ก า ร
ปฏิบัติงานการกํากับติดตามเงินยืม
ราชการ 

5 มี.ค. – ก.ค. 65 กลุมบัญชี 
กองคลัง 

2. สื่อสารใหความรูเก่ียวกับการ
กํากับติดตามเงินยืมราชการใหแก
บุคลากร 
 

1 มี.ค. – ก.ค. 65 กลุมบัญชี 
กองคลัง 

3. ประชุมติดตามผลการดําเนิน 
ง านกา ร กํ า กับติ ด ต าม เ งิ น ยื ม
ราชการ 
 

1 มี.ค. – ก.ค. 65 กลุมบัญชี 
กองคลัง 

 
 
 
 
 



37 
 
รายงานผลการดําเนินการตามแผนการขับเคล่ือนตัวช้ีวัดท่ี 3.14 : ระดับความสําเร็จของการกํากับ
ติดตามเงินยืมราชการ ประจําเดือน มีนาคม 2565  
ผลการขับเคล่ือนการดําเนินงานตัวช้ีวัด  

กิจกรรม/ข้ันตอน 
เปาหมาย 

ระยะเวลา
ดําเนินการ ผลการขับเคล่ือน 

แผน ผล  

1.รายงานผลการกํากับติดตาม
การสงชําระคืนเงินยืมราชการ
ประจําเดือน 

5 1 มี.ค. 65 – ก.ค. 65 1. รายงานผลการกํากับติดตามการสงชําระ
คืนเงินยืมราชการประจําเดือน ก.พ.65    (ดาวน
โหลด) รายงานขอมูลในระบบ DOC แลวใน
รอบเดือน มี.ค.65 

2. ส่ือสารใหความรูเกี่ยวกับการ
กํากับติดตามเ งินยืมราชการ
ใหแกบุคลากร 

1 1 มี.ค. 65 จัดทําอินโฟกราฟกกระบวนการปฏิบัติงาน
การกํากับติดตามเงินยืมราชการ และเผยแพร
ห น า เ ว็ บ ไ ซ ต ก อ ง ค ลั ง เ รี ย บ ร อ ย แ ล ว         
(ดาวนโหลด)    

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

1 - มี.ค. – ก.ค. 65 ยังไมถึงระยะเวลาดําเนินการ 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

 ตัวช้ีวัด Function 3.15  รอยละความสําเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการ
เบิกจายเงินงบประมาณ และการจายเงินผานระบบ KTB Corporate Online 
 นางสาวบุษณี มวงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผลการจัดทําตัวชี้วัดท่ี 3.15 
ประจําเดือนมีนาคม 2565 ดังนี้ 
 การวิเคราะหกระบวนการเบิกจายเงินงบประมาณ  
 ผลจากการเก็บขอมูลรอยละของความสําเร็จในการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีจายผานระบบ                  
KTB Corporate Online ดังนี้ 
 - ภายในระยะเวลา 6 วันทําการ ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 64 - กุมภาพันธ 65 คิดเปนรอยละ 98.48 
  - ภายในระยะเวลา 5 วันทําการ ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 64 - กุมภาพันธ 65 คิดเปนรอยละ 75.10 
 จากการวิเคราะหกระบวนการเบิกจายเงินงบประมาณ ในรายละเอียดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานใน 7 ข้ันตอน ในชวงเวลาตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 64 – กุมภาพันธ 65 ไดตัดข้ันตอนงานที่มี
ขั ้นตอนที่ม ีการทํางานที ่ซํ้าซอนและขั้นตอนที่จะตองปรับปรุงรอบเวลาในการงาน เพื ่อช วยเพิ ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน และลดความสูญเปลาในกระบวนการทํางาน   
 วิเคราะหสถานการณปจจุบัน 
 1. ผูปฏิบัติงานตองเริ่มใชระบบ บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใหม 
(New GFMIS Thai) อาจจะทําใหมีการปฏิบัติงานลาชา เนื่องจากตองเรียนรูระบบใหม 

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/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. เปลี่ยนแบบฟอรมกํากับและติดตามกระบวนการเบิกจายเงิน จาก 6 วนัทําการ เปน 5 วันทําการ 
เนื่องจากรอยละความสําเร็จในการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีจายเงินผานระบบ KTB Corporate Online          
ภายในระยะเวลา 5 วันทําการ ในรอบ 5 เดือนหลัง คือ มากกวารอยละ 80 
 แนวทางการแกไขปญหา 
  1. กํากับและติดตามกระบวนการเบิกจายเงินงบประมาณผานระบบ KTB Corporate Online 
โดยใชแบบฟอรมกํากับและติดตามกระบวนการเบิกจายเงิน (5 วันทําการ) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืน ๆ 

 ประธานกลาววาในวันอังคารท่ี 12 เมษายน 2565 กรมอนามัยไดมีกําหนดจัดงานสงกรานต   
ขอความรวมมือเจาหนาท่ีกองคลังแตงกายดวยชุดผาไทยมารวมงาน 
 4.1มอบนางอรุณี  อินทรขํา หัวหนากลุมบัญชี จัดทําสรุปปญหาและอุปสรรในการ
ปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ท้ังหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค 
  4.2 ใหเจาหนาท่ีผูท่ีกําลังจะประเมินผลงานวิชาการ หรือเลื่อนระดับ ตัวอยางเชน จากเดิม
ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เปน ชํานาญการ นั้น ใหเตรียมขอมูลในการจัดทําผลงานวิชาการ 
 4.4 การพัฒนาองคกร (Organization Development = OD) กลุมอํานวยการเตรียมจัดหาสถานท่ี
และกําหนดวัน / เวลา ในการจัดประชุมโครงการดังกลาว  
 4.4 กลุมอํานวยการไดรายงานในท่ีประชุมผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตฯ และแผนสงเสริมคุณธรรมตามคุณธรรมเปาหมายในการกําหนด “ปญหาท่ีอยากแก” และ “ความดีท่ี
อยากทํา” ท่ีสอดคลองกับคุณธรรม 5 ประการ ไดแก พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญู ท่ีกําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการฯ ซ่ึงไดเสนอรายงานผลตอผูอํานวยการกองคลังเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2565    
มีรายละเอียดตามลิงค 
https://finance.anamai.moph.go.th/th/transparencypolicy/download?id=90617&mid=3209
3&mkey=m_document&lang=th&did=28428 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑2.0๐ น. 
 
 นางพิสมัย  พุมสุข ผูจดรายงานการประชุม 
 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด  ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 

https://finance.anamai.moph.go.th/th/transparencypolicy/download?id=90617&mid=32093&mkey=m_document&lang=th&did=28428
https://finance.anamai.moph.go.th/th/transparencypolicy/download?id=90617&mid=32093&mkey=m_document&lang=th&did=28428
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การประชุมส่ือสารนโยบาย และกํากับติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวช้ีวัด 
ของกองคลังประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 7/2565 
เม่ือวันอังคารท่ี 5 เมษายน 2565 เวลา 09.30 - 12.00น. 

ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ช้ัน 2 กรมอนามัย 
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การประชุมส่ือสารนโยบาย และกํากับติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวช้ีวัด 

ของกองคลังประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 7/2565 
เม่ือวันอังคารท่ี 5 เมษายน 2565 เวลา 09.30 - 12.00น. 

ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ช้ัน 2 กรมอนามัย 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประชุม 
วันพฤหัสบดท่ีี 17 มีนาคม 2565 

ณ หองประชุมกองคลัง ช้ัน 2 กรมอนามัย 
-------------------------------------------------- 

ผูมาประชุม 
1. นางสาวปวิตรา รุงเรือง นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ 
2. นางนภารัตน วงศรักษา นักวิชาการพัสดุชํานาญการ   
3. นายรังสฤษดิ์ เชื้อดวงผุย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  
4. นางสาวพรทิพย   ปดตานัง เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
5. นางสุภาภรณ โกนาคม  เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
6. นางสาวสิริกัญญา หนูบัว เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
7. นางดวงกมล คลายพ่ึงสินธุ นักวิชาการเงินและบัญชี 
8. นางสาววาสนา สอนสุด นักวิชาการเงินและบัญชี 
9. นางสาวอุษณี  ทองชมภู พนักงานพิมพ ระดับ ส3 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
นางสาวปวิตรา  รุงเรือง ประธานท่ีประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระ ดังนี้ 

วาระท่ี 1  เรื่องแจงท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ แจงผลการรับรูออนไลน เรื่อง การรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของกรม
อนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก) ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ 2565 มีผลคะแนน
ภาพรวมของหนวยงาน เทารอยรอยละ 97.87 ผานเกณฑเปาหมายของตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวไมนอยกวานรอยละ 95 
โดยการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ในรอบ 5 เดือนหลัง เปนการประเมินใน 2 สวนเหมือนกับในรอบ 5 เดือนแรก คือ 

1. ประเมินการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตของหนวยงานตามหลักเกณฑ OIT (คาน้ําหนัก
รอยละ 70) ประเมินจากขอมูลพ้ืนฐาน และมาตรการ OIT เพ่ือปด GAB IIT ในหัวขอท่ีหนวยงานวิเคราะหวาเปนประเด็น
ท่ีตองปรับปรุง  

2. ประเมินระดับการรับรูการดําเนินงานคุณธรรมความโปรงใสของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน จากการ
ตอบแบบวัดการรับรู IIT ใน 5 ตัวชี้วัด (การปฏิบัติหนาท่ี การใชงบประมาณ การใชอํานาจ การใชทรัพยสินของราชการ 
และการแกไขปญหาการทุจริต) คาน้ําหนักรอยละ 30  

ตามแนวทางการประเมินของ template การดําเนินงานตัวชี้วัดท่ี 2.6 ระดับความสําเร็จของการ 
ดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส ในรอบ 5 เดือนหลังของปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กําหนดใหมีการประชุม
คณะทํางานวิเคราะห ทบทวน สถานการณ โดยวิเคราะห GAP และผลผลิตและผลลัพธการดําเนินงานในระดับ Le 
(Level) และระดับ C (Comparisons) จากคะแนนการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) เพ่ือนําไปสูการกําหนด
มาตรการ กลไกการดําเนินงาน และจัดทําแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ในรอบ 5 เดือนหลังตอไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

เอกสารแนบ ตวช.ที� 2.6

rungsarid.c
Highlight
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วาระท่ี 2  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ท่ีประชุมรวมกันวิเคราะห ทบทวนสถานการณ ปญหาการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน  
เพ่ือคนหา GAP 1 ประเด็นจากคะแนนการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 5 เดือนแรก ซ่ึงพบวา คะแนนการรับรู
ของตัวชี้วัด การใชอํานาจต่ําท่ีสุดใน 5 ตัว ของคะแนน IIT ท้ังนี้ คณะกรรมการไดพิจารณาขอมูลยอนหลังของ 3 ป (6 
รอบการประเมิน) เพ่ือพิจารณาในการบงชี้ประเด็นท่ีพัฒนาหรือปรับปรุงในรอบ 5 เดือนหลัง ซ่ึงปรากฏขอมูลตาม
ตาราง 1 และ 2 

ตารางที่ 1 ผลผลิตและผลลัพธระดับ le (Level)  (ผลคะแนนรอบ 5 เดือนแรก 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65) 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด คะแนนท่ีได (รอยละ) 
1 การปฏิบัติหนาท่ี 99.58 

2 การใชงบประมาณ 97.80 
3 การใชอํานาจ 96.82 
4 การใชทรัพยสินของราชการ 97.03 
5 การแกไขปญหาการทุจริต 97.60 
 ภาพรวมของหนวยงาน 97.87 

จากตารางขางตน พบวา ผลผลิต/ผลลัพธ ระดับ Le (Level) ของกองคลัง มีระดับคะแนนการรับรูจากผูมี 
สวนไดสวนเสียภายใน (IIT) ท่ีสูงซ่ึงผานเกณฑเปาหมายรวมในป 2565 รอบ 5 เดือนหลังท่ีกําหนดไวไมนอยกวารอยละ 
95 และตัวชี้วัดท่ียังมีระดับคะแนนท่ีต่ําสองอันดับแรก คือ 1) การใชอํานาจ และ 2) การใชทรัพยสินของราชการ 

ตารางที่ 2 ผลผลิตและผลลัพธระดับ C (Comparisons) การรับรูดาน IIT 3 ปยอนหลัง (6 รอบการประเมิน) 
 

 
 

จากตาราง 2 ขางตน พบวา คะแนนการรับรูของตัวชี้วัดภายในหนวยงาน  IIT ในรอบ 3 ปยอนหลัง 2562 - 2565  
(6 รอบการประเมิน) พบวา ตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนการรับรูจากผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) ต่ําที่สุดมี 3 ตัว (เรียงลําดับ 
ความถ่ีของระดับคะแนนที่ต่ําใน 6 รอบการประเมิน) คือ 

1. ตัวชี้วัด การใชจายงบประมาณ 
2. ตัวชี้วัด การใชทรัพยสินของราชการ 
3. ตัวชี้วัด การใชอํานาจ  
 
 

ป 62 ป 65

รอบ 5 เดือนหลัง รอบ 5 เดือนแรก รอบ 5 เดือนหลัง รอบ 5 เดือนแรก รอบ 5 เดือนหลัง รอบ 5 เดือนแรก

ภาพรวมของหนวยงาน 96.48 81.26 88.72 92.51 90.25 97.87

การปฏิบัติหนาที่ 99.37 90.96 95.92 97.11 93.36 99.58

การใชงบประมาณ 96.89 75.13* 83.28* 90.08 87.08* 97.8

การใชอํานาจ 90.22* 83.22 87.13 91.04 90.18 96.82*

การใชทรัพยสินของราชการ 94.60* 75.51 86.07* 87.99* 91.53 97.03*

การแกไขปญหาการทุจริต 97.5 75.33* 86.41 91.81 89.12* 97.6

ป 63 ป 64
ตัวชี้วัด IIT
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  คณะทํางานวิเคราะหขอมูลจากผลผลิตและผลลัพธระดับ Le (Level  และ ระดับ C (Comparisons) พบวา 
คะแนนการรับรูท่ีตัวชี้วัดในระดับท่ีต่ํา คือการใชงบประมาณ และตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของราชการ ซ่ึงท้ัง 2 ตัวชี้วัด 
มีระดับคะแนนท่ียังไมผานเกณฑของคะแนนภาพรวมของกรมฯ ดวย ท้ังนี้ ในรอบ 5 เดือนแรก กองคลังไดจัดทํา 
ประเด็น (GAP) เรื่องการใชจายงบประมาณไปแลว ดังนั้น จึงพิจารณา GAP เรื่องการใชทรัพยสินของราชการ  
มาดําเนินการในรอบ 5 เดือนหลังของปงบประมาณป 2565 เพ่ือเพ่ิมระดับคะแนนการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 
IIT ของตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของราชการในภาพของหนวยงาน และระดับคะแนนภาพรวมของกรมฯ ตอไป  
 

ขอมูลการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในท่ีมีตอหนวยงานตนเอง 
 

ดัชนี/ตัวชี้วดั คะแนนที่ได 
(รอยละ) 

ชองวางของการวิเคราะห (GAP) 

ภาพรวมคะแนนของตัวชี้วดั 97.03 ปญหา  
     การส่ือสาร เรื่องการบริหารพัสดุ อันเกี่ยวเน่ือง
กับการยืมทรัพยสิน การใชทรัพยสิน แนวปฏิบัติ
เรื่องการกํากับดูแลทรัพยสินของราชการ คะแนนท่ี
ไดภาพรวมของตัวชี้วัด การใชทรัพยสินของราชการ
เทากับรอยละ 97.03  ซ่ึงคะแนนเปนไปตาม
แนวทางของเกณฑ คือมีระดับคะแนนไมนอยกวา
รอยละ 95 ดวยการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสิน
เปนงานเฉพาะกลุมงานท่ีเกี่ยวของกับการบริหาร
พัสดุ ซ่ึงอาจจะรับรูรับทราบเฉพาะตัวบุคคลซ่ึงตอง
เกี่ยวของกับขั้นตอนน้ันๆ ดังน้ัน จึงทําใหการรับรู
ในเรื่องขั้นตอนการยืม การใช การกํากับดูแล
ทรัพยสินของราชการมีนอย โดยเฉพาะกลุมงาน
อื่นๆ ท่ีไมเกี่ยวของอาจคิดวาไมมีการดําเนินการ
เรื่องน้ีในหนวยงานตนเอง  

การแกปญหาเพื่อปด GAP 
     มีแนวทาง/กิจกรรม มีขั้นตอนการขออนุญาต
เพ่ือยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงาน  
เพ่ือส่ือสารใหทราบเรื่องระเบียบในการยืม การใช  
การกํากับดูแลทรัพยสินของราชการ ผานชองทาง
ตางๆ ใหบุคลากรในหนวยงานทราบโดยท่ัวกัน 

- ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงานใน
หนวยงานของทาน มีความสะดวก 

94.92 

- บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมี การเอาทรัพยสินของราชการไป
เปนของสวนตัว หรือนําไปใหกลุมหรือพวกพอง 

97.88 

- ถาตองการมีการขอยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงาน บุคลากร
ในหนวยงานของทานมีการขออนุญาติอยางถูกตอง 

95.76 

- บุคลากรภายนอกหรือเอกชน ไมมี การนําทรัพยสินของราชการไปใช 
โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตองจากหนวยงานของทาน 

100.00 

- ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสิน 
ท่ีถูกตอง 

96.19 

- หนวยงานของทาน มีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของ
ราชการ เพ่ือปองกันไมใหมีการนําไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง 

97.46 

จากขอมูลดังกลาว สะทอนใหเห็นไดชัดเจนวา ปจจัยท่ีเก่ียวของ ท่ีสงผลตอระดับคะแนนตามแบบวัดการรับรู
การดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน (IIT) คือ เรื่องของการส่ือสาร ท่ีตองพัฒนา โดยเลือกใชการ
สื่อสารในชองทางท่ีมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองคกรท่ีตางภารกิจกันแมจะอยูในหนวยงานเดียวกัน โดยเฉพาะใน
รอบ 5 เดือนหลัง ประเด็นท่ีจะพัฒนา/ปรับปรุง คือตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของราชการ เปนระเบียบในการบริหารพัสดุ  
ท่ีเก่ียวของกับข้ันตอนการยืม การใช การกํากับดูแลทรัพยสินของราชการมีนอย โดยเฉพาะกลุมงานอ่ืนๆ ท่ีไมเก่ียวของ
อาจคิดวาไมมีการดําเนินการเรื่องนี้ในหนวยงานตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองอาศัยการสื่อสาร เพราะการสื่อสารเปน
กระบวนการหรือเครื่องมือท่ีจะนําไปสูการรับรู เรียนรู เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตองและตรงกันของบุคลากรท่ีเปน
ผูรวมงานท้ังองคกรตั้งแตระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบตัิการ  

นางสาวสิริกัญญา  หนูบัว   ผูจดรายงานการประชุม 
      นางสาวปวิตรา  รุงเรือง    ผูตรวจรายงานการประชุม 


