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สรุปผลการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง “ติดตามผลการด าเนินการงานคลัง ประจ าปงีบประมาณ 2562” 

วันที่ 20 - 21 กันยายน 2562 ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
--------------------------------------------------- 

 กองคลัง กรมอนามัย ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ติดตามผล     
การด าเนินงานการคลัง ประจ าปีงบประมาณ 2562” เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2562 และร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการกองคลัง ประจ าปีงบประมาณ 2563 ให้สอดคล้อง
เป้าหมายและยุทธศาสตร์กรมอนามัย โดยมีรายละเอียดดังนี้.- 

 1.  จัดฝึกอบรม ในวันที่ 20 -21 กันยายน 2562 

 2.  บุคลากรที่เข้ารับการประชุม จ านวน 42 คน 

 3.  งบประมาณ 

      -  ได้รับอนุมัต ิ 113,400.-   บาท 

      -  ใช้ไป  103,360.- บาท 

  คงเหลือ    10,040.- บาท 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
การติดตามประเมินผลเป็นกระบวนการส าคัญต่อการด าเนินงานของทุกองค์กร เนื่องจากช่วยให้

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถติดตามความก้าวหน้าของแผนการปฏิบัติงาน อึกทั้งเป็นการกระตุ้นและ
สนับสนุนให้มีการน าเข้าข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมาวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ปัญหา/
อุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้น ท าให้สามารถปรับการด าเนินงานให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
รวมทั้งยังช่วยให้ผู้รับผิดชอบใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผน ค้นหาวิธีปรับปรุง/พัฒนางาน และบริหารจัดการ
โครงการให้ได้ผลดียิ่งขึ้นในปีต่อไป 

กองคลัง ในฐานะที่มีบทบาทหลักในการบริหารงานคลัง ซึ่งถือเป็นบทบาทส าคัญในอันที่จะมีส่วนช่วย
สนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายของกรมให้เป็นไปอย่างรวดเร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพราะสิ่ง
ส าคัญในการสร้างระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือประชาชนสุขภาพดีให้ยั่งยืน ควรต้องพัฒนา
ระบบการเงินการคลังให้มีความทันสมัย และใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือในการสร้างประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท าให้ผลลัพธ์ที่ได้สามารถตอบสนองนโยบายของหน่วยงานได้ ดังนั้น 
การบริหารงานคลังที่ดีจึงจ าเป็นต้องมีการประเมิน ทบทวน ปรับเปลี่ยน และวางกรอบแนวทางการบริหารงาน
อยู่ เสมอ เพ่ือให้กระบวนการบริหารงานคลังมีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ และจะส่งผลให้ก ารใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ปัจจัยส าคัญคือการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน 

ดังนั้น เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562  รวมทั้งวางกรอบแนว
ทางการด าเนินงานกองคลังให้สอดคล้องเป้าหมายและยุทธศาสตร์กรมอนามัย กองคลังจึงได้จัดประชุม        
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง ติดตามผลการด าเนินการงานคลัง ประจ าปีงบประมาณ 2562 ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
 1.  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562    
 ๒.  เพ่ือติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 
 ๓.  เพ่ือให้บุคลากรได้ร่วมกันคิดโครงการ /กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
          ๔.  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานร่วมกัน และร่วมเสนอความคิดเห็น แนวทาง      
               เพ่ือการพัฒนางานคลังระหว่างบุคลากรทุกกลุ่มวัยในกองคลังตามนโยบายการมีส่วนร่วมของ 
               กรมอนามัย 
 ๕.  เพ่ือเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน และความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรภายในกองคลัง 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย : ประมาณ 45 คน ประกอบด้วย 
 3.1 ผู้บริหาร/แขกผู้มีเกียรติ 
 3.2 ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจ า กองคลัง 
 3.3 คณะท างานจัดการประชุม 

4. วิธีการด าเนินการ : ประชุมกลุ่ม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/น าเสนอผลงาน และศึกษาดูงาน 
  

5. ระยะเวลาด าเนินงาน : ระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2562 ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
 6.1 ทราบปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกองคลัง ประจ าปีงบประมาณ  
                2562 รวมทั้งร่วมกันวางแผนทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2563 
 6.๒ สามารถร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ก าหนดโครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2562  
 6.๓ สามารถปรับบทบาทการบริหารงานคลังให้สอดรับกับนโยบายการด าเนินงานของกรมอนามัยได ้ 
 6.๔ บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ รวมทั้งเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากร 
7. สรุปผลการประชุม 

 จากการประชุมดังกล่าว ได้ร่วมกันอภิปราย ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานกองคลัง          
กรมอนามัย ในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งผู้บริหารแนะน าทิศทางและแนวทางการบริหารงานคลัง พร้อมทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยผู้บริหารต้องการให้พัฒนาตามศักยภาพบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญด้านการเงินการคลัง และศึกษากฎ ระเบียบ ระบบการเงินการคลังเพ่ือน ามาถ่ายทอดองค์
ความรู้ ให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของกอง
คลัง และแนวทางการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินการงานคลังในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียด       
ดังสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2562 และแผนการปฏิบัติงานกองคลัง  ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ของแต่ละกลุ่มงานตามที่แนบ 
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ผลการด าเนินงานตามภารกจิของกองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
    รายงานให้ผู้บริหารกองคลัง ทราบถึงผลการด าเนินงานตามภารกิจกองคลัง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 และแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

กลุ่มงบประมาณ 
  ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
  งานตามยุทธศาสตร์ 

1.) ก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562  
2.) วางแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562  
3.) แผนปฏิบัติการด้านงบประมาณกองคลัง  
4.) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  
5.) จัดท ารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
6.) ด าเนินการจัดประชุม FIN(ทุกเดือน)  
7.) จัดประชุม FIN เคลื่อนที่ แก่หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

การด าเนินงานตามตัวชี้วัดระดับกองคลัง กลุ่มงบประมาณรับผิดชอบ 2 ตัว  
  1.) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ คะแนนระดับ 5   
  2.) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง  
ตามแนวทาง PMQA/PMQA 4.0 คะแนนระดับ 5 
 

  งานตามภารกิจ  
  1.) การโอนจัดสรรงบประมาณ (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ/งบกลาง)  
  2.) โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ/สร้างรหัสงบลงทุน และแปลงงบลงทุนเหลือจ่าย  
  3.) คุมทะเบียนการเบิกจ่ายของหน่วยงาน (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ/เงินบ ารุง)                  
  4.) ด าเนินการจัดประชุมพิจารณาจัดสรรเงินบ ารุงกรมอนามัย  
  5.) ด าเนินการเงินเบิกแทนกัน  
  6.) ปรับแก้ไขข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (ปรับ J7)  
  7.) บันทึกข้อมูลในระบบ DOC   
  8.) งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 

  แนวทางการด าเนินงานปีงบประมาณ 2563 
1.) ก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563  
2.) ก าหนดแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563  
3.) จัดท าแผนปฏิบัติการด้านงบประมาณ กองคลัง ปี 2563 
4.) จัดท าแผนยุทธศาสตร์กองคลัง (ทุกกลุ่มร่วมกัน) 
5.) ทดลองใช้โปรแกรมบริหารการเงินการคลัง 
6.) เร่งรัดการเบิกจ่า 
7.) จัดท ารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
8.) จัดประชุม FIN เคลื่อนที่ แก่หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมาย 
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กลุ่มบัญชี 
  ผลการด าเนินงานตามภารกิจหลัก  
  1.) รายงานต้นทุนต่อหน่วย จัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วยงานผลผลิตภาพรวมกรมอนามัย 12 ตาราง
และแสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นต่อหน่วยงานผลผลิตภาพรวมกรมอนามัย 12 ตาราง และแสดงผล
การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุน ปีก่อนกับปีปัจจุบัน แบบมีนัยส าคัญ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เกณฑ์การปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหารของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยเสนอกรมบัญชีกลางตามเวลาที่ก าหนด  
  2.) แผนลดต้นทุน แผนเพ่ิมประสิทธิภาพต้นทุนต่อหน่วย 5 แผน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ประกอบด้วยแผนลดค่าใช้จ่าย 2 แผน และแผนปรับปรุงกิจกรรม 3 แผน และรวบรวมเอกสารหลักฐาน
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผน  
  3.) เกณฑ์ประเมินบัญชี วิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรวมรวมเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด(GFIMS และ ทะเบียน Excel) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมาด าเนินการตามแบบฟอร์ม
กรมบัญชีกลาง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561 เกณฑ์การปฏิบัติงานด้าน
บัญชีการเงินของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562  
  4.) บัญชี GFMIS วิเคราะห์ตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 
เพ่ือออกรายงานในระบบ GFMIS และให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานภูมิภาคโดยเสนอส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตามเวลาที่ก าหนด  
  5.) ทะเบียนบัญชี จัดท าทะเบียนทั้งหมด 7 บัญชี แต่ละบัญชีบันทึกของทุกส านัก/ส่วนกลาง เพ่ือการ
ตรวจสอบรับรองงบ ประกอบด้วยบัญชีเงินสด , เงินฝากธนาคารในและนอกงบ , เงินฝากคลัง , ใบส าคัญค้าง
จ่าย , เจ้าหนี้บุคคลภายนอก และลูกหนี้เงินยืมราชการ หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค. 0423.3/ว 384 ลง
วันที่ 18 ตุลาคม 2556 เรื่องแนวทางการยกเลิกการจัดท าบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ  
  6.) บัญชีทรัพย์สิน วิเคราะห์ปรับปรุงรายการบัญชีทรัพย์สินทั้งหมดทุกประเภททั้งส่วนกลางและ
ภูมิภาคในระบบ GFMIS และค านวณค่าเสื่อมราคาประจ าเดือน , ประจ าปี  
  7.) เงินบ ารุง วิเคราะห์ตรวจสอบการจัดท าแผนการรับ – จ่ายเงินบ ารุงและการบันทึกบัญชีเงินบ ารุง
ในโปรแกรมท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดท ารายงานและวิเคราะห์งบเงินบ ารุง Finance Report  
รายไตรมาส  
  8.) เงินโอน ตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนราชการ ZAP_RPT 503 ในระบบ GFMIS ของ ขบ.
ทุกประเภททั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของส่วนกลาง  
  9.) รายงานการเงิน จัดท ารายงานการเงินประจ าปี ดังนี้ งบแสดงฐานะการเงิน , งบแสดงผลการ
ด าเนินงานทางการเงิน , หมายเหตุประกอบงบการเงิน , รายงานรายได้แผ่นดิน , รายงานเงินนอกงบประมาณ
ทุกประเภท , รายงานเงินทดรองราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
  10.) เงินยืมราชการ/บัตรเครดิตราชการ ตรวจสอบสัญญายืมเงินราชการของส่วนกลางทั้งเงิน
งบประมาณ , เงินนอกงบประมาณ , เงินทดรองราชการ และการเปิดวงเงินการใช้บัตรเครดิตราชการและ
ติดตามเพ่ือการช าระหนี้ KTC ภายในวันที่ 26 ของทุกเดือนจ านวน 1,358 ฉบับ และตรวจสอบทวงหนี้เงิน
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ยืมที่เกินก าหนด 3 ครั้ง และการล้างหนี้เงินยืมทั้งเงินสดและใบส าคัญในระบบโปรแกรมฯ และในระบบ 
GFMIS จ านวน 2,162 รายการ  
  11.) เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน วิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลด้านรับเงินเดือน , ค่าจ้าง , ค่าตอบแทน 
, เงินประจ าต าแหน่ง , เงินบ านาญ , เงินตกเบิก , เงิน ชคบ., เงินช่วนพิเศษ , เงินบ าเหน็จ/บ าเหน็จตกทอด 
หรือเงินอ่ืน และด้านจ่าย เงิน กบจ./กสจ. , เงินประกันสังคม , เงินณาปนกิจ ,เงินส่งสหกรณ์ , เงินหนี้ธนาคาร 
, เงินหนี้ กยศ., เงินภาษีหัก    ณ ที่จ่ายของบุคลากรทุกส านัก โปรแกรมกรมสรรพากร และโปรแกรมระบบแจ้ง
เงินเดือนออนไลน์ รวมทั้งการตรวจสอบวิเคราะห์ภาษีหัก ณ ที่จ่ายผู้มีเงินได้เพ่ือน าส่งกรมสรรพากร
ประจ าเดือนและออกหนังสือรับรองการหักภาษีประจ าปี ในระบบโปรแกรมเงินเดือนออกไลน์ และให้บริการ
ค าปรึกษาแก่ผู้รับบ านาญในการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจ าปีทางอินเตอร์เน็ต และประสานความ
ร่วมมือกับกองการเจ้าหน้าที่เพ่ือการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง  
  12.) สวัสดิการค่ารักษา , ค่าเล่าเรียน ตรวจสอบและจัดท าทะเบียนคุมการเบิกเงินสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจ าส่วนกลาง และข้าราชการบ านาญรวมถึง
การท าขอตกลงกระทรวงการคลังกรณีการเบิกค่ารักษาพยาบาลของ รพ.บางแห่งที่มีบริการเหมือนเอกชน เช่น 
ศูนย์ศรีพัฒน์คณะแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์  
  13.) สวัสดิการกรมอนามัย ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินและน าเงินฝากธนาคารและบันทึกทะเบียนคุม
การจัดท าบัญชี การบันทึกทะเบียนเงินหลักประกันร้านค้าสวัสดิการ ทะเบียนคุมทรัพย์สินสวัสดิการ และจัดท า
งบการเงินประจ าเดือน/ประจ าปี เพ่ือตรวจสอบรับรองงบการเงิน  
  14.) งบเดือน การบันทึกทะเบียนคุมเอกสารหลักฐานใบส าคัญจ่ายเงินส่วนกลางอย่างเป็นระบบเพ่ือ
การค้นหาที่สะดวกรวดเร็ว โดยการแกะ ตอก เย็บ จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ หมวดหมู่แยกตามประเภทเงิน 
และการค้นหาเอกสารใบส าคัญจ่ายทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง โดยบันทึกควบคุมการเบิกและการรับคืนเอกสาร
อย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันการสูญหาย  
 

  ผลการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย   
  1.) ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์ เพ่ือตอบสนองความต้องการให้แก่บุคลากรกรมอนามัย กลุ่มบัญชีจึง
จัดท าโปรแกรมระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์กรมอนามัย ซึ่งระบบสามารถแจ้งเงินเดือน พิมพ์ใบแจ้งเงินเดือน 
แจ้งภาษีประจ าปี และพิมพ์หนังสือรับรองภาษีประจ าปีและเก็บข้อมูลเงินเดือนย้อนหลังได้ตั้งแต่น าข้อมูลเข้า
ระบบถึงปัจจุบันและด าเนินการพัฒนาน าข้อมูลค่าตอบแทนของพนักงานราชการทุกคนเข้าระบบให้สามารถ
เข้าดูข้อมูลในระบบได้  
  2.) บัตรเครดิตราชการส่วนภูมิภาค พัฒนาการใช้บัตรเครดิตราชการสู่ส่วนภูมิภาคของกรมอนามัย
เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพ โดยแจ้งเวียนให้หน่วยงานด าเนินการสมัครและประสานกับ
เจ้าหน้าที่ KIC และแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ระเบียบและขั้นตอนการใช้งานบัตรเครดิตราชการ และได้ให้ค าปรึกษา
แก่หน่วยงานภูมิภาคที่สอบถามเป็นจ านวนมาก  
  3.) จัดประชุมอบรมสัมมนาด้านบัญชี จัดอบรมเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคกรมอนามัย จ านวน 
100 คน เมื่อวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ในหัวข้อเกณฑ์
ประเมินด้านบัญชี , บัตรเครดิตราชการ , เงินยืมราชการ , การจัดท าบัญชีในระบบ GFMIS และระบบแจ้ง
เงินเดือนออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่บัญชี  
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  4.) การจ่ายเงินเยียวยา ด าเนินการเพ่ือให้สามารถเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการ
สาธารณสุขแก่เจ้าหน้าที่ ศอช. ตามค าสั่งกรมอนามัยที่ 803/2561 สามารถเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประสบ
อุบัติเหตุได้จ านวน 2 ราย ๆ ละ 400,000.- บาท  
  5.) บริหารจัดการความรู้ วิจัยและนวัตกรรม เป็นแกนน าในการด าเนินงานบริหารจัดการความรู้ วิจัย
และนวัตกรรมกองคลัง (กพว.ระดับหน่วยงาน) โดยด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานและวางแผนการ
ด าเนินงาน โดยเริ่มด าเนินการตามแผนในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นต้นไป 
 

  แผนการด าเนินงาน ปี 2563 
- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านบัญชี (ทะเบียน + GFMIS) 

 
 

กลุ่มการเงิน 
  ผลการด าเนินงานตามภารกิจหลัก  
  1.) งานตรวจสอบใบส าคัญ/ขอเบิกเงินในระบบ GFMIS มีทั้งหมด 30,828 ฉบับ  
  2.) งานตรวจสอบใบส าคัญชดใช้หนี้เงินยืมราชการ มีจ านวน 467 ฉบับ  
  3.) งานรับคืนเงิน – จ่ายเงิน รับคืนเงินและน าส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณเข้าระบบ 
GFMIS ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 1,436 รายการ จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 2 กรณี 
(1) จ่ายเงินยืมราชการ , ค่ารักษาพยาบาล , ค่าเล่าเรียนบุตร , บัตรเครดิตราชการ ฯลฯ ผ่านระบบ KTB 
ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 11,808 เรื่อง (2) จ่ายเช็ดเงินทดรองของแต่ละหน่วยงาน , เงินประกันสังคม , 
ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ จ านวน 9,714 เรื่อง  
  4.) งานให้ค าปรึกษา/ตอบข้อหารือกับหน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข  
  5.) ออกใบเสร็จแก่ภาคเอกสาร,ออกใบเสร็จค่าสาธารณูปโภค(ค่าน้ า,ค่าไฟฟ้า)  
  6.) ติดต่อประสานงานกับธนาคารกรุงไทยและไทยพาณิชย์เพ่ือน าส่งเงินเดือน , ติดต่อประสานที่การ
ไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงเพ่ือจ่ายค่าน้ าค่าไฟ 
  7.) เช็ค Statement  
  8.) จัดท าและออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย  
  9.) น าส่งเงินในระบบ GFMIS  
  10.) จัดท าเช็คคืนเงินหลักประกันสัญญา,จัดท าเช็คเงินบ ารุง  
  11.) ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน กับสมุดรับ – จ่ายเงินประจ าวัน  
  12.) รับ – ส่งสารบรรณและลงทะเบียนคุมเอกสารใบส าคัญทุกประเภทในโปรแกรม Excel  
 

  ผลการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
  ร่วมเป็นคณะท างานประชุมวิชาการกรมอนามัย , ร่วมเป็นคณะท างานประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผล
และการด าเนินงานกรมอนามัย รอบ 12 เดือน , ร่วมเป็นคณะท างานประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงาน
ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับพ้ืนที่ ปี 2563 (กรมอนามัยร่วมกับกรมควบคุม
โรค) , จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 17 -
19 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งการด าเนินงานตามตัวชี้วัดระดับ
กองคลัง กลุ่มงบประมาณรับผิดชอบ 2 ตัวคือ ร้อยละ 2.5 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการเป็น
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องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO) และ F1-4 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานด้าน
การตรวจสอบใบส าคัญชดใช้หนี้เงินยืมราชการ 
  ประเด็นปัญหาในการด าเนินงาน ส าหรับกลุ่มการเงิน พบว่าการเร่งเบิกจ่ายทุกสิ้นเดือน/ไตรมาส มี
การเร่งเบิกจ่าย เพ่ือการเบิกจ่ายทุกประเภทถูกก าหนดด้วยเวลา กฎระเบียบ มติครม. และหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
มีการพัฒนาและปรับปรุง แก้ไขตลอดเวลา ท าให้ต้องติดตามตลอดเพ่ือให้การเบิกจ่ายถูกต้องและเป็นปัจจุ บัน 
ซึ่งปัจจุบันระเบียบเปิดกว้างให้อ านาจหัวหน้าส่วนราชการในการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาและก าหนด
แนวทางในการด าเนินงานเอง ซึ่งต้องไม่ขัดแย้งกับกฎระเบียบ ฯลฯ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องต้องศึกษาวิเคราะห์ 
ตีความ ท าความเข้าใจและสั่งการให้ถูก ต้องบางครั้งจะต้องท าเรื่องหารือหรือตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน
ด าเนินการ  
  แนวทางการพัฒนางานส าหรับปี 2563  

1. รับคืนเงินผ่านระบบ Electronic (เครื่อง EDC)  
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง ประจ าปี 2563 

 
 

กลุ่มพัสดุ 
  ผลการด าเนินงาน  
  ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) 
ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 14-16 พฤศจิกายน 2561 
ณ โรงแรมการ์เด้นซีวิว พัทยาเหนือ จ.ชลบุรี เพ่ือถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรกรมอนามัยได้รับการพัฒนาขีด
ความสามารถด้านการพัสดุที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้อง  
  การด าเนินงานตามตัวชี้วัดระดับกองคลัง กลุ่มพัสดุรับผิดชอบ 2 ตัว  
  1.) ร้อยละการรับรู้การด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ระดับคะแนน 5  
  2.) ระดับความส าเร็จของการบริหารโครงการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน (ที่วงเงินการจัดหาเกินอ านาจ
ส านัก/กอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) ระดับคะแนน 5 
  แนวทางการพัฒนางานส าหรับปี 2563 

1.) Update Flow chart และ SOP บนเว็บไซต์หน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องและ 
ผู้สนใจเข้ามาศึกษาและน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

2.) รวบรวมค าถามจาก ส านัก/กอง/ศูนย์ ซึ่งค าถามต่างๆ มาจากค าถามท่ีส านัก/กอง สอบถามเพ่ือ 
รวบรวมจัดเป็นค าถามที่มีค าตอบที่ชัดเจนจากผู้รู้ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบร่วมกันในเวทีของการจัด
ประชุมและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารพัสดุ 

3.) การก ากับติดตามการด าเนินงานรายการงบลงทุนอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นข้อมูลรายงานต่อผู้บริหาร  
โดยดูจากโปรแกรมระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 

กลุ่มอ านวยการ 
  ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
  งานสารบรรณรับ – ส่งหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานร่างโต้ตอบภายในและภายนอก รวมทั้งสิ้น 9,050 
เรื่อง งานการเจ้าหน้าที่เบื้องต้น ได้แก่ ปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลังของกองคลังให้เป็นปัจจุบัน จัดท าเอกสาร
เกี่ยวกับการบรรจุและการปฐมนิเทศข้าราชการ จัดท าเอกสารการโอนข้าราชการ จัดท าเอกสารการลาออกจาก
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ราชการ จัดท าเอกสารการเกษียณราชการ ด าเนินการทบทวนการแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินช่วยพิเศษ
กรณีข้าราชการ ผู้รับบ านาญ และลูกจ้างประจ าถึงแก่ความตาย จัดท าสถิติการมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กอง
คลัง งานยานพาหนะ รวมทั้งสิ้น 155 ครั้ง ความรับผิดชอบตัวชี้วัด ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
(EE) ระดับคะแนน 5  
  แนวทางการพัฒนางานส าหรับปี 2563 
  1.) งานสารบรรณ ปฏิบัติงานรับส่งหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และเตรียมการรับส่ง
หนังสือการเบิกจ่าย ในระบบบริหารการเงินการคลัง (D-FIN)  
  2.) งานการเจ้าหน้าที่เบื้องต้น เสนอขอเปลี่ยนขั้นตอนการลาของเจ้าหน้าที่ โดยให้ผู้บังคับบัญชา 
อนุมัติการลาในระบบบุคลากรและน าข้อมูลการลาในระบบฯ เป็นหลักฐานการลา โดยขอให้แจ้งประเภทการลา
กับกลุ่มอ านวยการเพื่อปรับปรุงข้อมูลการลาตามข้อเท็จจริง  
  3.) งานยานพาหนะ ข้อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่พบบ่อย ขอให้เจ้าหน้าที่ที่ต้องการใช้รถยนต์
ราชการเขียนใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการล่วงหน้าก่อนการใช้รถยนต์ 1-2 วัน เพ่ือเป็นหลักฐานการขอ
อนุญาตใช้รถยนต์ตามระเบียบ            
  4.) กิจกรรมสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างานของกองคลัง (กิจกรรม 5 ส) 
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ภาพโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง ติดตามผลการด าเนินงานคลัง  
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ในวันที่ 20 – 21 กันยายน 2562 ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวดัสมุทรสงคราม 
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