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รายงานผลการวิเคราะห (รอบ5 เดือนหลัง) 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ  

>>Assessment  

ปญหาท่ีพบ  

รอยละของผลการเบิกจายรายไตรมาส ต่ํากวาเปาหมายท่ี กรมอนามัยกําหนด  

ท่ีมาของปญหา  

1.  กรมอนามัยกําหนดมาตรการสําคัญ เรงรัดผลการเบิกจายงบประมาณ รายจายประจํา ซ่ึงไมสอดคลอง

กับเงินงบประมาณท่ีโอนใหแกหนวยงาน กลาวคือ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศไดรับการจัดสรรงบประมาณ

ภาพรวมทุกรายงบ วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรท้ังสิ้น จํานวน 1,155,100.00 บาท กรมอนามัยโอนจัดสรร

งบประมาณใหแกหนวยงาน จํานวน2 ครั้ง รวมเปนเงินจํานวน 780,000.00 บาท คิดเปน 71.94 % ของงบท่ีไดรับ

จัดสรรท้ังหมด การดําเนินงานในไตรมาส 3 ซ่ึงกรมอนามัยกําหนดเปาหมายการใชจายงบประมาณไวท่ี 79% หาก

แบงเปนประเภทรายงบพบวา (1) งบดําเนินงาน วงเงินงบประมาณจํานวน 1,104,100.00 บาท ไดรับจัดสรรสะสม

สําหรับการดําเนินงานไตรมาส 3 จํานวน 780,000.00 บาท คิดเปน 70.65 % จากวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับ

จัดสรร ซ่ึงต่ํากวาเปาหมายการใชจายงบประมาณของกรมอนามัยกําหนดในไตรมาส 3 (79%)  (2) งบลงทุน ไดรับ

จัดสรรเงินลงทุนเหลือจาย เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 3 เครื่อง วงเงิน

งบประมาณ จํานวน 51,000 บาท กําหนดระยะเวลาดําเนินงานเบิกจายภายใน 1 เดือนหลังจากท่ีไดรับจัดสรร 

(มี.ค. 64) ท้ังนี้หนวยงานไดวางแผนการใชจายเงินงบประมาณตามท่ีไดรับจัดสรรภายใตวงเงินงบประมาณภาพรวม

ท้ังป และกําหนดแผนตามเปาหมายการเบิกจายเงินงบประมาณรายเดือนท่ีกรมอนามัยวางไวเปนสําคัญ 

2. สภาพแวดลอมภายนอกท่ีไมสามารถคาดการณ หรือควบคุมได เชน การแพรระบาดของโรคติดเชื้อ  

โควิด 19  นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย หรือระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการเบิกคาใชจายในการจัดงานฝกอบรม 

ประชุม ไมสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน 

3. ภารกิจของหนวยงานมีความจําเพาะ สงผลใหการเพ่ิมกิจกรรมหรือความถ่ีในการจัดประชุมอบรม ใน

สถานการณการระบาดของโครติดเชื้อ โควิด 19 มีจํากัด 

สํารวจสภาพปจจุบัน 

 รอยละของผลการเบิกจายงบประมาณของหนวยงานทุกประเภทรายงบ ทุกรายไตรมาส หนวยงานมีการ

จัดทําแผนการเบิกจายเงินงบประมาณ ภายใตวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรภาพรวมท้ังป และวางแผนใหเปนไป

ตามเปาหมายการเบิกจายงบประมาณ รายไตรมาส ท่ีกรมอนามัยกําหนดอยางเครงครัด โดยกรมอนามัยมีนโยบาย

การโอนเงินงบประมาณใหแกหนวยงาน ต่ํากวาเปาหมายการเบิกจายท่ีกรมอนามัยวางไว ท้ังนี้หนวยงานมีการปรับ

แผนการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับนโยบายและวงเงินท่ีไดรับจัดสรรเปนรายไตรมาส เพ่ือใหทันตอสถานการณท่ี

เปลี่ยนแปลงไป เชน สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 มติเรงรัดการเบิกจายของรัฐบาล และกรม

อนามัย ซ่ึงมีผูบริหารหนวยงานและบุคลากรใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตามแผนอยางเครงครัด อีกท้ังผูบริหาร

ใหความสําคัญ ติดตาม เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว ผานคณะกรรมการเรงรัดการ
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เบิกจายประจําหนวยงาน รายงานติดตามเรงรัดการเบิกจาย รบจ.1 และการประชุมประจําเดือนของหนวยงาน แต

ผลการเบิกจายงบประมาณยังคงต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนด 

เปาหมาย  

รอยละของผลการเบิกจายเปนไปตามเปาหมายท่ีกรมอนามัยกําหนดทุกรายไตรมาส  

 

การวิเคราะห (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strengths : S) 

1. ผูบริหารหนวยงานและบุคลากรใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตามแผนอยางเครงครัด 

2. บุคลากรมีความรูความสามารถเชี่ยวชาญดานกฎระเบียบและปฏิบัติงานอยางเครงครัด 

3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยเพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสะดวกในการ เชื่อมโยง

ขอมูลระหวางหนวยงาน (DOC และ D-Fin) 

4. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรเขารับการฝกอบรม ประชุม ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานดานงบประมาณ 

การเงิน และพัสดุ อยางสมํ่าเสมอ 

5. หนวยงานมีการจัดทําแผนการเบิกจายเงินงบประมาณตามท่ีกรมอนามัยวางไว กําหนดเปาหมาย 

ระยะเวลาชัดเจน และมีกํากับติดตาม เรงรัดการเบิกจายงบประมาณเปนประจําทุกเดือน  

จุดออน (Weaknesses : W) 

1. กิจกรรมจัดอบรม ประชุม ดานพัฒนาทักษะความสามารถบุคลากรในดานภาษาตางประเทศ มีขอจํากัด

เรื่องคุณสมบัติของผูเขารวมคอนขางหายาก จึงมีผูเขารวมประชุมไมเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว 

โอกาส (Opportunities :O) 

1. หนวยงานวางแผนเงินงบประมาณใหแกบุคลากรในหนวยงาน มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานของตนเอง 

2. แนวทาง มาตรการเรงรัดการเบิกจายเงินกรมอนามัย ท่ีไดกําหนดเปาหมายผลการเบิกจายรายไตรมาส 

รายปทําใหหนวยงานเกิดการกระตือรือรนและมีเปาหมายในการทํางานท่ีชัดเจน 

3. หนวยงานมีสัมพันธอันดีกับกองคลังและเครือขายดานการเงินและ พัสดุกับหนวยงานภายนอก ซ่ึงชวย

เอ้ือประโยชนในการทํางานใหลุลวงไดดี 

อุปสรรค (Threats : T) 

1. สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 สงผลใหรูปแบบการจัดกิจกรรมเปลี่ยนไป การ

เบิกจายไมเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว 

2. การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานบอยครั้ง 

3. มาตรการเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ ของกรมอนามัย ท่ีไดกําหนดเปาหมายผลการเบิกจายราย

ไตรมาส รายปท่ีผันแปรตามสถานการณประเทศและโลก สงผลใหหนวยงานมีการปรับแผนบอยครั้ง 

4. การจัดสรรเงินงบประมาณท่ีไมเต็มวงเงินตามท่ีไดรับอนุมัติแผนงบประมาณ ไมสอดคลองกับเปาหมาย 

และมาตรการเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีกรมอนามัยกําหนด 
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การวิเคราะห Assessment องคประกอบ 3 ดาน 

1. ดานผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินงาน 

1.1 ผลผลิตผลลัพธระดับ T (Trends) แนวโนม  

ตารางรอยละผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 (รอบ6เดือนแรก) 

 
 

 
 

จากแผนภูมิท่ี 1 พบวาผลลัพธของรอยละการเบิกจายงบประมาณสะสมในภาพรวมทุกรายงบของ

หนวยงานปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสท่ี 1-3 ต่ํากวาเปาหมายท่ีวางไว และไตรมาสท่ี 4 เปนไปตามเปาหมาย

ท่ีวางไว สวนปงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 1 -2 ผลเบิกจายต่ํากวาเปาหมายท่ีวางไว ซ่ึงมีแนวโนมเบิกจายลดลง 

ภาพรวม
งบ

ดําเนินงาน งบลงทุน ภาพรวม
งบ

ดําเนินงาน งบลงทุน ภาพรวม
งบ

ดําเนินงาน งบลงทุน ภาพรวม
งบ

ดําเนินงาน งบลงทุน
ปี 2563 เป้าหมาย 33         33         33         55         55         55         84         84         84         100       100       100     

ผลเบิกจ่าย 8          16         -        12         24         -        69         40         100       100       97         100     
ปี 2564 เป้าหมาย 32         32         29         55         55         61         84         84         90         100       100       100     

ผลเบิกจ่าย 24         25         -        43         40         100       -        -        -        -        -        -     

ปีงบ
ประมาณ

เป้าหมาย*
/ผลการ

เบิกจ่าย**

ไตรมาสที� 1 ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3 ไตรมาสที� 4
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เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย 

ปี 2563 ปี 2564 

แผนภูมิที่ 1 :  ร้อยละผลการเบกิจ่ายงบประมาณ ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ถงึ พ.ศ. 2564 (6เดือนแรก): ภาพรวม 

ไตรมาสท่ี 1  ภาพรวม 

ไตรมาสท่ี 2 ภาพรวม 

ไตรมาสท่ี 3 ภาพรวม 

ไตรมาสท่ี 4 ภาพรวม 
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จากแผนภูมิท่ี 2 พบวาผลลัพธของรอยละการเบิกจายงบประมาณสะสมงบดําเนินงานของหนวยงาน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสท่ี 1-4 ต่ํากวาเปาหมายท่ีวางไว สวนปงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 1 -2 ผล

เบิกจายต่ํากวาเปาหมายท่ีวางไว ซ่ึงมีแนวโนมเบิกจายลดลง 

 
จากแผนภูมิท่ี 3 พบวาผลลัพธของรอยละการเบิกจายงบประมาณสะสมงบดําเนินงานของหนวยงาน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 -2 ผลการเบิกจายยังไมเปนไปตามเปาหมายเนื่องจากรอการจัดสรร

งบประมาณ และเปนการดําเนินการในภาพรวมของกรมอนามัย โดยหนวยงานไดรับเงินลงทุนเพ่ือ จัดซ้ือรถยนต

ราชการ จํานวน 1 คัน สงผลใหไมสามารถบริหารจัดการเวลาไดคลองตัว ไตรมาสท่ี 3 และไตรมาสท่ี 4 หนวยงานมี

ผลเบิกจายสูงกวาเปาหมายท่ีวางไว สวนปงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 1 ผลเบิกจายต่ํากวาเปาหมายท่ีวางไว และ

ไตรมาส 2 ผลการเบิกจายสูงกวาเปาหมาย ซ่ึงมีแนวโนมเบิกจายเพ่ิมข้ึน 
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เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย 

ปี 2563 ปี 2564 

แผนภูมิที่ 2 :  ร้อยละผลการเบกิจ่ายงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ถงึ พ.ศ. 2564 (6เดือนแรก): งบดาํเนินงาน 

ไตรมาสท่ี 1  งบดําเนินงาน 

ไตรมาสท่ี 2 งบดําเนินงาน 

ไตรมาสท่ี 3 งบดําเนินงาน 

ไตรมาสท่ี 4 งบดําเนินงาน 
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เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย 

ปี 2563 ปี 2564 

แผนภูมิที่ 3 :  ร้อยละผลการเบกิจ่ายงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ถงึ พ.ศ. 2564 (6เดือนแรก): งบลงทนุ 

ไตรมาสท่ี 1  งบลงทนุ 

ไตรมาสท่ี 2 งบลงทนุ 

ไตรมาสท่ี 3 งบลงทนุ 

ไตรมาสท่ี 4 งบลงทนุ 
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1.2 ผลผลิตผลลัพธระดับ Le (Level) ของผลการดําเนินการในปจจุบัน  

ภาพรายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ รบจ.1 (15 มี.ค. 64) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิ๊กดาวนโหลด 
 

 
จากแผนภูมิท่ี 4 รอยละผลการเบิกจายงบประมาณ ป พ.ศ. 2564 (รอบ 6เดือนแรก) :ภาพรวม  

(งบดําเนินงาน และงบลงทุน) พบวาผลิตผลลัพธการดําเนินงานสะสม รอยละ 42.86 ซ่ึงต่ํากวาเปาหมายท่ีวางไวท่ี

รอยละ 55. ซ่ึงหนวยงานมีการควบคุมกํากับติดตามเพ่ือเรงรัดการเบิกจายใหเปนไปตามเปาหมาย โดยมีการประชุม

คณะกรรมการเรงรัดการเบิกจายประจําหนวยงาน และมีการรายงานติดตามเรงรัดผลการเบิกจาย รบจ.1 เปน

ประจําทุกเดือน รวมถึงจัดใหมีการปรับแผนทุกรายไตรมาส หรือตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณแวดลอม

ปจจุบัน 

9 
19 

32 40 48 55 
64 

74 
84 92 96 100 

 2.79   10.49  
 23.67   27.43   34.61   42.86  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แผนภมิูที่ 4  ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564  (รอบ 6เดือนแรก) :
ภาพรวม 

เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2564/download?id=68975&mid=32798&mkey=m_document&lang=th&did=17343
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2564/download?id=68975&mid=32798&mkey=m_document&lang=th&did=17343
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2. ดานผูมีสวนไดสวนเสีย วิเคราะหความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน โดยแบงออกเปน 

3 กลุม คือ 1) ผูบริหารกรมอนามัย 2) ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ และ3 ) บุคลากรศูนยความ

รวมมือระหวางประเทศ ท้ังนี้หนวยงานไดมีการสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ผานการประชุมรายงานติดตาม

ผลการเบิกจายงบประมาณในระดับกรม และระดับหนวยงาน เปนประจําทุกเดือน เพ่ือใหรับรูถึงสถานการณ 

ประเด็นปญหา และวางแผนการเบิกจายงบประมาณ ใหบรรลุความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม โดย

สามารถแบงความหวังตามกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ดังตอไปนี้ 

2.1 ผูบริหารกรมอนามัย จากหนังสือกรมอนามัย ท่ี สธ 0903.02/ 7756 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 

2563 กําหนดแนวทางในการดําเนินการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2564 และท่ี สธ 0903.02/ว7726 ลงวันท่ี 24 

พฤศจิกายน 2563 ขอแกไขเปาหมายการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีการจัดการประชุมกรมอนามัยทุก

วันอังคาร สัปดาหท่ี 2 ของเดือน แสดงใหเห็นวาผูบริหารกรมอนามัย มีความคาดหวังใหผลการเบิกจายงบประมาณ

สะสมภาพรวมทุกรายงบ ทุกรายไตรมาส ใหบรรลุเปาหมายการใชจายงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ของหนวยเปนไปตามมาตรการการคลังดานการใชจายภาครัฐ ท่ีสํานักงานงบประมาณกําหนด 

2.2 ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  หนวยงานมีการจัดประชุมกํากับ ติดตามผลการ

ปฏิบัติงานของหนวยงาน ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาหท่ี 4 ของเดือน และจัดการประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัด

การเบิกจาย เปนประจําทุกเดือน แสดงใหเห็นวาผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ มีความคาดหวัง

ใหผลการเบิกจายงบประมาณสะสมภาพรวมทุกรายงบ ทุกรายไตรมาส ใหบรรลุเปาหมายการใชจายงบประมาณ

รายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแนวทางและเปาหมายท่ีกรมอนามัยกําหนด 

2.3 บุคลากรศูนยความรวมมือระหวางประเทศ รับทราบแนวทาง เปาหมายการเบิกจายงบประมาณ

จากผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ เปนประจําทุกเดือนผานการประชุมกํากับ ติดตามผลการ

ปฏิบัติงานของหนวยงาน ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาหท่ี 4 ของเดือน และใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตามแผนท่ี

หนวยงานวางไวอยางเครงครัด แสดงใหเห็นวาบุคลากรศูนยความรวมมือระหวางประเทศ มีความคาดหวังท่ีจะ

ดําเนินงานตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จตามแผนท่ีวางไว  ถึงแมปจจุบันหนวยงานจะยังไมสามารถเบิกจาย

ไดตามแผน เนื่องดวยสถานการณความไมแนนอนของการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ท่ีมีผลกระทบ

ตอการจัดโครงการฝกอบรมตางๆ ทําใหตองมีการปรับแผนในการเบิกจายงบประมาณตามสถานการณ ท่ีเกิดข้ึน

บุคลากรทุกทานใหความรวมมือและมีสวนรวมในการหาแนวทางพัฒนาการดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตาม

แผนท่ีวางไว อยางเครงครัด 

3. ดานขอมูลวิชาการและอ่ืนๆ หนวยงานจัดใหมีขอมูลวิชาการ ดานการใหความรูใหผูรับบริการ ไดแก 

ผูบริหาร และบุคลากรศูนยความรวมมือทุกทาน โดยการเผยแพรกฎ ระเบียบ แนวทาง ท่ีสนับสนุน ใหหนวยงานมี

ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2564 ไดตามเปาหมายท่ีวางแผน ในทุกรายงบ และรายไตรมาส ผาน

รูปแบบหนังสือแจงเวียน ติดบอรดประชาสัมพันธ ประกาศ ลงเอกสารเผยแพรในเว็บไซดหนวยงาน และการประชุม

กํากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาหท่ี 4 ของเดือน อยางสมํ่าเสมอ 
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>> Advocacy 

จากการวิเคราะหองคประกอบ ท้ัง 3 ดาน พบวาดานผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินงาน ผลผลิต

ผลลัพธระดับ T (Trends) แนวโนม ยอนหลัง 1 ปงบประมาณ หนวยงานมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานไดตาม

เปาหมายท่ีกรมอนามัยกําหนดในรายไตรมาสท่ี 3 – 4 อาจเนื่องมาจากไดรับจัดสรรวงเงินงบประมาณเพ่ือ

ดําเนินงานเต็มวงเงินงบประมาณภาพรวมท้ังป และปรับแผนการดําเนินงานไดทันตามสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง 

สวนผลผลิตผลลัพธระดับ Le (Level) ของผลการดําเนินการในปจจุบัน หนวยงานยังไมสามารถเบิกจายไดตามแผน

ท่ีวางไว เนื่องดวยสถานการณความไมแนนอนของการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ท่ีมีผลกระทบตอ

การจัดโครงการฝกอบรมตางๆ ทําใหตองมีการปรับแผน ปรับรูปแบบกิจการรม ในการเบิกจายงบประมาณตาม

สถานการณท่ีเกิดข้ึน ท้ังนี้บุคลากรในหนวยงาน ใหความรวมมือและมีสวนรวมในการหาแนวทางแกไข และ

พัฒนาการดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนท่ีวางไว อยางเครงครัด เพ่ือกํากับติดตาม และเรงรัดการ

เบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2564 ใหเปนไปตามเปาหมายกรมอนามัย ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ จึง

ไดสื่อสารประเด็นความรู มาตรการ และแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ดังนี้ 

ความรูใหผูรับบริการ  

ท่ี ชื่อประเด็นความรู เหตุผล กลุมเปาหมาย 

1 แนวทางในการดําเนินการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 

2564  (หนังสือกรมอนามัยท่ี สธ 0903.02/ 7756 

ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 และท่ี สธ 0903.02/

ว7726 ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2563) 

เพ่ือใหผูบริหารและบุคลากรของหนวยงาน มี

เปาหมายและแนวทางการดําเนินงานในทิศทาง

เดียวกัน กระตุนใหเกิดความตระหนักรูใน

เปาหมายความสําเร็จรวมกัน 

ผูบริหารและบุคลากร

ศูนยความรวมมือ

ระหวางประเทศ 

2 แผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

ประจําป 2564  

เพ่ือใหผูบริหารและบุคลากรของหนวยงาน มี

แผนการดําเนินงานท่ีชัดเจน และเปนเครื่องมือ

ขับเคล่ือน ติดตาม ผลการเบิกจายงบประมาณ  

ผูบริหารและบุคลากร

ศูนยความรวมมือ

ระหวางประเทศ 

3 คูมือตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจาย (กองคลัง กรม

อนามัย) 

เพ่ือใหผูบริหารและบุคลากรของหนวยงานทราบ

ถึงกฎ ระเบียบ ในการเบิกจายคาใชจายในการจัด

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง  

4 หลักการเบิกคาใชจายกรณียกเลิกหรือเล่ือนการ

เดินทางไปราชการ การจัดฝกอบรม การจัดงาน 

และการจัดประชุมระหวางประเทศ อันเปนผลสืบ

เนืองจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโร

นา 2019  (หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี 

กค 0408.04/ว35 ลงวันท่ี 2 มีนาคม 2563) 

เพ่ือใหผูบริหารและบุคลากรของหนวยงานทราบ

ถึงกฎ ระเบียบ ในการเบิกจายคาใชจายในการจัด

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และ

ทันตอสถานการณท่ีเปล่ียนแปลง 

5 หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนในการประชุมผาน

ส่ืออิเล็กทรอนิกส (หนังสือกระทรวงการคลัง ดวน

ท่ีสุด ท่ี กค 0408.05/ว55 ลงวันท่ี 24 มีนาคม 

2563) 

เพ่ือใหผูบริหารและบุคลากรของหนวยงานทราบ

ถึงกฎ ระเบียบ ในการเบิกจายคาใชจายในการจัด

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และ

ทันตอสถานการณท่ีเปล่ียนแปลง 
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ทบทวนมาตรการขับเคล่ือนการดําเนินงานเบิกจายงบประมาณ 

แนวทาง มาตรการ หลักการ/เหตุผลกําหนดมาตรการ 

Partnership มาตรการสรางการมีสวนรวมระหวาง ผูบริหารกรมอนามัย 

ผูอํานวยการ และบุคลากรศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ  

เพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสีย รับรู ตระหนัก ถึงผลสําเร็จ

ของการดําเนินงาน เปาหมายผลการเบิกจายเงิน

งบประมาณ ท่ีกรมอนามัยกําหนด รวมกัน 

 

Regulation and 

Legislation 

มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจาย

ประจําป 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ 

Advocate มาตรการขับเคล่ือนการดําเนินงานรอยละของการเบิกจาย

งบประมาณ 

เพ่ือชี้นําใหบุคลากร รับรู ถึงเปาหมาย สถานการณ

เดียวกัน เพ่ือเรงรัด และติดตามการดําเนินงานตาม

มาตรการ นําไปสูความสําเร็จรวมกัน 

Build Capacity มาตรการใหความรู ดานแผนปฏิบัติงาน แนวทางในการ

ดําเนินการเบิกจายงบประมาณ คูมือตรวจสอบใบสําคัญ

การเบิกจาย หลักเกณฑการเบิกจายคาใชจายตามประเภท

รายจาย ใหเปนปจจุบัน  

เพ่ือถายทอดประเด็นความรู ส่ือสาร ใหบุคลากร 

ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ 

รวมท้ังเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาบุคลากร ในทุกระดับ

ใหดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย แผนการดําเนินงาน 

และนํามาซ่ึงผลการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามท่ี

กรมอนามัยวางไว 

>> Management and Governance 

ทบทวน/ปรับปรุง แผนการขับเคล่ือนการดําเนินงานเบิกจายงบประมาณ 

ที่ กิจกรรม / ขั้นตอน 
เปาหมาย 

(หนวยนับ) 

ระยะเวลา 

เริ่มตน – สิ้นสุด 
มาตรการ ประเด็นความรู 

1 จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานติดตาม

เรงรัดการเบิกจายงบประมาณประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

1 ฉบับ 1 – 31 ต.ค. 63 - Partnership มาตรการสรางการมีสวน

รวมระหวาง ผูบริหารกรมอนามัย 

ผูอํานวยการ และบุคลากรศูนยความ

รวมมือระหวางประเทศ 

- Regulation and Legislation :

มาตรการเพิ่มประสิทธภิาพการใชจาย

งบประมาณรายจายประจําป 

- แนวทางในการ

ดําเนินการ

เบิกจาย

งบประมาณ พ.ศ. 

2564   

2 จัดทํารายงานติดตามการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด รอยละของการเบิกจาย

งบประมาณประจําเดือน *ติดตามการ

ดําเนินงานตามแผนขับเคล่ือนฯ* (ขึ้น

เว็บไซตหนวยงานภายในวันที ่10 ของ

เดือนถัดไป) 

6 คร้ัง 1 ม.ค. 64 ถึง 

31 ก.ค. 64 

- Advocate มาตรการขบัเคล่ือนการ

ดําเนินงานรอยละของการเบิกจาย

งบประมาณ 

3 จัดทํารายงานผลติดตามเรงรัดการ

เบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) (ขึ้น

เว็บไซตหนวยงานภายในวันที ่20 ของ

ทุกเดือน) 

12 คร้ัง 1 ต.ค. 63 ถึง 

31 ก.ค. 64 

- Partnership มาตรการสรางการมีสวน

รวมระหวาง ผูบริหารกรมอนามัย 

ผูอํานวยการ และบุคลากรศูนยความ

รวมมือระหวางประเทศ 

- Advocate มาตรการขบัเคล่ือนการ

ดําเนินงานรอยละของการเบิกจาย

งบประมาณ 

 

 



หน้าท่ี : 9 

ศนูย์ความร่วมมือระหวา่งประเทศ กรมอนามยั 

ที่ กิจกรรม / ขั้นตอน 
เปาหมาย 

(หนวยนับ) 

ระยะเวลา 

เริ่มตน – สิ้นสุด 
มาตรการ ประเด็นความรู 

4 จัดทํารายงานผลการประชุม

คณะทํางานติดตามเรงรัดการเบิกจาย

งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564  (ขึ้นเว็บไซตหนวยงานภายใน

วันที่ 20 ของทุกเดือน) 

12 คร้ัง 1 ต.ค. 63 ถึง 

31 ก.ค. 64 

- Advocate มาตรการขบัเคล่ือนการ

ดําเนินงานรอยละของการเบิกจาย

งบประมาณ 

 

5 จัดทําประกาศมาตรการ และแผนการ

ขับเคล่ือนการดําเนินงานตัวชี้วัดที ่2.3 

รอยละการเบิกจายงบประมาณ 

1 ฉบับ 1 – 28 ก.พ. 64 - Advocate มาตรการขบัเคล่ือนการ

ดําเนินงานรอยละของการเบิกจาย

งบประมาณ 

6 จัดใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรู หรือสรุป 

onepage ถึงประเด็นความรู เกี่ยวกับ

ระเบียบ วิธีการเบิกจายงบประมาณ 

ทุกประเภทคาใชจาย ของบุคลากรที่

ไดรับมอบหมายใหเขารวมประชุม 

อบรม ที่จัดขึ้นโดยกรมอนามัย หรือ

หนวยงานภายนอก หรือชองทางอื่นๆ 

2 คร้ัง 

 

คร้ังที่ 1 (ก.พ. 64) 

คร้ังท่ี 2 (ก.ค. 64) 

- Build Capacity มาตรการใหความรู 

ดานแผนปฏิบัติงาน แนวทางในการ

ดําเนินการเบิกจายงบประมาณ คูมือ

ตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจาย 

หลักเกณฑการเบิกจายคาใชจายตาม

ประเภทรายจาย ใหเปนปจจุบัน 

 

ขอมูลหลักฐานประกอบ  

1. รายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ รบจ.1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวนโหลด  

2. รายงานแผนผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวนโหลด  

3. หนังสือกรมอนามัย ท่ี สธ 0903.02/ 7756 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 กําหนดแนวทางในการดําเนินการ

เบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2564 และท่ี สธ 0903.02/ว7726 ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 ขอแกไขเปาหมายการ

เบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวนโหลด 

4. รายงานการประชุมประจําเดือน ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจําป 2564 ดาวนโหลด 

5. แผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจําป 2564  ดาวนโหลด 

6. คูมือตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจาย ดาวนโหลด 

7. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0408.04/ว35 ลงวันท่ี 2 มีนาคม 2563 หลักการเบิกคาใชจายกรณี

ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหวางประเทศ อันเปนผล

สืบเนืองจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ดาวนโหลด 

8. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0408.05/ว55 ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2563 หลักเกณฑการเบิก

คาตอบแทนในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ดาวนโหลด 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2564?textSearch=&category=1523
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2564?textSearch=&category=1525
https://cic.jigsawgroups.work/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_1/2_3/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%202564.pdf
https://cic.jigsawgroups.work/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_1/2_3/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%202564.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-cicmeeting
https://cic.anamai.moph.go.th/th/annual-action-plan-for-the-fiscal-year-2018?textSearch=&category=1699
https://finance.anamai.moph.go.th/download/download2016/finance/คู่มือตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่าย.pdf
http://61.19.50.59/audit/Centers/RegulationDetail.aspx?regulationno=1&regulationtpyeno=2
http://61.19.50.59/audit/Centers/RegulationDetail.aspx?regulationno=2&regulationtpyeno=9

