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รายงานผลการวเิคราะห ์ตวัชีว้ดัที ่2.3 รอ้ยละของการเบกิจา่ยงบประมาณ 
รอบ 5 เดอืนแรก (ตลุาคม 2564- กมุภาพนัธ ์2565) 

 
ระดบัที ่1. Assessment  

 
ตารางที ่1ขอ้มลู รอ้ยละผลการเบกิจา่ยงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

 

* เป้าหมายการเบกิจา่ย = มตกิรมกําหนด 
** ผลการเบกิจา่ยคดิเป็นรอ้ยละ 
 
เป้าหมาย  
 
 รอ้ยละของผลการเบกิจา่ยเป็นไปตามเป้าหมายทีก่รมอนามัยกําหนดทกุรายไตรมาส  
  
สํารวจสภาพปจัจบุนั           
  
 รอ้ยละของผลการเบกิจ่ายงบประมาณของหน่วยงานทุกประเภทรายจ่าย ทุกรายไตรมาส 
หน่วยงานมกีารจัดทําแผนการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณ ภายใตว้งเงนิงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรรภาพรวม
ทัง้ปี และวางแผนใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายการเบกิจ่ายงบประมาณ รายไตรมาส ทีก่รมอนามัยกําหนด
อยา่งเครง่ครัด โดยหน่วยงานจะไดร้ับการโอนเงนิงบประมาณ เพือ่ดําเนนิการในรอบ 6 เดอืนแรก ตาม
นโยบายของกรมในอัตรารอ้ยละ 50 ของวงเงินที่ไดร้ับจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ ซึง่ตํ่ากว่า
เป้าหมายการเบกิจ่ายทีก่รมอนามัยวางไว ้ทัง้น้ีหน่วยงานมกีารปรับแผนการจัดกจิกรรมใหส้อดคลอ้ง
กับนโยบายและวงเงนิทีไ่ดร้ับจัดสรรเป็นรายไตรมาส เพือ่ใหท้ันตอ่สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป เชน่ 
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้โควดิ 19 มตเิรง่รัด การเบกิจ่ายของรัฐบาล และกรมอนามัย 
โดยมผีูบ้รหิารหน่วยงานและบุคลากรใหค้วามร่วมมอืในการปฏบิัตงิานตามแผนอย่างเคร่งครัด อกีทัง้
ผูบ้รหิารใหค้วามสําคัญ ตดิตาม เร่งรัดการเบกิจ่ายงบประมาณ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้ผ่าน
คณะกรรมการเร่งรัดการเบกิจ่ายประจําหน่วยงาน รายงานตดิตามเร่งรัดการเบกิจ่าย รบจ.1 และการ
ประชมุประจําเดอืนของหน่วยงาน แตผ่ลการเบกิจา่ยงบประมาณยังคงตํ่ากวา่เป้าหมายทีก่ําหนด  

 
ปญัหาทีพ่บ           
 รอ้ยละของผลการเบกิจา่ยบางรายไตรมาส ตํ่ากว่าเป้าหมายที ่กรมอนามัยกําหนด    

 
ทีม่าของปญัหา            
 1. สภาพแวดลอ้มภายนอกทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ หรือควบคุมได ้เชน่ สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย หรอืระเบยีบขอ้บังคับเกีย่วกบั
คา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน ฝึกอบรม ประชมุ 
 2. การเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินการจัดกจิกรรมจากเดมิรูปแบบ (onsite) เป็นการประชุมใน
รูปแบบออนไลน์ (online) แทนเพื่อเป็นการป้องกันไม่ใหเ้กดิการตดิต่อของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 

ภาพรวม งบ
ดําเนินงาน

งบ
ลงทุน ภาพรวม งบ

ดําเนินงาน
งบ

ลงทุน ภาพรวม งบ
ดําเนินงาน

งบ
ลงทุน ภาพรวม งบ

ดําเนินงาน งบลงทุน

ป ี2562 เป้าหมาย 33       33            19     55       55            61    84       84           91    100    100          100      
ผลเบิกจ่าย 34       34            -    55       55            -   81       81           -   100    100          -       

ป ี2563 เป้าหมาย 33       33            19     55       55            61    84       84           91    100    100          100      
ผลเบิกจ่าย 8         16            -    12       24            -   69       40           100  100    97             100      

ป ี2564 เป้าหมาย 32       32            29     55       55            61    79       79           90    100    100          100      
ผลเบิกจ่าย 24       25            -    43       40            100  68       67           100  100    100          100      

ไตรมาสที่ 4ปีงบ
ประมา

ณ

เป้าหมาย*/
ผลการ

เบิกจ่าย**

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
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2019 และปฏบิัตติามนโยบายของรัฐบาลในช่วงตน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทําใหไ้ม่สามารถจัด
กจิกรรมนอกสถานที่ตัง้ได ้เป็นผลใหก้ลุ่มเป้าหมายและรายการค่าใชจ้่ายเบกิจ่ายไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
 3. มาตรการสําคัญของตัวชีวั้ดที ่2.3 รอ้ยละของการเบกิจ่ายงบประมาณ กําหนดใหป้ระเภท
รายจ่ายประจํา (งบดําเนนิงาน) ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรม ประชมุและสมัมนา ไตรมาสที ่1 เบกิจ่ายไม่
นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของวงเงนิทีไ่ดร้ับจัดสรร ซึง่รอ้ยละ ดังกล่าวเท่ากับวงเงนิงบประมาณทีห่น่วยงาน
ไดร้ับโอนจัดสรรใหด้ําเนนิการในรอบ 6 เดอืนแรก 
 
1.วเิคราะห ์Assessment องคป์ระกอบ 3 ดา้น        
 1. ดา้นผลผลติและผลลพัธข์องการดําเนนิงาน   
     
 1.1 ผลผลติผลลัพธร์ะดับ T (Trends) แนวโนม้ แบง่ตามประเภทรายจา่ย และรายไตรมาส   

 
 จากแผนภาพที่ 1 หากเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่อเป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณ แบง่ตามประเภทรายจา่ย  และรายไตรมาส พบวา่  
 (1.) ประเภทรายจ่ายภาพรวม ผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่า ที่วางไว ้
ไดแ้ก ่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที ่1 2 และ4  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2564 ไตรมาสที ่4 
ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือตํ่ากว่าเป้าหมายที่วางไว ้ไดแ้ก่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ไตรมาสที่ 3  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2564 ไตรมาสที่ 1-3 แต่มีแนวโนม้เบกิจ่ายสะสม
เพิม่ขึน้ทกุไตรมาส 
 (2.) ประเภทรายจา่ยประจํา (งบดําเนนิงาน) ผลการดําเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมายหรอืสงูกว่า 
ที่วางไว ้ไดแ้ก่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 2 และ4  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2564  
ไตรมาสที่ 4 ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือตํ่ากว่าเป้าหมายที่วางไว ้ไดแ้ก่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที ่3  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2564 ไตรมาสที ่1-3 แตม่แีนวโนม้
เบกิจา่ยสะสมเพิม่ขึน้ทกุไตรมาส 
 (3.) ประเภทรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานไม่ไดร้ับการจัดสรรงบลงทุน 
ผลการดําเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่า ที่วางไว ้ไดแ้ก่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ภาพรวม
งบ

ดาํเนินงาน
งบลงทนุ ภาพรวม

งบ

ดาํเนินงาน
งบลงทนุ ภาพรวม
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ดาํเนินงาน
งบลงทนุ ภาพรวม
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งบลงทนุ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

ปี 2562 เปา้หมาย 33 33 19 55 55 61 84 84 91 100 100 100
ปี 2562 ผลเบิกจ่าย 34 34 - 55 55 - 81 81 - 100 100 -
ปี 2563 เปา้หมาย 33 33 19 55 55 61 84 84 91 100 100 100
ปี 2563 ผลเบิกจ่าย 8 16 - 12 24 - 69 40 100 100 97 100
ปี 2564 เปา้หมาย 32 32 29 55 55 61 79 79 90 100 100 100
ปี 2564 ผลเบิกจ่าย 24 25 - 43 40 100 68 67 100 100 100 100
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แผนภาพที ่1 กราฟแสดงผลการเบกิจ่ายงบประมาณ

ทกุประเภทรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564
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ไตรมาสที ่3และ4  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที ่2 3 และ 4 ผลการดําเนนิงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายหรอืตํ่ากว่าเป้าหมายทีว่างไว ้ไดแ้กปี่งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที ่1 และ 2 เน่ืองจาก
หน่วยงานรับเงินโอนดําเนินการจัดซื้อรถยนต์ราชการในไตรมาสที่ 2 และตอ้งดําเนินการตาม
กระบวนการพัสดุภาพรวมของกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 เน่ืองจากเป็นงบ
ลงทนุเหลอืจา่ยจงึไดร้ับเงนิโอนใหด้ําเนนิการในไตรมาสที ่2 
 
 1 . 2  ผ ล ผ ลิ ต ผ ล ลั พ ธ์ ร ะ ดั บ  Le (Level) ข อ ง ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ใ น ปั จ จุ บั น  
(15 พ.ย. 2564)  
           (1) หน่วยงานไดจ้ัดทํารายงานผลการตดิตามเรง่รัดการเบกิจา่ยงบประมาณ รบจ1 เป็นประจํา
ทุกเดือน เสนอต่อผูอ้ํานวยการและนําขึน้เผยแพร่บนเว็บไซต์ สามารถเขา้ไปดูรายละเอียดไดท้ี่  
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565
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(2) แผนภาพที ่2 กราฟแสดงรอ้ยละของผลเบกิจา่ยงบประมาณภาพรวมของหน่วยงานประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 (T-Trends 
 

 
 2. ดา้นผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี          
  หน่วยงานระบุผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) ผูบ้รหิารกรมอนามัย (2) กอง
คลัง (3) ผูอ้ํานวยการศนูยค์วามรว่มมอืระหว่างประเทศ และ(4 ) บุคลากรในหน่วยงานทกุประเภท ซึง่
วเิคราะหค์วามคาดหวังตามกลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  ดังน้ี 

  (1) ผูบ้รหิารกรมอนามัย มคีวามคาดหวังใหห้น่วยงานเบกิจา่ยงบประมาณไดต้ามเป้าหมายที่
กระทรวงการคลังกําหนด (อา้งองิหนังสอืสธ 0903.02/ว79688 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564) และ
สอดคลอ้งกับนโยบายกรมอนามัยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอ้ที่ 2.2 ความสําเร็จในการ
บริหารงานงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (อา้งอิงหนังสือ สธ 0905.02/ว2028 ลงวันที่ 3 
พฤศจกิายน 2564) 
            (2) กองคลัง มีความคาดหวังใหห้น่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามเป้าหมายที่
กระทรวงการคลังกําหนด (อา้งองิหนังสอืสธ 0903.02/ว79688 ลงวันที ่22 ตลุาคม 2564) กําหนดให ้
ทุกหน่วยงานจัดทํารายงานการเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รบจ. 1 เป็นประจําทุกเดือน 
กําหนดใหก้ารเบกิจ่ายงบประมาณเป็นตัวชี้วัดในการจัดคํารับรองการปฏบิัตริาชการ (PA) ซึง่ทุก
หน่วยงานในสงักดักรมอนามัยจะตอ้งใหค้วามสําคัญและดําเนนิการขับเคลือ่นใหไ้ดต้ามเป้าหมาย 
            (3) ผูอ้ํานวยการศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ  มคีวามคาดหวังตอ่การดําเนนิงานเบกิจา่ย
งบประมาณใหไ้ดต้ามเป้าหมาย จงึกําหนดใหจ้ัดประชมุกํากบั ตดิตามผลการปฏบิัตงิานของหน่วยงาน 
ทกุวันพฤหัสบด ีสปัดาหท์ี ่4 ของเดอืน และจัดการประชมุคณะกรรมการตดิตามเรง่รัดการเบกิจา่ย เป็น
ประจําทกุเดอืน ความคาดหวังใหผ้ลการเบกิจ่ายงบประมาณสะสมทกุประเภทรายจ่าย ทกุรายไตรมาส 
บรรลุเป้าหมายการใชจ้่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแนวทางและ
เป้าหมายทีก่รมอนามัยกําหนด 
            (4) บคุลากรศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศมคีวามคาดหวังตอ่การรับทราบถงึแนวทางและ
เป้าหมายการเบกิจ่ายงบประมาณ และใหค้วามร่วมมือในการปฏบิัตงิานตามแผนที่หน่วยงานวางไว ้
อย่างเคร่งครัด ถึงแมใ้นบางไตรมาสหน่วยงานจะยังไม่สามารถเบิกจ่ายไดต้ามแผน เน่ืองดว้ย
สถานการณ์ความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโควดิ -19 ทีม่ผีลกระทบต่อการ
จัดโครงการฝึกอบรมตา่งๆ ทําใหต้อ้งมกีารปรับรปูแบบการจัดใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนภาพที ่2 กราฟแสดงร้อยละของผลเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของหน่วยงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ 15 พ.ย.2564)

เปา้หมาย ผล
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 3. ดา้นขอ้มลูวชิาการและอืน่ๆ  
             หน่วยงานมขีอ้มลูวชิาการ ดา้นการใหค้วามรูใ้หแ้กผู่ร้ับบรกิาร คอื บคุลากรศนูยค์วามรว่มมอื
ระหว่างประเทศ ทุกประเภท ทุกท่าน โดยการเผยแพร่กฎ ระเบยีบ แนวทาง ทีส่นับสนุน ใหห้น่วยงาน
มีผลการเบกิจ่ายงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2565 ไดต้ามเป้าหมายที่วางแผน ในทุกรายประเภท
รายจ่าย ในทุกรายไตรมาส ผ่านรูปแบบหนังสอืแจง้เวยีน ตดิบอรด์ประชาสัมพันธ ์ประกาศ ลงเอกสาร
เผยแพร่ในเว็บไซดห์น่วยงาน และการประชุมกํากับ ตดิตามผลการปฏบิัตงิานของหน่วยงาน เป็น
ประจําทุกเดอืน รวมถงึผูอ้ํานวยการศูนยค์วามร่วมมอืระหว่างประเทศ เปิดโอกาสและสง่เสรมิบุคลากร
ทุกระดับ พัฒนาตนเอง ศกึษาเพิม่เตมิเพื่อใหเ้กดิความเชีย่วชาญในการทํางานมากยิง่ขึน้ และนํา
ความรูใ้นการพัฒนามาใชใ้นการปฏบิัตงิานจรงิ เกดิประสทิธภิาพต่อการบรหิารจัดการงบประมาณ
ตอ่ไป 
 
2. องคค์วามรูท้ ีน่ํามาใชใ้นการเบกิจา่ยงบประมาณ      
  
ที ่ องคค์วามรูท้ีนํ่ามาใชใ้นการ

เบกิจา่ยงบประมาณ 
แหลง่ทีม่า เหตผุล กลุม่เป้าหมาย 

1 แนวทางในการดําเนนิการเบกิจา่ย
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (อา้งองิ
หนังสอืกองคลัง ที ่สธ 0903.02/ว
79688 ลงวันที ่22 ตลุาคม 2564) 

กดทีน่ี่ เพือ่ใหบ้คุลากรของ
หน่วยงาน มเีป้าหมายและ
แนวทางการดําเนนิงานใน
ทศิทางเดยีวกนั กระตุน้ให ้
เกดิความตระหนักรูใ้น
เป้าหมายความสําเร็จ
รว่มกนั 

บคุลากรศนูย์
ความรว่มมอื
ระหวา่ง
ประเทศ 

2 เรือ่งขอแจง้การจัดสรรงบประมาณ
รายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (6เดอืนแรก)   (อา้งองิ 
หนังสอืกองคลัง ที ่สธ 0903.02/ว
2250 ลงวันที ่18 ตลุาคม 2564 ) 

กดทีน่ี่ เพือ่ใหบ้คุลากรของ
หน่วยงาน รับทราบสถานะ
เงนิงบประมาณในมอืโดย
ทั่วถงึ 

บคุลากรศนูย์
ความรว่มมอื
ระหวา่ง
ประเทศ 

3 แนวทางการบรหิารแผนปฏบิัตกิาร 
กรมอนามัย (งบดําเนนิงาน) 
(อา้งองิหนังสอืกองแผนงาน ทีส่ธ 
0905.02/112 ลงวันที ่21 มกราคม 
2562) 

กดทีน่ี่ เพือ่ใหเ้ป็นกรอบแนวทาง
ปฏบิัตขิองผูร้ับผดิชอบ
จัดทําแผนและบรหิารแผน
ของหน่วยงาน ในการ
ปฏบิัตหินา้ทีแ่ละเสรมิสรา้ง
มาตรฐานเชงิคณุภาพใน
การปฎบิัตงิานของกรม
อนามัย 

บคุลากรศนูย์
ความรว่มมอื
ระหวา่ง
ประเทศ 

4 นโยบายอธบิดกีรมอนามยั ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 * ขอ้ 2.2 
(อา้งองิหนังสอืกองแผนงาน ทีส่ธ 
0905.02/2028 ลงวันที ่3 
พฤศจกิายน 2564) 

กดทีน่ี่ เพือ่ใหเ้ป็นกรอบแนวทาง
ปฏบิัตกิารดําเนนิงานของ
หน่วยงานใหเ้ป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกบักบักรม
อนามัยและเกดิประโยชน์
สงูสดู 

บคุลากรศนูย์
ความรว่มมอื
ระหวา่ง
ประเทศ 

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1dSgI5xBFKpPMoI3fwEUf1i20GxcJqnp1
https://drive.google.com/drive/folders/1dSgI5xBFKpPMoI3fwEUf1i20GxcJqnp1
https://drive.google.com/drive/folders/1dSgI5xBFKpPMoI3fwEUf1i20GxcJqnp1
https://drive.google.com/drive/folders/1dSgI5xBFKpPMoI3fwEUf1i20GxcJqnp1
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ระดบัที ่2. Advocacy / Intervention 

 
1. มาตรการเพือ่การขบัเคลือ่นการดําเนนิงานเบกิจา่ยงบประมาณ 
 จากการวเิคราะหข์อ้มูลการเบกิจ่ายงบประมาณขา้งตน้ และจากความคาดหวังของผูม้สี่วนได ้
สว่นเสยี จงึกําหนดมาตรการเพือ่ขับเคลือ่นการดําเนนิงานเบกิจา่ยงบประมาณ ดังน้ี    
 

แนวทาง มาตรการ หลักการและเหตผุล 
Partnership มาตรการสรา้งการมีส่วนร่วม

ระหว่าง ผูบ้ริหารกรมอนามัย 
ผูอ้ํานวยการ และบุคลากรศูนย์
ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ 

เพื่อใหผู้ม้ีส่วนไดส้่วนเสยี รับรู ้
ตระหนัก ถงึผลสําเร็จของการ
ดําเนินงาน เป้าหมายผลการ
เบกิจ่ายเงนิงบประมาณ ที่กรม
อนามัยกําหนด รว่มกนั 

Regulation and Legislation มาตรการเพิม่ประสทิธภิาพการ
ใชจ้่ ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 

เพื่ อ เพิ่ ม ป ร ะสิทธิภ าพการ
เบกิจา่ยงบประมาณ 

Advocate ม า ต ร ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร
ดํ า เนินงานร อ้ยละของการ
เบกิจา่ยงบประมาณ 

เพื่อชี้นําใหบุ้คลากร รับรู  ้ถึง
เป้าหมาย สถานการณ์เดียวกัน 
เพื่อ เร่งรัด  และติดตามการ
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม ม า ต ร ก า ร 
นําไปสูค่วามสําเร็จรว่มกนั 

Build Capacity มาตรการ สื่อสารความรู  ้กฎ 
ระเบียบ แนวทางปฏิบัติเกี่ยว
การเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อ
สรา้งความ   เขา้ใจแกบุ่คลากร
ของหน่วยงานในชอ่งทางตา่งๆ 

เพื่อถ่ายทอดประเด็นความรู  ้
สือ่สาร ใหบุ้คลากร ปฏบิัตงิาน
ไ ด ้อ ย่ า ง ถู ก ต ้อ ง  ต า ม ก ฎ 
ระเบยีบ หลักเกณฑ ์รวมทัง้เป็น
พื้นฐานในการพัฒนาบุคลากร 
ในทุกระดับใหด้ําเนินงานได ้
บ ร ร ลุ เ ป้ า ห ม า ย  แ ผ น ก า ร
ดําเนนิงาน และนํามาซึง่ผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามทีก่รมอนามัยวางไว ้

 
2. ประเด็นความรูท้ ีส่ ือ่สารใหบ้คุลากรในหนว่ยงาน หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี    
       ประเด็นความรูท้ีส่ ือ่สารใหบุ้คลากรของหน่วยงานเป็นแนวทางการพัฒนาตนเอง  ดว้ยการศกึษา 
กฎ ระเบยีบ และแนวทางการปฏบิัตงิานเกีย่วกับการเบกิจ่ายงบประมาณ ในแต่ละสว่นหนา้ทีข่องผูร้ับ
ผดิในแต่ละดา้น เชน่ พรบ.จัดซือ้จัดจา้ง พรบ.จัดประชมุอบรมสัมมนา พรบ.ค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง
ไปราชการ ใหส้อดลอ้งคลอ้งกับสถานการณ์ปัจจุบัน และถ่ายทอดใหบุ้คลารทุกระดับทราบผ่านเวที
ประชมุประจําหน่วยงานหรอืชอ่งทางอืน่ 
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ระดับที ่3.Management and Governance 
 แผนการขับเคลือ่น่การดําเนนิงานตัวชีวั้ดการเบกิจา่ยงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2565  
 

ที ่ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา มาตรการ ประเด็นความรู ้

1 จัดทําคาํสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมการตดิตาม
เร่งรัดการเบกิจ่าย
งบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

1 ฉบับ 1 – 31 ต.ค. 64 Partnership มาตรการ
สรา้งการมสีว่นร่วม
ระหวา่ง ผูบ้รหิารกรม
อนามัย ผูอ้ํานวยการ 
และบคุลากรศนูยค์วาม
ร่วมมอืระหวา่งประเทศ 

แนวทางในการ
ดําเนนิการ
เบกิจ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

2 จัดทําแผนปฏบิัตกิาร การ
ใชจ่้ายเงนิงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ผา่นการประชมุ
ประจําเดอืนของหน่วยงาน 
และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์
หน่วยงาน 

1 ครัง้ 1 – 31 ต.ค. 64 Advocate มาตรการ
ขับเคลือ่นการ
ดําเนนิงานรอ้ยละของ
การเบกิจ่ายงบประมาณ 

แนวทางในการ
ดําเนนิการ
เบกิจ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

3 จัดทํา SOP การเบกิจ่าย
งบประมาณ 

1 ฉบับ 1- 30 พ.ย. 64 Regulation and 
Legislation มาตรการ
เพิม่ประสทิธภิาพการ
ใชจ่้ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 

แนวทางในการ
ดําเนนิการ
เบกิจ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

4 สือ่สาร SOP การเบกิจ่าย
งบประมาณ ผา่นเวทกีาร
ประชมุประจําเดอืนของ
หน่วยงาน และเผยแพร่
บนเวบ็ไซตห์น่วยงาน 

1 ครัง้ 1- 30 พ.ย. 64 Build Capacity 
มาตรการ สือ่สารความรู ้
กฎ ระเบยีบ แนวทาง
ปฏบิัตเิกีย่วการเบกิจ่าย
งบประมาณ เพือ่สรา้ง
ความ เขา้ใจแก่
บคุลากรของหน่วยงาน
ในชอ่งทางตา่งๆ  

แนวทางในการ
ดําเนนิการ
เบกิจ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

5 สือ่สาร กฎ ระเบยีบ และ
แนวทางการปฏบิตังิาน
เกีย่วกับการเบกิจ่าย
งบประมาณ เชน่ ระเบยีบ
การเงนิการคลัง ระเบยีบ
การจัดซือ้จัดจา้ง ผา่นการ
ประชมุประจําเดอืนของ
หน่วยงาน /one page 
เขา้ร่วมอบรม 

1 เรือ่ง 1- ธ . ค .  64 - 
28 ก.พ. 65 

Build Capacity 
มาตรการ สือ่สารความรู ้
กฎ ระเบยีบ แนวทาง
ปฏบิัตเิกีย่วการเบกิจ่าย
งบประมาณ เพือ่สรา้ง
ความ เขา้ใจแก่
บคุลากรของหน่วยงาน
ในชอ่งทางตา่งๆ  

กฎ ระเบยีบ และ
แนวทางการ
ปฏบิัตงิาน
เกีย่วกับการ
เบกิจ่าย
งบประมาณ 

6 ประชมุคณะกรรมการ
ตดิตามเร่งรัดการเบกิจ่าย
งบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
และรายงานผลการประชมุ
นําขึน้เวบ็ไซตห์น่วยงาน 
ภายในวันที ่20 ของทกุ
เดอืน 

5 ครัง้ 1 ต.ค.64 - 28 
ก.พ. 65 

Advocate มาตรการ
ขับเคลือ่นการ
ดําเนนิงานรอ้ยละของ
การเบกิจ่ายงบประมาณ 

แนวทางในการ
ดําเนนิการ
เบกิจ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 
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ที ่ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา มาตรการ ประเด็นความรู ้

7 รายงานผลตดิตามเร่งรัด
การเบกิจ่ายงบประมาณ 
(รบจ.1)  และนําขึน้
เว็บไซตห์น่วยงาน ภายใน
วันที ่20 ของทกุเดอืน 

5 ครัง้ 1 ต.ค.64 - 28 
ก.พ. 65 

Advocate มาตรการ
ขับเคลือ่นการ
ดําเนนิงานรอ้ยละของ
การเบกิจ่ายงบประมาณ 

แนวทางในการ
ดําเนนิการ
เบกิจ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

8 รายงานผลการตดิตามการ
ดําเนนิงานตวัชีว้ดั ตามคํา
รับรองฯ ผา่นการประชมุ
ประจําเดอืนของหน่วยงาน 
และนําขึน้เวบ็ไซตข์อง
หน่วยงาน ภายในวันที ่10 
ของเดอืนถดัไป   

4 ครัง้ 1 พ.ย.64 - 28 
ก.พ. 65 

Advocate มาตรการ
ขับเคลือ่นการ
ดําเนนิงานรอ้ยละของ
การเบกิจ่ายงบประมาณ 

แนวทางในการ
ดําเนนิการ
เบกิจ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

 
 
 


