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หนวยงาน ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 รอยละการเบิกจายงบประมาณ (ปงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนหลัง) 

 

ระดับท่ี 1 : Assessment  

กําหนดใหหนวยงานวิเคราะหสถานการณผลการเบิกจายงบประมาณ (ผลการเบิกจายงบประมาณ 3 

ปยอนหลัง และ5เดือนท่ีผานมาของปงบประมาณ2565 (ตุลาคม 2564 ถึง กุมภาพันธ 2565) และกําหนดองค

ความรูท่ีนํามาใชในการเบิกจายงบประมาณ โดยนําหลักฐานขอมูลท้ังหมดอัพโหลดข้ึนเว็บไซตหนวยงาน  

1.1 บทวิเคราะหสถานการณผลการเบิกจายงบประมาณ 

ภาพท่ี 1 ขอมูลรอยละผลการเบิกจายงบประมาณ 3 ปยอนหลัง และ5เดือนท่ีผานมาของปงบประมาณ 2565 

หมายเหตุ: 

(1) * หมายถึง เปาหมายการเบิกจายตามมติกรมอนามัย   

(2) ** หมายถึง ผลการเบิกจายคิดเปนรอยละ 

(3) รอยละของผลเบิกจายป 2565 คํานวณจากวงเงินที่ไดรับจัดสรรภาพรวม จํานวน 884,500 บาท โดยมีผลเบิกจายสะสม ณ ก.พ. 65  

เปนเงินจํานวน 533,987.35 บาท 

ภาพท่ี 2 กราฟเปรียบเทียบรอยละของผลการเบิกจายตามประเภทรายจาย งบประมาณ 3 ปยอนหลัง และ

รอยละผลเบิกจาย5เดือนท่ีผานมาของปงบประมาณ 2565  
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ไตรมาสท่ี 1  ภาพรวม 

ไตรมาสท่ี 1  งบดําเนินงาน 

ไตรมาสท่ี 1  งบลงทนุ 

ไตรมาสท่ี 2 ภาพรวม 

ไตรมาสท่ี 2 งบดําเนินงาน 

ไตรมาสท่ี 2 งบลงทนุ 

ไตรมาสท่ี 3 ภาพรวม 

ไตรมาสท่ี 3 งบดําเนินงาน 

ไตรมาสท่ี 3 งบลงทนุ 

ไตรมาสท่ี 4 ภาพรวม 

ไตรมาสท่ี 4 งบดําเนินงาน 

ภาพรวม งบดําเนินงาน งบลงทุน ภาพรวม งบดําเนินงาน งบลงทุน ภาพรวม งบดําเนินงาน งบลงทุน ภาพรวม งบดําเนินงาน งบลงทุน

ป 2562 เปาหมาย 33           33          19       55         55            61       84         84             91       100       100             100         

ผลเบิกจาย 34           34          -      55         55            -      81         81             -      100       100             -          

ป 2563 เปาหมาย 33           33          19       55         55            61       84         84             91       100       100             100         

ผลเบิกจาย 8             16          -      12         24            -      69         40             100     100       97              100         

ป 2564 เปาหมาย 32           32          29       55         55            61       79         79             90       100       100             100         

ผลเบิกจาย 24           25          -      43         40            100     68         67             100     100       100             100         

ป 2565 เปาหมาย 32           32          29       50         50            61       75         75             90       100       100             100         

ผลเบิกจาย 44           44          -      60         60            -      

ปงบ

ประมาณ

เปาหมาย*/ผล

การเบิกจาย**

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
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ภาพท่ี 3  แนวโนม ระดับ T (Trends) รอยละของผลการเบิกจายประเภทรายจายภาพรวม งบประมาณ 3 ป

ยอนหลัง และรอยละผลเบิกจาย5เดือนท่ีผานมาของปงบประมาณ 2565 

 
ภาพท่ี 4 ระดับ Le (Level)  ของผลการดําเนินการในปจจุบัน อางอิงขอมูลผลการเบิกจายสะสม  

ณ วันท่ี 15 มี.ค.2565 

 

ภาพรวม ภาพรวม ภาพรวม ภาพรวม 

ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ปี 2562 เป้าหมาย 33 55 84 100
ปี 2562 ผลเบิกจ่าย 34 55 81 100
ปี 2563 เป้าหมาย 33 55 84 100
ปี 2563 ผลเบิกจ่าย 8 12 69 100
ปี 2564 เป้าหมาย 32 55 79 100
ปี 2564 ผลเบิกจ่าย 24 43 68 100
ปี 2565 เป้าหมาย 32 50 75 100
ปี 2565 ผลเบิกจ่าย 44 60
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สํารวจสภาพปจจุบัน  รอยละของผลการเบิกจายงบประมาณของหนวยงานทุกประเภทรายจาย ทุกรายไตร

มาส หนวยงานมีการจัดทําแผนการเบิกจายเงินงบประมาณ ภายใตวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรภาพรวมท้ัง

ป และวางแผนใหเปนไปตามเปาหมายการเบิกจายงบประมาณ รายไตรมาส ท่ีกรมอนามัยกําหนดอยาง

เครงครัด โดยหนวยงานจะไดรับการโอนเงินงบประมาณ เพ่ือดําเนินการในรอบ 6 เดือนแรก ตามนโยบายของ

กรมในอัตรารอยละ 50 ของวงเงินท่ีไดรับจัดสรรในแตละปงบประมาณ หนวยงานบริหารงบประมาณเพ่ือให

สามารถดําเนินงานไดตามเปาหมาย และทันตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป เชน สถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อโควิด 19 นโยบายเรงรัดการเบิกจายของรัฐบาล และกรมอนามัย เปนตน โดยการปรับแผนการ

จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับนโยบายและวงเงินท่ีไดรับจัดสรรเปนรายไตรมาส การขอยืมเงินงบประมาณ

หนวยงานอ่ืนระหวางรอการจัดสรรในรอบตอไป รวมท้ังมีผูบริหารหนวยงานใหความสําคัญ ติดตาม เรงรัด 

และบุคลากรใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตามแผนอยางเครงครัด มีคณะกรรมการเรงรัดการเบิกจาย

ประจําหนวยงาน รายงานติดตามเรงรัดการเบิกจาย รบจ.1 และการประชุมประจําเดือนของหนวยงาน 

 

ปญหาท่ีพบ รอยละของผลการเบิกจายบางรายไตรมาส ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกรมอนามัยกําหนด  

 

ท่ีมาของปญหา (1) สภาพแวดลอมภายนอกท่ีไมสามารถคาดการณ หรือควบคุมได เชน สถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย หรือระเบียบขอบังคับเก่ียวกับ

คาใชจายในการจัดงาน ฝกอบรม ประชุม (2) การเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินการจัดกิจกรรมจากปกติจัดรูปแบบ 

(onsite) เปนการประชุมในรูปแบบออนไลน (online) ซ่ึงมีรายการคาใชจายท่ีเกิดข้ึนนอยกวาการจัดรูปแบบ

ปกต ิเปนผลใหผลเบิกจายงบประมาณสะสมบางไตรมาสไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกรมอนามัยกําหนด 

 

วิเคราะห Assessment องคประกอบ 3 ดาน      

 ดานท่ี 1 : ดานผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินงาน จากภาพท่ี 3 แนวโนม ระดับ T (Trends) 

รอยละของผลการเบิกจายประเภทรายจายภาพรวม งบประมาณ 3 ปยอนหลัง และรอยละผลเบิกจาย5เดือนท่ี

ผานมาของปงบประมาณ 2565 หากเปรียบเทียบผลการเบิกจายงบประมาณตอเปาหมายการเบิกจาย

งบประมาณ พบวาผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวาท่ีวางไว ไดแก ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ในไตรมาสท่ี 1 ,2 และ 4 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และพ.ศ. 2564 ในไตรมาสท่ี 4  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ในไตรมาสท่ี 1และ 2 สวนผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายหรือต่ํากวาเปาหมายท่ีวางไว ไดแก 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในไตรมาสท่ี 3  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และพ.ศ. 2564 ในไตรมาสท่ี 1,2 และ3 

ซ่ึงมีแนวโนมผลเบิกจายสะสมเพ่ิมข้ึนในทุกไตรมาส  เม่ือพิจารณาระดับ Le (Level) ของผลการดําเนินการใน

ปจจุบัน อางอิงขอมูลผลการเบิกจาย ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2565 รายละเอียดตามภาพท่ี 4 หนวยงาน

ดําเนินการจัดทํารายงานผลการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ รบจ1 เปนประจําทุกเดือน เสนอตอ

ผู อํ า น ว ย ก า ร แ ล ะ นํ า ข้ึ น เ ผ ย แ พ ร บ น เ ว็ บ ไ ซ ต  โ ด ย ส า ม า ร ถ เ ข า ไ ป ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด ท่ี  

https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565  

https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565
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ดานท่ี 2 : ดานผูมีสวนไดสวนเสีย   หนวยงานกําหนดผูมีสวนไดสวนเสีย ออกเปน 4 กลุม ไดแก (1) 

ผูบริหารกรมอนามัย (2) กองคลัง (3) ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ และ(4 ) บุคลากรใน

หนวยงานทุกประเภท ซ่ึงวิเคราะหความคาดหวังตามกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  ดังนี้ 

(1) ผูบริหารกรมอนามัย มีความคาดหวังใหหนวยงานเบิกจายงบประมาณไดตามเปาหมายท่ี

กระทรวงการคลังกําหนด (อางอิงหนังสือสธ 0903.02/ว79688 ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2564) และสอดคลองกับ

นโยบายกรมอนามัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอท่ี 2.2 ความสําเร็จในการบริหารงานงบประมาณอยาง

มีประสิทธิภาพ (อางอิงหนังสือ สธ 0905.02/ว2028 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564) 

(2) กองคลัง มีความคาดหวังใหหนวยงานเบิกจายงบประมาณไดตามเปาหมายท่ีกระทรวงการคลัง

กําหนด (อางอิงหนังสือสธ 0903.02/ว79688 ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2564) กําหนดใหทุกหนวยงานจัดทํา

รายงานการเรงรัดผลการเบิกจายงบประมาณ รบจ. 1 เปนประจําทุกเดือน กําหนดใหการเบิกจายงบประมาณ

เปนตัวชี้วัดในการจัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ซ่ึงทุกหนวยงานในสังกัดกรมอนามัยจะตองให

ความสําคัญและดําเนินการขับเคลื่อนใหไดตามเปาหมาย 

(3) ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ มีความคาดหวังตอการดําเนินงานเบิกจาย

งบประมาณใหไดตามเปาหมาย จึงกําหนดใหจัดประชุมกํากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน ทุกวัน

พฤหัสบดี สัปดาหท่ี 4 ของเดือน และจัดการประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจาย เปนประจําทุก

เดือน ความคาดหวังใหผลการเบิกจายงบประมาณสะสมทุกประเภทรายจาย ทุกรายไตรมาส บรรลุเปาหมาย

การใชจายงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแนวทางและเปาหมายท่ีกรมอนามัย

กําหนด 

(4) บุคลากรศูนยความรวมมือระหวางประเทศมีความคาดหวังตอการรับทราบถึงแนวทางและ

เปาหมายการเบิกจายงบประมาณ และใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตามแผนท่ีหนวยงานวางไวอยาง

เครงครัด ถึงแมในบางไตรมาสหนวยงานจะยังไมสามารถเบิกจายไดตามแผน เนื่องดวยสถานการณความไม

แนนอนของการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ท่ีมีผลกระทบตอการจัดโครงการฝกอบรมตางๆ ทํา

ใหตองมีการปรับรูปแบบการจัดใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเกิดข้ึน 

 

ดานท่ี 3: ดานขอมูลวิชาการและอ่ืนๆ หนวยงานมีขอมูลวิชาการ ดานการใหความรูใหแกผูรับบริการ 

คือ บุคลากรศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ทุกประเภท ทุกทาน โดยการเผยแพรกฎ ระเบียบ แนวทาง ท่ี

สนับสนุน ใหหนวยงานมีผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2565 ไดตามเปาหมายท่ีวางแผน ในทุก

รายประเภทรายจาย ในทุกรายไตรมาส ผานรูปแบบหนังสือแจงเวียน ติดบอรดประชาสัมพันธ ประกาศ ลง

เอกสารเผยแพรในเว็บไซตหนวยงาน และการประชุมกํากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน เปน

ประจําทุกเดือน รวมถึงผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ เปดโอกาสและสงเสริมบุคลากรทุก

ระดับ พัฒนาตนเอง ศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือใหเกิดความเชี่ยวชาญในการทํางานมากยิ่งข้ึน และนําความรูในการ

พัฒนามาใชในการปฏิบัติงานจริง เกิดประสิทธิภาพตอการบริหารจัดการงบประมาณตอไป 
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1.2 องคความรูท่ีนํามาใชในการเบิกจายงบประมาณ (นําหลักฐานอัพโหลดเว็บไซตหนวยงานพรอม

แนบ Link ท่ีอยูของขอมูลแตละรายการและบันทึกในระบบ DOC หัวขอ รายการขอมูลท่ีนํามาใช) 

องคความรูท่ีนํามาใชในการเบิกจายงบประมาณ URL 

1. แนวทางในการดําเนินการเบิกจายงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 (อางอิงหนังสือกองคลัง ท่ี สธ 

0903.02/ว79688 ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2564) 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-

upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb

/filecenter/KPI65/2.3/1.v7688.pdf 

2. การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 (6เดือนแรก) (อางอิง 

หนังสือกองคลัง ท่ี สธ 0903.02/ว2250 ลงวันท่ี 

18 ตุลาคม 2564 )  

https://cic.anamai.moph.go.th/web-

upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb

/filecenter/KPI65/2.3/2.0903.02%20v2250.pdf 

3. การจัดสรรงบประมาณรายจ ายประจํ าป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอนามัย ไตรมาสท่ี 3 

(เดือนเม.ย-มิ.ย.65) (อางอิง หนังสือกองแผนงาน 

ท่ี สธ 0905.03/559 ลงวันท่ี 18 มีนาคม2565 ) 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-

upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb

/tinymce/KPI65/2_3/2.3_%E0%B8%81%E0%B8%

AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%

B8%B1%E0%B8%87-

%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8

%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0

%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87

%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8

%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0

%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9365.pdf 

 

4.แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย 

(งบดําเนินงาน) (อางอิงหนังสือกองแผนงาน ท่ีสธ 

0905.02/112 ลงวันท่ี 21 มกราคม 2562) 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-

upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb

/filecenter/KPI65/2.3/3.0905.02-112.pdf 

 

5. นโยบายอธิบดีกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ขอ 2.2 “ความสําเร็จในการบริหาร

งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ” (อางอิงหนังสือ

กองแผนงาน ท่ีสธ 0905.02/2028 ลงวันท่ี 3 

พฤศจิกายน 2564) 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-

upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb

/filecenter/KPI65/2.3/4.0905.02-2028.pdf 
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https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_3/2.3_%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9365.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_3/2.3_%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9365.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_3/2.3_%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9365.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_3/2.3_%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9365.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_3/2.3_%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9365.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_3/2.3_%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9365.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_3/2.3_%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9365.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.3/3.0905.02-112.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.3/3.0905.02-112.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.3/3.0905.02-112.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.3/4.0905.02-2028.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.3/4.0905.02-2028.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.3/4.0905.02-2028.pdf
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ระดับท่ี 2. Advocacy/Intervention  

กําหนดใหหนวยงานมีมาตรการเพ่ือการขับเคลื่อนการดําเนินงานเบิกจายงบประมาณ และประกาศ

เปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงาน (ใชแนวทาง PIRAB บางตัวหรือทุกตัวในการวิเคราะห) และมี

ประเด็นความรูท่ีสื่อสารใหกับบุคลากรภายในหนวยงาน หรือผูมีสวนไดสวนเสีย โดยนําหลักฐานขอมูลท้ังหมด

อัพโหลดข้ึนเว็บไซตหนวยงาน  

 จากการวิเคราะหขอมูลการเบิกจายงบประมาณขางตน และจากความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย 

จึงกําหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 3 มาตรการ ดังนี้ 

(1) มาตรการสรางการมีสวนรวม  
มาตรการ มาตรการสรางการมีสวนรวม 

หลักการและเหตุผล เพ่ือสรางการรับรู ตระหนัก ถึงผลสําเร็จของการดําเนินงาน เปาหมายผลการเบิกจายเงิน

งบประมาณ ท่ีกรมอนามัยกําหนด รวมกันของผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

PIRAB GAP 

P : Partnership ระดับการรับรู และตระหนักถึงผลสําเร็จของการดําเนินงาน เปาหมายผลการเบิกจายงบประมาณ

ของผูมีสวนไดสวนเสียในแตละกลุมไมเทากัน  

PIRAB แนวทางการพัฒนา 

P : Partnership  ส่ือสารใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม รับรูและตระหนักถึง แนวทางในการดําเนินการเบิกจาย

งบประมาณ พ.ศ. 2565 และสถานการณผลการเบิกจายงบประมาณเปนประจําทุกเดือน  

 

ประเด็นความรู แนวทางในการดําเนินการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เหตุผลการนําประเด็นความรูมาใช เพ่ือสรางการรับรู ตระหนัก ถึงผลสําเร็จของการดําเนินงาน เปาหมายผลการเบิกจายเงิน

งบประมาณ ท่ีกรมอนามัยกําหนด รวมกันของบุคลากรทุกระดับในหนวยงาน 

กลุมเปาหมาย ผูอํานวยการ และบุคลากรศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

 

(2) มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําป 
มาตรการ มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําป 

หลักการและเหตุผล เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการใชจายงบประมาณ ท่ีมีอยูจํากัดใหเกิดความคุมคา บรรลุเปาหมาย 

โดยการทํางานท่ีไดมาตรฐาน รวดเร็ว ถูกตอง ตามระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑตางๆท่ี

เกี่ยวของ 

PIRAB GAP 

R: Regulation and Legislation ผูรับผิดชอบงานท่ีเกี่ยวของในกระบวนการเบิกจายงบประมาณทุกประเภท มีทักษะ และระดับ

รับรู ของระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑตางๆ ไมเทากัน 

PIRAB แนวทางการพัฒนา 

R: Regulation and Legislation  

B: Build Capacity และ 

A: Advocate 

กําหนดแนวทางหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานภายใตระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของ

ตางๆรวมกัน พรอมส่ือสารใหผูรับผิดชอบงานท่ีเกี่ยวของในกระบวนการเบิกจายงบประมาณทุก

ประเภท รับรูและปฏิบัติงานไดตามบริบทหนาท่ีของตน สงเสริมใหบุคลกรพัฒนาตนเองดวย

การศึกษา กฎ ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจายงบประมาณอยาง

สมํ่าเสมอเพ่ือใหทันตอการเปล่ียนแปลง 
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ประเด็นความรู มาตรฐานการปฏิบัติงาน  Standard Operating Procedure ( SOP) กระบวนการเบิกจาย

งบประมาณ (ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ)  

เหตุผลการนําประเด็นความรูมาใช เพ่ือสรางการรับรู และเพ่ิมความสามารถในการใชจายงบประมาณ ท่ีมีอยูจํากัดใหเกิดความคุมคา 

บรรลุเปาหมาย โดยการทํางานท่ีไดมาตรฐาน รวดเร็ว ถูกตอง  

กลุมเปาหมาย ผูอํานวยการ และบุคลากรศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

 

(3) มาตรการขับเคล่ือนการดําเนินงานรอยละของการเบิกจายงบประมาณ 
มาตรการ มาตรการขับเคล่ือนการดําเนินงานรอยละของการเบิกจายงบประมาณ 

หลักการและเหตุผล เพ่ือชี้นําใหบุคลากรทุกประเภท รับรูถึงเปาหมาย สถานการณเดียวกัน รวมถึงเรงรัด และติดตาม

การดําเนินงานตามมาตรการ นําไปสูความสําเร็จรวมกัน 

PIRAB GAP 

A: Advocate บุคลากรทุกประเภทรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงาน ไมเทากัน 

 

 

PIRAB แนวทางการพัฒนา 

A: Advocate และ 

B: Build Capacity 

ช้ีนํา และสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับใหความสําคัญกับแผนปฏิบัติงานและการใชจาย

งบประมาณของหนวยงาน ส่ือสารแผนและกํากับติดตามใหดําเนินงานตามแผนอยางสมํ่าเสมอ

และเปนปจจุบัน ผานชองทางการส่ือสารตางๆ เชน การประชุม ไลนกรุป เว็บไซต เปนตน 

ประเด็นความรู แผนปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจําป พ.ศ. 

2565 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

เหตุผลการนําประเด็นความรูมาใช เพ่ือสรางกําหนดแนวทางและขับเคล่ือนการดําเนินงาน ใหบรรลุเปาหมายตามแผนฯ และทันตอ

สถานการณปจจุบัน 

กลุมเปาหมาย ผูอํานวยการ และบุคลากรศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

 

ระดับท่ี 3 : Management and Governance  

3.1 กําหนดใหหนวยงานจัดทําแผนการขับเคล่ือนมาตรการและประเด็นความรู พรอมบันทึกในระบบ DOC 

หัวขอ จัดทําแผนการขับเคล่ือน  

3.2 ผลการขับเคล่ือนเปนไปตามแผน : ใหหนวยงานนําหลักฐานผลการขับเคลื่อนตามแผนทุกกิจกรรม 

อัพโหลดข้ึนเว็บไซตหนวยงาน (https://หนวยงาน.anamai.moph.go.th) และบันทึกในระบบ DOC หัวขอ 

รายการขอมูลท่ีนํามาใช พรอมรายงานผลการดําเนินงาน ในหัวขอ จัดทําแผนการขับเคลื่อน ตามเวลาท่ีกลุม

พัฒนาระบบบริหารกําหนดเปดระบบ  

3.3 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (กรณีไมมีการแกไขคําสั่ง สามารถใช

คําสั่งเดิมโดยนํา Link มาบันทึกในระบบ DOC รอบ 5 เดือนหลัง หัวขอ รายการขอมูลท่ีนํามาใช) 

3.4 มี SOP การเบิกจายงบประมาณ (หากมีการแกไขกระบวนงานดานการเบิกจายงบประมาณ ใหปรับปรุง 

SOP การเบิกจายงบประมาณใหเปนปจจุบัน นําหลักฐานขอมูลท้ังหมดอัพโหลดข้ึนเว็บไซตหนวยงาน 

และบันทึกในระบบ DOC หัวขอ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ) 
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3.5 มีรายงานการติดตามการดําเนินงานตัวช้ีวัด ตามคํารับรองฯ ทุกเดือนและนําข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน 

ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป ( นําหลักฐานอัพโหลดข้ึนเว็บไซตหนวยงานและบันทึกในระบบ DOC หัวขอ 

รายงานผลการติดตามกํากับประจําเดือน ) 

3.6 มีรายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันท่ี 15 ของทุกเดือน พรอมนําขอมูล

อัพโหลดข้ึนเว็บไซตภายในวันท่ี 20 ของทุกเดือน (นําหลักฐานอัพโหลดข้ึนเว็บไซตหนวยงานและบันทึกใน

ระบบ DOC หัวขอ รายการขอมูลท่ีนํามาใช) 

แผนการขับเคลื่อนการดําเนนิงานตัวช้ีวัดท่ี2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ  

ประจําป พ.ศ. 2565 รอบ5เดือนหลัง (มีนาคม – กรกฎาคม 2565) 

จัดทําโดย 

คณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย 

ชื่อกิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย วันเร่ิมตน วันสิ้นสุด 

1. ทบทวนคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการติดตาม

เรงรัดการเบิกจายงบประมาณประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

คร้ัง 1 1 มี.ค. 2565 30 เม.ย.2565 

2. ทบทวนแผนปฏิบัติการ การใชจายเงิน

งบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

คร้ัง 1 1 มี.ค. 2565 30 เม.ย.2565 

3. ทบทวน SOP การเบิกจายงบประมาณ  คร้ัง 1 1 มี.ค. 2565 30 เม.ย.2565 

4. สื่อสารประเด็นความรูภายใตมาตรการที่

กําหนดแกบุคลากรในหนวยงานรวมรับรู ผาน

การประชุมประจําเดือนของหนวยงาน 

คร้ัง 1 1 มี.ค. 2565 30 เม.ย.2565 

5. รายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจาย

งบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน 

และนาํข้ึนเว็บไซตหนวยงาน ภายในวันที่ 20 

ของทุกเดือน 

คร้ัง 5 1 มี.ค. 2565 31 ก.ค. 2565 

 

6. ประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการ

เบิกจายงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 และรายงานผลการประชมุนําข้ึนเว็บไซต

หนวยงาน  

คร้ัง 5 1 มี.ค. 2565 31 ก.ค. 2565 

 

7. รายงานผลการติดตามการดาํเนินงานตวัชี้วัด 

ตามคํารับรองฯ และแสดงหลักฐานผลการ

ขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนฯ ผานการประชุม

ประจําเดือนของหนวยงาน นําข้ึนเว็บไซตของ

หนวยงาน ภายในวนัที่ 10 ของเดือนถัดไป   

คร้ัง 5 1 มี.ค. 2565 31 ก.ค. 2565 

 


