เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.3
รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่

ชื่อกิจกรรม

1

จัดทำคำสั่ง
คณะกรรมการเร่งรัด
ติดตามผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศมาตรการ/แนว
ทางการดำเนินงาน
บริหารจัดการ
งบประมาณของ
หน่วยงาน
ปรั บปรุ ง ระบบ/ขั ้นตอน
วิ ธ ี ก ารทำงาน SOP การ
เบิกจ่ายงบประมาณ

2

3

4

5

6

7

สื่อสารความรู้ กฎ
ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ
เกีย่ วการเบิกจ่าย
งบประมาณ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจแก่บุคลากร
ของหน่วยงานในช่องทาง
ต่างๆ และเผยแพร่นำขึ้น
เว็บไซต์กพร.
รายงานข้อมูลสถานะการ
เบิกจ่ายงบประมาณเสนอ
ต่อที่ประชุมกพร.ประจำ
ทุกเดือน
จั ด ทำรายงานผลการ
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ รบจ.1 และ
ผลการประชุ ม เร่ ง รั ด
ติ ด ตามฯ และupload
ขึ ้ น เว็ บไซต์ ก พร.ภายใน
วันที่ 20 ของทุกเดือน

รายงานการติ ด ตามการ
ดำเนิ น งานตั ว ชี ้ ว ั ด ฯ ใน
ระบบ DOC ทุกเดือน

หน่วย
เป้าหมาย
นับ
ชุด
1

วันเริ่มต้น

วันสิ้นสุด

ผลการดำเนินงาน

18 ต.ค.
64

18 ต.ค.
64

คำสั่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ 2/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564
และนำขึ้นเว็บไซต์ กพร.แล้ว ที่ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-204filename-budjet

ฉบับ

1

พ.ย. 64

พ.ย. 64

จัดทำประกาศมาตรการ/แนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงาน และสื่อสาร
นำขึ้นเว็บไซต์ กพร. ที่ URL: https://bit.ly/3Dm8fgm

ฉบับ

1

30 พ.ย.
64

10 ธ.ค.
64

จัดทำ SOP จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้
1. SOP การขับเคลือ่ นตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์กพร. ตัวชี้วัดที่ 2.3 https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02

เรื่อง

1

พ.ย. 64

ก.พ. 64

ครั้ง

4

พ.ย. 64

ก.พ. 64

ได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ กพร. เดือนพฤศจิกายน 2564 ในการประชุมประจำเดือน
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
เมนู รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดฯประจำเดือน ปี พ.ศ. 2565

ฉบับ

4

พ.ย. 64

ก.พ. 64

ได้จัดทำรายงาน รบจ.1 เสนอผอ.ลงนามและนำขึน้ เว็บไซต์ กพร. ภายในเวลาที่กำหนด
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-204filename-budjet เมนู รายงานการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2565

ครั้ง

4

พ.ย. 64

ก.พ. 64

รายงานข้อมูลการขับเคลื่อนดำเนินงานตัวชีว้ ัดตามคำรับรองฯ ในระบบ DOC เรียบร้อยแล้ว

คําสั่งคณะกรรมการเรงรัดติดตามฯ

1

บทวิเคราะหสถานการณ

Assessment
I : บทวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารงบประมาณกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี)
1. ข้อมูลที่นำมาใช้
จากข้อมูลสรุปสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งกองคลังเสนอในที่ประชุมกรมอนามัย ข้อมูล ณ วันที่ 30
กันยายน ของแต่ละสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 ย้อนหลัง 3 ปี รวมทั้งได้นำข้อมูลงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564 มาประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์งบประมาณของ กพร. ด้วย ตามภาพผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปี 2562-2564 ภาพที่ 1- 4
ภาพที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562

2

ภาพที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2563

ภาพที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564

. สรุปผลการวิเคราะห์

3

ภาพที่ 4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2565

จากตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
ข้างต้น กพร. ได้นำมาแสดงกราฟเปรียบเทียบงบประมาณ ทั้งในส่วนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ดังภาพที่ 5
ภาพที่ 5 กราฟแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการเบิกจ่าย ปี 2562 - 2564 และ
(ปี 2565 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนต.ค.64)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการเบิกจ่าย

กราฟแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการเบิกจ่าย
ปี 2562 - 2564 และปี 2565 (ณ สิ้นเดือน ต.ค. 64)
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
-

2,404,500
1,683,031

1,683,031
1,434,618
1,543,995
1,543,995
1,434,618

100
2562

100
2563

100
2564

ปีงบประมาณ
ได้รับจัดสรร

เบิกจ่ายสะสม

ร้อยละการเบิกจ่าย

27,815
1.16
2565
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จากภาพที่ 5 แสดงข้อมูลงบประมาณที่ กพร.ได้รับจัดสรรและข้อมูลผลการเบิกจ่าย เปรียบเทียบตั้งแต่
ปีง บประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 รวมถึง ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สิ้น เดือนตุลาคม 2564 สรุปผลการ
วิเคราะห์ ดังนี้
• งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
ตลอดช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา กพร. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
4,661,643 บาท เบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,661,643 บาท โดยในจำนวนนี้ แบ่งออกเป็นแต่ละปีงบประมาณ
ดังนี้
• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับจัดสรรเป็นจำนวน 1,683,031 บาท เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น
1,683,031 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 เบิกจ่ายได้บรรลุตามเป้าหมายกรม
• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรเป็นจำนวน 1,434,618 บาท เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น
1,434,618 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 เบิกจ่ายได้บรรลุตามเป้าหมายกรม
• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรเป็นจำนวน 1,543,995 บาท (รวมงบลงทุน) เบิกจ่าย
งบประมาณทั้งสิ้น 1,543,995 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 เบิกจ่ายได้บรรลุตามเป้าหมายกรม
• สำหรั บ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ ร ั บ จั ดสรรเป็น จำนวน 2,404,000 บาท (แบ่ ง เป็น งบ
ดำเนินงานจำนวน 1,046,000 บาท งบลงทุนเป็นจำนวน 1,358,000 บาท) โดยกรมได้จัดสรรให้
กพร. รอบที่ 1 วงเงิน 50% สำหรับไตรมาส 1-2 เป็นงบดำเนินงาน จำนวน 521,470 บาท โดย
กพร.มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม งบดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564 จำนวน 27,815
บาท คิดเป็นร้อยละ 1.16 (เป้าหมายกรมเดือนตุลาคมเท่ากับ ร้อยละ 9)
ภาพที่ 6 ตารางแสดงส่วนต่างของการได้รับจัดสรรงบประมาณระหว่างปี 2562 - 2564 และ 2565

ปีงบประมาณ

ได้รบั จัดสรร

ส่วนต่างของการได้รับจัดสรรงบ

2562
2563
2564
2565

1,683,031
1,434,618
1,543,995
2,404,000

76,969
248,413
109,377
860,005

เมื่อวิเคราะห์แนวโน้มการได้รับจัดสรรงบประมาณ จากตารางภาพที่ 6 จะเห็นได้ว่า กพร. ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 มีแนวโน้มลดลงตามลำดับ ซึ่งอาจเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ ส ่งผลกระทบต่อการได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงในภาพรวมของกรม
อนามัยด้วย ทำให้หน่วยงานจำเป็นต้องนำงบประมาณบางส่วนไปใช้เพื่อดำเนินการในภาวะการณ์ฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพร. ได้รับงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 2,404,000 บาท แบ่งเป็นงบดำเนินงานจำนวน
1,046,000 บาท และงบลงทุนจำนวน 1,358,000 บาท ทำให้มียอดรวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น แต่หาก
พิจารณาเฉพาะงบดำเนินงาน จะเห็นได้ว่าได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง
2.2 ปัญหาอุปสรรค
ถึงแม้ว่า กพร. จะสามารถดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณได้บรรลุตามเป้าหมายเมือ่ สิ้นปีงบประมาณ แต่ยัง
มีปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคจากภายนอก ที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณบรรลุเป้าหมาย ระหว่างการ
ดำเนินงานในแต่ละไตรมาส สรุปได้ดังนี้
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1. ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้กิจกรรมที่จะต้อง
ดำเนินการไม่สามารถจัดได้ ภารกิจของกพร. เกี่ยวข้องกับงานรางวัลคุณภาพ เช่น PMQA, TPSA, TEPGA งานการ
จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่ง เป็นการให้ความรู้ การชี้แจงสร้างความเข้าใจกับหน่ว ยงานกรมอนามัยใน
ระยะแรก และเป็นกิจกรรมที่ต้องเริ่มทำต้นปีงบประมาณ น้ำหนักของกิจกรรมที่ใช้งบประมาณจะอยู่ในช่วง 6 เดือน
แรก
2. การดำเนินการจัดกิจกรรมรูปแบบเดิมเช่น การจัดประชุมชี้แจงและถ่ายทอดเกณฑ์การประเมิ นตัวชี้วัด
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ซึ่งจะมีกลุ่มเป้าหมายคือทุกหน่วยงานในสังกัดกรม และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่
ชัดเจนต่อผู้เข้าร่วมประชุม จึงกำหนดจัดการประชุม ณ โรงแรมภายนอก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก
ช่วงต้นปีงบประมาณพ.ศ. 2564 รัฐบาลมีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ทั้งในเรื่องของการส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตประชุมทางไกลแทนการเดินทางมาร่วมประชุม การเดินทาง
ไปราชการต่างจังหวัด การจัดที่นั่งให้มีระยะห่าง การเหลื่อมเวลาทำงาน เพื่อลดความแออัด
แม้ว่าปัญหาอุปสรรคในข้อ 1 – 2 เป็นปัจจัยจากภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้ดำเนินการเบิกจ่าย
ไม่ได้ตามเป้าหมายที่กรมกำหนดในรายไตรมาสของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเพื่อให้การบริหารงบประมาณ
และดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณของ กพร. มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลถึงการพัฒนาระบบบริหารกรมอนามัย
ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในภาวะวิกฤตโควิด 19 กพร. จึงวิเคราะห์ Gap โดยนำกรอบ PIRAB มาประยุกต์ใช้ โดย
ใช้เพียง P R A B ซึ่งสอดคล้องต่อปัญหาอุปสรรคและการดำเนินงาน เพื่อกำหนดมาตรการ/แนวทางระหว่างสาเหตุ
และวิธีแก้ไขการทำงานภายในหน่วยงาน เป็นโอกาสในการพัฒนา ดังนี้
PRAB

การดำเนินงานในปัจจุบัน

P : Partner
(มิติกพร. P คือผู้ร่วมดำเนินการเร่ง รั ด
การเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน)
R : Regulate

มี การจั ด ตั ้ ง คณะกรรมการเพื ่ อ เร่ ง รั ด
กำกับติดตามผลการดำเนินงานเบิกจ่าย
งบประมาณ
กำหนดให้ ก ารกำกั บ ติ ด ตามผลการ
เบิ ก จ่ า ยเป็ น วาระสื บ เนื ่ อ งของการ
ประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน

A : Advocate

ผู้อำนวยการสื่อสารเรื่ องการเร่งรัด การ
เบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน

B : Build Capacity

ม ี ก า ร ส ื ่ อ ส า ร ท ำ ค ว า ม เ ข ้ า ใ จ ใ ห้
ผู้รับผิดชอบทราบเรื่องการปรับรูปแบบ
วิ ธี การทำงานใหม่ New normal เพื่ อ
เป็นการบริหารจัดการงบประมาณ แต่ยัง
ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่ องระเบียบ
งบประมาณการเบิ กจ่ ายใหม่ ๆที่ เข้ า มา
ในช่วงสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน

มาตรการ/แนวทาง
เป็นโอกาสในการพัฒนา
สื ่ อ สารและให้ ข ้ อ มู ล /ความรู ้ ด ้ า น
ง บ ป ร ะ มาณ การ เ ง ิ นการ ค ล ั งแก่
คณะกรรมการเพิ่มมากขึ้น
จัดทำเอกสารรายงานเรื่องงบประมาณที่
นำเสนอในที่ประชุม และแจ้งเน้นย้ำให้
ผู ้ ร ั บ ผิด ชอบทราบภายหลั งการประชุม
ประจำเดือน
กำหนดเป็นประกาศ/มาตรการ/แนวทาง
ของหน่ ว ยงานเพื ่ อ การสื ่ อ สารที ่ เ ป็ น
รูปธรรมมากขึ้น
เพื่อให้เกิด Budget literacy
- ชี้แจงทำความเข้าใจในการประชุมของ
หน่วยงาน
-รวบรวมข้อมูลความรู้ด้ านงบประมาณ
และสื่อสารบนเว็บไซต์ กพร.และช่องทาง
อื่นๆ
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II : ผลผลิตผลลัพธ์ระดับ Level ของผลการดำเนินงานในปัจจุบัน
ภาพที่ 6 รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รบจ.1 เดือนพฤศจิกายน 2564

7

กพร. ได้จ ัดทำรายงานผลการติดตามเร่ง รัดการเบิก จ่ายงบประมาณ เป็นประจำทุก เดือน เสนอต่อ
ผู้อำนวยการและนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ กพร.

III : การวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
• นิยาม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง บุคคล และกลุ่มอื่น ๆ ที่เพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร หรือสนใจหรือรับผลกระทบ
จากกิจกรรมขององค์กร ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงเป็นข้อมูลสำคัญ ที่ใช้ในการ
กำหนดกลยุทธ์ ทิศทาง แผนการดำเนินงาน และ แนวทางในการพัฒนาองค์กร เพื่อให้ผลการดำเนินงานตามแนว
ทางการพัฒนาดังกล่าวมีส่วนร่วม
• ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรื่องการบริหารจัดการงบประมาณของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คือ ผู้บริหาร : 1.อธิบดี
กรมอนามัย 2. รองอธิบดีกรมอนามัย 3. กองคลัง และ 4. ความคาดหวังของผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร ซึ่งเป็นบุคคลที่กำกับดูแล เป็นผู้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ/มาตรการที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้บังคับบัญชา
โดยตรง
จากการดำเนินงานในการบริหารจัดการงบประมาณ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พบว่า มีความคาดหวัง
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้างต้น ในผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ดังนี้
1. ความคาดหวังของผู้บริหารกรมอนามัย มี ค วามคาดหวั ง ให้ ห น่ ว ยงานเบิ ก จ่ า ยงบประมาณได้ ตาม
เป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด และกำหนดให้เป็นวาระในการประชุมกรมอนามัยเพื่อกำกับติดตามผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานกรมอนามัย
2. ความคาดหวังของรองอธิบดีกรมอนามัย นายบัญชา ค้าของ ในฐานะที่กำกับดูแล กพร. ซึ่งได้มีการ
ประชุมหน่วยงานตามสายบังคับบัญชา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 และวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เพื่อติดตามผล
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นความคาดหวังเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตาม
เป้าหมายที่กรมกำหนด
3. ความคาดหวังของกองคลัง : ในฐานะหน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก เรื่องการเบิก จ่ายงบประมาณใน
ภาพรวมของกรม กองคลัง มีความคาดหวัง ให้หน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่ กระทรวงการคลัง
กำหนด โดย
3.1 ส่งหนังสือแจ้งเวียนการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จำนวน 3 ฉบับ คือ 1)หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 534 ลงวันที่ 12
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พฤศจิ ก ายน 2563 2) หนั ง สื อ กองคลั ง ที ่ สธ 0903.02/ว7926 ลงวั น ที ่ 24 พฤศจิ ก ายน 2563 3) หนั ง สื อ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0412.4/60575 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 และ 4) หนังสือกองคลัง ที่ สธ 0903.02/
ว2250 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เรื่องขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(6เดือนแรก)
3.2 การรายงานสถานะข้อมูลการเบิกจ่ายของหน่วยงาน ในเวทีการประชุมกรมอนามัย
3.3 การสื่อสารในไลน์กลุ่มงบประมาณ แจ้งเวียนเรื่องเป้าหมายการเบิกจ่าย
3.4 กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำรายงานการเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รบจ. 1 เป็น
ประจำทุกเดือน
3.5 กำหนดให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นตัวชี้วัด ในการจัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA)
ซึ่งทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยจะต้องให้ความสำคัญและดำเนินการขับเคลื่อนให้ได้ตามเป้าหมาย
4. ความคาดหวังของผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผอ.กพร. ในฐานะผู้บังคับบัญชา เป็นหัวหน้า
หน่วยงาน จึงมีความคาดหวังต่อการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมาย จึง มีการกำหนดให้มีวาระ
สืบเนื่องในการประชุมประจำเดือนของ กพร. และให้ผู้รับผิดชอบรายงานสถานะข้อมูลการเบิกจ่ายของหน่วยงาน
ทราบเพื่อเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายในแต่ละโครงการ

IV: ด้านข้อมูลวิชาการ
แนวทางการพัฒนาตนเอง ยังคงเป็นประเด็นสำคัญ สำหรับผู้รับผิดชอบงานงบประมาณและบุคลากรใน
หน่วยงาน เนื่องจากมีข่าวสาร ความรู้ แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบเกี่ยวกับงบประมาณ จึงควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิด
ความเชี่ยวชาญในการทำงานมากยิ่งขึ้น และนำความรู้ในการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง เกิดประสิทธิภาพต่อ
การบริหารจัดการงบประมาณต่อไป

Advocacy/Intervention
มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ
จากการวิเคราะห์ข้อมูล การเบิกจ่ายงบประมาณข้างต้น และจากความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กพร.จึงกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้
2.3.1 ประกาศมาตรการ/แนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงาน
2.3.2 ปรับปรุงระบบ/ขั้นตอนวิธีการทำงาน SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ
2.3.3 สื่อสารความรู้ กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อสร้างความ
เข้าใจแก่บุคลากรของหน่วยงานในช่องทางต่างๆ
2.4 ประเด็นความรู้ที่สื่อสารให้บุคลากรของ กพร.เป็นแนวทางการพัฒนาตนเอง
2.4.1 กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวการเบิกจ่ายงบประมาณ
…………………………………………………………………
จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ กพร.
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Management and Governance
แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่

ชื่อกิจกรรม

หน่วยนับ

เป้าหมาย

วันเริ่มต้น

วันสิ้นสุด

1

จัดทำคำสัง่ คณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
ประกาศมาตรการ/แนวทางการดำเนินงานบริหาร
จัดการงบประมาณของหน่วยงาน
ปรั บ ปรุงระบบ/ขั้ นตอนวิธีการทำงาน SOP การ
เบิกจ่ายงบประมาณ
สื่อสารความรู้ กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติเกี่ยว
การเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่
บุ ค ลากรของหน่ ว ยงานในช่ อ งทางต่ า งๆ และ
เผยแพร่นำขึ้นเว็บไซต์กพร.
รายงานข้อมูลสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณเสนอ
ต่อที่ประชุมกพร.ประจำทุกเดือน
จั ด ทำรายงานผลการติ ดตามเร่ ง รัด การเบิกจ่าย
งบประมาณ รบจ.1 และผลการประชุ ม เร่ ง รั ด
ติ ด ตามฯ และ upload ขึ ้ นเว็ บ ไซต์ กพร.ภายใน
วันที่ 20 ของทุกเดือน
รายงานการติ ดตามการดำเนิ นงานตั วชี้ วั ดฯ ใน
ระบบ DOC ทุกเดือน

ชุด

1

18 ต.ค. 64

18 ต.ค. 64

2
3
4

6
7

8

ผลการดำเนินงาน
คำสัง่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ 2/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 และ
นำขึ้นเว็บไซต์กพร.แล้ว ที่ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/morenews-php-cid-204-filename-budjet

ฉบับ

1

พ.ย. 64

พ.ย. 64

ฉบับ

1

30 พ.ย. 64

10 ธ.ค. 64

เรื่อง

1

พ.ย. 64

ก.พ. 64

ครั้ง

4

พ.ย. 64

ก.พ. 64

ฉบับ

4

พ.ย. 64

ก.พ. 64

ครั้ง

4

พ.ย. 64

ก.พ. 64

แนวทางการติดตามเรงรัดการเบิกจายของ กพร.

แนวทางการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
ตามที่ กรมอนามัยได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้
อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ตลอดจนสอดคล้องตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจึงกำหนดแนวทางการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ดังนี้
1. ให้กำหนดเรื่อง สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานเป็นวาระสืบเนื่องในการ
ประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน
2. ให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิก จ่ายงบประมาณฯ ดำเนินการกำกับ ติดตาม
และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ และรายงานผล
การเบิกจ่ายงบประมาณในวาระสืบเนื่องของการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน
3. ให้ ผู้รับ ผิดชอบทุกโครงการกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
หากมีความจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ ให้แจ้งคณะกรรมการฯ ทราบเพื่อเสนอผู้อำนวยการ
พิจารณาแนวทางการแก้ไขต่อไป
4. ให้ คณะกรรมการฯ สื่อสารข้อมู ล ข่าวสาร ความรู้เ กี่ ยวกั บ เรื่องงบประมาณให้แก่
บุคลากรในช่องทางต่างๆ
5. ให้ คณะกรรมการฯ จัดทำข้อมู ล การเบิก จ่ายงบประมาณตามแผนงานที่ ได้รับ การ
จัดสรรเสนอต่อผู้อำนวยการเพื่อรับทราบสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน และจัดทำ
รายงานผลการเบิก จ่ายทุ ก วันที่ 15 ของเดือน โดยรายงานเสนอผู้อำนวยการและนำขึ้น เว็บ ไซต์ของ
หน่วยงานภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน
...............................................................

SOP การเบิกจายงบประมาณ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP)

ชื่อหน่วยงาน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คู่มือการปฏิบัติงาน
ชื่อตัวชี้วัด
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

1. วัตถุประสงค์ (Objectives)
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นำคู่มือการดำเนินงานการเงินและบัญชี
การเบิกจ่ายเงิน หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (งบดำเนินงาน) ไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบ ัติ ในการเบิก จ่ าย
งบประมาณได้
2. ขอบเขต (Scope)
ครอบคลุมการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่การเบิกจ่ายเงิน หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (งบ
ดำเนินงาน) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
3. คำจำกัดความ (Definition) (ถ้ามี)
1. การเบิกจ่ายงบประมาณ หมายถึง การดำเนินงานการเงินและบัญชีการเบิกจ่ายเงิน หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย ค่าวัสดุ (งบดำเนินงาน)
2. ขบ. 02 หมายถึง แบบฟอร์มขอเบิกเงินงบประมาณ
3. ระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) หมายถึง ระบบติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเริ่มตั้งแต่การ
บันทึกขอมูลโอนเงินงบประมาณ การควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ การบันทึกข้อมูล การขอเบิกจ่ายงบประมาณ การ
ยืมเงินราชการ และการสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
- งานการเงิน กลุ่มอำนวยการ
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)
1) ผังกระบวนการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

จุดควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

2 วัน

- แจ้งผู้เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบทราบ
ถึงรายการเอกสาร/หลักฐานที่ต้องส่ง
มอบให้การเงินเพื่อนำมาใช้สำหรับขอ
เบิก

ทิวาวรรณ

2 วัน

ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบ
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
คชจ.เดินทาง
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย คชจ.
ฝึกอบรม การจัดงานฯ
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ฯลฯ

ทิวาวรรณ

1 วัน

- บันทึกรายละเอียดของข้อมูล,เลือก
รหัสงบประมาณไม่ถูกต้อง ลืมคลิก
“ส่งเอกสาร” ในระบบ

ทิวาวรรณ

1 วัน

- ลงบัญชีตรงตามผลผลิต กิจกรรม
และแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย
- ประทับตรา “ลงบัญชีแล้ว” และลง
ชื่อพร้อมวันที่กำกับ เพื่อป้องกัน
ข้อผิดพลาด หรือการลงบัญชีซ้ำซ้อน

7 วัน

- ความถูกต้องทันเวลา

7 วัน

- ความทันเวลาครบถ้วน ถูกต้องของ
จำนวนเงินที่โอน ตามเอกสารการ
เบิกจ่าย

1.รับใบเสร็จรับเงิน,เอกสาร,หลักฐาน
หลังจากจัดประชุม-อบรม/แบบขอเบิก
คชจ.เดินทางฯ/ตารางการปฏิบัติงานOT/
รับเรื่อง ข้อ 22 พร้อมเอกสาร
ประกอบการเบิก/หลังจากส่งใบ ขบ. 02

2.ตรวจสอบ
เอกสาร
หลักฐาน/
ใบเสร็จรับเงิน

ไม่ถูกต้อง/
ไม่ครบถ้วน

3.บันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบ
บริหารการเงินการคลัง (D-Fins)
พร้อมพิมพ์หน้าใบสำคัญ
เสนอ ผอ.ลงนามอนุมัติ

4.งานสารบรรณออกเลขและจัดส่ง
กองคลัง
งานการเงินลงทะเบียนคุมเงิน
งบประมาณในคอมพิวเตอร์

5.กองคลัง
ตรวจสอบ

- ญาสุมิน
- ทิวาวรรณ

กองคลัง

ไม่ถูกต้อง/
ไม่ครบถ้วน

6.เงินโอนเข้าบัญชีของเจ้าหน้าที่ผู้เบิก

จนท.ผู้เบิก
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รวมเวลาทำการ

ระยะเวลา

จุดควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

20

ระยะเวลาการดำเนินการเป็นการ
ประมาณการ สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม

งานการเงิน
กลุ่มอำนวยการ

6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) รับ ใบเสร็จรับเงิน,เอกสาร,หลัก ฐาน หลัง จากจัดประชุม -อบรม/แบบขอเบิกคชจ.เดินทางฯ/ตารางการ
ปฏิบัติงานOT/รับเรื่อง ข้อ 22 พร้อมเอกสารประกอบการเบิก/หลังจากส่งใบ ขบ 02
- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีรับใบเสร็จรับเงิน,เอกสาร,หลักฐาน หลังจากจัดประชุม-อบรม/แบบขอเบิกคชจ.
เดินทางฯ/ตารางการปฏิบัติงาน OT/รับเรื่อง ข้อ 22 พร้อมเอกสารประกอบการเบิก/หลังจากส่งใบ ขบ 02
2) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ใบเสร็จรับเงิน
- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารหลักฐาน/ใบเสร็จรับเงิน จาก
เจ้าหน้าที่พัสดุ/เจ้าของเรื่องนั้นๆ โดยดูจากระเบียบ/หลักเกณฑ์/อัตราการเบิก ค่าใช้จ ่ายต่างๆ ที่กำหนดไว้ โดยใช้
แบบฟอร์มหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเป็นตัวช่วยในการตรวจสอบ
3) บันทึก ข้อ มู ลในโปรแกรมระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) พร้อมพิมพ์หน้าใบสำคัญ เสนอ ผอ.ลง
นามอนุมัติ
- บันทึกรายละเอียดของข้อมูล,เลือกรหัสงบประมาณให้ถูกต้อง และต้องคลิกปุ่ม “ส่งเอกสาร” ในระบบ
พร้อมทั้งพิมพ์ใบสำคัญจากระบบเสนอ ผอ.ลงนาม
4) งานสารบรรณออกเลขและจัดส่งกองคลัง งานการเงินลงทะเบียนคุมเงินงบประมาณในคอมพิวเตอร์
- งานสารบรรณออกเลขและจัดส่งกองคลัง เจ้ าหน้าที่การเงินและบัญชี ลงทะเบียนคุมเงินงบประมาณใน
คอมพิวเตอร์
- ลงบัญชีตรงตามผลผลิต กิจกรรม และแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย
- ประทับตรา “ลงบัญชีแล้ว” และลงชื่อพร้อมวันที่กำกับ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด หรือการลงบัญชีซ้ำซ้อน
5) กองคลังตรวจสอบ
- ความถูกต้องทันเวลา
6) เงินโอนเข้าบัญชีของเจ้าหน้าที่ผู้เบิก
- ความทันเวลาครบถ้วน ถูกต้องของจำนวนเงินที่โอน ตามเอกสารการเบิกจ่าย
7. ภาคผนวก (ถ้ามี)
1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การจัดงานฯ
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
………………………………..
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SOP การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.3
มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน (Standard Operation Procedure : SOP)

ชื่อหน่วยงาน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คู่มือการปฏิบัติงาน
ชื่อตัวชี้วัด
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

1. วัตถุประสงค์ (Objectives)
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณของ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นำคู่มือการการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุ
ความสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดที่เจ้าภาพกำหนด
2. ขอบเขต (Scope)
ครอบคลุมการขับเคลื่อนดำเนินงานตัวชี้วัด ตั้งแต่การศึกษา Template ของตัวชี้วัด การรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานที่
ผ่านมาและในปัจจุบัน จัดทำบทวิเคราะห์สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ การกำหนดมาตรการ การสื่อสารข้อมูลด้าน
งบประมาณ การจัดทำแผนการขับเคลื่อน การจัดทำรายงานสรุป
3. คำจำกัดความ (Definition) (ถ้ามี)
1. การเบิกจ่ายงบประมาณ หมายถึง การเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยประเมินจากร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 3 ประเภท ดังนี้ 1) ภาพรวม (ทุกงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร
ยกเว้นงบบุคลากร) 2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน งบอุดหนุน ยกเว้นงบบุคลากร) 3) รายจ่ายลงทุน (ถ้ามี)
2. ผู้รับบริการของงานเบิกจ่ายงบประมาณ (มิติกพร.) คือ เจ้าหน้าที่ในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงานเบิกจ่ายงบประมาณ (มิติกพร.) คือ 1.ผู้บริหารกรม 2.กองคลัง 3.ผู้อำนวยการ กพร. 4.
เจ้าหน้าที่ กพร.

4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
ผู้รับผิดชอบงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้แก่
- งานบริหารยุทธศาสตร์
- งานการเงิน กลุ่มอำนวยการ
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)
1) ผังกระบวนการ
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน

ระยะเวลา

- ปรึกษา สอบถามเพิ่มเติมจากเจ้าภาพ
ตัวชี้วัดที่ 2.3 หรือ ผู้รับผิดชอบงานคำ
รับรองฯ ของหน่วยงาน เพื่อทำความ
เข้าเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน

2 วัน

จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ให้ ง ่ า ยต่ อ การสื บ ค้ น เป็ น ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
หมวดหมู่
ขับเคลื่อนตัวชี้วัด

2 วัน

ทวนสอบว่านำข้อมูลมาวิเคราะห์ครบถ้วน
ตามที่เกณฑ์กำหนด

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ขับเคลื่อนตัวชี้วัด

1 วัน

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ขับเคลื่อนตัวชี้วัด

1 วัน

- กำหนดและนิยามผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของหน่วยงานให้ชัดเจน รวมถึง
ข้อมูลความต้องการความคาดหวัง
(ผู้รับบริการ ของ กพร. คือ เจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ อธิบดี รองอธิบดี ผอ.
กองคลัง ผอ.กพร. และเจ้าหน้าที่ กพร.)
- ตรวจสอบ template เรื่องกำหนดเวลาใน
การจัดทำคำสั่งและนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน
และองค์ประกอบควรมี1. ผอ. 2. การเงิน
3. บรย.
-ตรวจสอบกิจกรรมในแผนการขับเคลื่อนให้
ครอบคลุมตามบทวิเคราะห์
- ตรวจสอบขั้นตอนให้ครบถ้วน

1 วัน

- จัดทำปฏิทินการทำงาน

- ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด
- เจ้าหน้าที่ด้าน IT

3. ทบทวนสถานการณ์ วิเคราะห์
ข้อมูล และจัดทำบทวิเคราะห์
สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานเพือ่ หา Gap
4. เมื่อวิเคราะห์พบ Gap กำหนดประเด็นดังนี้
-มาตรการการดำเนินงานเพื่อปิด Gap
-ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ/ผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย

5. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ และ จัดทำแผนการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.3

6. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของ
การขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.3

7. ดำเนินการตามแผนและกิจกรรมที่ตอ้ งดำเนินการ
เป็นประจำทุกเดือน ดังนี้
- รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายฯ รบจ.1 และ
นำขึ้นเว็บไซต์ กพร.
- รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ทุกเดือน
ในที่ประชุม กพร.และนำขึน้ เว็บไซต์ กพร.
- ประสานงานการเงินเพื่อ update ข้อมูลผลการ
เบิกจ่าย และดู SOP การเบิกจ่ายงลประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1 วัน
1.ศึกษารายละเอียดเกณฑ์การประเมินของ
ตัวชี้วัดที่ 2.3

2. รวบรวมข้อมูลผลการเบิกจ่าย
งบประมาณตามที่เกณฑ์การประเมินฯ
กำหนด รวมทั้งข้อมูลเรื่องอื่นๆ

จุดควบคุม

3 ชั่วโมง

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ขับเคลื่อนตัวชี้วัด

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ขับเคลื่อนตัวชี้วัด

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ขับเคลื่อนตัวชี้วัด

ต่อ

กก
กก
กก
ด
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน

ระยะเวลา

จุดควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

1 วัน

- หลังจากคีย์ขอ้ มูลในระบบแล้ว ให้ทวน
สอบการคีย์อกี ครั้ง โดยเฉพาะ URL ของ
แหล่งที่อยู่ของข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามี
ครบถ้วนถูกต้องและสามารถเปิดไฟล์ได้

- ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด
- เจ้าหน้าที่ด้าน IT

2 วัน

ทบทวนข้อมูลผลการดำเนินงานให้
ครอบคลุม

- ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด

14 วัน

ระยะเวลาการดำเนินการเป็นการประมาณ
การ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม

8. ประสานจนท. IT เพือ่ นำไฟล์ข้อมูลขึ้นเว็บกพร.และ
รายงานข้อมูลการขับเคลื่อนตัวชีว้ ัดในระบบ DOC
ตามกำหนดเวลา

9. จัดทำบทสรุปและรายงานในระบบ DOC
พร้อมทั้งที่ประชุมหน่วยงานรับทราบ เมือ่ สิน้ รอบ
การประเมินฯ

รวมเวลาทำการ

6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษารายละเอียดเกณฑ์การประเมินของตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด ศึกษารายละเอียดเกณฑ์การประเมินของตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการ
เบิกจ่ายงบประมาณ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาหรือสอบถามเพิ่มเติมจากเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 2.3 หรือ ผู้รับผิดชอบงานคำ
รับรองฯ ของหน่วยงาน เพื่อทำความเข้าเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน
2. รวบรวมข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่เกณฑ์การประเมินฯ กำหนด รวมทั้งข้อมูลเรื่องอื่นๆ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด ดำเนินการรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ template กำหนด
3. ทบทวนสถานการณ์ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำบทวิเคราะห์สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานเพื่อหา Gap
วิเคราะห์ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณและนำมาจัดทำบทวิเคราะห์สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานเพื่อหา Gap
4. ผลจาการวิเคราะห์ข้อ 3 กำหนดประเด็น ดังนี้
- มาตรการการดำเนินงานเพื่อปิด Gap โดยใช้กรอบแนวทาง PIRAB
- วิเคราะห์ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ประเด็นความรู้ที่จะให้แก่ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และจัดทำแผนการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.3
- ตรวจสอบ template เรื่องกำหนดเวลาในการจัดทำคำสั่งและนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน และ
คณะกรรมการควรประกอบด้วย 1. ผู้อำนวยการ 2. เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน 3. เจ้าหน้าที่ด้านบริหารยุทธศาสตร์
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- ตรวจสอบกิจกรรมในแผนการขับเคลื่อนให้ครอบคลุมตามบทวิเคราะห์ โดยในตารางแผนการ
ขับเคลื่อนควรประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน
6. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.3
- ทบทวนการดำเนินงานขับเคลื่อนและจัดทำ SOP โดยตรวจสอบขั้นตอนให้ครบถ้วน
7. ดำเนินการตามแผนและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน ดังนี้
- จัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายฯ รบจ.1 ตามแบบฟอร์มที่กองคลังกำหนด โดยใช้ข้อมูลผล
การเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS ที่กองคลังนำขึ้นเว็บไซต์ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ กพร.
ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน
- จัดทำข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเทียบกับเป้าหมายกรม และรายงานผลการเบิกจ่าย ใน
การติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ทุกเดือนในที่ประชุม กพร.และนำขึ้นเว็บไซต์ กพร.
- ประสานงานการเงินเพื่อ update ข้อมูลผลการเบิกจ่าย
- ให้จัดทำปฏิทินการทำงาน เพื่อเป็นการเตือนการทำงานที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนและมีเงื่อน
กำหนดเวลา
8. ประสานเจ้าหน้าที่ IT เพื่อนำไฟล์ข้อมูลขึ้นเว็บไซต์กพร.และรายงานข้อมูลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดในระบบ
DOC ตามกำหนดเวลา
เมื่อจัดทำข้อมูลต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว ให้ประสานเจ้าหน้าที่ IT เพื่อนำไฟล์ข้อมูลขึ้นเว็บไซต์กพร.และ
รายงานข้อมูลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดในระบบ DOC ตามกำหนดเวลา โดยภายหลังจากการคีย์ข้อมูลในระบบแล้ว ให้ทวน
สอบอีกครั้ง โดยเฉพาะ URL ของแหล่งที่อยู่ของข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถเปิดไฟล์นั้นได้
9. จัดทำบทสรุปและรายงานในระบบ DOC พร้อมทั้งที่ประชุมหน่วยงานรับทราบ เมื่อสิ้นรอบการประเมินฯ
เมื่อสิ้นรอบการประเมินคำรับรองฯ ให้ จัดทำบทสรุปผลการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในแต่
ละรอบ และรายงานในระบบ DOC พร้อมทั้งที่ประชุมหน่วยงานรับทราบ
7. ภาคผนวก (ถ้ามี)
- แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินงาน)
………………………………..

4

ความรูที่ใหแก SH

