เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.3
รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือน ก.พ. 65
ที่

ชื่อกิจกรรม

1

จัดทำคำสั่งคณะกรรมการเร่งรัดติดตาม
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศมาตรการ/แนวทางการ
ดำเนินงานบริหารจัดการงบประมาณของ
หน่วยงาน
ปรั บ ปรุ ง ระบบ/ขั ้ นตอนวิ ธี ก ารทำงาน
SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ

2
3

หน่วย
นับ
ชุด

เป้าหมาย
1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

4

สื่อสารความรู้ กฎ ระเบียบ แนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อ
สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรของ
หน่วยงานในช่องทางต่างๆ และเผยแพร่
นำขึ้นเว็บไซต์กพร.

เรื่อง

1

5

รายงานข้ อ มู ล สถานะการเบิ ก จ่ าย
งบประมาณเสนอต่ อ ที ่ ป ระชุ ม กพร.
ประจำทุกเดือน

ครั้ง

4

สถานะการ
ผลการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
18 ต.ค. 64 18 ต.ค. 64 ดำเนินการ คำสั่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ 2/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564
แล้ว
และนำขึ้นเว็บไซต์ กพร.แล้ว ที่ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/morenews-php-cid-204-filename-budjet
พ.ย. 64
พ.ย. 64 ดำเนินการ จัดทำประกาศมาตรการ/แนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการงบประมาณของ
แล้ว
หน่วยงาน และสื่อสารนำขึ้นเว็บไซต์ กพร. ที่ URL: https://bit.ly/3Dm8fgm
วันเริ่มต้น

วันสิ้นสุด

30 พ.ย. 64 10 ธ.ค. 64 ดำเนินการ ผลการดำเนินงาน พ.ย. 64
แล้ว
จัดทำ SOP จำนวน 2 ฉบับ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
1. SOP การขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์กพร. ตัวชี้วัดที่ 2.3
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
พ.ย. 64
ก.พ. 64 ดำเนินการ ผลการดำเนินงาน ธ.ค. 64
แล้ว
ได้สื่อสารความรู้/แนวทางเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณและเผยแพร่นำขึ้น
เว็บไซต์กพร. จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่วนราชการ
2. แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
รายละเอียดที่เว็บไซต์กพร. เมนู ข้อมูลด้านแผนงาน
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-142-filenamebudjet
พ.ย. 64
ก.พ. 64 ดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ก.พ. 65 (เป้าหมาย 4 ครั้ง)
ครบตาม ได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ กพร. เดือน ก.พ. 65 (ครั้งที่ 4)
เป้าหมาย ในการประชุมหน่วยงาน ประจำเดือน เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 65 สามารถดูรายละเอียด
แล้ว
ได้ที่ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
เมนู รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดฯประจำเดือน ปี พ.ศ. 2565

ที่

ชื่อกิจกรรม

6

จั ด ทำรายงานผลการติด ตามเร่ งรัด การ
เบิกจ่ายงบประมาณ รบจ.1 และผลการ
ประชุมเร่งรัดติดตามฯ และupload ขึ้น
เว็ บ ไซต์ ก พร.ภายในวั น ที ่ 20 ของทุ ก
เดือน

7

รายงานการติดตามการดำเนินงานตั วชี้วัด
ฯ ในระบบ DOC ทุกเดือน

หน่วย
นับ
ฉบับ

ครั้ง

เป้าหมาย

วันเริ่มต้น

วันสิ้นสุด

4

พ.ย. 64

ก.พ. 64

4

พ.ย. 64

ก.พ. 64

สถานะการ
ดำเนินงาน
ดำเนินงาน
ครบตาม
เป้าหมาย
แล้ว
4 ฉบับ

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน ก.พ. 65 (เป้าหมาย 4 ครั้ง)
ได้จัดทำรายงาน รบจ.1 รอบเดือน ก.พ. 65 (ฉบับที่ 4) เสนอผอ.ลงนามและนำขึ้น
เว็บไซต์ กพร. ภายในเวลาที่กำหนด และรายงานผลการประชุมเร่งรัดติดตามฯ ใน
วาระสืบเนื่อง 3.1 สามารถดูรายละเอียดได้ที่
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-204-filenamebudjet เมนู รายงานการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2565
ดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ก.พ. 65 (เป้าหมาย 4 ครั้ง)
ครบตาม ได้รายงานข้อมูลการขับเคลื่อนดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ในระบบ DOC
เป้าหมาย รอบเดือน ก.พ. 65 (ครั้งที่ 4) เรียบร้อยแล้ว
แล้ว
4 ครั้ง

กิจกรรมที่ 6 จัดทำรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รบจ.1 และผลการประชุมเร่งรัดติดตามฯ และupload ขึ้นเว็บไซต์กพร.ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน
รายงาน รบจ.1 รอบเดือน ก.พ. 65 (ฉบับที่ 4) และลงเว็บไซต์ กพร.
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-204-filename-budjet

กิจกรรมที่ 7 รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ในระบบ DOC ทุกเดือน (ตัวอย่างการรายงานในระบบ DOC ของกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
ราชการ เดือน ก.พ.65)

