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เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.3

ระดับที่ 1 ：Assessment บทวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารงบประมาณกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี) และ 5 เดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)
1.1 บทวิเคราะห์สถานการณ์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
1.1.1 ข้อมูลที่นำมาใช้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 ย้อนหลัง 3 ปี (ใช้บทวิเคราะห์เหมือนกับรอบ 5
เดือนแรก ต.ค. 64 - ก.พ.65)
จากข้อมูลสรุปสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งกองคลังเสนอในที่ประชุมกรมอนามัย ข้อมูล ณ วันที่ 30
กันยายน ของแต่ละสิ้นปีง บประมาณ พ.ศ. 2562-2564 ย้อนหลัง 3 ปี มาประกอบการวิเ คราะห์ สถานการณ์
งบประมาณของ กพร. ด้วย ตามภาพผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562-2564 ภาพที่ 1- 4
ภาพที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562
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ภาพที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2563

ภาพที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564

. สรุปผลการวิเคราะห์
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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)
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1.1.2 ข้อมูลที่นำมาใช้ 5 เดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ และมีนาคม 2565)
ภาพที่ 6 ตารางภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ และงบประมาณที่ได้รับงวดแรก
งบที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด งบประมาณได้รับรอบที่ 1
รายการ
วงเงิน 50% ในไตรมาส 1 - 2
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ค่าเช่าบ้าน)
72,000
34,220

2

แผนพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

974,500

487,250

3

งบลงทุน (รถยนต์)

1,358,000

1,358,000

รวมเฉพาะงบดำเนินงาน
รวมทุกงบ (งบดำเนินงาน, งบลงทุน)

1,046,500
2,404,500

ภาพที่ 7 ตารางผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมจากระบบ GFMIS ข้อมูล ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเดือนมีนาคม
2565 ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565 ดังนี้
1. งบดำเนินงาน มีผลเบิกจ่ายสะสมเป็นจำนวน 445,878.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.60 (กรมฯ กำหนด
เป้าหมายเบิกจ่ายเดือนมี.ค. 65 ร้อยละ 50) โดยแบ่งเป็น
1.1 แผนพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มีผลเบิกจ่ายสะสมเป็นจำนวน 415,878.35 บาท คิดเป็นร้อยละ
43.53 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
1.2 แผนงานบุคลากรภาครัฐ มีผลเบิกจ่ายสะสมเป็นจำนวน 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.66 ของวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
2. งบลงทุน มีผลเบิกจ่ายเป็นจำนวน 1,355,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.78 ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายเมื่อเดือน
ธันวาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว
จากข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565 โดยสรุป กพร. มีผลเบิกจ่ายสะสมภาพรวมทุกงบ (งบดำเนินงาน งบลงทุน)
เป็นจำนวน 1,809,238.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.24 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
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1.1.3 สรุปผลการวิเคราะห์ ดังนี้
• งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ตลอดช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา(ใช้ผลการวิเคราะห์เดิมเหมือนรอบ
5 เดือนแรก)
กพร. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,661,643 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 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 8 ตารางแสดงส่วนต่างของการได้รับจัดสรรงบประมาณระหว่างปี 2562 - 2564 และ 2565

ปีงบประมาณ
2562

ได้รบั จัดสรร
1,683,031

ส่วนต่างของการได้รับจัดสรรงบ
76,969

2563
2564
2565

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

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
หากดูข้อมูลผลการเบิกจ่ายตามภาพที่ 7 ตารางผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมจากระบบ GFMIS ข้อมูล
ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) จะเห็นได้ว่า ผลการเบิกจ่ายยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่กรม
กำหนด แต่หากดูภาพรวมทุกงบประมาณ คืองบดำเนินงานและงบลงทุน กพร.สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่ กรม
กำหนด มีผลเบิกจ่ายสะสมภาพรวมทุกงบ (งบดำเนินงาน งบลงทุน) เป็นจำนวน 1,809,238.35 บาท คิดเป็นร้อยละ
75.24 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
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ปัญหาอุปสรรค
ในปีงบประมาณ 2564 และรอบ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา ถึงแม้ว่า กพร. จะสามารถ
ดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณได้บรรลุตามเป้าหมายเมื่อสิน้ ปีงบประมาณ 2564 แต่ยังมีปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรค
จากภายนอก ที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณบรรลุเป้าหมายเช่นผลการเบิกจ่ายงบประมาณรอบ 5 เดือน
แรกของปีงบประมาณ 2565 สรุปได้ดังนี้
1. ในช่วงปีงบ 64 การดำเนินการจัดกิจกรรมรูปแบบเดิมเช่น การจัดประชุมชี้แจงและถ่ายทอดเกณฑ์ การ
ประเมินตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ซึ่งจะมีกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้คือทุกหน่วยงานในสังกัดกรม
และมีจำนวนมาก และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนต่อผู้เข้าร่วมประชุม จึงกำหนดจัดการประชุม ณ โรงแรม
ภายนอก เมื ่ อ เกิ ด วิ ก ฤตการณ์ จ ากโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ทำให้ ไ ม่ ส ามารถดำเนิ น การได้ สำหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รัฐบาลมีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้ง
ในเรื่องของการส่งเสริม ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น ให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตประชุมทางไกลแทนการเดินทาง
มาร่วมประชุม การเดินทางไปราชการต่างจังหวัด การจัดที่นั่งให้มีระยะห่าง การเหลื่อมเวลาทำงาน เพื่อลดความ
แออัด หรือการจัดแบบ hybrid ที่มีผู้เข้าประชุมทั้ง online และ onsite (ปรับจำนวนคนน้อยลง)
2. ภารกิจของ กพร.เช่น งานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) งานรางวัล TPSA ลักษณะของ
การขับเคลื่อนงาน เช่น การชี้แจงเกณฑ์การสมัครรางวัล จะต้องใช้เกณฑ์ของสำนักงาน กพร.มาสื่อสารทำความ
เข้าใจให้แก่หน่วยงาน ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมก่อนที่หลักเกณฑ์จะออกได้ หรือเร่งรัดปรับ
แผนการจัดประชุมมาให้เร็วขึ้นได้ เนื่องจากมี timeline ที่ขึ้นอยู่กับสำนักงาน กพร.
1.2 องค์ความรู้ที่นำมาใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ
องค์ความรู้ท ี่นำมาใช้ในการเบิก จ่ายงบประมาณ ยัง คงเป็นประเด็นสำคัญ สำหรับ ผู้ร ับ ผิดชอบงาน
งบประมาณและบุคลากรในหน่วยงาน เนื่องจากมี ข่าวสาร ความรู้ แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบเกี่ยวกับงบประมาณ
จึงควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการทำงานมากยิ่งขึ้น และนำความรู้ในการพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการงบประมาณต่อไป มีดังนี้
องค์ความรู้ที่นำมาใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ
1. SOP การขับเคลื่อนตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

URL

https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/download?id=84011&mid=29662&mkey=m_document&lang=th&did=26436

2. SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/download?id=84012&mid=29662&mkey=m_document&lang=th&did=26436

3. แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ (งบดำเนินงาน)
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/download?id=84009&mid=29662&mkey=m_document&lang=th&did=26436

4. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ ายงบประมาณและการใช้
จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-142-filenamebudjet/download?id=86049&mid=32102&mkey=m_document&lang=th&did=26144

5. การเบิ กจ่ า ยค่ า ใช้ จ ่ า ยในการบริ ห ารงานของส่ ว น
ราชการ
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-142-filenamebudjet/download?id=85802&mid=32102&mkey=m_document&lang=th&did=26144
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ระดับที่ 2. Advocacy/Intervention
แม้ว่าปัญหาอุปสรรคในข้อ 1 – 2 ข้างต้น เป็นปัจจัยจากภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้ดำเนินการ
เบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมายที่กรมกำหนดในรายไตรมาสของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปี 2565 แต่เพื่อให้การ
บริหารงบประมาณและดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณของ กพร. มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้ได้มากที่สุด ส่งผลถึง
การพัฒนาระบบบริหารกรมอนามัยดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในภาวะวิก ฤตโควิด 19 จากการวิเคราะห์ Gap
ข้างต้น กพร. นำกรอบ PIRAB มาประยุกต์ใช้ โดยนำ R และ B มาใช้ ซึ่งสอดคล้องต่อปัญหาอุปสรรคและการ
ดำเนินงาน เพื่อกำหนดมาตรการ/แนวทางระหว่างสาเหตุและวิธีแก้ไขการทำงานภายในหน่วยงาน เป็นโอกาสใน
การพัฒนา ดังนี้
(1) มาตรการ
หลักการและเหตุผล

R : Regulate

(2) มาตรการ
B : Build Capacity

การกำกับ ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้วางแผนไว้ในแต่ละไตรมาส
เป็นประจำในที่ประชุมกองทุกเดือน
จากการวิเคราะห์ทบทวนผลการเบิกจ่ายงบฯ ตามข้อมูลข้างต้น พบว่า ยังมีผลการเบิกจ่าย
ไม่ ได้ ต ามเป้ า หมายที ่ กรมกำหนด ดั ง นั ้ น เพื ่ อติ ด ตามความก้ า วหน้ า ในการเบิ กจ่ า ย
งบประมาณ และหากมีกิจกรรมใดที่มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จะได้ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานหรื อปรับแผนการดำเนินงานได้
ทันท่วงที
GAP : ยังมีผลการเบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมายที่กรมกำหนด
แนวทางการพัฒนา : ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานแผนงาน กระตุ้นเตือน สื่อสารเพิ่ม
มากขึ้น รวมถึงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนและการเบิกจ่ายงบประมาณ
และหากมีกิ จกรรมใดที ่ มี แนวโน้ มที่ จะไม่ สามารถดำเนิ นการได้ตามแผนการเบิ กจ่าย
งบประมาณ จะได้ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานหรือปรับแผนการดำเนินงานได้ทันท่วงที
พัฒนาศักยภาพบุคลากร กพร.
GAP : บุคลากรมิได้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณโดยตรง อาจมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนเรื่อง กฎ ระเบียบ การเบิกจ่ายงบประมาณ
แนวทางการพัฒนา : สื่อสารให้ความรู้แก่บุคลากรเมื่อมีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับระเบียบ/
แนวทางใหม่ๆ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เวทีการประชุมหน่วยงาน group line กพร. ฯลฯ

➢ กพร.กำหนดประเด็นความรู้ทสี่ ื่อสารให้กับบุคลากร กพร.ดังนี้
ประเด็นความรู้
เหตุผลการนำประเด็น
ความรู้มาใช้
กลุ่มเป้าหมาย

กฎ ระเบียบ แนวทาง และข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
บุคลากรที่รับผิดชอบแต่ละโครงการไม่ได้มีความรู้ ประสบการณ์หรือมีความเชี่ยวชาญเรื่อง
การเบิกจ่ายงบประมาณโดยตรง
บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
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ระดับที่ 3 : Management and Governance
3.1 แผนการขับเคลื่อนมาตรการและประเด็นความรู้
ที่

ชื่อกิจกรรม

1 ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และ SOP การ
เบิกจ่ายงบประมาณ
2 สื่อสารความรู้ กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ
เกี ่ ย วการเบิ ก จ่ ายงบประมาณ เพื ่ อสร้ า ง
ความเข้ าใจแก่ บ ุ ค ลากรของหน่ วยงานใน
ช่องทางต่างๆ และเผยแพร่นำขึ้นเว็บไซต์ ก
พร.

หน่วย
นับ
ครั้ง

เป้าหมาย วันเริ่มต้น

วันสิ้นสุด

1

มี.ค. 65

มี.ค. 65

เรื่อง

2

มี.ค. 65

ก.ค. 65

3 ร าย ง านข ้ อมู ล ส ถ า นะ ก าร เ บ ิ ก จ ่ า ย
งบประมาณเสนอต่ อที ่ประชุมกพร.ประจำ
ทุกเดือน

ครั้ง

5

มี.ค. 65

ก.ค. 65

4 จั ด ทำรายงานผลการติ ด ตามเร่ ง รั ด การ
เบิ ก จ่ า ยงบประมาณ รบจ.1 และผลการ
ประชุ มเร่ ง รั ด ติ ด ตามฯ และ upload ขึ้ น
เว็บไซต์กพร.ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน

ฉบับ

5

มี.ค. 65

ก.ค. 65

5 รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ
ในการประชุ มของหน่ วยงานและในระบบ
DOC ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ครั้ง

5

มี.ค. 65

ก.ค. 65

ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ
 ดำเนินการแล้ว
เมื่อวันที่ 1 เม.ย.65
ผลการดำเนินการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ
 ดำเนินการแล้ว
เรื่องที่ 1 เรื่อง การเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของส่วนราชการ
ผลการดำเนินการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ
 ดำเนินการแล้ว
รายงานครั้งที่ 1 วันที่ 1
เม.ย.65
ผลการดำเนินการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ
 ดำเนินการแล้ว
จัดทำ รบจ. 1 ฉบับที่ 1
และนำขึ้นเว็บได้ทันเวลา
ภายในวันที่ 20 มี.ค.65
ผลการดำเนินการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ
 ดำเนินการแล้ว
รายงานครั้งที่ 1 ภายใน
วันที่ 10 เม.ย. 65

3.2 ผลการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน
- ตามแผนขับเคลื่อนฯ กิจกรรมที่ 1 กพร.ได้ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ในการประชุม
กพร.ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนเมษายน 2565 พิจารณาทบทวนคำสั่งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ SOP เรื่อง การขับเคลื่อนตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และ SOP
เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณ ที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้คำสั่งและ SOP ชุดเดิม และได้นำขึ้นเว็บไซต์ กพร. พร้อมทั้งบันทึกใน
ระบบ DOC เรียบร้อยแล้ว

3.3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
- ตามมติที่ประชุม กพร. ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนเมษายน 2565เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 เห็นชอบให้
ใช้คำสั่งกพร. เดิม คำสั่งที่ 2/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564
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3.4 มี SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ
- ตามมติที่ประชุม กพร. ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนเมษายน 2565เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 เห็นชอบให้
ใช้ SOP เดิม ที่ได้รายงานเมื่อรอบ 5 เดือนแรก ได้แก่ เรื่อง การขับเคลื่อนตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และ SOP
เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณ
3.5 มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ตามคำรับรองทุกเดือนและนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในวันที่ 10
ของเดือนถัดไป
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 2.3 รายงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ในที่ประชุม กพร. เป็นประจำทุกเดือน
และได้นำขึ้นเว็บไซต์และระบบ DOC ตามที่กำหนดแล้ว
3.6 มีรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรบจ.1 ณ วันที่ 15 ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บ กพร.ภายในวันที่ 20
ของทุกเดือน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 2.3 ได้จัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรบจ.1 ณ วันที่ 15 ของเดือน
มีนาคม 2565 และนำขึ้นเว็บ กพร.ภายในวันที่ 20 ของมีนาคม 2565
…………………………………….

จัดทำบทวิเคราะห์โดย

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รบจ.1 เดือนมีนาคม 2565
URL : https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-204-filename-budjet/download?id=89822&mid=32107&mkey=m_document&lang=th&did=26022
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กพร. ได้จ ัดทำรายงานผลการติดตามเร่ง รัดการเบิก จ่ายงบประมาณ เป็นประจำทุก เดือน เสนอต่อ
ผู้อำนวยการและนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ กพร.

➢ การวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
ใช้ข้อมูลเดิมเหมือนบทวิเคราะห์รอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 7
URL :
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/download?id=83162&mid=29662&mkey=m_document&lan
g=th&did=26436

