กองคลัง เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ดาเนินงานภายใต้การบริหารงานของกรมอนามัย ให้ตอบสนองต่อนโยบาย
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นผลสาเร็จของงานตามแผนและเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยมีสาระสาคัญ
ของแผนเพื่อมุ่งเน้นนโยบาย HPO และ HLO ที่สอดคล้องกับกรมอนามัย
กองคลังจึงได้ทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่แสดงให้เห็นถึงการดาเนินงานของกองฯ
ว่าด้วยการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ ลงสู่การดาเนินการจริง โดยการจัดทาโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับ
โครงการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุนที่ได้ตั้งไว้
กองคลัง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการกองคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จะเป็นแผนที่กากับ
ทิศทางการดาเนินการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติ โดยการดาเนินโครงการ/ กิจกรรม ของกองคลัง ให้บรรลุผล
สาเร็จตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของกองคลัง กรมอนามัย ต่อไป

ผู้อานวยการกองคลัง
กองคลัง กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข

บทนา
สารบัญ
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4
ส่วนที่ 5

ข้อมูลพื้นฐาน และโครงสร้างกองคลัง
การประเมินศักยภาพและสภาพแวดล้อมขององค์กรต่อการขับเคลื่อน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองคลัง
การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน
- ติดตามผลการดาเนินงานตัวชี้วัดรายเดือน
- ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ทุกวันที่ 15 ของเดือน)

1
5
7
9
13

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๔๙๕ ดังประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๙ ตอนที่ ๑๖ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๔๙๕
โดยเปลี่ยนชื่อจากกระทรวงการสาธารณสุข เป็นกระทรวงสาธารณสุข และกรมสาธารณสุข เป็นกรมอนามัย
ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ด้วยเหตุนี้
กรมอนามัยจึงถือเอาวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๔๙๕ เป็นวันสถาปนากรมอนามัย
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีพัฒนาการมาเป็นเวลายาวนาน มีการเปลี่ยนแปลงอานาจหน้าที่การบริหาร
จัดการและการแบ่งส่วนราชการให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การปกครองและสิ่งแวดล้อม และที่สาคัญ
คือให้เท่าทันกับสภาพปัญหาสาธารณสุขและระบบสุขภาพในยุคโลกาภิวัตน์ ในปีพ.ศ.๒๕๔๕ รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูป
ระบบราชการ จึงมีการถ่ายโอนบุคลากรและภารกิจบางส่วนของกรมอนามัยให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๕ ประกาศ
ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕
ปัจจุบัน กรมอนามัยมีภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๕๒ ดังประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๖ ตอนที่ ๙๘ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒
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โครงสร้างบุคลากรกองคลัง
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ตารางแสดงจานวนบุคลากรจาแนกตามประเภทของบุคลากร
กลุม่
ผู้อานวยการ
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มงบประมาณ
กลุ่มพัสดุ
กลุ่มการเงิน
กลุ่มบัญชี

ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา
1
3
3
3
5
3
2
8
2
4
7
5
4
8
4
3
31
17
16
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จ้างเหมาฯ
1
1
2

รวม
1
9
10
14
17
16
66
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กองคลังได้มีการวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันขององค์กร โดยนาเครื่องมือทางการบริหาร SWOT
Analysis มาใช้เพื่อค้นหาศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการดาเนินงานด้วยการวิเคราะห์หาจุดอ่อน
จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนา โดยมองว่าการวิเคราะห์หาจุดแข็งหรือจุดเด่นภายในองค์กร
(Strength) จะทาให้การดาเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ และพยายามควบคุมจุดอ่อนหรือข้อด้อย (Weakness)
ภายในองค์กรที่ทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ ในขณะเดียวกันวิเคราะห์หาโอกาสหรือปัจจัยส่งเสริม
จากภายนอก (Opportunity) ที่ทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ผล ได้ผลการวิเคราะห์องค์กรมีดังนี้
จุดแข็ง (Strength : S)
1. มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน ทาให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. มีหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับด้านงานคลัง ทาให้การปฏิบัติงานเกิดความชัดเจนและ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
1. มีการจัดโครงสร้างของหน่วยงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
2. มีการติดตามงานที่ชัดเจน เช่น งานงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ
3. ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
4. บุคลากรมีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
5. มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
6. มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมติ ครม. ที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
7. บุคลากรสามารถให้คาปรึกษาด้านการเงินการคลังและพัสดุ ได้อย่างถูกต้อง
8. มีการรายงานสถานะทางการเงินทุกเดือน เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการบริหารงาน
จุดอ่อน (Weakness : W)
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในองค์กรยังไม่เพียงพอ
2. บุคลากรมีการปรับเปลี่ยน โอน ย้าย ทาให้กระทบต่อการปฏิบัติงานที่อาจไม่ต่อเนื่อง
3. ไม่มีระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลส่วนกลางสาหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
4. มีคู่มือการปฏิบัติงานไม่ครอบคลุมทุกด้าน และไม่เป็นปัจจุบัน
5. บุคลากรบางส่วนขาดการตระหนักในการพัฒนาตนเอง
6. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอ
7. สถานที่ในการจัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอกับปริมาณเอกสารที่เพิ่มมากขึ้น
8. บุคลกรขาดความตระหนักในการให้ความร่วมมือ ในงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
โอกาส (Opportunity : O)
1. มีระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ทาให้มีข้อมูลด้านการเงิน การคลังที่สะดวก รวดเร็ว
2. ผู้บริหารให้ความสาคัญและสนับสนุนการบริหารงานด้านงานคลัง และพัสดุ
3. ผู้รับบริการให้ความเชื่อมั่นและยอมรับการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลัง
4. มีการนาเทคโนโลยีมาเป็นช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจ จากผู้รับบริการมากขึ้น
5. มีการนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ ทาให้บุคลากรได้เรียนรู้และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน
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6. มีงบประมาณเพียงพอต่อการพัฒนาบุคลากร
7. กรมอนามัยส่งเสริมการมีคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ในการปฏิบัติงาน
อุปสรรค (Treat : T)
1. นโยบายภาครัฐมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด (พระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ
ด้านการเงินการคลัง ระบบ GFMIS และระบบ e-GP) ทาให้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
2. อุปกรณ์และเครือข่ายที่ใช้ในการรองรับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
(GFMIS) ขัดข้อง ทาให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า
3. การโอนย้าย บุคลากรของหน่วยงานสนับสนุนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทาให้ขาดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง
4. การจากัดสิทธิในการเข้าใช้เครื่องเทอมินอล GFMIS ( 1 สิทธิ์ ) ทาให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
ทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพ
ทิศทางเชิงรุก (SO)
- พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินการคลัง และศึกษากฎ ระเบียบ ระบบ
การเงินการคลังเพื่อนามาถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นทีปรึกษาในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังให้หน่วยงาน
ในสังกัดกรมอนามัย
- ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
- พัฒนาการทางานให้เป็นระบบ ทันสมัย พร้อมใช้งาน เป็นฐานข้อมูลการเงินการคลังของหน่วยงานกรมอนามัย
- พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล สร้างเครือข่ายการทางาน โดยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- บริหารงบประมาณรายจ่าย และการจัดซื้อ/จัดจ้างอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
- เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเงินการคลังให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
- มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน เช่น ระบบเงินบารุง ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e payment
ทิศทางเชิงป้องกัน (ST)
- รวบรวมกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางด้านการเงินการคลังในแต่ละปี จัดทาเป็นรายงาน
ประจาปี เพื่อเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเงินการคลังในส่วนภูมิภาค
- พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องด้านการเงินการคลัง เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ใน
เว็บไซต์กองคลัง
- สนับสนุนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินการคลัง
ทิศทางเชิงแก้ไข (WO)
- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร (KM) และมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่การทางาน
- ส่งเสริมการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน โดยกาหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล
- จัดทาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลด้านการเงินการคลังในองค์กร
- สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรกองคลังในแต่ละด้าน
- เผยแพร่นโยบายผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน
- กาหนดคุณและโทษในการปฏิบัติงาน
ทิศทางเชิงรับ (WT)
- การขอหารือและขอตกลงในประเด็นที่มีปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบการเงินการคลัง
ให้หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
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วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในด้านการบริหารงานคลัง และพัสดุ”
พันธกิจ
1. บริหารจัดการและพัฒนางานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ด้วยเทคโนโลยี เพื่อสอดรับกับระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
2. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันเข้าใจง่าย
สะดวด รวดเร็ว เชื่อถือได้
3. ให้คาปรึกษา แนะนาด้านบริหารจัดการให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนมติ ครม.
ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
ค่านิยม (Core Value)
“ถูกต้อง ว่องไว โปร่งใส เต็มใจบริการ”
ประเด็นยุทธศาสตร์
“ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล”
ยุทธศาสตร์กองคลัง
1. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีนวัตกรรมในการพัฒนางาน
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และมีกระบวนการลดขั้นตอนการทางาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
3. พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
๑. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
๒. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (HPO)
๓. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ (KM)
สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน
สนับสนุน พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
สร้างกระบวนการ Lean ขั้นตอนการทางาน เพื่อให้การทางานรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ
เสริมสร้างการทางานอย่างมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย
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นโยบายด้านการให้บริการ
1. จัดวางระบบการให้บริการด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ให้มีความสะดวก รวดเร็วถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ
2. การให้บริการด้านวิชาการ โดยให้คาปรึกษา แนะนาแก่บุคลากรในหน่วยงานของกรมอนามัย ในการ
ดาเนินงานด้านบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
3. รับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ เพื่อพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ
4. จัดทา Website กองคลัง เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และอานวยความสะดวก การดาเนินการ
ด้านงบประมาณ การเงินบัญชี และพัสดุ แก่ผู้รับบริการ
นโยบายด้านการบริหารจัดการ
1. กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารงานกองคลัง และกาหนดภาระหน้าที่
(Job Description) ของบุคลากรให้ชัดเจน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์
เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
3. นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการพัฒนาระบบงานเพื่อให้การดาเนินงาน เกิดประสิทธิภาพ
และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4. จัดประชุมบุคลากรกองคลังอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร และ
ติดตามผลการดาเนินงาน
5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ
1. จัดระบบการบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เปิดเผย
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
2. นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบงาน เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบ ข้อมูลทางการเงินที่
ถูกต้องรวดเร็ว สามารถนาไปตัดสินใจในการบริหารจัดการได้
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แผนปฏิบัติการกองคลัง ประจาปีงบประมาณ 2561

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

การปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้และมีนวัตกรรมในการพัฒนางาน

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ความ
เชี่ยวชาญ และมีกระบวนการลดขั้นตอน
การทางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารด้วย
หลักธรรมมาภิบาล

ทางาน

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

เป็นองค์กรแห่งการ

เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

เป็นองค์กรที่มี

เรียนรู้

(HPO และ HLO)

ธรรมาภิบาล

- ส่งเสริมและสนับสนุน

-ส่งเสริมและสนับสนุน

การขับเคลื่อนองค์กรสู่
การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้

บุคลากรเกิดการเรียนรู้
เรื่องการบริหารการเงิน
การคลัง และพัสดุ
-มีกระบวนการ Lean
ขั้นตอนการทางาน
เพื่อให้การทางาน
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
-ส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความรอบรูด้ ้านสุขภาพ

- ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน
- เพิ่มประสิทธภาพ
การบริหารจัดการ
งบประมาณ การเงิน
บัญชีและพัสดุ

- ส่งเสริมและพัฒนา

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยมา
ใช้ในการปฏิบัติงาน
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แผนปฏิบัติการกองคลัง 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบการบริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1.พัฒนาองค์กรให้
เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้และมี
นวัตกรรมในการ
พัฒนางาน

เป้าประสงค์
1. เป็นองค์แห่งการ
เรียนรู้

2.นาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน
ระบบงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการขับเคลื่อน
องค์กรสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้

1. จัดประชุม KM กอง
คลังเรื่องเทคนิคการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้
ถูกต้อง โปร่งใส
ตรวจสอบได้

จานวนประเด็น / เรื่อง
ของความรู้ที่นามาใช้ใน
การพัฒนา

2 เรื่อง

กลุ่มพัสดุ/
กลุ่ม
อานวยการ

2. กิจกรรมสร้างคุณค่า
ยกย่องเชิดชู ผู้มีผลงาน
โดดเด่นจากการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
3. โปรแกรม “ควบคุม
กากับและติดตามเงิน
ยืมราชการผ่านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์”

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ร้อยละ
80

กลุ่ม
อานวยการ

โปรแกรม

1
โปรแกรม

กลุ่มบัญชี

2. ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยมา
ใช้ในการปฏิบัติงาน
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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.

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบุคลกรให้มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และมีกระบวนการลดขั้นตอนการทางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

2. พัฒนาบุคลากรให้ 3. เป็นองค์กรที่มี
มีความรู้ ทักษะ
สมรรถนะสูง (HPO
ความเชี่ยวชาญ และ และ HLO)
มีกระบวนการลด
ขั้นตอนการทางาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทางาน

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. ส่งเสริมและ
สนับสนุนบุคลากรเกิด
การเรียนรู้เรื่องการ
บริหารการเงิน การคลัง
และพัสดุ

1. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกองคลังและ
กรมอนามัยให้มีความรู้
ด้านงานคลัง และพัสดุ

จานวนครั้งของการ
ดาเนินการจัดอบรม
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกองคลังและ
กรมอนามัยให้มีความรู้
ด้านงานคลัง และพัสดุ

2 ครั้ง

กลุ่มพัสดุ /
กลุ่มการเงิน

2. มีกระบวนการ Lean
ขั้นตอนการทางาน
เพื่อให้การทางาน
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

2. มีกระบวนการ Lean
ขั้นตอนการทางานและ
ปรับปรุงกระบวนการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ผ่านระบบ KTB
เพื่อให้การทางาน
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
3.พัฒนากระบวนการ
การส่งชดใช้ใบสาคัญใช้
หนี้เงินยืมราชการ

ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณผ่าน
ระบบ KTB

ร้อยละ
100

กลุ่มการเงิน

ร้อยละของระดับ
ความสาเร็จของการ
พัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพ/คุณภาพ
การทางาน
3. ส่งเสริมให้บุคลากรมี 4. นโยบายด้านการ
ร้อยละของบุคลากรมี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ Health การเข้าร่วมกิจกรรม
ดีขึ้น
Literacy (HLO)
ตามนโยบายด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพของกอง

ร้อยละ
80

กลุ่มการเงิน

ร้อยละ
80

ทุกกลุ่มงาน
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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.

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

3. พัฒนาองค์กรให้มี
การบริหารด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล

1. เป็นองค์กรที่มี
ธรรมาภิบาล

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. ประเมินคุณธรรม
1. รายงานผลการ
และความโปร่งใสในการ จัดซื้อ-จัดจ้างที่มีวงเงิน
ดาเนินงาน
เกิน 1 แสนบาท

2. เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
งบประมาณ การเงิน
บัญชี และพัสดุ

ร้อยละของรายการที่มี
ร้อยละ
การจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน
100
เกิน 1 แสนบาท
รายงานต่อ ปปช.
2. รายงานแผน/ผลการ ร้อยละของการจัดซื้อ
3 ครั้ง
จัดซื้อ จัดจ้าง
จัดจ้างได้ตามแผน
3. แผนการป้องกันการ ร้อยละการรับรู้เรื่องการ ร้อยละ
ทุจริตและผลประโยชน์ ประเมินคุณธรรมและ
การรู้รับ
ทับซ้อน
ความโปร่งใสของ
90
บุคลากรในหน่วยงาน
สังกัดกรมอนามัย
4.แผนสร้างความผาสุข ร้อยละการรับรู้เรื่องการ ร้อยละ
ความผูกพัน
ประเมินคุณธรรมและ
การรู้รับ
ความโปร่งใสของ
90
บุคลากรในหน่วยงาน
สังกัดกรมอนามัย
5.แผนขับเคลื่อน
ร้อยละการรับรู้เรื่องการ ร้อยละ
ค่านิยมองค์กร MOPH ประเมินคุณธรรมและ
การรู้รับ
ความโปร่งใสของ
90
บุคลากรในหน่วยงาน
สังกัดกรมอนามัย
6. ร่วมดาเนินการตาม ส่งรายงานผลมาตรการ 12 เดือน
มาตรการประหยัด
ประหยัดพลังงานตามที่
พลังงานกรมอนามัย
กรมกาหนด ทันเวลาที่
กระดาษ , น้ามัน
กาหนด
เชื้อเพลิง
7. ติดตาม เร่งรัดการ
ร้อยละการเบิกจ่าย
ร้อยละ
จัดซื้อจัดจ้าง และ
งบประมาณรายจ่าย
96%
กระบวนการเบิกจ่าย
ภาพรวม/รายจ่ายลงทุน
งบประมาณ
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พ.ศ.2560
ต.ค.

พ.ย

ธ.ค.

พ.ศ.2561
ม.ค.

ก.พ

มี.ค

เม.ย.

พ.ค

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มพัสดุ

กลุ่มพัสดุ
กลุ่ม
อานวยการ

กลุ่ม
อานวยการ

กลุ่ม
อานวยการ

กลุ่มพัสดุ /
อานวยการ

กลุ่ม
งบประมาณ/
กลุ่มพัสดุ

เอกสารหมายเลข 1

-13แบบวิเคราะห์การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน
ความเชื่อมโยงการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน
ชื่อหน่วยงาน

กองคลัง
เป้าหมาย

ลาดับ
ที่

ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน

1

2

3

4

5

มีการสื่อสาร/ถ่ายทอด/
ชี้แจง หลักเกณฑ์แนวทาง
การมอบหมายงาน การถ่าย
ระดับตัวชี้วัดแนวทางการ
จัดทาตัวชี้วัด และแนวทาง
การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กับ
บุคลากรในหน่วยงาน
รับทราบ
จากรายงานการประชุมของ
หน่วยงานแจ้งเวียนหรือลง
ในเว็บไซต์ ฯลฯ
-ให้บุคลากรในองค์กรลง
ลายมือชื่อรับทราบ
หลักเกณฑ์ของหน่วยงานใน
แต่ละรอบ
ดาเนินการระดับ 3 และ
ดาเนินการตามแผนฯ อย่าง
น้อย 50%

มีกาการกากับติดตาม
กาหนดรายงานผลการ
ดาเนินการความก้าวหน้า
ของการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัด ตามทีห่ ลักฐาน
แสดง
เช่นรายงานผลการประชุม

1

ตัวชี้วัดที่ 2.1 :
ระดับความสาเร็จของการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกลุ่มงาน
สู่ระดับบุคคล

กองคลังจัดตั้งคณะกรรมการ
ระดับหน่วยงานและกลุ่ม
งาน/ฝ่าย ในการกาหนด
หลักเกณฑ์การถ่ายระดับ
ตัวชี้วัดและการมอบหมาย
งานระดับหน่วยงาน / กลุ่ม
งานสู่ระดับบุคคล
ในรูปแบบ
-คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
-หลักเกณฑ์การพิจารณาการ
ถ่ายระดับตัวชี้วัดและการ
มอบหมายงาน
-ผลการประเมินตาม
แผนพัฒนารายบุคคล

กองคลังวิเคราะห์และทบทวน
ตัวชี้วัดเพื่อเตรียมการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดสู่ระดับกลุ่มงานและ
รายบุคคลในรูปแบบ
คณะกรรมการ อาทิ
กรรมการบริหาร กรรมการ
วางแผนและประเมินผล
กรรมการพัฒนาบุคลากรฯ
หน่วยงานมีการจัดทาแบบ
มอบหมายงาน
รายบุคคล

มีการกาหนดรายละเอียด
การจัดทาตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของระดับบุคคล
เพื่อเป็นแนวทางในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
-มีการกาหนดหลักเกณฑ์/
แนวทางในการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน
-จัดกิจกรรมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ
ถอดบทเรียนการ
ปฏิบัติงาน
รายงานการประชุม
ภาพถ่ายกิจกรรรม

2

ตัวชี้วัดที่ 2.2 :
ร้อยละของการรับรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของบุคลากรใน
หน่วยงาน สังกัดกรมอนามัย)

กองแจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบ
และผู้ประสานงาน อย่างน้อย
จานวน 2 คน ให้หน่วยงาน
เจ้าภาพและส่งผู้รับผิดชอบ/ผู้
ประสานงานเข้าอบรม
หน่วยงานทาการวิเคราะห์
สถานะช่องว่า Gap Analysis
ความเสี่ยงและประเด็น
โอกาสพัฒนาของ
กระบวนการขับเคลื่อน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานในรอบปี 60
ผ่านข้อมูลการประเมินของ
หน่วยงาน
รูปแบบ (IIT) (EBIT)
(MOPS)

ดาเนินการระดับ 1 และ
หน่วยงานมอบหมายคณะ
ผู้รับผิดชอบ/แกนนาหน่วยงาน
และสร้างกระบวนการในการ
ขับเคลื่อนผลักดัน สื่อสาร
สร้างกระแส จุดประกายใน
ประเด็นที่เป็นปัญหาที่เสี่ยงต่อ
ต่อกระบวนการสร้างคุณธรรม
ความโปร่งใสในหน่วยงานจาก
การทา Gap Analysis

ดาเนินการระดับ 2
หน่วยงานมีมาตรการ
สาคัญ และจัดแผน
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการสร้าง
คุณธรรมความโปร่งใส
-แผนป้องกันการทุจริต
-แผนสร้างความสุข ความ
ผูกพัน
-แผนขับเคลื่อนค่านิยม
องค์กร MOPH
หน่วยงานดาเนินการตาม
รายละเอียดมากกว่าร้อย
ละ 50

ดาเนินการและรายงานผล
ตามแผนฯ มากกว่า 50%

ตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด (ชื่อกลุ่มงาน)
กลุ่มงบ
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม กลุ่ม
ประมา
การ
อานวยการ
บัญชี พัสดุ
ณ
เงิน
O
S
S
S
S

O

S

S

S

S

-14ชื่อหน่วยงาน

กองคลัง
เป้าหมาย

ลาดับ
ที่

ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน

1

3

ตัวชี้วัดที่ 2.3 : คุณธรรมและ จัดตั้งคณะกรรมการประเมิน
ความโปร่งใส
หลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence Based:EBIT)
ของหน่วยงาน

4

ตัวชี้วัดที่ 2.4
การเบิกจ่ายงบประมาณ

-ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (5
เดือนแรก (ตุลาคม 2559 กุมภาพันธ์ 2560))

2
-ประเมินตนเองเพื่อปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงาน
เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
ตามแบบประเมินหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Based)
-จัดส่งหลักฐานอ้างอิง
ประกอบการตอบแบบ
ประเมินหลักฐานเชิง
ประจักษ์
(Evidence Based) ภายใน
เวลาที่กาหนด
-ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 41 (5
เดือนแรก (ตุลาคม 2559
-กุมภาพันธ์ 2560))

3

4

5

ผลการประเมินมีระดับ
ผลการประเมินมีระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส คุณธรรมและความโปร่งใส
การดาเนินงาน 60
การดาเนินงาน 65คะแนน
คะแนน

ผลการประเมินมีระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส
การดาเนินงาน 70
คะแนน

-ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 42 (5 เดือน
แรก (ตุลาคม 2559 กุมภาพันธ์ 2560))

-ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 44 (5 เดือน
แรก (ตุลาคม 2559 กุมภาพันธ์ 2560))

-ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 77
(5 เดือนหลัง
(มีนาคม 2560-กรกฎาคม
2560))

-ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 78 (5
เดือนหลัง (มีนาคม 2560กรกฎาคม 2560))

-ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 42
(5 เดือนหลัง (มีนาคม
2560-กรกฎาคม
2560))

-ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 29 (5 เดือน
แรกตุลาคม 2559 กุมภาพันธ์ 2560)

-ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 30 (5 เดือน
แรก (ตุลาคม 2559 กุมภาพันธ์ 2560))

-ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 31
(5 เดือนแรก (ตุลาคม
2559 -กุมภาพันธ์
2560))

-ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ
43 (5 เดือนแรก (ตุลาคม
2559 -กุมภาพันธ์ 2560))
-ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ
43
(5 เดือนหลัง (มีนาคม
2560-กรกฎาคม 2560))

-ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 32
(5 เดือนแรก (ตุลาคม
2559 -กุมภาพันธ์ 2560))
-ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน

ตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด (ชื่อกลุ่มงาน)
กลุ่มงบ
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม กลุ่ม
ประมา
การ
อานวยการ
บัญชี พัสดุ
ณ
เงิน
S
S
S
O
S

S

O

S

S

S

S

O

S

S

S

-ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 44
(5 เดือนหลัง (มีนาคม
2560-กรกฎาคม
2560))
-ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 33
(5 เดือนแรก (ตุลาคม
2559 -กุมภาพันธ์
2560))

-15ชื่อหน่วยงาน

กองคลัง
เป้าหมาย

ลาดับ
ที่

ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน

ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม
(กรณีไม่มีงบลงทุน)

1

2

-ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 67
(5 เดือนหลัง มีนาคม
2560-กรกฎาคม 2560)

-ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 68
(5 เดือนหลัง มีนาคม 2560กรกฎาคม 2560)

-ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 36 (5เดือน
แรก(ต.ค.60-ก.พ.61))

-ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 38 (5เดือน
แรก(ต.ค.60-ก.พ.61))

-ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(5เดือนหลัง (มี.ค.61-ก.ค.
61))

-ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82
(5เดือนหลัง (มี.ค.61-ก.ค.
61))

-ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45
(5เดือนแรก(ต.ค.60-ก.พ.
61))
-ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 88
(5เดือนหลัง (มี.ค.61-ก.ค.
61))

3
-ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 69
(5 เดือนหลัง (มีนาคม
2560-กรกฎาคม
2560))
-ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 (5เดือนแรก
(ต.ค.60-ก.พ.61))

4
งบประมาณรายจ่ายลงทุน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
(5 เดือนหลัง (มีนาคม
2560-กรกฎาคม 2560))

-ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 42
(5เดือนแรก(ต.ค.60-ก.พ.
61))

5
-ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 71
(5 เดือนหลัง (มีนาคม
2560-กรกฎาคม
2560))
-ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 44 (5เดือนแรก
(ต.ค.60-ก.พ.61))

-ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 86
(5เดือนหลัง (มี.ค.61-ก.ค.
61))

-ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 47
(5เดือนแรก(ต.ค.60-ก.พ.
61))

-ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 84
(5เดือนหลัง (มี.ค.61ก.ค.61))
-ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 49 (5เดือน
แรก(ต.ค.60-ก.พ.61))

-ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ
51 (5เดือนแรก(ต.ค.60ก.พ.61))

-ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 88
(5เดือนหลัง (มี.ค.61ก.ค.61))
-ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 53 (5เดือน
แรก(ต.ค.60-ก.พ.61))

-ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
(5เดือนหลัง (มี.ค.61-ก.ค.
61))

-ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 92
(5เดือนหลัง (มี.ค.61ก.ค.61))

-ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 94
(5เดือนหลัง (มี.ค.61-ก.ค.
61))

-ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96
(5เดือนหลัง (มี.ค.61ก.ค.61))

ตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด (ชื่อกลุ่มงาน)
กลุ่มงบ
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม กลุ่ม
ประมา
การ
อานวยการ
บัญชี พัสดุ
ณ
เงิน

S

O

S

S

S

-16ชื่อหน่วยงาน

กองคลัง
เป้าหมาย

ลาดับ
ที่

ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน

ร้อยละของการเบิกจ่ายตาม
โครงการสาคัญที่ได้รับ
(จาก 14 โครงการสาคัญ)
(กรณีไม่มีงบลงทุน)

1
-ร้อยละของการเบิกจ่ายตาม
โครงการสาคัญที่ได้รับ
(จาก 14 โครงการสาคัญ)
ภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ
45 (5เดือนแรก (ต.ค.60ก.พ.61))

2
-ร้อยละของการเบิกจ่ายตาม
โครงการสาคัญที่ได้รับ
(จาก 14 โครงการสาคัญ)
ภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ
47 (5เดือนแรก (ต.ค.60ก.พ.61))

-ร้อยละของการเบิกจ่ายตาม
โครงการสาคัญที่ได้รับ
(จาก 14 โครงการสาคัญ)
ภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ
88 (5เดือนหลัง (มี.ค.61ก.ค.61))

-ร้อยละของการเบิกจ่ายตาม
โครงการสาคัญที่ได้รับ
(จาก 14 โครงการสาคัญ)
ภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ
90 (5เดือนหลัง (มี.ค.61ก.ค.61))

5

ตัวชี้วัดที่ 2.5 : ระดับ
ความสาเร็จของ KM

สารวจสถานการณ์/ประเมิน
โครงการวิจัยในปีที่ผา่ นมา
เพื่อจัดโครงการร่างวิจยั และ
R2R

จัดทาแผนและพัฒนาโครงร่าง
วิจัย/และ R2R ของหน่วยงาน

6

ตัวชี้วัดที่ 2.6 : ระดับ
ความสาเร็จของหน่วยงาน
นวัตกรรม

ทบทวนและวิเคราะห์
สถานการณ์ เช่น Strategic
Gap, Consumer Needs
เป็นต้น ให้สอดคล้องภารกิจ
หน่วยงานและจัดทาแผน /
โครงการพัฒนานวัตกรรม

สร้างนวัตกรรม และ
ดาเนินการตามแผน

7

ตัวชี้วัดที่ 2.8 :
สนับสนุนกรมฯ PMQA

แสดงเข็มมุ่งการเป็นองค์กรคู่
คุณธรรม ตามโมเดล
ขับเคลื่อน 4.0

ร่วมขับเคลื่อนองค์กรตาม
PMQA มีการทบทวน
วิเคราะห์สถานการณ์

3

4

5

-ร้อยละของการเบิกจ่าย
ตามโครงการสาคัญที่
ได้รับ
(จาก 14 โครงการสาคัญ)
ภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 49 (5เดือนแรก (ต.ค.
60-ก.พ.61))

-ร้อยละของการเบิกจ่ายตาม
โครงการสาคัญที่ได้รับ
(จาก 14 โครงการสาคัญ)
ภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ
51 (5เดือนแรก (ต.ค.60ก.พ.61))

-ร้อยละของการเบิกจ่าย
ตามโครงการสาคัญที่
ได้รับ
(จาก 14 โครงการสาคัญ)
ภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 53 (5เดือนแรก (ต.ค.
60-ก.พ.61))

-ร้อยละของการเบิกจ่าย
ตามโครงการสาคัญที่
ได้รับ
(จาก 14 โครงการสาคัญ)
ภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 92 (5เดือนหลัง (มี.ค.
61-ก.ค.61))
นาเสนอโครงร่างวิจัย/และ
R2R แก่คณะกรรมการ
พัฒนาวิชาการของ
หน่วยงาน(กพว.
หน่วยงาน)ในขั้นตอน
กระบวนการประเมินโครง
ร่างวิจัยและ R2R
ดาเนินการตามแผน และ
สร้างต้นแบบนวัตกรรม
(Prototypes)

3.เริ่มแสดงให้เห็นถึงการ
มีกระบวนการและการ
ทางานร่วมกัน

-ร้อยละของการเบิกจ่ายตาม
โครงการสาคัญที่ได้รับ
(จาก 14 โครงการสาคัญ)
ภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ
94 (5เดือนหลัง (มี.ค.61ก.ค.61)
โครงร่างวิจัย/และ R2R ที่
สมบูรณ์

-ร้อยละของการเบิกจ่าย
ตามโครงการสาคัญที่
ได้รับ
(จาก 14 โครงการสาคัญ)
ภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 96 (5เดือนหลัง (มี.ค.
61-ก.ค.61))
สรุปร่างแผนโครงร่างวิจัย/
และ R2R ของหน่วยงาน

ตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด (ชื่อกลุ่มงาน)
กลุ่มงบ
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม กลุ่ม
ประมา
การ
อานวยการ
บัญชี พัสดุ
ณ
เงิน
S

O

S

S

S

S

S

S

O

S

ดาเนินการตามแผน และ
ทดลองใช้ต้นแบบนวัตกรรม
(Prototypes)

ถอดบทเรียนกระบวนการ
สร้างนวัตกรรม และ
ประเมินผล
การทดลองใช้นวัตกรรมที่
ผลิต

S

S

O

S

S

แสดงถึงกระบวนการ/
ตัวชี้วัดสาคัญ (ในขั้นตอนที่
2-3)ที่นามาปรับปรุงระบบ

.-แสดงให้เห็นถึง
กระบวนการงานใหม่ (ใน
ขั้นตอนที่

S

O

S

S

S

-17ชื่อหน่วยงาน

กองคลัง
เป้าหมาย

ลาดับ
ที่

ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน

1

2

3

4

5

-มีการจัดตั้ง 3 ทีมตามโมเดล
ขับเคลื่อนอนามัย 4.0 และมี
นโยบายในการพัฒนาเป็น
HPO และ HLO
-มีการสื่อสารเป้าหมาย/เข็ม
มุ่งเป็นองค์กรคู่คุธรรม และ
องค์กรรอบรู้รอบด้านสุขภาพ
ไปยังเป้าหมายทุกระดับ

วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (SWAT
Analysis)
และวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
เพื่อวางแผนหน่วยงานสู่องค์กร
HPO และ HLO
- มีการจัดทาแผนการพัฒนาสู่
หน่วยงานHLOที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน

(Collective Leader)
อย่างชัดเจน
-มีการติดตามประเมินผล
การดาเนินงานของตัวชีว้ ัด
สาคัญอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดสาคัญตามเกณฑ์
PMQA อย่างน้อยต้อง
ครอบคลุม 3 ประเภท
ตัวชี้วัด ดังนี้ 1.ตัวชี้วัดใน
การติดตามผลการ
ดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์
2.ตัวชี้วัดในการบรรลุ
พันธกิจหลัก 3.ตัวชี้วัด
ของแผนงาน/โครงการ

บริหาร/วิธกี ารทางานของ
หน่วยงาน HPO และ HLO
1 เรื่อง
-การออกแบบกระบวนงาน/
วิธีทางาน แสดงถึงความ
สอดคล้องเชื่อมโยงอย่าง
สัมพันธ์ (Integration:
Cluster,Function,หมวด
1-6)
มีการเรียนรู้/ใช้วิธกี าร
วิเคราะห์ข้อมูล (SWOT)
และใช้ข้อมูล
สารสนเทศ ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
สนับสนุนและเพิ่มคุณค่าการ
ผลิต

1-4) ตอบสนองต่อ
แผนพัฒนาบุคลากรของ
องค์กร (หมวด5,หมวด6)
และมีการพัฒนาทักษะ
บุคลากรของหน่วยงานให้
มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
-แสดงถึงความสาเร็จ
(Small success จากผล
การดาเนินงาน PMQA
Mechanism
เชิงเปรียบเทียบที่
เหมาะสม (LeTCI) (ระดับ
ความสาเร็จ LE,แนวโน้ม
Trend (T),การ
เปรียบเทียบ
Comparison(C),การบูร
ณาการ Integration (I)

ตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด (ชื่อกลุ่มงาน)
กลุ่มงบ
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม กลุ่ม
ประมา
การ
อานวยการ
บัญชี พัสดุ
ณ
เงิน

8

ตัวชี้วัด 2.9 : พัฒนา
ปรับปรุง EPMQA หมวด 6
LEAN

ทบทวนวิเคราะห์ปัญหา/
โอกาสพัฒนา (OFI) จัดลาดับ
ความสาคัญของเรื่องที่ต้อง
ปรับปรุง มาพิจาณาในการ
ทางาน

-มีการกาหนดเรื่อง/ประเด็น
เรื่องที่จะพัฒนา/ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ/คุณภาพการ
ทางาน ที่แสดงถึงความ
สอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
พันธกิจ และความต้องการ/
คาดวังของผู้ใช้บริการส่วนได้
ส่วนเสียของหน่วยงาน
-จัดทาแผนพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพ/คุณภาพการ
ทางาน

ดาเนินการตามแผนฯ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 30
-มีการเรียนรู้จากบุคคล
ภายในผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุม
ทุกกลุ่มผ่านช่องทางต่างๆ

-ดาเนินการตามแผนฯ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 40
-ค้นหาวิธีการปฏิบัติที่เป็น
เลิศหรือค้นหาหน่วยงานที่
ปฏิบัติการ/ผลการ
ดาเนินงานเพื่อการเรียนรู้
และมีประโยชน์

-ดาเนินการตามแผน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50
-จัดเก็บข้อมูลความ
ต้องการบุคลากร
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียรวมถึงตัวอย่าง
หน่วยงานทีว่ ิธีปฏิบัติที่ดี
เป็นสารสนเทศเพื่อการใช้
ประโยชน์

S

S

S

S

O

9

F1 : ระดับความสาเร็จของ
การจัดทาระบบควบคุม กากับ

กองคลังจัดทาโครงการ
“ควบคุม กากับ และติดตาม

กองคลังกาหนดรูปแบบของ
โปรแกรมควบคุม กากับ

มีการจัดอบรมเพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน

หน่วยงานส่วนกลางมีการใช้
งานในระบบ ควบคุม กากับ

กองคลังมีการประเมินผล
การดาเนินงาน

S

S

O

S

S

-18ชื่อหน่วยงาน

กองคลัง
เป้าหมาย

ลาดับ
ที่

10

ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน

1

2

3

4

5

ติดตามเงินยืมราชการกรม
อนามัยผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

เงินยืมราชการกรมอนามัย
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์”
เพื่อเป็นองค์ความรู้ใหม่ใน
การบริหารจัดการเงินยืม
ราชการให้เป็นมาตรฐาน
ถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็น
ปัจจุบัน ตัวชี้วัดความสาเร็จ
คือโครงการควบคุม กากับ
และติดตามเงินยืมราชการ
กรมอนามัยผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ติดตาม เงินยืมราชการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และดาเนินการ
จัดทาโปรแกรมสาเร็จรูป เงิน
ยืมราชการในระบบให้เสร็จ
สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ รวมทั้ง
มีคู่มือกาหนด วิธี/ขั้นตอนการ
ใช้งานในระบบให้ผู้ปฏิบัติงาน
เงินยืมราชการได้ศึกษา ตัวชี้วัด
ความสาเร็จคือ รูปแบบ
โปรแกรมสาเร็จรูปและ
โปรแกรมสาเร็จรูปที่ปรากฏใน
เว็บไซต์

ติดตาม เงินยืมราชการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่าง
ครบถ้วนถูกต้อง ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ คือมีขอ้ มูลการ
ใช้ประโยชน์ จากระบบ
ควบคุม กากับ ติดตาม เงิน
ยืมราชการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จาก
ทะเบียนคุมเงินยืมราชการ
ในระบบ

ความสาเร็จ ในการนา
ระบบควบคุม กากับ
ติดตามเงินยืมราชการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้
ประโยชน์ ตัวชี้วัดคือ
แบบประเมินผลความพึง
พอใจของผู้ใช้งานในระบบ
โดยทาเป็นสรุปแบบ
ประเมินและคิดค่าคะแนน
ความพึงพอใจ

F2 : ระดับความสาเร็จของ
การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ KTB
Corporate Online(Epayment)

- ทบทวนการดาเนินงานด้าน
การเบิกจ่ายงบประมาณปี
2560
- รวบรวมวิเคราะห์ปญ
ั หาที่
เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาและ
แนวทางในการเบิกจ่าย แก้ไข
ปัญหา นาผลในการ
ดาเนินการของปีที่ผ่านมามา
พิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ / จัดลาดับ
ความสาคัญของเรื่องที่ต้อง
ปรับปรุง

- จัดทาแผนการดาเนินงาน
พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ/
คุณภาพการทางาน
- ประชุมคณะทางานเพื่อจัดทา
ตัวชี้วัดระดับของความสาเร็จใน
การเบิกจ่ายเงินฯเพื่อทราบผล
การดาเนินการ
- จัดทากระบวนการทางานเก่าใหม่ (Flow Chart)
- ปรับปรุงแบบฟอร์มกากับและ
ติดตามกระบวนการเบิกจ่ายฯ
(กระดาษสีเหลือง)
- ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม
ระเบียบที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานและการเบิกจ่ายเงิน

ระบบควบคุม กากับ
ติดตามเงินยืมราชการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเงิน
ยืมราชการส่วนกลางกรม
อนามัย เพื่อเผยแพร่องค์
ความรู้และสามารถนา
ความรู้ที่ได้กลับไปใช้
ประโยชน์และปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสาเร็จคือมีผู้
เข้ารับการอบรมจากทุก
หน่วยงานส่วนกลางตาม
เป้าหมาย
-ติดตามและประเมินผล
การดาเนินงาน (PDCA)
- รวบรวม/สรุปข้อมูล
ตามแบบฟอร์มกากับและ
ติดตามกระบวนการ
เบิกจ่าย(กระดาษสีเหลือง)
- สอบถามความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ/ สังเกตการณ์
- วิเคราะห์ข้อมูลและ
ปัญหา

ตามเอกสารแนบ

ตามเอกสารแนบ

หมายเหตุ ตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดให้ระบุ
O : Owner ผู้รับผิดชอบหลักในการทาให้ตวั ชี้วัดบรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดหนึ่งสามารถมีเจ้าภาพมากกว่าหนึง่ หน่วย
S : Supporter ผู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าภาพสามารถทางานบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด เพือ่ ระบุกลุม่ งานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด

ตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด (ชื่อกลุ่มงาน)
กลุ่มงบ
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม กลุ่ม
ประมา
การ
อานวยการ
บัญชี พัสดุ
ณ
เงิน

S

S

S

S

O

