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 ระเบียบวาระการประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวช้ีวัด                                                          
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลังประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ครั้งท่ี 5/2563 วันจันทรท่ี 2 มีนาคม 2563 ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ช้ัน 2 กรมอนามัย 
                                                                           

       ------------------------------------- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
       
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/2563 เม่ือวันพุธท่ี 5 กุมภาพันธ  ๒๕๖3  
  
ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลัง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม – มีนาคม 2563) ประจําเดือนธันวาคม 
2563 

 - ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุม การกํากับดูแล การบริหารงาน 
 - ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนองคกรสรางสุข  
 - ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ  
 - ตัวชี้วัดท่ี 2.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนกรมอนามัยกาวสู

องคกรท่ีมีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558 / PMQA 4.0  
 - ตัวชี้วัดท่ี 2.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ
หนวยงาน  

 - ตัวชี้วัดท่ี 1.25 ระดับความสําเร็จของจํานวนงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ หรือ
นวัตกรรมท่ีดําเนินการไดอยางนอย 1 เรื่อง และถูกนําไปใชประโยชนอยางนอย 1 เรื่อง 

  - Function 1 - 4 ระดับความสําเร็จในการจัดหาครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ท่ีมีวงเงินการจัดซ้ือจัดจาง ครั้งหนึ่งเกิน 2 ลานบาท  
      - Function 2 - 4 ระดับความสําเร็จของการใชบัตรเครดิตราชการเพ่ิมข้ึน  
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
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การประชุมเพ่ือการประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวช้ีวัด                                                          
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลังประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ครั้งท่ี 5/2563 วันจันทรท่ี 2 มีนาคม 2563 ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ช้ัน 2 กรมอนามัย 
                                                  ……………………………………….. 
 
ผูมาประชุม 
๑. นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ ผูอํานวยการกองคลัง ประธาน 
2. นางสาวรัตนติยา ขําแกว  นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมงบประมาณ 
3. นางสาวปวิตรา รุงเรือง นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมพัสดุ 
4. นางสาวเอกฤทัย   สารนาค นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมการเงิน 

5. นางอรุณี   อินทรขํา นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมบัญชี 
6. นางสาวจีระภา   ขาวละเอียด เจาพนักงานธุรการอาวุโส หัวหนากลุมอํานวยการ 
7. นางสาวสิดาพร   หวังทรัพยนอย นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ กลุมการเงิน 
8. นางสาวฉัตรรัตน   ตนภูบาล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมงบประมาณ 
9. นางสาวพรเพ็ญ ทองนุน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมบัญชี 
10. นางสาวบุษณี มวงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมการเงิน 
11. นางสาววชิุดา แสงฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมบัญชี 
12. นายวิษณุ แซเตียว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมการเงิน 
13. นายรังสฤษดิ์ เชื้อดวงผุย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุมพัสดุ 
14. นางพิสมัย   พุมสุข เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน กลุมอํานวยการ 
15. นางสาวศศิธร   แสนศิลา  เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุมงบประมาณ 
16. นางดวงกมล คลายพ่ึงสินธุ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมพัสดุ 
17. นางสาวสุพรรนา อายาเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมบัญชี 
18. นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมบัญชี 
19. นางสาวเตือนใจ ฉิมนอย เจาพนักงานพัสดุ กลุมบัญชี 
20. นางสาวอุษณี ทองชมพู พนักงานพัสดุ ระดับ ส3 กลุมพัสดุ 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.๓๐ น. 
 ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจงให ท่ีประชุมทราบวาสําหรับการประชุมครั้งนี้ เปนการติดตามรายงาน
ความกาวหนาตามแผนปฏิบัติการตัวชี้วัดคํารับรองฯ กองคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือนแรก 
โดยมีตัวชี้วัดท้ังสิ้นจํานวน 8 ตัว  
มิติท่ีประชุม  รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/2563   
 ประธานขอใหท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2563 
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอท่ีประชุมพิจารณา  
  การติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลัง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ประจําเดือนภุมภาพันธ 2563 
ทุกกลุมงานรายงานผลการจัดทําตัวชี้วัดตามความรับผิดชอบ ประกอบดวย งานท่ีดําเนินการแลวเสร็จ และงานท่ี
อยูระหวางดําเนินการ สรุปไดดังนี้ 
 

 ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุม การกํากับดูแล การบริหารงาน     
 นางสาววิชุดา แสงฤทธิ์ ผูแทนกลุมบัญชีนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดท่ี 2.1 ดังนี้ 

การดําเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใตแผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ในเดือนกุมภาพันธ 2563 
มีดังนี้ 

กิจกรรม/ขั้นตอน  
การดําเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงานที่ได
ปฏิบัติจริง 

สภาพการดําเนินงาน หลักฐานประกอบการดําเนินงาน 
ดําเนนิการ
เสร็จแลว 

ระหวาง
ดําเนนิการ 

ยังไมได
ดําเนนิงาน 

1.1 เผยแพร ใหเจาหนาที่ทกุ
ระดับทราบถึงระบบการ
ควบคุม การกาํกับดูแล การ
บริหารงานของกองคลัง 

1.1 เผยแพร ใหเจาหนาที่ทกุระดับ
ทราบถึงระบบการควบคุม การกํากับ
ดูแล การบริหารงานของกองคลัง 

√   อัพโหลดเอกสารขอมูลขึ้นระบบ DOC   
กรมอนามัย เรียบรอยแลว 
 

1.2 จัดทําคูมือ (SOP) หรือ 

Flow chat หลักเกณฑ/แนว
ทางการปฏิบัติงานทกุ
ระบบงาน 

1.2 จัดทําคูมือ (SOP) หรือ Flow 
chat หลักเกณฑ/แนวทางการ
ปฏิบัติงานทุกระบบงาน 

√   อัพโหลดเอกสารขอมูลขึ้นระบบ DOC    
กรมอนามัย เรียบรอยแลว 
 

1.3 จัดทําและสงรายงาน
การเงินตอหนวยงานผูกํากบั
ดูแลตามกฎหมาย ระเบียบ 
อยางเครงครัด 

1.3 จัดทําและสงรายงานการเงินตอ
หนวยงานผูกํากบัดูแลตามกฎหมาย 
ระเบียบ อยางเครงครัด 

√   อัพโหลดเอกสารขอมูลขึ้นระบบ DOC    
กรมอนามัย เรียบรอยแลว 
 

1.4 มีฐานขอมูลงานคลัง 
(กฎหมาย ระเบียบ ฯ ท่ี
เกี่ยวกบักระบวนการบริหาร
การเงินการคลัง)ที่เปนปจจุบัน 

1.4 มีฐานขอมูลงานคลัง (กฎหมาย 
ระเบียบ ฯ ที่เกีย่วกับกระบวนการ
บริหารการเงินการคลัง)ที่เปนปจจุบัน 

√   อัพโหลดเอกสารขอมูลขึ้นระบบ DOC   
กรมอนามัย เรียบรอยแลว 
 

1.5 ผูตรวจสอบภายในประจํา
หนวยงานตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานเบื้องตนและรายงาน
ผลการตรวจสอบให
ผูอํานวยการกองคลังทราบทุก
เดือน 

1.5 ผูตรวจสอบภายในประจํา
หนวยงานตรวจสอบการปฏบิัติงาน
เบื้องตนและรายงานผลการตรวจสอบ
ใหผูอํานวยการกองคลังทราบทุก
เดือน 

√   อัพโหลดเอกสารขอมูลขึ้นระบบ DOC    
กรมอนามัย เรียบรอยแลว 
 

1.6 ผูตรวจสอบภายในประจํา
หนวยงานตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานเบื้องตนและสง
รายงานผลการตรวจสอบทุก
ไตรมาส ใหกลุมตรวจสอบ
ภายใน 

1.6 ผูตรวจสอบภายในประจํา
หนวยงานตรวจสอบการปฏบิัติงาน
เบื้องตนและสงรายงานผลการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส ใหกลุม
ตรวจสอบภายใน 

 √  - 

1.7 คณะกรรมการควบคุม
ภายในของหนวยงาน 
ดําเนินการรวบรวมขอมูลและ
รายงานผลการประเมินการ
ควบคุมภายในประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563  

1.7 คณะกรรมการควบคุมภายใน
ของหนวยงาน ดําเนินการรวบรวม
ขอมูลและรายงานผลการประเมินการ
ควบคุมภายในประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2563  

 √  - 

1.8 ดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบ
ภายในกรมอนามยัและ
ภายนอกกรมอนามัย และ

1.8 ดําเนินการตามขอเสนอแนะของ
ผูตรวจสอบภายในกรมอนามัยและ
ภายนอกกรมอนามัย และรายงานผล
ใหกลุมตรวจสอบภายในและภายนอก

 √  - 



 -6-  
กิจกรรม/ขั้นตอน  
การดําเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงานที่ได
ปฏิบัติจริง 

สภาพการดําเนินงาน หลักฐานประกอบการดําเนินงาน 
ดําเนนิการ
เสร็จแลว 

ระหวาง
ดําเนนิการ 

ยังไมได
ดําเนนิงาน 

รายงานผลใหกลุมตรวจสอบ
ภายในและภายนอกกรม

อนามัยทราบ ภายใน 30 วัน 

กรมอนามัยทราบ ภายใน 30 วัน 

2.1 จัดทําชองทางการ
ใหบริการรับเร่ืองรองเรียน/รอง
ทุกข (เว็บไซตกองคลัง ,กลอง
รับขอความ ฯลฯ) 

2.1 จัดทําชองทางการใหบริการรับ
เร่ืองรองเรียน/รองทุกข (เว็บไซตกอง
คลัง ,กลองรับขอความ ฯลฯ) 

√   อัพโหลดเอกสารขอมูลขึ้นระบบ 

DOC กรมอนามัย เรียบรอยแลว 
 

2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
แนวทางการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน และการ
ประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน 

2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนว
ทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
และการประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน 

√   อัพโหลดเอกสารขอมูลขึ้นระบบ 

DOC กรมอนามัย เรียบรอยแลว 
 

2.3 ปรับปรุงกระบวนงานใน
ภารกิจหลักใหเปนปจจุบัน 

(ปรับปรุง SOP) 
 

2.3 ปรับปรุงกระบวนงานในภารกจิ

หลักใหเปนปจจบุัน (ปรับปรุง SOP) 
 

 √  - 

 

มิติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการขับเคล่ือนองคกรสรางสุข  
   นางสาวบุษณี  มวงช ูผูแทนกลุมการเงินนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดท่ี 2.2 ดังนี้ 

มิติท่ี ส่ิงท่ีดําเนินการแลวเสร็จ ส่ิงท่ีอยูระหวางดําเนินการ 

มิติท่ี 1 บุคลากรในองคกร
มีสุขภาพดี Happy Body 

1. สํารวจสถานการณสุขภาพบุคลากร   
กองคลัง พรอมท้ังวิเคราะหสถานการณ 
สุขภาพบุคลากรกองคลัง 

1. วัดคา BMI รอบท่ี 2                              
18 มีนาคม 2563 

 2. กําหนดนโยบาย มาตรการสําคัญ 
กําหนดความรูของบุคลากรกองคลัง 

2. เปรียบเทียบผลคา BMI         
กับเดือนแรก  

 3. แผนปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพท่ีดีของ
บุคลากรกองคลัง 

3. หลักฐานท่ีแสดงการถายระบบ
ตัวชี้วัดหนวยงานลงสูบุคคล 

 4. แจงเวียนนโยบาย มาตรการแผนปฏิบัติ
การสงเสริมสุขภาพท่ีดีของบุคลากร  
5. วัดคา BMI ใหรอบปจจุบัน 18 กุมภาพันธ 2563 

4. หลักฐานการแสดงการนํา
ข้ึนเว็ปไซด 
 

มิติท่ี 2 การจัดการขอมูล 
และความรู DM & KM 

1. สํารวจสถานการณความรูของบุคลากร
กองคลัง พรอมท้ังวิเคราะหสถานการณ
ความรูบุคลากรกองคลัง 

3. นําขอมูลและความรูของแตละ
บุคคลข้ึน Website ของหนวยงาน 
 

 2. แผนการจัดการขอมูลและความรู 
3. แผนปฏิบัติการจัดการขอมูลและความรู
4. กําหนดนโยบาย มาตรการสําคัญ 
5. คูมือ KM กลุมการเงิน  
6. แจงเวียนนโยบาย มาตรการสําคัญ 
แผนปฏิบัติการจัดการขอมูลและความรู 
7. จัดประชุมคณะทํางานการจัดการความรู 
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มิติท่ี ส่ิงท่ีดําเนินการแลวเสร็จ ส่ิงท่ีอยูระหวางดําเนินการ 

(วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2563 ) 
มิติท่ี 3 ความผูกพันตอ

องคกร Engagement 
1. สํารวจสถานการณการมีความสุข  
ความผูกพันของบุคลากรในกองคลัง   
พรอมท้ัง วิเคราะหสถานการณความสุข
ความผูกพันของบุคลากรในกองคลัง  
2. กําหนดนโยบาย มาตรการสําคัญ 
3. แผนปฏิบัติการสงเสริมความผูกพันตอ
องคกร  
4. แจงเวียนนโยบาย มาตรการสําคัญ 
แผนปฏิบัติการสงเสริม   ความผูกพันตอ
องคกร             
                              

1. โครงการสงเสริมการขับเคลื่อน
กองคลังสูองคกรสรางสุข ประจํา 
ป 2563  
2. ดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามแผนฯ
ท่ีกําหนดไว 
3. สํารวจสถานการณการมีความสุข  
ความผูกพันของบุคลากรในกองคลัง   
พรอมท้ัง วิเคราะหสถานการณ 
ความสุขความผูกพันของบุคลากร 
ในกองคลัง (รอบหลังจากการจัด
กิจกรรม) 

 

มิติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ  
 นางสาวฉัตรรัตน ตนภูบาล ผูแทนกลุมงบประมาณนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัด          
ท่ี 2.3  ดังนี้  
1. ขอมูลเบิกจาย ณ วันท่ี 26 กุมภาพันธ  2563 
 ผลการเบิกจายสะสมภาพรวมได 1,455,192.-บาท โดยใชงบประมาณป พ.ศ. 2562 (พลางกอน) เปนฐาน
ในการคํานวณ 
 

 
 
 

 
ต.ค. 62 

 
พ.ย. 62 

 
ธ.ค. 62 

 
ม.ค. 63 

 
ก.พ. 63 

 
มี.ค. 62 

 
รวม 

แผนการ
เบิกจาย 

112,900 707,000 411,960 166,500 42,000 59,740 1,500,100 

ผลการ
เบิกจาย 

112,969.25 707,022.16 411,969.31 166,539.78 56,691.50 - 1,455,192 

รอยละ/
เดือน 

7.53 47.10 27.45 11.1 3.78 - 96.95 

รอยละ
สะสม 

 

7.53 
 

54.63 
 

82.08 
 

93.17 
 

96.95 
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2. แผนการขับเคลื่อนนโยบาย 
 

 
ข้ันตอนการดําเนินการ 

 

 
ระยะเวลาดําเนินการ 

 
ผลการดําเนินการ 

 

1. จัดทํารายงานผลผลิตตามเรงรัด
การเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) 
โดยนําขอมูลมาจากระบบ GFMIS 
 

 

วันท่ี 15 ของทุกเดือน 
(ถาตรงกับวันหยุดใหเปนวันแรก
ของการทํางาน) 

 

วันท่ี 17 ก.พ. 2563 ดึงผลการ
เบิกจายงบประมาณจากระบบ GFMIS 
มาจัดทําทํารายงาน รบจ.1 

 

2. เสนอรายงานผลผลิตตามเรงรัด
การเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1)
ใหผูอํานวยการกองคลังทราบ  
โดยสรุปวงเงินงบประมาณท่ีตอง
เรงรัดการเบิกจาย เพ่ือใหผูอํานวยการ    
กองคลังสั่งการเรงรัดการเบิกจาย
ตอไป 

 

วันท่ี 16 - 20 ของทุกเดือน 
 

เสนอรายงานผลผลิตตามเรงรัด 
การเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1)
ตอผูอํานวยการกองคลัง เม่ือวันท่ี 
17 กุมภาพันธ  2563 โดยมี
รายการท่ีรอเบิกจาย 3 รายการ
วงเงินงบประมาณ 36,311.50บาท 
 

 

3. ติดตามผลการเบิกจายกับกลุมงาน 
ท่ีเก่ียวของภายในกองคลัง 

 

นท่ี 21 – 24 ของทุกเดือน 
 

ติดตามผลการเบิกจายงบประมาณ
ในรายการท่ียังไมไดเบิกจาย    
โดยประสานกับกลุมพัสดุ และ
กลุมการเงินในการติดตามเรงรัด 
 

 

4. รายงานการเบิกจาย ณ วันท่ี 
25 ของทุกเดือน เพ่ือดําเนินการ
ติดตามผลการเบิกจายอีกครั้ง 
 

 

วันท่ี 25 ของทุกเดือน 
(ถาตรงกับวันหยุดใหเปนวันแรก
ของการทํางาน) 

 

ติดตามผลการเบิกจายในระบบ GFMIS 
ในภาพรวมสามารถเบิกจาย      
ไดรอยละ 96.95 
 

 

5. จัดประชุมรายงานผลการ
ติดตามการเบิกจายงบประมาณ 
ตามตัวชี้วัดท่ี 2.3 ตามแผนปฏิบัติการ 
ตัวชี้วัดฯ ของกองคลัง          
(รอบ 6 เดือนแรก) 

 

พฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563 
 

จัดประชุมติดตามผลดําเนินการ 
ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการ
เบิกจายงบประมาณ วันท่ี 2 
มีนาคม 2563  

 

 
 
 

 
 
 

3. มาตรการ ... 
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3. มาตรการดานการเบิกจายงบประมาณของกองคลัง 

 

 สืบเนื่องจากประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2563 ผูอํานวยการกลุมพัฒนา
ระบบบริหารไดเห็นชอบใหกองคลังกลับไปเพ่ิมขอมูลมาตรการในระบบ DOC ไดเนื่องจากมีความเขาใจในการ
สื่อสารท่ีคลาดเคลื่อนกับนโยบายท่ีไดรับจากรองอธิบดี (นายแพทยบัญชา  คาของ) โดยมาตรการท่ีขอกลับไป
บันทึกเพ่ิมเติมอยูในรายงานผลการวิเคราะหขอมูลการเบิกจายกองคลังปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 
หนาท่ี 3 บรรทัดท่ี 1 ดังนี้ 
 1. จัดใหมีการติดตามผลการเบิกจายงบประมาณประชุมทุกวันท่ี 15 ของเดือน เพ่ือ
ติดตามสถานการณการเบิกจายมีแนวทางแกไข และใหทุกกลุมงานท่ีเก่ียวของกับการเบิกจายงบประมาณ 
เรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 25 ของทุกเดือน 
 2. การเบิกจายงานจางเหมาทุกรายการท่ีตองดําเนินการเบิกจาย ณ สิ้นเดือนให
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันสุดทายของเดือนนั้นๆ  
 3. ใหจัดประชุมในไตรมาสท่ี 1 ใหไดไมต่ํากวารอยละ 50 ของวงเงินท่ีไดรับจัดสรร 
 4. ใหเรงรัดการเบิกจายใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกรมกําหนดหรือสูงกวา 
 5. การยืมเงินการจัดประชุมใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสัปดาหท่ี 3 ของเดือน 
 6. การเบิกจายคาเชาบาน โดยขอใหผูสิทธิ์ดําเนินการเบิกจายใหครบทุกเดือนๆ   

 

มติท่ีประชุม  รับทราบผลการดําเนินงาน 
 

 ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนกรมอนามัยกาวสู
องคกรท่ีมีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558 / PMQA 4.0  
 นางสาวปวิตรา  รุงเรือง หัวหนากลุมพัสดุนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดท่ี 2.4 ดังนี้ 
 การดําเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใตแผนขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ในเดือน
กุมภาพันธ 2563 มีดังนี้  
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
การดําเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงานที่ได
ปฏิบัติจริง 

สภาพการดําเนินงาน **หลักฐานประกอบการดําเนินงาน  
ดําเนนิการ 
เสร็จแลว 

ระหวาง
ดําเนนิการ 

ยังไมได
ดําเนนิงาน 

มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ของกระบวนการบริหารการเงิน  
การคลัง 
  กิจกรรมที่ 1.1 ทบทวนเคร่ืองมือที่
ใชประเมินนความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของกองคลัง 
 
 
   

 
 

 
 
 กิจกรรมที่ 1.4 มีฐานขอมูลงานคลัง
ที่เปนปจจุบัน  
(การจัดการความรู DM&KM) 
   

 
 
 
- ประชุมทบทวนแบบสอบถามทีก่ลุมงาน
ตางๆเคยสอบถามผูมีสวนไดสวนเสียใน
กระบวนงานการใหบริการ เพื่อนาํมาปรับ
ใหครอบคลุมและสนองตอบการที่จะได
ขอมูลมาปรับปรุงงานการใหบริการของ
กองคลังตอไป 
 

 
 
 

- เปนการดําเนินการตามเร่ืองที่สงเสนอ
ใหกับกลุมงานเจาภาพ (กลุมการเงิน)  
โดยดําเนินกิจกรรมภายใตหัวขอที่สงเสนอ
ในแตละกลุมงาน  

 
 
 

✓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
รายงานการประชุม/ภาพการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link ขอมูลผลผลิตและผลลัพธที่สง
ขึ้นเว็บไซตเมื่อดําเนินการแลวเสร็จ  
ในรอบ 6 เดือนแรก (มีนาคม 2563) 
ภายใตตัวชีว้ัดที่ 2.2  
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กิจกรรม/ขั้นตอน 
การดําเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงานที่ได
ปฏิบัติจริง 

สภาพการดําเนินงาน **หลักฐานประกอบการดําเนินงาน  
ดําเนนิการ 
เสร็จแลว 

ระหวาง
ดําเนนิการ 

ยังไมได
ดําเนนิงาน 

มาตรการปรับปรุงกระบวนการ
บริหารการคลังใหมีความโปรงใส  
  กิจกรรมที่ 3.1 จัดทําชองทางการ
ใหบริการรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 
(เว็บไซตกรมและกองคลัง, จดหมาย, 
กลองขอความ ฯลฯ) 
  
 กิจกรรมที่ 3.3 ปรับปรุง
กระบวนงาน (Flowchart) 
ในกระบวนงานหลัก (ปรับปรุง SOP) 

 
 
- มีชองทางการรองเรียน/รองทุกข 
หลากหลายชองทาง เพือ่รับฟงความ
คิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ  
เพื่อนํามาปรับปรุงงานหรือจัดการ 
ขอรองเรียน/รองทุกข ใหไดรับการแกไข 
 
- จัดทํา Flowchart กระบวนงานหลักใน 
แตละกลุมงาน 2 งาน เพื่อปรับปรุง SOP  
ของกระบวนงานใหเปนปจจุบัน และมี
รูปแบบเดียวกัน 

 
 

✓ 
 
 
 
 
 

✓ 
 

   
 
Link ชองทางที่รับขอรองเรียน/รอง
ทุกข หรือภาพที่เกี่ยวของ  
 
 
 
 
Link Flowchart ของแตละกลุมงาน 
เผยแพรบนเว็บไซตกองคลัง 

มาตรการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการ
ทํางานและความสมดุลระหวางชวีิต
กับการทํางาน  
 กิจกรรมที่ 4.1 จัดสภาพแวดลอมฯ 
มุมสุขภาพ 
  กิจกรรมที่ 4.2 จัดกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพ  

 
 
 
- จัดมุมสุขภาพหนาหนวยงาน  
 
- มีการชั่งน้ําหนัก วัดรอบเอว เพื่อประเมิน
คา BMI รายบุคคลในกองคลัง  
- กิจกรรมตางๆ ในการออกกําลังกายของ
บุคลากรในกองคลัง  
- กิจกรรมคลายเครียดจากการทาํงาน  
(อยูในตัวชี้วัด 2.2 ซ่ึงดําเนินการโดยกลุม
การเงิน)  

 
 
 

✓ 
 

✓ 

✓ 
 

✓ 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Link หลักฐานการดําเนินงานของ 
ตัวขี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของ
การขับเคล่ือนองคกรสรางสุข 
 
 

มิติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 

 ตัวช้ีวัดท่ี 2.5 ระดับความสําเร็จของการดาํเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ
หนวยงาน 
 นางสาวรัตนติยา  ขําแกว หัวหนากลุมงบประมาณนําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดท่ี 2.5 ดังนี้ 
 ระดับท่ี 1 มีฐานขอมูลและวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis)  ใชขอมูลเดิม 
 ระดับท่ี 2 กําหนดมาตรการในการปดชองวาง (Gap Analysis) ไมมีการเปลี่ยนมาตรการ 
เนื่องจากสามารถปฏิบัติงานไดตามแผนการดําเนินงาน และมาตรการคลอบคลุมแลว 
 ระดับท่ี ๓ มีผังกระบวนการทํางานและมีการกํากับติดตามมีการกํากับติดตามในการ
ประชุมกองคลังและไดปรับเปลี่ยนขอมูลผลการปฏิบัติงานในระบบ DOC เปนปจจุบนั  
 

 การทําแผนปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนหลัง ในระบบ DOC 
 กองแผนงานไดแจงทุกหนวยงาน ดําเนินการจัดแผนปฏิบัติการรอบ ๖ เดือนหลัง ในระบบ DOC  
ใหแลวเสร็จ โดยเปดระบบระหวางวันท่ี 24 กุมภาพันธ – 15 มีนาคม 2563 จึงขอใหกลุมการเงินสงรายละเอียด
การจัดโครงการประชุมในรอบ 6 เดือนหลัง ใหกลุมงบประมาณเพ่ือใชเปนรายละเอียดในการลงระบบดวย 

 มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

 ตัวช้ีวัดท่ี 1.25 ระดับความสําเร็จของจํานวนงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ หรือ
นวัตกรรมท่ีดําเนินการไดอยางนอย 1 เรื่อง และถูกนําไปใชประโยชนอยางนอย 1 เรื่อง ดังนี้ 
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 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด หัวหนากลุมอํานวยการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัด 
ท่ี 1.25 ดังนี้ 
 (1) นวัตกรรมท่ีดําเนินการ ขณะนี้เจาหนาท่ีกองคลังไดทดลองใชงานระบบบริหาร
การเงินการคลัง เริ่มตั้งแตการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงการเบิกจายงบประมาณ โดยไดจัดประชุมเจาหนาท่ี
ผูเก่ียวของ ผูปฏิบัติงาน และเชิญผูรับจางเขารวมประชุม เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ  2563 เวลา 13.30-
16.30น. ณ หองประชุมกองคลัง เพ่ือสรุปปญหาและอุปสรรคท่ีพบใหผูรับจางรับทราบ และไดใหผูเขา
ประชุมทําแบบประเมินผลการทดลองใชงานระบบ โดยจะสรุปรายงานผลเสนอผูอํานวยการกองคลงัตอไป 

 

 (2) นวัตกรรมท่ีถูกนําไปใชประโยชน นําเสนอรายงานผลตามแผนการพัฒนาตอยอด
ระบบควบคุมกํากับ และติดตามเงินยืมฯ ซ่ึงอยูในข้ันตอนระดับท่ี 4 ไดจัดทํา สถิติ การใชงานการยืมเงิน
ราชการผานระบบควบคุม กํากับและติดตาม เงินยืมราชการทางอิเล็กทรอนิกส ณ เดือนธันวาคม 2562 ถึง 
มกราคม 2563 ประธานในท่ีประชุมมอบหมายใหจัดทําวิเคราะหขอดี ขอเสีย ผลลัพทท่ีไดรับจากการกําหนด
มาตรการการใชบัตรเครดิตราชการ 
 

มิติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 ตัวช้ีวัด Function F1-4 ระดับความสําเร็จในการจัดหาครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ท่ีมีวงเงินการจัดซ้ือจัดจางครั้งหนึ่งเกิน 2 ลานบาท 
 นางสาวปวิตรา  รุงเรือง หวัหนากลุมพัสดุนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดท่ี 24 ดังนี้ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน         
การดําเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน           
ที่ไดปฏิบัติจริง 

สภาพการดําเนินงาน **หลักฐานประกอบการ
ดําเนินงาน  ดําเนนิการ 

เสร็จแลว 
ระหวาง
ดําเนนิการ 

ยังไมได
ดําเนนิงาน 

ทบทวนมาตรการ ทบทวนมาตรการในการจัดซ้ือครุภัณฑ    
ในป 2563  เมื่อดําเนินการไประยะหนึง่ 
เพื่อพิจารณามาตรการที่กาํหนดขึ้นวาตอง
ปรับปรุงหรือไม เพื่อใหเกิดความเหมาะสม  
สามารถเปนสวนผลักดันใหมกีารเตรียม     
การจัดหา ดําเนินการจัดหา กอหนี้ผูกพนั 
และเรงรัดในการบริหารสัญญาใหสามารถ
เบิกจายไดตามเปาหมายที่กาํหนดได 

✓   รายงานการประชุมการ
ทบทวนมาตรการเมื่อวันที่ 14 
ก.พ. 2562 ณ หองประชุม
กองคลัง ชั้น 2 

สรุประยะเวลาดําเนินการ
จัดหาในรอบ 6 เดอืน 

  ✓  เอกสารสรุประยะเวลา
ดําเนินการประกอบการจัดทํา
ในระบบ e-GP ต้ังแตขั้นตอน
ประกาศแผนการจัดซ้ือจัดจาง 
จนถึงไดตัวผูขาย/ผูรับจาง    
ในระดับคะแนนที่ 4 และ 5 

 การดําเนินการของตัวชี้วัด ซ่ึงวัดผลการดําเนินการเผยแพรแผนซ้ือ/จางจนถึงข้ันตอน     
ไดตัวผูขาย/หรือผูรับจาง ทุกโครงการ รวม 12 รายการ (11 โครงการ เปนการรวมรายการของวงเงินท่ีไมเกิน 
2 ลานบาท 2 รายการ นับเปน 1 โครงการ)  ท่ีดําเนินการจัดหาโดยกองคลัง เผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจาง
แลวทุกโครงการ ไดตัวผูขายหรือผูรับจางแลว รวม 8 โครงการ มีการยกเลิกประกาศประกวดราคาเนื่องจาก  
ไมมีผูผานการพิจารณา รวม 3  โครงการ ซ่ึงในการประชุมทบทวนมาตรการ มติท่ีประชุมเห็นวาการยกเลิก 
การประกวดราคาซ้ือหรือจางดังกลาว และไมสามารถดําเนินการจนถึงข้ันตอนไดตัวผูขายหรือผูรับจางใน 
ครั้งแรกท่ีดําเนินการประกาศประกวดราคาฯ เนื่องจากไมมีผูผานการพิจารณาเปนปจจัยท่ีควบคุมไมได 
อันเนื่องมาจากระเบียบฯ กําหนด มติท่ีประชุมจึงขอปรับเกณฑของมาตรการ ใหวัดผลเฉพาะรายการท่ีประกวด
ราคาไดตัวผูขายหรือผูรับจางโดยการประกวดราคาเพียงครั้งเดียว  

rungsarid.c
Highlight

rungsarid.c
Highlight

rungsarid.c
Highlight
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 สิ่งท่ีจะดําเนินตอไปในเดือนมีนาคม 2563 คือการสรุปวัน (ระยะเวลาในการดําเนินการ
จัดหา) ตามมาตรการ โดยการรายงานผล output และ outcome ตามเกณฑระดับคะแนนท่ี 4 และ 5 
   

มิติท่ีประชุม  รบัทราบ 

 

 ตัวช้ีวัด Function 2 - 4 ระดับความสําเร็จของการใชบัตรเครดิตราชการเพ่ิมข้ึน 

 นางสาววิชุดา  แสงฤทธิ์ ผูแทนกลุมบัญชีนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด 
Function 2 - 4 ดังนี้ 

 การดําเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใตแผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ      
ในเดือนกุมภาพันธ 2563 มีดังนี้ 

กิจกรรม/ขั้นตอน  
การดําเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน   
ที่ไดปฏิบัติจริง 

สภาพการดําเนินงาน หลักฐานประกอบการดําเนินงาน 
ดําเนินการ
เสร็จแลว 

ระหวางการ
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินงาน 

เสนอเร่ืองใหกรมฯ 
ทราบหลักเกณฑและ
ข้ันตอนการใชบัตร
เครดิตราชการ           
ที่กระทรวงการคลัง
กําหนดใหสวนราชการ
นํามาใช เพื่อแจงเวียนให
หนวยงานในสังกัดกรมฯ 
นําไปปฏิบัต ิ

เสนอเร่ืองใหกรมฯ ทราบ
หลักเกณฑและข้ันตอนการใช
บัตรเครดิตราชการที่
กระทรวงการคลังกําหนดให
สวนราชการนาํมาใช เพื่อแจง
เวียนใหหนวยงานในสังกัด
กรมฯ นําไปปฏิบตั ิ

√   อัพโหลดเอกสารขอมูลขึน้ระบ DOC 

กรมอนามัย เรียบรอยแลว 
 

กําหนดมาตรการการใช
บัตรเครดิตราชการ   
กรมอนามัย 

กําหนดมาตรการการใชบัตร
เครดิตราชการกรมอนามัย 

√   อัพโหลดเอกสารขอมูลขึน้ระบ DOC 

กรมอนามัย เรียบรอยแลว 
 
 

กองคลังจัดทํา
หลักเกณฑและข้ันตอน
การใชบัตรเครดิต
ราชการของกรมอนามัย
เผยแพรใหทุกหนวยงาน
ทราบและถือปฏิบัต ิ

กองคลังจัดทําหลักเกณฑและ
ข้ันตอนการใชบัตรเครดิต
ราชการของกรมอนามัย
เผยแพรใหทุกหนวยงานทราบ
และถือปฏิบัต ิ

√   อัพโหลดเอกสารขอมูลขึน้ระบ DOC 

กรมอนามัย เรียบรอยแลว 
 

กองคลังจัดอบรม      
เพื่อสรางความรูความ
เขาใจใหกับหนวยงาน 
ถึงวิธีการใชบัตรเครดิต
ราชการ 

กองคลังจัดอบรมเพื่อสราง
ความรูความเขาใจใหกับ
หนวยงาน ถึงวิธีการใชบัตร
เครดิตราชการ 

√   อัพโหลดเอกสารขอมูลขึน้ระบ DOC 

กรมอนามัย เรียบรอยแลว 
 

จัดทําแบบสอบถามเพื่อ
ติดตามประเมนิผลการ
ใชบัตรเครดิตราชการ 
และสรุปผลการประเมิน
พรอมแกไขปญหา
ขอขัดของในทางปฏิบัต ิ

จัดทําแบบสอบถาม         
เพื่อติดตามประเมินผลการใช
บัตรเครดิตราชการ และ
สรุปผลการประเมินพรอม
แกไขปญหาขอขัดของในทาง
ปฏิบัต ิ

 √  - 

 

rungsarid.c
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มิติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืน 
 

 เนื่องจากเม่ือวันอังคารท่ี 25 กุมภาพันธ  2563 สํานักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดจัด
ประชุมรับฟงความคิดเห็นตอระบบตอบโตความเสี่ยง เพ่ือความรูรอบดานสุขภาพ (Risk Respons for Health 
Literacy : RRHL) ณ หองประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชัน้ 4 กรมอนามัย  โดยมีนายสายชล  คลอยเอ่ียม 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เปนประธาน ซ่ึงผูอํานวยการกองคลังไดมอบหมายเจาหนาท่ี ไดแก นางสาว
ภัททิยา  พ็งประไพ และนางสาวสุพรรณนา  อายาเมือง เปนผูแทนกองคลังในเขารวมการประชุม โดยผูแทนท้ัง
สองไดรายงานใหท่ีประชุมกองคลัง เม่ือวันจันทรท่ี 2 มีนาคม  2563 ทราบวา การประชุมดังกลาวมี
วัตถุประสงคเพ่ือรับฟงความคิดเห็นตอระบบตอบโตความเสี่ยง เพ่ือความรูรอบดานสุขภาพ (RRHL) และการ
ประเมินผล การปฏิบัติงาน กับหนวยงานสายสนับสนุนและสายวิชาการ เพ่ือสรางการมีสวนรวมในกระบวนการ
ออกแบบ วางแผนและดําเนินการ โดยประธานในท่ีประชุมใหหนวยงานดําเนินการ ดังนี้ 
  1) จัดสงคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานตอบโตความเสี่ยง เพ่ือความรูรอบดานสุขภาพ (RRHL) 
ของกองคลัง 
  2) จัดสงการปฏิบัติการตอบโตความเสี่ยง เพ่ือความรูรอบดานสุขภาพ (RRHL) จํานวน 2 รอบ 
ภายในกําหนดเวลา โดย 
    - รอบท่ี 1 สงภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
  - รอบท่ี 2 สงภายในวันท่ี 30 สิงหาคม 2563 
   3) จัดทําแบนดเนอรการตอบโตความเสี่ยง เพ่ือความรูรอบดานสุขภาพ (RRHL) ของกองคลัง 
  ในการนี้ ผูอํานวยการกองคลัง ซ่ึงเปนประธานในท่ีประชุมติดตามผลการดําเนินงานจัดทํา
ตัวชี้วัดกองคลังไดมอบหมายการดําเนินการ ดังนี้ 
  1) มอบนายศราวุธ  ธรรมชาติ เปนผูจัดทําแบนดเนอรการตอบโตความเสี่ยงฯ 
 2) ใหกลุมงานทุกกลุมจัดประชุมภายในกลุมงานอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลใหท่ีประชุมกองคลังทราบ 
 
 3) ใหหัวหนาทุกกลุมงานกํากับดูแลการจัดทําตัวชี้วัด พรอมตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารกอนนําเขาระบบ DOC 
 

มิติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑6.3๐ น. 
 
 นางพิสมัย  พุมสุข ผูจดรายงานการประชุม 
 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด ผูตรวจรายงานการประชุม 
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การประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวช้ีวัด 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกองคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

คร้ังที่ 5/2563 วันจันทรที่ 2 มีนาคม 2563 ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
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การประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวช้ีวัด 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกองคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

คร้ังที่ 5/2563 วันจันทรที่ 2 มีนาคม 2563 ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
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รายงานการประชุมคณะทํางาน function (F1-4) 
วันศุกรท่ี 14 กุมภาพันธ 2563 

ณ หองประชุมกองคลัง ช้ัน 2 กรมอนามัย 
-------------------------------------------------- 

ผูมาประชุม 
1. นางสาวปวิตรา   รุงเรือง   นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ 
2. นายรังสฤษดิ์    เชื้อดวงผุย  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  
3. นางสุภาภรณ    โกนาคม   เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
4. นางสาวสุมาลี   คุมทอง    เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  
5. นางดวงกมล    คลายพ่ึงสินธุ  นักวิชาการเงินและบัญชี 
6. นางสาววาสนา   สอนสุด   นักวิชาการเงินและบัญชี 

   7. นางสาวอุษณี   ทองชมภู   พนักงานพัสดุ ระดับ ส3 
   8. นายฐิตินันท    พิริยะสุรวงศ   พนักงานพิมพ ระดับ ส3 

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น. 
   นางสาวปวิตรา  รุงเรือง ประธานท่ีประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังนี้ 

วาระท่ี 1  เรื่องแจงท่ีประชุมทราบ 
  ประธานแจงท่ีประชุมทราบเรื่องของการวิเคราะหเพ่ือปรับปรุงมาตรการ โดยพิจารณาขอมูลผลการ
ดําเนินงานท่ีจัดเก็บขอมูลตามแบบสรุปสถานะติดตามงบลงทุน ในรอบ 5 เดือนแรก เพ่ือพิจารณาวาเกณฑระยะเวลา
ท่ีใชในการดําเนินงานตามมาตรการเหมาะสมหรือไม หรือมีขอพิจารณาใดในข้ันตอนของกระบวนการจัดซ้ือจัดจางท่ี
ควรจะปรับปรุง หรือมีขอพึงระวังอะไรท่ีจะสงผลใหการดําเนินการลาชา รวมท้ังการพิจารณาเกณฑระยะเวลา
มาตรฐานในการดําเนินการท่ีจะใชเปรียบเทียบ (Best Practice) 
  มติท่ีประชุม – รับทราบ     

วาระท่ี 2 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมวิเคราะหรวมกันวิเคราะหมาตรการท่ีกําหนด ซ่ึงพิจารณาประเมินใน 3 ประเด็น คือ  

ความเห็นของท่ีประชุมในประเด็นของการคัดเลือก Best practice ท่ีประชุมเห็นควรวาเกณฑการประเมินควรเปน
หนวยงานท่ีสามารถอางอิงฐานขอมูลในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government 
Procurement : e-GP) คือกรมบัญชีกลาง เปนเกณฑในมติดานการจัดซ้ือจัดจาง ใชวัดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบ คือ ระยะเวลาในการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงแบงตามวิธีและวงเงินในการจัดซ้ือจัดจาง  ดังนี้  

 
 

ระยะเวลา (วัน) คะแนน ระยะเวลา (วัน) คะแนน

1.1 วิธีเจาะจง ระยะเวลาเฉลี่ย 6 วัน 6 10 20% วงเงินไมเกิน 5 แสนบาท ระยะเวลา 14 วัน 14 10 10%

1.2 วิธีคัดเลือก ระยะเวลาเฉลี่ย 14 วัน 14 10 20% วงเงินเกิน 5 แสนบาท 

60% แตไมเกิน 5 ลานบาท

1) วงเงิน ไมเกิน 5 ลานบาท ระยะเวลา 33 วัน 33 10 15% วงเงินเกิน 5 ลานบาท

         2) วงเงินเกิน 5 ลานบาท แตไมเกิน 10 ลานบาท

แตไมเกิน 10 ลานบาท วงเงินเกิน 10 ลานบาท ระยะเวลา 52 วัน 52 10 25%

         3) วงเงินเกิน 10 ลานบาท ระยะเวลา 52 วัน 52 10 15% แตไมเกิน 50 ลานบาท

แตไมเกิน 50 ลานบาท วงเงินเกิน 50 ลานบาท

4) วงเงินเกิน 50 ลานบาทขึ้นไป ระยะเวลา 62 วัน 62 10 15% ขึ้นไป

ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจาง

วิธีการจัดซื้อจัดจาง
ระยะเวลามาตรฐาน

ในการดําเนินการ
น้ําหนัก วิธีการจัดซื้อจัดจาง

เกณฑการใหคะแนน

1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

1. แบงตามวิธีในการจัดซื้อจัดจาง (น้ําหนัก 5%) 2. แบงวงเงินในการจัดซื้อจัดจาง (น้ําหนัก 5%)

ระยะเวลามาตรฐาน

ในการดําเนินการ

เกณฑการใหคะแนน
น้ําหนัก

ระยะเวลา 33 วัน 33 10

ระยะเวลา 39 วัน 39 10 15%

ระยะเวลา 39 วัน

ระยะเวลา 62 วัน 62 10 30%

15%

39 10 20%

≤
≤

≤
≤

≤
≤

≤

≤

≤

≤

≤
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1. ประเมินระยะเวลาในการจัดซ้ือจัดจาง (จํานวนวัน) ของการดําเนินการตามวงเงินงบประมาณ 
การจัดซ้ือจัดจางของโครงการ โดยพิจารณาจํานวนวันของการดําเนินการวาเปนไปตามหลักเกณฑหรือไม หรือมี 
ความคลาดเคลื่อนในจุดใด เพ่ือประเมินความเหมาะสมของจํานวนวันในการดําเนินการ 
 ท่ีประชุมมีความเห็นวา ระยะเวลาในการดําเนินการของแตละวงเงินในรอบ 5 เดือนแรก 
สามารถดําเนินงานไดตามเกณฑ และใชระยะเวลาในการดําเนินการนอยกวาคูเทียบ Best practice จึงเห็นวาควรใช
ระยะเวลามาตรฐานในการดําเนินการเพ่ือใชประเมินความสามารถดานการจัดซ้ือจัดจางใหครอบคลุมถึงการจาง
กอสราง (เกณฑในครั้งนี้วัดผลเฉพาะการจัดหาครุภัณฑ) จากการวิเคราะหระยะเวลาในการดําเนินการจัดหาวิธี  
e-bidding และการสงตอในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง จะเห็นไดวาข้ันตอนท่ีสามารถเรงรัดการดําเนินการไดเพ่ือเปน
การเตรียมความพรอมในการจัดหาพัสดุ เนื่องจากเปนการบริหารจัดการภายใน เชน การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
หรือแบบรูปรายการงานกอสราง ซ่ึงอยูในรายงานขอซ้ือขอจาง หากแตละหนวยมีการเตรียมพรอมในเรื่องดังกลาวได 
จะทําใหข้ันตอนของการจัดซ้ือจัดจางสามารถขับเคลื่อนไดเร็วข้ึนในประเด็นของระยะเวลาในการดําเนินการ 

2. ประเมินข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจางจากข้ันตอนแรกคือการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง 
ถึงข้ันตอนประกาศผลการจัดซ้ือจัดจาง (ประกาศผลผูชนะการเสนอราคา) มีความเหมาะสมหรือไมหากไมมี 
ความเหมาะสม มีแนวทางปรับปรุงแกไขอยางไร  
 
 
 

  ท่ีประชุมใหความเห็นวาควรใหเริ่มนับการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเทียบกับระยะเวลามาตรฐาน 
(ของกองพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง) ซ่ึงระยะเวลาในการจัดซ้ือจัดจาง คือ ระยะเวลาท่ีหนวยงานดําเนินการจัดซ้ือ 
จัดจางเริ่มตั้งแตวันท่ีบันทึกเลขท่ีและวันท่ีในรายงานขอซ้ือขอจางในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Government Procurement : e-GP) จนกระท่ังไดผูชนะหรือผูไดรับคัดเลือก โดยพิจารณาเปนราย
โครงการแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการทํางานใหแลวเสร็จและกอหนี้ผูกพันไดทันตามกําหนดเวลา เพราะการ
จัดทํารายงานขอซ้ือขอจางเปนข้ันตอนแรกท่ีไดเลขท่ีโครงการและวันท่ีในระบบ e-GP จนกระท่ังถึงไดตัวผูขายหรือ 
ผูรับจาง แตยังไมตัดประเด็นในการใหความสําคัญของการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง เพราะแผนการจัดซ้ือจัดจาง
ระบุระยะเวลาท่ีจะดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในเดือนใด จึงขอใหผูมีหนาท่ีกํากับติดตามโครงการดังกลาว เรงรัดให
สามารถดําเนินการไดตามระยะเวลาท่ีระบุไวในแผนดวย และใหคํานึงถึงหลักของการจัดซ้ือจัดจางทุกโครงการให
เปนไปตามมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คือ คุมคา โปรงใส มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรวจสอบได 

- คุมคา มีคุณลักษณะตอบสนองวัตถุประสงคการใชงาน และมีราคาเหมาะสม 
- โปรงใส เปดเผยขอมูล เปดโอกาสใหแขงขัน อยางเปนธรรม มีระยะเวลาเพียงพอตอการ 

ยื่นขอเสนอ 
      - มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล วางแผนการจัดซ้ือจัดจาง มีการกําหนดเวลาท่ีเหมาะสม และมี
การประเมินผล 
 - ตรวจสอบได เก็บขอมูลเปนระบบเพ่ือการตรวจสอบ  
 

 

 

 

จัดทําแผนจัดซ้ือจัดจาง 
มาตรา 11 + ระเบียบขอ 11 

 

 

จัดทํารายงานเสนอหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

(ระเบียบฯ ขอ 22) 

ดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ประกาศผลการจัดซ้ือจัดจาง  
(ม.66 วรรคหนึ่ง, ม.77, ม.91) 
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มติท่ีประชุม – เห็นชอบตามประเด็นท่ีกําหนด 

เลิกประชุมเวลา 11.30 น. 
 

นางสาววาสนา  สอนสุด   ผูจดรายงานการประชุม 
 
      นางสาวปวิตรา  รุงเรือง   ผูตรวจรายงานกาประชุม 
 
 
 

เหมาะสม ควรปรับปรุง

ทบทวนจํานวนวันของการดําเนินการ

1. จํานวนวัน (ทําการ) ในการจัดหา ที่มีวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท 

(กําหนดไว 33 วัน)



2. จํานวนวัน (ทําการ) ในการจัดหา ที่มีวงเงินเกิน  5,000,000 บาท ถึง 10,000,000 บาท  

(กําหนดไว 39 วัน)



3. จํานวนวัน (ทําการ) ในการจัดหา ที่มีวงเงินกิน 10,000,000 บาท ถึง 50,000,000 บาท 

(กําหนดไว 52 วัน)



4. จํานวนวัน (ทําการ) ในการจัดหา ที่มีวงเงินตั้งแต 50,000,000 บาท ขึ้นไป 

(แตเดิมไมไดกําหนดไว เนื่องจากไมมีรายการที่มีวงเงินเกิน 50 ลานบาท)

 เห็นควรใชเวลาเดียวกับ

กรมบัญชีกลาง คือ 62 วัน เพื่อใช

เปนเวลามาตรฐานสําหรับหลักเกณฑ

ที่ใชในปถัดไปใหครอบคลุมถึงวงเงิน

การจัดซิ้อจัดจางที่เกิน 50 ลานบาท 

ทั้งในสวนของครุภัณฑและสิ่งกอสราง

ทบทวนขั้นตอนจัดซื้อจัดจาง (เฉพาะขั้นตอนตามมาตรการ)

 1. จัดทํา "แผนการจัดซื้อจัดจาง" เพื่อประกาศเผยแพรใน 3 ชองทาง  ตามระเบียบ คือ 

     1) ประกาศในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

     2) เว็บไซตหนวยงาน และ 

     3) ปดประกาศโดยเปดเผย ณ ที่ปดประกาศของหนวยงาน

 การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง เปนดําเนินการประกาศตาม

มาตรา 11 เมื่อทราบวงเงินที่จะดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ซึ่ง

ระบุงวดเวลา (เดือนที่จะดําเนินการในปนั้น )ๆ ยังไมนับเปน

การดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามเกณฑการนับระยะเวลาใน

การจัดซื้อจัดจางของกองพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง โดยมติ

เห็นควรใหปรับระยะเวลาการจัดซื้อจัดจาง ตั้งแตวันที่บันทึก

เลขที่และวันที่ในรายงานขอซื้อขอจางในระบบการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (ระบบ e-GP)

การกําหนดระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจางตามมาตรการ 

เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับ best practice (เกณฑการ

ประเมินมิติดานการจัดซื้อจัดจาง กองการพัสดุภาครัฐ 

และกองระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐและราคากลาง 

กรมบัญชีกลาง) ดานความสามารถในการปฏิบัติงานตาม

ระเบียบ กําหนดระยะเวลามาตรฐานในการดําเนินการไว 

33 วัน

 2. จัดทํารายงานเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  ใชระยะเวลาคอนขางมากจากวันที่ประกาศเผยแพรแผนการ

จัดซื้อจัดจางจนถึงการจัดทํารายงานขอซื้อขอจาง ทําให

พิจารณาเห็นวาไมมีความพรอมในเรื่องของการบริหารจัดการ

เรื่องภายในไวกอน เชน การจัดทําคุณลักษณะเฉพาะของ

พัสดุ (Spec.) ราคากลาง และคณะกรรมการชุดตางๆ ในการ

ซื้อหรือจางครั้งนั้น

เตรียมความพรอมของการดําเนินงานตาม timeline ที่

กําหนด เพื่อใหขั้นตอนการกําหนดแนวทางตอบสนองตอ

ความเสี่ยงมีขอมูลเพียงพอและติดตามผล ทําไดอยางมี

ประสิทธิภาพตั้งแตทราบวงเงินงบประมาณที่จะใชในการ

ซื้อหรือจาง เพื่อเรงรัดจัดหาพัสดุใหสามารถลงนามใน

สัญญาหรือขอตกลงไดทันทีเมื่อไดรับอนุมัติทางการเงิน

 3. ดําเนินการจัดซื้อจัดจางเมื่อหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบ 

- เผยแพรรางประกาศ/เอกสารประกวดราคา (กรณีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท หากวงเงินนอย

กวา 5,000,000 บาท ขึ้นอยูกับดุลพินิจ วาจะเผยแพรรางฯ หรือไม ) 

- ประกาศเชิญชวน (จํานวนวันของการประกาศเผยแพร ขึ้นอยูกับวงเงินการจัดหาครั้งนั้น) 

    1) วงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท                        การเผยแพรประกาศ 5 วัน (ทําการ)

    2) วงเงินเกิน 5,000,000 - 10,000,000 บาท     การเผยแพรประกาศ 10 วัน (ทําการ)

    3) วงเงินเกิน 10,000,000 - 50,000,000 บาท   การเผยแพรประกาศ 12 วัน (ทําการ)

    4) วงเงินเกิน 50,000,000 บาท ขึ้นไป การเผยแพรประกาศ กําหนดไมนอยกวา 20 วันทําการ

- กําหนดวันยื่นเสนอราคา (วันทําการถัดไป หลังครบการเผยแพรประกาศ )



 4. ประกาศผลการจัดซื้อจัดจาง

 - คกก. พิจารณาผลการเสนอราคาและรายงานผลตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ เพื่ออนุมัติสั่งซื้อ

สั่งจางและประกาศผลผูชนะการเสนอราคา

 ไมแกไขในสวนของการประกาศผล

การพิจารณา แตใหผูปฏิบัติงานที่

ไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการ

พิจารณาผล รอบคอบในการตรวจ

เอกสารการยื่นเสนอราคาของผูขาย

หรือผูรับจางเพื่อปองกันการรองเรียน

การจัดซื้อจัดจาง ซึ่งสงผลใหการ

ดําเนินการจัดหาลาชา และตองสงผล

การพิจารณานั้นใหคณะกรรมอุทธรณ

เพื่อพิจารณาดวย

เห็นควรใหนําแนวทางไปใชในปตอไป 

เนื่องจากขั้นตอนนี้อยูในชวงไตรมาส

แรกของปงบประมาณ นอกจากนี้ 

แลว การจัดซื้อจัดหา ตองคํานึงถึง 

มาตรา 8 ตามพระราชบัญญัติการ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในเรื่องของ 

 - ความคุมคา มีคุณลักษณะ

ตอบสนองวัตถุประสงคการใชงาน 

และราคาเหมาะสม

 - โปรงใส มีการเปดเผย เผยแพร 

เปดโอกาสใหแขงขันอยางเปนธรรม 

มีระยะเวลาเพียงพอตอการยื่น

ขอเสนอ 

- มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการ

วางแผนการจัดซื้อ/จาง มีการ

กําหนดเวลาที่เหมาะสม และมีการ

ประเมินผล

 - ตรวจสอบได มีการเก็บขอมูลเปน

ระบบเพื่อตรวจสอบ

สรุปผลการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดหาครุภัณฑ งบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ที่มีวงเงินการจัดหาครั้งหนึ่งเกิน 2,000,000 บาท

ขั้นตอน 
ผลการทบทวน

ขอพกพรองที่ตรวจพบ แนวทางการปรับปรุง หมายเหตุ
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การประชุมคณะทาํงาน function (F1-4)  
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