






การประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวช้ีวัด                                                              
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลังประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ครั้งท่ี 11/2563 วันพุธท่ี 9 กันยายน 2563 ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ช้ัน 2 กรมอนามัย 
  

                                                                        
                                                  ……………………………………….. 
 
 
ผูมาประชุม 
 

1. นางสาวรัตนติยา ขําแกว  นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการพิเศษ ประธาน 
2. นางสาวปวิตรา รุงเรือง นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมพัสดุ 
3. นางสาวจีระภา   ขาวละเอียด เจาพนักงานธุรการอาวุโส หัวหนากลุมอํานวยการ 
4. นางสาวสิดาพร หวังทรัพยนอย นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ กลุมการเงิน 
5. นางสาวฉัตรรัตน   ตนภูบาล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมงบประมาณ 
6. นางสาวบุษณี มวงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมการเงิน 
7. นางสาววิชุดา แสงฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมบัญชี 
8. นายวิษณุ แซเตียว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมการเงิน 
9. นายรังสฤษดิ์ เชื้อดวงผุย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุมพัสดุ 
10. นางพิสมัย   พุมสุข เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน กลุมอํานวยการ 
11. นางสาววนชัพร ศรีกอนติ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุมอํานวยการ 
12. นางสาวดวงกมล คลายพ่ึงสินธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมพัสดุ 
13. นางสาวพิมพพิสุทธิ์ ชยัมงคล นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมการเงิน 
14. นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมบัญชี 
15. นางสาวอุษณี ทองชมพู พนักงานพัสดุ ระดับ ส3 กลุมพัสดุ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.๓๐ น. 
 

 ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ประธานแจงใหทราบวาสําหรับการประชุมครั้งนี้ เปนการติดตามรายงานความกาวหนา  ตามแผนปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดคํารับรองฯ กองคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนหลังมีตัวชี้วัดจํานวน 9 ตัว  

 

มิติท่ีประชุม  รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 10/2563 
 ประธานขอใหท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 10/2563 เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม ๒๕๖3 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอท่ีประชุมพิจารณา  
  การติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลัง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563) ประจําเดือนสิงหาคม 2563      
แตละกลุมงานรายงานผลการจัดทําตัวชี้วัดตามความรับผิดชอบดังนี้ 
 
 ตัวช้ีวัดท่ี 1.25 ระดับความสําเร็จของจํานวนงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรม
ท่ีดําเนินการไดอยางนอย 1 เรื่อง และถูกนําไปใชประโยชนอยางนอย 1 เรื่อง  
 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด หัวหนากลุมอํานวยการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดท่ี 1.25 ดังนี้ 
 1 . น วัตกรรม ท่ีดํ า เนิ นการ (ระบบบริหารการเงินการคลั ง D-Fins) ได ดํ า เนิ นการ             
ตาม Template ในระดับท่ี 5 ข้ันตอนการดําเนินการจัดทํารายงานการถอดบทเรียนกระบวนการสรางนวัตกรรม  
“ระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins)” และประเมินผลการใชงานระบบฯ จากการประเมินผลในการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาภาคีเครือขายระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) รุนท่ี 1 เม่ือวันท่ี 1 - 3 กรกฎาคม 2563 
ณ โรงแรม อีโค โคซ่ี บีชฟรอน รีสอรท ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงใหผูใชงานระบบฯ ของหนวยงานสวนกลางเขารวม
ประชุมมาจัดทํารายงานสรุปผลการอบรมโครงการประชมุเชิงปฏิบัติการฯ เสนอผูอํานวยการกองคลังทราบเรียบรอยแลว  
 2. นวัตกรรมท่ีถูกนําไปใชประโยชน (ระบบควบคุม กํากับและติดตาม เงินยืมราชการทางอิเล็กทรอนิกส) 
ขณะนี้ไดดําเนินการตาม Template ดังนี้ 

    ระดับท่ี 4  ไดดําเนินการประเมินผลการนําไปใชประโยชนในกลุมเปาหมาย 2 กลุม คือ  
(1) กลุมเจาหนาท่ีสวนกลางโดยการประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบฯ 
(2) กลุมเจาหนาท่ีกองคลังท่ีปฏิบัติงานการยืมเงินราชการ     

 ระดับท่ี 5  ไดจัดทํารายงานสรุปผลและประเมินผลการนําไปใชประโยชนของระบบควบคุม
กํากับและติดตาม เงินยืมราชการฯ มีรายละเอียด ดังนี้  
          กลุมเจาหนาท่ีสวนกลาง โดยการประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบฯ 
จํานวน 31 คน มีผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับพอใจมาก  
  กลุมเจาหนาท่ีกองคลังท่ีปฏิบัติงานการยืมเงินราชการ โดยการประชุมถอดบทเรียน      
การใชงาน/ใชประโยชนของระบบฯ ซ่ึงมีเจาหนาท่ีกองคลังผูปฏิบัติงานเงินยืมราชการเขารวมประชุมถอดบทเรียนฯ 
เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2563 มีสรุปรายละเอียดและพบปญหาในการใชงานดังนี้   
 

1. การตรวจสอบ… 
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1. การตรวจสอบขอมูลการติดตามทวงหนี้เงินยืมราชการมีความคลองตัวมาก 
สามารถดูขอมูลในระบบฯ ไดตลอดเวลา และทราบถึงสถานการณยืมเงินราชการวาอยูในข้ันตอนใด 

2. จากปญหาสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019       
มีการยืมเงินราชการ ชวงเวลา 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2563 มีจํานวนลดลงเหลือ 212 ราย และการตรวจสอบ
ขอมูลการติดตามทวงหนี้เงินยืมราชการแตละรายยืม ในเดือนกรกฏาคม 2563 ไมมีการทวงหนี้ผูยืมเงินราชการ 
  3.  การเพ่ิมเมนูการเรียกรายงานสรุปขอมูล เงินยืมราชการ เปนรายวัน  รายเดือน และรายป   
ทําใหสามารถจัดทําสถิติการเขาใชงาน และจํานวนการยืมเงินราชการ ท้ังรายวัน รายเดือน รายป รายหนวยงาน 
และรายบุคคล ทําใหการตรวจสอบการใชหนี้ยืมเงินราชการมีความสะดวก ครบถวน และรวดเร็วยิ่งข้ึน 
มิติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 ตัวช้ีวัดท่ี 1.28 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ COVID-19 
     นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด หัวหนากลุมอํานวยการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัด
ท่ี 1.28 กองคลังดําเนินการตาม Template ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ COVID-19     
ซ่ึงมีดําเนินการตอดังนี้ 
 ระดับท่ี 4 จัดทํารายงานสรุปการใชจายงบประมาณในเดือนกรกฎาคม 2563 มีการเบิกจาย      
งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน (COVID-19) ซ่ึงมีผลการเบิกจายคิดเปนรอยละ 90.71 
 ระดับท่ี 5 อยูระหวางการรายงานสถานการณ COVID-19 จากเว็บไซต 

http://covid19.anamai.moph.go.th 
มิติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุม การกํากับดูแล การบริหารงาน 
  นางสาววิชุดา แสงฤทธิ์ ผูแทนกลุมบัญชี นําเสนอรายงานผลการดําเนินการของตัวชี้วัดท่ี 2.1
การดําเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใตแผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ประจําเดือนสิงหาคม 2563 มีดังนี ้
 

กิจกรรม/ขั้นตอน  
การดําเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ ไดปฏิบัติ
จริง 

สภาพการดําเนินงาน ปญหา
อุปสรรค/แนว
ทางการแกไข 

หลักฐานประกอบการ
ดําเนินงาน ดําเนินการ

เสร็จแลว 
ระหวางการ
ดําเนินงาน  

ยั ง ไ ม ไ ด
ดําเนินงาน 

1.1 เผยแพร ให
เจาหนาที่ทุกระดับทราบ
ถึงระบบการควบคุม   
การกํากับดูแล 
การบริหารงานของ    
กองคลัง 

1.1 เผยแพร ใหเจาหนาที่
ทุกระดับทราบถึงระบบ
การควบคุม การกํากับ
ดูแล การบริหารงานของ
กองคลัง 

√    อัพโหลดเอกสารขอมูล

ขึ้นระบบ DOC กรม
อนามัย เรียบรอยแลว 
 

1.2 จัดทําคูมือ (SOP) 

หรือ Flow chart 
หลักเกณฑ/แนวทางการ
ปฏิบัติงานทุกระบบงาน 

1.2 จัดทําคูมือ (SOP) 

หรือ Flow chart 
หลักเกณฑ/แนวทางการ
ปฏิบัติงานทุกระบบงาน 

√    อัพโหลดเอกสารขอมูล

ขึ้นระบบ DOC กรม
อนามัย เรียบรอยแลว 
 

1.3 จัดทําและสงรายงาน
การเงินตอหนวยงานผู
กํากับดูแลตามกฎหมาย 
ระเบียบ อยางเครงครัด 

1.3 จัดทําและสงรายงาน
การเงินตอหนวยงานผู
กํากับดูแลตามกฎหมาย 
ระเบียบ อยางเครงครัด 

√    อัพโหลดเอกสารขอมูล

ขึ้นระบบ DOC กรม
อนามัย เรียบรอยแลว 

1.4 มีฐานขอมูลงานคลัง 
(กฎหมาย ระเบียบ ฯ ท่ี
เกี่ยวกบักระบวนการ
บริหารการเงินการคลัง)

1.4 มีฐานขอมูลงานคลัง 
(กฎหมาย ระเบียบ ฯ ที่
เกี่ยวกบักระบวนการ
บริหารการเงินการคลัง)ที่

√    อัพโหลดเอกสารขอมูล

ขึ้นระบบ DOC กรม
อนามัย เรียบรอยแลว 
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กิจกรรม/ขั้นตอน  
การดําเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ ไดปฏิบัติ
จริง 

สภาพการดําเนินงาน ปญหา
อุปสรรค/แนว
ทางการแกไข 

หลักฐานประกอบการ
ดําเนินงาน ดําเนินการ

เสร็จแลว 
ระหวางการ
ดําเนินงาน  

ยั ง ไ ม ไ ด
ดําเนินงาน 

ที่เปนปจจุบัน เปนปจจุบัน  
 

1.5 ผูตรวจสอบภายใน
ประจําหนวยงาน
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เบื้องตนและรายงานผล
การตรวจสอบให
ผูอํานวยการกองคลัง
ทราบทุกเดือน 

1.5 ผูตรวจสอบภายใน
ประจําหนวยงาน
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เบื้องตนและรายงานผล
การตรวจสอบให
ผูอํานวยการกองคลัง
ทราบทุกเดือน 
 

√    อัพโหลดเอกสารขอมูล

ขึ้นระบบ DOC กรม

อนามัย เรียบรอยแลว 
 

1.6 ผูตรวจสอบภายใน
ประจําหนวยงาน
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เบื้องตนและสงรายงาน
ผลการตรวจสอบทุกไตร
มาส ใหกลุมตรวจสอบ
ภายใน 

1.6 ผูตรวจสอบภายใน
ประจําหนวยงาน
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เบื้องตนและสงรายงาน
ผลการตรวจสอบทุกไตร
มาส ใหกลุมตรวจสอบ
ภายใน 

  √  ยังไมถึงระยะ 
เวลาดําเนินการ 

1.7 คณะกรรมการ
ควบคุมภายในของ
หนวยงาน ดําเนินการ
รวบรวมขอมูลและ
รายงานผลการประเมิน
การควบคุมภายใน
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2563  

1.7 คณะกรรมการ
ควบคุมภายในของ
หนวยงาน ดําเนินการ
รวบรวมขอมูลและ
รายงานผลการประเมิน
การควบคุมภายใน
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2563  

√    อัพโหลดเอกสารขอมูล

ขึ้นระบบ DOC กรม
อนามัย เรียบรอยแลว
ในเดือน ก.ค.63 

1.8 ดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะของผู
ตรวจสอบภายในกรม
อนามัยและภายนอกกรม
อนามัย และรายงานผล
ใหกลุมตรวจสอบภายใน
และภายนอกกรมอนามยั

ทราบ ภายใน 30 วัน 

1.8 ดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะของผู
ตรวจสอบภายในกรม
อนามัยและภายนอกกรม
อนามัย และรายงานผล
ใหกลุมตรวจสอบภายใน
และภายนอกกรมอนามยั

ทราบ ภายใน 30 วัน 

 √   - 
 
 
 
 
 

 
 

2.1 จัดทําชองทางการ
ใหบริการรับเร่ือง
รองเรียน/รองทุกข 
(เว็บไซตกองคลัง ,กลอง
รับขอความ ฯลฯ) 

2.1 จัดทําชองทางการ
ใหบริการรับเร่ือง
รองเรียน/รองทุกข 
(เว็บไซตกองคลัง ,กลอง
รับขอความ ฯลฯ) 

√    อัพโหลดเอกสารขอมูล

ขึ้นระบบ DOC กรม

อนามัย เรียบรอยแลว 
 

2.2 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ แนวทางการ
จัดวางระบบควบคุม
ภายใน และการ
ประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน 

2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
แนวทางการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน และการ
ประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน 

√    อัพโหลดเอกสารขอมูล

ขึ้นระบบ DOC กรม
อนามัย เรียบรอยแลว 
 

2.3 ปรับปรุง
กระบวนงานในภารกิจ
หลักใหเปนปจจบุัน 

2.3 ปรับปรุง
กระบวนงานในภารกิจ
หลักใหเปนปจจบุัน 

√    อัพโหลดเอกสารขอมูล

ขึ้นระบบ DOC กรม
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กิจกรรม/ขั้นตอน  
การดําเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ ไดปฏิบัติ
จริง 

สภาพการดําเนินงาน ปญหา
อุปสรรค/แนว
ทางการแกไข 

หลักฐานประกอบการ
ดําเนินงาน ดําเนินการ

เสร็จแลว 
ระหวางการ
ดําเนินงาน  

ยั ง ไ ม ไ ด
ดําเนินงาน 

(ปรับปรุง SOP) 
 

(ปรับปรุง SOP) 
 

อนามัย เรียบรอยแลว 

 
 ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการขับเคล่ือนองคกรสรางสุข  
   นางสาวพิมพพิสุทธิ์  ชยัมงคล ผูแทนกลุมการเงินนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดท่ี 2.2 ดังนี้ 
มิติท่ี 1 

กิจกรรม/ขั้นตอน  
การดําเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ไดปฏิบัติจริง 

สภาพการดําเนินงาน หลักฐานประกอบการ
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
เสร็จแลว 

ระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไม
ดําเนินงาน 

จัดทําแผนปฏิบัติการ
สงเสริมใหบุคลากร        
กองคลังมีสุขภาพดี (P) 

จัดทําแผนปฏิบัติการ
สงเสริมใหบุคลากร     
กองคลังมีสุขภาพดี (P) 
(ปรับปรุงแผนฯ เพ่ิมเติม
รอบ 6 เดือนหลัง) 

√   แผนปฏิบัติงานหลังจาก          
การปรับปรุงเพ่ิมเตมิแลว 

ประชุมคณะทํางาน 
ตัวช้ีวัดเพ่ือรวบรมวิเคราะห
สถานการณสุขภาพของ
บุคลากรในหนวยงาน 

ประชุมคณะทํางาน 
ตัวช้ีวัดเพ่ือรวบรม
วิเคราะหสถานการณ
สุขภาพของบุคลากร     
ในหนวยงาน 
 

√   รายงานการประชุม        
กลุมการเงิน 

- กําหนดนโยบาย 
- กําหนดมาตรการสําคัญ 

- กําหนดนโยบาย
(เพ่ิมเติม) 
- กําหนดมาตรการ
สําคัญ (เพ่ิมเติม) 

√   - กําหนดนโยบาย 
(เพ่ิมเติม) 
- กําหนดมาตรการสําคัญ 
(เพ่ิมเติม) 
 

สํารวจสถานการณสุขภาพ
ของบุคลากรกองคลัง           
ปจจุบันดวยการวัดคา BMI 

สํารวจสถานการณ
สุขภาพของบุคลากรกอง
คลัง ปจจุบันดวยการวัด
คา BMI 
วันท่ี 18 พ.ค. 2563 

√   ผลสํารวจคา BMI 

ประเมินความเสี่ยงตอ     
การเกิดโรคหัวใจและ    
หลอดเลือดสมองในอนาคต
ของบุคลากรอายุ 35 ป
ข้ึนไป 
 

แจงเวียนประเมิน    
ความเสีย่งตอการเกิด
โรคหัวใจและหลอด
เลือดสมองในอนาคต
ของบุคลากรอายุ 35 ป
ข้ึนไป 

√   หลักฐานประกอบ            
การตรวจรางกายและ
วิเคราะห CV risk score 
(ระดับ 4 ของมิติ 2.2.1) 

การตรวจสุขภาพประจํา    
ป 2563 ของบุคลากร     
ทุกคนในกองคลัง 
 

การตรวจสุขภาพประจํา 
ป 2563   ของ
บุคลากรทุกคน  ในกอง
คลัง 

√ 
 
 
 

  ขาราชการตรวจแลว 16 
คน ลูกจางประจาํ 7 คน          
(เขารับการตรวจฯ ของ
สสม.) ตองไดรอยละ 95 
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กิจกรรม/ขั้นตอน  
การดําเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ไดปฏิบัติจริง 

สภาพการดําเนินงาน หลักฐานประกอบการ
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
เสร็จแลว 

ระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไม
ดําเนินงาน 

 
 
 
 
รวบรวมหลักฐานการ
วิเคราะหประกอบ            
การตรวจรางกายและ
วิเคราะห CV risk score 
(ระดับ 4 ของมิติ 2.2.1) 

 
 
 
 
 
 
ประเมินความเสี่ยงตอ
การเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดสมองใน
อนาคตของบุคลากรอายุ 
35 ปข้ึนไป 

 
 
 
 
 
√ 

ข้ึนไปถึงจะได 0.3 
คะแนน ประมาณ 60 คน
ข้ึนไป 
 
 
รวบรวมหลักฐานการ
วิเคราะหประกอบ            
การตรวจรางกายและ
วิเคราะห CV risk score 
(ระดับ 4 ของมิติ 2.2.1) 

สํารวจสถานการณสุขภาพ
ของบุคลากรกองคลัง           
ปจจุบันดวยการวัดคา BMI 

สํารวจสถานการณ
สุขภาพของบุคลากรกอง
คลัง ปจจุบันดวยการวัด
คา BMI 
วันท่ี 18 ก.ค. 2563 

√   ผลสํารวจคา BMI 

การเขารวมกิจกรรมกาวทา
ใจ Season 2  

ลงทะเบียนการเขารวม
กิจกรรมกาวทาใจ 
Season 2  

√   หลักฐานการการเขารวม
กิจกรรมกาวทาใจ 

รายงานผลในระบบ DOC    √ Link รายงาน ผลระบ บ 
DOC 

 
มิติท่ี 2 
 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
การดําเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ไดปฏิบัติจริง 

สภาพการดําเนินงาน หลักฐานประกอบการ
ดําเนินงาน ดําเนินการ

เสร็จแลว 
ระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินงาน 

1. จัดประชุมคณะทํางาน
การจัดการความรู 

จัดประชุมคณะทํางานการ
จัดการความรู 
 

√   รายงานการประชุม 

2. ดําเนินการ ดังน้ี 
- ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
จัดการขอมลูและความรู  
- กําหนดนโยบาย (เพ่ิมเติม) 
- กําหนดมาตรการสําคัญ 
(เพ่ิมเติม) 

- ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
จัดการขอมลูและความรู  
- กําหนดนโยบาย
(เพ่ิมเติม) 
- กําหนดมาตรการสําคัญ 
(เพ่ิมเติม) 
 

√   แผนปฏิบัติงาน       
หลังการปรบัปรุง
เพ่ิมเตมิแลว 

3. จัดกิจกรรม ดังน้ี 
จัดกิจกรรม 
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ภายในกลุมการเงิน 

- ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูภายในกลุมการเงิน 
- ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูภายในกลุม

√   รายงานการประชุม/
สรุปบทเรียน รูปถาย 



 -7-  

 
 

- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ภายในกลุมอํานวยการ 
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ภายในกลุมพัสด ุ
- ประชุมแลกเปลี่ยน 
ภายในกลุมงบประมาณ 
- ประชุมแลกเปลี่ยน 
ภายในกลุมบัญชี 
 

อํานวยการ 
- ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูภายในกลุมพัสด ุ
- ประชุมแลกเปลี่ยน 
ภายในกลุมงบประมาณ 
- ประชุมแลกเปลี่ยน 
ภายในกลุมบัญชี 
 

4. จัดทํา KM /คูมือ       
การปฏิบัติงาน/Flow Chart 
กระบวนการทํางาน/    
ความเสีย่งท่ีเกิดข้ึนในงาน 
(คําถาม-คําตอบ)           
ฝายละ 3 เรือ่ง (ทุกคนในฝาย) 
 
 

4. จัดทํา KM /คูมือ       
การปฏิบัติงาน/Flow 
Chart กระบวนการ
ทํางาน/    ความเสี่ยงท่ี
เกิดข้ึนในงาน (คําถาม-
คําตอบ) ฝายละ 3 เรื่อง 
(ทุกคนในฝาย) 
 

 √    - คูมือการปฏบิัติงาน 
  - Flow Chart 

กระบวนการทํางาน 
  - ความเส่ียงที่เกิดขึ้นจาก

การทํางาน  
  - รูปเลม KM 
 - สรุปบทเรียน 

รายงานผลในระบบ DOC    √ Link รายงานผลระบบ 
DOC 

 
มิติท่ี 3 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน  
การดําเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ไดปฏิบัติจริง 

สภาพการดําเนินงาน หลักฐานประกอบการ
ดําเนินงาน ดําเนินการ

เสร็จแลว 
ระหวาง

ดําเนินการ 
ยังไม

ดําเนินงาน 

1. จัดทําแผนปฏิบัติการ
สงเสริมความผูกพัน       
ตอองคกร (P) 
(ปรับปรุงเพ่ิมเติม) 

จัดทําแผนปฏิบัติการ
สงเสริมความผูกพัน       
ตอองคกร (P) 
(ปรับปรุงเพ่ิมเติม) 
 

√   แผนปฏิบัติการสงเสริม
ความผูกพันตอองคกร (P) 
(ปรับปรุงเพ่ิมเติม) 

2. ประชุมคณะทํางาน 
ตัวช้ีวัด เพ่ือรวบรวม 
วิเคราะหสถานการณ    
ความผูกพันของบุคลากร  
ในหนวยงาน 

ประชุมคณะทํางาน 
ตัวช้ีวัด เพ่ือรวบรม
วิเคราะหสถานการณ
ความผูกพัน          
ของบุคลากรใหนวยงาน 
 

√   รายงานการประชุม  
 
 
 
 

3. ดําเนินการ ดังน้ี                         
- สํารวจสถานการณสุขภาพ
ของบุคลากรในหนวยงาน 
(แบบสอบถามจาก        
กองการเจาหนาท่ี) 
- การหนดนโยบาย 
(ปรับปรุงเพ่ิมเติม) 
- กําหนดมาตรการสําคัญ 

- สํารวจสถานการณ
สุขภาพของบุคลากร   
ในหนวยงาน 
(แบบสอบถามจาก        
กองการเจาหนาท่ี) 
- การหนดนโยบาย 
(ปรับปรุงเพ่ิมเติม) 
- กําหนดมาตรการสําคัญ 

√   หลักฐานประกอบการ
ดําเนินการ 
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(ปรับปรุงเพ่ิมเติม) (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) 
 

4. ดําเนินการ ดังน้ี (D) 
- จัดกิจกรรมประชุม
เสรมิสรางคุณภาพชีวิตและ 
สิ่งแวดลอมท่ีดีของบุคลากร
กองคลัง 
- กิจกรรมคัดเลือกบุคลากร
ท่ีมีผลงานโดนเดน ขวัญใจ
กองคลัง 
- กิจกรรมมมุสรางสุข     
(สื่อโทรทัศนแหงการเรียนรู,  
ตูยาเพ่ือรักษา) 
- แบบสอบถามการเขารวม
กิจกรรมท่ีจดัข้ึนภายใน
หนวยงาน 
 

- จัดกิจกรรมระชุม
เสรมิสรางคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดลอมท่ีดี   
ของบุคลากรกองคลัง 
- กิจกรรมคัดเลือก
บุคลากรท่ีมผีลงาน  
โดนเดน ขวัญใจกองคลัง 
- กิจกรรมมมุสรางสุข     
(สื่อโทรทัศนแหงการ
เรียนรู, ตูยาเพ่ือรักษา) 
 
- แบบสอบถามการเขา
รวมกิจกรรมท่ีจัดข้ึน
ภายในหนวย 
 

√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 - วันที่ 16 ก.ค. 63 
 
 
 
- วันที ่16 ก.ค. 63 
หลักฐานประกอบการเขารวม

กิจกรรม (รายงานการประชุม, 
ภาพถาย, ใบลงทะเบียน เปน
ตน) 
 
 
แบบสอบถามการเขารวม
กิจกรรม 

 
 

มิติท่ีประชุม  รับทราบ 

 ตัวช้ีวัดที่ 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ  
 กลุมงบประมาณผูรับผิดชอบตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ                

 โดยนางสาวฉัตรรัตน ตนภูบาล รายงานผลการติดตามกํากับตัวชี้วัด ประจําเดือนสิงหาคม 2563 ดังนี้ 
1.ผลการเบิกจายงบประมาณ ณ วันท่ี  31 สิงหาคม 2563  กองคลังเบิกจายไดสูงกวาเปาหมายท่ีกรมกําหนดไว       
   โดยมีผลการเบิกจาย ดังนี้ 

ประเภทงบ เงินงวด100% เบิกจายสะสมได คิดเปนรอยละ หมายเหตุ 

ภาพรวม 3,608,490.00 3,564,433.20 98.78 เปาหมายกรมภาพรวม  
ส.ค. 63 = รอยละ 96 

 
 

งบดําเนินงาน 3,112,000.00 3,067,943.20 98.58 

งบลงทุน 496,490.00 496,490.00  100 
 
    ขอมูลจากระบบ GFMIS ณ วันท่ี  31 สิงหาคม 2563   
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    ในเดือนกันยายน 2563 เปาหมายเบิกจาย รอยละ 100  (3,608,490.-)  

   เรงรัดเบิกจายภาพรวม   =   44,056.80 บาท  
  เรงรัดเบิกจายงบดําเนินงาน   =   44,056.80 บาท 
 
 

2.แผน/ผลการขับเคล่ือนประจําเดือนสิงหาคม 2563 

ข้ันตอนการดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ 
1. จัดทํารายงานผลผลิตตามเรงรัด
การเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) 
โดยนําขอมูลมาจากระบบ GFMIS 
 

วันท่ี 15 ของทุกเดือน 
(ถาตรงกับวันหยุดใหเปนวันแรก
ของการทํางาน) 

วันท่ี 14 ส.ค. 2563 
ดาวนโหลดผลการเบกิจาย
งบประมาณจากระบบ GFMIS  
มาจัดทํารายงาน รบจ.1 
(เนื่องจากติดวันหยุดและ
หนวยงานตองออกประชุม
ตางจังหวัดหลายหนวยงานใน
สัปดาหท่ี 17 – 21 ส.ค. 2563     
จึงเรียกขอมูลผลเบิกจายในวันนี้) 

2. เสนอรายงานผลผลิตตามเรงรดั
การเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1)
ใหผูอํานวยการกองคลังทราบ  
โดยสรุปวงเงินงบประมาณท่ีตอง
เรงรัดการเบิกจาย เพ่ือใหผูอํานวยการ    
กองคลงัสั่งการเรงรัดการเบิกจาย
พรอม Upload ข้ีนเว็ปไซด 
กองคลัง 

 

วันท่ี 16 - 20 ของทุกเดือน เสนอรายงานผลผลิตตามเรงรัด 
การเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1)
ตอผูอํานวยการกองคลัง เม่ือวันท่ี 
17  ส.ค. 2563 ดังนี้ 
       ผลการเบิกจาย ณ วันท่ี 1  
ส.ค. 2563 กองคลังเบิกจายใน
ภาพรวมไดรอยละ  91  
       คาดวา ณ  31 ส.ค. 2563 
จะสามารถเบิกจายภาพรวมไดสูง
กวาเปาหมายกรม ท่ีรอยละ 97 

3. ติดตามผลการเบิกจายกับกลุมงาน 
ท่ีเก่ียวของภายในกองคลัง 

วันท่ี 21 – 24 ของทุกเดือน วันท่ี 21 – 24  ส.ค. 2563 ติดตาม
ผลการเบิกจายงบประมาณใน
รายการท่ีรอการเบิกจายโดย
ประสานกับกลุมงบประมาณและ
การเงิน และพัสดุเพ่ือติดตาม
เรงรัดการแผนท่ีวางไว 
 

4. รายงานการเบิกจาย ณ วันท่ี 
25 ของทุกเดือน เพ่ือดําเนินการ
ติดตามผลการเบิกจายอีกครั้ง 

วันท่ี 25 ของทุกเดือน 
(ถาตรงกับวันหยุดใหเปนวันแรก
ของการทํางาน) 

วันท่ี 25  ส.ค.  2563 ติดตามผลการ
เบิกจายงบประมาณในระบบ GFMIS   
กองคลังเบิกจายงบประมาณใน
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ข้ันตอนการดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ 
 ภาพรวมไดรอยละ 91  อางอิงผลการ

เบิกจายจากระบบ GFMIS  ณ วันท่ี 
25  ส.ค. 63 ได Up Load ไวท่ีเว็บไซด 
กองคลัง  เรียบรอยแลว หัวขอ  :    
คํารับรองการปฏิบัติราชการ  2563  
ขอยอย :  รอยละการเบิกจาย  
งบประมาณ (รอบ 6 เดือนหลัง) 

5. จัดประชุมรายงานผลการ
ติดตามการเบิกจายงบประมาณ 
ตามตัวชี้วัดท่ี 2.3  รอยละของการ
เบิกจายงบประมาณ 
 

เมษายน  –  กันยายน  2563 วันท่ี 9 ก.ย. 2563 ประชุมติดตาม
และรายงานผลดําเนินการ   
ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการ
เบิกจายงบประมาณ  ขอมูล       
ณ 31 ส.ค. 2563 ในภาพรวม      
กองคลังสามารถเบิกจายไดรอยละ 
98.78 สูงกวาเปาหมายท่ีกรม
กําหนดไว  

 
1. รายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ( รบจ.1) ณ เดอืนสิงหาคม 2563  
กองคลังดําเนินการรายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) ข้ึนเว็ปไซดกองคลังครบทุกเดือน  
สามารถตรวจสอบไดท่ีเว็บไซดกองคลัง ตาม Link ขางใตนี้ 
http://finance.anamai.moph.go.th/main.php?filename=report_budgets 

 
 

มิติท่ีประชุม  รับทราบ 

http://finance.anamai.moph.go.th/main.php?filename=report_budgets
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 ตัวช้ีวัด 2.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนกรมอนามัยกาวสูองคกรท่ีมี
สมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558/PMQA 4.0 
 นางสาวปวิตรา  รุงเรือง หัวหนากลุมพัสดุนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดท่ี 2.4 
 การดําเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใตแผนขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ในเดือน
สิงหาคม 2563 มีดังนี้  
  

กิจกรรม/ขั้นตอน 
การดําเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงานที่ไดปฏิบัติ
จริง 

สภาพการดําเนินงาน **หลักฐานประกอบการดําเนินงาน  
ดําเนนิการ 
เสร็จแลว 

ระหวาง
ดําเนนิการ 

ยังไมได
ดําเนนิงาน 

มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหารการเงินการคลัง 

- ประเมินความพึงพอใจตอการใหบรกิารของ
กองคลัง (ในงานบรกิารจัดหาครุภัณฑที่มีวงเงิน
การจดัซ้ือจัดจางครั้งหนึ่งเกิน 2 ลานบาท)  

 
 

 

✓ 
 

 ผลประเมินความพึงพอใจงานจัดซ้ือ 
จัดจาง  

มาตรการปรับปรุงกระบวนการ
บริหารงานคลังใหมีความโปรงใส 

- มีการจัดทําแนวปฏบิัติกระรบวนการใช
ทรัพยสินของราชการ (การยืม-คืน)  

✓ 
 

  แนวปฏบิัติกระบวนการใชทรัพยสิน
ของราชการ (การยืม-คืน) 

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางาน
และความสมดุลระหวางชีวิตกบัการ
ทํางาน  

ระดับความสําเร็จของการขับเคล่ือนองคการ
สรางสุข 
มิติที่ 1  
- การตรวจสุขภาพประจําป 2563  
ของบุคลากรทุกคนในกองคลัง 
- รวบรวมหลักฐานการวิเคราะห
องคประกอบการตรวจรางกายและวิเคราะห 
CV risk score (ระดับ 4 ของมิติ 2.2.1) 
โดยการประเมินความเส่ียงตอการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในอนาคตของ
บุคลากรอายุ 35 ปขึ้นไป 
มิติที่ 2 
- จัดทําคําถาม-คําตอบเกีย่วกบัความเส่ียง
กระบวนงานในงานคลัง RRHL ของกลุมงาน 
กลุมละ 3 เร่ือง เพื่อเปนขอมูล DM KM 
มิติที่ 3 
- แบบสอบถามการเขารวมกิจกรรมที่จดัขึ้น
ภายในหนวยงาน 

 

 

 

✓ 
 

✓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

✓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ 
 

  
สรุปผลจํานวนของบุคลากรที่ไดรับ 
การตรวจสุขภาพ 
วิเคราะห CV risk score (ระดับ 4 
ของมิติ 2.2.1) 
 
 
 
 
 
 
 
ความเส่ียงที่เกิดจากการทํางาน 
 
 
 
แบบสอบถามการเขารวมกจิกรรม 

 การดําเนินงานในเดือนเปนการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ และการสราง
ความรูความเขาใจใหกับบุคลากร มีการจัดทําแนวปฏิบัติกระบวนการใชทรัพยสินของราชการ (การยืม-คืน) และ
แนวทางการกํากับดูแล ตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการในการบริหารพัสดุ อเพ่ือใหสอดคลองกับการ
ขับเคลื่อนมาตรการและการดําเนินการคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) ของกรมอนามัย เพ่ิมแนวปฏิบัติในการควบคุมของทรัพยสินราชการใหมีการใชในการปฏิบัติงานและเพ่ือ
ประโยชนของราชการเทานั้น มีการประเมินความพึงพอใจในงานการจัดซ้ือจัดจางตอผูรับบริการ จัดทําฐานขอมูล
งานคลัง เพ่ือนํามาปรับปรุงการบริการใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงการรวบรวมปญหาในงาน เปนคําถาม-คําตอบ   
เพ่ือเปนการตอบโตความเสี่ยง RRHL เปนขอพึงระวัง และเขมงวดในการดําเนินงาน ลดขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน  
เพ่ือใหเกิดความถูกตองท้ังในดานของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของเพ่ือลดความเสี่ยงในกระบวนงานนั้นๆ 
 

มิติท่ีประชุม  รับทราบ 
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 ตัวช้ีวัดท่ี 2.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการหนวยงาน 
 นางสาวรัตนติยา  ขําแกว หัวหนากลุมงบประมาณนําเสนอรายงานการติดตามตัวชี้วัด ดังนี้ 
ระดับท่ี 1 มีฐานขอมูลและวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis)   ไมมีการเปลี่ยนแปลงใชฐานขอมูลเดิม 
ระดับท่ี 2 กําหนดมาตรการในการปดชองวาง (Gap Analysis)      ไมมีการเปลี่ยนมาตรการ เนื่องจากสามารถ

ปฏิบัติงานไดตามแผนการดําเนินงาน และ
มาตรการคลอบคลุมแลว 

ระดับท่ี ๓ มีผังกระบวนการทํางานและมีการกํากับติดตาม มีการกํากับติดตามในการประชุมกองคลัง 
 และไดแกไขขอมูลผลการปฏิบัติงาน       

ในระบบ DOC เปนปจจุบนั               
เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 
 
 

รายงานเงินงบประมาณจําแนกตามหนวยงาน กองคลัง รอบ 6 เดือนหลัง ประจําเดือนกนัยายน 2563 

#  หนวยงาน  
 งบประมาณ (บาท)   เบิกจาย (บาท)  

 ทั้งหมด   เงินงบประมาณ   ทั้งหมด   เงินงบประมาณ  

1  สํานักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ 
    

11,034,892.00  
    

11,034,892.00  
      

8,742,079.80  
      

8,742,079.80  

2  สํานักงานเลขานกุารกรม  
      

2,207,375.00  
      

2,207,375.00  
      

1,868,565.62  
      

1,868,565.62  

3 
 สํานักงานโครงการขับเคล่ือนกรมอนามัย 4.0 เพ่ือความรอบ
รูดานสุขภาพของประชาชน  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

                           
-    

4  ศูนยจัดการความรู วิจัย และนวัตกรรม  
                           

-    
                           

-    
                           

-    
                           

-    

5  กองการเจาหนาที ่ 
      

4,783,224.96  
      

4,783,224.96  
      

4,168,788.43  
      

4,168,788.43  

6  กองคลัง  
      

1,599,208.00  
      

1,599,208.00  
      

1,612,751.20  
      

1,612,751.20  

7  กองแผนงาน  
      

2,633,330.27  
      

2,633,330.27  
      

2,317,578.18  
      

2,317,578.18  

8  กลุมตรวจสอบภายใน  
          

406,580.00  
          

406,580.00  
          

374,876.46  
          

374,876.46  

9  กลุมพัฒนาระบบบริหาร  
          

761,433.00  
          

761,433.00  
          

522,970.25  
          

522,970.25  

10  ศูนยความรวมมอืระหวางประเทศ  
          

993,285.00  
          

993,285.00  
          

833,895.20  
          

833,895.20  

11  ศูนยส่ือสารสาธารณะ  
      

5,634,635.45  
      

5,634,635.45  
      

5,509,303.78  
      

5,509,303.78  

12  สํานักสงเสรมิสุขภาพ  
    

18,137,697.00  
    

18,137,697.00  
    

17,824,740.86  
    

17,824,740.86  

13  สํานักทันตสาธารณสุข  
      

6,742,955.00  
      

6,742,955.00  
      

5,321,646.18  
      

5,321,646.18  

14  สํานักโภชนาการ  
    

11,598,344.27  
    

11,598,344.27  
    

11,177,773.94  
    

11,177,773.94  

15  สํานักอนามัยการเจริญพันธุ  
      

5,117,164.00  
      

5,117,164.00  
      

4,285,834.00  
      

4,285,834.00  

16  กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ  
    

17,934,193.02  
    

17,934,193.02  
      

8,728,440.41  
      

8,728,440.41  

17  สถาบันพัฒนาอนามัยเดก็แหงชาต ิ                                 
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รายงานเงินงบประมาณจําแนกตามหนวยงาน กองคลัง รอบ 6 เดือนหลัง ประจําเดือนกนัยายน 2563 

#  หนวยงาน  
 งบประมาณ (บาท)   เบิกจาย (บาท)  

 ทั้งหมด   เงินงบประมาณ   ทั้งหมด   เงินงบประมาณ  

2,428,768.87  2,428,768.87  907,544.95  907,544.95  

18  สํานักอนามัยผูสูงอายุ  
      

7,118,990.25  
      

7,118,990.25  
      

2,290,917.89  
      

2,290,917.89  

19  สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม  
    

11,399,964.56  
    

11,399,964.56  
      

8,859,793.98  
      

8,859,793.98  

20  กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ  
      

4,751,361.00  
      

4,751,361.00  
      

4,716,270.00  
      

4,716,270.00  

21  สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา  
      

3,894,643.00  
      

3,894,643.00  
      

3,637,959.06  
      

3,637,959.06  

22  ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข  
      

3,124,723.00  
      

3,124,723.00  
      

1,427,021.45  
      

1,427,021.45  

23  ศูนยหองปฏิบัติการกรมอนามัย  
    

11,009,195.37  
    

11,009,195.37  
    

10,208,621.87  
    

10,208,621.87  

 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
  ตัวช้ีวัด Function F 1 - 4  ระดับความสําเร็จในการจัดหาครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ท่ีมีวงเงินการจัดซ้ือจัดจางครั้งหนึ่งเกิน 2 ลานบาท 
  นางสาวปวิตรา  รุงเรือง หวัหนากลุมพัสดุนําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน ตวัชีว้ัด F 1 – 4 ดังนี้ 
  

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดําเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงานที่ได 
ปฏิบัติจริง 

สภาพการดําเนินงาน **หลักฐานประกอบการ
ดําเนินงาน  ดําเนนิการ 

เสร็จแลว 
ระหวาง
ดําเนนิการ 

ยังไมได
ดําเนนิงาน 

ติดตามการสงมอบ
ครุภัณฑที่ครบกําหนดตาม
สัญญา (วันที่ครบกาํหนด
ในสัญญา)  

ใน เดื อ น สิ งห าค ม  2 5 6 3  มี สั ญ ญ า 
ท่ีสงมอบอยู 2 สัญญา คือ  
1. สัญญาที่ 5/2563  
เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองพรอมติดต้ัง
สําหรับศูนยบริการขอมูลกรมอนามัย  
(กผ.) (จํานวน 3 งวด)  
- งวด 2 ครบกําหนด 25 ก.ค. 2563 
เงิน 2,080,000 บาท เบิกจายแลว 
 
- งวด 3 ครบกําหนด 25 ก.ค.253 
เงิน 2,080,000 บาท เบิกจายแลว 
 
2. สัญญาที่ 6/2563  
ระบบประชุมออนไลน (Video 
Conference) (กผ.) (จํานวน 3 งวด)  
งวด 2 ครบกําหนด 25 ก.ค. 2563  
เงิน 3,472,160 บาท เบิกจายแลว  
งวด 3 ครบกําหนด 24 ส.ค. 2563  
เงิน 1,736,080 บาท อยูระหวาง
เบิกจาย (ตรวจรับเม่ือ 28 ส.ค. 63) 

 
 
 
 
 
 
 

✓ 

 

✓ 

 

 

 

 

 

✓ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เลขที่ขอเบิกในระบบ GFMIS 
3100025510 
(ลงวันที่ 13.08.2020) 
เลขที่ขอเบิกในระบบ GFMIS 
3100028670 
(ลงวันที่ 08.09.2020) 
 
 
 
เลขที่ขอเบิกในระบบ GFMIS 
3100025165 
(ลงวันที่ 13.08.2020) 
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ในเดือนสิงหาคม 2563 เปนการบริหารสัญญาใน 3 สัญญา ท่ีมีงวดตามสัญญามากกวา 1 งวด คือ 
 1. สัญญาท่ี 5/2563 รายการเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองพรอมติดตั้งสําหรับศูนยบริการขอมูล 
      กรมอนามัย (กผ.) วงเงินทําสัญญา 5,200,000 บาท จํานวน 3 งวด เบิกจายครบแลว ดังนี้  

  งวด 1 ครบ 25 มิ.ย.63  เงิน 2,080,000 บาท เบิกจายแลว  
  งวด 2 ครบ 25 ก.ค.63  เงิน 2,080,000 บาท เบิกจายแลว  
  งวด 3 ครบ 24 ส.ค.63  เงิน 1,040,000 บาท เบิกจายแลว  

2. สัญญาท่ี 6/2563 รายการระบบประชุมออนไลน (VideoConference) (กผ.)  
    วงเงินทําสัญญา 8,680,400 บาท จํานวน 3 งวด ดังนี้  

          งวด 1 ครบ 25 มิ.ย.63  เงิน 3,472,160 บาท เบิกจายแลว  
 งวด 2 ครบ 25 ก.ค.63  เงิน 3,472,160 บาท เบิกจายแลว  
 งวด 3 ครบ 25 ส.ค.63 เงิน 1,736,080 บาท ตรวจรับแลว 28 ส.ค.63 อยูระหวางดําเนินการ
เบิกจาย 

3. สัญญาท่ี 11/2563 โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัล 4.0 เพ่ือยกระดับการเรียนรูสงเสริมสุขภาพและ 
 อนามัยสิ่งแวดลอม (กผ.) วงเงินทําสัญญา 2,845,000 บาท จํานวน 4 งวด ดังนี้  

      งวด 1 ครบ 24 พ.ค.63  เงิน 569,000 บาท เบิกจายแลว        
 งวด 2 ครบ 25 ก.ค.63  เงิน 853,500 บาท เบิกจายแลว  
     งวด 3, 4 ยังไมครบกําหนดสงมอบ  
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รายละเอียดการเบิกจา่ย สญัญาการจดัหาครุภณัฑ์ ท่ีมีวงเงินการจดัซือ้จดัจ้างเกิน 2 ล้านบาท 

ส่งมอบ ตรวจรับ เบิกจ่าย

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 กองคลัง 

(จัดหาให้หน่วยงานส่วนกลาง

 7 หน่วยงาน)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที�นั�ง (ดีเซล) 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ�ากว่า 2,400 ซีซี หรือ

กําลังเครื�องยนต์สูงสุดไม่ตํ�ากว่า 90 กิโลวัตต์

        12,880,000 12,870,000.00     7/2563 24 ม.ีค.63/

ครบกําหนด 23 พ.ค.63

1      12,870,000.00 3100021268 26.05.2020

2 กองแผนงาน           3,000,000 2,845,000.00       11/2563 9 เม.ย.63/ 4

 งวด 1 ครบ 24 พ.ค.63   งวด 1/4        569,000.00 3100022248 05.06.2020

งวด 2 ครบ 8 ก.ค.ค.63   งวด 2/4        853,500.00 3100024469 31.07.2020

งวด 3 ครบ 6 ก.ย.63

งวด 4 ครบ 5 พ.ย.63

          8,969,000 8,680,400.00       6/2563 27 ม.ีค.63/ 3

 งวด 1 ครบ 25 ม.ิย.63   งวด 1/3     3,472,160.00 3100023953 30.06.2020

งวด 2 ครบ 25 ก.ค.63   งวด 2/3     3,472,160.00 3100025165 13.08.2020

งวด 3 ครบ 24 ส.ค.63   งวด 3/3     1,736,080.00 อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่าย 

          5,300,000 5,200,000.00       5/2563 27 ม.ีค.63/ 3

 งวด 1 ครบ 25 ม.ิย.63   งวด 1/3 2,080,000.00   3100025501 14.07.2020

งวด 2 ครบ 25 ก.ค.63   งวด 2/3 2,080,000.00   3100025510 13.08.2020

งวด 3 ครบ 24 ส.ค.63   งวด 3/3 1,040,000.00   3100028670 08.09.2020

3 สํานักโภชนาการ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

เครื�องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ

          2,193,500 2,188,150.00       4/2563 24 ม.ีค.63/

ครบกําหนด 22 พ.ค.63

1        2,188,150.00 3100021098 24.06.2020 *จ่าย 2,100,624.- 

มีค่าปรับ 87,526.-

4 สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ�า ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

เครื�องตรวจวัดคุณภาพนํ�าหลายพารามิเตอร์

2,140,000         2,033,000.00       9/2563 30 ม.ีค.63/

ครบกําหนด 28 ก.ค.63

1        2,033,000.00 3100021412 15.05.2020

5 สํานักอนามัยสิ�งแวดล้อม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

เครื�องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 

ไมครอน (PM 2.5) แบบอัตโนมัติ

          2,953,200 2,920,000.00       10/2563 30 ม.ีค.63/

ครบกําหนด 28 ม.ิย.63

1        2,920,000.00 3100024273 30.06.2020

6 ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

เครื�องสกัดตัวอย่างและกลั�นระเหยทําให้สาร

เข้มข้นแบบอัตโนมัติ 4,045,000.-

4,045,000         4,028,500.00       8/2563 27  ม.ีค.63/

ครบกําหนด 2 ก.ค.63

1        4,028,500.00 3100024321 22.05.2020

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

โครงการพัฒนาสื�อดิจิทัล 4.0 เพื�อยกระดับ

การเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ�งแวดล้อม

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ระบบประชุมออนไลน์ (Video conference)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื�องกําเนิดไฟฟ้าสํารองพร้อมติดตั�ง สําหรับ

ศูนย์บริการข้อมูลกรมอนามัย

รายละเอียดการเบิกจ่าย

งวด…  จํานวนเงิน (ที�เบิกจ่ายแล้ว)

จํานวน เลขที�เบิก วันที�เบิก

ลําดับ หน่วยงาน (ส่วนกลาง) รายการ

 วงเงิน

การจัดหา
วงเงินทําสัญญา เลขที�สัญญา 

วันที�ลงนามในสัญญา/

วันครบกําหนดสัญญา

จํานวน

(งวด)

 
 
 

ตัวช้ีวัด F 2 – 4... 
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 ตัวช้ีวัด F 2 - 4 ระดับความสําเร็จของการใชบัตรเครดิตราชการเพ่ิมข้ึน 
 นางสาววิชดุา  แสงฤทธิ์ ผูแทนกลุมบัญชีนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด Function 2 - 4 
 การดําเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใตแผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ในเดือน
สิงหาคม 2563 มีดังนี้ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน  
การดําเนินงานตามแผน 

 

กิจกรรม/ขั้ นตอนการ
ดําเนินงานที่ไดปฏิบัติจริง 

สภาพการดําเนินงาน ปญหา
อุปสรรค/
แนวทางการ
แกไข 

หลักฐาน
ประกอบการ
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
เสร็จแลว 

ระหวางการ
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินงาน 

เสนอเรื่องใหกรมฯ 
ทราบหลักเกณฑ
และข้ันตอนการใช
บัตรเครดิตราชการท่ี
กระทรวงการคลัง
กําหนดใหสวน
ราชการนํามาใช 
เพ่ือแจงเวียนให
หนวยงานในสังกัด
กรมฯ นําไปปฏิบัติ 

เสนอเรื่องใหกรมฯ 
ทราบหลักเกณฑ
และข้ันตอนการใช
บัตรเครดิตราชการ
ท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนดใหสวน
ราชการนํามาใช 
เพ่ือแจงเวียนให
หนวยงานในสังกัด
กรมฯ นําไปปฏิบัติ 
 

√    อัพโหลดเอกสาร
ขอมูลขึ้นระบบ 

DOC กรมอนามัย 

เรียบรอยแลว 
 

กําหนดมาตรการ
การใชบัตรเครดิต
ราชการกรมอนามัย 

กําหนดมาตรการ
การใชบัตรเครดิต
ราชการกรมอนามัย 
 

√    อัพโหลดเอกสาร
ขอมูลขึ้นระบบ 

DOC กรมอนามัย 
เรียบรอยแลว 
 

กองคลังจัดทํา
หลักเกณฑและข้ัน
ตอนการใชบัตร
เครดิตราชการของ
กรมอนามัยเผยแพร
ใหทุกหนวยงาน
ทราบและถือปฏิบัติ 

กองคลังจัดทํา
หลักเกณฑและข้ัน
ตอนการใชบัตร
เครดิตราชการของ
กรมอนามัยเผยแพร
ใหทุกหนวยงาน
ทราบและถือปฏิบัติ 
 

√    อัพโหลดเอกสาร
ขอมูลขึ้นระบบ 

DOC กรมอนามัย 
เรียบรอยแลว 
 

กองคลังจัดอบรม
เพ่ือสรางความรู
ความเขาใจใหกับ
หนวยงาน ถึง
วิธีการใชบัตรเครดิต
ราชการ 

กองคลังจัดอบรม
เพ่ือสรางความรู
ความเขาใจใหกับ
หนวยงาน ถึง
วิธีการใชบัตร
เครดิตราชการ 

√    อัพโหลดเอกสาร
ขอมูลขึ้นระบบ 

DOC กรมอนามัย 
เรียบรอยแลว 
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กิจกรรม/ขั้นตอน  
การดําเนินงานตามแผน 

 

กิจกรรม/ขั้ นตอนการ
ดําเนินงานที่ไดปฏิบัติจริง 

สภาพการดําเนินงาน ปญหา
อุปสรรค/
แนวทางการ
แกไข 

หลักฐาน
ประกอบการ
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
เสร็จแลว 

ระหวางการ
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินงาน 

ติดตามประเมินผล
การใชบัตรเครดิต
ราชการ และแกไข 
ปญหาขอขัดของ
ในทางปฏิบัติ  
 

ติดตามประเมินผล
การใชบัตรเครดิต
ราชการ และแกไข 
ปญหาขอขัดของ
ในทางปฏิบัติ  
 

√    อัพโหลด
เอกสารขอมูล
ข้ึนระบบDOC 
กรมอนามัย 
เรียบรอยแลว 
 

สรุปผลการ
ดําเนินงานการใช
บัตรเครดิตราชการ 
ของกรมอนามัย  
 

สรุปผลการ
ดําเนินงานการใช
บัตรเครดิตราชการ 
ของกรมอนามัย  
 

  √  ยังไมถึง
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

มิติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 4.1 ประธานในท่ีประชุมกลาววา ตามหนังสือกองการเจาหนาท่ี ดวนท่ีสุด ท่ี สธ 0902.03/    
ว 4519 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2563 เรื่อง  ขอใหจัดทําการวิเคราะหกรอบอัตรากําลังของหนวยงาน ตามท่ีกรมอนามัย
มอบหมายใหกองการเจาหนาท่ีไดจัดทํากรอบอัตรากําลังของกรมอนามัย กองการเจาหนาท่ีจึงจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการยกระดับการวางแผนบริหารกําลังคนกรมอนามัยรองรับการเปลี่ยนแปลง (CHRO) ระหวางวันท่ี 24 -26 
สิงหาคม 2563 โดยเปนการประชุมระหวางผูแทนหนวยงานสวนกลางและศูนยอนามัย ในการวิเคราะหบทบาท
ภารกิจของกรมอนามัย กระบวนงาน/กิจกรรม ข้ันตอนการดําเนินงาน และเวลามาตรฐาน เพ่ือใหหนวยงานนําไปใช
ในการวิเคราะหและจัดทํากรอบอัตรากําลังใหเปนมาตรฐานเดียว ซึ ่งกองการเจาหนาที่ขอใหหนวยงาน
ดําเนินการดังนี้  
 1 ) วิเคราะหภารกิจและจัดทํากรอบอัตรากําลังของหนวยงานตามกระบวนงาน ข้ันตอน และ
เวลามาตรฐานท่ีกําหนด 
 2 ) ภารกิจท่ีตองดําเนินการหรือภารกิจท่ีคาดวาจะดําเนินการในอนาคต และไมกําหนดไว    
ในกระบวนงาน ข้ันตอน และเวลามาตรฐาน ใหดําเนินการวิเคราะหกระบวนงานและเวลาตามท่ีปฏิบัติงานจริง 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ และประธานในท่ีประชุมมอบใหกลุมงานทุกกลุมไปดําเนินการจัดทําการวิเคราะห           
กรอบอัตรากําลัง ตามภารกิจของแตละกลุมงานและนัดประชุมเพ่ือวิเคราะหกระบวนงานของแตละกลุมงานในวันท่ี 
11 กันยายน 2563  
  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
เลิกประชุมเวลา ๑2.0๐ น. 
 
 นางพิสมัย  พุมสุข ผูจดรายงานการประชุม 
 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด ผูตรวจรายงานการประชุม 
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การประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวช้ีวัด 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกองคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

คร้ังที่ 11/2563 วันพุธที่ 9 กันยายน  2563 ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
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