






การประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวช้ีวัด                                                              
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลังประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ครั้งท่ี 12/2563 วันอังคารท่ี 6 ตุลาคม 2563 ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ช้ัน 2 กรมอนามัย 
  

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

1. นางสาวเกษร พานิชย  ผูอํานวยการกองคลัง ประธาน 
2. นางสาวรัตนติยา ขําแกว นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมงบประมาณ 
3. นางสาวเอกฤทัย สารนาค นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมการเงิน 
4. นางอรุณี อินทรขํา นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมบัญชี 
5. นางสาวปวิตรา รุงเรือง นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมพัสดุ 
6. นางสาวจีระภา   ขาวละเอียด เจาพนักงานธุรการอาวุโส หัวหนากลุมอํานวยการ 
7. นางสาวสิดาพร หวังทรัพยนอย นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ กลุมการเงิน 
8. นางสาวฉัตรรัตน   ตนภูบาล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมงบประมาณ 
9. นางสาวเพ็ญแข แบงดี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมงบประมาณ 
10 นางสาวบุษณี มวงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมการเงิน 
11. นางสาววชิุดา แสงฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมบัญชี 
12. นางสาวทิตยา ศุภกุลธาดาศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมบัญชี 
13. นายวิษณุ แซเตียว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมการเงิน 
14. นายรังสฤษดิ์ เชื้อดวงผุย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุมพัสดุ 
15. นางพิสมัย   พุมสุข เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน กลุมอํานวยการ 
16. นางสาวศศิธร แสนศิลา เจาพนักงานการเงินและบัญชี กลุมงบประมาณ 
17. นางสาวสิริกัญญา หนูบัว เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กลุมพัสดุ 
18. นางสาววนชัพร ศรีกอนติ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุมอํานวยการ 
19. นางดวงกมล คลายพ่ึงสินธุ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมพัสดุ 
20. นางสาวพิมพพิสุทธิ์ ชัยมงคล นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมการเงิน 
21. นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมบัญชี 
22. นางสาวอุษณี ทองชมภู 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 11/2563 

 ประธานขอใหท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 11/2563 เม่ือวันท่ี 9 กันยายน ๒๕๖3 
มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอท่ีประชุมพิจารณา  
  การติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลัง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563) ประจําเดือนกันยายน 2563      
แตละกลุมงานรายงานผลการจัดทําตัวชี้วัดตามความรับผิดชอบดังนี้ 
 

 ตัวช้ีวัดท่ี 1.25 ระดับความสําเร็จของจํานวนงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรม
ท่ีดําเนินการไดอยางนอย 1 เรื่อง และถูกนําไปใชประโยชนอยางนอย 1 เรื่อง  
 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด หัวหนากลุมอํานวยการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน    
ของตัวชี้วัดท่ี 1.25 ดังนี้ 
 นวัตกรรมท่ีดําเนินการและนวัตกรรมถูกนําไปใชประโยชน ไดดําเนินการบันทึกขอมูล     
ตาม Template ในระบบ DOC ภายในวันท่ี 10 กันยายน 2563 และสงสําเนาเอกสารหลักฐานตาม Template 
ใหกับสํานักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เรียบรอยแลว (หนังสือกองคลัง ท่ี สธ 0903.01/2095 ลงวันท่ี          
10 กันยายน 2563)  
 

 ตัวช้ีวัดท่ี 1.28 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ COVID-19 
     นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด หัวหนากลุมอํานวยการนําเสนอรายงานการดําเนินการ          
ตาม Template ตัวชี้วัดท่ี 1.28 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ COVID-19 ซ่ึงไดดําเนินการ      
ถึงระดับท่ี 4 มีรายละเอียดดังนี้     
 ระดับท่ี  4  จัดทํารายงานสรุปการใชจายงบประมาณ ณ วัน ท่ี  30 กันยายน 2563              
มีการเบิกจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน (COVID-19) ซ่ึงไดรับงบประมาณ        
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 10,671,000.-บาท โดยมีผลการเบิกจายรวมเปนเงิน 10,670,982.12บาท คิดเปน        
รอยละ 100  
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 ระดับท่ี 5 การรายงานสถานการณ COVID-19 จากเว็บไซต http://covid19.anamai.moph.go.th 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 มีจํานวนผูปวยติดเชื้อในประเทศ จํานวน 0 คน 

 
 
 

มิติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 

http://covid19.anamai.moph.go.th/
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 ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการขับเคล่ือนองคกรสรางสุข  
   นางสาวพิมพพิสุทธิ์  ชัยมงคล 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 
ตัวช้ีวัดเพ่ือรวบรวม
วิเคราะหสถานการณ
สุขภาพของบุคลากรใน
หนวยงาน 

ประชุมคณะทํางาน 
ตัวช้ีวัดเพ่ือรวบรวม
วิเคราะหสถานการณ
สุขภาพของบุคลากร     
ในหนวยงาน 

√   รายงานการประชุม        
กลุมการเงิน 

- กําหนดนโยบาย 
- กําหนดมาตรการสําคัญ 

- กําหนดนโยบาย
(เพ่ิมเติม) 
- กําหนดมาตรการ
สําคัญ 
(เพ่ิมเติม) 

√   - กําหนดนโยบาย 
(เพ่ิมเติม) 
- กําหนดมาตรการสําคัญ 
(เพ่ิมเติม) 
 
 

สํารวจสถานการณสุขภาพ
ของบุคลากรกองคลัง           
ปจจุบันดวยการวัดคา BMI 

สํารวจสถานการณ
สุขภาพของบุคลากร  
กองคลัง ปจจุบันดวย
การวัดคา BMI 
วันท่ี 18 พ.ค. 2563 

√   ผลสํารวจคา BMI 

ประเมินความเสี่ยงตอ     
การเกิดโรคหัวใจและ    
หลอดเลือดสมองในอนาคต
ของบุคลากรอายุ 35 ป
ข้ึนไป 
 

แจงเวียนประเมิน    
ความเสีย่งตอการเกิด
โรคหัวใจและหลอด
เลือดสมองในอนาคต
ของบุคลากรอาย ุ35 ป
ข้ึนไป 

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

การตรวจสุขภาพประจํา    
ป 2563 ของบุคลากร     
ทุกคนในกองคลัง 
 
 
 
 
 
รวบรวมหลักฐานการ
วิเคราะหประกอบ            
การตรวจรางกายและ

การตรวจสุขภาพประจํา    
ป 2563 ของบุคลากร     
ทุกคนในกองคลัง 
 
 
 
 
 
 
ประเมินความเสี่ยงตอ
การเกิดโรคหัวใจและ

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

  ขาราชการตรวจแลว 16 
คน ลูกจางประจาํ 7 คน          
(เขารับการตรวจฯ ของ
สสม.) ตองไดรอยละ 95 
ข้ึนไปถึงจะได 0.3 
คะแนน ประมาณ 60 คน
ข้ึนไป 
 
 
รวบรวมหลักฐานการ
วิเคราะหประกอบ            
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กิจกรรม/ขั้นตอน  
การดําเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ไดปฏิบัติจริง 

สภาพการดําเนินงาน หลักฐานประกอบการ
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
เสร็จแลว 

ระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไม
ดําเนินงาน 

วิเคราะห CV risk score 
(ระดับ 4 ของมิติ 2.2.1) 

หลอดเลือดสมอง      
ในอนาคตของบุคลากร
อายุ 35 ปข้ึนไป 

การตรวจรางกายและ
วิเคราะห CV risk score 
(ระดับ 4 ของมิติ 2.2.1) 

สํารวจสถานการณสุขภาพ
ของบุคลากรกองคลัง           
ปจจุบันดวยการวัดคา BMI 

สํารวจสถานการณ
สุขภาพของบุคลากร  
กองคลัง ปจจุบันดวย
การวัดคา BMI 
วันท่ี 18 ก.ค. 2563 

√   ผลสํารวจคา BMI 

การเขารวมกิจกรรม      
กาวทาใจ 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 
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ภายในกลุมอํานวยการ 
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ภายในกลุมพัสด ุ
- ประชุมแลกเปลี่ยน 
ภายในกลุมงบประมาณ 
- ประชุมแลกเปลี่ยน 

- ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูภายในกลุมการเงิน 
- ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูภายในกลุม
อํานวยการ 
- ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูภายในกลุมพัสด ุ
- ประชุมแลกเปลี่ยน 
ภายในกลุมงบประมาณ 
- ประชุมแลกเปลี่ยน 
ภายในกลุมบัญชี 

√   รายงานการประชุม/
สรุปบทเรียน รูปถาย 
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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/ ความเสีย่งท่ี
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 เพ่ือรวบรวม
วิเคราะหสถานการณ
ความผูกพัน          
ของบุคลากรใหนวยงาน 
 

√   รายงานการประชุม  
 
 
 
 

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

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

√   หลักฐานประกอบการ
ดําเนินการ 

4. ดําเนินการ ดังน้ี (D) 
- จัดกิจกรรมประชุม
เสรมิสรางคุณภาพชีวิตและ 
สิ่งแวดลอมท่ีดีของบุคลากร
กองคลัง 
- กิจกรรมคัดเลือกบุคลากร

- จัดกิจกรรมประชุม
เสรมิสรางคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดลอมท่ีดี   
ของบุคลากรกองคลัง 
- กิจกรรมคัดเลือก
บุคลากรท่ีมผีลงาน  

√ 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 - วันที่ 16 ก.ค. 63 
 
 
 
- วันที ่16 ก.ค. 63 
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ท่ีมีผลงานโดนเดน ขวัญใจ
กองคลัง 
- กิจกรรมมมุสรางสุข     
(สื่อโทรทัศนแหงการเรียนรู,  
ตูยาเพ่ือรักษา) 
- แบบสอบถามการเขารวม
กิจกรรมท่ีจดัข้ึนภายใน
หนวยงาน 
 

โดนเดน ขวัญใจกองคลัง 
- กิจกรรมมมุสรางสุข     
(สื่อโทรทัศนแหงการ
เรียนรู, ตูยาเพ่ือรักษา) 
 
- แบบสอบถามการเขา
รวมกิจกรรมท่ีจัดข้ึน
ภายในหนวย 
 

 
 
 
√ 
 
 
 

 
 
 
 
 
√ 
 

 
 
 
 
 
 
 

หลักฐานประกอบการเขารวม

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

 

 ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ  
 กลุมงบประมาณผูรับผิดชอบตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ                

 โดยนางสาวฉัตรรัตน ตนภูบาล รายงานผลการติดตามกํากับตัวชี้วัด ประจําเดือนกันยายน 2563 ดังนี้ 

1. ผลการเบิกจายงบประมาณ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563  กองคลังเบิกจายไดตามเปาหมายท่ีกรม
กําหนดไว โดยมีผลการเบิกจาย ดังนี้ 

ประเภทงบ เงินงวด100% เบิกจายสะสมได คิดเปนรอยละ หมายเหตุ 

ภาพรวม 3,618,407.50 3,618,407.50 100 
เปาหมายกรมภาพรวม  
ก.ย. 2563 = รอยละ 

100 
 

 

งบดําเนินงาน 3,112,000.00 3,112,000.00 100 

งบลงทุน 506,407.50 506,407.50 100 
 

    ขอมูลจากระบบ GFMIS ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563   
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2. แผน/ผลการขับเคล่ือนประจําเดือนกันยายน 2563 

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

วันท่ี 15 ของทุกเดือน 
(ถาตรงกับวันหยุดใหเปนวันแรก
ของการทํางาน) 

วันท่ี 15 ก.ย. 2563 
ดาวนโหลดผลการเบิกจาย
งบประมาณจากระบบ GFMIS  
มาจัดทําทํารายงาน รบจ.1 
 

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

 

วันท่ี 16 - 20 ของทุกเดือน เสนอรายงานผลผลิตตามเรงรัด 
การเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1)
ตอผูอํานวยการกองคลัง เม่ือวันท่ี 
18  ก.ย. 2563 ดังนี้ 
       ผลการเบิกจาย ณ วันท่ี 15  
ก.ย. 2563 กองคลังเบิกจายใน
ภาพรวมไดรอยละ  98.67 
  
       คาดวา ณ  30 ก.ย. 2563 
จะสามารถเบิกจายภาพรวมได
ตามเปาหมายกรม ท่ีรอยละ 100 
 

3. ติดตามผลการเบิกจายกับกลุมงาน 
ท่ีเก่ียวของภายในกองคลัง 

วันท่ี 21 – 24 ของทุกเดือน วันท่ี 21 – 24  ก.ย. 2563   
ติดตามผลการเบิกจายงบประมาณ
ในรายการท่ีรอการเบิกจายโดย
ประสานกับกลุมงบประมาณ
การเงิน และพัสดุเพ่ือติดตาม
เรงรัดรายการท่ีอยูระหวาง      
รอการเบิกจาย 
 

4. รายงานการเบิกจาย ณ วันท่ี 
25 ของทุกเดือน เพ่ือดําเนินการ
ติดตามผลการเบิกจายอีกครั้ง 
 

วันท่ี 25 ของทุกเดือน 
(ถาตรงกับวันหยุดใหเปนวันแรก
ของการทํางาน) 

วันท่ี 25  ก.ย.  2563 ติดตามผลการ
เบิกจายงบประมาณในระบบ GFMIS   
กองคลังเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวมไดรอยละ 100  
อางอิงผลการเบิกจายจากระบบ 
GFMIS  ณ  วันท่ี 25  ก.ย. 2563 
ได Up Load ไวท่ีเว็บไซต กองคลัง  
เรียบรอยแลว หัวขอ  :    คํารับรอง
การปฏิบัติราชการ 2563  
ขอยอย :  รอยละการเบิกจาย  
งบประมาณ  (รอบ 6 เดือนหลัง) 
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ข้ันตอนการดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ 
5. จัดประชุมรายงานผลการ
ติดตามการเบิกจายงบประมาณ 
ตามตัวชี้วัดท่ี 2.3  รอยละของการ
เบิกจายงบประมาณ 
 

เมษายน  –  กันยายน  2563 วันท่ี 6 ต.ค. 2563 ประชุมติดตาม
และรายงานผลดําเนินการ   
ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการ
เบิกจายงบประมาณ  ขอมูล       
ณ 30 ก.ย. 2563 ในภาพรวม      
กองคลังสามารถเบิกจายไดรอยละ 
100 ตามเปาหมายท่ีกรมกําหนด 

 

3. รายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ( รบจ.1) ณ เดือนกันยายน 2563  
กองคลังดําเนินการรายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) ข้ึนเว็บไซตกองคลังครบทุกเดือน  
สามารถตรวจสอบไดท่ีเว็บไซตกองคลัง ตาม Link ขางใตนี้  

http://finance.anamai.moph.go.th/main.php?filename=report_budgets 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://finance.anamai.moph.go.th/main.php?filename=report_budgets
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4. ตารางการถวงน้ําหนักรอบ 6 เดือนหลัง ( เมษายน – กันยายน 2563) 

 
 

มิติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 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 25 กันยายน  2563 

 โดยมีผลเบิกจายจํานวน 1,656,808.-บาท  
 บันทึกแผนและผล 100% รายละเอียด 

 ตามแบบสรุปผลการดําเนินงานฯ ดังนี้ 
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มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
 

27 ศูนย์อนามัยที� 4 สระบุรี 10,367,188.81 10,367,188.81 10,484,776.74 10,484,776.74

28 ศูนย์อนามัยที� 5 ราชบุรี 11,944,599.00 11,944,599.00 11,934,329.48 11,934,329.48

29 ศูนย์อนามัยที� 6 ชลบุรี 11,895,432.43 11,895,432.43 10,250,806.43 10,250,806.43

30 ศูนย์อนามัยที� 7 ขอนแก่น 11,529,646.41 11,529,646.41 10,631,365.21 10,631,365.21

31 ศูนย์อนามัยที� 8 อุดรธานี 9,643,969.16 9,643,969.16 9,016,523.38 9,016,523.38

32 ศูนย์อนามัยที� 9 นครราชสีมา 9,722,642.00 9,722,642.00 9,387,477.00 9,387,477.00

33 ศูนย์อนามัยที� 10 อุบลราชธานี 11,175,774.00 11,175,774.00 10,445,774.00 10,445,774.00

34 ศูนย์อนามัยที� 11 นครศรีธรรมราช 9,150,752.00 9,150,752.00 9,057,590.00 9,057,590.00

35 ศูนย์อนามัยที� 12 ยะลา 11,913,319.00 11,913,319.00 9,863,956.55 9,863,956.55

36 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 7,337,640.62 7,337,640.62 7,000,037.00 7,000,037.00

37 ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์◌ุ  ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 2,770,081.00 2,770,081.00 2,500,416.10 2,500,416.10

38 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 1,294,551.50 1,294,551.50 1,294,551.50 1,294,551.50
# รวม 287,940,848.06 287,940,848.06 266,118,011.90 266,118,011.90

  

ทั�งหมด เงิน
งบประมาณ ทั�งหมด เงินงบประมาณ

1 สํานักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 11,034,892.00 11,034,892.00 10,737,759.80 10,737,759.80

2 สํานักงานเลขานุการกรม 2,207,375.00 2,207,375.00 1,868,565.62 1,868,565.62

3
สานกงานโครงการขบเคลอนกรมอนามย  4.0 เ ว มร รู น
สุขภาพของประชาชน 0 0 0 0

4 ศูนย์จัดการความรู้  วิจัย และนวัตกรรม 0 0 0 0

5 กองการเจ้าหน้าที� 5,352,424.96 5,352,424.96 4,915,960.40 4,915,960.40

6 กองคลัง 1,656,808.00 1,656,808.00 1,656,808.00 1,656,808.00

7 กองแผนงาน 2,981,590.27 2,981,590.27 2,980,509.74 2,980,509.74

8 กลุ่มตรวจสอบภายใน 406,580.00 406,580.00 404,769.79 404,769.79

9 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 623,813.55 623,813.55 618,041.22 618,041.22

10 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 993,285.00 993,285.00 993,285.00 993,285.00

11 ศูนย์สื�อสารสาธารณะ 7,797,635.45 7,797,635.45 7,675,029.78 7,675,029.78

12 สํานักส่งเสริมสุขภาพ 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 12,653,880.27 12,653,880.27 12,647,496.09 12,647,496.09

15 สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์ 7,404,164.00 7,404,164.00 7,398,879.00 7,398,879.00

16 กองกิจกรรมทางกายเพื�อสุขภาพ 17,431,038.02 17,431,038.02 9,651,763.69 9,651,763.69

17 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 2,428,768.87 2,428,768.87 907,544.95 907,544.95

18 สํานักอนามัยผู้สูงอายุ 7,201,878.25 7,201,878.25 6,415,569.05 6,415,569.05

19 สํานักอนามัยสิ�งแวดล้อม 11,399,964.56 11,399,964.56 11,340,913.87 11,340,913.87

20 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 4,751,361.00 4,751,361.00 4,716,270.00 4,716,270.00

21 สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ�า 3,894,753.00 3,894,753.00 3,753,544.43 3,753,544.43

22 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 11,300,887.56 11,300,887.56 11,292,617.56 11,292,617.56

23 ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 11,009,195.37 11,009,195.37 10,208,621.87 10,208,621.87

24 ศูนย์อนามัยที� 1 เชียงใหม่ 14,106,758.00 14,106,758.00 13,451,281.36 13,451,281.36

25 ศูนย์อนามัยที� 2 พิษณุโลก 8,086,111.00 8,086,111.00 7,640,776.75 7,640,776.75

26 ศูนย์อนามัยที� 3 นครสวรรค์ 9,591,436.00 9,591,436.00 9,828,013.50 9,828,013.50

สรุปผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ  2563 ในระบบ DOC ณ วันที� 25 กย.63

กองคลัง (รอบ 6 เดือนหลัง)

# หน่วยงาน
งบประมาณ (บาท) เบิกจ่าย (บาท)
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 ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุม การกํากับดูแล การบริหารงาน 
   นางสาววิชุดา แสงฤทธิ์ ผูแทนกลุมบัญชี นําเสนอรายงานผลการดําเนินการของตัวชี้วัดท่ี 2.1 
  การดําเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใตแผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ประจําเดือนกันยายน 2563 มีดังนี ้
 

กิจกรรม/ขั้นตอน  
การดําเนินงานตามแผน 

กิ จกรรม /ขั้ น ตอนการ
ดําเนินงานที่ไดปฏิบัติจริง 

สภาพการดําเนินงาน ปญหา
อุปสรรค/
แนว
ทางการ
แกไข 

หลักฐานประกอบการ
ดําเนินงาน ดําเนนิการ

เสร็จแลว 
ระหวางการ
ดําเนินงาน  

ยั ง ไ ม ไ ด
ดําเนินงาน 

1.1 เผยแพร ให
เจาหนาที่ทุกระดับทราบ
ถึงระบบการควบคุม   
การกํากับดูแล การ
บริหารงานของกองคลัง 

1.1 เผยแพร ใหเจาหนาที่
ทุกระดับทราบถึงระบบ
การควบคุม การกํากับดูแล 
การบริหารงานของ      
กองคลัง 

√    อัพโหลดเอกสารขอมูลขึ้น

ระบบ DOC กรมอนามัย 
เรียบรอยแลว 
 

1.2 จัดทําคูมือ (SOP) 

หรือ Flow chart 
หลักเกณฑ/แนวทางการ
ปฏิบัติงานทุกระบบงาน 

1.2 จัดทําคูมือ (SOP) 

หรือ Flow chart 
หลักเกณฑ/แนวทางการ
ปฏิบัติงานทุกระบบงาน 

√    อัพโหลดเอกสารขอมูลขึ้น

ระบบ DOC กรมอนามัย 
เรียบรอยแลว 
 

1.3 จัดทําและสง
รายงานการเงินตอ
หนวยงานผูกํากบัดูแล
ตามกฎหมาย ระเบียบ 
อยางเครงครัด 

1.3 จัดทําและสงรายงาน
การเงินตอหนวยงานผู
กํากับดูแลตามกฎหมาย 
ระเบียบ อยางเครงครัด 

√    อัพโหลดเอกสารขอมูลขึ้น

ระบบ DOC กรมอนามัย 
เรียบรอยแลว 
 

1.4 มีฐานขอมูลงานคลัง 
(กฎหมาย ระเบียบ ฯ ท่ี
เกี่ยวกบักระบวนการ
บริหารการเงินการคลัง)
ที่เปนปจจุบัน 

1.4 มีฐานขอมูลงานคลัง 
(กฎหมาย ระเบียบ ฯ ที่
เกี่ยวกบักระบวนการ
บริหารการเงินการคลัง)ที่
เปนปจจุบัน 

√    อัพโหลดเอกสารขอมูลขึ้น

ระบบ DOC กรมอนามัย 
เรียบรอยแลว 
 
 

1.5 ผูตรวจสอบภายใน
ประจําหนวยงาน
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เบื้องตนและรายงานผล
การตรวจสอบให
ผูอํานวยการกองคลัง
ทราบทุกเดือน 

1.5 ผูตรวจสอบภายใน
ประจําหนวยงานตรวจสอบ
การปฏิบัติงานเบือ้งตนและ
รายงานผลการตรวจสอบ
ใหผูอํานวยการกองคลัง
ทราบทุกเดือน 

√    รายงานผลการตรวจสอบ
ใหผูอํานวยการกองคลัง
ทราบและอัพโหลด
เอกสารขอมูลขึ้นระบบ 

DOC  กรมอนามยั 
เรียบรอยแลว 
 

1.6 ผูตรวจสอบภายใน
ประจําหนวยงาน
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เบื้องตนและสงรายงาน
ผลการตรวจสอบทุกไตร
มาส ใหกลุมตรวจสอบ
ภายใน 

1.6 ผูตรวจสอบภายใน
ประจําหนวยงานตรวจสอบ
การปฏิบัติงานเบือ้งตนและ
สงรายงานผลการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส ให
กลุมตรวจสอบภายใน 

√    ดําเนินการสงแบบ
รายงานผลการ
ตรวจสอบของผู
ตรวจสอบภายในประจํา
หนวยงานไตรมาสท่ี 4   
เรียบรอยแลว  

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

1.7 คณะกรรมการควบคุม
ภายในของหนวยงาน 
ดําเนินการรวบรวมขอมูล
และรายงานผลการ
ประเมินการควบคุมภายใน
ประจําปงบประมาณ    
พ.ศ.2563  

√    อัพโหลดเอกสารขอมูลขึ้น

ระบบ DOC กรมอนามัย 
เรียบรอยแลวในเดือน    
ก.ค. 63 
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กิจกรรม/ขั้นตอน  
การดําเนินงานตามแผน 

กิ จกรรม /ขั้ น ตอนการ
ดําเนินงานที่ไดปฏิบัติจริง 

สภาพการดําเนินงาน ปญหา
อุปสรรค/
แนว
ทางการ
แกไข 

หลักฐานประกอบการ
ดําเนินงาน ดําเนนิการ

เสร็จแลว 
ระหวางการ
ดําเนินงาน  

ยั ง ไ ม ไ ด
ดําเนินงาน 

1.8 ดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะของผู
ตรวจสอบภายในกรม
อนามัยและภายนอกกรม
อนามัย และรายงานผล
ใหกลุมตรวจสอบภายใน
และภายนอกกรมอนามยั

ทราบ ภายใน 30 วัน 

1.8 ดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะของผู
ตรวจสอบภายในกรม
อนามัยและภายนอกกรม
อนามัย และรายงานผลให
กลุมตรวจสอบภายในและ
ภายนอกกรมอนามัยทราบ 

ภายใน 30 วัน 

√    ดําเนินการแกไขตาม
ขอเสนอแนะของผู
ตรวจสอบภายในกรม
อนามัย  และอัพโหลด
เอกสารขอมูลขึ้นระบบ 

DOC กรมอนามัย 
เรียบรอยแลว 

 
 

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

2.1 จัดทําชองทางการ
ใหบริการรับเร่ืองรองเรียน/
รองทุกข (เว็บไซตกองคลัง 
,กลองรับขอความ ฯลฯ) 

√    อัพโหลดเอกสารขอมูลขึ้น

ระบบ DOC กรมอนามัย 
เรียบรอยแลว 
 

2.2 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ แนวทางการ
จัดวางระบบควบคุม
ภายใน และการ
ประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน 

2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
แนวทางการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน และการ
ประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน 

√    อัพโหลดเอกสารขอมูล   

ขึ้นระบบ DOC         
กรมอนามัย เรียบรอยแลว 
 

2.3 ปรับปรุง
กระบวนงานในภารกิจ
หลักใหเปนปจจบุัน 

(ปรับปรุง SOP) 
 

2.3 ปรับปรุงกระบวนงาน
ในภารกิจหลักใหเปน

ปจจุบัน (ปรับปรุง SOP) 
 

√    อัพโหลดเอกสารขอมูล    

ขึ้นระบบ DOC        
กรมอนามัย เรียบรอยแลว 

 

การวิเคราะห การควบคุม การกํากับดูแล การบริหารงาน รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน  – กันยายน  2563)  
1. การดําเนินงานของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน มีดังนี้ 

1.1 มีการดําเนินการตามแผนขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน  
1.2 มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องตนและรายงานผลใหผูอํานวยการกองคลังทราบทุกเดือน 
1.3 มีการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน ไตรมาส 3 - 4 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือกองคลัง ท่ี สธ0903.05/224 ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 และ 
ท่ี สธ 0903.05/340 ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2563 ใหกลุมตรวจสอบภายใน ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

1.4 ผลการดําเนินงาน 3 ดาน ไดแก ดานการดําเนินงาน (Operation Objectives) ดานการรายงาน 
(Reporting Objectives) ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ (Compliance Objectives) ของ
ผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน จากผลการรายงานการตรวจสอบไตรมาส 3 – 4 พบวาการปฏิบัติงานท้ัง 3 ดาน 
ครบถวน ถูกตอง ไมมีขอผิดพลาด และสามารถรายงานผลภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
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  2. การดําเนินงานของคณะทํางานการควบคุมภายในของหนวยงาน มีดังนี้ 
  2.1 มีการรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ติดตาม ปค.5 สวน
งานยอย) สําหรับรอบ 6 เดือนแรก ของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอตอผูอํานวยการกองคลังลงนามในรายงานฯ 
เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2563 และไดนํารายงานดังกลาวเผยแพรในเว็บไซตกองคลัง  
  2.2 รวบรวม Flow Chart ทุกระบบงานของกองคลังเพ่ืออัปเดทขอมูลในรอบ 6 เดือนหลัง และจัดทํา
อินโฟกราฟฟกภารกิจหนาท่ี / ขอบเขตงาน กองคลัง เผยแพรในเว็บไซตของกองคลัง 
  2.3 ผลการดําเนินงาน 3 ดาน ไดแก ดานการดําเนินงาน (Operation Objectives) ดานการรายงาน 
(Reporting Objectives) ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ (Compliance Objectives)  ของ
คณะกรรมการควบคุมภายใน จากการประเมินระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการตามแบบ ปค.5 สวนงานยอย 
พบวา ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด 
 

  ตัวช้ีวัด F2-4 ระดับความสําเร็จของการใชบัตรเครดิตราชการเพ่ิมข้ึน 
 การดําเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใตแผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ในเดือน      
กันยายน 2563 มีดังนี้ 
กิจกรรม/ขั้นตอน  
การดําเนินงานตามแผน 

 

กิจกรรม /ขั้ นตอนการ
ดําเนินงานที่ไดปฏิบัติจริง 

สภาพการดําเนินงาน ปญหา
อุปสรรค/
แนวทางการ
แกไข 

หลักฐานประกอบการ
ดําเนินงาน ดําเนินการ

เสร็จแลว 
ระห ว า งก า ร
ดําเนินการ 

ยั ง ไ ม ไ ด
ดําเนินงาน 

เสนอเรื่องใหกรมฯ 
ทราบหลักเกณฑ
และข้ันตอนการใช
บัตรเครดิตราชการท่ี
กระทรวงการคลัง
กําหนดใหสวน
ราชการนํามาใช 
เพ่ือแจงเวียนให
หนวยงานในสังกัด
กรมฯ นําไปปฏิบัติ 

เสนอเรื่องใหกรมฯ 
ทราบหลักเกณฑ
และข้ันตอนการใช
บัตรเครดิตราชการ
ท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนดใหสวน
ราชการนํามาใช 
เพ่ือแจงเวียนให
หนวยงานในสังกัด
กรมฯ นําไปปฏิบัติ 

√    อัพโหลดเอกสารขอมูล

ขึ้ น ระบ บ  DOC กรม
อนามัย เรียบรอยแลว 
 

กําหนดมาตรการ
การใชบัตรเครดิต
ราชการกรมอนามัย 

กําหนดมาตรการ
การใชบัตรเครดิต
ราชการกรมอนามัย 

√    อัพโหลดเอกสารขอมูล

ขึ้ น ระบ บ  DOC กรม
อนามัย เรียบรอยแลว 
 

กองคลังจัดทํา
หลักเกณฑและข้ัน
ตอนการใชบัตร
เครดิตราชการของ
กรมอนามัยเผยแพร
ใหทุกหนวยงาน
ทราบและถือปฏิบัติ 

กองคลังจัดทํา
หลักเกณฑและข้ัน
ตอนการใชบัตร
เครดิตราชการของ
กรมอนามัยเผยแพร
ใหทุกหนวยงาน
ทราบและถือปฏิบัติ 

√    อัพโหลดเอกสารขอมูล

ขึ้ น ระบ บ  DOC กรม
อนามัย เรียบรอยแลว 
 
 

กองคลังจัดอบรม
เพ่ือสรางความรู

กองคลังจัดอบรม
เพ่ือสรางความรู

√    อัพโหลดเอกสาร
ขอมูลข้ึนระบบ DOC 
กรมอนามัย 
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กิจกรรม/ขั้นตอน  
การดําเนินงานตามแผน 

 

กิจกรรม /ขั้ นตอนการ
ดําเนินงานที่ไดปฏิบัติจริง 

สภาพการดําเนินงาน ปญหา
อุปสรรค/
แนวทางการ
แกไข 

หลักฐานประกอบการ
ดําเนินงาน ดําเนินการ

เสร็จแลว 
ระห ว า งก า ร
ดําเนินการ 

ยั ง ไ ม ไ ด
ดําเนินงาน 

ความเขาใจใหกับ
หนวยงาน ถึง
วิธีการใชบัตรเครดิต
ราชการ 

ความเขาใจใหกับ
หนวยงาน ถึง
วิธีการใชบัตร
เครดิตราชการ 

เรียบรอยแลว 
 
 

 

ติดตามประเมินผล
การใชบัตรเครดิต
ราชการ และแกไข 
ปญหาขอขัดของ
ในทางปฏิบัติ  

ติดตามประเมินผล
การใชบัตรเครดิต
ราชการ และแกไข 
ปญหาขอขัดของ
ในทางปฏิบัติ 

√    อัพโหลดเอกสาร
ขอมูลข้ึนระบบ 
DOC กรมอนามัย 
เรียบรอยแลว 
 

สรุปผลการ
ดําเนินงานการใช
บัตรเครดิตราชการ 
ของกรมอนามัย 

สรุปผลการ
ดําเนินงานการใช
บัตรเครดิตราชการ 
ของกรมอนามัย  

√    จํานวนผูใชบัตร
เครดติราชการป 
2563 เพ่ิมข้ึน   
จากป 2562 ท้ังสิ้น 
78 ราย   คิดเปน
รอยละ 73 

 

คะแนนประเมินตนเอง ตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบท่ี 2 (ระดับท่ี 4 และ 5) กองคลัง 
 

ตัวชี้วัด ระดับ เกณฑ คะแนน หลักฐานประกอบ 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 

 
 
 
 
 
F2-4 ระดับ
ความสําเร็จของ
การใชบัตร
เครดิตราชการ
เพ่ิมข้ึน 

4 
 

จํานวนผูใชบัตรเครดิต
ราชการของกรมอนามัย
ปงบประมาณ 2563 
≥ รอยละ 50 จํานวน
ผูใชบัตรเครดิตราชการ
ของกรมอนามัย
ปงบประมาณ 2562 

1 - สรุปผลการใชบัตรเครดิต
ราชการกรมอนามัย
ปงบประมาณ 2563 
- ทะเบียนคุมการใชบัตรเครดิต
ราชการกรมอนามัย 

1 

5 จํานวนผูใชบัตรเครดิต
ราชการของกรมอนามัย
ปงบประมาณ 2563 
≥ รอยละ 60 จํานวน
ผูใชบัตรเครดิตราชการ
ของกรมอนามัย
ปงบประมาณ 2562 

 

1 - สรุปผลการใชบัตรเครดิต
ราชการกรมอนามัย
ปงบประมาณ 2563 
- ทะเบียนคุมการใชบัตรเครดิต
ราชการกรมอนามัย 

1 
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การดําเนินการตามมาตรการ / กิจกรรม  ภายใตแผนการขับเคลื่อนนโยบายของตัวชี้วัด F2-4 ในเดือน 
กันยายน 2563 คือสรุปผลการดําเนินงานการใชบัตรเครดิตราชการของกรมอนามัย (ทะเบียนคุมการใชบัตรเครดิต
ราชการ) โดยรายงานผล output และ outcome ตามเกณฑระดับคะแนนท่ี 4 และ 5 ซ่ึงวัดผลตั้งแต 1 ตุลาคม 2562 
- 30 กันยายน 2563 สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้  

สูตรคํานวณตัวชี้วัด = จํานวนผูใชงานบัตรเครดิต ป 2563 * รอยละ 
                                            จํานวนผูใชบัตรเครดิต ป 2562 
 

การใชบัตรเครดิตราชการ กรมอนามัย 
ป 2562 ป 2563  

จํานวนรายยืม จํานวนเงิน จํานวนรายยืม จํานวนเงิน 
107 43,245,545.00 185 39,824,590.00 

 

จํานวนผูใชบัตรเครดิตราชการป 2563 เพ่ิมขึ้นจากป 2562 ท้ังสิ้น 78 ราย คิดเปนรอยละ 73  
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 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 เ ดื อ น กั น า ย น  2 5 6 3  มี สั ญ ญ า 
ท่ีสงมอบอยู 3 สัญญา คือ  
1. สัญญาที่ 5/2563  
เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองพรอมติดต้ัง
สําหรบัศูนยบริการขอมูลกรมอนามัย  
(กผ.) (จํานวน 3 งวด) วงเงิน 
5,200,000 บาท 
- งวด 3 ครบกําหนด 24 ส.ค.63 
เงิน 1,040,000 บาท  
2. สัญญาที่ 6/2563  
ระบบประชุมออนไลน (Video 
Conference) (กผ.) (จํานวน 3 งวด)  
งวด 3 ครบกําหนด 24 ส.ค. 2563  
เงิน 1,736,080 บาท (ตรวจรับเม่ือ  
28 ส.ค. 63) 
3. สัญญาที่ 11/2563  
โครงการพัฒนาส่ือดิจิทัล 4.0 เพ่ือ
ยกระดับการเรียนรูสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดลอม (กผ.) จํานวน 4 งวด
วงเงินสัญญา 2,845,000 บาท  
งวด 3 ครบกําหนด 6 ก.ย. 63  
เงิน 1,138,000 บาท  
 
งวด 4 ครบกําหนด 5 พ.ย. 63 
เงิน 284,500  บาท  
(ครบกําหนดสงมอบในป 2564)  

 
 
 
 
 
 
 

✓ 

 

 
 

 

✓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เลขที่ขอเบิกในระบบ GFMIS 
3100028670 
(ลงวันที่ 08.09.2020) 
 
 
 

เลขที่ขอเบิกในระบบ GFMIS 
3100027790 
(ลงวันที่ 14.09.2020) 
 
 
 
 
 
เลขที่ขอเบิกในระบบ GFMIS 
3100031463 
(ลงวันที่ 25.09.2020) 
- เปนรายการกันเงินไวเบิก
เหล่ือมป เนื่องจากครบกําหนด
สงมอบในปงบประมาณ 2564 
- Special report รอบ 12 เดือน 

  
ในเดือนกันยายน 2563 เปนการบริหารสัญญาใน 3 สัญญา ท่ีมีงวดตามสัญญามากกวา 1 งวดคือ 

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 14 ก.ค. 63 
 งวด 2 ครบ 25 ก.ค.63  เงิน 2,080,000 บาท เบิกจายแลว 13 ส.ค. 63 
 งวด 3 ครบ 24 ส.ค.63  เงิน 1,040,000 บาท เบิกจายแลว 08 ก.ย. 63 

2. สัญญาท่ี 6/2563 รายการระบบประชุมออนไลน (Video Conference) (กผ.)  
วงเงินทําสัญญา 8,680,400 บาท จํานวน 3 งวด ดังนี้  
งวด 1 ครบ 25 มิ.ย.63  เงิน 3,472,160 บาท เบิกจายแลว 30 มิ.ย. 63 
งวด 2 ครบ 25 ก.ค.63  เงิน 3,472,160 บาท เบิกจายแลว 13 ส.ค. 63 

 งวด 3 ครบ 25 ส.ค.63 เงิน 1,736,080 บาท เบิกจายแลว 14 ก.ย. 63 
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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 5 มิ.ย. 63  
งวด 2 ครบ 25 ก.ค.63  เงิน 853,500 บาท     เบิกจายแลว 31 ก.ค. 63 
งวด 3 ครบ 6 ก.ย.63  เงิน 1,138,000 บาท  เบิกจายแลว 25 ก.ย. 63 
งวด 4 ครบ 5 พ.ย.63  เงิน 284,500 บาท  เปนรายการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป เนื่องจากครบกําหนด

สงมอบในปงบประมาณป 2564  

รายละเอียดการเบิกจาย สัญญาการจัดหาครุภัณฑ ท่ีมีวงเงินการจัดซ้ือจัดจางเกิน 2 ลานบาท 

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

11/2563 9 เม.ย.63/

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 3/4     1,138,000.00 3100031463 25.09.2020

งวด 4 ครบ 5 พ.ย.63        284,500.00

6/2563 27 ม.ีค.63/

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 3100027790 14.09.2020

5/2563 27 ม.ีค.63/

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

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

งวด…  จํานวนเงิน (ที�เบิกจ่ายแล้ว)

จํานวน เลขที�เบิก วันที�เบิก

กองแผนงาน 2

ลําดับ หน่วยงาน (ส่วนกลาง) รายการ

 วงเงิน

การจัดหา
วงเงินทําสัญญา เลขที�สัญญา 

วันที�ลงนามในสัญญา/

วันครบกําหนดสัญญา

จํานวน

(งวด)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

โครงการพัฒนาสื�อดิจิทัล 4.0 เพื�อยกระดับ

การเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ�งแวดล้อม

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ระบบประชุมออนไลน์ (Video conference)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื�องกําเนิดไฟฟ้าสํารองพร้อมติดตั�ง สําหรับ

ศูนย์บริการข้อมูลกรมอนามัย

รายละเอียดการเบิกจ่าย

กันเงินไวเบิกเหลื่อมป

          8,969,000 8,680,400.00       

 

          5,300,000 5,200,000.00       

 

          3,000,000

 

2,845,000.00       4

3

3
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สรุปการวัดผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย.-ก.ย.63) ซ่ึงประเมินโครงการท่ีมีผลลัพธตามระดับ
คะแนน 4 และระดับคะแนน 5 ดังนี้  
 ระดับคะแนน 4 และ 5 วัดการขับเคล่ือนการดําเนินงานโครงการจัดหางบลงทุน (รายการครุภัณฑ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 วัดผล ระดับคะแนน 4 และ 5 วัดความสามารถในการบริหารสัญญาและการเบิกจาย 

วัดผลลัพธการดําเนินงาน (รอยละ) ของครุภัณฑท่ีมีกําหนดสงมอบและตรวจรับในรอบ 6 เดือน
หลังท่ีสามารถเบิกจายได โดยพิจารณาจากวันครบกําหนดในสัญญาในแตละงวด ท่ีครบกําหนดในปงบประมาณ 
มีการตรวจรบัและเบิกจายไดในปงบประมาณ (ภายในกันยายน 2563)    

ระดับคะแนนที่ 4 ระดับคะแนนที่ 5

Output ผลผลิตกระบวนการ Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด (วัดผลเฉพาะรายการครุภัณฑ)

วัดความสามารถในการบริหารสัญญาและการเบิกจาย วัดความสามารถในการบริหารสัญญาและการเบิกจาย

      ≥ รอยละ 80 ของรายการงบลงทุน (ครุภัณฑ) ที่มีกําหนดสงมอบ       > รอยละ 85 ของรายการงบลงทุน (ครุภัณฑ) ที่มีกําหนดสงมอบ

และตรวจรับในรอบ 6 เดือนหลัง สามารถเบิกจายได และตรวจรับในรอบ 6 เดือนหลัง สามารถเบิกจายได 
 

 
สูตร = รอยละของรายการงบลงทุน (ครุภัณฑ) ท่ีมีกําหนดสงมอบและตรวจรับในรอบการประเมินสามารถเบิกจายงบประมาณได         

   (ตามสัญญาของการจัดซ้ือจัดจาง) =  X 100)                

B = โครงการจัดซ้ือจัดจางงบลงทุนท่ีมีกําหนดการสงมอบและตรวจรับสามารถเบิกจายงบประมาณเปนไปตามสัญญา  
(เปาหมายเฉพาะรายการครุภัณฑ)                                       

D = จํานวนโครงการท้ังหมดของงบลงทุน (ครุภัณฑ) ท่ีครบกําหนดสงมอบและตรวจรับในรอบของการประเมิน 

ทุกโครงการท่ีครบกําหนดสงมอบ ตรวจรับและสามารถเบิกจายไดในรอบ 6 เดือน มีการเบิกจายครบท้ัง  

8 โครงการ คิดเปนรอยละ (  X 100  = 8 *100/8)  100 ของรายการงบลงทุน (ครุภัณฑ) ท่ีมีกําหนดสงมอบและ

ตรวจรับ ในรอบการประเมินสามารถเบิ กจ ายงบประมาณ ได  อยู ในระดับคะแนน 5 ตามหลักเกณฑ 
ท่ีกําหนด มีการกันไวเบิกเหลื่อมปซ่ึงครบกําหนดในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงไมอยูตามเง่ือนไขของเกณฑ เนื่องจาก
วันครบกําหนดสงมอบครุภัณฑ (วันท่ี 5 พ.ย. 2563 อยูในปงบประมาณ พ.ศ. 2564) จํานวน 1 โครงการ คือ
โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัล 4.0 เพ่ือยกระดับการเรียนรูสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rungsarid.c
Highlight

rungsarid.c
Highlight

rungsarid.c
Highlight



 -20-  
 

 ตัวช้ีวัด 2.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนกรมอนามัยกาวสูองคกรท่ีมี
สมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558/PMQA 4.0 
 นางสาวปวิตรา  รุงเรือง หัวหนากลุมพัสดุนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดท่ี 2.4 
 การดําเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใตแผนขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ และการสราง
ความรูความเขาใจใหกับบุคลากร มีการดําเนินกิจกรรมและรายงานความกาวหนาแลว  (ภายในวันท่ี 10 ของเดือน) 
และในเดือนกันยายน 2563 มีการดําเนินกิจกรรม ดังนี้  

กิจกรรม/ขั้นตอน 
การดําเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงานที่ไดปฏิบัติ
จริง 

สภาพการดําเนินงาน **หลักฐานประกอบการ
ดําเนินงาน  ดําเนนิการ 

เสร็จแลว 
ระหวาง
ดําเนนิการ 

ยังไมได
ดําเนนิงาน 

มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหารการเงินการคลัง 

- ประเมินความพึงพอใจตอการใหบรกิารของ
กองคลัง (ในงานบรกิารจัดหาครุภัณฑที่มีวงเงิน
การจดัซ้ือจัดจางครั้งหนึ่งเกิน 2 ลานบาท)  

✓ 
 
 

  ผลประเมินความพึงพอใจงานจัดซ้ือ
จัดจางบนเว็บไซต 

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานและ
ความสมดุลระหวางชีวิตกับการ
ทํางาน  

จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการทาํงาน
เชน 5 ส. Big cleaning day และ 
 
 
มุมสุขภาพ 
ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อน
องคการสรางสุข 

✓ 

 

 
 

✓ 
 

  - ภาพกจิกรรมของการจัด Big 
cleaning day  
- หนังสือเวียน 
- คูมือ 5 ส. (upload เพิ่มเติม) 
- ภาพการจัดมุมสุขภาพ(หนากอง
คลัง) 
Link ผลการดําเนินงานของตัวชีว้ัด 
2.2 (ตามมิติที่ 1, 2 และมิติที ่3 

ท้ังนี้ กองคลังไดมีการดําเนินกิจกรรมภายใตแผนขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ และการสราง 
ความรูความเขาใจใหกับบุคลากรกองคลัง และมีการถายทอดใหรับทราบและนําไปสูการปฏิบัติ โดยแผนดังกลาว 
เกิดจากการประเมินสถานะการเป น ระบบราชการ  4 .0  ด วยตน เอง ป ระกอบด วย  6  หมวด  คื อ  
1) การนําองคการ 2 ) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 3 ) ผู รับบริการและผู มีสวนไดสวนเสีย 4 ) การวัด  
การวิเคราะห และการจัดการความรู 5) การมุงเนนบุคลากร 6) การมุงเนนระบบปฏิบัติการ เพ่ือทราบวาหนวยงาน
อยูในระดับใด มีจุดเดน หรือควรปรับปรุงพัฒนาในเรื่องใด โดยพิจาณาระบบงานท่ีมีปจจุบัน วิธีการใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีมาปรับปรุงกระบวนการ ไดแก การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย และนําผลมาวิเคราะห ปรับปรุงกระบวนงาน การดําเนินกระบวนการจัดการความรู (รวบรวม วิเคราะห 
เผยแพร) อยางเปนระบบ เชน รวบรวมเปนคูมือหรือเอกสารการจัดทําเปนฐานขอมูล การจัดทําเปนแนวปฏิบัติ เพ่ือ
ใชในการเรียนรู และตอยอดการพัฒนาของหนวยงาน เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน ผานกิจกรรม
ตางๆ ภายใตแผนขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการและการสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากร เพ่ือพัฒนาให
ระบบงาน และวิธีการตางๆ บรรลุผลการดําเนินการท่ีดี กระตุนใหมีนวัตกรรม สามารถสราง คนหาความรูไดจาก
ประเด็นความรูท่ีรวบรวมไวในฐานขอมูลงานคลัง และจะทําใหม่ันใจวาองคกรมีความยั่งยืน มีการพัฒนาใหกาวไปสู
องคกรท่ีมีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 4.0 โดยมีเกณฑวัดผลการดําเนินกิจกรรมภายใตแผนขับเคลื่อนฯ 
ระดับคะแนนท่ี 4 และ 4 ตาม Template ดังนี้  
เกณฑวัดผลการดําเนินงานกิจกรรมภายใตแผนขับเคล่ือนขับเคล่ือนฯ  
ระดับคะแนนที่ 4   รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามกิจกรรมท่ีกําหนดในแผน รอบ 6 เดือน ไดรอยละ 80 

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

รอยละของกจิกรรมที่ดําเนินการเทียบกบักิจกรรมตามแผน 60 65 70 75 80 
 

ระดับคะแนนที่ 5   รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามกิจกรรมท่ีกําหนดในแผน รอบ 6 เดือน ไดรอยละ 100 
คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

รอยละของกจิกรรมที่ดําเนินการเทียบกบักิจกรรมตามแผน 80 85 90 95 80 
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การสรุปผลการดําเนินกิจกรรมภายใตแผนฯ และหลักฐานประกอบการดําเนินงาน 

6 M แรก 6 M หลัง แผน ผล
เปน

ตามแผน

ไมเปน

ตามแผน

1.1 ทบทวนเครื่องมือที่ใชประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการกองคลัง  ก.พ.-63 ก.พ.-63 ✓ รายงานการประชุม/ภาพการประชุม

1.2 เสนอตอกรรมการบริหารกองเพื่อพิจารณาเครื่องมือที่ใชประเมิน

ความพึงพอใจตอการใหบริการของกองคลัง

 ม.ีค.-63 ม.ีค.-63 ✓ บันทึกขอความเห็นชอบใชแบบสอบถาม

ในการประเมินความพึงพอใจตอการ

ใหบริการของกองคลัง

1.3 ประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของกองคลัง  ก.ค.-63 ก.ย.-63 ✓ ผลประเมินความพึงพอใจงานจัดซื้อจัดจาง

1.4 สงเสริมการใชบัตรเครดิต  ต.ค.-62 ต.ค.-62 ✓ หนังสือเวียนใหหนวยงานปฏิบัติ

1.5 มีฐานขอมูลงานคลังที่เปนปจจุบัน 

(การจัดการความรู DM&KM)

 ม.ค.-ก.ย.63 ม.ค.-ก.ย.63 ✓  - คูมือการปฏิบัติงาน 

 - Flowchart กระบวนการทํางาน

 - ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงาน

 - รูปเลม KM 

 - สรุปบทเรียน

1.6 การรายงานผลการเบิก -จายเงินสวัสดิการตรวจสอบสุขภาพ

ประจําปและ

 ม.ีค.-ก.ย.63 ส.ค.-63 ✓
link ขอมูลรายงานบนเว็บไซต

1.7 การปรับปรุงการใหบริการงานจัดซื้อจัดจางดวยนวัตกรรม (QR 

code การแจงคณะกรรมการฯ)

 ม.ค.-63 ม.ค.-63 ✓ แจงเอกสารใหกับคณะกรรมการพิจารณา

ผลและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ดวย (QR code)

2.1 การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  ธ.ค.-62 ธ.ค.-62 ✓ link รายงานการประชุมติดตาม

ประจําเดือนธันวาคม

2.2 ประกาศหลักเกณฑการประเมินผล

การปฏิบัติราชการกรมอนามัย

 พ.ย.-62 พ.ย.-62 ✓ link รายงานการประชุมติดตาม

ประจําเดือนธันวาคม

2.3 การถายทอดตัวชี้วัดระดับหนวยงานสูระดับกลุมงานและระดับบุคคล


ธ.ค.-62 ธ.ค.-62 ✓ link รายงานการประชุมติดตาม

ประจําเดือน ธ.ค.63

3.1 การจัดทําชองทางการใหบริการรับเรื่องรองเรียน /รองทุกข 

(เว็บไซตกรมและกองคลัง,จดหมาย,กลองขอความ ฯลฯ)

 ต.ค.62-ก.ย.63 ต.ค.62-ก.ย.63 ✓ Link ชองทางที่รับขอรองเรียน/รองทุกข 

หรือภาพที่เกี่ยวของ

3.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดวางระบบและการ

ประเมินผลการควบคุมภายในกรมอนามัย

 ธ.ค.-62 ธ.ค.-62 ✓ หนังสือเชิญประชุม + ภาพการประขุม

3.3 ปรับปรุงกระบวนงาน (Flowchart) ในการะกิจหลัก (ปรับปรุง SOP)  พ.ย.62-ก.พ.63 พ.ย.62-ก.พ.63 ✓ Link Flowchart ของแตละกลุมงาน

เผยแพรบนเว็บไซตกองคลัง

4.1 จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการทํางานเชน 5 ส, Big 

cleaning day,มุมสุขภาพ

  - Big cleaning day  ม.ีค.-63 ม.ีค.-63 ✓ คูสือ 5 ส. + หนังสือเวียน + ภาพกิจกรรม

  - มุมสุขภาพ  ก.พ.-ก.ย.63 ก.พ.-ก.ย.63 ✓ ภาพถายของมุมสุขภาพ

4.2 จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ  ม.ค.-ก.ย.63 ม.ค.-ก.ย.63 ✓ Link หลักฐานการดําเนินงานของตัวชี้วัดที่

 2.2 ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อน

องคกรสรางสุข

4.3 ประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของกองคลัง (รวมกับ 2.1 

เฉพาะดานนวัตกรรม)

 ก.ค.-63 ก.ค.-63 ✓ สรุปผลประเมินความพึงพอใจระบบ

โปรแกรม D-Fins

ผลการดําเนินงานกิจกรรมภายใตแผนขับเคลื่อน มาตรการ และการสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากร

หลักฐานประกอบการดําเนินงาน

มาตรการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารการเงินการคลัง

มาตรการเพิ่มประสิทธิผลของการบริหารงานคลัง

มาตรการปรับปรุงกระบวนการบริหารงานคลังใหมีความโปรงใส

สรุปผล
มาตรการ/กิจกรรมภายใตแผนฯ 

ดําเนินการในรอบ เวลาที่กําหนดในแผน/เวลาแลวเสร็จ 

นโยบาย   การบริหารการเงินการคลัง ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 4.0
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 จากตารางสรุปการดําเนินกิจกรรมภายใตแผนขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ และการสรางความรูความ
เขาใจใหกับบุคลากร และเกณฑการวัดผลการดําเนินงานตาม template ในระดับคะแนนท่ี 4 และ 5 ขางตนฯ   
ในรอบ 6 เดือนหลัง กองคลังมีจํานวนกิจกรรมการดําเนินกิจกรรมตามแผน จํานวน 7 กิจกรรม และสามารถดําเนิน
กิ จ ก ร รม ได ค รบ ท้ั ง  7  กิ จ ก ร รม  คิ ด เป น ร อ ย ล ะค ว าม สํ า เร็ จ ข อ งก าร ดํ า เนิ น งาน ต าม กิ จ ก รรม 
ท่ีกําหนดในแผนรอบ 6 เดือนหลัง ไดรอยละ 100 อยูในระดับคะแนนท่ี 5 (คํานวณคะแนนจากรายงานการกํากับ 
ติดตาม และผลการดําเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ และการสรางความรูความเขาใจใหกับ
บุคลากรในหนวยงาน) และสรุปผลการดําเนินงานท้ัง 2 รอบการประเมินดังนี้  
- รอบ 6 เดือนแรก  
จํานวนกิจกรรม 10 กิจกรรมดําเนินการไดครบตามแผนท้ัง 10 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 100  
อยูในระดับคะแนนท่ี 5 

- รอบ 6 เดือนหลัง  
จํานวนกิจกรรม 7 กิจกรรมดําเนินการไดครบตามแผนท้ัง 7 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 100  
อยูในระดับคะแนนท่ี 5 
มิติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 4.1 ประธานในท่ีประชุมกลาววา ตามท่ีทานอธิบดีกรมอนามัย นายแพทยสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย     
ไดใหนโยบาย ในการประชุมกรมอนามัย เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2563 โดยใหหนวยงานในสังกัดกรมอนามัยจัดทํา
สถานท่ีทํางานตามเกณฑการดําเนินงานสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางานเสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของ
คนทํางาน (Healthy Workplace Happy for Life) ซ่ึงประธานกลาววาเพ่ือใหสถานท่ีทํางานของกองคลัง         
ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย ภายใตแนวคิด “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดลอมดี มีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต” อันจะ
เปนประโยชนตอบุคลากรของกองคลังท่ีทํางานในสถานท่ีท่ีถูกตองสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย โดยประธาน
มอบใหกลุมงานทุกกลุมดําเนินการดังนี้ 
 1.) จัด ทําสถาน ท่ี ทํางานตามเกณฑการดําเนินงานสถาน ท่ี ทํางานน าอยู  น าทํ างาน      
เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทํางาน (Healthy Workplace Happy for Life) 
 2 .) ลดการใชกระดาษท่ีไมจํ าเปน  เชน  การสงขอความทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส            
การใช QR Code ในการดาวนโหลดเอกสาร เปนตน 
 3.) ดานแสงสวาง เพียงพอหรือไม 
 4.) จัดหาตําแหนงท่ีวางเครื่องพิมพ (Printer) แตละกลุมงาน 
 5.) ปรับปรุงภูมิทัศนดานหนาอาคารสํานักงาน 
 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑2.0๐ น. 
 
 นางพิสมัย  พุมสุข ผูจดรายงานการประชุม 
 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 



 -23-  
 

 
การประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวช้ีวัด 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกองคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
คร้ังที่ 12/2563 วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
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การประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวช้ีวัด 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกองคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

คร้ังที่ 12/2563 วันอังคารที่ 6 ตุลาคม  2563 ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
 

 
 
 
 

 
 

 
 




