




ระเบียบวาระการประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวช้ีวัด                                                          
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลังประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ครั้งท่ี 10/2563 วันศุกรท่ี 7 สิงหาคม 2563 ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ช้ัน 2 กรมอนามัย 
                                                                           

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
       
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 9/2563 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 9 กรกฏาคม ๒๕๖3
    
ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลัง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563) ประจําเดือนมิถุนายน 2563 
 - ตัวชี้วัดท่ี 1.25 ระดับความสําเร็จของจํานวนงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรม
ท่ีดําเนินการไดอยางนอย 1 เรื่อง และถูกนําไปใชประโยชนอยางนอย 1 เรื่อง 
 - ตัวชี้วัดท่ี 1.28 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ COVID-19 

 - 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  

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

ครั้งท่ี 10/2563 วันศุกรท่ี 7 สิงหาคม 2563 ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ช้ัน 2 กรมอนามัย 
                                                                   

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

1. นางสาวเกษร พานิชย  ผูอํานวยการ ประธาน 
2. นางสาวรัตนติยา ขําแกว นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมงบประมาณ 
3. นางสาวปวิตรา รุงเรือง นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมพัสดุ 
4. นางสาวจีระภา   ขาวละเอียด เจาพนักงานธุรการอาวุโส หัวหนากลุมอํานวยการ 
5. นางสาวสิดาพร หวังทรัพยนอย นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ กลุมการเงิน 
6 นางสาวฉัตรรัตน   ตนภูบาล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมงบประมาณ 
7. นางสาวทิตยา ศุภกุลธาดาศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมบัญชี 
8. นางสาววิชุดา แสงฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมบัญชี 
9. นายวิษณุ แซเตียว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมการเงิน 
10. นายรังสฤษดิ์ เชื้อดวงผุย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุมพัสดุ 
11. นางพิสมัย   พุมสุข เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน กลุมอํานวยการ 
12. นายมณฑล ตาลเตื้อน เจาพนักงานการเงินและบญัชีชาํนาญงาน กลุมการเงิน 
13. นางสาวสิริกัญญา หนูบัว เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กลุมพัสดุ 
14. นางสาวศศิธร แสนศิลา เจาพนักงานการเงินและบัญชี กลุมงบประมาณ 
15. นางสาวพิมพพิสุทธิ์ ชัยมงคล นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมการเงิน 
16. นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมบัญชี 
17. 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 9/2563 เม่ือวันท่ี 9 กรกฏาคม ๒๕๖3 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอท่ีประชุมพิจารณา  
  การติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลัง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563) ประจําเดือนกรกฏาคม 2563      
แตละทุกกลุมงานรายงานผลการจัดทําตัวชี้วัดตามความรับผิดชอบดังนี้ 
 ตัวช้ีวัดท่ี 1.25 ระดับความสําเร็จของจํานวนงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรม
ท่ีดําเนินการไดอยางนอย 1 เรื่อง และถูกนําไปใชประโยชนอยางนอย 1 เรื่อง  
 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด หัวหนากลุมอํานวยการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดท่ี 1.25 ดังนี้ 
  1.นวัตกรรมท่ีดําเนินการ (ระบบบริหารการเงินการคลัง D-Fins) กองคลังไดดําเนินการ       
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาคีเครือขายระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) รุนท่ี 1 เม่ือวันท่ี 1-3 
กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรม อีโค โคซ่ี บีชฟรอน รีสอรท ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยใหผูใชงานระบบฯ ของ
หนวยงานสวนกลาง เขารวมประชุมกลุม/ถอดบทเรียนการใชงาน/เรียนรูวิธีการใชงานระบบบริหารการเงินการคลัง     
(D-Fins) จํานวน 70 คน โดยมีผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 87.14 มีความพึง
พอใจอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 93.20 โดยมีสถิติผูใชงานระบบบริหารการเงินการคลังในการเบิกจายเงิน
งบประมาณท่ีครบถวน ถูกตอง ตั้งแต 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 จํานวน 2,625 เรื่อง  
แบงออกเปน 
   หนังสือใหม    จํานวน       40  เรื่อง 
   หนังสือกําลังดําเนินงาน   จํานวน  1,759  เรื่อง 
   หนังสือจายเงินแลว   จํานวน     729  เรื่อง 
   หนังสือจัดทํา PO แลว สงคืนหนวยงาน   จํานวน       79  เรื่อง 
 
 2.นวัตกรรมท่ีถูกนําไปใชประโยชน (ระบบควบคุม กํากับและติดตาม เงินยืมราชการ          
ทางอิเล็กทรอนิกส) จากท่ีกองคลังไดพัฒนาระบบควบคุม กํากับและติดตาม เงินยืมราชการทางอิเล็กทรอนิกส      
โดยปรับปรุงการแสดงสถิติการทวงหนี้แตละรายยืม ประกอบกับเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ทําใหสถิติการทวงหนี้เงินยืมตั้งแตเดือน 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2563 ลดลงเหลือจํานวน 0 ราย  
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 ตัวช้ีวัดท่ี 1.28 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ COVID-19 
     กองคลังดําเนินการตาม Template ตัวชี้วัดท่ี 1.28 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
สถานการณ COVID-19 ซ่ึงมีดําเนินการตอ ดังนี้ 
 ระดับท่ี 3 การรายงานผลการเบิกจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปน (COVID-19) ในเดือนมิถุนายน 2563 เปนเงิน 10,410,901.12 บาท คิดเปนรอยละ 97.56  ซ่ึงไดมีการรายงานท่ี
ประชุมกรมอนามัย ครั้งท่ี 10/2563 เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 ณ หองประชุมกําธร สุวรรณกิจ  

 ระดับท่ี 4 จัดทํารายงานสรุปการใชจายงบประมาณในเดือนมิถุนายน 2563 มีการเบิกจายงบ
กลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน (COVID-19) ซ่ึงมีผลการเบิกจายคิดเปนรอยละ 97.56 
 ร ะ ดั บ ท่ี  5  อ ยู ร ะ ห ว า ง ก า ร ร า ย ง า น ส ถ า น ก า ร ณ  COVID-1 9  จ า ก เว็ บ ไ ซ ต 

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

 ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุม การกํากับดูแล การบริหารงาน 
  การดําเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใตแผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ในเดือน 
กรกฎาคม 2563 ดังนี้ 

กิจกรรม/ขั้นตอน  
การดําเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ ไดปฏิบั ติ
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 การ
กํากับดูแล การ
บริหารงานของกองคลัง 

1.1 เผยแพร ให
เจาหนาที่ทุกระดับทราบ
ถึงระบบการควบคุม การ
กํากับดูแล การ
บริหารงานของกองคลัง 

√    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 จัดทําและสง
รายงานการเงินตอ
หนวยงานผูกํากบัดูแล
ตามกฎหมาย ระเบียบ 
อยางเครงครัด 

1.3 จัดทําและสง
รายงานการเงินตอ
หนวยงานผูกํากบัดูแล
ตามกฎหมาย ระเบียบ 
อยางเครงครัด 

√    อัพโหลดเอกสารขอมูล

ขึ้นระบบ DOC กรม
อนามัย เรียบรอยแลว 
 

1.4 มีฐานขอมูลงานคลัง 
(กฎหมาย ระเบียบ ฯ ท่ี
เกี่ยวกบักระบวนการ
บริหารการเงินการคลัง)
ที่เปนปจจุบัน 

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

√    อัพโหลดเอกสารขอมูล

ขึ้นระบบ DOC กรม
อนามัย เรียบรอยแลว 
 
 

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

1.6 ผูตรวจสอบภายใน
ประจําหนวยงาน

  √  ยังไมถึงระยะ 
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กิจกรรม/ขั้นตอน  
การดําเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ ไดปฏิบั ติ
จริง 

สภาพการดําเนินงาน ปญหา
อุปสรรค/แนว
ทางการแกไข 

หลักฐานประกอบการ
ดําเนินงาน ดําเนินการ

เสร็จแลว 
ระหวางการ
ดําเนินงาน  

ยั ง ไ ม ไ ด
ดําเนินงาน 

ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เบื้องตนและสงรายงาน
ผลการตรวจสอบทุกไตร
มาส ใหกลุมตรวจสอบ
ภายใน 

ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เบื้องตนและสงรายงาน
ผลการตรวจสอบทุกไตร
มาส ใหกลุมตรวจสอบ
ภายใน 

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  

√    ดําเนินการรายงานการ
ป ร ะ เมิ น ผ ล ร ะ บ บ
ควบ คุมภาย ในตาม
แบ บ ติดตาม  ป ค .5 
สวนงานยอย (รอบ 6 
เดือนแรก)  และนําขึ้น
เว็ บ ไช ต ก อ งค ลั ง , 
ร ะ บ บ  DOC ก ร ม
อนามัย เรียบรอยแลว 

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 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ แนวทางการ
จัดวางระบบควบคุม
ภายใน และการ
ประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน 

√    อัพโหลดเอกสารขอมูล

ขึ้นระบบ DOC กรม
อนามัย เรียบรอยแลว 
 

2.3 ปรับปรุง
กระบวนงานในภารกิจ
หลักใหเปนปจจบุัน 

(ปรับปรุง SOP) 
 

2.3 ปรับปรุง
กระบวนงานในภารกิจ
หลักใหเปนปจจบุัน 

(ปรับปรุง SOP) 
 

√    ดําเนินการป รับป รุง       

Flow chart ดังนี้  
1.ก า ร คื น ห ลั ก 
ประกันสัญญากรณี
ท่ี ก อ ง ค ลั ง เป น     
ผู ดํ า เ นิ น ก าร ทํ า
สัญญา (วงเงินเกิน 
2 ลานบาทข้ึนไป) 

2.การจัดทําสัญญาซ้ือ
ขาย/สัญญาจาง 

3 .ก ร ะ บ ว น ก า ร
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กิจกรรม/ขั้นตอน  
การดําเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ ไดปฏิบั ติ
จริง 

สภาพการดําเนินงาน ปญหา
อุปสรรค/แนว
ทางการแกไข 

หลักฐานประกอบการ
ดําเนินงาน ดําเนินการ

เสร็จแลว 
ระหวางการ
ดําเนินงาน  

ยั ง ไ ม ไ ด
ดําเนินงาน 

ตรวจสอบใบ สําคัญ
ช ด ใ ช ห นี้ เ งิ น ยื ม
ราชการ 

4.ก ร ะ บ ว น ก า ร
ตรวจสอบใบ สําคัญ 
เบิกจายและจัดทํา ขอ
เบิก 

 
  มิติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 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 
เพ่ิมเตมิรอบ 6 เดือน
หลัง) 

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

√   ผลสํารวจคา BMI 

ประเมินความเสี่ยงตอ     
การเกิดโรคหัวใจและ    
หลอดเลือดสมองในอนาคต

แจงเวียนประเมิน    
ความเสีย่งตอการเกิด
โรคหัวใจและหลอด

√   หลักฐานประกอบ            
การตรวจรางกายและ
วิเคราะห CV risk score 
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กิจกรรม/ขั้นตอน  
การดําเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ไดปฏิบัติจริง 

สภาพการดําเนินงาน หลักฐานประกอบการ
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
เสร็จแลว 

ระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไม
ดําเนินงาน 

ของบุคลากรอายุ 35 ป
ข้ึนไป 
 

เลือดสมองในอนาคต
ของบุคลากรอายุ 35 
ปข้ึนไป 
 

(ระดับ 4 ของมิติ 2.2.1) 

การตรวจสุขภาพประจํา    
ป 2563 ของบุคลากร     
ทุกคนในกองคลัง 
 
 
 
 
 
รวบรวมหลักฐานการ
วิเคราะหประกอบ            
การตรวจรางกายและ
วิเคราะห CV risk score 
(ระดับ 4 ของมิติ 2.2.1) 

การตรวจสุขภาพ
ประจํา    ป 2563 
ของบุคลากร     ทุก
คนในกองคลัง 
 
 
 
 
ประเมินความเสี่ยงตอ
การเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดสมองใน
อนาคตของบุคลากร
อายุ 35 ปข้ึนไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

√  ขาราชการตรวจแลว 16 
คน ลูกจางประจาํ 7 คน          
(เขารับการตรวจฯ ของ
สสม.) ตองไดรอยละ 95 
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
สุขภาพของบุคลากร
กองคลัง ปจจุบันดวย
การวัดคา BMI 
วันท่ี 18 ก.ค. 2563 
 

√   ผลสํารวจคา BMI 

การเขารวมกิจกรรมกาวทา
ใจ Season 2  

ลงทะเบียนการเขา
รวมกิจกรรมกาวทาใจ 
Season 2  

√   หลักฐานการการเขารวม
กิจกรรมกาวทาใจ 

รายงานผลในระบบ DOC    √ Link รายงาน ผลระบ บ 
DOC 
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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 
ภายในกลุมบัญชี 
 

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

√   รายงานการประชุม/
สรุปบทเรียน รูปถาย 

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 
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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 
(ปรับปรุงเพ่ิมเติม) 

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

√   หลักฐานประกอบการ
ดําเนินการ 

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 
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 ตัวช้ีวัดที่ 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ  
 กลุมงบประมาณผูรับผิดชอบตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ                                    
โดยนางสาวฉัตรรัตน ตนภูบาล รายงานผลการติดตามกํากับตัวชี้วัด ประจําเดือน  ก.ค. 2563  ดังนี้ 

         1.ผลการเบิกจายงบประมาณ ณ วันท่ี  31 ก.ค. 2563  กองคลังเบิกจายไดต่ํากวาเปาหมายท่ีกรม
กําหนดไว โดยมีผลการเบิกจาย  ดังนี้ 

ประเภทงบ เงินงวด100% เบิกจายสะสมได คิดเปนรอยละ หมายเหตุ 

ภาพรวม 3,550,890.00 3,241,049.00 91.27 เปาหมายกรมภาพรวม  
ก.ค. 63 = รอยละ 94 

 
 

งบดําเนินงาน 3,054,400.00 2,744,559.00 89.86 

งบลงทุน 496,490.00 496,490.00  100 
 

    ขอมูลจากระบบ GFMIS ณ  วันท่ี  31  ก.ค.  2563   
 

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ 31 ก.ค. 63  (เป้าหมายรวมร้อยละ 94) งบหน่วยงบฯ สุทธิ ใบสั�งซื�อ/สัญญา เบิกจ่ายสะสม งบคงเหลือ

2100914709000000  รายการงบประจํา 164,400.00           -                     163,000.00        1,400.00              
2100930722000000  รายการงบประจํา 1,390,000.00        -                     1,385,972.00     4,028.00              
2100935701110020  เก้าอี�ทํางาน กรมอนามัย ตําบลตลาดขวัญ อําเภ 35,000.00             -                     35,000.00          -                       
2100935701110050  โต๊ะวางเครื�องคอมพิวเตอร ์กรมอนามัย ตําบล 12,000.00             -                     12,000.00          -                       
2100935701110071  เก้าอี�ทํางาน ระดับ 8 กรมอนามัย ตําบลตลาดข 4,500.00               -                     4,500.00            -                       
2100935701110245  เครื�องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบที�1 440,000.00           -                     440,000.00        -                       
2100935701110267  โทรศัพท์มือถือ 4,990.00               -                     4,990.00            -                       
2100937741000000  รายการงบประจํา 1,500,000.00        2,257.20            1,195,587.00     302,155.80          

รวม 3,550,890.00        2,257.20            3,241,049.00     307,583.80          91.27    
งบดําเนินงาน 3,054,400.00        2,257.20            2,744,559.00     307,583.80          89.86    

งบลงทุน 496,490.00           -                     496,490.00        -                       100.00  

2100900006  กองคลัง

 

  ในเดือน ส.ค 63 เปาหมายเบิกจาย รอยละ 96  (3,408,854.40)  

   เรงรัดเบิกจายภาพรวม   =   167,805.40  บาท  
  เรงรัดเบิกจายงบดําเนินงาน   =   187,665.00.- บาท 
 

2.แผน/ผลการขับเคล่ือนประจําเดือน ก.ค.  2563 

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

วันท่ี 15 ของทุกเดือน 
(ถาตรงกับวันหยุดใหเปนวันแรก
ของการทํางาน) 

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

2. เสนอรายงานผลผลิตตามเรงรดั
การเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1)
ใหผูอํานวยการกองคลังทราบ  
โดยสรุปวงเงินงบประมาณท่ีตอง
เรงรัดการเบิกจาย เพ่ือใหผูอํานวยการ    
กองคลงัสั่งการเรงรัดการเบิกจาย

วันท่ี 16 - 20 ของทุกเดือน เสนอรายงานผลผลิตตามเรงรัด 
การเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1)
ตอผูอํานวยการกองคลัง เม่ือวันท่ี 
17  ก.ค. 2563 ดังนี้ 
       ผลการเบิกจาย ณ วันท่ี 15  
ก.ค. 2563 กองคลังเบิกจายใน
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ข้ันตอนการดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ 
พรอม Upload ข้ีนเว็ปไซด 
กองคลัง 

 

ภาพรวมไดรอยละ  87.22  
                
      คาดวา ณ  31 ก.ค. 2563 
จะ สามารถเบิกจายภาพรวมได
รอยละ 94 
 

3. ติดตามผลการเบิกจายกับกลุมงาน 
ท่ีเก่ียวของภายในกองคลัง 

วันท่ี 21 – 24 ของทุกเดือน วันท่ี 20 – 24 ก.ค. 2563 ติดตาม
ผลการเบิกจายงบประมาณใน
รายการท่ีรอการเบิกจายโดย
ประสานกับกลุมงบประมาณและ
การเงินเพ่ือติดตามเรงรัดการ 
 

4. รายงานการเบิกจาย ณ วันท่ี 
25 ของทุกเดือน เพ่ือดําเนินการ
ติดตามผลการเบิกจายอีกครั้ง 
 

วันท่ี 25 ของทุกเดือน 
(ถาตรงกับวันหยุดใหเปนวันแรก
ของการทํางาน) 

วันท่ี 29  ก.ค.  2563 ติดตามผลการ
เบิกจายงบประมาณในระบบ GFMIS   
กองคลังเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวมไดรอยละ 90. 97  อางอิงผล
เบิกจายจากระบบ GFMIS  
(เนื่องจากวันท่ี 25 – 28 ก.ค. 63 เปน
ชวงวันหยุดยาว จึงเรียกผลเบิกจาย ณ 
วันแรกของการทํางาน คือวันท่ี 29 
ก.ค. 2563)   
ได Up Load ไวท่ีเว็บไซด กองคลัง   
หัวขอ  : คํารับรองการปฏิบัติราชการ   
             63  
ขอยอย :  รอยละการเบิกจาย  
งบประมาณ (รอบ 6 เดือนหลัง) 

5. จัดประชุมรายงานผลการ
ติดตามการเบิกจายงบประมาณ 
ตามตัวชี้วัดท่ี 2.3  รอยละของการ
เบิกจายงบประมาณ 
 

เมษายน  –  กันยายน  2563 วันท่ี 7 ส.ค. 2563 ประชุมติดตาม
และรายงานผลดําเนินการ   
ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการ
เบิกจายงบประมาณ ขอมูล       
ณ 31 ก.ค. 2563 ในภาพรวม      
กองคลังสามารถเบิกจายไดรอยละ 
91.27 ต่ํากวาเปาหมายท่ีกรม
กําหนดไว เนื่องจากวงเงิน
งบประมาณท่ีเหลืออยูนั้น     
ตองดําเนินการเบิกจายตาม
แผนการเบิกจายงบประมาณ  
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ข้ันตอนการดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ 
 

 
         รายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ( รบจ.1)  ณ  เดือน กรกฎาคม 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
กรกฏาคม 2563 มีดังนี้  

กิจกรรม/ขั้นตอน 
การดําเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงานที่ไดปฏบิัติ
จริง 

สภาพการดําเนินงาน **หลักฐานประกอบการดําเนินงาน  
ดําเนนิการ 
เสร็จแลว 

ระหวาง
ดําเนนิการ 

ยังไมได
ดําเนนิงาน 

มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหารการเงินการคลัง 

- ประเมินความพึงพอใจตอการใหบรกิารของ
กองคลัง (ในงานบรกิารจัดหาครุภัณฑที่มีวงเงิน
การจดัซ้ือจัดจางครั้งหนึ่งเกิน 2 ลานบาท)  

 
 

 

✓ 
 

 อยูระหวางการรวบรวมผลการ
ประเมินฯ  
 

มาตรการปรับปรุงคุณภาพชวีิตการ
ทํางานและความสมดุลระหวางชวีิต
กับการทาํงาน  
  กิจกรรมที่ 4.2 จัดกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  กิจกรรม 4.3 ประเมินความพึง
พอใจตอการใหบริการของกองคลัง 
(รวมกับขอ 2.1 เฉพาะดาน
นวัตกรรม) 
 

 
 
 
มิติที่ 1 
- ประเมินความเส่ียงตอการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดสมองในอนาคตของบุคลากรอายุ 
35 ปขึ้นไป 
 
- สํารวจสถานการณสุขภาพของบุคลากร
กองคลังปจจุบัน ดวยการวัดคา BMI  
(18 ก.ค.63) 
- ลงทะเบียนการเขารวมกิจกรรมกาวทาใจ 
Season 2 
มิติที่ 2 
- จัดทํา KM/คูมือการปฏิบัติงาน/Flow 
Chart กระบวนการทํางาน/ความเส่ียงที่
เกิดขึ้นในงาน (คําถาม-คําตอบ)  
ฝายละ 3 เร่ือง  
มิติที่ 3 
- จัดกจิกรรมประชุมเสริมสรางคุณภาพชีวิต
และส่ิงแวดลอมที่ดีของบุคลากรกองคลัง  
- จัดกจิกรรมคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงาน 
โดดเดน ขวัญใจกองคลัง  
- กิจกรรมมุมสรางสุข (ส่ือโทรทัศนแหง 
การเรียนรู, ตูยาเพือ่รักษา)  
- แบบสอบถามการเขารวมกิจกรรมที่จดัขึ้น
ภายในหนวยงาน  
 
ประเมินความพึงพอใจเฉพาะดานนวัตกรรม 
ระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) 

 
 

 

 

✓ 
 

 

✓ 
 
 

✓ 
 

 

✓ 

 

 
 

✓ 

 

✓ 
 

✓ 

 

✓ 
 
 

✓ 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Link รวบรวมหลักฐานการวิเคราะห
ประกอบการตรวจรางกายและ
วิเคราะห CV risk Score (ระดับ 4
ของมิติ 2.2.1) 
สรุปผลคา BMI  
(เปรียบเทียบ 2 รอบการประเมิน) 
 
หลักฐานการเขารวมกจิกรรม 
กาวทาใจ 
 
- คูมือการปฏิบัติงาน  
- Flowchart กระบวนการทํางาน 
- ความเส่ียงที่เกิดขึ้นจากการทํางาน 
- รูปเลม KM 
 
รายงานประชุม/ภาพกิจกรรม 
 
บอรดบุคลากรดีเดนประจําป 
 
ภาพกิจกรรม 
 
หลักฐานประกอบการเขารวม
กิจกรรม (รายงานการประชุม
ภาพถาย ใบลงทะเบียนฯ เปนตน) 
สรุปผลประเมินความพึงพอใจ D-Fins 
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การดําเนินงานในเดือนเปนการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ และการสรางความรู 
ความเขาใจใหกับบุคลากร ฐานขอมูลงานคลังท้ังในสวนของ DM และ KM (เปนการสรุปบทเรียนในการทํา DM ของ
แตละกลุมงาน) เพ่ือเปนการรวบรวม จัดระเบียบองคความรูดานงานคลัง เพ่ือเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงาน         
ใหผูรับบริการมีชองทางศึกษาแนวทางปฏิบัติใหถูกตองเปนไปตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ รวมท้ังความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนในกลุมงานคลัง เพ่ือเปนขอพึงระวัง และเขมงวดในการ
ดําเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยงในกระบวนงานนั้นๆ  
 

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 
 และไดแกไขขอมูลผลการปฏิบัติงานในระบบ DOC 
เปนปจจุบัน เม่ือวันท่ี 31 กรกฏาคม 2563 

 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ตัวช้ีวัด Function F1-4 ระดับความสําเร็จในการจัดหาครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ท่ีมีวงเงินการจัดซ้ือจัดจางครั้งหนึ่งเกิน 2 ลานบาท 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดําเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงานที่ได 
ปฏิบัติจริง 

สภาพการดําเนินงาน **หลักฐานประกอบการ
ดําเนินงาน  ดําเนนิการ 

เสร็จแลว 
ระหวาง
ดําเนนิการ 

ยังไมได
ดําเนนิงาน 

ติดตามการสงมอบ
ครุภัณฑที่ครบกําหนดตาม
สัญญา (วันที่ครบกาํหนด
ในสัญญา) 

ใน เดือนกรกฎาคม  2563  มี สัญ ญ า 
ท่ีครบกําหนดสงมอบอยู 3 สัญญา คือ  
1. สัญญาที่ 5/2563  
เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองพรอมติดต้ัง
สําหรับศูนยบริการขอมูลกรมอนามัย  
(กผ.) (จํานวน 3 งวด)  
- งวด 1 ครบกําหนด 25 มิ.ย. 2563 
เงิน 2,080,000 บาท เบิกจายแลว 
 
- งวด 2 ครบกําหนด 25 ก.ค.253 
เงิน 2,080,000 บาท  
(อยูระหวางการตรวจรับ) 
 
2. สัญญาที่ 6/2563  
ระบบประชุมออนไลน (Video 
Conference) (กผ.) (จํานวน 3 งวด)  
งวด 2 ครบกําหนด 25 ก.ค. 2563  
(อยูระหวางตรวจรับ) 
เงิน 3,472,160 บาท  
 
3. สัญญาเลขที่ 11/2563 โครงการ
พัฒนาส่ือดิจิทัล 4.0 เพ่ือยกระดับการ
เรียนรูสงเสริมสุขภาพและอนามัย
ส่ิงแวดลอม (กผ.) (จํานวน 4 งวด)  
งวดท่ี 2 ครบกําหนด 8 ก.ค. 2563  
เงิน 853,500 บาท เบิกจายแลว  
 

 
 
 
 
 
 
 

✓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
เลขที่ขอเบิกในระบบ GFMIS 
3100025501 
(ลงวันที่ 14.07.2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลขที่ขอเบิกในระบบ GFMIS 
3100024469 
(ลงวันที ่31.07.2020) 
 
 
 
 

 ในเดือนกรกฎาคม 2563 เปนการบริหารสัญญาใน 3 สัญญา ท่ีมีงวดตามสญัญามากกวา 1 งวดคือ 

 1. สัญญาท่ี 5/2563 รายการเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองพรอมติดตั้งสําหรับศูนยบริการขอมูล 
กรมอนามัย (กผ.) วงเงินทําสัญญา 5,200,000 บาท จํานวน 3 งวด (งวด 1 เบิกจายแลว) 

 2. สัญญาท่ี 6/2563 รายการระบบประชุมออนไลน  (Video Conference) (กผ.)                      
วงเงินทําสัญญา 8,680,400 บาท จํานวน 3 งวด (งวด 1 เบิกจายแลว) 

 3. สัญญาท่ี 11/2563 โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัล 4.0 เพ่ือยกระดับการเรียนรูสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม (กผ.) วงเงินทําสัญญา 2,845,000 บาท จํานวน 4 งวด (งวด 1, งวด 2 เบิกจายแลว) 
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รายละเอียการเบกิจา่ย 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 3 ครบ 24 ส.ค.63

          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   300025501 14.07.2020

งวด 2 ครบ 25 ก.ค.63

งวด 3 ครบ 24 ส.ค.63

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

 จํานวนเงิน (ที�เบิกจ่ายแล้ว)

รายละเอียดการเบิกจ่าย

เลขที�เบิกจํานวน วันที�เบิก

งวด…
ลําดับ หน่วยงาน (ส่วนกลาง) รายการ

 วงเงิน

การจัดหา
วงเงินทําสัญญา เลขที�สัญญา

วันที�ลงนามในสัญญา/

วันครบกําหนดสัญญา

จํานวน

(งวด)
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 ตัวช้ีวัด F2-4 ระดับความสําเร็จของการใชบัตรเครดิตราชการเพ่ิมข้ึน 
 นางสาววิชดุา  แสงฤทธิ์ ผูแทนกลุมบัญชีนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด Function 2 - 4 
 การดําเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใตแผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ในเดือน
กรกฏาคม 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 

√    อัพโหลดเอกสารขอมูลขึ้น

ระบบ DOC กรมอนามัย 

เรียบรอยแลว 
 

กําหนดมาตรการ
การใชบัตรเครดิต
ราชการกรมอนามัย 

กําหนดมาตรการ
การใชบัตรเครดิต
ราชการกรมอนามัย 

√    อัพโหลดเอกสารขอมูลขึ้น

ระบบ DOC กรมอนามัย 
เรียบรอยแลว 
 

กองคลังจัดทํา
หลักเกณฑและข้ัน
ตอนการใชบัตร
เครดิตราชการของ
กรมอนามัยเผยแพร
ใหทุกหนวยงาน
ทราบและถือปฏิบัติ 

กองคลังจัดทํา
หลักเกณฑและข้ัน
ตอนการใชบัตร
เครดิตราชการของ
กรมอนามัยเผยแพร
ใหทุกหนวยงาน
ทราบและถือปฏิบัติ 

√    อัพโหลดเอกสารขอมูลขึ้น

ระบบ DOC กรมอนามัย 
เรียบรอยแลว 
 

กองคลังจัดอบรม
เพ่ือสรางความรู
ความเขาใจใหกับ
หนวยงาน ถึง
วิธีการใชบัตรเครดิต
ราชการ 

กองคลังจัดอบรม
เพ่ือสรางความรู
ความเขาใจใหกับ
หนวยงาน ถึง
วิธีการใชบัตร
เครดิตราชการ 

√    อัพโหลดเอกสารขอมูลขึ้น

ระบบ DOC กรมอนามัย 
เรียบรอยแลว 

 

ติดตามประเมินผล
การใชบัตรเครดิต
ราชการ และแกไข 
ปญหาขอขัดของ
ในทางปฏิบัติ  

ติดตามประเมินผล
การใชบัตรเครดิต
ราชการ และแกไข 
ปญหาขอขัดของ
ในทางปฏิบัติ  

√    อัพโหลดเอกสาร
ขอมูลข้ึนระบบ 
DOC กรมอนามัย 
เรียบรอยแลว 
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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 

  
สรุปผลการ
ดําเนินงานการใช
บัตรเครดิตราชการ 
ของกรมอนามัย  
 

สรุปผลการ
ดําเนินงานการใช
บัตรเครดิตราชการ 
ของกรมอนามัย  
 

  √  ยังไม ถึงระยะเวลา
ดําเนินการ 

 

มิติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
 

 

เลิกประชุมเวลา ๑2.0๐ น. 
 
 นางพิสมัย  พุมสุข ผูจดรายงานการประชุม 
 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -19-  

 
 

การประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวชี้วัด 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกองคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

คร้ังที่ 10/2563 วันศุกรที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชัน้ 2 กรมอนามัย 
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การประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวชี้วัด 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกองคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

คร้ังที่ 10/2563 วันศุกรที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชัน้ 2 กรมอนามัย 
 

 
 
 

 
 




