






ระเบียบวาระการประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวช้ีวัด                                                          
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลังประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ครั้งท่ี 7/2563 วันอังคารท่ี 5 พฤษภาคม 2563 ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ช้ัน 2 กรมอนามัย 
                                                                           

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
       
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 6/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 31 มีนาคม  ๒๕๖3  
  
ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลัง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563) ประจําเดือนเมษายน  2563 

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

องคกรท่ีมีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558 / PMQA 4.0  
 - ตัวชี้วัดท่ี 2.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ
หนวยงาน  

 - ตัวชี้วัดท่ี 1.25 ระดับความสําเร็จของจํานวนงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรม
ท่ีดําเนินการไดอยางนอย 1 เรื่อง และถูกนําไปใชประโยชนอยางนอย 1 เรื่อง 

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

ครั้งท่ี 7/2563 วันอังคารท่ี 5 พฤษภาคม 2563 ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ช้ัน 2 กรมอนามัย 
  
                                                                        

                                                  ……………………………………….. 
 
ผูมาประชุม 
๑. นางสาวเกษร พานิชย ผูอํานวยการกองคลัง ประธาน 
2. นางสาวรัตนติยา ขําแกว  นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมงบประมาณ 
3. นางสาวปวิตรา รุงเรือง นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมพัสดุ 
4. นางสาวเอกฤทัย   สารนาค นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมการเงิน 

5. นางอรุณี   อินทรขํา นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมบัญชี 
6. นางสาวจีระภา   ขาวละเอียด เจาพนักงานธุรการอาวุโส หัวหนากลุมอํานวยการ 
7. นางสาวสิดาพร หวังทรัพยนอย นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ กลุมการเงิน 
8. นางสาวฉัตรรัตน   ตนภูบาล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมงบประมาณ 
9. นางสาวบุษณี มวงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมการเงิน 
10. นางสาววชิุดา แสงฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมบัญชี 
11. นายวิษณุ แซเตียว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมการเงิน 
12. นายรังสฤษดิ์ เชื้อดวงผุย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุมพัสดุ 
13. นางพิสมัย   พุมสุข เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน กลุมอํานวยการ 
14. นายศราวุธ ธรรมชาติ เจาพนักงานการเงินและบัญชีชาํนาญงาน กลุมบัญชี 
15. นางสาวดวงกมล คลายพ่ึงสินธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมพัสดุ 
16. นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมบัญชี 
17. นางสาวอุษณี ทองชมพู พนักงานพัสดุ ระดับ ส3 กลุมพัสดุ 
 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.๓๐ น. 
 ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ประธานแจงใหทราบวา กลุมพัฒนาระบบบริหารไดดําเนินการประเมินตัวชี้วัดตามคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการของหนวยงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รอบ 6 เดือนแรก ( 1 ตุลาคม 2562 ถึง      
31 มีนาคม 2563) โดยกองคลังมีตัวชี้วัดจํานวน ท้ังสิ้น 8 ตัวชี้วัด ซ่ึงการประมวลผลคะแนนโดยรวมปรากฏวา    
กองคลังไดคะแนนรวม 4.8630 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงเปนคะแนนกอนการอุทธรณในแตละ
ตัวช้ีวัดดังตอไปนี้ 
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สรุปภาพรวมจํานวนตัวช้ีวัดของกองคลัง 

 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัดท่ี ช่ือตัวช้ีวัด คะแนนตรวจ 

1 1.25 จํานวนงานวิจัย หรือ ผลงานวิชาการ หรือ นวัตกรรมที่ดําเนินการ/ ถูกนําไปใช
ประโยชน ไดอยางนอย 1 เร่ืองในรอบป 

5.0000 

2 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุม การกํากับดูแล การบริหารงาน 5.0000 

3 2.2.1 ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนองคกรสราง (บุคลากรในองคมีสุขภาพดี)
(Happy Body) 

1.2540 

 

 2.2.2 ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนองคกรสราง (การจัดการขอมูลและความรู)
(Data Management & Knowledge Management) 

1.5000 

 2.2.3 ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนองคกรสราง (ความผูกพันตอองคกร) 
(Employee Engagement) 

1.9000 

4 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 4.2500 

5 2.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยกาวสูองคกรที่มี       
สมรรถนะสงูตามแนวทาง PMQA 2558/ PMQA 4.0 

5.0000 

6 2.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเปาหมายตามแผนปฏิบัติการหนวยงาน 5.0000 

7 F 1-4 ระดับความสําเร็จของการจัดหาครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทีมี
วงเงินการจัดซื้อจัดจางคร้ังหนึ่งเกิน 2 ลานบาท 

5.0000 

8 F 2-4 ระดับความสําเร็จของการใชบัตรเครดิตราชการเพิ่มข้ึน 5.0000 

  สรุปคะแนนที่ไดจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 4.8630 
  

 ท้ังนี้ กลุมพัฒนาระบบบริหารไดจัดทําแนวทางการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนหลัง ท่ีมีผลกระทบจากสถานการณโรค     
โควิด–19 โดยใหหนวยงานรวบรวมและจัดทําขอมูลปญหาอุปสรรคเปนเอกสารประกอบการพิจารณา ตามหนังสือ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร ดวนท่ีสุด ท่ี สธ 0926.02/ว249 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2563 จึงขอใหหัวหนากลุม    
แตละกลุมพิจารณาวาควรจะปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดท่ีอยูในความรับผิดชอบหรือไม  
  

มิติท่ีประชุม  รับทราบ   
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 6/2563 
 ประธานขอใหท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2563 
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบ… 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอท่ีประชุมพิจารณา  
  การติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลัง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563) ประจําเดือนเมษายน  2563  
แตละทุกกลุมงานรายงานผลการจัดทําตัวชี้วัดตามความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 
 

 ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุม การกํากับดูแล การบริหารงาน     
 นางสาววิชุดา แสงฤทธิ์ ผูแทนกลุมบัญชีนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดท่ี 2.1  

 การดําเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใตแผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ในเดือนเมษายน 2563 
มีดังนี้ 
กิจกรรม/ขั้นตอน  
การดําเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ไดปฏิบัติจริง 

สภาพการดําเนินงาน หลักฐานประกอบการ
ดําเนินงาน ดําเนิน

การ
เสร็จ
แลว 

ระหวา
ง
ดําเนิน
การ 

ยัง
ไม
ได
ดํา
เนิ
นง
าน 

1.1 เผยแพร ให
เจาหนาท่ี   ทุกระดับ
ทราบถึงระบบ    การ
ควบคุม การกํากับ
ดูแล การบริหารงาน
ของกองคลัง 

1.1 เผยแพร ให
เจาหนาท่ี    ทุกระดับ
ทราบถึงระบบ       
การควบคุม การกํากับ
ดูแลการบริหารงาน
ของกองคลัง 

√   อัพโหลดเอกสารขอมูลขึ้นระบบ 
DOC     กรมอนามัย เรียบรอย
แลว 
 

1.2 จดัทําคูมือ (SOP) 
หรือ Flow chat 
หลักเกณฑ/ แนว
ทางการปฏิบัติงานทุก
ระบบงาน 

1.2 จดัทําคูมือ (SOP) 
หรือ Flow chat 
หลักเกณฑ/แนวทาง     
การปฏิบัติงาน            
ทุกระบบงาน 

√   อัพโหลดเอกสารขอมูลขึ้นระบบ 
DOC กรมอนามัย เรียบรอยแลว 
 

1.3 จดัทําและสง
รายงานการเงินตอ
หนวยงาน      ผูกํากับ
ดูแลตามกฎหมาย 
ระเบียบ อยาง
เครงครดั 

1.3 จดัทําและสง
รายงานการเงินตอ
หนวยงาน      ผูกํากับ
ดูแลตามกฎหมาย 
ระเบียบ อยาง
เครงครดั 

√   อัพโหลดเอกสารขอมูลขึ้นระบบ 
DOC กรมอนามัย เรียบรอยแลว 
 

1.4 มีฐานขอมูลงาน
คลัง (กฎหมาย 
ระเบียบ ฯ          ท่ี
เก่ียวกับกระบวนการ
บริหารการเงินการ
คลัง)  ท่ีเปนปจจุบัน 

1.4 มีฐานขอมูลงาน
คลัง (กฎหมาย 
ระเบียบ ฯ      ท่ี
เก่ียวกับกระบวนการ
บริหารการเงินการคลั)   
ท่ีเปนปจจุบัน 

√   อัพโหลดเอกสารขอมูลขึ้นระบบ 
DOC กรมอนามัย เรียบรอยแลว 
 

1.5 ผูตรวจสอบ
ภายในประจํา
หนวยงานตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน

1.5 ผูตรวจสอบ
ภายใน    ประจํา
หนวยงานตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน

√   อัพโหลดเอกสารขอมูลขึ้นระบบ 
DOC กรมอนามัย เรียบรอยแลว 
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เบ้ืองตนและรายงาน
ผลการตรวจสอบ            
ใหผูอํานวยการกอง
คลังทราบทุกเดือน 

เบ้ืองตนและรายงาน
ผลการตรวจสอบ             
ใหผูอํานวยการกอง
คลังทราบทุกเดือน 

1.6 ผูตรวจสอบ
ภายในประจํา
หนวยงานตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน
เบ้ืองตนและสง
รายงานผลการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส 
ใหกลุมตรวจสอบ
ภายใน 

1.6 ผูตรวจสอบ
ภายใน    ประจํา
หนวยงานตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน
เบ้ืองตนและสง
รายงานผลการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส 
ใหกลุมตรวจสอบ
ภายใน 

 √  - 

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

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

 √  - 

1.8 ดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะของผู
ตรวจสอบภายในกรม
อนามัยและภายนอกกรม
อนามัย และรายงานผล 
ใหกลุมตรวจสอบภายใน
และภายนอกกรมอนามัย   
ทราบ ภายใน 30 วัน 

1.8 ดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะของผู
ตรวจสอบภายในกรม
อนามัยและภายนอกกรม
อนามัย และรายงานผล 
ใหกลุมตรวจสอบภายใน
และภายนอกกรมอนามัย
ทราบ ภายใน 30 วัน 

 √  - 

2.1 จดัทําชองทางการ
ใหบริการรับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข 
(เว็บไซตกองคลัง ,     
กลองรับขอความ ฯลฯ) 

2.1 จดัทําชองทางการ
ใหบริการรับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข 
(เว็บไซตกองคลัง ,     
กลองรับขอความ ฯลฯ) 

√   อัพโหลดเอกสารขอมูลขึ้นระบบ DOC 
กรมอนามัย เรียบรอยแลว 
 

2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
แนวทางการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน และการ
ประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน 

2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
แนวทางการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน และการ
ประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน 

√   อัพโหลดเอกสารขอมูลขึ้นระบบ DOC 
กรมอนามัย เรียบรอยแลว 
 

2.3 ปรับปรุงกระบวนงาน
ในภารกิจหลักใหเปน
ปจจุบัน (ปรับปรุง SOP) 
 

2.3 ปรับปรุงกระบวนงาน
ในภารกิจหลักใหเปน
ปจจุบัน (ปรับปรุง SOP) 
 

 √  - 

มิติท่ีประชุม  รับทราบ 
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 ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการขับเคล่ือนองคกรสรางสุข  
   นางสาวบุษณี  มวงช ูผูแทนกลุมการเงินนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดท่ี 2.2 ดังนี้ 
มิติท่ี 1 
กิจกรรม/ขั้นตอน  
การดําเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ไดปฏิบัติจริง 

สภาพการดําเนินงาน หลักฐานประกอบการดําเนินงาน 
ดําเนินการ
เสร็จแลว 

ระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไม
ดําเนิน
งาน 

จัดทําแผนปฏิบัติการ
สงเสริมใหบุคลากร        
กองคลังมีสุขภาพดี (P) 

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

√   แผนปฏิบัติงานหลังจาก          
การปรับปรุงเพ่ิมเตมิแลว 

ประชุมคณะทํางาน 
ตัวช้ีวัดเพ่ือรวบรมวิเคราะห
สถานการณสุขภาพของ
บุคลากร     ในหนวยงาน 

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 

  √  

 
มิติท่ี 2 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
การดําเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ไดปฏิบัติจริง 

สภาพการดําเนินงาน หลักฐานประกอบการดําเนินงาน 
ดําเนินการ
เสร็จแลว 

ระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนิน
งาน 

1. จัดประชุมคณะทํางาน
การจัดการความรู 

จัดประชุมคณะทํางาน
การจัดการความรู 
 

√   รายงานการประชุม 

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

- ปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การจัดการขอมูลและ
ความรู  
- กําหนดนโยบาย 
(เพ่ิมเติม) 
 

√   แผนปฏิบัติงานหลังจาก          
การปรับปรุงเพ่ิมเตมิแลว 
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มิติท่ี 2 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
การดําเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ไดปฏิบัติจริง 

สภาพการดําเนินงาน หลักฐานประกอบการดําเนินงาน 
ดําเนินการ
เสร็จแลว 

ระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนิน
งาน 

3. จัดกิจกรรม ดังน้ี 
จัดกิจกรรม 
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ภายในกลุมการเงิน 
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ภายในกลุมอํานวยการ 
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ภายในกลุมพัสด ุ
- ประชุมแลกเปลี่ยน 
ภายในกลุมงบประมาณ 
- ประชุมแลกเปลี่ยน 
ภายในกลุมบัญชี 

- ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูภายในกลุม
การเงิน 
- ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูภายในกลุม
อํานวยการ 
- ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูภายในกลุมพัสด ุ
- ประชุมแลกเปลี่ยน 
ภายในกลุมงบประมาณ 
- ประชุมแลกเปลี่ยน 
ภายในกลุมบัญชี 
 

  √  

 
มิติท่ี 3 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน  
การดําเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ไดปฏิบัติจริง 

สภาพการดําเนินงาน หลักฐานประกอบการดําเนินงาน 
ดําเนินการ
เสร็จแลว 

ระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไม
ดําเนิน
งาน 

1. จัดทําแผนปฏิบัติการ
สงเสริมความผูกพัน       
ตอองคกร (P) 
(ปรับปรุงเพ่ิมเติม) 

จัดทําแผนปฏิบัติการ
สงเสริมความผูกพัน       
ตอองคกร (P) 
(ปรับปรุงเพ่ิมเติม) 

√   แผนปฏิบัติการสงเสริมความ
ผูกพันตอองคกร (P) 
(ปรับปรุงเพ่ิมเติม) 

2. ประชุมคณะทํางาน 
ตัวช้ีวัด เพ่ือรวบรม 
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 
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มิติท่ี 3 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน  
การดําเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ไดปฏิบัติจริง 

สภาพการดําเนินงาน หลักฐานประกอบการดําเนินงาน 
ดําเนินการ
เสร็จแลว 

ระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไม
ดําเนิน
งาน 

4. ดําเนินการ ดังน้ี 
- จัดประชุม/แจงเวียน/
ลงเว็ปไซต 
- การเขารวมกิจกรรมตาม
โครงการ 
- แบบสอบถามการเขารวม
กิจกรรมท่ีจดัข้ึนภายใน
หนวยงาน 
 

- จัดประชุม/แจงเวียน/
ลงเว็ปไซต 
- การเขารวมกิจกรรม
ตามโครงการ 
- แบบสอบถามการเขา
รวมกิจกรรมท่ีจัดข้ึน
ภายในหนวยงาน 

  √  

มิติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 ตัวช้ีวัดท่ี 2.3  รอยละของการเบิกจายงบประมาณ  

 กลุมงบประมาณผูรับผิดชอบตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ                 
 โดยนางสาวฉัตรรัตน ตนภูบาล รายงานผลการติดตามกํากับตัวชี้วัดประจําเดือนเมษายน 2563    
แยกเปน 4 หัวขอ หลักดังนี้ 
 1. การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ในระบบ DOC 4.0  (รอบ 6 เดือน
หลัง) 
เนื่องจากในการจัดทําผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ในระบบ DOC 4.0 กองคลังไดเลือกทํารายงานเปน 2 
รอบ คือ ในรอบ 6 แรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) และ ในรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563) 
ซ่ึงในเดือนเมษายน  2563 ตองดําเนินการนําเขาขอมูลในรายงานคํารับรองฯ เมนูยอย รายงานตัวชี้วัด  9 ขอ
ใหม ดังนี้  
 1.1 รายการขอมูลท่ีนํามาใช  
     - ไดดําเนินการจัดทําขอมูลในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 ในไตรมาสท่ี 3 – 4 เพ่ิม 
 1.2 ความรูท่ีนํามาใช 
  - ความรูท่ีนํามาใชประกอบการวิเคราะหยังคงนํากฎ ระเบียบ มาตรการตางๆท่ี
เก่ียวของกับการเงินการคลังมาใชในการวิเคราะหรอบ 6 เดือนหลัง 
  1.3 รายงานผลการวิเคราะห  
   - จัดทําผลการวิเคราะหงบประมาณตั้งแตปงบประมาณพ.ศ. 2560 – 2563 ไตรมาสท่ี 3 – 4 เพ่ิม 
   1.4 ขอเสนอเชิงนโยบาย 
  - เนื่องจากเปนแนวทางในการดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซ่ึงกองคลัง 
ไดกําหนดไวครอบคลุมแลว จึงไมมีการแกไข และยังคงดําเนินการตามแนวทางนี้ไดตอเนื่องตลอดปงบประมาณพ.ศ. 2563 
 1.5 มาตรการท่ีกําหนด 
  - มีการแกไขปรับปรุงในขอท่ี 1. ของมาตรการดานการเบิกจายงบประมาณของกองคลัง 
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 1.6 ประเด็นความรูท่ีใช 
  - กองคลังไดทบทวนประเด็นความรูแลว เห็นควรวาสามารถนําประเด็นความรูในรอบ 6 
เดือนแรกมาใชงานไดอยางตอเนื่อง 
 1.7 จัดทําแผนการขับเคลื่อน 
  - ไดจัดทําแผนการขับเคลื่อนรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – มีนาคม 2563) เพ่ิม 
 1.8 รายงานผลการขับเคลื่อน 
  - ดําเนินการจัดทํารายงานผลการขับเคลื่อนประจําเดือนเมษายน 2563 
 1.9 รายงานผลการติดตามกํากับตัวชี้วัดประจําเดือน 
  - ดําเนินการจัดทํารายงานผลการติดตามประจําเดือนเมษายน 2563  

  2. ผลการเบิกจายงบประมาณ ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 

ประเภทงบ เงินงวด 100% เบิกจายสะสมได คิดเปนรอยละ หมายเหตุ 

ภาพรวม 3,550,890.00 2,371,616.71  66.79 เปาหมายกรมภาพรวม  

เม.ย. 63 = รอยละ 65 

 

 

งบดําเนินงาน 3,054,400.00 2,315,126.71  75.80 

งบลงทุน 496,490.00 56,490.00  11.38 

 
 3.แผนการขับเคลื่อนประจําเดือนเมษายน 2563 

ข้ันตอนการดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ 

1. จัดทํารายงานผลผลิตตามเรงรัด

การเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) 

โดยนําขอมูลมาจากระบบ GFMIS 

 

วันท่ี 15 ของทุกเดือน 

(ถาตรงกับวันหยุดใหเปนวันแรก

ของการทํางาน) 

วันท่ี 15 เม.ย. 2563 

ดาวนโหลดผลการเบกิจาย

งบประมาณจากระบบ GFMIS  

มาจัดทําทํารายงาน 

รบจ.1 

 

2.เสนอรายงานผลผลิตตามเรงรัด

การเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1)

ใหผูอํานวยการกองคลังทราบ  

โดยสรุปวงเงินงบประมาณท่ีตอง

เรงรัดการเบิกจาย เพ่ือใหผูอํานวยการ    

กองคลังสั่งการเรงรัดการเบิกจาย

พรอม Upload ข้ีนเว็ปไซด 

กองคลัง 

 

วันท่ี 16 - 20 ของทุกเดือน เสนอรายงานผลผลิตตามเรงรัด 

การเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1)

ตอผูอํานวยการกองคลัง เม่ือวันท่ี 

20 เม.ย. 2563 ดังนี้ 

     ณ 15 เม.ย. 2563 กองคลังมี          

ผลเบิกจายในภาพรวมรอยละ  

59.53  

      คาดวา ณ  30 เม.ย. 2563 

จะสามารถเบิกจายภาพรวมได

รอยละ 66.7 
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3. ติดตามผลการเบิกจายกับกลุมงาน 

ท่ีเก่ียวของภายในกองคลัง 

วันท่ี 21 – 24 ของทุกเดือน วันท่ี 21 – 24 เม.ย. 63 ติดตามผล

การเบิกจายงบประมาณในรายการ

ท่ีรอการเบิกจายโดยประสานกับ

กลุมพัสดุ และกลุมการเงินในการ

ติดตามเรงรัด  

4. รายงานการเบิกจาย ณ วันท่ี 

25 ของทุกเดือน เพ่ือดําเนินการ

ติดตามผลการเบิกจายอีกครั้ง 

 

วันท่ี 25 ของทุกเดือน 

(ถาตรงกับวันหยุดใหเปนวันแรก

ของการทํางาน) 

วันท่ี 25  เม.ย. 2563 ติดตามผลการ

เบิกจายงบประมาณในระบบ GFMIS   

กองคลังเบิกจายงบประมาณใน

ภาพรวมไดรอยละ 65.85  เหลือ

เรงรัดเบิกจายรายการในงบลงทุน 

5. จัดประชุมรายงานผลการ

ติดตามการเบิกจายงบประมาณ 

ตามตัวชี้วัดท่ี 2.3  รอยละของการ

เบิกจายงบประมาณ 

 

เมษายน  –  กันยายน  2563 วันท่ี  5 พฤษภาคม  2563 

ประชุมติดตามผลดําเนินการ 

ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการ

เบิกจายงบประมาณ ขอมูล ณ   

30 เม.ย. 2563 ในภาพรวม    

กองคลังสามารถเบิกจายได     

รอยละ 66.79 สูงกวาเปาหมายท่ี

กรมกําหนด 
 
 4. รายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ( รบจ.1)  

กองคลังดําเนินการรายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ( รบจ.1) ข้ึนเว็ปไซดกองคลังครบทุกเดือน 

สามารถตรวจสอบไดท่ีเว็บไซดกองคลัง 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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มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 

 ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนกรมอนามัยกาวสูองคกร   
ท่ีมีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558 / PMQA 4.0  
 นางสาวปวิตรา  รุงเรือง หัวหนากลุมพัสดุนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดท่ี 2.4 ดังนี้ 
 การดําเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใตแผนขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการในเดือน  
เมษายน 2563 มีดังนี้  
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
การดําเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่ไดปฏิบัติจริง 

สภาพการดําเนินงาน **หลักฐานประกอบการดําเนินงาน  
ดําเนนิการ 
เสร็จแลว 

ระหวาง
ดําเนนิการ 

ยังไมได
ดําเนนิงาน 

มาตรการปรบัปรุงคุณภาพ
ชีวิตการทํางานและความ
สมดุลระหวางชวีิตกับ      
การทํางาน  
  กิจกรรมที่ 4.2 จัดกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพ  

 
 
 
- มีการปรับปรุงกิจกรรมภายใต
แผนฯ ตาม template ของ
ตัวชี้วัดเจาภาพ  
(อยูในตัวชี้วัด 2.2 ซ่ึงดําเนินการ         
โดยกลุมการเงิน)  

 
 

 
✓ 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Link หลักฐานการดําเนินงานของ 
ตัวขี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของ
การขับเคล่ือนองคกรสรางสุข 

 การดําเนินงานใน 6 เดือนหลัง เปนการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ และ   
การสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากร ซ่ึงทบทวนแลวไมมีกิจกรรมใดท่ีตองปรับเปลี่ยน แตจะรวบรวมความรู
เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือใหไดมาซ่ึงพัสดุสําหรับการปองกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือ Covid-19 ในสวนของฐานขอมูลงานคลังเพ่ือใหผูรับบริการมีชองทางศึกษาแนวแนวทางปฏิบัติใหถูกตอง
เปนไปตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ  
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สรุปแผนการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 2.4 ท่ีตองมีการติดตามและเรงรัดในรอบ 6 เดือนหลัง 
รายละเอียดแผนการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน ท่ีกําหนดสิ้นสุดในไตรมาส 4 จํานวน 7 กิจกรรม ดังนี้  

เวลาที่กําหนดในแผน/เวลาแลวเสร็จ 

แผน ระยะเวลาสิ้นสุดตามแผน

1.3 ประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของกองคลัง ก.ค.-63 ก.ค.-63

1.5 มีฐานขอมูลงานคลังที่เปนปจจุบัน 

(การจัดการความรู DM&KM)

ม.ค.-ก.ย.63 ก.ย.-63

1.6 การรายงานผลการเบิก -จายเงินสวัสดิการตรวจสอบสุขภาพประจําปและ

คาเลาเรียนบุตรทางระบบอิเล็กทรอนิกส

ม.ีค.-ก.ย.63 ก.ย.-63

3.1 การจัดทําชองทางการใหบริการรับเรื่องรองเรียน /รองทุกข (เว็บไซตกรม

และกองคลัง,จดหมาย,กลองขอความ ฯลฯ)

ต.ค.62-ก.ย.63 ก.ย.-63

4.1 จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการทํางานเชน 5 ส, Big cleaning 

day,มุมสุขภาพ

  - มุมสุขภาพ ก.พ.-ก.ย.63 ก.ย.-63

4.2 จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ ม.ค.-ก.ย.63 ก.ย.-63

4.3 ประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของกองคลัง (รวมกับ 2.1 เฉพาะ

ดานนวัตกรรม)

ก.ค.-63 ก.ค.-63

มาตรการปรับปรุงคุณภาพชีวิต

การทํางานและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน

มาตรการ/กิจกรรมภายใตแผนฯ 

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารการเงินการคลัง

มาตรการปรับปรุงกระบวนการบริหารงานคลังใหมีความโปรงใส

 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 ตัวช้ีวัดท่ี 2.5 ระดับความสําเร็จของการดาํเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการหนวยงาน 
 นางสาวรัตนติยา  ขําแกว หัวหนากลุมงบประมาณนําเสนอรายงานการติดตามตัวช้ีวัดดังนี้       

 ตาม template ตัวข้ีวัดใหมีการทบทวนฐานขอมูลผลการวิเคราะห Gap และมาตรการนั้น 
 ในสวนนี้  กลุมงบประมาณไดมีการทบทวนแลว ขอเพ่ิมรายละเอียดการดําเนินงาน         
ในรอบ 6 เดือนหลังในระบบ DOC  ดังนี้ 
 1. รายงานขอมูลท่ีนํามาใช 

      - เพ่ิมแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนหลัง 

2. รายงานผลการวิเคราะห 

   - เพ่ิมรายงานผลการวิเคราะหการบริหารแผนและการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ กองคลัง 
กรมอนามัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563) 
 3. การจัดทําแผนการขับเคล่ือน 
  - ปรับแกไขแผนการขับเคลื่อน 
ไดนําขอมูลแผนปฏิบัติการและความรูการบริหารแผนฯ ดังกลาว มาวิเคราะหปญหาเพ่ือหา Gap และนํามากําหนด
นโยบาย/มาตรการ/แผนการดําเนินงาน ดังนี้ 
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 1. ปญหา / สาเหตุ 
 1.2 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 (COVID-19) ทําใหตองปรับชวงระยะเวลาในการดําเนินงานกิจกรรมโครงการสงเสริมการขับเคลื่อนกององคกร
สรางสุข และกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ                                                                                 

  2. มีการปรับสาระสําคัญของโครงการ ไดแก การเพ่ิม – ลดงบประมาณ 
 2. ขอเสนอเชิงนโยบาย 

- ไมมี 
 3. มาตรการดําเนินการ (เดิม) 
 3.1 มีการกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และติดตามผลการเบิกจาย
งบประมาณใหเปนไปตามแผนเปนประจําทุกเดือน 

3.2 แตงตั้งคณะทํางานในการจัดทําแผนปฏิบัติการกองคลัง 
3.3  หากมีความจําเปนตองปรับแผนปฏิบัติการ ใหคณะทํางานฯ พิจารณาปรับแผนได     

ไมเกิน 1 ครั้ง : 10 กิจกรรม 
3.4  ทบทวนการจัดทํา Flow Chart แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานใน 3 สวน เพ่ือให 

บุคลากรรับทราบ และปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ดังนี้ 
  - การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป 
  - การบันทึกแผนการปฏิบัตงิานและผลการใชจายงบประมาณในระบบ DOC 
  - การบริหารและขับเคลื่อนการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563 
 4. จัดทําแผนปฏิบัติการในการขับเคล่ือนการดําเนินงาน  

 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 
 ตัวช้ีวัดท่ี 1.25 ระดับความสําเร็จของจํานวนงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรม
ท่ีดําเนินการไดอยางนอย 1 เรื่อง และถูกนําไปใชประโยชนอยางนอย 1 เรื่อง ดังนี ้
 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด หัวหนากลุมอํานวยการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดท่ี 1.25 ดังนี้ 
 1. นวัตกรรมท่ีดําเนินการ (ระบบบริหารการเงินการคลัง D-Fin)  

 ซ่ึงในชวงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ 2563 เจาหนาท่ีกองคลังทดลองใชงานระบบ
ดังกลาวเริ่มตั้งแต 
 - การจัดสรรงบประมาณ ไดแก การบันทึกการจัดทําโครงสรางงบประมาณ ประกอบดวย  
ยุทธศาสตรกรม, แผนงาน, ผลผลิต, กิจกรรมหลัก, หมวดงบประมาณ, หมวดงบประมาณ (หนวยงาน)  
 - บริหารงบประมาณ ไดแก การจัดสรรงบประมาณ, งบประมาณตามโครงสรางผลผลิต,              
โอนเงินงบประมาณ 
 - การบันทึกขอมูลการกันเงินและการเบิกจาย 
 - การยืมเงินราชการ ไดแก เงินยืม, ชดใชหนี้, ขอมูลบัตรเครดิต, ขอมูลเจาหนาท่ี      
 - การติดตามการเบิกจาย 
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   ซ่ึงไดมีการตรวจสอบขอมูลงบประมาณในระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fin) ใหตรงกับ
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) เม่ือขอมูลดังกลาวมีความถูกตอง ครบถวน        
จึงเริ่มใหเจาหนาท่ีของกองคลังบันทึกขอมูลการเบิกจายจริงของกองคลังในระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fin) 
ตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม  2563 ซ่ึงมีการบันทึกขอมูลการเบิกจายของกองคลัง ตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2563             
มีรายการใบสําคัญเบิกจายจํานวนท้ังสิ้น รวม 30 รายการ ประกอบดวย ใบสําคัญเบิกจายท่ีดําเนินการเรียบรอย 
จํานวน 6 รายการ และอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 24 รายการ  
  ซ่ึงในการบันทึกขอมูลเบิกจายแตละรายการ มีการแสดงสถานะของเรื่องนั้น ทําใหสามารถ
ติดตามงานไดตลอดเวลาจนถึงข้ันตอนการเบิกจายแลว แตยังพบปญหาบางรายการท่ีไมสามารถบันทึก
ขอมูลเบิกจายไดเนื่องจากติดปญหาเก่ียวกับการบริหารงบประมาณในระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fin)      
ยังไมสามารถบันทึกขอมูลหมวดงบประมาณ มากกวา 1 หมวดได โดยแจงทางบริษัทใหแกไขระบบฯ แลว 

 กองคลังมีแผนดําเนินการใหหนวยงานนํารอง จํานวน 7 หนวยงาน ดังนี้ 
  1. สํานักสงเสริมสุขภาพ 

 2. สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม 
 3. สํานักทันตสาธารณสุข 
 4. สํานักโภชนาการ 
 5. กองการเจาหนาท่ี 
 6. กองแผนงาน 
 7. สํานักงานเลขานุการกรม 

 โดยใหหนวยงานท้ัง 7 หนวยงาน เริ่มใชงานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fin) ในการ
บันทึกเบิกจายของหนวยงาน ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 และไดจัดประชุมหนวยงานท้ัง 7 หนวยงาน    
เพ่ือเรียนรู การใชงานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fin) เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2563  
 

 2.นวัตกรรมท่ีถูกนําไปใชประโยชน (ระบบควบคุม กํากับและติดตาม เงินยืมราชการ        

ทางอิเล็กทรอนิกส) ขณะนี้ผูรับจางพัฒนาระบบควบคุม กํากับและติดตาม เงินยืมราชการทางอิเล็กทรอนิกส      

ไดสงมอบงานเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 2๙ เมษายน 2563 และกําลังนําระบบดังกลาวท่ีไดรับการพัฒนามาใชงานตอไป 
 

มิติท่ีประชุม  รับทราบ 

 ตัวช้ีวัด Function F 1 - 4 ระดับความสําเร็จในการจัดหาครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ท่ีมีวงเงินการจัดซ้ือจัดจางครั้งหนึ่งเกิน 2 ลานบาท 
 นางสาวปวิตรา  รุงเรือง หวัหนากลุมพัสดุนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดท่ี 24 ดังนี้ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดําเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ไดปฏิบัติจริง 

สภาพการดําเนินงาน **หลักฐานประกอบการดําเนินงาน  
ดําเนนิการ 
เสร็จแลว 

ระหวาง
ดําเนนิการ 

ยังไมได
ดําเนนิงาน 

ทบทวนและวิเคราะหผล
การดําเนินงาน           
ในรอบ 6 เดือนแรก 

- ทบทวนและวิเคราะหผลการ
ดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค   
และขอเสนอที่จะปรับปรุง      
ในรอบ 6 เดือนหลัง  

✓ 
 
 

  การประชุมวิเคราะหและทบทวน 
การดําเนินงานและขอเสนอที่จะ
ปรับปรุงในรอบ 6 เดือนหลัง 
(24 เมษายน 2563) 
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 สําหรับตัวชี้วัดนี้ ผานการประชุมวิเคราะหและทบทวนจากคณะทํางานตัวชี้วัดแลว ไมมี            
การปรับเปลี่ยน เนื่องจากการดําเนินงานใน 6 เดือนหลัง เปนสวนของการบริหารสัญญา เปนกระบวนการท่ีเรงรัด
ผูขาย/ผูรับจางใหสงมอบครุภัณฑตามขอกําหนดของสัญญา และตรวจรับพัสดุโดยเร็ว เพ่ือใหการเบิกจายเปนไป  
ตามมาตรการ แตจะเพ่ิมความรูท่ีนํามาใชในขอ 2 ของระบบ DOC เปนหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหา      
การจัดซ้ือจัดจาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 82 ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซ่ึงมีสวนท่ีเก่ียวของกับ
ระยะเวลาในการจัดซ้ือจัดจาง มีการใหแนวปฏิบัติใหมเก่ียวกับการเผยแพรประกาศและเอกสารซ้ือหรือจางดวย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในทุกวงเงินกําหนดใหเผยแพรไมนอยกวา 3 วันทําการ (ซ่ึงแตเดิมวงเงินในการ
จัดซ้ือจัดจาง   เปนตัวกําหนดวาตองเผยแพรจํานวนก่ีวัน)       
   

มิติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

 ตัวช้ีวัด Function 2 - 4 ระดับความสําเร็จของการใชบัตรเครดิตราชการเพ่ิมข้ึน 
 นางสาววิชุดา  แสงฤทธิ์ ผูแทนกลุมบัญชีนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

Function 2 - 4 การดําเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใตแผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการในเดือน 

เมษายน 2563 ดังนี้ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน  
การดําเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอน              
การดําเนินงานที่ไดปฏิบัติจริง 

สภาพการดําเนินงาน หลักฐานประกอบการดําเนินงาน 
ดําเนินการ
เสร็จแลว 

ระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินงาน 

เสนอเรื่องใหกรมฯ ทราบ
หลักเกณฑและข้ันตอน    

การใชบัตรเครดิตราชการ  
ท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด ใหสวนราชการ
นํามาใช เพ่ือแจงเวียน   
ใหหนวยงาน ในสังกัด 
กรมฯ นําไปปฏิบัต ิ

เสนอเรื่องใหกรมฯ ทราบ
หลักเกณฑและข้ันตอน  
การใชบัตรเครดิตราชการ   
ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
ใหสวนราชการนํามาใช   
เพ่ือแจงเวียนใหหนวยงาน  
ในสังกัดกรมฯ นําไปปฏบัิต ิ

√   อัพโหลดเอกสารขอมูลขึ้นระบบ DOC 
กรมอนามัย เรียบรอยแลว 
 

กําหนดมาตรการการใช
บัตรเครดติราชการ    
กรมอนามัย 

กําหนดมาตรการการใชบัตร
เครดติราชการกรมอนามยั 

√   อัพโหลดเอกสารขอมูลขึ้นระบบ DOC 
กรมอนามัย เรียบรอยแลว 
 

กองคลังจัดทําหลักเกณฑ
และข้ันตอนการใชบัตร
เครดติราชการของกรม
อนามัยเผยแพรใหทุก
หนวยงานทราบและ       
ถือปฏิบัต ิ

กองคลังจัดทําหลักเกณฑ
และข้ันตอนการใชบัตร
เครดติราชการของ       
กรมอนามัยเผยแพร        
ใหทุกหนวยงานทราบ    
และถือปฏิบัต ิ

√   อัพโหลดเอกสารขอมูลขึ้นระบบ DOC 
กรมอนามัย เรียบรอยแลว 
 

จัดทําแบบสอบถาม          

เพ่ือติดตามประเมินผล      

การใชบัตรเครดิตราชการ 
และสรุปผลการประเมิน  

พรอมแกไขปญหา
ขอขัดของในทางปฏิบัต ิ

จัดทําแบบสอบถาม          

เพ่ือติดตามประเมินผล   
การใชบัตรเครดิตราชการ 
และสรุปผลการประเมิน       
พรอมแกไขปญหา  
ขอขัดของในทางปฏิบัติ 

 √  - 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ประธานในท่ีประชุมกลาวดังนี ้
 4.1 เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยยังมีการระบาดของเชื้อไวโรรัสโคโรนา 2019 (COVID)      

โดยกําชับใหเจาหนาท่ีกองคลัง ระมัดระวังในการดําเนินชีวิตประจําวัน ไมควรไปในสถานท่ีท่ีความแออัด และ

ยังคงใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดไวโรรัสโคโรนา 2019 (COVID) ดังนี้ 

  1) เจาหนาท่ีผูใดตรวจคัดกรองแลวมีอุณหภูมิรางกายต้ังแต 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป        
ใหลาปวยเพ่ือไปสังเกตอาการท่ีบาน 
  2) ใหเจาหนาท่ีทุกคนสวมหนากากอนามัย หรือหนากากผาตลอดเวลาหม่ันลางมือบอยๆ
 3) ใหเจาหนาท่ีทุกคนทําความสะอาดโตะ เกาอ้ี และอุปกรณสํานักงานดวยแอลกอฮอล หรือ
น้ํายาฆาเชื้อโรค 
 4) กําหนดจุดรับ – สงเอกสาร โดยไมใหบุคคลภายนอก เขา – ออก ภายในกองคลัง 
 5) บุคคลภายนอกท่ีประสงคจะติดตอราชการกับเจาหนาท่ีกองคลังตองสวมหนากากอนามัย 
หรือหนากากผา โดยผานการคัดกรอง ณ จุดคัดกรองดานลางอาคารสํานักงานแลว 
 6) กําหนดใหเจาหนาท่ีรับประทานอาหารท่ีโตะทํางานของตนเอง และงดรับประทานอาหาร
รวมกันในชวงเวลาการระบาดของเชื้อไวโรรัสโคโรนา 2019 (COVID) 

 7) กําหนดใหท้ิงขยะท่ีถังขยะภายนอกสํานักงาน (ตรงจุดท่ีจัดไว) และไมนําถังขยะไวภายใน
สํานักงาน 
  

 4.2 เนื่องจากสถานการณโควิด – 19 ไดรับความสนใจจากประชาชนและสื่อแขนงตางๆ 
อยางตอเนื่อง ขณะเดียวกัน ขาวท่ีถูกเผยแพรในชองทางสื่อสังคมออนไลน (New media channels) ทําให
ประชาชนเกิดความสับสน ตื่นตระหนก และตองการขอมูลความรูและขอเท็จจริงท่ีนาเชื่อถือ เขาใจงาย และ
นําไปใชไดโดยทันที สํานักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จึงมีหนังสือชี้แจงขอบเขตการตอบโตความเสี่ยงเพ่ือความ
รอบรูดานสุขภาพ รอบ 6 เดือนหลัง ประจําปงบประมาณ 2563 ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ เพ่ือใหการตอบโตขาวเรื่องโควิด – 19 มีความรวดเร็ว นาเชื่อถือและเขาถึงไดงายข้ึน ซ่ึงขอบเขตงาน
ดังกลาวไดผานการตกลงรวมกันของตัวแทนจากหนวยงานสายวิชาการสวนกลางและสายสนับสนุนแลว ดังนั้น 
เพ่ือใหการดําเนินงานของกองคลังมีความสอดคลองกับขอบเขตงานท่ีสํานักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกําหนด 
กองคลังจึงแตงตั้งคณะทํางานตอบโตความเสี่ยง เพ่ือความรอบรู ดานการเงินการคลัง (RRHL) กองคลัง        
ตามคําสั่งกองคลัง ท่ี 3 /2563 ลงวันท่ี 1 เมษายน  2563 
 

มิติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑6.3๐ น. 

 
 นางพิสมัย  พุมสุข ผูจดรายงานการประชุม 
 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด ผูตรวจรายงานการประชุม 
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การประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวช้ีวัด 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกองคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

คร้ังที่ 7/2563 วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม  2563 ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
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การประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวช้ีวัด 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกองคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

คร้ังที่ 7/2563 วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม  2563 ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
 

 
 
 

 
 



รายงานการประชุมคณะทํางาน function (F1-4) 
วันศุกรท่ี 24 เมษายน 2563 

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

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

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

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
   นางสาวปวิตรา  รุงเรือง ประธานท่ีประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้ 

วาระท่ี 1  เรื่องแจงท่ีประชุมทราบ 
  ประธานแจงท่ีประชุมขอทราบขอมูลการจัดเก็บรายงานระดับผลผลิตและผลลัพธ ระดับคะแนนท่ี 4 และ 

5 ของตัวชี้วัด เพ่ือวิเคราะหผลการดําเนินงาน และปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน เพ่ือสรุปการรายงานผลใน
รอบ 6 เดือนแรกกอนรายงานท่ีประชุมติดตามตัวชี้วัดรายเดือนและการทบทวนการดําเนินงานในรอบ 6 เดอืนหลัง 

มติท่ีประชุม – รับทราบ     

วาระท่ี 2 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมวิเคราะหรวมกันวิเคราะหผลผลิตของระดับคะแนนท่ี 4 และผลลัพธ ระดับคะแนนท่ี 5  

ซ่ึงกําหนดเกณฑไวดังนี้  

 
 ระดับผลผลิต  

สวนท่ี 1 รายการจัดซ้ือจัดจางครุภัณฑ 11 โครงการ เปนรายการท่ีไมอยูในเกณฑ 3 โครงการ (เปน
รายการท่ียกเลิกและประกาศประกวดราคาใหม ครั้งท่ี 2 จํานวน 3 โครงการ)  จึงเหลือโครงการตามหลักเกณฑ
เพียง 8 โครงการและท้ัง 8 โครงการมีระยะเวลาในการจัดซ้ือจัดจางเปนไปตามเกณฑ คิดเปนรอยละ 100  
  

 

 

ระดับคะแนนที่ 4 ระดับคะแนนที่ 5

Output ผลผลิตกระบวนการ Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด (วัดผลเฉพาะรายการครุภัณฑ)

วัดการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการจัดหางบลงทุน (รายการครุภัณฑ) วัดความสามารถในการบริหารสัญญาและการเบิกจาย

        รอยละของรายการ/โครงการ ที่มีระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจางเปนไปตามเกณฑ      ≤ รอยละ 80 ของรายการงบลงทุน (ครุภัณฑ) ที่มีกําหนดสงมอบ

        รอยละของรายการ/โครงการ ที่ดําเนินการลงนามสัญญาไดภายใน 30 วัน (ทําการ)  และตรวจรับในรอบ 6 เดือนแรก สามารถเบิกจายได 

       หลังจากไดรับจัดสรรงบประมาณ       > รอยละ 80 ของรายการงบลงทุน (ครุภัณฑ) ที่มีกําหนดสงมอบ

และตรวจรับในรอบ 6 เดือนแรก สามารถเบิกจายได 
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สวนท่ี 2 รายการงบลงทุนไดรับแจงจัดสรรงบลงทุนเม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2563 ซ่ึง 30 วันทําการหลัง 
ไดรับการจัดสรรงบประมาณงบลงทุน ป 2563 คือวันท่ี 21 เมษายน 2563 ซ่ึงทุกรายการมีการลงนามใน
สัญญาไดกอนวันท่ี 21 เมษายน 2563 ซ่ึงมีผลสรุปตามตาราง ดังนี้  
 

 
ระดับผลลัพธ  

รายการท่ีลงนามในสัญญาแลว 8 โครงการ ไมมีรายการใดท่ีมีกําหนดสงมอบและตรวจรับใน 6 เดือนแรก 
จึงทําใหผานระดับคะแนนท่ี 5 โดยปริยาย ดังตารางสรุป ดังนี้  

 

บันทึกเลขที่วันที่ใน e-GP
เผยแพร

รางประกาศฯ 3 วัน
ประกาศเชิญชวน วันยื่นเสนอราคา รายงานผล ประกาศผลผูชนะ ขั้นตอน 1 ถึง 3 (วันที.่..)

รวมทั้งสิ้น 59,903,000    

1 กองคลัง รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที�นั�ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ�ากว่า 
2,400 ซีซี หรือกําลังเครื�องยนต์สูงสุดไม่ตํ�ากว่า 90 กิโลวัตต์

10 คัน 1,288,000        12,880,000    9 ธ.ค.62 สธ 0903.04/201 ลว.26 ธค.62  3 - 8 ม.ค.63 14 - 30 ม.ค.63  31 ม.ค.63  11 ก.พ.63  13 ก.พ.63 32 24-มี.ค.-63

2 กอง
แผนงาน

1. จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภาพรวม 32 รายการ 1 งาน 12,130,200      12,130,200    11 ธ.ค.62 -  7 - 10 ม.ค.63 17 ม.ค.- 4 ก.พ.63  5 ก.พ.63  18 ก.พ.63
ยกเลิกประกาศประกวดฯ

สธ 0905.01/274 ลว.21 ก.พ.63  26 ก.พ.63- 2 มี.ค.63 8 มี.ค.-1 เม.ย.63 2-เม.ย.-63 8-เม.ย.-63 9-เม.ย.-63 จัดหาครั�งที� 2

3 2. โครงการพัฒนาสื�อดิจิทัล 4.0 เพื�อยกระดับการเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพ และ
อนามัยสิ�งแวดล้อม

1 โปรแกรม 3,000,000 3,000,000      11 ธ.ค.62 สธ 0905.01/23 ลว.08 ม.ค.63 15 - 20 ม.ค.63 23 - 30 ม.ค.63  31 ม.ค.63  13 ก.พ.63  17 ก.พ.63 24 9-เม.ย.-63

4 3. ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) 1 ระบบ 8,969,000 8,969,000      11 ธ.ค.62 สธ 0905.01/1845 ลว.27 ธ.ค.62 7 - 10 ม.ค.63 17 - 31 ม.ค.63  3 ก.พ.63  13 ก.พ.63  19 ก.พ.63 33 27-มี.ค.-63

5 4. เครื�องกําเนิดไฟสํารองพร้อมติดตั�ง สําหรับศูนย์บริการข้อมูล
กรมอนามัย 1 เครื�อง 5,300,000 5,300,000      11 ธ.ค.62 สธ 0905.01/1843 ลว.27 ธ.ค.62 7 - 10 ม.ค.63 17 - 31 ม.ค.63  3 ก.พ.63  17 ก.พ.63  19 ก.พ.63 33 27-มี.ค.-63

6 สภ. เครื�องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ 1 เครื�อง 2,193,500        2,193,500      11 ธ.ค.62 สธ 0906.01/57 ลว.7 ม.ค.63 15 - 20 ม.ค.63 23 - 30 ม.ค.63  31 ม.ค.63  7 ก.พ.63  7 ก.พ.63 19 24-มี.ค.-63

7 สว. เครื�องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) 
แบบอัตโนมัติ 2 ชุด 1,476,600        2,953,200      6 ธ.ค.62 สธ 0924.01/2823 ลว.19 ธ.ค.62  20 - 25 ธ.ค.62 7 - 15 ม.ค.63  16 ม.ค.63  22 ม.ค.63  22 ม.ค.63 22 30-มี.ค.-63

8 สอน. เครื�องตรวจวัดคุณภาพนํ�าหลายพารามิเตอร์ 8 ชุด 267,500          2,140,000      25 ธ.ค.62 สธ 0908.01/60 ลว.14 ม.ค.63  16 - 19 ม.ค.63 28ม.ค- 4 ก.พ.63  5 ก.พ.63  13 ก.พ.63  13 ก.พ.63 20 30-มี.ค.-63

9 ศปก. 1. ชุดวิเคราะห์ไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ 1 ชุด 4,000,000        4,000,000      9 ธ.ค.62 -  23 - 28 ม.ค.63  31 ม.ค.-17 ก.พ.63  18 ก.พ.63  27 ก.พ.63 ยกเลิกประกาศประกวดฯ

สธ 0905.01/274 ลว.21 ก.พ.63  26 ก.พ.63- 2 มี.ค.63 8 มี.ค.-1 เม.ย.63 2-เม.ย.-63 8-เม.ย.-63 9-เม.ย.-63 จัดหาครั�งที� 2

10 2. เครื�องสกัดตัวอย่างและกลั�นระเหยทําให้สารเข้มข้นแบบอัตโนมัติ 1 เครื�อง 4,044,600        4,044,600      9 ธ.ค.62 สธ 0904.01/49  ลว.16 ม.ค.63  23 - 28 ม.ค.63  31 ม.ค.-17 ก.พ.63  18 ก.พ.63  27 ก.พ.63  28 ก.พ.63 27 27-มี.ค.-63

11 กกส. 1. เครื�องวัดองค์ประกอบของร่างกาย (Inbody) 1 เครื�อง 892,500          892,500        

2. เครื�องวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกายสําหรับเด็ก 2 เครื�อง 700,000          1,400,000     

สธ 090 - 2 เม.ย.-8 เม.ย.63 9-เม.ย.-63 จัดหาครั�งที� 2

เผยแพรแผนฯ 

ตาม ม.11

ในระบบ e-GP
ลําดับ หนวยงาน รายการ จํานวน หนวย

ราคา

ตอหนวย
ราคารวม

ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจาง การจัดหาครุภัณฑ งบลงทุน ประจําป พ .ศ. 2563 ที่มีวงเงินการจัดหาครั้งหนึ่งเกิน 2 ลานบาท

1. จัดทํารายงานขอซื้อขอจาง 

ขอ 21 (กอสราง) และขอ 22
2. ประกาศประกวด/จัดซื้อจัดจาง 3. ไดตัวผูขาย/ผูรับจาง รวมวันทําการ

4. ลงนาม

ในสัญญา

ยกเลิกประกาศประกวดฯ 27 ธ.ค.62 -  20 - 22 ม.ค.63  23 -30 ม.ค.63  3 ก.พ.63  14 ก.พ.63

ส่งมอบ ตรวจรับ เบิกจ่าย

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

จัดซื�อจัดจ้าง

 ลงนามได้

ตามมาตรการ

 ครบส่งมอบ/

เบิกจ่ายได้ 

≤ ร้อยละ80

 ครบส่งมอบ/

เบิกจ่ายได้ 

≥ ร้อยละ80

 ระยะเวลา

จัดซื�อจัดจ้าง

 ลงนามได้

ตามมาตรการ

 ครบส่งมอบ/

เบิกจ่ายได้ 

≤ ร้อยละ80

 ครบส่งมอบ/

เบิกจ่ายได้ 

≥ ร้อยละ80

1 กองคลัง 

(จัดหาให้หน่วยงานส่วนกลาง

 7 หน่วยงาน)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที�นั�ง (ดีเซล) ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ตํ�ากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลัง

เครื�องยนต์สูงสุดไม่ตํ�ากว่า 90 กิโลวัตต์

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

ครบกําหนด 23 พ.ค.63

1    

2 กองแผนงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

โครงการพัฒนาสื�อดิจิทัล 4.0 เพื�อยกระดับ

การเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ�งแวดล้อม

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

งวด1 ครบ 24 พ.ค.63

งวด2 ครบ 8 พ.ค.63

งวด3 ครบ 6 ก.ย.63

งวด4 ครบ 5 พ.ย.63

4    

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ระบบประชุมออนไลน์ (Video conference)

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

งวด1 ครบ 25 ม.ิย.63

งวด2 ครบ 25 ก.ค.63

งวด3 ครบ 24 ส.ค.63

3    

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื�องกําเนิดไฟฟ้าสํารองพร้อมติดตั�ง สําหรับ

ศูนย์บริการข้อมูลกรมอนามัย

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

งวด1 ครบ 25 ม.ิย.63

งวด2 ครบ 25 ก.ค.63

งวด3 ครบ 24 ส.ค.63

3    

3 สํานักโภชนาการ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

เครื�องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ

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

ครบกําหนด 22 พ.ค.63

1    

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    

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    

6 ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

เครื�องสกัดตัวอย่างและกลั�นระเหยทําให้สารเข้มข้น

แบบอัตโนมัติ 4,045,000.-

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

ครบกําหนด 2 ก.ค.63

1    

วงเงินทําสัญญา เลขที�สัญญา
วันที�ลงนามในสัญญา/

วันครบกําหนดสัญญา

จํานวน

(งวด)

รายละเอียดการเบิกจ่าย
การประเมินมาตรการ

งวด…

ลําดับ หน่วยงาน (ส่วนกลาง) รายการ

 วงเงิน

การจัดหา ผ่าน ไม่ผ่าน

ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
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  ท่ีประชุมมีการพิจารณาวาเหตุท่ีทุกสัญญายังไมมีผลการเบิกจาย เนื่องจากในป 2563 รัฐบาลมี
หลักเกณฑและเง่ือนไขใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน ซ่ึงงบลงทุนของป 
2563 ไดผานการพิจารณาจากอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
พ.ศ. 2563 ในเดือนกุมภาพันธ 2563 และสํานักงบประมาณไดจัดสรรงบประมาณรายจายใหหนวยรับ
งบประมาณในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2563 ซ่ึงกรมฯ ไดโอนจัดสรรลงหนวยงานในสังกัดชวงตนเดือนมีนาคม 
2563 จึงทําใหสัญญาสวนใหญมีการลงนามในชวงปลายเดือนมีนาคม 2563 และยังไมครบกําหนดสงมอบใน 6 
เดือนแรก จึงทําใหไมมีผลการเบิกจายตามเกณฑท่ีกําหนดไวดังกลาว  

มติท่ีประชุม – รับทราบ  
  สําหรับเกณฑการวัดผลของ 6 เดือนหลัง เปนการวัดผลการเบิกจายท่ีครบกําหนดสงมอบและตรวจรับใน

ปงบประมาณ (ระดับคะแนนท่ี 4 ≥ รอยละ 80 ระดับคะแนนท่ี 5 ≥ รอยละ 85) ซ่ึงรวมกันพิจารณาแลว การสงมอบ
และการเบิกจายใน 6 เดือนหลัง คาดวาจะเปนไปตามเกณฑ เพราะมีการเรงรัด ติดตามอยางตอเนื่อง จึงมีมติท่ีจะ
ไมปรับเปลี่ยนรายละเอียดใดของตัวชี้วัด เพียงแตควรเพ่ิมสิ่งท่ีเปนความรูท่ีนํามาใชในขอ 2 ของระบบ DOC 
เพ่ือใหมีความครอบคลุมมากข้ึน ในเรื่องของมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายเงินงบประมาณรายจาย
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

มติท่ีประชุม – เห็นชอบตามประเด็นท่ีกําหนด 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 

นางสาววาสนา  สอนสุด   ผูจดรายงานการประชุม 
 
      นางสาวปวิตรา  รุงเรือง   ผูตรวจรายงานกาประชุม 
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การประชุมคณะทาํงาน function (F1-4) 
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