
การประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัด                                                              
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ครั้งที ่12/2563 วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
  

                                                                        
                                                  ……………………………………….. 
 
 
ผู้มาประชุม 
 

1. นางสาวเกษร พานิชย์  ผู้อ านวยการกองคลัง ประธาน 
2. นางสาวรัตน์ติยา ข าแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ 
3. นางสาวเอกฤทัย สารนาค นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการเงิน 
4. นางอรุณี อินทร์ข า นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบัญชี 
5. นางสาวปวิตรา รุ่งเรือง นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัสดุ 
6. นางสาวจีระภา   ขาวละเอียด เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ 
7. นางสาวสิดาพร หวังทรัพย์น้อย นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กลุ่มการเงิน 
8. นางสาวฉัตรรัตน์   ต้นภูบาล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงบประมาณ 
9. นางสาวเพ็ญแข แบง่ดี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงบประมาณ 
10 นางสาวบุษณ ี ม่วงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มการเงิน 
11. นางสาววชิุดา แสงฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มบัญชี 
12. นางสาวทิตยา ศุภกุลธาดาศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุม่บัญชี 
13. นายวิษณุ แซ่เตียว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มการเงิน 
14. นายรังสฤษด์ิ เชื้อดวงผุย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุ่มพัสดุ 
15. นางพิสมัย   พุ่มสุข เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กลุ่มอ านวยการ 
16. นางสาวศศิธร แสนศิลา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงบประมาณ 
17. นางสาวสิริกัญญา หนูบัว เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กลุ่มพัสดุ 
18. นางสาววนชัพร ศรีกอนติ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มอ านวยการ 
19. นางดวงกมล คล้ายพึ่งสินธุ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มพัสดุ 
20. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ ชัยมงคล นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มการเงิน 
21. นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบัญชี 
22. นางสาวอุษณี ทองชมภู พนักงานพัสดุ ระดับ ส3 กลุ่มพัสดุ 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.๓๐ น. 
 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑… 
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ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ประธานแจ้งให้ทราบว่าส าหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการติดตามรายงานความก้าวหน้า  ตามแผนปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดค ารับรองฯ กองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนหลังมีตัวชี้วัดจ านวน 9 ตัว  

 

มิติที่ประชุม  รับทราบ   
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2563 

 ประธานขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน ๒๕๖3 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา  
  การติดตามผลการด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลัง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563) ประจ าเดือนกันยายน 2563      

แต่ละกลุ่มงานรายงานผลการจัดท าตัวชี้วัดตามความรับผิดชอบดังนี้ 
 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.25 ระดับความส าเร็จของจ านวนงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรม
ที่ด าเนินการได้อย่างน้อย 1 เรื่อง และถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย 1 เรื่อง  
 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด หัวหน้ากลุ่มอ านวยการน าเสนอรายงานผลการด าเนินงาน    
ของตัวชี้วัดที่ 1.25 ดังนี้ 
 นวัตกรรมที่ด าเนินการและนวัตกรรมถูกน าไปใช้ประโยชน์ ได้ด าเนินการบันทึกข้อมูล     
ตาม Template ในระบบ DOC ภายในวันที่ 10 กันยายน 2563 และส่งส าเนาเอกสารหลักฐานตาม Template 
ให้กับส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว  (หนังสือกองคลัง ที่ สธ 0903.01/2095 ลงวันที่          
10 กันยายน 2563)  
 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.28 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19 
     นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด หัวหน้ากลุ่มอ านวยการน าเสนอรายงานการด าเนินการ          
ตาม Template ตัวชี้วัดที่ 1.28 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งได้ด าเนินการ      
ถึงระดับที่ 4 มีรายละเอียดดังนี้     
 ระดับที่  4  จัดท ารายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่  30 กันยายน  2563              
มีการเบิกจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น (COVID-19) ซึ่งได้รับงบประมาณ        
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,671,000.-บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายรวมเป็นเงิน 10,670,982.12บาท คิดเป็น        
ร้อยละ 100  
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 ระดับที่ 5 การรายงานสถานการณ์ COVID-19 จากเว็บไซต ์http://covid19.anamai.moph.go.th 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีจ านวนผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ จ านวน 0 คน 

 
 
 

มิติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 

http://covid19.anamai.moph.go.th/
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 ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข  
   นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  ชัยมงคล ผู้แทนกลุ่มการเงินน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดที่ 2.2 ดังนี้ 
มิติที่ 1 
กิจกรรม/ขั้นตอน  
การด าเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง 

สภาพการด าเนินงาน หลักฐานประกอบการ
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินงาน 

จัดท าแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมให้บุคลากร        
กองคลังมีสุขภาพดี (P) 

จัดท าแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมให้บุคลากร     
กองคลังมีสุขภาพดี (P) 
(ปรับปรุงแผนฯ เพิ่มเติม
รอบ 6 เดือนหลัง) 

√   แผนปฏิบัติงานหลังจาก          
การปรับปรุงเพิ่มเตมิแลว้ 

ประชุมคณะท างาน 
ตัวช้ีวัดเพื่อรวบรวม
วิเคราะหส์ถานการณ์
สุขภาพของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

ประชุมคณะท างาน 
ตัวช้ีวัดเพื่อรวบรวม
วิเคราะหส์ถานการณ์
สุขภาพของบุคลากร     
ในหน่วยงาน 

√   รายงานการประชุม        
กลุ่มการเงิน 

- ก าหนดนโยบาย 
- ก าหนดมาตรการส าคัญ 

- ก าหนดนโยบาย
(เพิ่มเติม) 
- ก าหนดมาตรการ
ส าคัญ 
(เพิ่มเติม) 

√   - ก าหนดนโยบาย 
(เพิ่มเติม) 
- ก าหนดมาตรการส าคัญ 
(เพิ่มเติม) 
 
 

ส ารวจสถานการณ์สุขภาพ
ของบุคลากรกองคลัง           
ปัจจุบันด้วยการวัดค่า BMI 

ส ารวจสถานการณ์
สุขภาพของบุคลากร  
กองคลัง ปัจจุบันด้วย
การวัดค่า BMI 
วันท่ี 18 พ.ค. 2563 

√   ผลส ารวจค่า BMI 

ประเมินความเสี่ยงต่อ     
การเกิดโรคหัวใจและ    
หลอดเลือดสมองในอนาคต
ของบุคลากรอายุ 35 ปี
ขึ้นไป 
 

แจ้งเวียนประเมิน    
ความเสีย่งต่อการเกดิ
โรคหัวใจและหลอด
เลือดสมองในอนาคต
ของบุคลากรอายุ 35 ปี
ขึ้นไป 

√   หลักฐานประกอบ            
การตรวจร่างกายและ
วิเคราะห์ CV risk score 
(ระดับ 4 ของมิติ 2.2.1) 

การตรวจสุขภาพประจ า    
ปี 2563 ของบุคลากร     
ทุกคนในกองคลัง 
 
 
 
 
 
รวบรวมหลักฐานการ
วิเคราะหป์ระกอบ            
การตรวจร่างกายและ

การตรวจสุขภาพประจ า    
ปี 2563 ของบุคลากร     
ทุกคนในกองคลัง 
 
 
 
 
 
 
ประเมินความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคหัวใจและ

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

  ข้าราชการตรวจแล้ว 16 
คน ลูกจ้างประจ า 7 คน          
(เข้ารับการตรวจฯ ของ
สสม.) ต้องได้ร้อยละ 95 
ขึ้นไปถึงจะได้ 0.3 
คะแนน ประมาณ 60 คน
ขึ้นไป 
 
 
รวบรวมหลักฐานการ
วิเคราะหป์ระกอบ            
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กิจกรรม/ขั้นตอน  
การด าเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง 

สภาพการด าเนินงาน หลักฐานประกอบการ
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินงาน 

วิเคราะห์ CV risk score 
(ระดับ 4 ของมิติ 2.2.1) 

หลอดเลือดสมอง      
ในอนาคตของบุคลากร
อายุ 35 ปีข้ึนไป 

การตรวจร่างกายและ
วิเคราะห์ CV risk score 
(ระดับ 4 ของมิติ 2.2.1) 

ส ารวจสถานการณ์สุขภาพ
ของบุคลากรกองคลัง           
ปัจจุบันด้วยการวัดค่า BMI 

ส ารวจสถานการณ์
สุขภาพของบุคลากร  
กองคลัง ปัจจุบันด้วย
การวัดค่า BMI 
วันท่ี 18 ก.ค. 2563 

√   ผลส ารวจค่า BMI 

การเข้าร่วมกิจกรรม      
ก้าวท้าใจ Season 2  

ลงทะเบียนการเข้าร่วม
กิจกรรมก้าวท้าใจ 
Season 2  

√   หลักฐานการการเข้าร่วม
กิจกรรมก้าวท้าใจ 

รายงานผลในระบบ DOC    √ Link รายงานผลระบบ 
DOC 

 
 
มิติที่ 2 
 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
การด าเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง 

สภาพการด าเนินงาน หลักฐานประกอบการ
ด าเนินงาน ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน 

1. จัดประชุมคณะท างาน
การจัดการความรู ้

จัดประชุมคณะท างานการ
จัดการความรู ้
 

√   รายงานการประชุม 

2. ด าเนินการ ดังนี ้
- ปรับปรุงแผนปฏิบตัิการ
จัดการข้อมลูและความรู้  
- ก าหนดนโยบาย (เพิ่มเติม) 
- ก าหนดมาตรการส าคัญ 
(เพิ่มเติม) 

- ปรับปรุงแผนปฏิบตัิการ
จัดการข้อมลูและความรู้  
- ก าหนดนโยบาย
(เพิ่มเติม) 
- ก าหนดมาตรการส าคัญ 
(เพิ่มเติม) 
 

√   แผนปฏิบัติงาน       
หลังการปรบัปรุง
เพิ่มเตมิแล้ว 

3. จัดกิจกรรม ดังนี ้
จัดกิจกรรม 
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในกลุ่มการเงิน 
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในกลุ่มอ านวยการ 
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในกลุ่มพสัด ุ
- ประชุมแลกเปลี่ยน 
ภายในกลุ่มงบประมาณ 
- ประชุมแลกเปลี่ยน 

- ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูภ้ายในกลุม่การเงิน 
- ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูภ้ายในกลุม่
อ านวยการ 
- ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูภ้ายในกลุม่พัสด ุ
- ประชุมแลกเปลี่ยน 
ภายในกลุ่มงบประมาณ 
- ประชุมแลกเปลี่ยน 
ภายในกลุ่มบญัช ี

√   รายงานการประชุม/
สรุปบทเรียน รูปถ่าย 
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ภายในกลุ่มบญัช ี
 

 

4. จัดท า KM /คู่มือ       
การปฏิบัติงาน/Flow Chart 
กระบวนการท างาน/    
ความเสีย่งท่ีเกิดขึ้นในงาน 
(ค าถาม-ค าตอบ)           
ฝ่ายละ 3 เรือ่ง (ทุกคนในฝ่าย) 
 
 

4. จัดท า KM /คู่มือ       
การปฏิบัติงาน/Flow 
Chart กระบวนการ
ท างาน/ ความเสีย่งท่ี
เกิดขึ้นในงาน (ค าถาม-
ค าตอบ) ฝ่ายละ 3 เรื่อง 
(ทุกคนในฝา่ย) 
 

√   -  - คู่มือการปฏบิัติงาน 
-  - Flow Chart 

กระบวนการท างาน 
-  - ความเส่ียงที่เกิดขึ้นจาก

การท างาน  
-  - รูปเล่ม KM 
- - สรุปบทเรียน 

รายงานผลในระบบ DOC    √ Link รายงานผลระบบ 
DOC 

 
มิติที่ 3 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน  
การด าเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง 

สภาพการด าเนินงาน หลักฐานประกอบการ
ด าเนินงาน ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่

ด าเนินงาน 
1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ
ส่งเสริมความผูกพัน       
ต่อองค์กร (P) 
(ปรับปรุงเพิ่มเติม) 

จัดท าแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมความผูกพัน       
ต่อองค์กร (P) 
(ปรับปรุงเพิ่มเติม) 
 

√   แผนปฏิบัติการส่งเสริม
ความผูกพันต่อองค์กร (P) 
(ปรับปรุงเพิ่มเติม) 

2. ประชุมคณะท างาน 
ตัวช้ีวัด เพื่อรวบรวม 
วิเคราะหส์ถานการณ์    
ความผูกพันของบุคลากร  
ในหน่วยงาน 

ประชุมคณะท างาน 
ตัวช้ีวัด เพื่อรวบรวม
วิเคราะหส์ถานการณ์
ความผูกพัน          
ของบุคลากรใหนว่ยงาน 
 

√   รายงานการประชุม  
 
 
 
 

3. ด าเนินการ ดังนี้                         
- ส ารวจสถานการณ์สุขภาพ
ของบุคลากรในหน่วยงาน 
(แบบสอบถามจาก        
กองการเจ้าหน้าที่) 
- การก าหนดนโยบาย 
(ปรับปรุงเพิ่มเติม) 
- ก าหนดมาตรการส าคัญ 
(ปรับปรุงเพิ่มเติม) 

- ส ารวจสถานการณ์
สุขภาพของบุคลากร   
ในหน่วยงาน 
(แบบสอบถามจาก        
กองการเจ้าหน้าที่) 
- การก าหนดนโยบาย 
(ปรับปรุงเพิ่มเติม) 
- ก าหนดมาตรการส าคัญ 
(ปรับปรุงเพิ่มเติม) 
 

√   หลักฐานประกอบการ
ด าเนินการ 

4. ด าเนินการ ดังนี ้(D) 
- จัดกิจกรรมประชุม
เสรมิสร้างคุณภาพชีวิตและ 
สิ่งแวดล้อมท่ีดีของบุคลากร
กองคลัง 
- กิจกรรมคัดเลือกบุคลากร

- จัดกิจกรรมประชุม
เสรมิสร้างคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อมที่ดี   
ของบุคลากรกองคลัง 
- กิจกรรมคัดเลือก
บุคลากรที่มผีลงาน  

√ 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 - วันที่ 16 ก.ค. 63 
 
 
 
- วันที ่16 ก.ค. 63 
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ที่มีผลงานโดนเด่น ขวัญใจ
กองคลัง 
- กิจกรรมมมุสร้างสุข     
(สื่อโทรทัศน์แห่งการเรียนรู,้  
ตู้ยาเพื่อรักษา) 
- แบบสอบถามการเข้าร่วม
กิจกรรมที่จดัขึ้นภายใน
หน่วยงาน 
 

โดนเด่น ขวัญใจกองคลัง 
- กิจกรรมมมุสร้างสุข     
(สื่อโทรทัศน์แห่งการ
เรียนรู,้ ตู้ยาเพื่อรักษา) 
 
- แบบสอบถามการเข้า
ร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น
ภายในหน่วย 
 

 
 
 
√ 
 
 
 

 
 
 
 
 
√ 
 

 
 
 
 
 
 
 

หลักฐานประกอบการเข้าร่วม
กิจกรรม (รายงานการประชุม, 
ภาพถา่ย, ใบลงทะเบียน เป็น
ต้น) 
 
 
แบบสอบถามการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 กลุ่มงบประมาณผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ                

 โดยนางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล รายงานผลการติดตามก ากับตัวชี้วัด ประจ าเดือนกันยายน 2563 ดังนี้ 

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  กองคลังเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กรม
ก าหนดไว้ โดยมีผลการเบิกจ่าย ดังนี้ 

ประเภทงบ เงินงวด100% เบิกจ่ายสะสมได้ คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

ภาพรวม 3,618,407.50 3,618,407.50 100 
เป้าหมายกรมภาพรวม  
ก.ย. 2563 = ร้อยละ 

100 
 

 

งบด าเนินงาน 3,112,000.00 3,112,000.00 100 

งบลงทุน 506,407.50 506,407.50 100 
 

    ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2563   

 
 
 
 
 

   
2. แผน/ผลการขับเคลื่อนประจ าเดือนกันยายน 2563 
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ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
1. จัดท ารายงานผลผลิตตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) 
โดยน าข้อมูลมาจากระบบ GFMIS 
 

วันที่ 15 ของทุกเดือน 
(ถ้าตรงกับวันหยุดให้เป็นวันแรก
ของการท างาน) 

วันที่ 15 ก.ย. 2563 
ดาวน์โหลดผลการเบิกจ่าย
งบประมาณจากระบบ GFMIS  
มาจัดท าท ารายงาน รบจ.1 
 

2. เสนอรายงานผลผลิตตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1)
ให้ผู้อ านวยการกองคลังทราบ  
โดยสรุปวงเงินงบประมาณที่ต้อง
เร่งรัดการเบิกจ่าย เพ่ือให้ผู้อ านวยการ    
กองคลังสั่งการเร่งรัดการเบิกจ่าย
พร้อม Upload ขี้นเว็บไซต์ 
กองคลัง 

 

วันที่ 16 - 20 ของทุกเดือน เสนอรายงานผลผลิตตามเร่งรัด 
การเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1)
ต่อผู้อ านวยการกองคลัง เมื่อวันที่ 
18  ก.ย. 2563 ดังนี้ 
       ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 15  
ก.ย. 2563 กองคลังเบิกจ่ายใน
ภาพรวมได้ร้อยละ  98.67 
  
       คาดว่า ณ  30 ก.ย. 2563 
จะสามารถเบิกจ่ายภาพรวมได้
ตามเป้าหมายกรม ที่ร้อยละ 100 
 

3. ติดตามผลการเบิกจ่ายกับกลุ่มงาน 
ที่เกี่ยวข้องภายในกองคลัง 

วันที่ 21 – 24 ของทุกเดือน วันที่ 21 – 24  ก.ย. 2563   
ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในรายการที่รอการเบิกจ่ายโดย
ประสานกับกลุ่มงบประมาณ
การเงิน และพัสดุเพ่ือติดตาม
เร่งรัดรายการที่อยู่ระหว่าง      
รอการเบิกจ่าย 
 

4. รายงานการเบิกจ่าย ณ วันที่ 
25 ของทุกเดือน เพ่ือด าเนินการ
ติดตามผลการเบิกจ่ายอีกครั้ง 
 

วันที่ 25 ของทุกเดือน 
(ถ้าตรงกับวันหยุดให้เป็นวันแรก
ของการท างาน) 

วันที่ 25  ก.ย.  2563 ติดตามผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS   
กองคลังเบิกจ่ายงบประมาณใน
ภาพรวมได้ร้อยละ 100  
อ้างอิงผลการเบิกจ่ายจากระบบ 
GFMIS  ณ  วันที่ 25  ก.ย. 2563 
ได้ Up Load ไว้ที่เว็บไซต์ กองคลัง  
เรียบร้อยแล้ว หัวข้อ  :    ค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ 2563  
ข้อย่อย :  ร้อยละการเบิกจ่าย  
งบประมาณ  (รอบ 6 เดือนหลัง) 

5. จัดประชุมรายงานผลการ เมษายน  –  กันยายน  2563 วันที่ 6 ต.ค. 2563 ประชุมติดตาม
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ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ตามตัวชี้วัดที่ 2.3  ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
 

และรายงานผลด าเนินการ   
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ  ข้อมูล       
ณ 30 ก.ย. 2563 ในภาพรวม      
กองคลังสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 
100 ตามเป้าหมายที่กรมก าหนด 

 

3. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ( รบจ.1) ณ เดือนกันยายน 2563  
กองคลังด าเนินการรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ขึ้นเว็บไซต์กองคลังครบทุกเดือน  
สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กองคลัง ตาม Link ข้างใต้นี้  
http://finance.anamai.moph.go.th/main.php?filename=report_budgets 

 
 

4. ตารางการถ่วงน้ าหนักรอบ 6 เดือนหลัง ( เมษายน – กันยายน 2563) 

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

 ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน 
 นางสาวรัตน์ติยา  ข าแก้ว หัวหน้ากลุ่มงบประมาณน าเสนอรายงานการติดตามตัวชี้วัด ดังนี้ 
ระดับที่ 1 มีฐานข้อมูลและวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)   ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใช้ฐานข้อมูลเดิม 
ระดับที่ 2 ก าหนดมาตรการในการปิดช่องว่าง (Gap Analysis)      ไม่มีการเปลี่ยนมาตรการ เนื่องจากสามารถ

ปฏิบัติงานได้ตามแผนการด าเนินงาน และ
มาตรการคลอบคลุมแล้ว 

ระดับที่ ๓ มีผังกระบวนการท างานและมีการก ากับติดตาม มีการก ากับติดตามในการประชุมกองคลัง 
 และได้แก้ไขข้อมูลผลการปฏิบัติงาน       

ในระบบ DOC เป็นปัจจุบัน               
เมื่อวันที่ 25 กันยายน  2563 

 โดยมีผลเบิกจ่ายจ านวน 1,656,808.-บาท  
 บันทึกแผนและผล 100% รายละเอียด 

 ตามแบบสรุปผลการด าเนินงานฯ ดังนี้ 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 

ท ัง้หมด
เงนิ

งบประมาณ
ท ัง้หมด เงนิงบประมาณ

27 ศนูยอ์นามัยที ่ 4 สระบรุี 10,367,188.81 10,367,188.81 10,484,776.74 10,484,776.74

28 ศนูยอ์นามัยที ่ 5 ราชบรุี 11,944,599.00 11,944,599.00 11,934,329.48 11,934,329.48

29 ศนูยอ์นามัยที ่ 6 ชลบรุี 11,895,432.43 11,895,432.43 10,250,806.43 10,250,806.43

30 ศนูยอ์นามัยที ่ 7 ขอนแกน่ 11,529,646.41 11,529,646.41 10,631,365.21 10,631,365.21

31 ศนูยอ์นามัยที ่ 8 อุดรธานี 9,643,969.16 9,643,969.16 9,016,523.38 9,016,523.38

32 ศนูยอ์นามัยที ่ 9 นครราชสมีา 9,722,642.00 9,722,642.00 9,387,477.00 9,387,477.00

33 ศนูยอ์นามัยที ่ 10 อุบลราชธานี 11,175,774.00 11,175,774.00 10,445,774.00 10,445,774.00

34 ศนูยอ์นามัยที ่ 11 นครศรธีรรมราช 9,150,752.00 9,150,752.00 9,057,590.00 9,057,590.00

35 ศนูยอ์นามัยที ่ 12 ยะลา 11,913,319.00 11,913,319.00 9,863,956.55 9,863,956.55

36 สถาบันพัฒนาสขุภาวะเขตเมอืง 7,337,640.62 7,337,640.62 7,000,037.00 7,000,037.00

37 ศนูยอ์นามัยกลุม่ชาตพัินธ์ุ ุ ชายขอบ และแรงงานขา้มชาติ 2,770,081.00 2,770,081.00 2,500,416.10 2,500,416.10

38 ศนูยทั์นตสาธารณสขุระหวา่งประเทศ 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

# หนว่ยงาน

งบประมาณ (บาท) เบกิจา่ย (บาท)

ท ัง้หมด
เงนิ

งบประมาณ
ท ัง้หมด เงนิงบประมาณ

1 ส านักคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ 11,034,892.00 11,034,892.00 10,737,759.80 10,737,759.80

2 ส านักงานเลขานุการกรม 2,207,375.00 2,207,375.00 1,868,565.62 1,868,565.62

3

ส านักงานโครงการขับเคลือ่นกรมอนามัย 4.0 เพือ่ความรอบรูด้า้น

สขุภาพของประชาชน 0 0 0 0

4 ศนูยจั์ดการความรู ้ วจัิย และนวัตกรรม 0 0 0 0

5 กองการเจา้หนา้ที่ 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 กลุม่ตรวจสอบภายใน 406,580.00 406,580.00 404,769.79 404,769.79

9 กลุม่พัฒนาระบบบรหิาร 623,813.55 623,813.55 618,041.22 618,041.22

10 ศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่งประเทศ 993,285.00 993,285.00 993,285.00 993,285.00

11 ศนูยส์ือ่สารสาธารณะ 7,797,635.45 7,797,635.45 7,675,029.78 7,675,029.78

12 ส านักสง่เสรมิสขุภาพ 18,137,697.00 18,137,697.00 17,824,740.86 17,824,740.86

13 ส านักทันตสาธารณสขุ 6,742,955.00 6,742,955.00 5,321,646.18 5,321,646.18

14 ส านักโภชนาการ 12,653,880.27 12,653,880.27 12,647,496.09 12,647,496.09

15 ส านักอนามัยการเจรญิพันธุ์ 7,404,164.00 7,404,164.00 7,398,879.00 7,398,879.00

16 กองกจิกรรมทางกายเพือ่สขุภาพ 17,431,038.02 17,431,038.02 9,651,763.69 9,651,763.69

17 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหง่ชาติ 2,428,768.87 2,428,768.87 907,544.95 907,544.95

18 ส านักอนามัยผูส้งูอายุ 7,201,878.25 7,201,878.25 6,415,569.05 6,415,569.05

19 ส านักอนามัยสิง่แวดลอ้ม 11,399,964.56 11,399,964.56 11,340,913.87 11,340,913.87

20 กองประเมนิผลกระทบตอ่สขุภาพ 4,751,361.00 4,751,361.00 4,716,270.00 4,716,270.00

21 ส านักสขุาภบิาลอาหารและน ้า 3,894,753.00 3,894,753.00 3,753,544.43 3,753,544.43

22 ศนูยบ์รหิารกฎหมายสาธารณสขุ 11,300,887.56 11,300,887.56 11,292,617.56 11,292,617.56

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

24 ศนูยอ์นามัยที ่ 1 เชยีงใหม่ 14,106,758.00 14,106,758.00 13,451,281.36 13,451,281.36

25 ศนูยอ์นามัยที ่ 2 พษิณุโลก 8,086,111.00 8,086,111.00 7,640,776.75 7,640,776.75

26 ศนูยอ์นามัยที ่ 3 นครสวรรค์ 9,591,436.00 9,591,436.00 9,828,013.50 9,828,013.50

สรปุผลการด าเนนิงานและการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563 ในระบบ DOC ณ วนัที ่25 กย.63

กองคลงั (รอบ 6 เดอืนหลงั)

# หนว่ยงาน

งบประมาณ (บาท) เบกิจา่ย (บาท)
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 ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการควบคุม การก ากับดูแล การบริหารงาน 
   นางสาววิชุดา แสงฤทธิ์ ผู้แทนกลุ่มบัญชี น าเสนอรายงานผลการด าเนินการของตัวชี้วัดที่ 2.1 
  การด าเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ประจ าเดือนกันยายน 2563 มีดังนี้ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน  
การด าเนินงานตามแผน 

กิ จกร รม /ขั้ นตอนการ
ด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง 

สภาพการด าเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค/
แนว
ทางการ
แก้ไข 

หลักฐานประกอบการ
ด าเนินงาน ด าเนนิการ

เสร็จแล้ว 
ระหว่างการ
ด าเนินงาน  

ยั ง ไ ม่ ไ ด้
ด าเนินงาน 

1.1 เผยแพร่ ให้
เจ้าหน้าที่ทุกระดับทราบ
ถึงระบบการควบคุม   
การก ากับดูแล การ
บริหารงานของกองคลัง 

1.1 เผยแพร่ ให้เจา้หน้าที่
ทุกระดับทราบถึงระบบ
การควบคุม การก ากับดูแล 
การบริหารงานของ      
กองคลัง 

√    อัพโหลดเอกสารข้อมูลขึ้น
ระบบ DOC กรมอนามัย 
เรียบร้อยแล้ว 
 

1.2 จัดท าคู่มือ (SOP) 
หรือ Flow chart 
หลักเกณฑ์/แนวทางการ
ปฏิบัติงานทุกระบบงาน 

1.2 จัดท าคู่มือ (SOP) 
หรือ Flow chart 
หลักเกณฑ์/แนวทางการ
ปฏิบัติงานทุกระบบงาน 

√    อัพโหลดเอกสารข้อมูลขึ้น
ระบบ DOC กรมอนามัย 
เรียบร้อยแล้ว 
 

1.3 จัดท าและส่ง
รายงานการเงินต่อ
หน่วยงานผูก้ ากบัดูแล
ตามกฎหมาย ระเบียบ 
อย่างเคร่งครัด 

1.3 จัดท าและส่งรายงาน
การเงินต่อหน่วยงานผู้
ก ากับดแูลตามกฎหมาย 
ระเบียบ อย่างเคร่งครัด 

√    อัพโหลดเอกสารข้อมูลขึ้น
ระบบ DOC กรมอนามัย 
เรียบร้อยแล้ว 
 

1.4 มีฐานข้อมูลงานคลัง 
(กฎหมาย ระเบียบ ฯ ที่
เกี่ยวกบักระบวนการ
บริหารการเงินการคลัง)
ที่เป็นปัจจุบัน 

1.4 มีฐานข้อมูลงานคลัง 
(กฎหมาย ระเบียบ ฯ ที่
เกี่ยวกบักระบวนการ
บริหารการเงินการคลัง)ที่
เป็นปัจจุบัน 

√    อัพโหลดเอกสารข้อมูลขึ้น
ระบบ DOC กรมอนามัย 
เรียบร้อยแล้ว 
 
 

1.5 ผู้ตรวจสอบภายใน
ประจ าหนว่ยงาน
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เบื้องต้นและรายงานผล
การตรวจสอบให้
ผู้อ านวยการกองคลัง
ทราบทุกเดือน 

1.5 ผู้ตรวจสอบภายใน
ประจ าหนว่ยงานตรวจสอบ
การปฏิบัติงานเบือ้งต้นและ
รายงานผลการตรวจสอบ
ให้ผู้อ านวยการกองคลัง
ทราบทุกเดือน 

√    รายงานผลการตรวจสอบ
ให้ผู้อ านวยการกองคลัง
ทราบและอัพโหลด
เอกสารข้อมูลขึ้นระบบ 
DOC  กรมอนามยั 
เรียบร้อยแล้ว 
 

1.6 ผู้ตรวจสอบภายใน
ประจ าหนว่ยงาน
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เบื้องต้นและส่งรายงาน
ผลการตรวจสอบทกุไตร
มาส ให้กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

1.6 ผู้ตรวจสอบภายใน
ประจ าหนว่ยงานตรวจสอบ
การปฏิบัติงานเบือ้งต้นและ
ส่งรายงานผลการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส ให้
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

√    ด าเนินการส่งแบบ
รายงานผลการ
ตรวจสอบของผู้
ตรวจสอบภายในประจ า
หน่วยงานไตรมาสท่ี 4   
เรียบร้อยแล้ว  

1.7 คณะกรรมการ
ควบคุมภายในของ
หน่วยงาน ด าเนินการ
รวบรวมข้อมูลและ
รายงานผลการประเมิน
การควบคุมภายใน
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  

1.7 คณะกรรมการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน 
ด าเนินการรวบรวมข้อมูล
และรายงานผลการ
ประเมินการควบคุมภายใน
ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.2563  

√    อัพโหลดเอกสารข้อมูลขึ้น
ระบบ DOC กรมอนามัย 
เรียบร้อยแล้วในเดือน    
ก.ค. 63 
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กิจกรรม/ขั้นตอน  
การด าเนินงานตามแผน 

กิ จกร รม /ขั้ นตอนการ
ด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง 

สภาพการด าเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค/
แนว
ทางการ
แก้ไข 

หลักฐานประกอบการ
ด าเนินงาน ด าเนนิการ

เสร็จแล้ว 
ระหว่างการ
ด าเนินงาน  

ยั ง ไ ม่ ไ ด้
ด าเนินงาน 

1.8 ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของผู้
ตรวจสอบภายในกรม
อนามัยและภายนอกกรม
อนามัย และรายงานผล
ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน
และภายนอกกรมอนามยั
ทราบ ภายใน 30 วัน 

1.8 ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของผู้
ตรวจสอบภายในกรม
อนามัยและภายนอกกรม
อนามัย และรายงานผลให้
กลุ่มตรวจสอบภายในและ
ภายนอกกรมอนามัยทราบ 
ภายใน 30 วัน 

√    ด าเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้
ตรวจสอบภายในกรม
อนามัย  และอัพโหลด
เอกสารข้อมูลขึ้นระบบ 
DOC กรมอนามัย 
เรียบร้อยแล้ว 
 
 

2.1 จัดท าช่องทางการ
ให้บริการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
(เว็บไซต์กองคลัง ,กล่อง
รับข้อความ ฯลฯ) 

2.1 จัดท าช่องทางการ
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ (เว็บไซต์กองคลัง 
,กล่องรับข้อความ ฯลฯ) 

√    อัพโหลดเอกสารข้อมูลขึ้น
ระบบ DOC กรมอนามัย 
เรียบร้อยแล้ว 
 

2.2 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ แนวทางการ
จัดวางระบบควบคุม
ภายใน และการ
ประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน 

2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
แนวทางการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน และการ
ประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน 

√    อัพโหลดเอกสารข้อมูล   
ขึ้นระบบ DOC         
กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว 
 

2.3 ปรับปรุง
กระบวนงานในภารกิจ
หลักให้เป็นปัจจบุัน 
(ปรับปรุง SOP) 
 

2.3 ปรับปรุงกระบวนงาน
ในภารกิจหลกัให้เป็น
ปัจจุบัน (ปรับปรุง SOP) 
 

√    อัพโหลดเอกสารข้อมูล    
ขึ้นระบบ DOC        
กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว 

 

การวิเคราะห์ การควบคุม การก ากับดูแล การบริหารงาน รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน  – กันยายน  2563)  
1 การด าเนินงานของผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน มีดังนี้ 

1.1 มีการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน  
1.2 มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องต้นและรายงานผลให้ผู้อ านวยการกองคลังทราบทุกเดือน 
1.3 มีการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน ไตรมาส 3 - 4 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือกองคลัง ที่ สธ0903.05/224 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 และ 
ที่ สธ 0903.05/340 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

1.4 ผลการด าเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการด าเนินงาน (Operation Objectives) ด้านการรายงาน 
(Reporting Objectives) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives) ของ
ผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน จากผลการรายงานการตรวจสอบไตรมาส 3 – 4 พบว่าการปฏิบัติงานทั้ง 3 ด้าน 
ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่มีข้อผิดพลาด และสามารถรายงานผลภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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  2 การด าเนินงานของคณะท างานการควบคุมภายในของหน่วยงาน มีดังนี้ 
  2.1 มีการรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ติดตาม ปค.5 ส่วน
งานย่อย) ส าหรับรอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอต่อผู้อ านวยการกองคลังลงนามในรายงานฯ 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 และได้น ารายงานดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์กองคลัง  
  2.2 รวบรวม Flow Chart ทุกระบบงานของกองคลังเพ่ืออัปเดทข้อมูลในรอบ 6 เดือนหลัง และจัดท า
อินโฟกราฟฟิกภารกิจหน้าที่ / ขอบเขตงาน กองคลัง เผยแพร่ในเว็บไซต์ของกองคลัง 
  2.3 ผลการด าเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการด าเนินงาน (Operation Objectives) ด้านการรายงาน 
(Reporting Objectives) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives)  ของ
คณะกรรมการควบคุมภายใน จากการประเมินระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการตามแบบ ปค.5 สวนงานยอย 
พบวา ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด 
 

  ตัวชี้วัด F2-4 ระดับความส าเร็จของการใช้บัตรเครดิตราชการเพิ่มขึ้น 
 การด าเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ในเดือน      
กันยายน 2563 มีดังนี้ 
กิจกรรม/ขั้นตอน  
การด า เ นินงานตาม
แผน 

 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง สภาพการด าเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค/
แนว
ทางการ
แก้ไข 

ห ลั ก ฐ า น
ประกอบการ
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

ร ะ ห ว่ า ง
ก า ร
ด าเนินการ 

ยั ง ไ ม่ ไ ด้
ด าเนินงาน 

เสนอเรื่องให้กรม
ฯ ทราบ
หลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการใช้
บัตรเครดิต
ราชการที่
กระทรวงการคลัง
ก าหนดให้ส่วน
ราชการน ามาใช้ 
เพ่ือแจ้งเวียนให้
หน่วยงานใน
สังกัดกรมฯ 
น าไปปฏิบัติ 

เสนอเรื่องให้กรมฯ ทราบหลักเกณฑ์และข้ันตอนการใช้บัตรเครดิตราชการที่กระทรวงการคลังก าหนดให้ส่วน
ราชการน ามาใช้ เพื่อแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกรมฯ น าไปปฏิบัติ 

√    อั พ โ ห ล ด
เ อ ก ส า ร
ข้ อ มู ล ขึ้ น
ระบบ DOC 
กรมอนามัย 
เ รี ย บ ร้ อ ย
แล้ว 
 

ก าหนดมาตรการ
การใช้บัตรเครดิต
ราชการกรม
อนามัย 

ก าหนดมาตรการการใช้บัตรเครดิตราชการกรมอนามัย √    อั พ โ ห ล ด
เ อ ก ส า ร
ข้ อ มู ล ขึ้ น
ระบบ DOC 
กรมอนามัย 
เ รี ย บ ร้ อ ย
แล้ว 
 

กองคลังจัดท า
หลักเกณฑ์และ
ขั้นต้อนการใช้

กองคลังจัดท าหลักเกณฑ์และขั้นต้อนการใช้บัตรเครดิตราชการของกรมอนามัยเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานทราบและ
ถือปฏิบัติ 

√    อั พ โ ห ล ด
เ อ ก ส า ร
ข้ อ มู ล ขึ้ น
ระบบ DOC 
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กิจกรรม/ขั้นตอน  
การด า เ นินงานตาม
แผน 

 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง สภาพการด าเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค/
แนว
ทางการ
แก้ไข 

ห ลั ก ฐ า น
ประกอบการ
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

ร ะ ห ว่ า ง
ก า ร
ด าเนินการ 

ยั ง ไ ม่ ไ ด้
ด าเนินงาน 

บัตรเครดิต
ราชการของกรม
อนามัยเผยแพร่
ให้ทุกหน่วยงาน
ทราบและถือ
ปฏิบัติ 

กรมอนามัย 
เ รี ย บ ร้ อ ย
แล้ว 
 
 

กองคลังจัดอบรม
เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับ
หน่วยงาน ถึง
วิธีการใช้บัตร
เครดิตราชการ 

กองคลังจัดอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงาน ถึงวิธีการใช้บัตรเครดิตราชการ √    อัพโหลด
เอกสาร
ข้อมูลขึ้น
ระบบ 
DOC กรม
อนามัย 
เรียบร้อย
แล้ว 

 
 

 
ติดตาม
ประเมินผลการใช้
บัตรเครดิต
ราชการ และ
แก้ไข ปัญหา
ข้อขัดข้องในทาง
ปฏิบัติ  

ติดตามประเมินผลการใช้บัตรเครดิตราชการ และแก้ไข ปัญหาข้อขัดข้องในทางปฏิบัติ √    อัพโหลด
เอกสาร
ข้อมูลขึ้น
ระบบ 
DOC 
กรม
อนามัย 
เรียบร้อย
แล้ว 
 

สรุปผลการ
ด าเนินงานการใช้
บัตรเครดิต
ราชการ ของกรม
อนามัย 

สรุปผลการด าเนินงานการใช้บัตรเครดิตราชการ ของกรมอนามัย  √    จ านวนผู้ใช้
บัตรเครดติ
ราชการปี 
2563 
เพิ่มขึ้น   
จากปี 
2562 
ทั้งสิ้น 78 
ราย   คิด
เป็นร้อยละ 
73 
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คะแนนประเมินตนเอง ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ รอบท่ี 2 (ระดับที่ 4 และ 5) กองคลัง 
 

ตัวชี้วัด ระดับ เกณฑ ์ คะแนน หลักฐานประกอบ 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
 
 
 
 
 
F2-4 ระดับ
ความส าเร็จของ
การใช้บัตร
เครดิตราชการ
เพ่ิมข้ึน 

4 
 

จ านวนผู้ใช้บัตรเครดิต
ราชการของกรมอนามัย
ปีงบประมาณ 2563 
≥ ร้อยละ 50 จ านวน
ผู้ใช้บัตรเครดิตราชการ
ของกรมอนามัย
ปีงบประมาณ 2562 

1 - สรุปผลการใช้บัตรเครดิต
ราชการกรมอนามัย
ปีงบประมาณ 2563 
- ทะเบียนคุมการใช้บัตรเครดิต
ราชการกรมอนามัย 

1 

5 จ านวนผู้ใช้บัตรเครดิต
ราชการของกรมอนามัย
ปีงบประมาณ 2563 
≥ ร้อยละ 60 จ านวน
ผู้ใช้บัตรเครดิตราชการ
ของกรมอนามัย
ปีงบประมาณ 2562 
 

1 - สรุปผลการใช้บัตรเครดิต
ราชการกรมอนามัย
ปีงบประมาณ 2563 
- ทะเบียนคุมการใช้บัตรเครดิต
ราชการกรมอนามัย 

1 

 

 

 

การด าเนินการตามมาตรการ / กิจกรรม  ภายใต้แผนการขับเคลื่อนนโยบายของตัวชี้วัด F2-4 ในเดือน 
กันยายน 2563 คือสรุปผลการด าเนินงานการใช้บัตรเครดิตราชการของกรมอนามัย (ทะเบียนคุมการใช้บัตรเครดิต
ราชการ) โดยรายงานผล output และ outcome ตามเกณฑ์ระดับคะแนนที่ 4 และ 5 ซึ่งวัดผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 
- 30 กันยายน 2563 สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  

สูตรค านวณตัวชี้วัด = จ านวนผู้ใช้งานบัตรเครดิต ปี 2563 * ร้อยละ 
                                            จ านวนผู้ใช้บัตรเครดิต ปี 2562 
 

การใช้บัตรเครดิตราชการ กรมอนามัย 
ปี 2562 ปี 2563  

จ านวนรายยืม จ านวนเงิน จ านวนรายยืม จ านวนเงิน 
107 43,245,545.00 185 39,824,590.00 

 

จ านวนผู้ใช้บัตรเครดิตราชการปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ทั้งสิ้น 78 ราย คิดเป็นร้อยละ 73  
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 ตัวชี้วัด Function F 1 - 4  ระดับความส าเร็จในการจัดหาครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งเกิน 2 ล้านบาท 
  นางสาวปวิตรา  รุ่งเรือง หวัหนา้กลุ่มพัสดุน าเสนอรายงานผลการด าเนินงาน ตวัชีว้ัด F 1 – 4 ดังนี้ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงานที่ได้ 
ปฏิบัติจริง 

สภาพการด าเนินงาน **หลักฐานประกอบการ
ด าเนินงาน  ด าเนนิการ 

เสร็จแล้ว 
ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ยังไม่ได้
ด าเนนิงาน 



 -18-  
 

ติดตามการส่งมอบ
ครุภัณฑ์ที่ครบก าหนดตาม
สัญญา (วันที่ครบก าหนด
ในสัญญา)  

ใ น เ ดื อ น กั น า ย น  2 5 6 3  มี สั ญ ญ า 
ท่ีส่งมอบอยู่ 3 สัญญา คือ  
1. สัญญาที่ 5/2563  
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองพร้อมติดตั้ง
ส าหรับศูนย์บริการข้อมูลกรมอนามัย  
(กผ.) (จ านวน 3 งวด) วงเงิน 
5,200,000 บาท 
- งวด 3 ครบก าหนด 24 ส.ค.63 
เงิน 1,040,000 บาท  
2. สัญญาที่ 6/2563  
ระบบประชุมออนไลน์ (Video 
Conference) (กผ.) (จ านวน 3 งวด)  
งวด 3 ครบก าหนด 24 ส.ค. 2563  
เงิน 1,736,080 บาท (ตรวจรับเมือ่  
28 ส.ค. 63) 
3. สัญญาที่ 11/2563  
โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัล 4.0 เพื่อ
ยกระดับการเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม (กผ.) จ านวน 4 งวด
วงเงินสัญญา 2,845,000 บาท  
งวด 3 ครบก าหนด 6 ก.ย. 63  
เงิน 1,138,000 บาท  
 
งวด 4 ครบก าหนด 5 พ.ย. 63 
เงิน 284,500  บาท  
(ครบก าหนดส่งมอบในปี 2564)  

 
 
 
 
 
 
 
✓ 

 

 
 

 

✓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เลขที่ขอเบิกในระบบ GFMIS 
3100028670 
(ลงวันที่ 08.09.2020) 
 
 
 

เลขที่ขอเบิกในระบบ GFMIS 
3100027790 
(ลงวันที่ 14.09.2020) 
 
 
 
 
 
เลขที่ขอเบิกในระบบ GFMIS 
3100031463 
(ลงวันที่ 25.09.2020) 
- เป็นรายการกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี เนื่องจากครบก าหนด
ส่งมอบในปีงบประมาณ 2564 
- Special report รอบ 12 เดือน 

  
ในเดือนกันยายน 2563 เป็นการบริหารสัญญาใน 3 สัญญา ที่มีงวดตามสัญญามากกว่า 1 งวดคือ 

1. สัญญาที่ 5/2563 รายการเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองพร้อมติดตั้งส าหรับศูนย์บริการข้อมูล 
กรมอนามัย (กผ.) วงเงินท าสัญญา 5,200,000 บาท จ านวน 3 งวด เบิกจ่ายครบแล้ว ดังนี้  

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

2. สัญญาที่ 6/2563 รายการระบบประชุมออนไลน์ (Video Conference) (กผ.)  
วงเงินท าสัญญา 8,680,400 บาท จ านวน 3 งวด ดังนี้  
งวด 1 ครบ 25 มิ.ย.63  เงิน 3,472,160 บาท เบิกจ่ายแล้ว 30 มิ.ย. 63 
งวด 2 ครบ 25 ก.ค.63  เงิน 3,472,160 บาท เบิกจ่ายแล้ว 13 ส.ค. 63 

 งวด 3 ครบ 25 ส.ค.63 เงิน 1,736,080 บาท เบิกจ่ายแล้ว 14 ก.ย. 63 
3. สัญญาที่ 11/2563 โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัล 4.0 เพ่ือยกระดับการเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดล้อม (กผ.) วงเงินท าสัญญา 2,845,000 บาท จ านวน 4 งวด ดังนี้  
งวด 1 ครบ 24 พ.ค.63  เงิน 569,000 บาท    เบิกจ่ายแล้ว 5 มิ.ย. 63  
งวด 2 ครบ 25 ก.ค.63  เงิน 853,500 บาท     เบิกจ่ายแล้ว 31 ก.ค. 63 
งวด 3 ครบ 6 ก.ย.63  เงิน 1,138,000 บาท  เบิกจ่ายแล้ว 25 ก.ย. 63 
งวด 4 ครบ 5 พ.ย.63  เงิน 284,500 บาท  เป็นรายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เนื่องจากครบก าหนด
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ส่งมอบในปีงบประมาณปี 2564  

รายละเอียดการเบิกจ่าย สัญญาการจัดหาครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 2 ล้านบาท 

ส่งมอบ ตรวจรบั เบิกจ่าย

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

1 กองคลัง 

(จดัหาใหห้น่วยงานส่วนกลาง

 7 หน่วยงาน)

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่

รถยนตโ์ดยสาร ขนาด 12 ท่ีนัง่ (ดีเซล) 

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนตส์ูงสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต์

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

ครบก าหนด 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 ส านักโภชนาการ ครุภณัฑวิ์ทยาศาสตรแ์ละการแพทย์

เคร่ืองวเิคราะหไ์ขมนัแบบอัตโนมติั

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

ครบก าหนด 22 พ.ค.63

1        2,188,150.00 3100021098 24.06.2020

4 ส านักสุขาภิบาลอาหารและน ้า ครุภณัฑวิ์ทยาศาสตรแ์ละการแพทย์

เคร่ืองตรวจวดัคุณภาพน ้าหลายพารามเิตอร์

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

ครบก าหนด 28 ก.ค.63

1        2,033,000.00 3100021412 15.05.2020

5 ส านักอนามยัส่ิงแวดลอ้ม ครุภณัฑวิ์ทยาศาสตรแ์ละการแพทย์

เคร่ืองตรวจวดัฝุ่นละอองขนาดไมเ่กิน 2.5 

ไมครอน (PM 2.5) แบบอัตโนมติั

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

ครบก าหนด 28 ม.ิย.63

1        2,920,000.00 3100024273 30.06.2020

6 ศนูยห์อ้งปฏิบติัการกรมอนามยั ครุภณัฑวิ์ทยาศาสตรแ์ละการแพทย์

เคร่ืองสกดัตวัอย่างและกลัน่ระเหยท าใหส้าร

เขม้ขน้แบบอัตโนมติั 4,045,000.-

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

ครบก าหนด 2 ก.ค.63

1        4,028,500.00 3100024321 22.05.2020

งวด…  จ านวนเงิน (ทีเ่บิกจ่ายแลว้)

จ านวน เลขทีเ่บิก วนัทีเ่บิก

กองแผนงาน 2

ล าดบั หนว่ยงาน (ส่วนกลาง) รายการ

 วงเงิน

การจัดหา
วงเงินท าสญัญา เลขทีส่ญัญา 

วนัทีล่งนามในสญัญา/

วนัครบก าหนดสญัญา

จ านวน

(งวด)

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร ์

โครงการพฒันาส่ือดิจิทัล 4.0 เพื่อยกระดบั

การเรียนรูส่้งเสริมสุขภาพและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร ์

ระบบประชุมออนไลน์ (Video conference)

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารองพรอ้มติดตั้ง ส าหรับ

ศนูย์บริการขอ้มลูกรมอนามยั

รายละเอียดการเบิกจ่าย

กนัเงินไวเ้บกิเหล่ือมปี

          8,969,000 8,680,400.00       

 

          5,300,000 5,200,000.00       

 

          3,000,000

 

2,845,000.00       4

3

3

 
 

 

สรุปการวัดผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย.-ก.ย.63) ซึ่งประเมินโครงการที่มีผลลัพธ์ตามระดับ
คะแนน 4 และระดับคะแนน 5 ดังนี้  
 ระดับคะแนน 4 และ 5 วัดการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการจัดหางบลงทุน (รายการครุภัณฑ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 วัดผล ระดับคะแนน 4 และ 5 วัดความสามารถในการบริหารสัญญาและการเบิกจ่าย 
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วัดผลลัพธ์การด าเนินงาน (ร้อยละ) ของครุภัณฑ์ที่มีก าหนดส่งมอบและตรวจรับในรอบ 6 เดือน
หลังที่สามารถเบิกจ่ายได้ โดยพิจารณาจากวันครบก าหนดในสัญญาในแต่ละงวด ที่ครบก าหนดในปีงบประมาณ 
มีการตรวจรับและเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ (ภายในกันยายน 2563)    

ระดับคะแนนที ่4 ระดับคะแนนที ่5
Output ผลผลติกระบวนการ Outcome ผลลพัธข์องตัวช้ีวัด (วดัผลเฉพาะรายการครุภัณฑ์)
วัดความสามารถในการบริหารสญัญาและการเบกิจา่ย วัดความสามารถในการบริหารสญัญาและการเบกิจา่ย
      ≥ ร้อยละ 80 ของรายการงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ทีม่กี าหนดส่งมอบ       > ร้อยละ 85 ของรายการงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ทีม่กี าหนดส่งมอบ
และตรวจรับในรอบ 6 เดือนหลัง สามารถเบิกจ่ายได้ และตรวจรับในรอบ 6 เดือนหลัง สามารถเบิกจ่ายได้ 

 
 
สูตร = ร้อยละของรายการงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ท่ีมีก าหนดส่งมอบและตรวจรับในรอบการประเมินสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้         

   (ตามสัญญาของการจัดซ้ือจัดจ้าง) =  X 100)                

B = โครงการจัดซ้ือจัดจ้างงบลงทุนท่ีมีก าหนดการส่งมอบและตรวจรับสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามสัญญา  
(เป้าหมายเฉพาะรายการครุภัณฑ์)                                       

D = จ านวนโครงการท้ังหมดของงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ท่ีครบก าหนดส่งมอบและตรวจรับในรอบของการประเมิน 
ทุกโครงการที่ครบก าหนดส่งมอบ ตรวจรับและสามารถเบิกจ่ายได้ ในรอบ 6 เดือน มีการเบิกจ่ายครบทั้ง  

8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ (  X 100  = 8 *100/8)  100 ของรายการงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ที่มีก าหนดส่งมอบและ

ตรวจรับในรอบการประเมินสามารถเบิกจ่ ายงบประมาณได้  อยู่ ในระดับคะแนน 5 ตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนด มีการกันไว้เบิกเหลื่อมปีซึ่งครบก าหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งไม่อยู่ตามเงื่อนไขของเกณฑ์ เนื่องจาก
วันครบก าหนดส่งมอบครุภัณฑ์ (วันที่ 5 พ.ย. 2563 อยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) จ านวน 1 โครงการ คือ
โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัล 4.0 เพ่ือยกระดับการเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตัวช้ีวัด 2.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มี
สมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558/PMQA 4.0 
 นางสาวปวิตรา  รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มพัสดุน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.4 
 การด าเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ และการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร มีการด าเนินกิจกรรมและรายงานความก้าวหน้าแล้ว  (ภายในวันที่ 10 ของเดือน) 
และในเดือนกันยายน 2563 มีการด าเนินกิจกรรม ดังนี้  

กิจกรรม/ขั้นตอน 
การด าเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติ
จริง 

สภาพการด าเนินงาน **หลักฐานประกอบการ
ด าเนินงาน  ด าเนนิการ 

เสร็จแล้ว 
ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ยังไม่ได้
ด าเนนิงาน 
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มาตรการเพิ่มประสทิธิภาพของ
กระบวนการบริหารการเงนิการคลัง 

- ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บรกิารของ
กองคลัง (ในงานบรกิารจัดหาครุภัณฑ์ที่มีวงเงิน
การจดัซ้ือจัดจ้างครั้งหนึ่งเกิน 2 ล้านบาท)  

✓ 
 
 

  ผลประเมินความพึงพอใจงานจัดซื้อ
จัดจ้างบนเว็บไซต์ 

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท างานและ
ความสมดุลระหวา่งชีวิตกับการ
ท างาน  

จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการท างาน
เช่น 5 ส. Big cleaning day และ 
 
 
มุมสุขภาพ 
ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อน
องค์การสร้างสุข 

✓ 
 

 
 
✓ 

 

  - ภาพกจิกรรมของการจัด Big 
cleaning day  
- หนังสือเวียน 
- คู่มือ 5 ส. (upload เพิ่มเติม) 
- ภาพการจัดมุมสุขภาพ(หนา้กอง
คลัง) 
Link ผลการด าเนินงานของตัวชีว้ัด 
2.2 (ตามมิติที่ 1, 2 และมิติที ่3 

ทั้งนี้ กองคลังได้มีการด าเนินกิจกรรมภายใต้แผนขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ และการสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรกองคลัง และมีการถ่ายทอดให้รับทราบและน าไปสู่การปฏิบัติ โดยแผนดังกล่าว 
เกิดจากการประเมินสถานะการ เป็นระบบราชการ  4 .0 ด้ วยตน เอง  ประกอบด้ วย  6  หมวด คื อ  
1) การน าองค์การ 2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 3) ผู้ รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) การวัด  
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้นบุคลากร 6) การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ เพ่ือทราบว่าหน่วยงาน
อยู่ในระดับใด มีจุดเด่น หรือควรปรับปรุงพัฒนาในเรื่องใด โดยพิจาณาระบบงานที่มีปัจจุบัน วิธีการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีมาปรับปรุงกระบวนการ ได้แก่ การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และน าผลมาวิเคราะห์ ปรับปรุงกระบวนงาน การด าเนินกระบวนการจัดการความรู้ (รวบรวม วิเคราะห์ 
เผยแพร่) อย่างเป็นระบบ เช่น รวบรวมเป็นคู่มือหรือเอกสารการจัดท าเป็นฐานข้อมูล การจัดท าเป็นแนวปฏิบัติ เพ่ือ
ใช้ในการเรียนรู้ และต่อยอดการพัฒนาของหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน ผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ภายใต้แผนขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการและการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร เพ่ือ พัฒนาให้
ระบบงาน และวิธีการต่างๆ บรรลุผลการด าเนินการที่ดี กระตุ้นให้มีนวัตกรรม สามารถสร้าง ค้นหาความรู้ได้จาก
ประเด็นความรู้ที่รวบรวมไว้ในฐานข้อมูลงานคลัง และจะท าให้มั่นใจว่าองค์กรมีความยั่งยืน มีการพัฒนาให้ก้าวไปสู่
องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 4.0 โดยมีเกณฑ์วัดผลการด าเนินกิจกรรมภายใต้แผนขับเคลื่อนฯ 
ระดับคะแนนที่ 4 และ 4 ตาม Template ดังนี้  
เกณฑ์วัดผลการด าเนินงานกิจกรรมภายใต้แผนขับเคลื่อนขับเคลื่อนฯ  
ระดับคะแนนที่ 4   ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามกจิกรรมที่ก าหนดในแผน รอบ 6 เดือน ได้ร้อยละ 80 

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

ร้อยละของกจิกรรมที่ด าเนินการเทียบกบักิจกรรมตามแผน 60 65 70 75 80 
 

ระดับคะแนนที่ 5   ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามกจิกรรมที่ก าหนดในแผน รอบ 6 เดือน ได้ร้อยละ 100 
คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

ร้อยละของกจิกรรมที่ด าเนินการเทียบกบักิจกรรมตามแผน 80 85 90 95 80 

การสรุปผลการด าเนินกิจกรรมภายใต้แผนฯ และหลักฐานประกอบการด าเนินงาน 
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6 M แรก 6 M หลงั แผน ผล
เปน็

ตามแผน
ไม่เปน็

ตามแผน

1.1 ทบทวนเคร่ืองมอืทีใ่ช้ประเมนิความพงึพอใจต่อการให้บริการกองคลัง P ก.พ.-63 ก.พ.-63 ✓ รายงานการประชุม/ภาพการประชุม

1.2 เสนอต่อกรรมการบริหารกองเพือ่พจิารณาเคร่ืองมอืทีใ่ช้ประเมนิ
ความพงึพอใจต่อการให้บริการของกองคลัง

P ม.ีค.-63 ม.ีค.-63 ✓ บันทึกขอความเห็นชอบใช้แบบสอบถาม
ในการประเมนิความพงึพอใจต่อการ
ให้บริการของกองคลัง

1.3 ประเมนิความพงึพอใจต่อการให้บริการของกองคลัง P ก.ค.-63 ก.ย.-63 ✓ ผลประเมนิความพงึพอใจงานจัดซ้ือจัดจ้าง

1.4 ส่งเสริมการใช้บัตรเครดิต P ต.ค.-62 ต.ค.-62 ✓ หนังสือเวยีนให้หน่วยงานปฏิบัติ
1.5 มฐีานข้อมลูงานคลังทีเ่ป็นปัจจุบัน 
(การจัดการความรู้ DM&KM)

P ม.ค.-ก.ย.63 ม.ค.-ก.ย.63 ✓  - คู่มอืการปฏิบัติงาน 
 - Flowchart กระบวนการท างาน
 - ความเส่ียงทีเ่กดิจากการปฏิบัติงาน
 - รูปเล่ม KM 
 - สรุปบทเรียน

1.6 การรายงานผลการเบิก-จ่ายเงินสวสัดิการตรวจสอบสุขภาพ
ประจ าปีและ
ค่าเล่าเรียนบุตรทางระบบอเิล็กทรอนิกส์

P ม.ีค.-ก.ย.63 ส.ค.-63 ✓
link ข้อมลูรายงานบนเวบ็ไซต์

1.7 การปรับปรุงการให้บริการงานจัดซ้ือจัดจ้างด้วยนวตักรรม (QR 
code การแจ้งคณะกรรมการฯ)

P ม.ค.-63 ม.ค.-63 ✓ แจ้งเอกสารให้กบัคณะกรรมการพจิารณา
ผลและคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 
ด้วย (QR code)

2.1 การจัดท าแผนพฒันาบุคลากร P ธ.ค.-62 ธ.ค.-62 ✓ link รายงานการประชุมติดตาม
ประจ าเดือนธนัวาคม

2.2 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมนิผล
การปฏิบัติราชการกรมอนามยั

P พ.ย.-62 พ.ย.-62 ✓ link รายงานการประชุมติดตาม
ประจ าเดือนธนัวาคม

2.3 การถ่ายทอดตัวชี้วดัระดับหน่วยงานสู่ระดับกลุ่มงานและระดับบุคคล
P

ธ.ค.-62 ธ.ค.-62 ✓ link รายงานการประชุมติดตาม
ประจ าเดือน ธ.ค.63

3.1 การจัดท าช่องทางการให้บริการรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
(เวบ็ไซต์กรมและกองคลัง,จดหมาย,กล่องข้อความ ฯลฯ)

P ต.ค.62-ก.ย.63 ต.ค.62-ก.ย.63 ✓ Link ช่องทางทีรั่บข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
หรือภาพทีเ่กีย่วข้อง

3.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดวางระบบและการ
ประเมนิผลการควบคุมภายในกรมอนามยั

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

3.3 ปรับปรุงกระบวนงาน (Flowchart) ในการะกจิหลัก (ปรับปรุง SOP) P พ.ย.62-ก.พ.63 พ.ย.62-ก.พ.63 ✓ Link Flowchart ของแต่ละกลุ่มงาน
เผยแพร่บนเวบ็ไซต์กองคลัง

4.1 จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบัการท างานเช่น 5 ส, Big 
cleaning day,มมุสุขภาพ

  - Big cleaning day P ม.ีค.-63 ม.ีค.-63 ✓ คู่สือ 5 ส. + หนังสือเวยีน + ภาพกจิกรรม
  - มมุสุขภาพ P ก.พ.-ก.ย.63 ก.พ.-ก.ย.63 ✓ ภาพถ่ายของมมุสุขภาพ
4.2 จัดกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ P ม.ค.-ก.ย.63 ม.ค.-ก.ย.63 ✓ Link หลักฐานการด าเนินงานของตัวชี้วดัที่

 2.2 ระดับความส าเร็จของการขับเคล่ือน
องค์กรสร้างสุข

4.3 ประเมนิความพงึพอใจต่อการให้บริการของกองคลัง (ร่วมกบั 2.1 
เฉพาะด้านนวตักรรม)

P ก.ค.-63 ก.ค.-63 ✓ สรุปผลประเมนิความพงึพอใจระบบ
โปรแกรม D-Fins

ผลการด าเนินงานกิจกรรมภายใต้แผนขับเคลื่อน มาตรการ และการสร้างความรูค้วามเข้าใจใหกั้บบคุลากร

หลกัฐานประกอบการด าเนินงาน

มาตรการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน

มาตรการเพ่ิมประสทิธภิาพของกระบวนการบริหารการเงินการคลงั

มาตรการเพ่ิมประสทิธผิลของการบริหารงานคลงั

มาตรการปรับปรุงกระบวนการบริหารงานคลงัใหม้ีความโปร่งใส

สรุปผล
มาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนฯ 

ด าเนินการในรอบ เวลาที่ก าหนดในแผน/เวลาแล้วเสร็จ 

นโยบาย   การบริหารการเงินการคลัง ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 4.0

 
 จากตารางสรุปการด าเนินกิจกรรมภายใต้แผนขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ และการสร้างความรู้ความ
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เข้าใจให้กับบุคลากร และเกณฑ์การวัดผลการด าเนินงานตาม template ในระดับคะแนนที่ 4 และ 5 ข้างต้นฯ   
ในรอบ 6 เดือนหลัง กองคลังมีจ านวนกิจกรรมการด าเนินกิจกรรมตามแผน จ านวน 7 กิจกรรม และสามารถด าเนิน
กิ จ ก ร ร ม ไ ด้ ค รบทั้ ง  7  กิ จ ก ร รม  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะค ว า มส า เ ร็ จ ขอ ง ก า รด า เ นิ น ง าน ต า มกิ จ ก ร ร ม 
ที่ก าหนดในแผนรอบ 6 เดือนหลัง ได้ร้อยละ 100 อยู่ในระดับคะแนนที่ 5 (ค านวณคะแนนจากรายงานการก ากับ 
ติดตาม และผลการด าเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ และการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
บุคลากรในหน่วยงาน) และสรุปผลการด าเนินงานทั้ง 2 รอบการประเมินดังนี้  
- รอบ 6 เดือนแรก  
จ านวนกิจกรรม 10 กิจกรรมด าเนินการได้ครบตามแผนทั้ง 10 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100  
อยู่ในระดับคะแนนที่ 5 

- รอบ 6 เดือนหลัง  
จ านวนกิจกรรม 7 กิจกรรมด าเนินการได้ครบตามแผนทั้ง 7 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100  
อยู่ในระดับคะแนนที่ 5 
มิติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 4.1 ประธานในที่ประชุมกล่าวว่า ตามที่ท่านอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย     
ได้ให้นโยบาย ในการประชุมกรมอนามัย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 โดยให้หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยจัดท า
สถานที่ท างานตามเกณฑ์การด าเนินงานสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของ
คนท างาน (Healthy Workplace Happy for Life) ซึ่งประธานกล่าวว่าเพ่ือให้สถานที่ท างานของกองคลัง         
ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย ภายใต้แนวคิด “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต” อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของกองคลังที่ท างานในสถานที่ที่ถูกต้องสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย  โดยประธาน
มอบให้กลุ่มงานทุกกลุ่มด าเนินการดังนี้ 
 1.)  จัดท าสถานที่ท างานตามเกณฑ์การด าเนินงานสถานที่ท างานน่าอยู่  น่าท างาน      
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน (Healthy Workplace Happy for Life) 
 2.) ลดการใช้กระดาษที่ ไม่จ า เป็น เช่น การส่งข้อความทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์            
การใช้ QR Code ในการดาวน์โหลดเอกสาร เป็นต้น 
 3.) ด้านแสงสว่าง เพียงพอหรือไม ่
 4.) จัดหาต าแหน่งที่วางเครื่องพิมพ์ (Printer) แต่ละกลุ่มงาน 
 5.) ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารส านักงาน 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑2.0๐ น. 
 
 นางพิสมัย  พุ่มสุข ผู้จดรายงานการประชุม 
 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

การประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัด 
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ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการกองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
คร้ังที่ 12/2563 วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
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การประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัด 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการกองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

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

 
 
 
 

 
 

 
 


