ระเบียบวาระการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวชี้วัด
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลังประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 8/2563 วันศุกรที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย
------------------------------------ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม ๒๕๖3

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลัง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563) ประจําเดือนพฤษภาคม 2563
- ตัวชี้วัดที่ 1.25 ระดับความสําเร็จของจํานวนงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรม
ที่ดําเนินการไดอยางนอย 1 เรื่อง และถูกนําไปใชประโยชนอยางนอย 1 เรื่อง
- ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุม การกํากับดูแล การบริหารงาน
- ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนองคกรสรางสุข
- ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ
- ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยกาวสู
องคกรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558 / PMQA 4.0
- ตั วชี้ วั ดที่ 2.5 ระดั บความสําเร็ จของการดํ าเนิ นงานบรรลุ เป าหมายตามแผนปฏิ บั ติ การ
หนวยงาน
- Function 1 - 4 ระดับความสําเร็จในการจัดหาครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจาง ครั้งหนึ่งเกิน 2 ลานบาท
- Function 2 - 4 ระดับความสําเร็จของการใชบัตรเครดิตราชการเพิ่มขึ้น
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ (ถามี)
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การประชุมเพื่อการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวชี้วัด
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลังประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 8/2563 วันศุกรที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย
………………………………………..
ผูมาประชุม
๑. นางสาวเกษร
2. นางสาวรัตนติยา
3. นางสาวปวิตรา
4. นางสาวเอกฤทัย
5. นางอรุณี
6. นางสาวจีระภา
7. นางสาวสิดาพร
8. นางสาวฉัตรรัตน
9. นางสาวบุษณี
10. นางสาววิชุดา
11. นายวิษณุ
12. นายรังสฤษดิ์
13. นางพิสมัย
14. นายศราวุธ
15. นางสาวศศิธร
16. นางสาวดวงกมล
17. นางสาวพิมพพิสุทธิ์
18. นางสาวภัททิยา
19. นางสาวอุษณี

พานิชย
ขําแกว
รุงเรือง
สารนาค
อินทรขํา
ขาวละเอียด
หวังทรัพยนอย
ตนภูบาล
มวงชู
แสงฤทธิ์
แซเตียว
เชื้อดวงผุย
พุมสุข
ธรรมชาติ
แสนศิลา
คลายพึ่งสินธิ์
ชัยมงคล
เพ็งประไพ
ทองชมพู

ผูอํานวยการกองคลัง

ประธาน

นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ

หัวหนากลุมพัสดุ

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมงบประมาณ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมการเงิน
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมบัญชี

เจาพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหนากลุมอํานวยการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ กลุมการเงิน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กลุมงบประมาณ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กลุมการเงิน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กลุมบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กลุมการเงิน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
กลุมพัสดุ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
กลุมอํานวยการ
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน กลุมบัญชี
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุมงบประมาณ
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุมพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุมการเงิน
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุมบัญชี
พนักงานพัสดุ ระดับ ส3
กลุมพัสดุ

เริ่มประชุมเวลา 13.๓๐ น.
ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานแจ งให ท ราบวาสําหรับ การประชุ ม ครั้งนี้ เป น การติด ตามรายงานความก าวหน า
ตามแผนปฏิ บัติการตัวชี้วัดคํารับรองฯ กองคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนหลัง โดยมี
ตัวชี้วัดทั้งสิ้นจํานวน 8 ตัวชี้วัด
มิติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2563
ประธานขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ๒๕๖3
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา
การติ ด ตามผลการดําเนิน งานจัดทําตัวชี้วัดตามคํารับ รองการปฏิ บัติร าชการของกองคลั ง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563) ประจําเดือนพฤษภาคม 2563
แตละทุกกลุมงานรายงานผลการจัดทําตัวชี้วัดตามความรับผิดชอบ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1.25 ระดับความสําเร็จของจํานวนงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรม
ที่ดําเนินการไดอยางนอย 1 เรื่อง และถูกนําไปใชประโยชนอยางนอย 1 เรื่อง
นางสาวจี ร ะภา ขาวละเอีย ด หัว หนากลุม อํานวยการนํ าเสนอรายงานผลการดํ าเนิ น งาน
ตัวชี้วัดที่ 1.25 ดังนี้
1. นวัตกรรมที่ดําเนินการ (ระบบบริหารการเงินการคลัง D-Fin)
กองคลังไดจัดการอบรมการเขาใชงานระบบบริหารการเงินการคลัง D-Fin ใหกับเจาหนาที่
หนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค จํานวน 3 ครั้ง ดังนี้
1.1 ครั้งที่ 1 จัดการอบรมในวันที่ 9 เมษายน 2563 ณ หองประชุมสมบูรณ วัชโรทั ย
มีหนวยงานนํารอง จํานวน 7 หนวยงานเขารับการอบรม ไดแก
- สํานักสงเสริมสุขภาพ
- สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
- สํานักทันตสาธารณสุข
- สํานักโภชนาการ
- กองการเจาหนาที่
- กองแผนงาน
- สํานักงานเลขานุการกรม
1.2 ครั้งที่ 2 จัดการอบรมในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ณ หองประชุมกําธร สุวรรณกิจ
ใหแกหนวยงานสวนกลางที่เหลือ จํานวน 14 หนวยงานเขารับการอบรม
1.3 ครั้งที่ 3 จัดการอบรมในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ณ หองประชุมสํานักสงเสริม
สุขภาพ ใหแกเจาหนาที่สวนภูมิภาค
โดยเริ่มใหหนวยงานนํารอง 7 หนวยงาน บันทึกขอมูลการเบิกจายเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลัง D-Fin เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 มีขอมูลการเบิกจายในระบบฯ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
จํานวนรวม 331 รายการ ประกอบดวย
- ใบสําคัญเบิกจายที่ดําเนินการเรียบรอย จํานวน 100 รายการ
- อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 231 รายการ
ซึ่งในการบันทึก…
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ซึ่งในการบั นทึกขอมูล เบิ กจ ายแตละรายการ มีการแสดงสถานะของเรื่องนั้ น ทํ าให สามารถ
ติดตามงานไดตลอดเวลาจนถึงขั้นตอนการเบิกจายแลว โดยที่ตามแผนการปฏิบัติการจัดทําระบบบริหารการเงิน
การคลั ง กํ า หนดให มี ก ารประเมิ น ผลการใช งานระบบฯ ในเดื อ นมิ ถุ น ายน – กั น ยายน 2563 และประชุ ม
ถอดบทเรียนกระบวนการสรางระบบฯ ตอไป
2.นวั ต กรรมที่ ถู ก นํ า ไปใช ป ระโยชน (ระบบควบคุ ม กํ า กั บ และติ ด ตาม เงิ น ยื ม ราชการ
ทางอิเล็กทรอนิกส) จากการจางพัฒนาระบบควบคุม กํากับและติดตาม เงินยืมราชการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งได
สงมอบงานเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 2๙ เมษายน 2563 และนําระบบที่ไดรับการพัฒนามาใชงาน ทําใหสามารถ
จัดทํารายงานสรุปขอมูลเงินยืมราชการ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 เปนรายวัน รายเดือน
และรายปเสนอผูบริหาร เพื่อรับทราบขอมูลการยืมเงินราชการ การติดตามสถานการณ ใชหนี้เงินยืมผานระบบฯ
มีรายละเอียดดังนี้
1. สรุปขอมูลการเขาใชงานระบบฯ ประจําเดือน
2. รายงานการยืมเงินราชการประจําวัน
3. รายงานการยืมเงินราชการแตละหนวยงาน แยกประเภทตามเงินงบประมาณ
โดยสรุปขอมูลการยืมเงินราชการ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จํานวน 504 ราย แยกประเภทดังนี้
- เงินงบประมาณ จํานวน 475 รายยืม
- เงินนอกงบประมาณ จํานวน 27 รายยืม
- เงินทดรองกรมอนามัย จํานวน 2 รายยืม
- มีการยืมเงินราชการดวยบัตรเครดิตราชการ จํานวน 98 รายยืม
ระบบมีการแสดงรายการยืมเงิน ราชการของแตละรายยืมวา ยืมเงินราชการในประเภทใดบ าง
สามารถแสดงสถิติ การทวงหนี้แตละรายยืม ทําใหสามารถตรวจสอบสถานะของผูยืมเงินราชการไดรวดเร็วยิ่งขึ้น และ
ติดตามทวงหนี้เงินยืมกอนการยืมเงินราชการครั้งตอไป
มิติที่ประชุม รับทราบ
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุม การกํากับดูแล การบริหารงาน
นางสาววิชุดา แสงฤทธิ์ ผูแทนกลุมบัญชีนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดที่ 2.1
การดําเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใตแผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ในเดือนพฤษภาคม 2563 มีดังนี้
กิจกรรม/ขั้นตอน
การดํ า เนิ นงานตาม
แผน
1.1 เผยแพร ให
เจาหนาที่ทุกระดับ
ทราบถึงระบบการ
ควบคุมการกํากับดูแล
การบริหารงานของ
กองคลัง

กิจกรรม/ขั้นตอน
การดําเนินงานที่ไดปฏิบัติ
จริง
1.1 เผยแพร ให
เจาหนาที่ทุกระดับทราบ
ถึงระบบการควบคุม การ
กํากับ ดูแล การ
บริหารงานของกองคลัง

1.2 จัดทําคูมือ (SOP)

1.2 จัดทําคูมือ (SOP)

สภาพการดําเนินงาน
ดําเนินการ ระหวางการ
ยังไมได
ดํ
า
เนิ
น
การ
เสร็จแลว
ดําเนินงาน
√

√

ปญหา
อุปสรรค/แนว
ทางการแกไข

หลักฐาน
ประกอบการ
ดําเนินงาน
อัพโหลดเอกสาร
ขอมูลขึ้นระบบ
DOC กรมอนามัย
เรียบรอยแลว

อัพโหลดเอกสาร

-5กิจกรรม/ขั้นตอน
การดํ า เนิ นงานตาม
แผน
หรือ Flow chat
หลักเกณฑ/แนวทาง
การปฏิบัติงานทุก
ระบบงาน

กิจกรรม/ขั้นตอน
การดําเนินงานที่ไดปฏิบัติ
จริง
หรือ Flow chat
หลักเกณฑ/แนวทาง
การปฏิบัติงานทุก
ระบบงาน

สภาพการดําเนินงาน
ดําเนินการ ระหวางการ
ยังไมได
เสร็จแลว ดําเนินการ
ดําเนินงาน

ปญหา
อุปสรรค/แนว
ทางการแกไข

หลักฐาน
ประกอบการ
ดําเนินงาน
ขอมูลขึ้นระบบ
DOC กรมอนามัย
เรียบรอยแลว

1.3 จัดทําและสง
รายงานการเงินตอ
หนวยงานผูก ํากับดูแล
ตามกฎหมาย ระเบียบ
อยางเครงครัด

1.3 จัดทําและสงรายงาน
การเงินตอหนวยงาน
ผูกํากับดูแลตามกฎหมาย
ระเบียบ อยางเครงครัด

√

อัพโหลดเอกสาร
ขอมูลขึ้นระบบ
DOC กรมอนามัย
เรียบรอยแลว

1.4 มีฐานขอมูล
งานคลัง (กฎหมาย
ระเบียบ ฯ ที่เกีย่ วกับ
กระบวนการบริหาร
การเงินการคลัง)
ที่เปนปจจุบัน

1.4 มีฐานขอมูลงานคลัง
(กฎหมาย ระเบียบ ฯ
ที่เกี่ยวกับกระบวนการ
บริหารการเงินการคลัง)
ที่เปนปจจุบัน

√

อัพโหลดเอกสาร
ขอมูลขึ้นระบบ
DOC กรมอนามัย
เรียบรอยแลว

1.5 ผูตรวจสอบภายใน
ประจําหนวยงาน
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานเบื้องตน
และรายงานผลการ
ตรวจสอบให
ผูอํานวยการกองคลัง
ทราบทุกเดือน
1.6 ผูตรวจสอบภายใน
ประจําหนวยงาน
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานเบื้องตน
และสงรายงานผลการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส
ใหกลุมตรวจสอบ
ภายใน

1.5 ผูตรวจสอบภายใน
ประจําหนวยงาน
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เบื้องตนและรายงานผล
การตรวจสอบให
ผูอํานวยการกองคลัง
ทราบทุกเดือน

√

อัพโหลดเอกสาร
ขอมูลขึ้นระบบ
DOC กรมอนามัย
เรียบรอยแลว

1.6 ผูตรวจสอบภายใน
ประจําหนวยงาน
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เบื้องตน และสงรายงาน
ผลการตรวจสอบ
ทุกไตรมาสใหกลุม
ตรวจสอบภายใน

√

-

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

√

-

1.8 ดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะของ
ผูตรวจสอบภายใน
กรมอนามัยและ
ภายนอกกรมอนามัย

1.8 ดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะของ
ผูตรวจสอบภายใน
กรมอนามัยและภายนอก
กรมอนามัย และรายงาน

√

-

-6กิจกรรม/ขั้นตอน
การดํ า เนิ นงานตาม
แผน
และรายงานผลใหกลุม
ตรวจสอบภายในและ
ภายนอก กรมอนามัย
ทราบ ภายใน 30 วัน

กิจกรรม/ขั้นตอน
สภาพการดําเนินงาน
การดําเนินงานที่ไดปฏิบัติ
ดําเนินการ ระหวางการ
ยังไมได
จริง
เสร็จแลว ดําเนินการ
ดําเนินงาน
ผลใหกลุมตรวจสอบ
ภายในและภายนอกกรม
อนามัยทราบ ภายใน 30
วัน

2.1 จัดทําชองทาง
การใหบริการรับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข
(เว็บไซตกองคลัง,
กลองรับขอความฯลฯ)

2.1 จัดทําชองทา
งการใหบริการรับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข
(เว็บไซตกองคลัง,
กลองรับขอความฯลฯ)

√

อัพโหลดเอกสาร
ขอมูลขึ้นระบบ
DOC กรมอนามัย
เรียบรอยแลว

2.2 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ แนวทาง
การจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน และ
การประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน

2.2 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ แนวทางการ
จัดวางระบบควบคุม
ภายใน และ
การประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน

√

อัพโหลดเอกสาร
ขอมูลขึ้นระบบ
DOC กรมอนามัย
เรียบรอยแลว

2.3 ปรับปรุง
กระบวนงานในภารกิจ
หลักใหเปนปจจุบัน
(ปรับปรุง SOP)

2.3 ปรับปรุง
กระบวนงานในภารกิจ
หลักใหเปนปจจุบัน
(ปรับปรุง SOP)

√

ปญหา
อุปสรรค/แนว
ทางการแกไข

หลักฐาน
ประกอบการ
ดําเนินงาน

-

มิติที่ประชุม รับทราบ

ตัวชี้วัดที่ 2.2...
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มิติที่ 1

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนองคกรสรางสุข
นางสาวบุษณี มวงชู ผูแทนกลุมการเงินนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดที่ 2.2 ดังนี้

กิจกรรม/ขั้นตอน
การดําเนินงานตามแผน

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ไดปฏิบัติจริง

จัดทําแผนปฏิบัติการ
สงเสริมใหบุคลากร
กองคลังมีสุขภาพดี (P)

จัดทําแผนปฏิบัติการ
สงเสริมใหบุคลากร
กองคลังมีสุขภาพดี (P)
(ปรับปรุงแผนฯ เพิ่มเติม
รอบ 6 เดือนหลัง)
ประชุมคณะทํางาน
ตัวชี้วัดเพื่อรวบรม
วิเคราะหสถานการณ
สุขภาพของบุคลากร
ในหนวยงาน
- กําหนดนโยบาย
(เพิ่มเติม)
- กําหนดมาตรการ
สําคัญ
(เพิ่มเติม)

√

แผนปฏิบัติงานหลังจาก
การปรับปรุงเพิ่มเติมแลว

√

รายงานการประชุม
กลุมการเงิน

√

- กําหนดนโยบาย
(เพิ่มเติม)
- กําหนดมาตรการสําคัญ
(เพิ่มเติม)

สํารวจสถานการณ
สุขภาพของบุคลากร
กองคลัง ปจจุบันดวย
การวัดคา BMI
วันที่ 18 พ.ค. 2563
แจงเวียนประเมิน
ความเสีย่ งตอการเกิด
โรคหัวใจและหลอด
เลือดสมองในอนาคต
ของบุคลากรอายุ 35 ป
ขึ้นไป
การตรวจสุขภาพประจํา
ป 2563 ของบุคลากร
ทุกคนในกองคลัง

√

ผลสํารวจคา BMI

√

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

ประชุมคณะทํางาน
ตัวชี้วัดเพื่อรวบรมวิเคราะห
สถานการณสุขภาพของ
บุคลากรในหนวยงาน
- กําหนดนโยบาย
- กําหนดมาตรการสําคัญ

สํารวจสถานการณสุขภาพ
ของบุคลากรกองคลัง
ปจจุบันดวยการวัดคา BMI
ประเมินความเสี่ยงตอ
การเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดสมองในอนาคต
ของบุคลากรอายุ 35 ป
ขึ้นไป
การตรวจสุขภาพประจํา
ป 2563 ของบุคลากร
ทุกคนในกองคลัง

สภาพการดําเนินงาน
ดําเนินการ
เสร็จแลว

ระหวาง
ดําเนินการ

√

ยังไม
ดําเนินงาน

หลักฐานประกอบการ
ดําเนินงาน

ขาราชการตรวจแลว 16
คน ลูกจางประจํา 7 คน
(เขารับการตรวจฯ ของ
สสม.) ตองไดรอยละ 95
ขึ้นไปถึงจะได 0.3
คะแนน ประมาณ 60 คน
ขึ้นไป
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มิติที่ 2
กิจกรรม/ขั้นตอน
การดําเนินงานตามแผน

1. จัดประชุมคณะทํางาน
การจัดการความรู

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ไดปฏิบัติจริง

ดําเนินการ
เสร็จแลว
√
จัดประชุมคณะทํางานการ

สภาพการดําเนินงาน
ระหวาง
ยังไมได
ดําเนินการ ดําเนินงาน

รายงานการประชุม

จัดการความรู

2. ดําเนินการ ดังนี้
- ปรับปรุงแผนปฏิบตั ิการ
จัดการขอมูลและความรู
- กําหนดนโยบาย (เพิ่มเติม)
- กําหนดมาตรการสําคัญ
(เพิ่มเติม)

- ปรับปรุงแผนปฏิบตั ิการ
จัดการขอมูลและความรู
- กําหนดนโยบาย
(เพิ่มเติม)
- กําหนดมาตรการสําคัญ
(เพิ่มเติม)

3. จัดกิจกรรม ดังนี้
จัดกิจกรรม
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ภายในกลุมการเงิน
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ภายในกลุมอํานวยการ
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ภายในกลุมพัสดุ
- ประชุมแลกเปลี่ยน
ภายในกลุมงบประมาณ
- ประชุมแลกเปลี่ยน
ภายในกลุมบัญชี

- ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูภ ายในกลุม การเงิน
- ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูภ ายในกลุม
อํานวยการ
- ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูภ ายในกลุม พัสดุ
- ประชุมแลกเปลี่ยน
ภายในกลุมงบประมาณ
- ประชุมแลกเปลี่ยน
ภายในกลุมบัญชี

4. จัดทํา KM /คูมือ
การปฏิบัติงาน/Flow Chart
กระบวนการทํางาน/
ความเสีย่ งที่เกิดขึ้นในงาน
(คําถาม-คําตอบ)
ฝายละ 3 เรือ่ ง (ทุกคนในฝาย)

4. จัดทํา KM /คูมือ
การปฏิบัติงาน/Flow
Chart กระบวนการ
ทํางาน/ ความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นในงาน (คําถามคําตอบ)
ฝายละ 3
เรื่อง (ทุกคนในฝาย)

หลักฐานประกอบการ
ดําเนินงาน

√

แผนปฏิบัติงาน
หลังการปรับปรุง
เพิ่มเติมแลว

√

√
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มิติที่ 3
กิจกรรม/ขั้นตอน
การดําเนินงานตามแผน

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ไดปฏิบัติจริง

สภาพการดําเนินงาน
ดําเนินการ
ระหวาง
ยังไม
เสร็จแลว
ดําเนินการ ดําเนินงาน
√

หลักฐานประกอบการ
ดําเนินงาน

1. จัดทําแผนปฏิบตั ิการ
สงเสริมความผูกพัน
ตอองคกร (P)
(ปรับปรุงเพิ่มเติม)

จัดทําแผนปฏิบัติการ
สงเสริมความผูกพัน
ตอองคกร (P)
(ปรับปรุงเพิ่มเติม)

2. ประชุมคณะทํางาน
ตัวชี้วัด เพื่อรวบรวม
วิเคราะหสถานการณ
ความผูกพันของบุคลากร
ในหนวยงาน

ประชุมคณะทํางาน
ตัวชี้วัด เพื่อรวบรม
วิเคราะหสถานการณ
ความผูกพัน
ของบุคลากรใหนวยงาน

√

รายงานการประชุม

3. ดําเนินการ ดังนี้
- สํารวจสถานการณสุขภาพ
ของบุคลากรในหนวยงาน
(แบบสอบถามจาก
กองการเจาหนาที่)
- การหนดนโยบาย
(ปรับปรุงเพิ่มเติม)
- กําหนดมาตรการสําคัญ
(ปรับปรุงเพิ่มเติม)

- สํารวจสถานการณ
สุขภาพของบุคลากร
ในหนวยงาน
(แบบสอบถามจาก
กองการเจาหนาที่)
- การหนดนโยบาย
(ปรับปรุงเพิ่มเติม)
- กําหนดมาตรการสําคัญ
(ปรับปรุงเพิ่มเติม)

√

หลักฐานประกอบการ
ดําเนินการ

4. ดําเนินการ ดังนี้ (D)
- จัดกิจกรรมประชุม
เสริมสรางคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดลอมที่ดีของบุคลากร
กองคลัง
- กิจกรรมคัดเลือกบุคลากร
ที่มีผลงานโดนเดน ขวัญใจ
กองคลัง
- กิจกรรมมุมสรางสุข
(สื่อโทรทัศนแหงการเรียนรู,
ตูยาเพื่อรักษา)
- แบบสอบถามการเขารวม
กิจกรรมที่จดั ขึ้นภายใน
หนวยงาน

- จัดกิจกรรมระชุม
เสริมสรางคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดลอมที่ดี
ของบุคลากรกองคลัง
- กิจกรรมคัดเลือก
บุคลากรที่มผี ลงาน
โดนเดน ขวัญใจกองคลัง
- กิจกรรมมุมสรางสุข
(สื่อโทรทัศนแหงการ
เรียนรู, ตูยาเพื่อรักษา)
- แบบสอบถามการเขา
รวมกิจกรรมที่จัดขึ้น
ภายในหนวย

มิติที่ประชุม รับทราบ

√

√

√

√
√

แผนปฏิบัติการสงเสริม
ความผูกพันตอองคกร (P)
(ปรับปรุงเพิ่มเติม)
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ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
กลุมงบประมาณผูรับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
โดยนางสาวฉัตรรัตน ตนภูบาล ผูแทนกลุมงบประมาณนําเสนอรายงานผลการติดตามกํากับตัวชี้วัด
ที่ 2.3 ประจําเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้
1. ผลการเบิกจายงบประมาณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 กองคลัง สามารถเบิกจาย
ไดสูงกวาเปาหมายที่กรมกําหนดไว โดยมีผลการเบิกจาย ดังนี้
ประเภทงบ

เงินงวด100%

ภาพรวม

3,550,890.00

2,875,011.89

80.97

งบดําเนินงาน 3,054,400.00

2,378,521.89

77.87

496,490.00

100

งบลงทุน

เบิกจายสะสมได คิดเปนรอยละ

496,490.00

หมายเหตุ
เปาหมายกรมภาพรวม
พ.ค. 63 = รอยละ 75

ขอมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

 ในเดือน มิ.ย. 2563 เปาหมายเบิกจาย รอยละ 84 (2,982,747.6) ตองเรงรัดเบิกจายภาพรวม 107,735.71
และงบดําเนินงาน จํานวน 187,200.- บาท

2. แผน/ผล...
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2. แผน/ผลการขับเคลื่อนประจําเดือนพฤษภาคม 2563
ขั้นตอนการดําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินการ
1. จัดทํารายงานผลผลิตตามเรงรัด วันที่ 15 ของทุกเดือน
การเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) (ถาตรงกับวันหยุดใหเปนวันแรก
โดยนําขอมูลมาจากระบบ GFMIS ของการทํางาน)

ผลการดําเนินการ
วันที่ 15 พ.ค. 2563
ดาวนโหลดผลการเบิกจายงบประมาณ
จากระบบ GFMIS
มาจัดทําทํารายงาน รบจ.1

2. เสนอรายงานผลผลิตตามเรงรัด วันที่ 16 - 20 ของทุกเดือน
การเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1)
ใหผูอํานวยการกองคลังทราบ
โดยสรุปวงเงินงบประมาณที่ตอง
เรงรัดการเบิกจาย เพื่อใหผูอํานวยการ
กองคลังสั่งการเรงรัดการเบิกจาย
พรอม Upload ขี้นเว็ปไซด
กองคลัง

เสนอรายงานผลผลิตตามเรงรัด
การเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1)
ตอผูอํานวยการกองคลัง
เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563 ดังนี้
ผลการเบิกจาย ณ วันที่ 15
พ.ค. 2563 กองคลังเบิกจาย
ในภาพรวมไดรอยละ 67.05
คาดวา ณ 31 พ.ค. 2563
จะสามารถเบิกจายภาพรวมได
รอยละ 80
วันที่ 21 – 22 พ.ค. 2563 ติดตามผล
การเบิกจายงบประมาณในรายการ
ที่รอการเบิกจายโดยประสานกับ
กลุมพัสดุในการติดตามเรงรัด
การเบิกจายงบลงทุน คาดวา
จะวางเบิกจายไดเรียบรอยภายใน
วันที่ 29 พ.ค. 2563

3. ติดตามผลการเบิกจายกับกลุมงาน วันที่ 21 – 24 ของทุกเดือน
ที่เกี่ยวของภายในกองคลัง

4. รายงานการเบิกจาย ณ วันที่
25 ของทุกเดือน เพื่อดําเนินการ
ติดตามผลการเบิกจายอีกครั้ง

วันที่ 25 ของทุกเดือน
(ถาตรงกับวันหยุดใหเปนวันแรก
ของการทํางาน)

วันที่ 25 พ.ค. 2563 ติดตามผลการ
เบิกจายงบประมาณในระบบ GFMIS
กองคลังเบิกจายงบประมาณในภาพรวม
ไดรอยละ 68.42 เหลือเรงรัดเบิกจาย
รายการในงบลงทุนอางอิงผลเบิกจาย
จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 25 พ.ค. 2563
ตาม Link ขางใตนี้

http://finance.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=6333&filename=kpi_63

5. จัดประชุมรายงานผลการ
ติดตามการเบิกจายงบประมาณ
ตามตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละของการ
เบิกจายงบประมาณ

เมษายน – กันยายน 2563

วันที่ 5 มิ.ย. 2563 ประชุมติดตาม
และรายงานผลดําเนินการตัวชี้วัด
ที่ 2.3 รอยละของการเบิกจาย
งบประมาณ ขอมูล ณ 31 พ.ค. 2563
ในภาพรวม กองคลังสามารถเบิกจาย
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ขั้นตอนการดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผลการดําเนินการ
ไดรอยละ 80.97 สูงกวาเปาหมาย
ที่กรมกําหนดไว

3. รายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ( รบจ.1)
กองคลังดําเนินการรายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) ขึ้นเว็ปไซด
กองคลังครบทุกเดือนสามารถตรวจสอบไดที่เว็บไซดกองคลัง ตาม Link ขางใตนี้

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

มติที่ประชุม รับทราบ
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ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่ อสนั บสนุนกรมอนามัยกาวสูองค กร
ที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558 / PMQA 4.0
นางสาวปวิตรา รุงเรือง หัวหนากลุมพัสดุนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.4
การดําเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใตแผนขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ในเดือน
พฤษภาคม 2563 มีดังนี้
กิจกรรม/ขั้นตอน
กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน
การดําเนินงานตามแผน ทีไ่ ดปฏิบัติจริง

มาตรการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตการทํางาน
และความสมดุลระหวาง
ชีวิตกับการทํางาน
มิติที่ 1
กิจกรรมที่ 4.2 จัด
- มีการแจงเวียนประเมินความ
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ เสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดสมองในอนาคตของ
บุคลากรอายุ 35 ปขึ้นไป
มิติที่ 2
- จัดทํา KM/คูมือการปฏิบัติงาน/
Flow Chart กระบวนการ
ทํางาน/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใน
งาน (คําถาม-คําตอบ)
ฝายละ 3 เรื่อง
มิติที่ 3
- จัดกิจกรรมประชุมเสริมสราง
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดี
ของบุคลากรกองคลัง
- จัดกิจกรรมคัดเลือกบุคลากรที่
มีผลงานโดดเดน ขวัญใจกองคลัง
- กิจกรรมมุมสรางสุข
(สื่อโทรทัศนแหงการเรียนรู, ตูยา
เพื่อรักษา)
- แบบสอบถามการเขารวม
กิจกรรมที่จัดขึ้นภายในหนวยงาน

ดําเนินการ
เสร็จแลว

สภาพการดําเนินงาน
ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมไดดําเนินงาน

**หลักฐานประกอบการดําเนินงาน

Link หลักฐานประกอบการตรวจ
รางกายและวิเคราะห CV risk Score
(ระดับ 4 ชองมิติ 2.2.1)

✓

✓

✓

✓

✓
✓

การดําเนินงานใน 6 เดือนหลัง เปนการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ และ
การสรางความรูความเข าใจให กับ บุคลากร แมไมมีกิจกรรมใดที่ ตองปรับ เปลี่ ยน แตจ ะรวบรวมความรูเกี่ย วกั บ
การจัดซื้อจัดจางเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุสําหรับการปองกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
Covid -19 ในสวนของฐานขอมูลงานคลัง เผยแพรบนเว็บไซตหนวยงาน เพื่อใหผูรับบริการมีชองทางศึกษาแนวทาง
ปฏิบัติใหถูกตองเปนไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
มติที่ประชุม รับทราบ
ตัวชี้วัดที่ 2.5
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ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการหนวยงาน
นางสาวรัตนติยา ขําแกว หัวหนากลุมงบประมาณนําเสนอรายงานการติดตามตัวชี้วัด ดังนี้
ระดับที่ 1 มีฐานขอมูลและวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis)
ไมมีการเปลี่ยนแปลงใชฐานขอมูลเดิม
ระดับที่ 2 กําหนดมาตรการในการปดชองวาง (Gap Analysis) ไมมีการเปลี่ยนมาตรการ เนื่องจาก
สามารถปฏิบัติงานไดตามแผนการดําเนินงาน และมาตรการคลอบคลุมแลว
ระดับที่ ๓ มีผังกระบวนการทํางานและมีการกํากับติดตาม
มีการกํากับติดตามในการประชุมกองคลัง
และไดแกไขขอมูลผลการปฏิบัติงานในระบบ DOC เปนปจจุบัน
มติที่ประชุม รับทราบ
ตัวชี้วัด Function F 1 - 4 ระดับความสําเร็จในการจัดหาครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งเกิน 2 ลานบาท
นางสาวปวิตรา รุงเรือง หัวหนากลุมพัสดุนําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน ตัวชีว้ ัด F 1 – 4 ดังนี้
กิจกรรม/ขั้นตอน
การดําเนินงานตามแผน

กิจกรรม/ขั้นตอน
การดําเนินงานที่ไดปฏิบัติจริง

ติดตามการสงมอบ
ครุภัณฑที่ครบกําหนด
ตามสัญญา (วันที่ครบ
กําหนดในสัญญา)

ในเดือนพฤษภาคม มีสัญญา
ที่ครบกําหนดสงมอบ
อยู 3 สัญญา คือ
1. สัญญาเลขที่ 4/2563
ครบกําหนด 22 พ.ค. 2563
เครื่องวิเคราะหไขมัน
แบบอัตโนมัติ (สภ.)
เงิน 2,188,150 บาท
ขณะนี้อยูระหวางขอขยาย
ระยะเวลาสงมอบเนื่องจาก
เปนของนําเขาจากประเทศ
เดนมารกและมีฐานการผลิตที่
ประเทศจีน ซึ่งไดรับผลกระทบ
จากสถานการณ COVID-19
2. สัญญาเลขที่ 7/2563
รถยนตโดยสาร ขนาด 12
ที่นั่ง (ดีเซล)
จํานวน 10 คัน
ครบกําหนด 23 พ.ค .2563
สงเบิกแลว 12,870,000 บาท
3. สัญญาเลขที่ 11/2563
โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัล 4.0
เพื่อยกระดับการเรียนรู
สงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม (กผ.)
(จํานวน 4 งวด) ครบกําหนด
สงมอบงวดที่ 1

ดําเนินการ
เสร็จแลว

สภาพการดําเนินงาน
ระหวาง
ดําเนินการ

**หลักฐานประกอบการ
ยังไมไดดําเนินงาน ดําเนินงาน

✓

✓

เลขที่ขอเบิกในระบบ
GFMIS
(ลงวันที่ 26.05.2020)

✓

-15กิจกรรม/ขั้นตอน
การดําเนินงานตามแผน

กิจกรรม/ขั้นตอน
การดําเนินงานที่ไดปฏิบัติจริง

วันที่ 24 พ.ค. 2563
เงิน 569,000 บาท ตรวจรับแลว
อยูระหวางการสงเบิกจาย
รายการที่ มี ก ารส ง มอบและ
เบิกจายไดกอนครบกําหนด
- สัญญาเลขที่ 9/2563
เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ํา
หลายพารามิเตอร (สอน.)
(ครบกําหนด 28 ก.ค.63)
เงิน 2,033,000 บาท
เบิกจายแลว

ดําเนินการ
เสร็จแลว

✓

สภาพการดําเนินงาน
ระหวาง
ดําเนินการ

**หลักฐานประกอบการ
ยังไมไดดําเนินงาน ดําเนินงาน

เลขที่ขอเบิกในระบบ
GFMIS
(ลงวันที่ 15.05.2020)

ในรอบ 6 เดือนหลัง เปน การบริห ารสัญญาโดยการเรงรัดการสงมอบในสัญญาและเบิกจาย
ให ทั น ในป ง บประมาณ ที่ มี ว งเงิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งครั้ ง หนึ่ ง เกิ น 2 ล า นบาท ซึ่ ง ในเดื อ นพฤษภาคม 2563
มี ค รบกํ าหนดส งมอบ 3 สั ญ ญา (สั ญ ญาเลขที่ 4/2563, 7/2563 และ เลขที่ 11/2563 ) และส งมอบ
กอนครบกําหนดสงมอบ 1 สัญญา (สัญญาเลขที่ 9/2563) ตามตารางขางตน

-16สัญญาการจัดหาครุภัณฑ ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งเกิน2 ลานบาท

ลําดับ หน่วยงาน (ส่วนกลาง)

รายการ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1 กองคลัง
(จัดหาให้หน่วยงานส่วนกลาง รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที�นั�ง (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํ�ากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลัง
7 หน่วยงาน)

2 กองแผนงาน

เครื�องยนต์สูงสุดไม่ตํ�ากว่า 90 กิโลวัตต์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนาสื�อดิจิทัล 4.0 เพื�อยกระดับ
การเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ�งแวดล้อม

วงเงิน
การจัดหา

วงเงินทําสัญญา เลขที�สัญญา

(1)
(2)
(3)
12,880,000 12,870,000.00 7/2563

3,000,000 2,845,000.00 11/2563

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระบบประชุมออนไลน์ (Video conference)

8,969,000 8,680,400.00 6/2563

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื�องกําเนิดไฟฟ้าสํารองพร้อมติดตั�ง สําหรับ
ศูนย์บริการข้อมูลกรมอนามัย

5,300,000 5,200,000.00 5/2563

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
เครื�องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ
4 สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ�า ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
เครื�องตรวจวัดคุณภาพนํ�าหลายพารามิเตอร์
5 สํานักอนามัยสิ�งแวดล้อม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
เครื�องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
(PM 2.5) แบบอัตโนมัติ
6 ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
เครื�องสกัดตัวอย่างและกลั�นระเหยทําให้สารเข้มข้น
แบบอัตโนมัติ 4,045,000.-

3 สํานักโภชนาการ

มิติที่ประชุม รับทราบ

2,193,500 2,188,150.00 4/2563
2,140,000 2,033,000.00 9/2563
2,953,200 2,920,000.00 10/2563

4,045,000 4,028,500.00 8/2563

วันที�ลงนามในสัญญา/ จํานวน
วันครบกําหนดสัญญา (งวด)
(4)
(5)
24 มี.ค.63/
1
ครบกําหนด 23 พ.ค.63

9 เม.ย.63/
งวด1 ครบ 24 พ.ค.63
งวด2 ครบ 8 ก.ค.63
งวด3 ครบ 6 ก.ย.63
งวด4 ครบ 5 พ.ย.63
27 มี.ค.63/
งวด1 ครบ 25 มิ.ย.63
งวด2 ครบ 25 ก.ค.63
งวด3 ครบ 24 ส.ค.63
27 มี.ค.63/
งวด1 ครบ 25 มิ.ย.63
งวด2 ครบ 25 ก.ค.63
งวด3 ครบ 24 ส.ค.63
24 มี.ค.63/
ครบกําหนด 22 พ.ค.63
30 มี.ค.63/
ครบกําหนด 28 ก.ค.63
30 มี.ค.63/
ครบกําหนด 28 มิ.ย.63

4

27 มี.ค.63/
ครบกําหนด 2 ก.ค.63

1

3

3

1
1
1
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ตัวชี้วัด Function 2 - 4 ระดับความสําเร็จของการใชบัตรเครดิตราชการเพิ่มขึ้น
นางสาววิ ชุ ด า แสงฤทธิ์ ผู แ ทนกลุม บั ญ ชีนํ าเสนอรายงานผลการดํ าเนิ น งานของตั ว ชี้ วั ด
Function 2 - 4 การดําเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใตแผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการในเดือน
พฤษภาคม 2563 ดังนี้
กิจกรรม/ขั้นตอน
การดําเนินงานตามแผน

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ไดปฏิบัติจริง

สภาพการดําเนินงาน
ดํ า เนิ น การ ระหวาง
ยังไมได
เสร็จแลว
การ
ดําเนินงาน
ดําเนินการ

ปญหา
หลักฐานประกอบการ
อุปสรรค/ ดําเนินงาน
แนว
ทางการ
แกไข
อัพโหลดเอกสาร
ขอมูลขึ้นระบบ DOC
กรมอนามัย เรียบรอยแลว

เสนอเรื่องใหกรมฯ
ทราบหลักเกณฑและ
ขั้นตอนการใชบัตร
เครดิตราชการที่
กระทรวงการคลัง
กําหนดใหสวน
ราชการนํามาใช เพื่อ
แจงเวียนให
หนวยงานในสังกัด
กรมฯ นําไปปฏิบัติ

เสนอเรื่องใหกรมฯ
ทราบหลักเกณฑ
และขั้นตอนการใช
บัตรเครดิตราชการ
ที่กระทรวงการคลัง
กําหนดใหสวน
ราชการนํามาใช
เพื่อแจงเวียนให
หนวยงานในสังกัด
กรมฯ นําไปปฏิบัติ

√

กําหนดมาตรการ
การใชบัตรเครดิต
ราชการกรมอนามัย
กองคลังจัดทํา
หลักเกณฑและขั้น
ตอนการใชบัตร
เครดิตราชการของ
กรมอนามัยเผยแพร
ใหทุกหนวยงาน
ทราบ และถือ
ปฏิบัติ

กําหนดมาตรการ
การใชบัตรเครดิต
ราชการกรมอนามัย
กองคลังจัดทํา
หลักเกณฑและขั้น
ตอนการใชบัตร
เครดิตราชการของ
กรมอนามัยเผยแพร
ใหทุกหนวยงาน
ทราบและถือปฏิบัติ

√

อัพโหลดเอกสาร
ขอมูลขึ้นระบบ DOC
กรมอนามัย เรียบรอยแลว

√

อัพโหลดเอกสาร
ขอมูลขึ้นระบบ DOC
กรมอนามัย เรียบรอยแลว

กองคลังจัดอบรมเพื่อ
สรางความรูความ
เขาใจใหกับ
หนวยงาน ถึง
วิธีการใชบัตรเครดิต
ราชการ

กองคลังจัดอบรม
เพื่อสรางความรู
ความเขาใจใหกับ
หนวยงาน ถึง
วิธีการใชบัตรเครดิต
ราชการ

√

อัพโหลดเอกสาร
ขอมูลขึ้นระบ DOC
กรมอนามัยเรียบรอยแลว

-18กิจกรรม/ขั้นตอน
การดําเนินงานตามแผน

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ไดปฏิบัติจริง

ติดตามประเมินผล
การใชบัตรเครดิต
ราชการ และแกไข
ปญหาขอขัดของ
ในทางปฏิบัติ

ติดตามประเมินผล
การใชบัตรเครดิต
ราชการ และแกไข
ปญหาขอขัดของ
ในทางปฏิบัติ

สรุปผลการ
ดําเนินงานการใช
บัตรเครดิตราชการ
ของกรมอนามัย

สรุปผลการ
ดําเนินงานการใช
บัตรเครดิตราชการ
ของกรมอนามัย

มิติที่ประชุม รับทราบ

สภาพการดําเนินงาน
ดํ า เนิ น การ ระหวาง
ยังไมได
เสร็จแลว
การ
ดําเนินงาน
ดําเนินการ

√

√

ปญหา
หลักฐานประกอบการ
อุปสรรค/ ดําเนินงาน
แนว
ทางการ
แกไข
อัพโหลดเอกสาร
ขอมูลขึ้นระบบ DOC
กรมอนามัยเรียบรอยแลว

-
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
4.1 การจัดประชุมใหความรูของกองคลัง ประธานแจงใหที่ประชุมวาขณะนี้หนวยงานตางๆ
ไดใชงานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ควรจัดการประชุมใหความรูเกี่ยวกับการใชงานเพิ่มเติม โดยเชิญ
ผูรับจางมาเปนวิทยากรอีกครั้ง และมอบใหกลุมงานงบประมาณเปนผูรับผิดชอบดําเนินการจัดอบรม พรอมกําหนด
กลุมผูเขารับการอบรม จํานวน และรายละเอียดที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) เจาหนาที่ผูใชงานโปรแกรมระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) กองคลัง กลุมละ 4 คน
2) เจาหนาที่ผูใชงานโปรแกรมระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) หนวยงานสวนกลาง
และเปนหนวยงานนํารองจํานวน 7 หนวยงาน ๆ ละ 4 คน
3) เจาหนาที่ รับผิดชอบงานดานระบบคอมพิ วเตอรของกองแผนงาน เพื่ ออํานวยการ
ความสะดวกแกผูเขารับการอบรมในการใชคอมพิวเตอร
4) เชิญเจาหนาที่บริษัท ออคชั่น เทรด จํากัด ซึ่งเปนผูรับจางทําโปรแกรมระบบบริหาร
การเงินการคลัง (D-Fins) จํานวน 3 คน เพื่อเปนวิทยากรบรรยายและชี้แจงกระบวนงานโปรแกรมระบบบริหาร
การเงินฯ ใหผูเขารับการอบรมทราบ
4) ใหประสานงานกับโรงแรมที่จัดอบรมเพื่อใหอํานวยการความสะดวกในการอบรม
เชน เจลลางมือ แอลกอฮอล เครื่องวัดอุณหภูมิเพื่อวัดอุณหภูมิของผูเขารับการอบรมฯ
4.2 นางสาวจี ระภา ขาวละเอี ย ด หั ว หนากลุ มอํานวยการ แจงให ที่ ป ระชุม ทราบวา ได มี
กระจกแตกราวในหองเก็บ เอกสาร ณ อาคาร 6 ชั้น 3 กรมอนามัย ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายและอุบัติเหตุได
จึงขออนุมัติเปลี่ยนกระจกดังกลาว ทั้งนี้ ประธานเห็นควรอนุมัติใหดําเนินการได
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑2.0๐ น.
นางพิสมัย พุมสุข
นางสาวจีระภา ขาวละเอียด

ผูจดรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม
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การประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวชี้วัด
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกองคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ครั้งที่ 8/2563 วันศุกรที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย
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การประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวชี้วัด
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกองคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ครั้งที่ 8/2563 วันศุกรที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย

