




ระเบียบวาระการประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวช้ีวัด                                                          
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลังประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ครั้งท่ี 8/2563 วันศุกรท่ี 5 มิถุนายน 2563 ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ช้ัน 2 กรมอนามัย 
                                                                           

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
       
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 7/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 5 พฤษภาคม  ๒๕๖3
    
ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลัง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563) ประจําเดือนพฤษภาคม  2563 
 - ตัวชี้วัดท่ี 1.25 ระดับความสําเร็จของจํานวนงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรม
ท่ีดําเนินการไดอยางนอย 1 เรื่อง และถูกนําไปใชประโยชนอยางนอย 1 เรื่อง 

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

องคกรท่ีมีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558 / PMQA 4.0  
 - ตัวชี้วัดท่ี 2.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ
หนวยงาน  

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

ครั้งท่ี 8/2563 วันศุกรท่ี 5 มิถุนายน 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 เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน กลุมบัญชี 
15. นางสาวศศิธร แสนศิลา เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุมงบประมาณ 
16. นางสาวดวงกมล คลายพ่ึงสินธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมพัสดุ 
17. นางสาวพิมพพิสุทธิ์ ชัยมงคล นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมการเงิน 
18. นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมบัญชี 
19. นางสาวอุษณี ทองชมพู พนักงานพัสดุ ระดับ ส3 กลุมพัสดุ 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.๓๐ น. 
 ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ประธานแจงใหทราบวาสําหรับการประชุมครั้งนี้ เปนการติดตามรายงานความกาวหนา     
ตามแผนปฏิบัติการตัวชี้วัดคํารับรองฯ กองคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนหลัง โดยมี
ตัวชี้วัดท้ังสิ้นจํานวน 8 ตัวชี้วัด  

 

มิติท่ีประชุม  รับทราบ   
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ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 7/2563 
 ประธานขอใหท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 7/2563 เม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม  ๒๕๖3 
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอท่ีประชุมพิจารณา  
  การติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลัง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563) ประจําเดือนพฤษภาคม  2563  
แตละทุกกลุมงานรายงานผลการจัดทําตัวชี้วัดตามความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 
 ตัวช้ีวัดท่ี 1.25 ระดับความสําเร็จของจํานวนงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรม
ท่ีดําเนินการไดอยางนอย 1 เรื่อง และถูกนําไปใชประโยชนอยางนอย 1 เรื่อง  
 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด หัวหนากลุมอํานวยการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดท่ี 1.25 ดังนี้ 

1. นวัตกรรมท่ีดําเนินการ (ระบบบริหารการเงินการคลัง D-Fin)  
กองคลังไดจัดการอบรมการเขาใชงานระบบบริหารการเงินการคลัง D-Fin ใหกับเจาหนาท่ี

หนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค จํานวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
     1.1 ครั้งท่ี 1 จัดการอบรมในวันท่ี 9 เมษายน 2563 ณ หองประชุมสมบูรณวัชโรทัย          

มีหนวยงานนํารอง จํานวน 7 หนวยงานเขารับการอบรม ไดแก  
     - สํานักสงเสริมสุขภาพ 

             - สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม 
             - สํานักทันตสาธารณสุข 
             - สํานักโภชนาการ 
             - กองการเจาหนาท่ี 
             - กองแผนงาน 
             - สํานักงานเลขานุการกรม 

  1.2 ครั้งท่ี 2 จัดการอบรมในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 ณ หองประชุมกําธร สุวรรณกิจ 
ใหแกหนวยงานสวนกลางท่ีเหลือ จํานวน 14 หนวยงานเขารับการอบรม 
  1.3 ครั้งท่ี 3 จัดการอบรมในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 ณ หองประชุมสํานักสงเสริม
สุขภาพ ใหแกเจาหนาท่ีสวนภูมิภาค 
 โดยเริ่มใหหนวยงานนํารอง 7 หนวยงาน บันทึกขอมูลการเบิกจายเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลงั D-Fin เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 มีขอมูลการเบิกจายในระบบฯ ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2563 
จํานวนรวม 331 รายการ ประกอบดวย  
  - ใบสําคัญเบิกจายท่ีดําเนินการเรียบรอย จํานวน 100 รายการ  
  - อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 231 รายการ  
 

ซ่ึงในการบันทึก… 
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 ซ่ึงในการบันทึกขอมูลเบิกจายแตละรายการ มีการแสดงสถานะของเรื่องนั้น ทําใหสามารถ
ติดตามงานไดตลอดเวลาจนถึงข้ันตอนการเบิกจายแลว โดยท่ีตามแผนการปฏิบัติการจัดทําระบบบริหารการเงิน   
การคลัง กําหนดใหมีการประเมินผลการใชงานระบบฯ ในเดือนมิถุนายน – กันยายน 2563 และประชุม          
ถอดบทเรียนกระบวนการสรางระบบฯ ตอไป 
 2.นวัตกรรมท่ีถูกนําไปใชประโยชน (ระบบควบคุม กํากับและติดตาม เงินยืมราชการ           
ทางอิเล็กทรอนิกส)  จากการจางพัฒนาระบบควบคุม กํากับและติดตาม เงินยืมราชการทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงได   
สงมอบงานเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 2๙ เมษายน 2563 และนําระบบท่ีไดรับการพัฒนามาใชงาน ทําใหสามารถ
จัดทํารายงานสรุปขอมูลเงินยืมราชการ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 เปนรายวัน รายเดือน 
และรายปเสนอผูบริหาร เพ่ือรับทราบขอมูลการยืมเงินราชการ การติดตามสถานการณใชหนี้เงินยืมผานระบบฯ          
มีรายละเอียดดังนี ้
 1. สรุปขอมูลการเขาใชงานระบบฯ ประจําเดือน  
 2. รายงานการยืมเงินราชการประจําวัน  

3. รายงานการยืมเงินราชการแตละหนวยงาน แยกประเภทตามเงินงบประมาณ 
 โดยสรุปขอมูลการยืมเงินราชการ ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 จํานวน 504 ราย แยกประเภทดังนี้ 

- เงินงบประมาณ จํานวน 475 รายยืม 
- เงินนอกงบประมาณ จํานวน 27 รายยืม 
- เงินทดรองกรมอนามัย จํานวน 2 รายยืม 
- มีการยืมเงินราชการดวยบัตรเครดิตราชการ จํานวน 98 รายยืม    

 ระบบมีการแสดงรายการยืมเงินราชการของแตละรายยืมวา ยืมเงินราชการในประเภทใดบาง 
สามารถแสดงสถิติ การทวงหนี้แตละรายยืม ทําใหสามารถตรวจสอบสถานะของผูยืมเงินราชการไดรวดเร็วยิ่งข้ึน และ
ติดตามทวงหนี้เงินยืมกอนการยืมเงินราชการครั้งตอไป 
 

มิติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 
 

 ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุม การกํากับดูแล การบริหารงาน     
 นางสาววิชุดา แสงฤทธิ์ ผูแทนกลุมบัญชีนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดท่ี 2.1  

การดําเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใตแผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ในเดือนพฤษภาคม 2563 มีดังนี้ 
กิจกรรม/ขั้นตอน  
การดํา เนินงานตาม
แผน 

กิจกรรม/ขั้นตอน        
การดําเนินงานที่ไดปฏิบัติ
จริง 

สภาพการดําเนินงาน ปญหา
อุปสรรค/แนว
ทางการแกไข 

หลักฐาน
ประกอบการ
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
เสร็จแลว 

ระหวางการ
ดําเนินการ  

ยังไมได
ดําเนินงาน 

1.1 เผยแพร ให
เจาหนาที่ทุกระดับ 
ทราบถึงระบบการ
ควบคุมการกํากับดูแล
การบริหารงานของ    
กองคลัง 

1.1 เผยแพร ให
เจาหนาที่ทุกระดับทราบ
ถึงระบบการควบคุม การ
กํากับ ดูแล การ
บริหารงานของกองคลัง 
 
 
 
 
 
 

√    อัพโหลดเอกสาร  
ขอมูลขึ้นระบบ    

DOC กรมอนามัย 
เรียบรอยแลว 
 
 
 
 
 
 

1.2 จัดทําคูมือ (SOP) 1.2 จัดทําคูมือ (SOP) √    อัพโหลดเอกสาร  
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กิจกรรม/ขั้นตอน  
การดํา เนินงานตาม
แผน 

กิจกรรม/ขั้นตอน        
การดําเนินงานที่ไดปฏิบัติ
จริง 

สภาพการดําเนินงาน ปญหา
อุปสรรค/แนว
ทางการแกไข 

หลักฐาน
ประกอบการ
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
เสร็จแลว 

ระหวางการ
ดําเนินการ  

ยังไมได
ดําเนินงาน 

หรือ Flow chat 
หลักเกณฑ/แนวทาง 
การปฏิบัติงานทกุ
ระบบงาน 

หรือ Flow chat 
หลักเกณฑ/แนวทาง    
การปฏิบัติงานทกุ
ระบบงาน 

ขอมูลขึ้นระบบ   
DOC กรมอนามัย 
เรียบรอยแลว 
 
 

1.3 จัดทําและสง
รายงานการเงินตอ
หนวยงานผูกํากบัดูแล
ตามกฎหมาย ระเบียบ 
อยางเครงครัด 

1.3 จัดทําและสงรายงาน
การเงินตอหนวยงาน       
ผูกํากับดูแลตามกฎหมาย 
ระเบียบ อยางเครงครัด 
 

√    อัพโหลดเอกสาร  
ขอมูลขึ้นระบบ    

DOC กรมอนามัย 
เรียบรอยแลว 
 

1.4 มีฐานขอมูล      
งานคลัง (กฎหมาย 
ระเบียบ ฯ ที่เกีย่วกับ
กระบวนการบริหาร
การเงินการคลัง)        
ที่เปนปจจุบัน 

1.4 มีฐานขอมูลงานคลัง 
(กฎหมาย ระเบียบ ฯ       
ที่เกี่ยวกบักระบวนการ
บริหารการเงินการคลัง)    
ที่เปนปจจุบัน 

√    อัพโหลดเอกสาร  
ขอมูลขึ้นระบบ    

DOC กรมอนามัย 
เรียบรอยแลว 
 
 

1.5 ผูตรวจสอบภายใน
ประจําหนวยงาน
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานเบื้องตน   
และรายงานผลการ
ตรวจสอบให
ผูอํานวยการกองคลัง
ทราบทุกเดือน 

1.5 ผูตรวจสอบภายใน
ประจําหนวยงาน
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เบื้องตนและรายงานผล
การตรวจสอบให
ผูอํานวยการกองคลัง
ทราบทุกเดือน 

√    อัพโหลดเอกสาร  
ขอมูลขึ้นระบบ   

DOC กรมอนามัย 
เรียบรอยแลว 
 

1.6 ผูตรวจสอบภายใน
ประจําหนวยงาน
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานเบื้องตน   
และสงรายงานผลการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส 
ใหกลุมตรวจสอบ
ภายใน 
 

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

 √   - 
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กิจกรรม/ขั้นตอน  
การดํา เนินงานตาม
แผน 

กิจกรรม/ขั้นตอน        
การดําเนินงานที่ไดปฏิบัติ
จริง 

สภาพการดําเนินงาน ปญหา
อุปสรรค/แนว
ทางการแกไข 

หลักฐาน
ประกอบการ
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
เสร็จแลว 

ระหวางการ
ดําเนินการ  

ยังไมได
ดําเนินงาน 

และรายงานผลใหกลุม
ตรวจสอบภายในและ
ภายนอก  กรมอนามัย

ทราบ ภายใน 30 วัน 
 

ผลใหกลุมตรวจสอบ
ภายในและภายนอกกรม

อนามัยทราบ ภายใน 30 
วัน 

 
 
 

 

2.1 จัดทําชองทาง    
การใหบริการรับเร่ือง
รองเรียน/รองทุกข 
(เว็บไซตกองคลัง,   
กลองรับขอความฯลฯ) 

2.1 จัดทําชองทา        
งการใหบริการรับเร่ือง
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
หลักใหเปนปจจบุัน 

(ปรับปรุง SOP) 
 

2.3 ปรับปรุง
กระบวนงานในภารกิจ
หลักใหเปนปจจบุัน 

(ปรับปรุง SOP) 
 

 √   - 

 
มิติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ไดปฏิบัติจริง 

สภาพการดําเนินงาน หลักฐานประกอบการ
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
เสร็จแลว 

ระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไม
ดําเนินงาน 

จัดทําแผนปฏิบัติการ
สงเสริมใหบุคลากร        
กองคลังมีสุขภาพดี (P) 

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

√   แผนปฏิบัติงานหลังจาก          
การปรับปรุงเพ่ิมเตมิแลว 

ประชุมคณะทํางาน 
ตัวช้ีวัดเพ่ือรวบรมวิเคราะห
สถานการณสุขภาพของ
บุคลากรในหนวยงาน 

ประชุมคณะทํางาน 
ตัวช้ีวัดเพ่ือรวบรม
วิเคราะหสถานการณ
สุขภาพของบุคลากร     
ในหนวยงาน 

√   รายงานการประชุม        
กลุมการเงิน 

- กําหนดนโยบาย 
- กําหนดมาตรการสําคัญ 

- กําหนดนโยบาย
(เพ่ิมเติม) 
- กําหนดมาตรการ
สําคัญ 
(เพ่ิมเติม) 

√   - กําหนดนโยบาย 
(เพ่ิมเติม) 
- กําหนดมาตรการสําคัญ 
(เพ่ิมเติม) 
 
 

สํารวจสถานการณสุขภาพ
ของบุคลากรกองคลัง           
ปจจุบันดวยการวัดคา BMI 

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

√   ผลสํารวจคา BMI 

ประเมินความเสี่ยงตอ     
การเกิดโรคหัวใจและ    
หลอดเลือดสมองในอนาคต
ของบุคลากรอายุ 35 ป
ข้ึนไป 
 

แจงเวียนประเมิน    
ความเสีย่งตอการเกิด
โรคหัวใจและหลอด
เลือดสมองในอนาคต
ของบุคลากรอาย ุ35 ป
ข้ึนไป 

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

การตรวจสุขภาพประจํา    
ป 2563 ของบุคลากร     
ทุกคนในกองคลัง 
 

การตรวจสุขภาพประจํา    
ป 2563 ของบุคลากร     
ทุกคนในกองคลัง 
 

 √  ขาราชการตรวจแลว 16 
คน ลูกจางประจาํ 7 คน          
(เขารับการตรวจฯ ของ
สสม.) ตองไดรอยละ 95 
ข้ึนไปถึงจะได 0.3 
คะแนน ประมาณ 60 คน
ข้ึนไป 
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มิติท่ี 2 
 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
การดําเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ไดปฏิบัติจริง 

สภาพการดําเนินงาน หลักฐานประกอบการ
ดําเนินงาน ดําเนินการ

เสร็จแลว 
ระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินงาน 

1. จัดประชุมคณะทํางาน
การจัดการความรู 

จัดประชุมคณะทํางานการ
จัดการความรู 
 

√   รายงานการประชุม 

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

- ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
จัดการขอมลูและความรู  
- กําหนดนโยบาย
(เพ่ิมเติม) 
- กําหนดมาตรการสําคัญ 
(เพ่ิมเติม) 
 

√   แผนปฏิบัติงาน       
หลังการปรบัปรุง
เพ่ิมเตมิแลว 

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

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

  √  

4. จัดทํา KM /คูมือ       
การปฏิบัติงาน/Flow Chart 
กระบวนการทํางาน/    
ความเสีย่งท่ีเกิดข้ึนในงาน 
(คําถาม-คําตอบ)           
ฝายละ 3 เรือ่ง (ทุกคนในฝาย) 
 
 

4. จัดทํา KM /คูมือ       
การปฏิบัติงาน/Flow 
Chart กระบวนการ
ทํางาน/    ความเสี่ยงท่ี
เกิดข้ึนในงาน (คําถาม-
คําตอบ)           ฝายละ 3 
เรื่อง (ทุกคนในฝาย) 
 

 √   
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มิติท่ี 3 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน  
การดําเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ไดปฏิบัติจริง 

สภาพการดําเนินงาน หลักฐานประกอบการ
ดําเนินงาน ดําเนินการ

เสร็จแลว 
ระหวาง

ดําเนินการ 
ยังไม

ดําเนินงาน 

1. จัดทําแผนปฏิบัติการ
สงเสริมความผูกพัน       
ตอองคกร (P) 
(ปรับปรุงเพ่ิมเติม) 

จัดทําแผนปฏิบัติการ
สงเสริมความผูกพัน       
ตอองคกร (P) 
(ปรับปรุงเพ่ิมเติม) 
 

√   แผนปฏิบัติการสงเสริม
ความผูกพันตอองคกร (P) 
(ปรับปรุงเพ่ิมเติม) 

2. ประชุมคณะทํางาน 
ตัวช้ีวัด เพ่ือรวบรวม 
วิเคราะหสถานการณ    
ความผูกพันของบุคลากร  
ในหนวยงาน 

ประชุมคณะทํางาน 
ตัวช้ีวัด เพ่ือรวบรม
วิเคราะหสถานการณ
ความผูกพัน          
ของบุคลากรใหนวยงาน 
 

√   รายงานการประชุม  
 
 
 
 

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

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

√   หลักฐานประกอบการ
ดําเนินการ 

4. ดําเนินการ ดังน้ี (D) 
- จัดกิจกรรมประชุม
เสรมิสรางคุณภาพชีวิตและ 
สิ่งแวดลอมท่ีดีของบุคลากร
กองคลัง 
- กิจกรรมคัดเลือกบุคลากร
ท่ีมีผลงานโดนเดน ขวัญใจ
กองคลัง 
- กิจกรรมมมุสรางสุข     
(สื่อโทรทัศนแหงการเรียนรู,  
ตูยาเพ่ือรักษา) 
- แบบสอบถามการเขารวม
กิจกรรมท่ีจดัข้ึนภายใน
หนวยงาน 
 

- จัดกิจกรรมระชุม
เสรมิสรางคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดลอมท่ีดี   
ของบุคลากรกองคลัง 
- กิจกรรมคัดเลือก
บุคลากรท่ีมผีลงาน  
โดนเดน ขวัญใจกองคลัง 
- กิจกรรมมมุสรางสุข     
(สื่อโทรทัศนแหงการ
เรียนรู, ตูยาเพ่ือรักษา) 
- แบบสอบถามการเขา
รวมกิจกรรมท่ีจัดข้ึน
ภายในหนวย 
 

 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 

√ 

√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
√ 
 
 

 

 
มิติท่ีประชุม  รับทราบ 
 



 -10-  

 
 

 ตัวช้ีวัดท่ี 2.3  รอยละของการเบิกจายงบประมาณ  

 กลุมงบประมาณผูรับผิดชอบตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ                 
 โดยนางสาวฉัตรรัตน ตนภูบาล ผูแทนกลุมงบประมาณนําเสนอรายงานผลการตดิตามกํากับตัวชี้วัด
ท่ี 2.3 ประจําเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้ 
 

 1. ผลการเบิกจายงบประมาณ ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม  2563 กองคลัง สามารถเบิกจาย
ไดสูงกวาเปาหมายท่ีกรมกําหนดไว โดยมีผลการเบิกจาย ดังนี้ 

ประเภทงบ 
 

เงินงวด100% 
 

เบิกจายสะสมได 
 

คิดเปนรอยละ 
 

หมายเหตุ 

ภาพรวม 3,550,890.00 2,875,011.89  80.97 เปาหมายกรมภาพรวม  
พ.ค. 63 = รอยละ 75 

 
 

งบดําเนินงาน 3,054,400.00 2,378,521.89  77.87 

งบลงทุน 496,490.00 496,490.00  100 
 
        ขอมูลจากระบบ GFMIS ณ วันท่ี 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/ผลการขับเคล่ือนประจําเดือนพฤษภาคม  2563 

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

วันท่ี 15 ของทุกเดือน 
(ถาตรงกับวันหยุดใหเปนวันแรก
ของการทํางาน) 

วันท่ี 15 พ.ค. 2563 
ดาวนโหลดผลการเบิกจายงบประมาณ
จากระบบ GFMIS  
มาจัดทําทํารายงาน รบจ.1 

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

 

วันท่ี 16 - 20 ของทุกเดือน เสนอรายงานผลผลิตตามเรงรัด 
การเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1)   
ตอผูอํานวยการกองคลัง            
เม่ือวันท่ี 18  พ.ค. 2563 ดังนี้ 
      ผลการเบิกจาย ณ วันท่ี 15  
พ.ค. 2563 กองคลังเบิกจาย        
ในภาพรวมไดรอยละ  67.05  
      คาดวา ณ  31 พ.ค. 2563    
จะสามารถเบิกจายภาพรวมได     
รอยละ 80 
 

3. ติดตามผลการเบิกจายกับกลุมงาน 
ท่ีเก่ียวของภายในกองคลัง 

วันท่ี 21 – 24 ของทุกเดือน วันท่ี 21 – 22 พ.ค. 2563 ติดตามผล
การเบิกจายงบประมาณในรายการ   
ท่ีรอการเบิกจายโดยประสานกับ  
กลุมพัสดุในการติดตามเรงรัด     
การเบิกจายงบลงทุน คาดวา        
จะวางเบิกจายไดเรียบรอยภายใน
วันท่ี 29 พ.ค. 2563  
 

4. รายงานการเบิกจาย ณ วันท่ี 
25 ของทุกเดือน เพ่ือดําเนินการ
ติดตามผลการเบิกจายอีกครั้ง 
 

วันท่ี 25 ของทุกเดือน 
(ถาตรงกับวันหยุดใหเปนวันแรก
ของการทํางาน) 

วันท่ี 25  พ.ค.  2563 ติดตามผลการ
เบิกจายงบประมาณในระบบ GFMIS   
กองคลังเบิกจายงบประมาณในภาพรวม
ไดรอยละ 68.42 เหลือเรงรัดเบิกจาย
รายการในงบลงทุนอางอิงผลเบิกจาย
จากระบบ GFMIS ณ วันท่ี 25 พ.ค. 2563 
ตาม Link ขางใตนี้ 
http://finance.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=6333&filename=kpi_63 
 

5. จัดประชุมรายงานผลการ
ติดตามการเบิกจายงบประมาณ 
ตามตัวชี้วัดท่ี 2.3  รอยละของการ
เบิกจายงบประมาณ 
 

เมษายน  –  กันยายน  2563 วันท่ี 5 มิ.ย. 2563 ประชุมติดตาม
และรายงานผลดําเนินการตัวชี้วัด    
ท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจาย
งบประมาณ ขอมูล ณ 31 พ.ค. 2563 
ในภาพรวม กองคลังสามารถเบิกจาย

http://finance.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=6333&filename=kpi_63
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ข้ันตอนการดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินการ 
ไดรอยละ 80.97 สูงกวาเปาหมาย    
ท่ีกรมกําหนดไว 
 

 
 3. รายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ( รบจ.1) 
   กองคลังดําเนินการรายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) ข้ึนเว็ปไซด
กองคลังครบทุกเดือนสามารถตรวจสอบไดท่ีเว็บไซดกองคลัง ตาม Link ขางใตนี้   
http://finance.anamai.moph.go.th/main.php?filename=report_budgets 

 
  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://finance.anamai.moph.go.th/main.php?filename=report_budgets
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 ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนกรมอนามัยกาวสูองคกร   
ท่ีมีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558 / PMQA 4.0  
 นางสาวปวิตรา  รุงเรือง หัวหนากลุมพัสดุนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดท่ี 2.4  
 การดําเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใตแผนขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ในเดือน
พฤษภาคม 2563 มีดังนี้  

กิจกรรม/ขั้นตอน 
การดําเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน        
ที่ไดปฏิบัติจริง 

สภาพการดําเนินงาน **หลักฐานประกอบการดําเนินงาน  
ดําเนนิการ 
เสร็จแลว 

ระหวาง
ดําเนนิการ 

ยังไมไดดําเนินงาน 

มาตรการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตการทํางาน
และความสมดุลระหวาง
ชีวิตกับการทํางาน  
  กิจกรรมที่ 4.2 จัด
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ  

 
 
 
มิติที่ 1 
- มีการแจงเวียนประเมินความ
เส่ียงตอการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดสมองในอนาคตของ
บุคลากรอายุ 35 ปขึ้นไป  
มิติที่ 2 
- จัดทํา KM/คูมือการปฏิบัติงาน/
Flow Chart กระบวนการ
ทํางาน/ความเส่ียงที่เกิดขึ้นใน
งาน (คําถาม-คําตอบ)  
ฝายละ 3 เร่ือง  
มิติที่ 3 
- จัดกจิกรรมประชุมเสริมสราง
คุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอมที่ดี
ของบุคลากรกองคลัง  
- จัดกจิกรรมคัดเลือกบุคลากรที่
มีผลงานโดดเดน ขวัญใจกองคลัง  
- กิจกรรมมุมสรางสุข          
(ส่ือโทรทัศนแหงการเรียนรู, ตูยา
เพื่อรักษา)  
- แบบสอบถามการเขารวม
กิจกรรมที่จัดขึ้นภายในหนวยงาน  

 
 

 

 

✓ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

✓ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

✓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ 
 
 

✓ 
 
 
 
 

✓ 
 

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

 

 การดําเนินงานใน 6 เดือนหลัง เปนการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ และ
การสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากร แมไมมีกิจกรรมใดท่ีตองปรับเปลี่ยน แตจะรวบรวมความรูเก่ียวกับ    
การจัดซ้ือจัดจางเพ่ือใหไดมาซ่ึงพัสดุสําหรับการปองกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 
Covid -19 ในสวนของฐานขอมูลงานคลัง เผยแพรบนเว็บไซตหนวยงาน เพ่ือใหผูรับบริการมีชองทางศึกษาแนวทาง
ปฏิบัติใหถูกตองเปนไปตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ  
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.5  

 

rungsarid.c
Highlight

rungsarid.c
Highlight

rungsarid.c
Highlight

rungsarid.c
Highlight

rungsarid.c
Highlight
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 ตัวช้ีวัดท่ี 2.5 ระดับความสําเร็จของการดาํเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการหนวยงาน 
 นางสาวรัตนติยา  ขําแกว หัวหนากลุมงบประมาณนําเสนอรายงานการติดตามตัวชี้วัด ดังนี้       
 ระดับท่ี 1 มีฐานขอมูลและวเิคราะหชองวาง (Gap Analysis)        ไมมีการเปลี่ยนแปลงใชฐานขอมูลเดิม 
 ระดับท่ี 2 กําหนดมาตรการในการปดชองวาง (Gap Analysis) ไมมีการเปลี่ยนมาตรการ เนื่องจาก
สามารถปฏิบัติงานไดตามแผนการดําเนินงาน และมาตรการคลอบคลุมแลว 
 ระดับท่ี ๓ มีผังกระบวนการทํางานและมีการกํากับติดตาม        มีการกํากับติดตามในการประชุมกองคลัง

และไดแกไขขอมูลผลการปฏิบัติงานในระบบ DOC เปนปจจุบัน  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

  
 ตัวช้ีวัด Function F 1 - 4 ระดับความสําเร็จในการจัดหาครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ท่ีมีวงเงินการจัดซ้ือจัดจางครั้งหนึ่งเกิน 2 ลานบาท 
 นางสาวปวิตรา  รุงเรือง หวัหนากลุมพัสดุนําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน ตวัชีว้ัด F 1 – 4 ดังนี้ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน      
การดําเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอน              
การดําเนินงานที่ไดปฏิบัติจริง 

สภาพการดําเนินงาน **หลักฐานประกอบการ
ดําเนินงาน  ดําเนนิการ 

เสร็จแลว 
ระหวาง
ดําเนนิการ 

ยังไมไดดําเนินงาน 

ติดตามการสงมอบ
ครุภัณฑที่ครบกําหนด 
ตามสัญญา (วันที่ครบ
กําหนดในสัญญา) 

ในเดือนพฤษภาคม มีสัญญา     
ท่ีครบกําหนดสงมอบ            
อยู 3 สัญญา คือ  
1. สัญญาเลขท่ี 4/2563  
ครบกําหนด 22 พ.ค. 2563   
เครื่องวิเคราะหไขมัน          
แบบอัตโนมัติ (สภ.)             
เงิน 2,188,150 บาท 
ขณะน้ีอยูระหวางขอขยาย
ระยะเวลาสงมอบเน่ืองจาก
เปนของนําเขาจากประเทศ
เดนมารกและมีฐานการผลิตท่ี
ประเทศจีน ซ่ึงไดรับผลกระทบ
จากสถานการณ COVID-19  
2. สัญญาเลขท่ี 7/2563 
รถยนตโดยสาร ขนาด 12    
ท่ีน่ัง (ดีเซล)  
จํานวน 10 คัน  
ครบกําหนด 23 พ.ค .2563  
สงเบิกแลว 12,870,000 บาท 
3. สัญญาเลขท่ี 11/2563 
โครงการพัฒนาส่ือดิจิทัล 4.0 
เพ่ือยกระดับการเรียนรู
สงเสริมสุขภาพและอนามัย
ส่ิงแวดลอม (กผ.) 
(จํานวน 4 งวด) ครบกําหนด
สงมอบงวดท่ี 1              

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลขที่ขอเบิกในระบบ 
GFMIS 
(ลงวันที่ 26.05.2020) 
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กิจกรรม/ขั้นตอน      
การดําเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอน              
การดําเนินงานที่ไดปฏิบัติจริง 

สภาพการดําเนินงาน **หลักฐานประกอบการ
ดําเนินงาน  ดําเนนิการ 

เสร็จแลว 
ระหวาง
ดําเนนิการ 

ยังไมไดดําเนินงาน 

วันท่ี 24 พ.ค. 2563  
เงิน 569,000 บาท ตรวจรับแลว  
อยูระหวางการสงเบิกจาย 
รายการที่ มีการสงมอบและ
เบิกจายไดกอนครบกําหนด 
  - สัญญาเลขท่ี 9/2563 
เครื่องตรวจวัดคุณภาพนํ้า 
หลายพารามิเตอร (สอน.) 
(ครบกําหนด 28 ก.ค.63) 
เงิน 2,033,000 บาท 
เบิกจายแลว 

 

 

 

 

 

✓ 

 
 
 
 
 
 
เลขที่ขอเบิกในระบบ 
GFMIS 
(ลงวันที่ 15.05.2020) 

  

 ในรอบ 6 เดือนหลัง เปนการบริหารสัญญาโดยการเรงรัดการสงมอบในสัญญาและเบิกจาย    
ใหทันในปงบประมาณ ท่ีมีวงเงินการจัดซ้ือจัดจางครั้งหนึ่งเกิน 2 ลานบาท ซ่ึงในเดือนพฤษภาคม 2563  
มีครบกําหนดสงมอบ 3 สัญญา (สัญญาเลขท่ี 4/2563, 7/2563 และ เลขท่ี 11/2563 ) และสงมอบ 
กอนครบกําหนดสงมอบ 1 สัญญา (สัญญาเลขท่ี 9/2563) ตามตารางขางตน  
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(1) (2) (3) (4) (5)

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 ก.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

สัญญาการจัดหาครุภัณฑ ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งเกิน 2 ลานบาท

ลําดับ หน่วยงาน (ส่วนกลาง) รายการ

 วงเงิน

การจัดหา
วงเงินทําสัญญา เลขที�สัญญา

วันที�ลงนามในสัญญา/

วันครบกําหนดสัญญา

จํานวน

(งวด)

 
 

 

มิติท่ีประชุม  รับทราบ 
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 ตัวช้ีวัด Function 2 - 4 ระดับความสําเร็จของการใชบัตรเครดิตราชการเพ่ิมข้ึน 
 นางสาววิชุดา  แสงฤทธิ์ ผูแทนกลุมบัญชีนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด 

Function 2 - 4 การดําเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใตแผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการในเดือน 

พฤษภาคม 2563 ดังนี้ 

 

กิจกรรม/ขั้นตอน  
การดําเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ไดปฏบิัติจรงิ 

สภาพการดําเนินงาน ปญหา
อุปสรรค/
แนว
ทางการ
แกไข 

หลักฐานประกอบการ
ดําเนินงาน ดําเนินการ

เสร็จแลว 
ระหวาง
การ
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินงาน 

เสนอเรื่องใหกรมฯ 
ทราบหลักเกณฑและ
ข้ันตอนการใชบัตร
เครดิตราชการท่ี
กระทรวงการคลัง
กําหนดใหสวน
ราชการนํามาใช เพ่ือ
แจงเวียนให
หนวยงานในสังกัด
กรมฯ นําไปปฏิบัติ 

เสนอเรื่องใหกรมฯ 
ทราบหลักเกณฑ
และข้ันตอนการใช
บัตรเครดิตราชการ
ท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนดใหสวน
ราชการนํามาใช 
เพ่ือแจงเวียนให
หนวยงานในสังกัด
กรมฯ นําไปปฏิบัติ 
 

√    อัพโหลดเอกสาร        

ขอมูลขึ้นระบบ DOC         
กรมอนามัย เรียบรอยแลว 
 

กําหนดมาตรการ     
การใชบัตรเครดิต
ราชการกรมอนามัย 

กําหนดมาตรการ   
การใชบัตรเครดิต
ราชการกรมอนามัย 
 

√    อัพโหลดเอกสาร        

ขอมูลขึ้นระบบ DOC         
กรมอนามัย เรียบรอยแลว 
 

กองคลังจัดทํา
หลักเกณฑและข้ัน
ตอนการใชบัตร
เครดิตราชการของ
กรมอนามัยเผยแพร
ใหทุกหนวยงาน
ทราบ      และถือ
ปฏิบัติ 
 

กองคลังจัดทํา
หลักเกณฑและข้ัน
ตอนการใชบัตร
เครดิตราชการของ
กรมอนามัยเผยแพร
ใหทุกหนวยงาน
ทราบและถือปฏิบัติ 
 
 

√    อัพโหลดเอกสาร        

ขอมูลขึ้นระบบ DOC          

กรมอนามัย เรียบรอยแลว 
 

กองคลังจัดอบรมเพ่ือ
สรางความรูความ
เขาใจใหกับ
หนวยงาน ถึง
วิธีการใชบัตรเครดิต
ราชการ 

กองคลังจัดอบรม 
เพ่ือสรางความรู
ความเขาใจใหกับ
หนวยงาน ถึง
วิธีการใชบัตรเครดิต
ราชการ 
 

√    อัพโหลดเอกสาร       
ขอมูลขึ้นระบ DOC          
กรมอนามัยเรียบรอยแลว 
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กิจกรรม/ขั้นตอน  
การดําเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ไดปฏบิัติจรงิ 

สภาพการดําเนินงาน ปญหา
อุปสรรค/
แนว
ทางการ
แกไข 

หลักฐานประกอบการ
ดําเนินงาน ดําเนินการ

เสร็จแลว 
ระหวาง
การ
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินงาน 

ติดตามประเมินผล
การใชบัตรเครดิต
ราชการ และแกไข 
ปญหาขอขัดของ
ในทางปฏิบัติ  
 

ติดตามประเมินผล
การใชบัตรเครดิต
ราชการ และแกไข 
ปญหาขอขัดของ
ในทางปฏิบัติ  

√    อัพโหลดเอกสาร        
ขอมูลขึ้นระบบ DOC           
กรมอนามัยเรียบรอยแลว 

 

สรุปผลการ
ดําเนินงานการใช
บัตรเครดิตราชการ
ของกรมอนามัย  
 

สรุปผลการ
ดําเนินงานการใช
บัตรเครดิตราชการ 
ของกรมอนามัย  
 

 √   - 

 
มิติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 4.1 การจัดประชุมใหความรูของกองคลัง ประธานแจงใหท่ีประชุมวาขณะนี้หนวยงานตางๆ   
ไดใชงานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ควรจัดการประชุมใหความรูเก่ียวกับการใชงานเพ่ิมเติม โดยเชิญ 
ผูรับจางมาเปนวิทยากรอีกครั้ง และมอบใหกลุมงานงบประมาณเปนผูรับผิดชอบดําเนินการจัดอบรม พรอมกําหนด
กลุมผูเขารับการอบรม จํานวน และรายละเอียดท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

 1) เจาหนาท่ีผูใชงานโปรแกรมระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) กองคลัง กลุมละ 4 คน 
 2) เจาหนาท่ีผูใชงานโปรแกรมระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) หนวยงานสวนกลาง
และเปนหนวยงานนํารองจํานวน 7 หนวยงาน ๆ ละ 4 คน  
 3) เจาหนาท่ีรับผิดชอบงานดานระบบคอมพิวเตอรของกองแผนงาน เพ่ืออํานวยการ       
ความสะดวกแกผูเขารับการอบรมในการใชคอมพิวเตอร 
 4) เชิญเจาหนาท่ีบริษัท ออคชั่น เทรด จํากัด ซ่ึงเปนผูรับจางทําโปรแกรมระบบบริหาร
การเงินการคลัง (D-Fins)  จํานวน 3 คน เพ่ือเปนวิทยากรบรรยายและชี้แจงกระบวนงานโปรแกรมระบบบริหาร
การเงินฯ ใหผูเขารับการอบรมทราบ 
 4) ใหประสานงานกับโรงแรมท่ีจัดอบรมเพ่ือใหอํานวยการความสะดวกในการอบรม            
เชน เจลลางมือ แอลกอฮอล  เครื่องวัดอุณหภูมิเพ่ือวัดอุณหภูมิของผูเขารับการอบรมฯ 
 4.2 นางสาวจีระภา ขาวละเอียด หัวหนากลุมอํานวยการ แจงใหท่ีประชุมทราบวา ไดมี
กระจกแตกราวในหองเก็บเอกสาร ณ อาคาร 6 ชั้น 3 กรมอนามัย ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายและอุบัติเหตุได    
จึงขออนุมัติเปลี่ยนกระจกดังกลาว ท้ังนี้ ประธานเห็นควรอนุมัติใหดําเนินการได  
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 
เลิกประชุมเวลา ๑2.0๐ น. 
 
 นางพิสมัย  พุมสุข ผูจดรายงานการประชุม 
 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด ผูตรวจรายงานการประชุม 
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การประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวช้ีวัด 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกองคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

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

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

 
 
 

 
 




	รายงานประชุมตชว
	๑. นางสาวเกษร พานิชย์ ผู้อำนวยการกองคลัง ประธาน


