ระเบียบวาระการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวชี้วัด
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลังประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 7/2563 วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย
------------------------------------ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม ๒๕๖3

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลัง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563) ประจําเดือนเมษายน 2563
- 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 บความสํ าเร็ จของการดําเนิ นงานบรรลุ เป าหมายตามแผนปฏิ บัติ การ
หนวยงาน
- ตัวชี้วัดที่ 1.25 ระดับความสําเร็จของจํานวนงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรม
ที่ดําเนินการไดอยางนอย 1 เรื่อง และถูกนําไปใชประโยชนอยางนอย 1 เรื่อง
- Function 1 - 4 ระดับความสําเร็จในการจัดหาครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มี
วงเงินการจัดซื้อจัดจาง ครั้งหนึ่งเกิน 2 ลานบาท
- Function 2 - 4 ระดับความสําเร็จของการใชบัตรเครดิตราชการเพิ่มขึ้น
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ (ถามี)
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การประชุมเพื่อการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวชี้วัด
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลังประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 7/2563 วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 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. นางสาวดวงกมล
16. นางสาวภัททิยา
17. นางสาวอุษณี

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

ผูอํานวยการกองคลัง

ประธาน

นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ

หัวหนากลุมพัสดุ

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมงบประมาณ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมการเงิน
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมบัญชี

เจาพนักงานธุรการอาวุโส
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

หัวหนากลุมอํานวยการ
กลุมการเงิน
กลุมงบประมาณ
กลุมการเงิน
กลุมบัญชี
กลุมการเงิน
กลุมพัสดุ
กลุมอํานวยการ
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชาํ นาญงาน กลุมบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุมพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุมบัญชี
พนักงานพัสดุ ระดับ ส3
กลุมพัสดุ

เริ่มประชุมเวลา 13.๓๐ น.
ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานแจงใหทราบวา กลุมพัฒนาระบบบริหารไดดําเนินการประเมินตัวชี้วัดตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของหนวยงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รอบ 6 เดือนแรก ( 1 ตุลาคม 2562 ถึง
31 มีนาคม 2563) โดยกองคลังมีตัวชี้วัดจํานวน ทั้งสิ้น 8 ตัวชี้วัด ซึ่งการประมวลผลคะแนนโดยรวมปรากฏวา
กองคลังไดคะแนนรวม 4.8630 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเปนคะแนนกอนการอุทธรณในแตละ
ตัวชี้วัดดังตอไปนี้
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สรุปภาพรวมจํานวนตัวชี้วัดของกองคลัง
ลําดับที่
1
2
3

ตัวชี้วัดที่
ชื่อตัวชี้วัด
คะแนนตรวจ
1.25 จํานวนงานวิจัย หรือ ผลงานวิชาการ หรือ นวัตกรรมที่ดําเนินการ/ ถูกนําไปใช
5.0000
2.1
2.2.1
2.2.2
2.2.3

4
5

2.3
2.4

6
7

2.5
F 1-4

8

F 2-4

ประโยชน ไดอยางนอย 1 เรื่องในรอบป
ระดับความสําเร็จของการควบคุม การกํากับดูแล การบริหารงาน

ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนองคกรสราง (บุคลากรในองคมีสุขภาพดี)
(Happy Body)
ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนองคกรสราง (การจัดการขอมูลและความรู)
(Data Management & Knowledge Management)
ระดั บ ความสํ าเร็ จของการขั บเคลื่ อนองค ก รสร า ง (ความผู กพั น ต อองค กร)
(Employee Engagement)
รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยกาวสูองคกรที่มี
สมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558/ PMQA 4.0
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเปาหมายตามแผนปฏิบัติการหนวยงาน
ระดับความสําเร็จของการจัดหาครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทีมี
วงเงินการจัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งเกิน 2 ลานบาท
ระดับความสําเร็จของการใชบัตรเครดิตราชการเพิ่มขึ้น
สรุปคะแนนที่ไดจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

5.0000
1.2540
1.5000
1.9000
4.2500
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
4.8630

ทั้งนี้ กลุมพัฒนาระบบบริหารไดจัดทําแนวทางการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนหลัง ที่มีผลกระทบจากสถานการณโรค
โควิด–19 โดยใหหนวยงานรวบรวมและจัดทําขอมูลปญหาอุปสรรคเปนเอกสารประกอบการพิจารณา ตามหนังสือ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร ดวนที่สุด ที่ สธ 0926.02/ว249 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 จึงขอใหหัวหนากลุม
แตละกลุมพิจารณาวาควรจะปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดที่อยูในความรับผิดชอบหรือไม
มิติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563
ประธานขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
ระเบียบ…
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา
การติ ดตามผลการดําเนิน งานจัดทําตัว ชี้วัดตามคํารับ รองการปฏิบัติร าชการของกองคลั ง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563) ประจําเดือนเมษายน 2563
แตละทุกกลุมงานรายงานผลการจัดทําตัวชี้วัดตามความรับผิดชอบ ดังนี้

มีดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุม การกํากับดูแล การบริหารงาน
นางสาววิชุดา แสงฤทธิ์ ผูแทนกลุมบัญชีนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดที่ 2.1
การดําเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใตแผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ในเดือนเมษายน 2563

กิจกรรม/ขั้นตอน
การดําเนินงานตามแผน

กิ จ กรรม/ขั้ น ตอนการ
ดําเนินงานที่ไดปฏิบัติจริง

1.1 เผยแพร ให
เจาหนาที่ ทุกระดับ
ทราบถึงระบบ การ
ควบคุม การกํากับ
ดูแล การบริหารงาน
ของกองคลัง
1.2 จัดทําคูมือ (SOP)
หรือ Flow chat
หลักเกณฑ/ แนว
ทางการปฏิบัติงานทุก
ระบบงาน
1.3 จัดทําและสง
รายงานการเงินตอ
หนวยงาน ผูกํากับ
ดูแลตามกฎหมาย
ระเบียบ อยาง
เครงครัด
1.4 มีฐานขอมูลงาน
คลัง (กฎหมาย
ระเบียบ ฯ
ที่
เกี่ยวกับกระบวนการ
บริหารการเงินการ
คลัง) ที่เปนปจจุบัน
1.5 ผูตรวจสอบ
ภายในประจํา
หนวยงานตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน

1.1 เผยแพร ให
เจาหนาที่ ทุกระดับ
ทราบถึงระบบ
การควบคุม การกํากับ
ดูแลการบริหารงาน
ของกองคลัง
1.2 จัดทําคูมือ (SOP)
หรือ Flow chat
หลักเกณฑ/แนวทาง
การปฏิบัติงาน
ทุกระบบงาน
1.3 จัดทําและสง
รายงานการเงินตอ
หนวยงาน ผูกํากับ
ดูแลตามกฎหมาย
ระเบียบ อยาง
เครงครัด
1.4 มีฐานขอมูลงาน
คลัง (กฎหมาย
ระเบียบ ฯ ที่
เกี่ยวกับกระบวนการ
บริหารการเงินการคลั)
ที่เปนปจจุบัน
1.5 ผูตรวจสอบ
ภายใน ประจํา
หนวยงานตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน

สภาพการดําเนินงาน
ดําเนิน
ระหวา
ยัง
การ
ไม
ง
เสร็จ
ดําเนิน
ได
แลว
การ
ดํา
เนิ
นง
าน
√

หลักฐานประกอบการ
ดําเนินงาน

อัพโหลดเอกสารขอมูลขึ้นระบบ
DOC กรมอนามัย เรีย บรอ ย
แลว

√

อัพโหลดเอกสารขอมูลขึ้นระบบ
DOC กรมอนามัย เรียบรอยแลว

√

อัพโหลดเอกสารขอมูลขึ้นระบบ
DOC กรมอนามัย เรียบรอยแลว

√

อัพโหลดเอกสารขอมูลขึ้นระบบ
DOC กรมอนามัย เรียบรอยแลว

√

อัพโหลดเอกสารขอมูลขึ้นระบบ
DOC กรมอนามัย เรียบรอยแลว

-5เบื้องตนและรายงาน
ผลการตรวจสอบ
ใหผูอํานวยการกอง
คลังทราบทุกเดือน
1.6 ผูตรวจสอบ
ภายในประจํา
หนวยงานตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน
เบื้องตนและสง
รายงานผลการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส
ใหกลุมตรวจสอบ
ภายใน
1.7 คณะกรรมการ
ควบคุมภายในของ
หนวยงาน ดําเนินการ
รวบรวมขอมูล และ
รายงานผลการประเมิน
การควบคุมภายใน
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2563
1.8 ดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะของผู
ตรวจสอบภายในกรม
อนามัยและภายนอกกรม
อนามัย และรายงานผล
ใหกลุมตรวจสอบภายใน
และภายนอกกรมอนามัย
ทราบ ภายใน 30 วัน
2.1 จัดทําชองทางการ
ใหบริการรับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข
(เว็บไซตกองคลัง ,
กลองรับขอความ ฯลฯ)
2.2 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
แนวทางการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน และการ
ประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน
2.3 ปรับปรุงกระบวนงาน
ในภารกิจหลักใหเปน
ปจจุบัน (ปรับปรุง SOP)

มิติที่ประชุม รับทราบ

เบื้องตนและรายงาน
ผลการตรวจสอบ
ใหผูอํานวยการกอง
คลังทราบทุกเดือน
1.6 ผูตรวจสอบ
ภายใน ประจํา
หนวยงานตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน
เบื้องตนและสง
รายงานผลการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส
ใหกลุมตรวจสอบ
ภายใน
1.7 คณะกรรมการ
ควบคุมภายในของ
หนวยงาน ดําเนินการ
รวบรวมขอมูลและ
รายงานผลการประเมิน
การควบคุมภายใน
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2563
1.8 ดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะของผู
ตรวจสอบภายในกรม
อนามัยและภายนอกกรม
อนามัย และรายงานผล
ใหกลุมตรวจสอบภายใน
และภายนอกกรมอนามัย
ทราบ ภายใน 30 วัน
2.1 จัดทําชองทางการ
ใหบริการรับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข
(เว็บไซตกองคลัง ,
กลองรับขอความ ฯลฯ)
2.2 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
แนวทางการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน และการ
ประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน
2.3 ปรับปรุงกระบวนงาน
ในภารกิจหลักใหเปน
ปจจุบัน (ปรับปรุง SOP)

√

-

√

-

√

-

√

อัพโหลดเอกสารขอมูลขึ้นระบบ DOC
กรมอนามัย เรียบรอยแลว

√

อัพโหลดเอกสารขอมูลขึ้นระบบ DOC
กรมอนามัย เรียบรอยแลว

√

-
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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 เดือนหลง)
ประชุมคณะทํางาน
ตัวชี้วัดเพื่อรวบรม
วิเคราะหสถานการณ
สุขภาพของบุคลากร
ในหนวยงาน
- กําหนดนโยบาย
(เพิ่มเติม)
- กําหนดมาตรการ
สําคัญ
(เพิ่มเติม)
สํารวจสถานการณ
สุขภาพของบุคลากร
กองคลัง ปจจุบันดวย
การวัดคา BMI

ประชุมคณะทํางาน
ตัวชี้วัดเพื่อรวบรมวิเคราะห
สถานการณสุขภาพของ
บุคลากร ในหนวยงาน
- กําหนดนโยบาย
- กําหนดมาตรการสําคัญ

สํารวจสถานการณสุขภาพ
ของบุคลากรกองคลัง
ปจจุบันดวยการวัดคา BMI

มิติที่ 2

กิจกรรม/ขั้นตอน
การดําเนินงานตามแผน

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ไดปฏิบัติจริง

1. จัดประชุมคณะทํางาน
การจัดการความรู

จัดประชุมคณะทํางาน
การจัดการความรู

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

- ปรับปรุงแผนปฏิบตั ิ
การจัดการขอมูลและ
ความรู
- กําหนดนโยบาย
(เพิ่มเติม)

สภาพการดําเนินงาน
ดําเนินการ ระหวาง
ยังไม
เสร็จแลว
ดําเนินการ ดําเนิน
งาน
√

หลักฐานประกอบการดําเนินงาน

แผนปฏิบัติงานหลังจาก
การปรับปรุงเพิ่มเติมแลว

√

รายงานการประชุม
กลุมการเงิน

√

- กําหนดนโยบาย (เพิ่มเติม)
- กําหนดมาตรการสําคัญ
(เพิ่มเติม)
√

สภาพการดําเนินงาน
หลักฐานประกอบการดําเนินงาน
ดําเนินการ ระหวาง
ยังไมได
เสร็จแลว
ดําเนินการ ดําเนิน
งาน
√
รายงานการประชุม

√

แผนปฏิบัติงานหลังจาก
การปรับปรุงเพิ่มเติมแลว
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มิติที่ 2

กิจกรรม/ขั้นตอน
การดําเนินงานตามแผน

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ไดปฏิบัติจริง

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

สภาพการดําเนินงาน
หลักฐานประกอบการดําเนินงาน
ดําเนินการ ระหวาง
ยังไมได
เสร็จแลว
ดําเนินการ ดําเนิน
งาน
√

มิติที่ 3
กิจกรรม/ขั้นตอน
การดําเนินงานตามแผน

1. จัดทําแผนปฏิบตั ิการ
สงเสริมความผูกพัน
ตอองคกร (P)
(ปรับปรุงเพิ่มเติม)
2. ประชุมคณะทํางาน
ตัวชี้วัด เพื่อรวบรม
วิเคราะหสถานการณ
ความผูกพันของบุคลากร
ในหนวยงาน
3. ดําเนินการ ดังนี้
- สํารวจสถานการณสุขภาพ
ของบุคลากรในหนวยงาน
(แบบสอบถามจาก
กองการเจาหนาที่)
- การหนดนโยบาย
(ปรับปรุงเพิ่มเติม)
- กําหนดมาตรการสําคัญ
(ปรับปรุงเพิ่มเติม)

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ไดปฏิบัติจริง

จัดทําแผนปฏิบัติการ
สงเสริมความผูกพัน
ตอองคกร (P)
(ปรับปรุงเพิ่มเติม)
ประชุมคณะทํางาน
ตัวชี้วัด เพื่อรวบรม
วิเคราะหสถานการณ
ความผูกพัน
ของบุคลากรใหนวยงาน
- สํารวจสถานการณ
สุขภาพของบุคลากร
ในหนวยงาน
(แบบสอบถามจาก
กองการเจาหนาที่)
- การหนดนโยบาย
(ปรับปรุงเพิ่มเติม)
- กําหนดมาตรการสําคัญ
(ปรับปรุงเพิ่มเติม)

สภาพการดําเนินงาน
ดําเนินการ
ระหวาง
ยังไม
เสร็จแลว
ดําเนินการ ดําเนิน
งาน
√

หลักฐานประกอบการดําเนินงาน

แผนปฏิบัติการสงเสริมความ
ผูกพันตอองคกร (P)
(ปรับปรุงเพิ่มเติม)

√

รายงานการประชุม

√

หลักฐานประกอบการ
ดําเนินการ

-8-

มิติที่ 3
กิจกรรม/ขั้นตอน
การดําเนินงานตามแผน

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ไดปฏิบัติจริง

4. ดําเนินการ ดังนี้
- จัดประชุม/แจงเวียน/
ลงเว็ปไซต
- การเขารวมกิจกรรมตาม
โครงการ
- แบบสอบถามการเขารวม
กิจกรรมที่จดั ขึ้นภายใน
หนวยงาน

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

สภาพการดําเนินงาน
ดําเนินการ
ระหวาง
ยังไม
เสร็จแลว
ดําเนินการ ดําเนิน
งาน
√

หลักฐานประกอบการดําเนินงาน

มิติที่ประชุม รับทราบ
ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
กลุมงบประมาณผูรับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
โดยนางสาวฉัตรรัตน ตนภูบาล รายงานผลการติดตามกํากับตัวชี้วัดประจําเดือนเมษายน 2563
แยกเปน 4 หัวขอ หลักดังนี้
1. การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ในระบบ DOC 4.0 (รอบ 6 เดือน
หลัง)
เนื่องจากในการจัดทําผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ในระบบ DOC 4.0 กองคลังไดเลือกทํารายงานเปน 2
รอบ คือ ในรอบ 6 แรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) และ ในรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563)
ซึ่งในเดือนเมษายน 2563 ตองดําเนินการนําเขาขอมูลในรายงานคํารับรองฯ เมนูยอย รายงานตัวชี้วัด 9 ขอ
ใหม ดังนี้
1.1 รายการขอมูลที่นํามาใช
- ไดดําเนินการจัดทําขอมูลในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 ในไตรมาสที่ 3 – 4 เพิ่ม
1.2 ความรูที่นํามาใช
- ความรูที่นํามาใชประกอบการวิเคราะหยังคงนํากฎ ระเบียบ มาตรการตางๆที่
เกี่ยวของกับการเงินการคลังมาใชในการวิเคราะหรอบ 6 เดือนหลัง
1.3 รายงานผลการวิเคราะห
- จัดทําผลการวิเคราะหงบประมาณตั้งแตปงบประมาณพ.ศ. 2560 – 2563 ไตรมาสที่ 3 – 4 เพิ่ม
1.4 ขอเสนอเชิงนโยบาย
- เนื่องจากเปนแนวทางในการดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งกองคลัง
ไดกําหนดไวครอบคลุมแลว จึงไมมีการแกไข และยังคงดําเนินการตามแนวทางนี้ไดตอเนื่องตลอดปงบประมาณพ.ศ. 2563
1.5 มาตรการที่กําหนด
- มีการแกไขปรับปรุงในขอที่ 1. ของมาตรการดานการเบิกจายงบประมาณของกองคลัง
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1.6 ประเด็นความรูที่ใช
- กองคลังไดทบทวนประเด็นความรูแลว เห็นควรวาสามารถนําประเด็นความรูในรอบ 6
เดือนแรกมาใชงานไดอยางตอเนื่อง
1.7 จัดทําแผนการขับเคลื่อน
- ไดจัดทําแผนการขับเคลื่อนรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – มีนาคม 2563) เพิ่ม
1.8 รายงานผลการขับเคลื่อน
- ดําเนินการจัดทํารายงานผลการขับเคลื่อนประจําเดือนเมษายน 2563
1.9 รายงานผลการติดตามกํากับตัวชี้วัดประจําเดือน
- ดําเนินการจัดทํารายงานผลการติดตามประจําเดือนเมษายน 2563
2. ผลการเบิกจายงบประมาณ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
หมายเหตุ
ประเภทงบ เงินงวด 100% เบิกจายสะสมได คิดเปนรอยละ
เปาหมายกรมภาพรวม
3,550,890.00
2,371,616.71
66.79
ภาพรวม
เม.ย. 63 = รอยละ 65
2,315,126.71
75.80
งบดําเนินงาน 3,054,400.00
งบลงทุน

496,490.00

56,490.00

11.38

3.แผนการขับเคลื่อนประจําเดือนเมษายน 2563
ขั้นตอนการดําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินการ
1. จัดทํารายงานผลผลิตตามเรงรัด วันที่ 15 ของทุกเดือน
การเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) (ถาตรงกับวันหยุดใหเปนวันแรก
โดยนําขอมูลมาจากระบบ GFMIS ของการทํางาน)

ผลการดําเนินการ
วันที่ 15 เม.ย. 2563
ดาวนโหลดผลการเบิกจาย
งบประมาณจากระบบ 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
20 เม.ย. 2563 ดังนี้
ณ 15 เม.ย. 2563 กองคลังมี
ผลเบิกจายในภาพรวมรอยละ
59.53
คาดวา ณ 30 เม.ย. 2563
จะสามารถเบิกจายภาพรวมได
รอยละ 66.7
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3. ติดตามผลการเบิกจายกับกลุมงาน วันที่ 21 – 24 ของทุกเดือน
ที่เกี่ยวของภายในกองคลัง

4. รายงานการเบิกจาย ณ วันที่
25 ของทุกเดือน เพื่อดําเนินการ
ติดตามผลการเบิกจายอีกครั้ง

วันที่ 25 ของทุกเดือน
(ถาตรงกับวันหยุดใหเปนวันแรก
ของการทํางาน)

5. จัดประชุมรายงานผลการ
ติดตามการเบิกจายงบประมาณ
ตามตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละของการ
เบิกจายงบประมาณ

เมษายน – กันยายน 2563

วันที่ 21 – 24 เม.ย. 63 ติดตามผล
การเบิกจายงบประมาณในรายการ
ที่รอการเบิกจายโดยประสานกับ
กลุมพัสดุ และกลุมการเงินในการ
ติดตามเรงรัด
วันที่ 25 เม.ย. 2563 ติดตามผลการ
เบิกจายงบประมาณในระบบ GFMIS
กองคลังเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวมไดรอยละ 65.85 เหลือ
เรงรัดเบิกจายรายการในงบลงทุน
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
ประชุมติดตามผลดําเนินการ
ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละของการ
เบิกจายงบประมาณ ขอมูล ณ
30 เม.ย. 2563 ในภาพรวม
กองคลังสามารถเบิกจายได
รอยละ 66.79 สูงกวาเปาหมายที่
กรมกําหนด

4. รายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ( รบจ.1)
กองคลังดําเนินการรายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ( รบจ.1) ขึ้นเว็ปไซดกองคลังครบทุกเดือน
สามารถตรวจสอบไดที่เว็บไซดกองคลัง ตาม Link ขางใตนี้
http://finance.anamai.moph.go.th/main.php?filename=report_budgets
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มติที่ประชุม รับทราบ
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยกาวสูองคกร
ที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558 / PMQA 4.0
นางสาวปวิตรา รุงเรือง หัวหนากลุมพัสดุนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.4 ดังนี้
การดําเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใตแผนขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการในเดือน
เมษายน 2563 มีดังนี้
กิจกรรม/ขั้นตอน
การดําเนินงานตามแผน
มาตรการปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตการทํางานและความ
สมดุลระหวางชีวิตกับ
การทํางาน
กิจกรรมที่ 4.2 จัดกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่ไดปฏิบัติจริง

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

สภาพการดําเนินงาน

ดําเนินการ
เสร็จแลว

✓

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินงาน

**หลักฐานประกอบการดําเนินงาน

Link หลักฐานการดําเนินงานของ
ตัวขี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของ
การขับเคลื่อนองคกรสรางสุข

การดําเนินงานใน 6 เดือนหลัง เปนการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ และ
การสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากร ซึ่งทบทวนแลวไมมีกิจกรรมใดที่ตองปรับเปลี่ยน แตจะรวบรวมความรู
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุสําหรับการปองกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือ Covid-19 ในสวนของฐานขอมูลงานคลังเพื่อใหผูรับบริการมีชองทางศึกษาแนวแนวทางปฏิบัติใหถูกตอง
เปนไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
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สรุปแผนการดําเนินงานของตัวชี้วัด 2.4 ที่ตองมีการติดตามและเรงรัดในรอบ 6 เดือนหลัง
รายละเอียดแผนการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน ที่กําหนดสิ้นสุดในไตรมาส 4 จํานวน 7 กิจกรรม ดังนี้
มาตรการ/กิจกรรมภายใตแผนฯ

เวลาที่กําหนดในแผน/เวลาแลวเสร็จ
แผน
ระยะเวลาสิ้นสุดตามแผน

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารการเงินการคลัง
1.3 ประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของกองคลัง
1.5 มีฐานขอมูลงานคลังที่เปนปจจุบัน
(การจัดการความรู DM&KM)
1.6 การรายงานผลการเบิก -จายเงินสวัสดิการตรวจสอบสุขภาพประจําปและ
คาเลาเรียนบุตรทางระบบอิเล็กทรอนิกส
มาตรการปรับปรุงกระบวนการบริหารงานคลังใหมีความโปรงใส
3.1 การจัดทําชองทางการใหบริการรับเรื่องรองเรียน /รองทุกข (เว็บไซตกรม
และกองคลัง,จดหมาย,กลองขอความ ฯลฯ)
มาตรการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
การทํางานและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน
4.1 จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการทํางานเชน 5 ส, Big cleaning
day,มุมสุขภาพ
- มุมสุขภาพ
4.2 จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
4.3 ประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของกองคลัง (รวมกับ 2.1 เฉพาะ
ดานนวัตกรรม)

ก.ค.-63
ม.ค.-ก.ย.63

ก.ค.-63
ก.ย.-63

มี.ค.-ก.ย.63

ก.ย.-63

ต.ค.62-ก.ย.63

ก.ย.-63

ก.พ.-ก.ย.63
ม.ค.-ก.ย.63
ก.ค.-63

ก.ย.-63
ก.ย.-63
ก.ค.-63

มติที่ประชุม รับทราบ
ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการหนวยงาน
นางสาวรัตนติยา ขําแกว หัวหนากลุมงบประมาณนําเสนอรายงานการติดตามตัวชี้วัดดังนี้
ตาม template ตัวขี้วัดใหมีการทบทวนฐานขอมูลผลการวิเคราะห Gap และมาตรการนั้น
ในส ว นนี้ กลุ ม งบประมาณได มี ก ารทบทวนแล ว ขอเพิ่ ม รายละเอี ย ดการดํ า เนิ น งาน
ในรอบ 6 เดือนหลังในระบบ DOC ดังนี้
1. รายงานขอมูลที่นํามาใช
- เพิ่มแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนหลัง
2. รายงานผลการวิเคราะห
- เพิ่มรายงานผลการวิเคราะหการบริหารแผนและการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ กองคลัง
กรมอนามัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563)
3. การจัดทําแผนการขับเคลื่อน
- ปรับแกไขแผนการขับเคลื่อน
ไดนําขอมูลแผนปฏิบัติการและความรูการบริหารแผนฯ ดังกลาว มาวิเคราะหปญหาเพื่อหา Gap และนํามากําหนด
นโยบาย/มาตรการ/แผนการดําเนินงาน ดังนี้
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1. ปญหา / สาเหตุ
1.2 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ทําใหตองปรับชวงระยะเวลาในการดําเนินงานกิจกรรมโครงการสงเสริมการขับเคลื่อนกององคกร
สรางสุข และกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
2. มีการปรับสาระสําคัญของโครงการ ไดแก การเพิ่ม – ลดงบประมาณ
2. ขอเสนอเชิงนโยบาย
- ไมมี
3. มาตรการดําเนินการ (เดิม)
3.1 มีการกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และติดตามผลการเบิกจาย
งบประมาณใหเปนไปตามแผนเปนประจําทุกเดือน
3.2 แตงตั้งคณะทํางานในการจัดทําแผนปฏิบัติการกองคลัง
3.3 หากมีความจําเปนตองปรับแผนปฏิบัติการ ใหคณะทํางานฯ พิจารณาปรับแผนได
ไมเกิน 1 ครั้ง : 10 กิจกรรม
3.4 ทบทวนการจัดทํา Flow Chart แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานใน 3 สวน เพื่อให
บุคลากรรับทราบ และปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ดังนี้
- การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป
- การบันทึกแผนการปฏิบัตงิ านและผลการใชจายงบประมาณในระบบ DOC
- การบริหารและขับเคลื่อนการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563
4. จัดทําแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
ตัวชี้วัดที่ 1.25 ระดับความสําเร็จของจํานวนงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรม
ที่ดําเนินการไดอยางนอย 1 เรื่อง และถูกนําไปใชประโยชนอยางนอย 1 เรื่อง ดังนี้
นางสาวจีระภา ขาวละเอียด หัวหนากลุมอํานวยการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 1.25 ดังนี้
1. นวัตกรรมที่ดําเนินการ (ระบบบริหารการเงินการคลัง D-Fin)
ซึ่ งในช ว งเดื อนมกราคม - กุม ภาพัน ธ 2563 เจาหนา ที่กองคลังทดลองใชง านระบบ
ดังกลาวเริ่มตั้งแต
- การจัดสรรงบประมาณ ไดแก การบันทึกการจัดทําโครงสรางงบประมาณ ประกอบดวย
ยุทธศาสตรกรม, แผนงาน, ผลผลิต, กิจกรรมหลัก, หมวดงบประมาณ, หมวดงบประมาณ (หนวยงาน)
- บริหารงบประมาณ ไดแก การจัดสรรงบประมาณ, งบประมาณตามโครงสรางผลผลิต,
โอนเงินงบประมาณ
- การบันทึกขอมูลการกันเงินและการเบิกจาย
- การยืมเงินราชการ ไดแก เงินยืม, ชดใชหนี้, ขอมูลบัตรเครดิต, ขอมูลเจาหนาที่
- การติดตามการเบิกจาย

-14-

ซึ่งไดมีการตรวจสอบขอมูลงบประมาณในระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fin) ใหตรงกับ
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) เมื่อขอมูลดังกลาวมีความถูกตอง ครบถวน
จึงเริ่มใหเจาหนาที่ของกองคลังบันทึกขอมูลการเบิกจายจริงของกองคลังในระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fin)
ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2563 ซึ่งมีการบันทึกขอมูลการเบิกจายของกองคลัง ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2563
มีรายการใบสําคัญเบิกจายจํานวนทั้งสิ้น รวม 30 รายการ ประกอบดวย ใบสําคัญเบิกจายที่ดําเนินการเรียบรอย
จํานวน 6 รายการ และอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 24 รายการ
ซึ่งในการบันทึกขอมูลเบิกจายแตละรายการ มีการแสดงสถานะของเรื่องนั้น ทําใหสามารถ
ติ ด ตามงานได ต ลอดเวลาจนถึ ง ขั้ น ตอนการเบิ ก จ า ยแล ว แต ยั ง พบป ญ หาบางรายการที่ ไ ม ส ามารถบั น ทึ ก
ขอมูลเบิกจายไดเนื่องจากติดปญหาเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณในระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fin)
ยังไมสามารถบันทึกขอมูลหมวดงบประมาณ มากกวา 1 หมวดได โดยแจงทางบริษัทใหแกไขระบบฯ แลว
กองคลังมีแผนดําเนินการใหหนวยงานนํารอง จํานวน 7 หนวยงาน ดังนี้
1. สํานักสงเสริมสุขภาพ
2. สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
3. สํานักทันตสาธารณสุข
4. สํานักโภชนาการ
5. กองการเจาหนาที่
6. กองแผนงาน
7. สํานักงานเลขานุการกรม
โดยใหหนวยงานทั้ง 7 หนวยงาน เริ่มใชงานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fin) ในการ
บันทึกเบิกจายของหนวยงาน ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 และไดจัดประชุมหนวยงานทั้ง 7 หนวยงาน
เพื่อเรียนรู การใชงานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fin) เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563
2.นวั ต กรรมที่ ถู ก นํ า ไปใช ป ระโยชน (ระบบควบคุ ม กํา กั บ และติ ด ตาม เงิ น ยื ม ราชการ
ทางอิเล็กทรอนิกส) ขณะนี้ผูรับจางพัฒนาระบบควบคุม กํากับและติดตาม เงินยืมราชการทางอิเล็กทรอนิกส
ไดสงมอบงานเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 2๙ เมษายน 2563 และกําลังนําระบบดังกลาวที่ไดรับการพัฒนามาใชงานตอไป
มิติที่ประชุม รับทราบ
ตัวชี้วัด Function F 1 - 4 ระดับความสําเร็จในการจัดหาครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งเกิน 2 ลานบาท
นางสาวปวิตรา รุงเรือง หัวหนากลุมพัสดุนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดที่ 24 ดังนี้
กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดําเนินงานตามแผน

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ไดปฏิบัติจริง

ทบทวนและวิเคราะหผล
การดําเนินงาน
ในรอบ 6 เดือนแรก

- ทบทวนและวิเคราะหผลการ
ดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค
และขอเสนอที่จะปรับปรุง
ในรอบ 6 เดือนหลัง

สภาพการดําเนินงาน

ดําเนินการ
เสร็จแลว

✓

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินงาน

**หลักฐานประกอบการดําเนินงาน
การประชุมวิเคราะหและทบทวน
การดําเนินงานและขอเสนอที่จะ
ปรับปรุงในรอบ 6 เดือนหลัง
(24 เมษายน 2563)
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สํ าหรั บตั วชี้ วั ดนี้ ผานการประชุมวิ เคราะหและทบทวนจากคณะทํางานตัวชี้วัดแล ว ไม มี
การปรับเปลี่ยน เนื่องจากการดําเนินงานใน 6 เดือนหลัง เปนสวนของการบริหารสัญญา เปนกระบวนการที่เรงรัด
ผูขาย/ผูรับจางใหสงมอบครุภัณฑตามขอกําหนดของสัญญา และตรวจรับพัสดุโดยเร็ว เพื่อใหการเบิกจายเปนไป
ตามมาตรการ แตจะเพิ่มความรูที่นํามาใชในขอ 2 ของระบบ DOC เปนหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหา
การจัดซื้อจั ดจาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 82 ลงวัน ที่ 11 มีน าคม 2563 เรื่อง มาตรการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใชจ ายเงิน งบประมาณรายจ ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีสวนที่เ กี่ยวของกับ
ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจาง มีการใหแนวปฏิบัติใหมเกี่ยวกับการเผยแพรประกาศและเอกสารซื้อหรือจางดวย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในทุกวงเงินกําหนดใหเผยแพรไมนอยกวา 3 วันทําการ (ซึ่งแตเดิมวงเงินในการ
จัดซื้อจัดจาง เปนตัวกําหนดวาตองเผยแพรจํานวนกี่วัน)
มิติที่ประชุม รับทราบ
ตัวชี้วัด Function 2 - 4 ระดับความสําเร็จของการใชบัตรเครดิตราชการเพิ่มขึ้น
นางสาววิ ชุ ดา แสงฤทธิ์ ผู แทนกลุม บัญ ชี นําเสนอรายงานผลการดําเนิน งานของตั ว ชี้วั ด
Function 2 - 4 การดําเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใตแผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการในเดือน
เมษายน 2563 ดังนี้
กิจกรรม/ขั้นตอน
การดําเนินงานตามแผน

กิจกรรม/ขั้นตอน
การดําเนินงานที่ไดปฏิบัติจริง

เสนอเรื่องใหกรมฯ ทราบ
หลักเกณฑและขั้นตอน
การใชบัตรเครดิตราชการ
ที่กระทรวงการคลัง
กําหนด ใหสวนราชการ
นํามาใช เพื่อแจงเวียน
ใหหนวยงาน ในสังกัด
กรมฯ นําไปปฏิบตั ิ
กําหนดมาตรการการใช
บัตรเครดิตราชการ
กรมอนามัย
กองคลังจัดทําหลักเกณฑ
และขั้นตอนการใชบัตร
เครดิตราชการของกรม
อนามัยเผยแพรใหทุก
หนวยงานทราบและ
ถือปฏิบัติ
จัดทําแบบสอบถาม
เพื่อติดตามประเมินผล
การใชบัตรเครดิตราชการ
และสรุปผลการประเมิน
พรอมแกไขปญหา
ขอขัดของในทางปฏิบัติ

เสนอเรื่องใหกรมฯ ทราบ
หลักเกณฑและขั้นตอน
การใชบัตรเครดิตราชการ
ที่กระทรวงการคลังกําหนด
ใหสวนราชการนํามาใช
เพื่อแจงเวียนใหหนวยงาน
ในสังกัดกรมฯ นําไปปฏิบัติ

สภาพการดําเนินงาน
ดําเนินการ
ระหวาง
ยังไมได
เสร็จแลว
ดําเนินการ ดําเนินงาน
√

หลักฐานประกอบการดําเนินงาน
อัพโหลดเอกสารขอมูลขึ้นระบบ DOC
กรมอนามัย เรียบรอยแลว

กําหนดมาตรการการใชบัตร
เครดิตราชการกรมอนามัย

√

อัพโหลดเอกสารขอมูลขึ้นระบบ DOC
กรมอนามัย เรียบรอยแลว

กองคลังจัดทําหลักเกณฑ
และขั้นตอนการใชบัตร
เครดิตราชการของ
กรมอนามัยเผยแพร
ใหทุกหนวยงานทราบ
และถือปฏิบตั ิ
จัดทําแบบสอบถาม
เพื่อติดตามประเมินผล
การใชบัตรเครดิตราชการ
และสรุปผลการประเมิน
พรอมแกไขปญหา
ขอขัดของในทางปฏิบัติ

√

อัพโหลดเอกสารขอมูลขึ้นระบบ DOC
กรมอนามัย เรียบรอยแลว

√

-
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
ประธานในที่ประชุมกลาวดังนี้
4.1 เนื่ องจากขณะนี้ ประเทศไทยยั งมี การระบาดของเชื้ อไวโรรั สโคโรนา 2019 (COVID)
โดยกําชับใหเจาหนาที่กองคลัง ระมัดระวังในการดําเนินชีวิตประจําวัน ไมควรไปในสถานที่ที่ความแออัด และ
ยังคงใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดไวโรรัสโคโรนา 2019 (COVID) ดังนี้
1) เจาหนาที่ผูใดตรวจคัดกรองแลวมีอุณหภูมิรางกายตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
ใหลาปวยเพื่อไปสังเกตอาการที่บาน
2) ใหเจาหนาที่ทุกคนสวมหนากากอนามัย หรือหนากากผาตลอดเวลาหมั่นลางมือบอยๆ
3) ใหเจาหนาที่ทุกคนทําความสะอาดโตะ เกาอี้ และอุปกรณสํานักงานดวยแอลกอฮอล หรือ
น้ํายาฆาเชื้อโรค
4) กําหนดจุดรับ – สงเอกสาร โดยไมใหบุคคลภายนอก เขา – ออก ภายในกองคลัง
5) บุคคลภายนอกที่ประสงคจะติดตอราชการกับเจาหนาที่กองคลังตองสวมหนากากอนามัย
หรือหนากากผา โดยผานการคัดกรอง ณ จุดคัดกรองดานลางอาคารสํานักงานแลว
6) กําหนดใหเจาหนาที่รับประทานอาหารที่โตะทํางานของตนเอง และงดรับประทานอาหาร
รวมกันในชวงเวลาการระบาดของเชื้อไวโรรัสโคโรนา 2019 (COVID)
7) กําหนดใหทิ้งขยะที่ถังขยะภายนอกสํานักงาน (ตรงจุดที่จัดไว) และไมนําถังขยะไวภายใน
สํานักงาน
4.2 เนื่องจากสถานการณโควิด – 19 ไดรับความสนใจจากประชาชนและสื่อแขนงตางๆ
อยางตอเนื่อง ขณะเดียวกัน ขาวที่ถูกเผยแพรในชองทางสื่อสังคมออนไลน (New media channels) ทําให
ประชาชนเกิดความสับสน ตื่นตระหนก และตองการขอมูลความรูและขอเท็จจริงที่นาเชื่อถือ เขาใจงาย และ
นําไปใชไดโดยทันที สํานักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จึงมีหนังสือชี้แจงขอบเขตการตอบโตความเสี่ยงเพื่อความ
รอบรูดานสุขภาพ รอบ 6 เดือนหลัง ประจําปงบประมาณ 2563 ซึ่งเปนสวนหนึ่งของคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ เพื่อใหการตอบโตขาวเรื่องโควิด – 19 มีความรวดเร็ว นาเชื่อถือและเขาถึงไดงายขึ้น ซึ่งขอบเขตงาน
ดังกลาวไดผานการตกลงรวมกันของตัวแทนจากหนวยงานสายวิชาการสวนกลางและสายสนับสนุนแลว ดังนั้น
เพื่อใหการดําเนินงานของกองคลังมีความสอดคลองกับขอบเขตงานที่สํานักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกําหนด
กองคลั ง จึ ง แต ง ตั้ ง คณะทํ า งานตอบโต ค วามเสี่ ย ง เพื่ อ ความรอบรู ด า นการเงิ น การคลั ง (RRHL) กองคลั ง
ตามคําสั่งกองคลัง ที่ 3 /2563 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563
มิติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑6.3๐ น.
นางพิสมัย พุมสุข
นางสาวจีระภา ขาวละเอียด

ผูจดรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

-17-

การประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวชี้วัด
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกองคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

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

