ระเบียบวาระการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวชี้วัด
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลังประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 9/2563 วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย
------------------------------------ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันศุกรที่ 5 มิถุนายน ๒๕๖3

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลัง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563) ประจําเดือนมิถุนายน 2563
- ตัวชี้วัดที่ 1.25 ระดับความสําเร็จของจํานวนงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรม
ที่ดําเนินการไดอยางนอย 1 เรื่อง และถูกนําไปใชประโยชนอยางนอย 1 เรื่อง
- ตัวชี้วัดที่ 1.28 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ COVID-19
- 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 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 9/2563 วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย
………………………………………..
ผูมาประชุม
1. นางสาวรัตนติยา
2. นางสาวปวิตรา
3. นางสาวเอกฤทัย
4. นางอรุณี
5. นางสาวจีระภา
6. นางสาวสิดาพร
7. นางสาวฉัตรรัตน
8. นางสาวทิตยา
9. นางสาววิชุดา
10. นายวิษณุ
11. นายรังสฤษดิ์
12. นางพิสมัย
13. นายมณฑล
14. นางสาวสิริกัญญา
15. นางสาววนัชพร
16. นางสาวดวงกมล
17. นางสาวพิมพพิสุทธิ์
18. นางสาวภัททิยา
19. นางสาวอุษณี

ขําแกว
รุงเรือง
สารนาค
อินทรขํา
ขาวละเอียด
หวังทรัพยนอย
ตนภูบาล
ศุภกุลธาดาศิริ
แสงฤทธิ์
แซเตียว
เชื้อดวงผุย
พุมสุข
ตาลเตื้อน
หนูบัว
ศรีกอนติ
คลายพึ่งสินธิ์
ชัยมงคล
เพ็งประไพ
ทองชมพู

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ ประธาน

นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ

หัวหนากลุมพัสดุ

เจาพนักงานธุรการอาวุโส
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชาํ นาญงาน
เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
พนักงานพัสดุ ระดับ ส3

หัวหนากลุมอํานวยการ
กลุมการเงิน
กลุมงบประมาณ
กลุมบัญชี
กลุมบัญชี
กลุมการเงิน
กลุมพัสดุ
กลุมอํานวยการ
กลุมการเงิน
กลุมพัสดุ
กลุมอํานวยการ
กลุมพัสดุ
กลุมการเงิน
กลุมบัญชี
กลุมพัสดุ

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมการเงิน
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมบัญชี

เริ่มประชุมเวลา 09.๓๐ น.
ดังตอไปนี้

ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานแจงใหทราบวาสําหรับการประชุมครั้งนี้ เปนการติดตามรายงานความกาวหนา ตามแผนปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดคํารับรองฯ กองคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนหลังมีตัวชี้วัดจํานวน 8 ตัว และกรมมีนโยบาย
ตามหนังสือกรมอนามัยที่ สธ 0926.02/ว 3829 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอใหจัดทําตัวชี้วัดเพิ่มเติม
เพื่อใชในการประเมินผลตามคํารับรองฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนหลัง ตัวชี้วัดที่ 1.28 ระดับ
ความสํ าเร็ จของการบริห ารจั ดการสถานการณ COVID-19 ให เพิ่ มตัว ชี้วัด ดังกลาวทุ กหน ว ยงานทําให กองคลั ง
มีตัวชี้วัดรวมทั้งสิน 9 ตัวชี้วัด ซึ่งขอมอบใหแตละกลุมรวมกันดําเนินการตาม Template ตอไป
มิติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2563
ประธานขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2563 เมือ่ วันที่ 5 มิถุนายน ๒๕๖3
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา
การติ ด ตามผลการดําเนิน งานจัดทําตัวชี้วัดตามคํารับ รองการปฏิ บัติร าชการของกองคลั ง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563) ประจําเดือนมิถุนายน 2563
แตละทุกกลุมงานรายงานผลการจัดทําตัวชี้วัดตามความรับผิดชอบดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1.25 ระดับความสําเร็จของจํานวนงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรม
ที่ดําเนินการไดอยางนอย 1 เรื่อง และถูกนําไปใชประโยชนอยางนอย 1 เรื่อง
นางสาวจี ร ะภา ขาวละเอีย ด หัว หนากลุม อํานวยการนําเสนอรายงานผลการดํ าเนิ น งาน
ตัวชี้วัดที่ 1.25 ดังนี้
1. นวั ต กรรมที่ ดํ า เนิ น การ (ระบบบริห ารการเงิน การคลัง D-Fin) กองคลั งไดมี จั ด ประชุ ม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาภาคีเครือขายระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) รุนที่ 1 เมื่อวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2563
ณ โรงแรม อีโค โคซี่ บีชฟรอน รีสอรท ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยใหผูใชงานระบบฯ ของหนวยงานสวนกลางจํานวน
70 คน เขารวมประชุมกลุ ม/ถอดบทเรียนการใชงาน/เรียนรูวิธีการใช งานระบบบริหารการเงินการคลั ง (D-Fin)
สรุปรายละเอียดไดดังนี้
1.1 การบรรยายทบทวนการทํ า งานของระบบบริ ห ารการเงิ น การคลั ง และทบทวน
การบันทึกขอมูล ประกอบดวย การบันทึกกัน Po เบิกจายหลังกัน การยืมเงินราชการ เบิกจาย การติดตาม - การเบิกจาย
การเรียกรายงานตาง ๆ และอธิบายสวนที่หนวยงานตางๆ สามารถตั้งคาและแกไขได
1.2 การแบงกลุมฝกปฏิบัติ การบันทึกขอมูลการเบิกจายงบประมาณ เชน การบันทึกกัน Po
การเบิกจายหลังกัน การยืมเงินราชการ และตอบปญหาตาง ๆ ที่พบบอย

1.3 กําหนด...
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1.3 กําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบ ดังนี้
- ผูพัฒนาระบบและกองคลังรวมกันติดตามและวิเคราะหถึงปญหาอุปสรรคการทํางาน
ของระบบบริหารการเงินการคลังที่ผูเขารวมประชุมเสนอในที่ประชุม
- ปรับปรุงระบบโครงสรางของระบบเครือขายใหรองรับการทํางานที่มีขอมูลจํานวนมากขึ้น
- ใหผู เข ารวมประชุมสงรายละเอียดรายงานที่จําเปนในการใชงาน และสงกองคลั ง
รวบรวมภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
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) จากที่กองคลังไดพัฒนาระบบควบคุม กํากับและติดตาม เงินยืมราชการทางอิเล็กทรอนิกส และ
สามารถใชงานระบบฯ เมื่อวันที่ 2๙ เมษายน 2563 ซึ่งในระบบมีการแสดงสถิติการทวงหนี้แตละรายยืม ประกอบ
กับ เกิด สถานการณ การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ทํ าใหส ถิติการทวงหนี้เงิน ยืมตั้งแต เดื อน
1 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2563 ลดลงเหลือจํานวน 0 ราย
มิติที่ประชุม รับทราบ

ที่ 1.25 ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 1.28 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ COVID-19
นางสาวจีระภา ขาวละเอียด หัวหนากลุมอํานวยการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัด

จากที่กรมอนามัยกําหนดใหทุกหนวยงานจัดทําตัวชี้วัดที่ 1.28 ระดับความสําเร็จของการบริหาร
จัดการสถานการณ COVID-19 ซึ่งกองคลังดําเนินการตาม Template มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
คะแนนที่ 1 1.1 มีรวบรวมข อมูลแผนการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารองจาย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน (COVID-19) จากการประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน
ดานการแพทยและสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด – 19 ตามคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 432/2563 ลงวันที่
1 เมษายน 2563 และคําสั่งกรมอนามัย ที่ 133/2563 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2563 ซึ่งผูอํานวยการกองคลัง
เปนคณะทํางานกลุมภารกิจการเงินและบริหารจัดการ มีบทบาทหนาที่ตามภารกิจงานกองคลังในการบริหารและ
สนับสนุนงบประมาณ การเงินและพัสดุใหคณะทํางานกลุมภารกิจปฏิบัติการ และติดตาม/รายงานผลการเบิกจาย
งบประมาณ งบกลาง รายการเงิ น สํ า รองจ า ยเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จํ า เป น (COVID-19) ตามแผนการจั ด สรร
งบประมาณ
1.2 รวบรวมและสรุป แนวทางการเบิ กค าใชจายตางๆ หลักฐานการเบิกคาใชจายและ
การจั ด หาพั ส ดุ ในสถานการณ COVID-19 จากระเบี ยบ หลั กเกณฑ การเบิ กจายเงินของกรมบั ญชี กลางที่ กําหนด
ระเบียบหลักเกณฑใหมเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และจัดทําแนวทางการเบิกคาใชจายตาง ๆ หลักฐาน
การเบิกคาใชจายและการจัดหาพัสดุในสถานการณ COVID-19
คะแนนที่ 2 ดําเนินการจัดทําแผนการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน (COVID-19) พรอมทั้งมีมาตรการ ดานการเบิกจาย
และจัดทําแนวทางการเบิกคาใชจายตาง ๆ หลักฐานการเบิกคาใชจายและการจัดหาพัสดุในสถานการณ COVID-19

คะแนน...
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คะแนนที่ 3 ดํ าเนินการจั ดสรรงบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง
รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน (COVID-19) ตามแผนการจัดสรรงบประมาณฯ และแจงแนวทาง
การเบิ กค าใช จายต าง ๆ หลั กฐานการเบิ กค าใช จายและการจั ดหาพั สดุ ในสถานการณ COVID-19 ให ทุ กหน ว ยงานในสั งกั ด
กรมอนามัยทราบ ทางเว็บไซตกองคลัง http://finance.anamai.moph.go.th และมีการรายงานผลการเบิกจาย
งบกลาง รายการเงิ น สํ า รองจ ายเพื่ อกรณี ฉุก เฉิ น หรือ จําเป น (COVID-19) ในเดื อ นพฤษภาคม 2563 เป น เงิ น
9,680,159.87 บาท คิดเปนรอยละ 90.71
คะแนนที่ 4 จั ด ทํ า รายงานสรุ ป การใช จายงบประมาณในเดื อ นพฤษภาคม 2563 มี ก าร
เบิกจาย งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน (COVID-19) โดยแสดงรายละเอียดของแตละ
หนวยงาน กิจกรรมดําเนินการ แผน และผล งบประมาณรายจายฯ ซึ่งมีผลการเบิกจายคิดเปนรอยละ 90.71
คะแนนที่ 5 อยูระหวางการรายงานสถานการณ COVID-19 จากเว็บไซต http://covid19.anamai.moph.go.th
มิติที่ประชุม รับทราบ
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุม การกํากับดูแล การบริหารงาน
การดําเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใตแผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ในเดือน
มิถุนายน 2563 มีดังนี้
กิจกรรม/ขั้นตอน
กิ จ กรรม/ขั้ น ตอนการ
สภาพการดําเนินงาน
ปญหา
การดําเนินงานตามแผน ดํ า เนิ น งานที่ ไ ด ป ฏิ บั ติ ดํ า เนิ น การ ระหวางการ ยั ง ไ ม ไ ด อุปสรรค/แนว
ดําเนินงาน
จริง
เสร็จแลว
ดําเนินงาน ทางการแกไข
1.1 เผยแพร ให
1.1 เผยแพร ใหเจาหนาที่
√
เจาหนาที่ทุกระดับทราบ ทุกระดับทราบถึงระบบ
ถึงระบบการควบคุม การ การควบคุม การกํากับ
กํากับดูแล การ
ดูแล การบริหารงานของ
บริหารงานของกองคลัง กองคลัง
√
1.2 จัดทําคูมือ (SOP)
1.2 จัดทําคูมือ (SOP)
หรือ Flow chat
หรือ Flow chat
หลักเกณฑ/แนวทางการ หลักเกณฑ/แนวทางการ
ปฏิบัติงานทุกระบบงาน ปฏิบัติงานทุกระบบงาน
1.3 จัดทําและสงรายงาน 1.3 จัดทําและสงรายงาน
√
การเงินตอหนวยงานผู
การเงินตอหนวยงานผู
กํากับดูแลตามกฎหมาย กํากับดูแลตามกฎหมาย
ระเบียบ อยางเครงครัด ระเบียบ อยางเครงครัด

หลักฐานประกอบการ
ดําเนินงาน
อัพโหลดเอกสารขอมูล
ขึ้ น ระบบ DOC กรม
อนามัย เรียบรอยแลว
อัพโหลดเอกสารขอมูล
ขึ้ น ระบบ DOC กรม
อนามัย เรียบรอยแลว
อัพโหลดเอกสารขอมูล
ขึ้ น ระบบ DOC กรม
อนามัย เรียบรอยแลว

1.4 มีฐานขอมูลงานคลัง
(กฎหมาย ระเบียบ ฯ ที่
เกี่ยวกับกระบวนการ
บริหารการเงินการคลัง)
ที่เปนปจจุบัน

1.4 มีฐานขอมูลงานคลัง
(กฎหมาย ระเบียบ ฯ ที่
เกี่ยวกับกระบวนการ
บริหารการเงินการคลัง)ที่
เปนปจจุบัน

√

อัพโหลดเอกสารขอมูล
ขึ้ น ระบบ DOC กรม
อนามัย เรียบรอยแลว

1.5 ผูตรวจสอบภายใน
ประจําหนวยงาน
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เบื้องตนและรายงานผล
การตรวจสอบให
ผูอํานวยการกองคลัง
ทราบทุกเดือน

1.5 ผูตรวจสอบภายใน
ประจําหนวยงาน
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เบื้องตนและรายงานผล
การตรวจสอบให
ผูอํานวยการกองคลัง
ทราบทุกเดือน

√

อัพโหลดเอกสารขอมูล
ขึ้ น ระบบ DOC กรม
อนามัย เรียบรอยแลว

-6กิจกรรม/ขั้นตอน
กิ จ กรรม/ขั้ น ตอนการ
สภาพการดําเนินงาน
ปญหา
การดําเนินงานตามแผน ดํ า เนิ น งานที่ ไ ด ป ฏิ บั ติ ดํ า เนิ น การ ระหวางการ ยั ง ไ ม ไ ด อุปสรรค/แนว
ดําเนินงาน
จริง
เสร็จแลว
ดําเนินงาน ทางการแกไข
1.6 ผูตรวจสอบภายใน 1.6 ผูตรวจสอบภายใน
√
ประจําหนวยงาน
ประจําหนวยงาน
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เบื้องตนและสงรายงาน เบื้องตนและสงรายงาน
ผลการตรวจสอบทุกไตร ผลการตรวจสอบทุกไตร
มาส ใหกลุมตรวจสอบ
มาส ใหกลุมตรวจสอบ
ภายใน
ภายใน
1.7 คณะกรรมการ
1.7 คณะกรรมการ
√
ควบคุมภายในของ
ควบคุมภายในของ
หนวยงาน ดําเนินการ
หนวยงาน ดําเนินการ
รวบรวมขอมูลและ
รวบรวมขอมูลและ
รายงานผลการประเมิน รายงานผลการประเมิน
การควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน
ประจําปงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2563
พ.ศ.2563
1.8 ดําเนินการตาม
√
1.8 ดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะของผู
ขอเสนอแนะของผู
ตรวจสอบภายในกรม
ตรวจสอบภายในกรม
อนามัยและภายนอกกรม อนามัยและภายนอกกรม
อนามัย และรายงานผล อนามัย และรายงานผล
ใหกลุมตรวจสอบภายใน ใหกลุมตรวจสอบภายใน
และภายนอกกรมอนามัย และภายนอกกรมอนามัย
ทราบ ภายใน 30 วัน
ทราบ ภายใน 30 วัน
2.1 จัดทําชองทางการ
ใหบริการรับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข
(เว็บไซตกองคลัง ,กลอง
รับขอความ ฯลฯ)
2.2 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ แนวทางการ
จัดวางระบบควบคุม
ภายใน และการ
ประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน
2.3 ปรับปรุง
กระบวนงานในภารกิจ
หลักใหเปนปจจุบัน
(ปรับปรุง SOP)

มิติที่ประชุม รับทราบ

2.1 จัดทําชองทางการ
ใหบริการรับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข
(เว็บไซตกองคลัง ,กลอง
รับขอความ ฯลฯ)
2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
แนวทางการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน และการ
ประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน
2.3 ปรับปรุง
กระบวนงานในภารกิจ
หลักใหเปนปจจุบัน
(ปรับปรุง SOP)

หลักฐานประกอบการ
ดําเนินงาน
อัพโหลดเอกสารขอมูล
ขึ้ น ระบบ DOC กรม
อนามัย เรียบรอยแลว

-

-

√

อัพโหลดเอกสารขอมูล
ขึ้ น ระบบ DOC กรม
อนามัย เรียบรอยแลว

√

อัพโหลดเอกสารขอมูล
ขึ้ น ระบบ DOC กรม
อนามัย เรียบรอยแลว

√

-
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มิติที่ 1

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนองคกรสรางสุข
นางสาวพิมพพิสุทธิ์ ชัยมงคล ผูแทนกลุมการเงินนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดที่ 2.2 ดังนี้

กิจกรรม/ขั้นตอน
การดําเนินงานตามแผน

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ไดปฏิบัติจริง

จัดทําแผนปฏิบัติการ
สงเสริมใหบุคลากร
กองคลังมีสุขภาพดี (P)

จัดทําแผนปฏิบัติการ
สงเสริมใหบุคลากร
กองคลังมีสุขภาพดี
(P)
(ปรับปรุงแผนฯ
เพิ่มเติมรอบ 6 เดือน
หลัง)
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
ปขึ้นไป
การตรวจสุขภาพ
ประจํา ป 2563
ของบุคลากร ทุก
คนในกองคลัง

√

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

-8กิจกรรม/ขั้นตอน
การดําเนินงานตามแผน

รวบรวมหลักฐานการ
วิเคราะหประกอบ
การตรวจรางกายและ
วิเคราะห CV risk score
(ระดับ 4 ของมิติ 2.2.1)
สํารวจสถานการณสุขภาพ
ของบุคลากรกองคลัง
ปจจุบันดวยการวัดคา BMI
การเขารวมกิจกรรมกาวทา
ใจ Season 2

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ไดปฏิบัติจริง

ประเมินความเสี่ยงตอ
การเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดสมองใน
อนาคตของบุคลากร
อายุ 35 ปขึ้นไป
สํารวจสถานการณ
สุขภาพของบุคลากร
กองคลัง ปจจุบันดวย
การวัดคา BMI
วันที่ 18 ก.ค. 2563
ลงทะเบียนการเขา
รวมกิจกรรมกาวทาใจ
Season 2

สภาพการดําเนินงาน
ดําเนินการ
เสร็จแลว

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไม
ดําเนินงาน

√

หลักฐานประกอบการ
ดําเนินงาน

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

ผลสํารวจคา BMI

√

หลั ก ฐานการการเข า รว ม
กิจกรรมกาวทาใจ

ลิงคลงทะเบียน...

-9ลิงคลงทะเบียน กาวทาใจ Season 2
https://activefam.anamai.moph.go.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B9
%83%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B
8%94-19

(สําหรับผูที่เขารวมกิจกรรมแลวใน Season 1 ไมตองลงทะเบียนใหม แตใหสงหลักฐานการเขา
รวมกิจกรรมแทนคะ)
ตัวอยางหลักฐานที่ใชประกอบ

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
เรียนรูภ ายในกลุม การเงิน
- ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูภ ายในกลุม
อํานวยการ
- ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูภ ายในกลุม พัสดุ
- ประชุมแลกเปลี่ยน

หลักฐานประกอบการ
ดําเนินงาน

√

แผนปฏิบัติงาน
หลังการปรับปรุง
เพิ่มเติมแลว

√

รูปถาย
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ภายในกลุมงบประมาณ
- ประชุมแลกเปลี่ยน
ภายในกลุมบัญชี

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)

√

- คูมือการปฏิบัติงาน

- Flow Chart

กระบวนการทํางาน
- ความเสีย่ งที่เกิดขึ้นจาก
การทํางาน
- รูปเลม KM

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)

แผนปฏิบัติการสงเสริม
ความผูกพันตอองคกร (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

- จัดกิจกรรมระชุม
เสริมสรางคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดลอมที่ดี
ของบุคลากรกองคลัง

√
- วันที่ 22 ก.ค. 63
√

-11กองคลัง
- กิจกรรมคัดเลือกบุคลากร
ที่มีผลงานโดนเดน ขวัญใจ
กองคลัง
- กิจกรรมมุมสรางสุข
(สื่อโทรทัศนแหงการเรียนรู,
ตูยาเพื่อรักษา)
- แบบสอบถามการเขารวม
กิจกรรมที่จดั ขึ้นภายใน
หนวยงาน

- กิจกรรมคัดเลือก
บุคลากรที่มผี ลงาน
โดนเดน ขวัญใจกองคลัง
- กิจกรรมมุมสรางสุข
(สื่อโทรทัศนแหงการ
เรียนรู, ตูยาเพื่อรักษา)

- วันที่ 22 ก.ค. 63
หลักฐานประกอบการเขารวม
กิจกรรม (รายงานการประชุม,
ภาพถาย, ใบลงทะเบียน เปน
ตน)

√

√

- แบบสอบถามการเขา
รวมกิจกรรมที่จัดขึ้น
ภายในหนวย

แบบสอบถามการเขารวม
กิจกรรม

มิติที่ประชุม รับทราบ

ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ

กลุมงบประมาณผูรับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
โดยนางสาวฉัตรรัตน ตนภูบาล รายงานผลการติดตามกํากับตัวชี้วัด ประจําเดือนมิถุนายน 2563 ดังนี้
1 ผลการเบิกจายงบประมาณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กองคลังสามารถเบิกจาย
ไดสูงกวาเปาหมายที่กรมกําหนดไว โดยมีผลการเบิกจายดังนี้
ประเภทงบ

เงินงวด100%

เบิกจายสะสมได

คิดเปนรอยละ

ภาพรวม

3,550,890.00

3,041,812.80

85.66

งบดําเนินงาน

3,054,400.00

2,545,322.80

83.33

งบลงทุน

496,490.00

496,490.00

100

หมายเหตุ
เปาหมายกรมภาพรวม
มิ.ย. 63 = รอยละ 84

ขอมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ
2100914709000000 รายการงบประจํา
2100930722000000 รายการงบประจํา
2100935701110020 เก้าอี�ทํางาน กรมอนามัย ตําบลตลาดขวัญ อําเภ
2100935701110050 โต๊ะวางเครื�องคอมพิวเตอร์ กรมอนามัย ตําบล
2100935701110071 เก้าอี�ทํางาน ระดับ 8 กรมอนามัย ตําบลตลาดข
2100935701110245 เครื�องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบที1�
2100935701110267 โทรศัพท์มือถือ
2100937741000000 รายการงบประจํา

งบหน่วยงบฯ สุทธิ
164,400.00
1,390,000.00
35,000.00
12,000.00
4,500.00
440,000.00
4,990.00
1,500,000.00

 ในเดือนกรกฏาคม 2563 เปาหมายเบิกจาย รอยละ 94 (3,337,836.60)
เรงรัดเบิกจายภาพรวม
เรงรัดเบิกจายงบดําเนินงาน

= 296,023.80 บาท
= 325,813.20.- บาท

เบิกจ่ายสะสม
143,000.00
1,385,972.00
35,000.00
12,000.00
4,500.00
440,000.00
4,990.00
1,016,350.80

งบคงเหลือ
21,400.00
4,028.00
483,649.20
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2. แผน/ผลการขับเคลื่อนประจําเดือนมิถุนายน 2563
ขั้นตอนการดําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินการ
1. จัดทํารายงานผลผลิตตามเรงรัด วันที่ 15 ของทุกเดือน
การเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) (ถาตรงกับวันหยุดใหเปนวันแรก
โดยนําขอมูลมาจากระบบ GFMIS ของการทํางาน)

ผลการดําเนินการ
วันที่ 15 มิ.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
18 มิ.ย. 2563 ดังนี้
ผลการเบิกจาย ณ วันที่ 15
มิ.ย. 2563 กองคลังเบิกจายใน
ภาพรวมไดรอยละ 81.48

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

คาดวา ณ 30 มิ.ย. 2563
จะ สามารถเบิกจายภาพรวมได
รอยละ 84
วันที่ 21 – 22 มิ.ย. 2563 ติดตาม
ผลการเบิกจายงบประมาณใน
รายการที่รอการเบิกจายโดย
ประสานกับกลุมงบประมาณและ
การเงินเพื่อติดตามเรงรัดการ
วันที่ 25 มิ.ย. 2563 ติดตามผลการ
เบิกจายงบประมาณในระบบ GFMIS
กองคลังเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวมไดรอยละ 85. 23 อางอิงผล
เบิกจายจากระบบ GFMIS
วันที่ 9 ก.ค. 2563 ประชุมติดตาม
และรายงานผลดําเนินการ
ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละของการ
เบิกจายงบประมาณ ขอมูล
ณ 30 มิ.ย. 2563 ในภาพรวม
กองคลังสามารถเบิกจายไดรอยละ
85.66 สูงกวาเปาหมายที่กรม
กําหนดไว
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3. รายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ( รบจ.1)
กองคลังดําเนินการรายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) ขึ้นเว็ปไซดกองคลังครบทุกเดือน
สามารถตรวจสอบไดที่เว็บไซดกองคลัง ตาม Link ขางใตนี้
http://finance.anamai.moph.go.th/main.php?filename=report_budgets

มิติที่ประชุม รับทราบ

-14-

ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยกาวสูองคกรที่มี
สมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558/PMQA 4.0
นางสาวปวิตรา รุงเรือง หัวหนากลุมพัสดุนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.4
การดํ าเนิ น การตามมาตรการ/กิ จ กรรมภายใต แผนขับ เคลื่อ นนโยบาย มาตรการ ในเดื อ น
มิถุนายน 2563 มีดังนี้

กิจกรรม/ขั้นตอน
การดําเนินงานตามแผน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงานที่ไดปฏิบัติ
จริง

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหารการเงินการคลัง

- ประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของ
กองคลัง (ในงานบริการจัดหาครุภัณฑที่มีวงเงิน
การจัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งเกิน 2 ลานบาท)

มาตรการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการ
ทํางานและความสมดุลระหวางชีวิต
กับการทํางาน
กิจกรรมที่ 4.2 จัดกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพ

สภาพการดําเนินงาน

ดําเนินการ
เสร็จแลว

มิติที่ 1
- ประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดสมองในอนาคตของบุคลากรอายุ
35 ปขึ้นไป
- สํารวจสถานการณสุขภาพของบุคลากร
กองคลังปจจุบัน ดวยการวัดคา BMI
(18 ก.ค.63)
- ลงทะเบียนการเขารวมกิจกรรมกาวทาใจ
Season 2
มิติที่ 2
- จัดทํา KM/คูมือการปฏิบัติงาน/Flow
Chart กระบวนการทํางาน/ความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นในงาน (คําถาม-คําตอบ)
ฝายละ 3 เรื่อง
มิติที่ 3
- จัดกิจกรรมประชุมเสริมสรางคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดลอมที่ดีของบุคลากรกองคลัง
- จัดกิจกรรมคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงาน
โดดเดน ขวัญใจกองคลัง
- กิจกรรมมุมสรางสุข (สื่อโทรทัศนแหง
การเรียนรู, ตูยาเพือ่ รักษา)
- แบบสอบถามการเขารวมกิจกรรมที่จดั ขึ้น
ภายในหนวยงาน

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินงาน

**หลักฐานประกอบการดําเนินงาน

✓

แผนดําเนินการในเดือน ก.ค.63

✓

Link รวบรวมหลักฐานการวิเคราะห
ประกอบการตรวจรางกายและ
วิเคราะห CV risk Score (ระดับ 4
ของมิติ 2.2.1)

✓
✓

หลักฐานการเขารวมกิจกรรม
กาวทาใจ
- คูมือการปฏิบัติงาน
- Flowchart กระบวนการทํางาน
- ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการทํางาน
- รูปเลม KM

✓

✓

แผนดําเนินการในวันที่ 22 ก.ค. 63

✓

แผนดําเนินการในวันที่ 22 ก.ค. 63

✓
✓

หลักฐานประกอบการเขารวม
กิจกรรม (รายงานการประชุม
ภาพถาย ใบลงทะเบียนฯ เปนตน)

การดําเนินงานในเดือนเปนการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ และการสรางความรู
ความเขาใจใหกับบุคลากร ฐานขอมูลงานคลังทั้งในสวนของ DM และ KM เผยแพรบนเว็บไซตหนวยงาน เพื่อให
ผูรับบริการมีชองทางศึกษาแนวทางปฏิบัติใหถูกตองเปนไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและมติ
คณะรั ฐ มนตรี ที่ เกี่ ย วข อง รวมทั้ งความเสี่ ย งที่ เกิ ด ขึ้ น ในกลุ ม งานคลั ง เพื่ อเป น ขอ พึ งระวั ง และเข ม งวดในการ
ดําเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงในกระบวนงานนั้นๆ
มิติที่ประชุม รับทราบ
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ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการหนวยงาน
นางสาวรัตนติยา ขําแกว หัวหนากลุมงบประมาณนําเสนอรายงานการติดตามตัวชี้วัด ดังนี้
ระดับที่ 1 มีฐานขอมูลและวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis)
ไมมีการเปลี่ยนแปลงใชฐานขอมูลเดิม
ระดับที่ 2 กําหนดมาตรการในการปดชองวาง (Gap Analysis)
ไมมีการเปลี่ยนมาตรการ เนื่องจากสามารถ
ปฏิบัติงานไดตามแผนการดําเนินงาน และ
มาตรการคลอบคลุมแลว
ระดับที่ ๓ มีผังกระบวนการทํางานและมีการกํากับติดตาม
มีการกํากับติดตามในการประชุมกองคลัง
และไดแกไขขอมูลผลการปฏิบัติงานใน
ระบบ DOC เปนปจจุบัน
มติที่ประชุม รับทราบ
ตัวชี้วัด Function F1-4 ระดับความสําเร็จในการจัดหาครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งเกิน 2 ลานบาท
นางสาวปวิตรา รุงเรือง หัวหนากลุมพัสดุนําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน ตัวชีว้ ัด F 1 – 4 ดังนี้
กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดําเนินงานตามแผน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงานที่ไดปฏิบัติ
จริง

ติดตามการสงมอบ
ครุภัณฑที่ครบกําหนดตาม
สัญญา (วันที่ครบกําหนด
ในสัญญา)

ใน เดื อ น มิ ถุ น าย น 2 5 6 3 มี สั ญ ญ า
ที่ครบกําหนดสงมอบอยู 4 สัญญา คือ
1. สัญญาเลขที่ 4/2563
ครบกําหนด 22 พ.ค. 2563
เครื่องวิเคราะหไขมันแบบอัตโนมัติ (สภ.)
เงิน 2,188,150 บาท
เบิกจายแลว สงวนสิทธิคาปรับสงมอบเกิน
กําหนด 20 วัน คาปรับ 87,526 บาท
คงเหลือจายเงิน 2,100,624 บาท
2. สัญญาเลขที่ 11/2563 โครงการ
พัฒนาสื่อดิจิทัล 4.0 เพื่อยกระดับการ
เรียนรูสงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม (กผ.)
(จํานวน 4 งวด) ครบกําหนดสงมอบงวดที่
1 วันที่ 24 พ.ค. 2563
เงิน 569,000 บาท เบิกจายแลว
3. สัญญาที่ 6/2563
ครบกําหนดงวด 1 (มี 3 งวด)
25 มิ.ย. 2563
ระบบประชุมออนไลน (Video
Conference) เงิน 3,472,160 บาท
(กผ.)
4. สัญญาที่ 10/2563
ครบกําหนด 28 มิ.ย. 2563
เครื่องตรวจวัดฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5

สภาพการดําเนินงาน

ดําเนินการ
เสร็จแลว

ระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินงาน

**หลักฐานประกอบการ
ดําเนินงาน

✓

เลขที่ขอเบิกในระบบ GFMIS
3100021098
(ลงวันที่ 24.06.2020)

✓

เลขที่ขอเบิกในระบบ GFMIS
3100022248
(ลงวันที่ 05.06.2020)

✓

เลขที่ขอเบิกในระบบ GFMIS
3100023953
(ลงวันที่ 30.06.2020)

✓

เลขที่ขอเบิกในระบบ GFMIS
3100024273
(ลงวันที่ 30.06.2020)

-16ไมครอน (PM 2.5) แบบอัตโนมัติ
เงิน 2,920,000 บาท (สว.)
สัญญาที่สงมอบและเบิกจายกอนครบ
กําหนดในสัญญา
1. สัญญาที่ 8/2563
ครบกําหนด 2 ก.ค. 2563
เครื่องสกัดตัวอยางและกลั่นระเหยทําให
สารเขมขนแบบอัตโนมัติ
เงิน 4,028,500 บาท (ศูนยหองฯ)

เลขที่ขอเบิกในระบบ GFMIS
3100024321
(ลงวันที่ 22.05.2020)

✓

ในรอบ 6 เดื อ นหลั ง เป น การบริ ห ารสั ญ ญาโดยการเร งรั ด การส งมอบในสั ญ ญาและเบิ ก จ า ยให ทั น
ในปงบประมาณ ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งเกิน 2 ลานบาท เปนการเบิกจายของสัญญาที่ครบกําหนดสง
มอบและตรวจรับแลว ที่เบิกจายไดในเดือนมิถุนายน 2563 รวม 4 รายการ และรายการที่สงมอบกอนครบกําหนด
ในสัญญา ที่สามารถตรวจรับและเบิกจายไดภายในเดือนมิถุนายน 2563 1 รายการ ตามตารางขางตน
สัญญาการจัดหาครุภัณฑ ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจางเกิน 2 ลานบาท
ลําดับ หน่วยงาน (ส่วนกลาง)

รายการ

วงเงิน
การจัดหา

รายละเอียดการเบิกจ่าย
วันที�ลงนามในสัญญา/ จํานวน
งวด…
วงเงินทําสัญญา เลขที�สัญญา
วันครบกําหนดสัญญา (งวด) ส่งมอบ ตรวจรับ เบิกจ่าย จํานวนเงิน

(ที�เบิกแล้ว)

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

2 กองแผนงาน

3 สํานักโภชนาการ

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

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

(4)
24 มี.ค.63/
ครบกําหนด 23 พ.ค.63

(5)
1

(6)

(7)

(8)







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
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

4


งวด 1



งวด 1/3

569,000.00

3


งวด 1



งวด 1/3

3,472,160.00

1







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

2,193,500 2,188,150.00 4/2563

4 สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ�า ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
เครื�องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
(PM 2.5) แบบอัตโนมัติ
6 ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
เครื�องสกัดตัวอย่างและกลั�นระเหยทําให้สารเข้มข้น
แบบอัตโนมัติ 4,045,000.-

3

2,033,000.00 9/2563

30 มี.ค.63/
ครบกําหนด 28 ก.ค.63

1







2100624
(มีคาปรับ
87,526 บาท)
2,033,000.00

2,953,200 2,920,000.00 10/2563

30 มี.ค.63/
ครบกําหนด 28 มิ.ย.63

1







2,920,000.00

4,045,000

27 มี.ค.63/
ครบกําหนด 2 ก.ค.63

1







4,028,500.00

2,140,000

เครื�องตรวจวัดคุณภาพนํ�าหลายพารามิเตอร์

5 สํานักอนามัยสิ�งแวดล้อม

12,870,000.00

4,028,500.00 8/2563
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ตัวชี้วัด F2-4 ระดับความสําเร็จของการใชบัตรเครดิตราชการเพิ่มขึ้น
นางสาววิชดุ า แสงฤทธิ์ ผูแทนกลุม บัญชีนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด Function 2 - 4
การดําเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใตแผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ในเดือน
มิถุนายน 2563 มีดังนี้

กิจกรรม/ขั้นตอน
การดําเนินงานตามแผน

เสนอเรื่องใหกรมฯ
ทราบหลักเกณฑ
และขั้นตอนการใช
บัตรเครดิตราชการที่
กระทรวงการคลัง
กําหนดใหสวน
ราชการนํามาใช
เพื่อแจงเวียนให
หนวยงานในสังกัด
กรมฯ นําไปปฏิบัติ
กําหนดมาตรการ
การใชบัตรเครดิต
ราชการกรมอนามัย
กองคลังจัดทํา
หลักเกณฑและขั้น
ตอนการใชบัตร
เครดิตราชการของ
กรมอนามัยเผยแพร
ใหทุกหนวยงาน
ทราบและถือปฏิบัติ
กองคลังจัดอบรม
เพื่อสรางความรู
ความเขาใจใหกับ
หนวยงาน ถึง
วิธีการใชบัตรเครดิต
ราชการ
ติดตามประเมินผล
การใชบัตรเครดิต
ราชการ และแกไข
ปญหาขอขัดของ

กิ จ กรรม/ขั้ นตอนการ
สภาพการดําเนินงาน
ปญหา
ดําเนินงานที่ไดปฏิบัติจริง ดํ า เนิ น การ ระห ว างก า ร ยั ง ไ ม ไ ด อุปสรรค/
แนวทางการ
เสร็จแลว
ดําเนินการ
ดําเนินงาน
แกไข
√
เสนอเรื่องใหกรมฯ

ทราบหลักเกณฑ
และขั้นตอนการใช
บัตรเครดิตราชการ
ที่กระทรวงการคลัง
กําหนดใหสวน
ราชการนํามาใช
เพื่อแจงเวียนให
หนวยงานในสังกัด
กรมฯ นําไปปฏิบัติ
กําหนดมาตรการ
การใชบัตรเครดิต
ราชการกรมอนามัย
กองคลังจัดทํา
หลักเกณฑและขั้น
ตอนการใชบัตร
เครดิตราชการของ
กรมอนามัยเผยแพร
ใหทุกหนวยงาน
ทราบและถือปฏิบัติ
กองคลังจัดอบรม
เพื่อสรางความรู
ความเขาใจใหกับ
หนวยงาน ถึง
วิธีการใชบัตร
เครดิตราชการ
ติดตามประเมินผล
การใชบัตรเครดิต
ราชการ และแกไข
ปญหาขอขัดของ

หลั ก ฐานป ระกอบ การ
ดําเนินงาน

อัพโหลดเอกสารขอมูลขึ้น
ระบบ DOC กรมอนามั ย
เรียบรอยแลว

√

อัพโหลดเอกสารขอมูลขึ้น
ระบบ DOC กรมอนามั ย
เรียบรอยแลว

√

อัพโหลดเอกสารขอมูลขึ้น
ระบบ DOC กรมอนามั ย
เรียบรอยแลว

√

อัพโหลดเอกสารขอมูลขึ้น
ระบบ DOC กรมอนามัย
เรียบรอยแลว

√

อัพโหลดเอกสาร
ขอมูลขึ้นระบบ
DOC กรมอนามัย
เรียบรอยแลว

-18กิจกรรม/ขั้นตอน
การดําเนินงานตามแผน

ในทางปฏิบัติ
สรุปผลการ
ดําเนินงานการใช
บัตรเครดิตราชการ
ของกรมอนามัย

กิ จ กรรม/ขั้ นตอนการ
สภาพการดําเนินงาน
ปญหา
ดําเนินงานที่ไดปฏิบัติจริง ดํ า เนิ น การ ระห ว างก า ร ยั ง ไ ม ไ ด อุปสรรค/
แนวทางการ
ดําเนินงาน
เสร็จแลว
ดําเนินการ
แกไข

หลั ก ฐานป ระกอบ การ
ดําเนินงาน

สรุปผลการ
ดําเนินงานการใช
บัตรเครดิตราชการ
ของกรมอนามัย

ยั ง ไม ถึ ง ระยะเวลา
ดําเนินการ

ในทางปฏิบัติ

√

มิติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
4.1 นางสาวภั ท ทิ ยา เพ็ งประไพ กรรมการและเลขานุ การ คณะทํ างานตอบโต ความเสี่ ย ง
เพื่อความรอบรูดานการเงินการคลัง (RRHL) รายงานใหที่ประชุมทราบวาขณะนี้กองคลัง ไดประชาสัมพันธแหลง
จัดเก็บขอมูลความรูและสื่อสําหรับการตอบโตความเสี่ยง (RRHL) ของกองคลังภายใตเมนู “RRHL รอบรูงานกองคลัง”
เพื่อเปนการเผยแพรขอมูลความรูและสื่อสําหรับตอบโตความเสี่ยงใหผูรับบริการไดรับรูถึงแหลงจัดเก็บขอมูล เมื่อมี
ขอสงสัยและตองการสืบคนขอมูลความรูและแนวทางแกไข โดยสามารถสืบคนขอมูลดังกลาวไดจากเว็บไซดกองคลัง
กรมอนามั ย http : // finance.anamai.moph.go.th/main.php?filename=index2016 หรื อสแกนผ าน QR Code
( ตามหนังสือกองคลัง ที่ สธ 0901.03/ว 1511 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 )
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑2.0๐ น.
นางพิสมัย พุมสุข
นางสาวจีระภา ขาวละเอียด

ผูจดรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

-19-

การประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวชี้วัด
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกองคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ครั้งที่ 9/2563 วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฏาคม 2563 ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย

-20-

การประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวชี้วัด
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกองคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ครั้งที่ 9/2563 วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฏาคม 2563 ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย

