รายงานการประชุมเพื่อการประชุมเพื่อติดตามผลการดาเนินงานจัดทาตัวชี้วัด
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลังประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 5/2563 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย
………………………………………..
ผู้มาประชุม
๑. นางเกษร
2. นางสาวรัตน์ติยา
3. นางสาวปวิตรา
4. นางสาวเอกฤทัย
5. นางอรุณี
6. นางสาวจีระภา
7. นางสาวสิดาพร
8. นางสาวฉัตรรัตน์
9. นางสาวพรเพ็ญ
10. นางสาวบุษณี
11. นางสาววิชุดา
12. นายวิษณุ
13. นายรังสฤษดิ์
14. นางพิสมัย
15. นางสาวศศิธร
16. นางดวงกมล
17. นางสาวสุพรรนา
18. นางสาวภัททิยา
19. นางสาวเตือนใจ
20. นางสาวอุษณี

ศุภกุลธาดาศิริ
ขาแก้ว
รุ่งเรือง
สารนาค
อินทร์ขา
ขาวละเอียด
หวังทรัพย์น้อย
ต้นภูบาล
ทองนุ่น
ม่วงชู
แสงฤทธิ์
แซ่เตียว
เชื้อดวงผุย
พุ่มสุข
แสนศิลา
คล้ายพึ่งสินธุ์
อายาเมือง
เพ็งประไพ
ฉิมน้อย
ทองชมพู

ผู้อานวยการกองคลัง

ประธาน

นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ

นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มพัสดุ

นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการเงิน
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบัญชี

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ
พนักงานพัสดุ ระดับ ส3

หัวหน้ากลุ่มอานวยการ
กลุ่มการเงิน
กลุ่มงบประมาณ
กลุ่มบัญชี
กลุ่มการเงิน
กลุ่มบัญชี
กลุ่มการเงิน
กลุ่มพัสดุ
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มงบประมาณ
กลุ่มพัสดุ
กลุ่มบัญชี
กลุ่มบัญชี
กลุ่มบัญชี
กลุ่มพัสดุ

เริ่มประชุมเวลา 13.๓๐ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้ ง ให้ ที่ ประชุ มทราบว่ าส าหรั บการประชุ มครั้ ง นี้ เป็ น การติ ด ตามรายงาน
ความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการตัวชี้วัดคารับรองฯ กองคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือนแรก
โดยมีตัวชี้วัดทั้งสิ้นจานวน 8 ตัว
มิติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2563
ประธานขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา
การติดตามผลการดาเนินงานจัดทาตัวชี้วัด ตามคารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลัง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ประจาเดือนภุมภาพันธ์ 2563
ทุกกลุ่มงานรายงานผลการจัดทาตัวชี้วัดตามความรับผิดชอบ ประกอบด้วย งานที่ดาเนินการแล้วเสร็จ และงานที่
อยู่ระหว่างดาเนินการ สรุปได้ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสาเร็จของการควบคุม การกากับดูแล การบริหารงาน
นางสาววิชุดา แสงฤทธิ์ ผู้แทนกลุ่มบัญชีนาเสนอรายงานผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดที่ 2.1 ดังนี้
การดาเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
มีดังนี้
กิจกรรม/ขั้นตอน
การดาเนินงานตามแผน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงานที่ได้
สภาพการดาเนินงาน
ดาเนินการ ระหว่าง
ยังไม่ได้
ปฏิบัติจริง

หลักฐานประกอบการดาเนินงาน

1.1 เผยแพร่ ให้เจ้าหน้าที่ทกุ
ระดับทราบถึงระบบการ
ควบคุม การกากับดูแล การ
บริหารงานของกองคลัง
1.2 จัดทาคู่มือ (SOP) หรือ
Flow chat หลักเกณฑ์/แนว
ทางการปฏิบัติงานทุก
ระบบงาน
1.3 จัดทาและส่งรายงาน
การเงินต่อหน่วยงานผูก้ ากับ
ดูแลตามกฎหมาย ระเบียบ
อย่างเคร่งครัด
1.4 มีฐานข้อมูลงานคลัง
(กฎหมาย ระเบียบ ฯ ที่
เกี่ยวกับกระบวนการบริหาร
การเงินการคลัง)ที่เป็นปัจจุบัน
1.5 ผู้ตรวจสอบภายในประจา
หน่วยงานตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานเบื้องต้นและรายงาน
ผลการตรวจสอบให้
ผู้อานวยการกองคลังทราบทุก
เดือน
1.6 ผู้ตรวจสอบภายในประจา
หน่วยงานตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานเบื้องต้นและส่ง
รายงานผลการตรวจสอบทุก
ไตรมาส ให้กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน
1.7 คณะกรรมการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน
ดาเนินการรวบรวมข้อมูลและ
รายงานผลการประเมินการ
ควบคุมภายในประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
1.8 ดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ
ภายในกรมอนามัยและ

1.1 เผยแพร่ ให้เจ้าหน้าที่ทกุ ระดับ
ทราบถึงระบบการควบคุม การกากับ
ดูแล การบริหารงานของกองคลัง

√

อัพโหลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC
กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว

1.2 จัดทาคู่มือ (SOP) หรือ Flow
chat หลักเกณฑ์/แนวทางการ
ปฏิบัติงานทุกระบบงาน

√

อัพโหลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC
กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว

1.3 จัดทาและส่งรายงานการเงินต่อ
หน่วยงานผูก้ ากับดูแลตามกฎหมาย
ระเบียบ อย่างเคร่งครัด

√

อัพโหลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC
กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว

1.4 มีฐานข้อมูลงานคลัง (กฎหมาย
ระเบียบ ฯ ที่เกีย่ วกับกระบวนการ
บริหารการเงินการคลัง)ที่เป็นปัจจุบัน

√

อัพโหลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC
กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว

1.5 ผู้ตรวจสอบภายในประจา
หน่วยงานตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เบือ้ งต้นและรายงานผลการตรวจสอบ
ให้ผู้อานวยการกองคลังทราบทุก
เดือน

√

อัพโหลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC
กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว

เสร็จแล้ว

ดาเนินการ

ดาเนินงาน

1.6 ผู้ตรวจสอบภายในประจา
หน่วยงานตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เบื้องต้นและส่งรายงานผลการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส ให้กลุ่ม
ตรวจสอบภายใน

√

-

1.7 คณะกรรมการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน ดาเนินการรวบรวม
ข้อมูลและรายงานผลการประเมินการ
ควบคุมภายในประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563

√

-

1.8 ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัยและ
ภายนอกกรมอนามัย และรายงานผล

√

-

-3ภายนอกกรมอนามัย และ
รายงานผลให้กลุ่มตรวจสอบ
ภายในและภายนอกกรม
อนามัยทราบ ภายใน 30 วัน
2.1 จัดทาช่องทางการ
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ (เว็บไซต์กองคลัง ,กล่อง
รับข้อความ ฯลฯ)
2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
แนวทางการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน และการ
ประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน
2.3 ปรับปรุงกระบวนงานใน
ภารกิจหลักให้เป็นปัจจุบัน
(ปรับปรุง SOP)

ให้กลุ่มตรวจสอบภายในและภายนอก
กรมอนามัยทราบ ภายใน 30 วัน
2.1 จัดทาช่องทางการให้บริการรับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เว็บไซต์กอง
คลัง ,กล่องรับข้อความ ฯลฯ)

√

อัพโหลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ
DOC กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว

2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนว
ทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน
และการประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน

√

อัพโหลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ
DOC กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว

2.3 ปรับปรุงกระบวนงานในภารกิจ
หลักให้เป็นปัจจุบัน (ปรับปรุง SOP)

√

-

มิติทปี่ ระชุม รับทราบ
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข
นางสาวบุษณี ม่วงชู ผู้แทนกลุ่มการเงินนาเสนอรายงานผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดที่ 2.2 ดังนี้
มิติที่

สิ่งที่ดาเนินการแล้วเสร็จ

มิติที่ 1 บุคลากรในองค์กร 1. สารวจสถานการณ์สุขภาพบุคลากร
มีสุขภาพดี Happy Body กองคลัง พร้อมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์
สุขภาพบุคลากรกองคลัง
2. กาหนดนโยบาย มาตรการสาคัญ
กาหนดความรู้ของบุคลากรกองคลัง
3. แผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของ
บุคลากรกองคลัง
4. แจ้งเวียนนโยบาย มาตรการแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมสุขภาพที่ดีของบุคลากร
5. วัดค่า BMI ให้รอบปัจจุบัน 18 กุมภาพันธ์ 2563
มิติที่ 2 การจัดการข้อมูล
และความรู้ DM & KM

สิ่งที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
1. วัดค่า BMI รอบที่ 2
18 มีนาคม 2563
2. เปรียบเทียบผลค่า BMI
กับเดือนแรก
3. หลักฐานที่แสดงการถ่ายระบบ
ตัวชี้วัดหน่วยงานลงสู่บุคคล
4. หลักฐานการแสดงการนา
ขึ้นเว็ปไซด์

1. สารวจสถานการณ์ความรู้ของบุคลากร 3. นาข้อมูลและความรู้ของแต่ละ
กองคลัง พร้อมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์
บุคคลขึ้น Website ของหน่วยงาน
ความรู้บุคลากรกองคลัง
2. แผนการจัดการข้อมูลและความรู้
3. แผนปฏิบัติการจัดการข้อมูลและความรู้
4. กาหนดนโยบาย มาตรการสาคัญ
5. คู่มือ KM กลุ่มการเงิน
6. แจ้งเวียนนโยบาย มาตรการสาคัญ
แผนปฏิบัติการจัดการข้อมูลและความรู้
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มิติที่

สิ่งที่ดาเนินการแล้วเสร็จ

มิตทิ ี่ 3 ความผูกพันต่อ
องค์กร Engagement

7. จัดประชุมคณะทางานการจัดการความรู้
(วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 )
1. สารวจสถานการณ์การมีความสุข
ความผูกพันของบุคลากรในกองคลัง
พร้อมทั้ง วิเคราะห์สถานการณ์ความสุข
ความผูกพันของบุคลากรในกองคลัง
2. กาหนดนโยบาย มาตรการสาคัญ
3. แผนปฏิบัติการส่งเสริมความผูกพันต่อ
องค์กร
4. แจ้งเวียนนโยบาย มาตรการสาคัญ
แผนปฏิบัติการส่งเสริม ความผูกพันต่อ
องค์กร

สิ่งที่อยู่ระหว่างดาเนินการ

1. โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อน
กองคลังสู่องค์กรสร้างสุข ประจา
ปี 2563
2. ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนฯ
ที่กาหนดไว้
3. สารวจสถานการณ์การมีความสุข
ความผูกพันของบุคลากรในกองคลัง
พร้อมทั้ง วิเคราะห์สถานการณ์
ความสุขความผูกพันของบุคลากร
ในกองคลัง (รอบหลังจากการจัด
กิจกรรม)

มิติที่ประชุม รับทราบ
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
นางสาวฉัตรรั ตน์ ต้นภูบาล ผู้ แทนกลุ่ มงบประมาณนาเสนอรายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัด
ที่ 2.3 ดังนี้
1. ข้อมูลเบิกจ่าย ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ผลการเบิกจ่ายสะสมภาพรวมได้ 1,455,192.-บาท โดยใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2562 (พลางก่อน) เป็นฐาน
ในการคานวณ
ต.ค. 62
แผนการ
เบิกจ่าย
ผลการ
เบิกจ่าย
ร้อยละ/
เดือน
ร้อยละ
สะสม

112,900

พ.ย. 62

ธ.ค. 62

ม.ค. 63

ก.พ. 63

มี.ค. 62

รวม

707,000

411,960

166,500

42,000

59,740

1,500,100

-

1,455,192

-

96.95

112,969.25 707,022.16 411,969.31 166,539.78 56,691.50
7.53

47.10

27.45

11.1

3.78

7.53

54.63

82.08

93.17

96.95

2. แผนการ...
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2. แผนการขับเคลื่อนนโยบาย
ขั้นตอนการดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

1. จัดทารายงานผลผลิตตามเร่งรัด วันที่ 15 ของทุกเดือน
การเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) (ถ้าตรงกับวันหยุดให้เป็นวันแรก
โดยนาข้อมูลมาจากระบบ GFMIS ของการทางาน)

วันที่ 17 ก.พ. 2563 ดึงผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS
มาจัดทาทารายงาน รบจ.1

2. เสนอรายงานผลผลิตตามเร่งรัด วันที่ 16 - 20 ของทุกเดือน
การเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1)
ให้ผู้อานวยการกองคลังทราบ
โดยสรุปวงเงินงบประมาณที่ต้อง
เร่งรัดการเบิกจ่าย เพื่อให้ผู้อานวยการ
กองคลังสั่งการเร่งรัดการเบิกจ่าย
ต่อไป

เสนอรายงานผลผลิตตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1)
ต่อผู้อานวยการกองคลัง เมื่อวันที่
17 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี
รายการที่รอเบิกจ่าย 3 รายการ
วงเงินงบประมาณ 36,311.50บาท

3. ติดตามผลการเบิกจ่ายกับกลุ่มงาน วันที่ 21 – 24 ของทุกเดือน
ที่เกี่ยวข้องภายในกองคลัง

ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในรายการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย
โดยประสานกับกลุ่มพัสดุ และ
กลุ่มการเงินในการติดตามเร่งรัด

4. รายงานการเบิกจ่าย ณ วันที่
25 ของทุกเดือน เพื่อดาเนินการ
ติดตามผลการเบิกจ่ายอีกครั้ง

ติดตามผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS
ในภาพรวมสามารถเบิกจ่าย
ได้ร้อยละ 96.95

วันที่ 25 ของทุกเดือน
(ถ้าตรงกับวันหยุดให้เป็นวันแรก
ของการทางาน)

5. จัดประชุมรายงานผลการ
พฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามตัวชี้วัดที่ 2.3 ตามแผนปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดฯ ของกองคลัง
(รอบ 6 เดือนแรก)

จัดประชุมติดตามผลดาเนินการ
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ วันที่ 2
มีนาคม 2563

3. มาตรการ ...
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3. มาตรการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณของกองคลัง
สืบเนื่องจากประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหารได้เห็นชอบให้กองคลังกลับไปเพิ่มข้อมูลมาตรการในระบบ DOC ได้เนื่องจากมีความเข้าใจในการ
สื่อสารที่คลาดเคลื่อนกับนโยบายที่ได้รับจากรองอธิบดี (นายแพทย์บัญชา ค้าของ) โดยมาตรการที่ขอกลับไป
บันทึกเพิ่มเติมอยู่ในรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเบิกจ่ายกองคลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563
หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 1 ดังนี้
1. จัดให้มีการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประชุมทุกวันที่ 15 ของเดือน เพื่อ
ติดตามสถานการณ์การเบิกจ่ายมีแนวทางแก้ไข และให้ทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน
2. การเบิกจ่ายงานจ้างเหมาทุกรายการที่ต้องดาเนินการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนให้
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันสุดท้ายของเดือนนั้นๆ
3. ให้จัดประชุมในไตรมาสที่ 1 ให้ได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร
4. ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกาหนดหรือสูงกว่า
5. การยืมเงินการจัดประชุมให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
6. การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ขอให้ผู้สิทธิ์ดาเนินการเบิกจ่ายให้ครบทุกเดือนๆ
มติที่ประชุม รับทราบผลการดาเนินงาน
ตั วชี้วัดที่ 2.4 ระดั บความสาเร็ จของการด าเนินงานเพื่ อสนับสนุนกรมอนามั ยก้าวสู่
องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558 / PMQA 4.0
นางสาวปวิตรา รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มพัสดุนาเสนอรายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.4 ดังนี้
การดาเนิ นการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนขับเคลื่ อนนโยบาย มาตรการ ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 มีดังนี้
กิจกรรม/ขั้นตอน
การดาเนินงานตามแผน
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของกระบวนการบริหารการเงินการ
คลัง
กิจกรรมที่ 1.1 ทบทวนเครื่องมือที่
ใช้ประเมินนความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของกองคลัง

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงานที่ได้
ปฏิบัติจริง

สภาพการดาเนินงาน
ดาเนินการ
เสร็จแล้ว

ระหว่าง
ดาเนินการ

**หลักฐานประกอบการดาเนินงาน

ยังไม่ได้
ดาเนินงาน

- ประชุมทบทวนแบบสอบถามทีก่ ลุ่มงาน
ต่างๆเคยสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
กระบวนงานการให้บริการ เพื่อนามาปรับ
ให้ครอบคลุมและสนองตอบการที่จะได้
ข้อมูลมาปรับปรุงงานการให้บริการของ
กองคลังต่อไป

✓

รายงานการประชุม/ภาพการประชุม

กิจกรรมที่ 1.4 มีฐานข้อมูลงานคลัง - เป็นการดาเนินการตามเรื่องที่ส่งเสนอ
ที่เป็นปัจจุบัน
ให้กับกลุ่มงานเจ้าภาพ (กลุ่มการเงิน)
(การจัดการความรู้ DM&KM)
โดยดาเนินกิจกรรมภายใต้หัวข้อที่ส่งเสนอ
ในแต่ละกลุ่มงาน

✓

Link ข้อมูลผลผลิตและผลลัพธ์ที่ส่ง
ขึ้นเว็บไซต์เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ
ในรอบ 6 เดือนแรก (มีนาคม 2563)
ภายใต้ตัวชีว้ ัดที่ 2.2

มาตรการปรับปรุงกระบวนการ

-7บริหารการคลังให้มีความโปร่งใส
กิจกรรมที่ 3.1 จัดทาช่องทางการ
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
(เว็บไซต์กรมและ
กองคลัง, จดหมาย, กล่องข้อความ
ฯลฯ)
กิจกรรมที่ 3.3 ปรับปรุง
กระบวนงาน (Flowchart)
ในกระบวนงานหลัก (ปรับปรุง
SOP)
มาตรการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการ
ทางานและความสมดุลระหว่างชีวิต
กับการทางาน
กิจกรรมที่ 4.1 จัดสภาพแวดล้อมฯ
มุมสุขภาพ
กิจกรรมที่ 4.2 จัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ

- มีช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์
หลากหลายช่องทาง เพือ่ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ
เพื่อนามาปรับปรุงงานหรือจัดการ
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ได้รับการแก้ไข

✓

Link ช่องทางที่รับข้อร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ หรือภาพที่เกี่ยวข้อง

- จัดทา Flowchart กระบวนงานหลักใน
แต่ละกลุ่มงาน 2 งาน เพื่อปรับปรุง SOP
ของกระบวนงานให้เป็นปัจจุบัน และมี
รูปแบบเดียวกัน

✓

Link Flowchart ของแต่ละกลุ่มงาน
เผยแพร่บนเว็บไซต์กองคลัง

- จัดมุมสุขภาพหน้าหน่วยงาน

✓

- มีการชั่งน้าหนัก วัดรอบเอว เพื่อประเมิน
ค่า BMI รายบุคคลในกองคลัง
- กิจกรรมต่างๆ ในการออกกาลังกายของ
บุคลากรในกองคลัง
- กิจกรรมคลายเครียดจากการทางาน
(อยู่ในตัวชี้วัด 2.2 ซึ่งดาเนินการโดยกลุม่
การเงิน)

✓
✓

Link หลักฐานการดาเนินงานของ
ตัวขี้วัดที่ 2.2 ระดับความสาเร็จของ
การขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข

✓

มิติที่ประชุม รับทราบ
ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
หน่วยงาน
นางสาวรัตน์ติยา ขาแก้ว หัวหน้ากลุ่มงบประมาณนาเสนอรายงานผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 2.5 ดังนี้
ระดับที่ 1 มีฐานข้อมูลและวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ใช้ข้อมูลเดิม
ระดับที่ 2 กาหนดมาตรการในการปิดช่องว่าง (Gap Analysis) ไม่มีการเปลี่ยนมาตรการ
เนื่องจากสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนการดาเนินงาน และมาตรการคลอบคลุมแล้ว
ระดับที่ ๓ มีผังกระบวนการทางานและมีการกากับติดตามมีการกากับติดตามในการ
ประชุมกองคลังและได้ปรับเปลี่ยนข้อมูลผลการปฏิบัติงานในระบบ DOC เป็นปัจจุบัน
การทาแผนปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนหลัง ในระบบ DOC
กองแผนงานได้แจ้งทุกหน่วยงาน ดาเนินการจัดแผนปฏิบัติการรอบ ๖ เดือนหลัง ในระบบ
DOC ให้แล้วเสร็จ โดยเปิดระบบระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2563 จึงขอให้กลุ่มการเงินส่ง
รายละเอียดการจัดโครงการประชุมในรอบ 6 เดือนหลัง ให้กลุ่มงบประมาณเพื่อใช้เป็นรายละเอียดในการลง
ระบบด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ตัวชี้วัด...
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ตั วชี้วัด ที่ 1.25 ระดั บความสาเร็ จ ของจานวนงานวิจัยหรื อผลงานวิชาการ หรื อ
นวัตกรรมที่ดาเนินการได้อย่างน้อย 1 เรื่อง และถูกนาไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย 1 เรื่อง ดังนี้
นางสาวจีระภา ขาวละเอียด หัวหน้ากลุ่มอานวยการนาเสนอรายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัด
ที่ 1.25 ดังนี้
(1) นวัตกรรมที่ดาเนินการ ขณะนี้เจ้าหน้าที่กองคลั งได้ทดลองใช้งานระบบบริห าร
การเงินการคลัง เริ่มตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณ รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติงาน และเชิญผู้รับจ้างเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 16.30น. ณ ห้องประชุมกองคลัง เพื่อสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบให้ผู้รับจ้ างรับทราบ และได้ให้ผู้เข้า
ประชุมทาแบบประเมินผลการทดลองใช้งานระบบ โดยจะสรุปรายงานผลเสนอผู้อานวยการกองคลังต่อไป
(2) นวัตกรรมที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์ นาเสนอรายงานผลตามแผนการพัฒนาต่อยอด
ระบบควบคุมกากับ และติดตามเงิน ยืมฯ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนระดับที่ 4 ได้ จัดทา สถิติ การใช้งานการยืมเงิน
ราชการผ่ านระบบควบคุม กากับและติดตาม เงินยืมราชการทางอิเล็ กทรอนิกส์ ณ เดือนธันวาคม 2562 ถึง
มกราคม 2563 ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้จัดทาวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ผลลัพท์ที่ได้รับจากการกาหนด
มาตรการการใช้บัตรเครดิตราชการ
มิติที่ประชุม รับทราบ
ตัวชี้วัด Function F1-4 ระดับความสาเร็จในการจัดหาครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งเกิน 2 ล้านบาท
นางสาวปวิตรา รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มพัสดุนาเสนอรายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดที่ 24 ดังนี้
กิจกรรม/ขั้นตอน
การดาเนินงานตามแผน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่ได้ปฏิบัติจริง

ทบทวนมาตรการ

ทบทวนมาตรการในการจัดซื้อครุภัณฑ์
ในปี 2563 เมื่อดาเนินการไประยะหนึง่
เพื่อพิจารณามาตรการที่กาหนดขึ้นว่าต้อง
ปรับปรุงหรือไม่ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
สามารถเป็นส่วนผลักดันให้มกี ารเตรียม
การจัดหา ดาเนินการจัดหา ก่อหนี้ผูกพัน
และเร่งรัดในการบริหารสัญญาให้สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กาหนดได้

สรุประยะเวลาดาเนินการ
จัดหาในรอบ 6 เดือน

สภาพการดาเนินงาน
ดาเนินการ
เสร็จแล้ว

ระหว่าง
ดาเนินการ

ยังไม่ได้
ดาเนินงาน

**หลักฐานประกอบการ
ดาเนินงาน
รายงานการประชุมการ
ทบทวนมาตรการเมื่อวันที่ 14
ก.พ. 2562 ณ ห้องประชุม
กองคลัง ชั้น 2

✓

✓

เอกสารสรุประยะเวลา
ดาเนินการประกอบการจัดทา
ในระบบ e-GP ตั้งแต่ขั้นตอน
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จนถึงได้ตัวผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
ในระดับคะแนนที่ 4 และ 5

การดาเนินการ …
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การดาเนินการของตัวชี้วัด ซึ่งวัดผลการดาเนินการเผยแพร่แผนซื้อ/จ้างจนถึงขั้นตอน
ได้ตัวผู้ขาย/หรือผู้รับจ้าง ทุกโครงการ รวม 12 รายการ (11 โครงการ เป็นการรวมรายการของวงเงินที่ไม่เกิน
2 ล้านบาท 2 รายการ นับเป็น 1 โครงการ) ที่ ดาเนินการจัดหาโดยกองคลัง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แล้วทุกโครงการ ได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างแล้ว รวม 8 โครงการ มีการยกเลิกประกาศประกวดราคาเนื่องจา ก
ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา รวม 3 โครงการ ซึ่งในการประชุมทบทวนมาตรการ มติที่ประชุมเห็นว่าการยกเลิก
การประกวดราคาซื้อหรือจ้ างดังกล่าว และไม่ส ามารถดาเนินการจนถึงขั้นตอนได้ตัว ผู้ขายหรือผู้รับจ้างใน
ครั้ งแรกที่ดาเนิ น การประกาศประกวดราคาฯ เนื่องจากไม่มีผู้ ผ่ านการพิจารณาเป็ นปัจจัย ที่ควบคุ มไม่ไ ด้
อันเนื่องมาจากระเบียบฯ กาหนด มติที่ประชุมจึงขอปรับเกณฑ์ของมาตรการ ให้วัดผลเฉพาะรายการที่ประกวด
ราคาได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยการประกวดราคาเพียงครั้งเดียว
สิ่งที่จะดาเนินต่อไปในเดือนมีนาคม 2563 คือการสรุปวัน (ระยะเวลาในการดาเนินการ
จัดหา) ตามมาตรการ โดยการรายงานผล output และ outcome ตามเกณฑ์ระดับคะแนนที่ 4 และ 5
มิติที่ประชุม รับทราบ
ตัวชี้วัด Function 2 - 4 ระดับความสาเร็จของการใช้บัตรเครดิตราชการเพิ่มขึ้น
นางสาววิชุดา แสงฤทธิ์ ผู้แทนกลุ่มบัญชีนาเสนอรายงานผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
Function 2 - 4 ดังนี้
การด าเนิ น การตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนการขับ เคลื่ อนนโยบาย มาตรการ
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีดังนี้
กิจกรรม/ขั้นตอน
การดาเนินงานตามแผน

เสนอเรื่องให้กรมฯ
ทราบหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการใช้บัตร
เครดิตราชการ
ที่กระทรวงการคลัง
กาหนดให้ส่วนราชการ
นามาใช้ เพื่อแจ้งเวียนให้
หน่วยงานในสังกัดกรมฯ
นาไปปฏิบัติ
กาหนดมาตรการการใช้
บัตรเครดิตราชการ
กรมอนามัย
กองคลังจัดทา
หลักเกณฑ์และขั้นต้อน
การใช้บัตรเครดิต
ราชการของกรมอนามัย
เผยแพร่ให้ทุกหน่วยงาน

กิ จ กรรม/ขั้ น ตอนการด าเนิ น งาน
สภาพการดาเนินงาน
หลักฐานประกอบการดาเนินงาน
ที่ได้ปฏิบัติจริง
ดาเนินการ ระหว่างการ ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว ดาเนินการ
ดาเนินงาน
√
อัพโหลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบ DOC
เสนอเรื่องให้กรมฯ ทราบ
กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้

บัตรเครดิตราชการที่
กระทรวงการคลังกาหนดให้
ส่วนราชการนามาใช้ เพื่อแจ้ง
เวียนให้หน่วยงานในสังกัด
กรมฯ นาไปปฏิบตั ิ
กาหนดมาตรการการใช้บัตร
เครดิตราชการกรมอนามัย

√

อัพโหลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบ DOC
กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว

กองคลังจัดทาหลักเกณฑ์และ
ขั้นต้อนการใช้บัตรเครดิต
ราชการของกรมอนามัย
เผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานทราบ
และถือปฏิบัติ

√

อัพโหลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบ DOC
กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว

-10ทราบและถือปฏิบัติ
กองคลังจัดอบรม
เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้กับหน่วยงาน
ถึงวิธีการใช้บัตรเครดิต
ราชการ
จัดทาแบบสอบถามเพื่อ
ติดตามประเมินผลการ
ใช้บัตรเครดิตราชการ
และสรุปผลการประเมิน
พร้อมแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในทางปฏิบัติ

กองคลังจัดอบรมเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับ
หน่วยงาน ถึงวิธีการใช้บัตร
เครดิตราชการ
จัดทาแบบสอบถาม
เพื่อติดตามประเมินผลการใช้
บัตรเครดิตราชการ และ
สรุปผลการประเมินพร้อม
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในทาง
ปฏิบัติ

√

อัพโหลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบ DOC
กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว

√

-

มิติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น
เนื่องจากเมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 สานักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้จัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อระบบตอบโต้ความเสี่ยง เพื่อความรู้รอบด้านสุขภาพ (Risk Respons for Health
Literacy : RRHL) ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชัน้ 4 กรมอนามัย โดยมีนายสายชล คล้อยเอี่ยม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เป็นประธาน ซึ่งผู้อานวยการกองคลังได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ ได้แก่ นางสาว
ภัททิยา พ็งประไพ และนางสาวสุพรรณนา อายาเมือง เป็นผู้แทนกองคลังในเข้าร่วมการประชุม โดยผู้แทนทั้ง
สองได้รายงานให้ที่ประชุมกองคลัง เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ทราบว่า การประชุมดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อระบบตอบโต้ความเสี่ยง เพื่อความรู้รอบด้านสุขภาพ (RRHL) และการ
ประเมินผล การปฏิบัติงาน กับหน่วยงานสายสนับสนุนและสายวิชาการ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ออกแบบ วางแผนและดาเนินการ โดยประธานในที่ประชุมให้หน่วยงานดาเนินการ ดังนี้
1) จัดส่งคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานตอบโต้ความเสี่ยง เพื่อความรู้รอบด้านสุขภาพ (RRHL)
ของกองคลัง
2) จัดส่งการปฏิบัติการตอบโต้ความเสี่ยง เพื่อความรู้รอบด้านสุขภาพ (RRHL) จานวน 2 รอบ
ภายในกาหนดเวลา โดย
- รอบที่ 1 ส่งภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- รอบที่ 2 ส่งภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2563
3) จัดทาแบนด์เนอร์การตอบโต้ความเสี่ยง เพื่อความรู้รอบด้านสุขภาพ (RRHL) ของกองคลัง
ในการนี้ ผู้อานวยการกองคลัง ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมติดตามผลการดาเนินงานจัดทา
ตัวชี้วัดกองคลังได้มอบหมายการดาเนินการ ดังนี้
1) มอบ นายศราวุธ ธรรมชาติ เป็นผู้จัดทาแบนด์เนอร์การตอบโต้ความเสี่ยงฯ
2) ให้กลุ่มงานทุกกลุ่มจัดประชุมภายในกลุ่มงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลให้ที่ประชุมกองคลังทราบ
3) ให้หัวหน้า…
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3) ให้หัวหน้าทุกกลุ่มงานกากับดูแลการจัดทาตัวชี้วัด พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารก่อนนาเข้าระบบ DOC
มิติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑6.3๐ น.
นางพิสมัย พุ่มสุข
นางสาวจีระภา ขาวละเอียด

ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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การประชุมเพื่อติดตามผลการดาเนินงานจัดทาตัวชี้วัด
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการกองคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 5/2563 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย
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การประชุมเพื่อติดตามผลการดาเนินงานจัดทาตัวชี้วัด
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการกองคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 5/2563 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย

