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รายงานการประชุมเพื่อการประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัด                                                          1 

ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2 

ครั้งที่ 4/2563 วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 3 

 4 

                                                                        5 

                                                  ……………………………………….. 6 

 7 

ผู้มาประชุม 8 

๑. นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ ผู้อ านวยการกองคลัง ประธาน 9 

2. นางสาวรัตน์ติยา ข าแก้ว  นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ 10 

3. นางสาวปวิตรา รุ่งเรือง นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัสดุ 11 

4. นางสาวเอกฤทัย   สารนาค นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการเงิน 12 

5. นางอรุณี   อินทร์ข า นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบัญชี 13 

6. นางสาวจีระภา   ขาวละเอียด เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ 14 

7. นางสาวสิดาพร   หวังทรัพย์น้อย นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กลุ่มการเงิน 15 

8. นางสาวฉัตรรัตน์   ต้นภูบาล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงบประมาณ 16 

9. นางสาวพรเพ็ญ ทองนุ่น นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มบัญชี 17 

10. นางสาววชิุดา แสงฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มบัญชี 18 

11. นายวิษณุ แซ่เตียว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มการเงิน 19 

12. นายรังสฤษดิ ์ เชื้อดวงผุย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุ่มพัสดุ 20 

13. นางพิสมัย   พุ่มสุข เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กลุ่มอ านวยการ 21 

14. นายมณฑล ตาลเตื้อน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กลุ่มการเงิน 22 

15. นายทรรศชล ดวงมณี เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กลุ่มพัสดุ 23 

16. นางสาวศศิธร   แสนศิลา  เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มงบประมาณ 24 

17. นางดวงกมล คล้ายพึ่งสินธุ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มพัสดุ 25 

18. นางสาวสุพรรนา อายาเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบัญชี 26 

19. นางสาวนภาพร   รอดเมือง นักวิชาการพัสดุ กลุ่มงบประมาณ 27 

20. นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบัญชี 28 

21. นางสาวอุษณี ทองชมพู พนักงานพัสดุ ระดับ ส3 กลุ่มพัสดุ 29 
 30 

เริ่มประชุมเวลา 13.๓๐ น. 31 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี้ 32 
 33 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 34 
  35 

  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากองคลัง จะมีการปรับโครงสร้างใหม่ โดยจะเพ่ิมกลุ่มงานขึ้นอีกหนึ่งกลุ่ม36 

คือ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของกองคลัง ส าหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการ37 

ติดตามรายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการตัวชี้วัดค ารับรองฯ กองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563            38 

รอบ 6 เดือนแรก ซึ่งมีตัวชี้วัดจ านวนทั้งสิ้น 8 ตัว  39 

มิติที่ประชุม  รับทราบ   40 

 41 

 42 

 43 



  44 

 45 

 46 
 47 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563   48 

 ประธานขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที ่3/2563 เมื่อวันที่ 8  มกราคม  2562 49 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 50 
 51 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา  52 

  การติดตามผลการด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลัง ประจ าปี53 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ประจ าเดือนมกราคม 2563 ทุกกลุ่มงาน54 

รายงานผลการจัดท าตัวชี้วัดตามความรับผิดชอบ ประกอบด้วย งานที่ด าเนินการแล้วเสร็จ และงานที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 55 

สรุปได้ดังนี้ 56 
 57 

 ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการควบคุม การก ากับดูแล การบริหารงาน     58 

 นางสาววิชุดา แสงฤทธิ์ ผู้แทนกลุ่มบัญชีน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดที่ 2.1 ดังนี้ 59 

 การวิเคราะห์ ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการควบคุม การก ากับดูแล การบริหารงานกองคลัง  60 

 จากรายงานผลการตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2562 และ61 

รายงานผลการควบคุมภายในประปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การปฏิบัติงานของกองคลังส่วนใหญ่ปฏิบัติถูกต้อง เป็นไปตาม62 

ระเบียบฯ หลักเกณฑ์ ที่ก าหนด มีระบบการควบคุมภายในตามหลักการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพ การบันทึกข้อมูล     63 

การจัดท ารายงานมีความน่าเชื่อถือ แต่ยังมีประเด็นข้อตรวจพบจากการปฏิบัติงานคลาดเคลื่อนจากกฎหมาย ระเบียบฯ สามารถ64 

สรุปได้ดังนี้ 65 

 66 

1. สถานการณ์ของหน่วยงาน 2. สิ่งที่ควรจะเป็น (กฎหมาย ระเบียบฯ) 3. วิเคราะห์ Gap 
การตรวจสอบทางการเงิน 
1. รายงานเงนิสดคงเหลือในระบบ 
GFMIS ไม่ตรงกับรายงานเงินสดคงเหลือ
ประจ าวนัที่จัดท านอกระบบ 
 
 
 
 
 
 
2. ลูกหนี้เงินยืมราชการสง่ใช้ใบส าคัญ
ล่าชา้กว่าก าหนด 
 
 
 
 
 
3. รายงานงบทดลองระดับหนว่ย
เบิกจ่ายส่ง สตง.ไม่ทนัตามก าหนด 
 

 
1. รายงานเงนิสดคงเหลือในระบบ 
GFMIS ต้องตรงกับรายงานเงินสด
คงเหลือประจ าวันทีจ่ัดท านอกระบบ   
ตามหนังสือกระทรวงการคลงัดว่นที่สุด       
ที่ กค 0409.3/ว88 
 
 
 
 
2. ลูกหนี้เงินยืมราชการเดินทางไป
ราชการต้องส่งใช้ใบส าคัญภายใน 15 วัน
นับจากวันเดินทางกลบั 
ลูกหนี้เงินยืมราชการจัดอบรม สัมมนา
ต้องส่งใช้ใบส าคัญภายใน 30 วนันับจาก
วันรับเงิน ตามระเบียบเบิกจ่ายเงิน    
จากคลังฯ พ.ศ.2561 
3. รายงานงบทดลองระดับหนว่ยเบิกจ่าย
ต้องส่ง สตง. ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง        
ที่ กค 0423.3/ว264 

 
1. ไม่เรียกรายงานเงินสดคงเหลอื
ประจ าวนัในระบบ GFMIS มา
ตรวจสอบกับรายงานเงนิสดคงเหลือ
ประจ าวนัที่จัดท านอกระบบ สิง่ที่ต้อง
ด าเนินการ เจ้าหน้าที่ตรวจบัญชี
ประจ าวนัตรวจรายงานเงินสดคงเหลือ
ประจ าวนัทั้ง 2 ระบบ ทุกวัน และ
น าเสนออธิบดีเซน็รับรองความถูกต้อง
ทุกเดือน 
2. เนื่องจากเงินยืมราชการมีจ านวน
มากและลูกหนี้ทีส่่งใช้เงนิยืมลา่ช้าเปน็
ของหน่วยงานส่วนกลางที่ยืมเงนิจาก
กองคลัง สิ่งที่ต้องด าเนินการ กองคลัง
ต้องวางมาตรการเร่งรัดหนี้ให้เคร่งครัด
เพิ่มมากขึ้น และน าระบบสารสนเทศมา
ใช้ควบคุม ก ากับ ติดตาม 
3. การส่งรายงานงบทดลองไมท่ัน
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปมีผล
กับการประเมินผลการการปฏบิตัิงาน
ด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง เนือ่งจาก
การปรับปรุงบัญชลี่าช้า และระยะเวลา



ในการลงนามผูบ้ริหารมีน้อย สิ่งที่ต้อง
ด าเนินการ เจ้าหน้าทีป่ฏิบัตงิานด้าน
บัญชีต้องปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบนัและน าเสนอรายงานต่ออธิบดี
ลงนามรับรองภายในวนัที่ 7 ของเดือน
ถัดไป 

การตรวจสอบด้านการปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบ 
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/
จัดอบรม มีการด าเนินการเบิกจ่ายเป็นไป
ตามระเบียบที่ก าหนด และมีเอกสาร
ประกอบการเบิกครบถ้วน ถูกต้อง 
 
 
 
2. ใบส าคัญจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงนิ
งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 
ด าเนินการเปน็ไปตามที่พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
 
 

 
 
1. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ/จัดอบรม มีการด าเนินการ
เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
 
 
 
 
2. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ 
และเงินนอกงบประมาณ ต้องด าเนินการ
เป็นไปตามทีพ่ระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 

 
 
1.กองคลังได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ
ที่ก าหนด สิ่งที่ต้องด าเนนิการ ให้
ผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน 
ตรวจสอบการปฏิบตัิงานและรายงาน
ผลต่อผู้อ านวยการกองคลังทราบทุก
เดือน 
  
2.กองคลังได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ
ที่ก าหนด สิ่งที่ต้องด าเนนิการ ให้
ผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน 
ตรวจสอบการปฏิบตัิงานและรายงาน
ผลต่อผู้อ านวยการกองคลงัทราบทุกเดือน 

การตรวจสอบการปฏิบัตงิานหรือการ
ด าเนินงาน 
1. การสอบทานการประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน หน่วยงานมกีารจัดท า
รายงานผลการประเมินการควบคุม
ภายใน เสนอผู้อ านวยการกองคลังทัน
ตามก าหนด รวมทั้งมีการจัดท ามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน (SOP) และมีการทบทวน
เป็นปัจจบุัน 
2. การบริหารพัสดุและทรัพยส์นิ มี
ระบบควบคุม การเก็บ การดูแลรักษา
ทรัพย์สิน ได้แก่วัสดุทั่วไป และครุภัณฑ์ 
การปฏิบัติเปน็ไปตามพระราชบญัญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
3. การใช้จ่ายเงินตามมติ ครม. 
หน่วยงานมีการจัดท าแผนการใช้จ่ายเงนิ
เงินสอดคล้องกับมติ ครม. และมีการ
ก ากับดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณในที่
ประชุม 

 
 
1. การปฏิบัติงานหรือการด าเนนิงาน 
หน่วยงานต้องมีกิจกรรมการควบคุมตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏบิัตกิาร
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
พ.ศ.2561 
 
2. การบรหิารพัสดุและทรัพยส์นิ การ
ปฏิบัติต้องเปน็ไปตามพระราชบญัญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 
 
 
3. การใช้จ่ายเงินต้องเปน็ไปตามแผนการ
ใช้จ่ายเงิน และสอดคล้องกับมต ิครม. 
ก าหนด 

 
 
1.กองคลังได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ
ที่ก าหนด สิ่งที่ต้องด าเนนิการ ให้
ผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน 
ตรวจสอบการปฏิบตัิงานและรายงาน
ผลต่อผู้อ านวยการกองคลังทราบทุก
เดือน 
 
2.กองคลังได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ
ที่ก าหนด สิ่งที่ต้องด าเนนิการ ให้
ผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน 
ตรวจสอบการปฏิบตัิงานและรายงาน
ผลต่อผู้อ านวยการกองคลังทราบทุก
เดอืน 
3.กองคลังได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ
ที่ก าหนด สิ่งที่ต้องด าเนนิการ ให้
ผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน 
ตรวจสอบการปฏิบตัิงานและรายงาน
ผลต่อผู้อ านวยการกองคลังทราบทุกเดือน 
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มาตรการ และแผนขับเคลื่อนการควบคุม การก ากับดูแล การบริหารงาน กองคลัง 113 

มาตรการ ประเด็นความรู้ กิจกรรมด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.
ค. 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ
บริหารการเงิน
การคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง  การเก็บรักษาเงิน
และการน าเงินส่งคลังพ.ศ.
2562 
- พระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.
2561 
- หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ พ.ศ.2561 
- พระราชบัญญัติ การจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- พระราชบัญญัติ วธิีการ
งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 

1.1 เผยแพร่ ให้เจา้หน้าที่ทกุระดับทราบถึงระบบ
การควบคุม การก ากับดูแล การบริหารงานของกอง
คลัง 

   √         
 

กลุ่มบัญช ี

1.2 จัดท าคู่มือ (SOP) หรือ Flow chat 
หลักเกณฑ์/แนวทางการปฏบิัติงานทุกระบบงาน √            

 
ทุกกลุ่มงาน 

1.3 จัดท าและส่งรายงานการเงินต่อหนว่ยงานผู้
ก ากับดแูลตามกฎหมาย ระเบยีบ อยา่งเคร่งครัด √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 
กลุ่มบัญช ี

1.4 มีฐานข้อมูลงานคลัง (กฎหมาย ระเบียบ ฯ ที่
เกี่ยวกบักระบวนการบริหารการเงินการคลัง)ที่เป็น
ปัจจุบัน √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 
ทุกกลุ่มงาน 

1.5 ผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงานตรวจสอบ
การปฏิบัติงานเบือ้งต้นและรายงานผลการ
ตรวจสอบให้ผู้อ านวยการกองคลังทราบทุกเดือน    √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 
ผูต้รวจสอบ

ภายในประจ า
หน่วยงาน 

1.6 ผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงานตรวจสอบ
การปฏิบัติงานเบือ้งต้นและส่งรายงานผลการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส ใหก้ลุ่มตรวจสอบภายใน   √   √   √   √ 

 
ผูต้รวจสอบ

ภายในประจ า
หน่วยงาน 

1.7 คณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการ
ประเมินการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ภายในวันที ่30 กันยายน 2563 

√            

 
คณะกรรมการ
ควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน 

1.8 ด าเนินการตามขอ้เสนอแนะของผู้ตรวจสอบ
ภายในกรมอนามยัและภายนอกกรมอนามัย และ
รายงานผลให้กลุ่มตรวจสอบภายในและภายนอก
กรมอนามัยทราบ ภายใน 30 วัน 

 

           

ขึ้นอยู่กบัการ
เข้าตรวจของ  
ผูต้รวจสอบ
ภายในกรม
อนามัยและ
ภายนอกกรม
อนามัย 

ทุกกลุ่มงาน 
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 ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข  117 

 นายมณฑล  ตาลเยื้อน ผู้แทนกลุ่มการเงินน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด118 

ที ่2.2 ดังนี้ 119 

มิติที่ สิ่งท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ สิ่งท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

มิติที่ 1 บุคลากรในองค์กร
มีสุขภาพดี Happy Body 

1. ส ารวจสถานการณ์สุขภาพบุคลากร   
กองคลัง พร้อมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ 
สุขภาพบุคลากรกองคลัง 

1. แจ้งเวียนนโยบาย มาตรการ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพที่ดี
ของบุคลากร 

 2. ก าหนดนโยบาย มาตรการส าคัญ 
ก าหนดความรู้ของบุคลากรกองคลัง 

2. วัดค่า BMI ของบุคลากรของ
กองคลัง รอบปัจจุบัน ในวันที่ 6
กุมภาพันธ์ 2563 

 3. แผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของ  
 บุคลากรกองคลัง  

 
มิติที่ 2 การจัดการข้อมูล 
และความรู้ DM & KM 

1. ส ารวจสถานการณ์ความรู้ของบุคลากร
กองคลัง พร้อมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์
ความรู้บุคลากรกองคลัง 

1. แจ้งเวียนนโยบาย มาตรการ
ส าคัญ แผนปฏิบัติการจัดการ
ข้อมูลและความรู้ 

 2. แผนการจัดการข้อมูลและความรู้ 
3. แผนปฏิบัติการจัดการข้อมูลและความรู้ 
4. ก าหนดนโยบาย มาตรการส าคัญ 
5. คู่มือ KM กลุ่มการเงิน (ของคุณวิษณุ) 

2. จัดประชุมคณะท างาน       
การจัดการความรู้ (วันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2563  
3. น าข้อมูลและความรู้ขึ้น 
Website ของหน่วยงาน 

มิติที่ 3 ความผูกพันต่อ
องค์กร Engagement 

1. ส ารวจสถานการณ์การมีความสุข  
ความผูกพันของบุคลากรในกองคลัง   
พร้อมทั้ง วิเคราะห์สถานการณ์การมี
ความสุขความผูกพันของบุคลากรในกองคลัง  
2. ก าหนดนโยบาย มาตรการส าคัญ 
3. แผนปฏิบัติการส่งเสริมความผูกพันต่อ
องค์กร                               

1. แจ้งเวียนนโยบาย มาตรการ
ส าคัญ แผนปฏิบัติการส่งเสริม   
ความผูกพันต่อองค์กร             
2. ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนฯ
ที่ก าหนดไว้ 
3. ส ารวจสถานการณ์การมีความสุข  
ความผูกพันของบุคลากรในกองคลัง   
พร้อมทั้ง วิเคราะห์สถานการณ์ 
ความสุขความผูกพันของบุคลากร 
ในกองคลัง (รอบหลังจากการจัด
กิจกรรม) 

 120 

มิติที่ประชุม  รับทราบ 121 

 122 

 123 

 124 

 125 
 126 
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 ตัวช้ีวัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  127 

 นางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล ผู้แทนกลุ่มงบประมาณน าเสนอรายงานผลการด าเนินงาน128 

ตัวชี้วัดที่ 2.3  ดังนี้  129 

1. นโยบาย  มาตรการ ประเด็นความรู้ที่น ามาใช้ 130 

ด้านนโยบาย 131 

 ด าเนินการตาม แนวทางในการด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 132 

โดยได้รับความเห็นชอบจากกรม (ตามหนังสือกองคลัง ที่ สธ 0903.02/ ว8267 ลงวันที่ 6 พ.ย. 2562)  133 

ด้านมาตรการ 134 

1. ให้ทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ135 

ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน (ด าเนินการต่อเนื่องจากมาตรการในเดือน ธ.ค. 2562) 136 

2. เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านให้ครบทุกเดือน 137 

ประเด็นความรู้ที่น ามาใช้ 138 

1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 139 

2. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 140 

3. หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่เบิกจ่ายใน141 

ลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561 142 

2. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 2562 – มี.ค. 2563) และผลการเบิกจ่าย143 

งบประมาณตั้งแต่ ต.ค. 2562 – มี.ค. 2563 144 
 145 

  ด าเนินการวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณและมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 146 

 
ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 

ก.พ. 

63 
มี.ค. 63 รวม 

แผนการ

เบิกจ่าย 
112,900 707,000 411,960 166,500 42,000 59,740 

1,500,100 

 

ผลการ

เบิกจ่าย 
112,969.25 707,022.16 411,969.31 166,539.78 - - 

1,398,500.50 

 

ร้อยละ/เดือน 7.53 47.10 27.45 11.1 - - 93.17 

ร้อยละสะสม 7.53 54.63 82.08 93.17    

         ณ  วันที่  31 ม.ค. 63  กองด าเนินการตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณและสามารถเบิกจ่ายได้สูงกว่า147 

เป้าหมายที่กรมก าหนด โดยมีผลเบิกจ่ายสะสมร้อยละ 93.17 (เป้าหมายของกรมอยู่ที่ร้อยละ 90)  148 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการและรับทราบผลการด าเนินงาน 149 

 150 

 ตัวชี้วัดที่ 2.4 … 151 

 152 
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 153 

 154 

 ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่155 

องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558 / PMQA 4.0  156 

 นางสาวปวิตรา  รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มพัสดุน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด 157 

 ที่ 2.4 ดังนี้ 158 

 การด าเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ และ 159 

การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร มีการสื่อสารแผนขับเคลื่อนฯ ให้ทุกกลุ่มงานในกองคลัง เพ่ือให้160 

บุคลากรทราบการด าเนินการ และผู้รับผิดชอบติดตาม ก ากับให้เป็นไปตามแผนฯ โดยรายงานการด าเนินการ161 

ของกิจกรรมในเดือนมกราคม 2563 ดังนี้  162 

มาตรการ ประเด็นความรู้ กิจกรรมด าเนินการ  
(เดือนมกราคม) 

วิธีการ ผู้รับผิดชอบ 

เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ
บริหารการเงินการคลัง  

การบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศ 

1.5 มีฐานข้อมูลงานคลัง
ที่เป็นปัจจุบัน DM/KM 

ส ารวจสถานการณ์ความรู้พร้อมทั้ งวิ เคราะห์
สถานการณ์ความรู้บุคลากรกองคลัง เพื่อทราบ 
GAP เพื่อน ามาก าหนดเป็นนโยบาย มาตรการ โดย
มีแผนการจัดการข้อมูลและความรู้/แผนปฏิบัติการ
จัดการข้อมูลและความรู้ และคู่มือ KM  

กลุ่มการเงิน 

  1 . 7  ป รั บ ป รุ ง ก า ร
ให้บริการงานจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยนวัตกรรม 

การแจ้งเอกสารให้กับคณะกรรมพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุด้วย QR Code เป็นการปรับปรุงการ
ให้บริการ ค านึงถึงการลดต้นทุน และตอบโจทย์ 
ใน 3 เร่ือง คือ 
1. ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมาปรับปรุงการ
ให้บริการ 
2. ปรับปรุ งกระบวนการ ลดการท า ซ้ าและ 
ลดความผิดพลาด  
3. การใช้นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน   

กลุ่มพัสดุ 

ปรับปรุงกระบวนการบริหารงาน
คลังให้มีความโปร่งใส 

- แนวปฏิบัติระบบการ
ควบคุมภายในภาค
ราชการ 
- การบริหารความเส่ียง 

3.3 ปรับปรุงกระบวนงาน 
(Flowchart) ในภาระกิจหลัก 

ก าหนดให้ทุกกลุ่มงานจัดท า flowchart ใน
กระบวนงานหลกัของกลุ่มงาน จ านวน 2 
กระบวนงาน เพื่อให้ทุกกลุ่มงานมีแผนผงัการ
ด าเนินงาน มีจุดควบคุมกระบวนงาน (จดุควบคุม
ความเส่ียง) และก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินงาน 

กลุ่มบัญชี 

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท างาน
และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ท างาน  

- คุณภาพชวีิตการ
ท างานและความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการ
ท างาน 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ  
(เป็นการด าเนินการตาม
นโยบายองค์กรสร้างสุข)  
 

มิติ Happy Body  
ส ารวจสถานการณ์สุขภาพบุคลากรกองคลัง พร้อม
ทั้งวิเคราะห์สุขภาพบุคลากรกองคลัง โดยก าหนด
นโยบาย มาตรการส าคัญ ก าหนดความรู้บุคลากร
กองคลัง แผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพทีดีของ
บุคลากรของกองคลัง  

กลุ่มการเงิน 

   มิติ ความผูกพันองค์กร  
ส ารวจสถานการณ์การมีความสุข ความผูกพัน
พร้อมวิเคราะห์ GAP ของบุคลากรกองคลัง 
ก าหนดนโยบาย มาตรการที่ส าคัญ เพือ่น ามา
ก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการในการส่งเสริมความ
ผูกพันต่อองค์กร 

 

  163 

กลุ่มพัสดุ... 164 

 165 
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 166 

 กลุ่มพัสดุ ขอแบบฟอร์มความพึงพอใจที่แต่ละกลุ่มงานเคยท าไว้เพ่ือส ารวจความพึงพอใจ167 

ของผู้มาใช้บริการทั้งที่เป็นบุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานแล้ว และหากมียังใช้หรือไม่  168 

มิติที่ประชุม  รับทราบ 169 
 170 

 ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ171 

หน่วยงาน 172 

 นางสาวรัตน์ติยา  ข าแก้ว หัวหน้ากลุ่มงบประมาณน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด  173 

ที่ 2.5 ดังนี้ 174 

 ระดับที่ 1 มีฐานข้อมูลและวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 175 

 ระดับที่ 2 ก าหนดมาตรการในการปิดช่องว่าง (Gap Analysis) ไม่มีการเปลี่ยนมาตรการ 176 

เนื่องจากสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนการด าเนินงาน และมาตรการคลอบคลุมแล้ว 177 

 178 

 ระดับที่ ๓ มีผังกระบวนการท างานและมีการก ากับติดตามมีการก ากับติดตามในการ179 

ประชุมกองคลังและได้ปรับเปลี่ยนข้อมูลผลการปฏิบัติงานในระบบ DOC เป็นปัจจุบัน  180 

 การเตรียมการท าแผนปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนหลัง 181 

 ได้ชี้แจ้งให้ทุกกลุ่มงานทราบแผนปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนหลัง โดยกลุ่มงานที่มีแผนการ 182 

จัดประชุมให้เตรียมการจัดท าโครงการล่วงหน้า เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในระบบ DOC  183 

 มติที่ประชุม รับทราบ มอบกลุ่มการเงินจัดท ารายละเอียด 2 โครงการ และกลุ่มบัญชี 1 โครงการ 184 

 185 

 ตัวชี้วัดที่ 1.25 ระดับความส าเร็จของจ านวนงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ หรือ186 

นวัตกรรมที่ด าเนินการได้อย่างน้อย 1 เรื่อง และถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย 1 เรื่อง ดังนี้ 187 

 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด หัวหน้ากลุ่มอ านวยการน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด188 

ที่ 1.25 ดังนี้ 189 

 (1) นวัตกรรมที่ด าเนินการ ในเดือนมกราคม 2563 ได้ด าเนินการจัดการประชุม190 

ทดลองใช้ระบบบริหารและการเงินการคลัง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00น. ณ ห้อง191 

ประชุมกองคลัง โดยทดลองบันทึกข้อมูลด้านการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ พบปัญหาการบันทึก192 

ข้อมูล Function การจัดสรรงบประมาณ และการโอนเงินงบประมาณยังต้องฝึกปฏิบัติและท าความเข้าใจ193 

วิธีการบันทึกข้อมูล โดยนัดประชุมทดลองบันทึกข้อมูลด้านงานอื่นๆ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 194 

 (2) นวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ ในเดือนมกราคม 2563 ได้ก าหนดรูปแบบ195 

รายงานในระบบควบคุมภายในระบบควบคุม ก ากับ และติดตามเงินยืมราชการฯ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการ196 

รายงานต่อผู้บริหาร โดยได้ท าการติดต่อผู้รับจ้าง เพ่ือด าเนินการจัดจ้างพัฒนาระบบควบคุม ก ากับ และติดตาม197 

เงินยืมฯ  198 
 199 

มิติที่ประชุม  รับทราบ 200 

 201 

 202 

 203 

 204 

 205 
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 206 

 207 

 ตัวชี้วัด Function F 1 - 4 ระดับความส าเร็จในการจัดหาครุภัณฑ์ ประจ าปี208 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งเกิน 2 ล้านบาท 209 

 นางสาวปวิตรา  รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มพัสดุน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด 210 

Function F 1 – 4 ดังนี้  211 

  การด าเนินการของตัวชี้วัด ซึ่งวัดผลการด าเนินการเผยแพร่แผนซื้อ/จ้างจนถึงขั้นตอนได้212 

ตัวผู้ขาย/หรือผู้รับจ้าง ทุกโครงการ รวม 12 โครงการ ที่ด าเนินการจัดหาโดยกองคลัง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ213 

จัดจ้างแล้วทุกโครงการ ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการจัดหา ยังไม่ถึงขั้นตอนการประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา  214 

จึงอยู่ในระยะการติดตาม ก ากับ ตาม timeline และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ215 

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง และระเบียบที่เก่ียวข้อง  216 

 ขณะนี้มีนโยบายชะลอการจัดสรรงบประมาณงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 217 

จากรัฐบาล ซึ่งแจ้งว่างบประมาณจะจัดสรรได้ในราวไตรมาส 4 จึงส่งผลกระทบต่อมาตรการที่ก าหนดไว้       218 

ในรอบ 6 เดือนแรก สิ่งที่จะด าเนินการต่อไปคือการทบทวนมาตรการ ซึ่งก าหนดไว้กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563 219 

  220 

 มิติที่ประชุม  รับทราบ 221 
 222 

 Function 2 - 4 ระดับความส าเร็จของการใช้บัตรเครดิตราชการเพิ่มขึ้น 223 

 นางสาววิชุดา  แสงฤทธิ์ ผู้แทนกลุ่มบัญชีน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 224 

Function 2 - 4 ดังนี้ 225 

 การวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการใช้บัตรเครดิตราชการกองคลัง 226 

 ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการช าระเงินแบบ227 

อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) เพ่ือท าให้การใช้จ่ายมีความคล่องตัวลดการใช้    228 

เงินสดและเช็ค กระทรวงการคลังได้จัดท าหลักเกณฑ์และข้ันตอนการใช้บัตรเครดิตราชการ และแจ้งเวียนให้229 

ส่วนราชการเริ่มใช้บัตรเครดิตราชการในการปฏิบัตงิาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 โดยวัตถุประสงค์หลักๆ 230 

ของการใช้บัตรเครดิตราชการ คือ 231 

 1. เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินภาครัฐเพ่ิมข้ึนอีก 1 วิธี 232 

 2.  เพ่ือเพ่ิมความสะดวก คล่องตัว และปลอดภัยให้กับบุคคลากร ที่ไปปฏิบัติงานไม่ต้องถือเงินสดจ านวนมาก 233 

 3. เพ่ือให้มีระบบการตรวจสอบที่รัดกุมโปร่งใส 234 

 จากการประเมินข้อมูลเงินยืมราชการ, บัตรเครดิตราชการกรมอนามัย ย้อนหลัง 5 ปี 235 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 พบว่ากรมอนามัยมีการใช้บัตรเครดิตในการปฏิบัติงานน้อยมาก 236 

เมื่อเทียบกับการปฏิบัติงานโดยยืมเงินราชการ มีผลท าให้การส่งใช้หนี้เงินยืมไม่ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 237 

และเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังและผิดวินัยการเงินการคลังท าให้การตรวจสอบประจ าปี238 

ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินพบข้อทักท้วงที่ต้องด าเนินการตรวจสอบ ชี้แจงแก้ไข ให้ถูกต้อง อีกทั้งมีผล239 

ท าให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยจากวิเคราะห์ข้อมูลเป็นตารางและแผนภูมิได้ ดังนี้ 240 

ตาราง... 241 

 242 

 243 
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 244 

ตารางข้อมูลเงินยืมราชการ , บัตรเครดิตราชการ กรมอนามัย 245 

ปีงบประมาณ ลูกหนี้เงินยืมราชการ (ราย) บัตรเครดิตราชการ (ราย) 

2558 3,083 15 
2559 3,168 5 
2560 3,771 2 
2561 4,399 38 
2562 4,413 107 

 246 

แผนภูมิข้อมูลเงินยืมราชการ , บัตรเครดิตราชการ กรมอนามัย 247 

 248 
 249 

 ปัญหา/อุปสรรค/Gap 250 

 1. หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ยังมีความคิดว่าการใช้บัตรเครดิตราชการเป็นเรื่อง251 

ยุ่งยากกว่าการยืมเงินราชการ 252 

 2. หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย เข้าใจผิดว่ามีสิทธิเลือกที่จะใช้หรือไม่ใช้บัตรเครดิตราชการก็ได้ 253 

 โดยจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว กองคลังได้ก าหนด มาตรการ/แผนการ254 

ด าเนินงานดังนี้   255 

  1. มาตรการที่ก าหนด 256 

 1. เสนอเรื่องให้กรมฯ ทราบหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเครดิตราชการ               257 

ที่กระทรวงการคลังก าหนดให้ส่วนราชการน ามาใช้ เพ่ือแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกรมฯ น าไปปฏิบัติ 258 

 2. ก าหนดมาตรการการใช้บัตรเครดิตราชการกรมอนามัย 259 

 3. กองคลังจัดท าหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเครดิตราชการของกรมอนามัย260 

เผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัต ิ261 

 262 

4. กองคลัง… 263 

 264 

 265 
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 266 

 267 

 268 

 4. กองคลังจัดอบรมเพ่ือสร้างความรู้คามเข้าใจให้กับหน่วยงาน ถึงวิธีการใช้บัตรเครดิต269 

ราชการ 270 

 5. ติดตามประเมินผลการใช้บัตรเครดิตราชการ และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในทางปฏิบัติ 271 

 2. ประเด็นความรู้ 272 

 - หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0407.2/ว56 ลว 30 พฤษภาคม 2559              273 

เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ 274 

 - ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 275 

สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 4 -2563 (5 กพ. 63) 276 

 277 

3. แผนการด าเนินงาน 278 

ล าดับ กิจกรรม/ขั้นตอน 
หน่วย
นับ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 

เสนอเรื่องให้กรมฯ ทราบหลักเกณฑ์และข้ันตอนการใช้
บัตรเครดิตราชการที่กระทรวงการคลังก าหนดให้ส่วน
ราชการน ามาใช้ เพื่อแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัด
กรมฯ น าไปปฏิบัติ 

1 ชุด พ.ย. 2562 
กลุ่มบัญชี     
กองคลัง 

2 ก าหนดมาตรการการใช้บัตรเครดิตราชการกรมอนามัย 1 ฉบับ พ.ย. 2562 กรมอนามัย 

3 
กองคลังจัดท าหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเครดิต
ราชการของกรมอนามัยเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานทราบ
และถือปฏิบัติ 

1 
Chart 

พ.ย. 2562 
กลุ่มบัญชี     
กองคลัง 

4 
กองคลังจัดอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
หน่วยงาน ถึงวิธีการใช้บัตรเครดิตราชการ 

1 ครั้ง 
ก.พ. – มี.ค. 

2563 
กลุ่มการเงิน    

กองคลัง 

5 
จัดท าแบบสอบถามเพ่ือติดตามประเมินผลการใช้   
บัตรเครดิตราชการ และสรุปผลการประเมินพร้อม
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในทางปฏิบัติ 

1 ครั้ง เม.ย. 2563 
กลุ่มบัญชี     
กองคลัง 

มิติที่ประชุม  รบัทราบ 279 

 280 

 281 

 282 

 283 

 284 

 285 

 286 

 287 

 288 

 289 

 290 

 291 
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 292 

 293 
 294 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ 295 
 296 

 4.1 มอบนายทรงวุฒิ  สอดสุด เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ297 

ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย แทนนายทรรศชล  ดวงมณี ซึ่งสอบบรรจุได้ 298 

และโอนย้ายไปด ารงต าแหน่งงานที่สูงขึ้น โดยคณะกรรมการฯ มีก าหนดการประชุม ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 299 

เวลา 09.30 – 16.30 น. 300 

 4.2 ให้กลุ่มงานทุกกลุ่มจัดประชุมภายในกลุ่มงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และน าเข้า   301 

ที่ประชุมกองคลัง  302 

 4.3. ด้วยกรมอนามัยก าหนดเกณฑ์ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐาน303 

ก าหนดต าแหน่งประเภทอ านวยการ ซึ่ งได้แจ้งเวียนหน่วยงานตามหนังสือของกองการเจ้าหน้าที่                  304 

ที่ สธ 0902.03/ว556 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 ให้เจ้าหน้าที่นักวิชาการศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์ 305 

เพ่ือความก้าวหน้าในสายงานอาชีพต่อไป 306 

 4.4 ให้หัวหน้าทุกกลุ่มงานก ากับดูแลการจัดท าตัวชี้วัด พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง   307 

ของเอกสารก่อนน าเข้าระบบ DOC 308 

มิติที่ประชุม  รับทราบ 309 

 310 
 311 

เลิกประชุมเวลา ๑6.3๐ น. 312 

 313 

 นางพิสมัย  พุ่มสุข ผู้จดรายงานการประชุม 314 

 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด ผู้ตรวจรายงานการประชุม 315 

  316 

 317 
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