






การประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัด                                                              
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ครั้งที ่11/2563 วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
  

                                                                     
                                                  ……………………………………….. 
 
 
ผู้มาประชุม 
 

1. นางสาวรัตน์ติยา ข าแก้ว  นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการพิเศษ ประธาน 
2. นางสาวปวิตรา รุ่งเรือง นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัสดุ 
3. นางสาวจีระภา   ขาวละเอียด เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ 
4. นางสาวสิดาพร หวังทรัพย์น้อย นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กลุ่มการเงิน 
5. นางสาวฉัตรรัตน์   ต้นภูบาล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงบประมาณ 
6. นางสาวบุษณ ี ม่วงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มการเงิน 
7. นางสาววิชุดา แสงฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มบัญชี 
8. นายวิษณุ แซ่เตียว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มการเงิน 
9. นายรังสฤษด์ิ เชื้อดวงผุย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุ่มพัสดุ 
10. นางพิสมัย   พุ่มสุข เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กลุ่มอ านวยการ 
11. นางสาววนชัพร ศรีกอนติ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มอ านวยการ 
12. นางสาวดวงกมล คล้ายพึ่งสินธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มพัสดุ 
13. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ ชัยมงคล นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มการเงิน 
14. นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบัญชี 
15. นางสาวอุษณี ทองชมพู พนักงานพัสดุ ระดับ ส3 กลุ่มพัสดุ 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.๓๐ น. 
 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ประธานแจ้งให้ทราบว่าส าหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการติดตามรายงานความก้าวหน้า  ตามแผนปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดค ารับรองฯ กองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนหลังมีตัวชี้วัดจ านวน 9 ตัว  

 

มิติที่ประชุม  รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2563 
 ประธานขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ๒๕๖3 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา  
  การติดตามผลการด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลัง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563) ประจ าเดือนสิงหาคม 2563      

แต่ละกลุ่มงานรายงานผลการจัดท าตัวชี้วัดตามความรับผิดชอบดังนี้ 
 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.25 ระดับความส าเร็จของจ านวนงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรม
ที่ด าเนินการได้อย่างน้อย 1 เรื่อง และถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย 1 เรื่อง  
 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด หัวหน้ากลุ่มอ านวยการน าเสนอรายงานผลการด าเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 1.25 ดังนี้ 
 1. น วัตกรรมที่ ด า เนินการ (ระบบบริหารการเงินการคลั ง D-Fins) ได้ ด า เนิ นการ             
ตาม Template ในระดับที่ 5 ขั้นตอนการด าเนินการจัดท ารายงานการถอดบทเรียนกระบวนการสร้างนวัตกรรม   
“ระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins)” และประเมินผลการใช้งานระบบฯ จากการประเมินผลในการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาภาคีเครือข่ายระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2563 
ณ โรงแรม อีโค่ โคซี่ บีชฟร้อน รีสอร์ท ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งให้ผู้ใช้งานระบบฯ ของหน่วยงานส่วนกลางเข้าร่วม
ประชุมมาจัดท ารายงานสรุปผลการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เสนอผู้อ านวยการกองคลังทราบเรียบร้อยแล้ว  
 2. นวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ (ระบบควบคุม ก ากับและติดตาม เงินยืมราชการทางอิเล็กทรอนิกส์) 
ขณะนี้ได้ด าเนินการตาม Template ดังนี้ 

    ระดับที่ 4  ได้ด าเนินการประเมินผลการน าไปใช้ประโยชน์ในกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ  
(1) กลุ่มเจ้าหน้าที่ส่วนกลางโดยการประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบฯ 
(2) กลุ่มเจ้าหน้าที่กองคลังที่ปฏิบัติงานการยืมเงินราชการ     

 ระดับที่ 5  ได้จัดท ารายงานสรุปผลและประเมินผลการน าไปใช้ประโยชน์ของระบบควบคุม
ก ากับและติดตาม เงินยืมราชการฯ มีรายละเอียด ดังนี้  
          กลุ่มเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง โดยการประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบฯ 
จ านวน 31 คน มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก  
  กลุ่มเจ้าหน้าที่กองคลังที่ปฏิบัติงานการยืมเงินราชการ โดยการประชุมถอดบทเรียน      
การใช้งาน/ใช้ประโยชน์ของระบบฯ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่กองคลังผู้ปฏิบัติงานเงินยืมราชการเข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนฯ 
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 มีสรุปรายละเอียดและพบปัญหาในการใช้งานดังนี้ 
 
         1. การตรวจสอบ…
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1. การตรวจสอบข้อมูลการติดตามทวงหนี้เงินยืมราชการมีความคล่องตัวมาก 
สามารถดูข้อมูลในระบบฯ ได้ตลอดเวลา และทราบถึงสถานการณ์ยืมเงินราชการว่าอยู่ในขั้นตอนใด 

2. จากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019       
มีการยืมเงินราชการ ช่วงเวลา 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2563 มีจ านวนลดลงเหลือ 212 ราย และการตรวจสอบ
ข้อมูลการติดตามทวงหนี้เงินยืมราชการแต่ละรายยืม ในเดือนกรกฏาคม 2563 ไม่มีการทวงหนี้ผู้ยืมเงินราชการ 
  3.  การเพ่ิมเมนูการเรียกรายงานสรุปข้อมูล เงินยืมราชการ เป็นรายวัน  รายเดือน และรายปี   
ท าให้สามารถจัดท าสถิติการเข้าใช้งาน และจ านวนการยืมเงินราชการ ทั้ งรายวัน รายเดือน รายปี รายหน่วยงาน 
และรายบุคคล ท าให้การตรวจสอบการใช้หนี้ยืมเงินราชการมีความสะดวก ครบถ้วน และรวดเร็วยิ่งขึ้น 
มิติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.28 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19 
     นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด หัวหน้ากลุ่มอ านวยการน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด
ที่ 1.28 กองคลังด ำเนินกำรตำม Template ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19     
ซึ่งมดี าเนินการต่อดังนี้ 
 ระดับที่ 4 จัดท ารายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณในเดือนกรกฎาคม 2563 มีการเบิกจ่าย      
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น (COVID-19) ซึ่งมีผลกำรเบิกจ่ำยคิดเป็นร้อยละ 90.71 
 ระดับที่ 5 อยู่ระหว่างการรายงานสถานการณ์ COVID-19 จำกเว็บไซต์ 

http://covid19.anamai.moph.go.th 
มิติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการควบคุม การก ากับดูแล การบริหารงาน 
  นางสาววิชุดา แสงฤทธิ์ ผู้แทนกลุ่มบัญชี น าเสนอรายงานผลการด าเนินการของตัวชี้วัดที่ 2.1
การด าเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ประจ าเดือนสิงหาคม 2563 มีดังนี ้
 

กิจกรรม/ขั้นตอน  
การด าเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่ ได้ปฏิบัติ
จริง 

สภาพการด าเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค/แนว
ทางการแก้ไข 

หลักฐานประกอบการ
ด าเนินงาน ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
ระหว่างการ
ด าเนินงาน  

ยั ง ไ ม่ ไ ด้
ด าเนินงาน 

1.1 เผยแพร่ ให้
เจ้ำหน้ำที่ทุกระดับทรำบ
ถึงระบบกำรควบคุม   
กำรก ำกับดูแล 
กำรบริหำรงำนของ    
กองคลัง 

1.1 เผยแพร่ ให้เจ้ำหนำ้ที่
ทุกระดับทรำบถึงระบบ
กำรควบคุม กำรก ำกับ
ดูแล กำรบริหำรงำนของ
กองคลัง 

√    อัพโหลดเอกสำรข้อมูล
ขึ้นระบบ DOC กรม
อนำมัย เรียบร้อยแล้ว 
 

1.2 จัดท ำคู่มือ (SOP) 
หรือ Flow chart 
หลักเกณฑ์/แนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนทุกระบบงำน 

1.2 จัดท ำคู่มือ (SOP) 
หรือ Flow chart 
หลักเกณฑ์/แนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนทุกระบบงำน 

√    อัพโหลดเอกสำรข้อมูล
ขึ้นระบบ DOC กรม
อนำมัย เรียบร้อยแล้ว 
 

1.3 จัดท ำและส่งรำยงำน
กำรเงินต่อหน่วยงำนผู้
ก ำกับดแูลตำมกฎหมำย 
ระเบียบ อย่ำงเคร่งครัด 

1.3 จัดท ำและส่งรำยงำน
กำรเงินต่อหน่วยงำนผู้
ก ำกับดแูลตำมกฎหมำย 
ระเบียบ อย่ำงเคร่งครัด 

√    อัพโหลดเอกสำรข้อมูล
ขึ้นระบบ DOC กรม
อนำมัย เรียบร้อยแล้ว 

1.4 มีฐำนข้อมูลงำนคลัง 
(กฎหมำย ระเบียบ ฯ ที่
เกี่ยวกบักระบวนกำร
บริหำรกำรเงินกำรคลัง)

1.4 มีฐำนข้อมูลงำนคลัง 
(กฎหมำย ระเบียบ ฯ ที่
เกี่ยวกบักระบวนกำร
บริหำรกำรเงินกำรคลัง)ที่

√    อัพโหลดเอกสำรข้อมูล
ขึ้นระบบ DOC กรม
อนำมัย เรียบร้อยแล้ว 
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กิจกรรม/ขั้นตอน  
การด าเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่ ได้ปฏิบัติ
จริง 

สภาพการด าเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค/แนว
ทางการแก้ไข 

หลักฐานประกอบการ
ด าเนินงาน ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
ระหว่างการ
ด าเนินงาน  

ยั ง ไ ม่ ไ ด้
ด าเนินงาน 

ที่เป็นปัจจุบัน เป็นปัจจุบัน  
 

1.5 ผู้ตรวจสอบภำยใน
ประจ ำหนว่ยงำน
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน
เบื้องต้นและรำยงำนผล
กำรตรวจสอบให้
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง
ทรำบทุกเดือน 

1.5 ผู้ตรวจสอบภำยใน
ประจ ำหนว่ยงำน
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน
เบื้องต้นและรำยงำนผล
กำรตรวจสอบให้
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง
ทรำบทุกเดือน 
 

√    อัพโหลดเอกสำรข้อมูล
ขึ้นระบบ DOC กรม
อนำมัย เรียบร้อยแล้ว 
 

1.6 ผู้ตรวจสอบภำยใน
ประจ ำหนว่ยงำน
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน
เบื้องต้นและส่งรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบทกุไตร
มำส ให้กลุ่มตรวจสอบ
ภำยใน 

1.6 ผู้ตรวจสอบภำยใน
ประจ ำหนว่ยงำน
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน
เบื้องต้นและส่งรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบทกุไตร
มำส ให้กลุ่มตรวจสอบ
ภำยใน 

  √  ยังไม่ถึงระยะ 
เวลำด ำเนินกำร 

1.7 คณะกรรมกำร
ควบคุมภำยในของ
หน่วยงำน ด ำเนินกำร
รวบรวมข้อมูลและ
รำยงำนผลกำรประเมิน
กำรควบคุมภำยใน
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563  

1.7 คณะกรรมกำร
ควบคุมภำยในของ
หน่วยงำน ด ำเนินกำร
รวบรวมข้อมูลและ
รำยงำนผลกำรประเมิน
กำรควบคุมภำยใน
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563  

√    อัพโหลดเอกสำรข้อมูล
ขึ้นระบบ DOC กรม
อนำมัย เรียบร้อยแล้ว
ในเดือน ก.ค.63 

1.8 ด ำเนินกำรตำม
ข้อเสนอแนะของผู้
ตรวจสอบภำยในกรม
อนำมัยและภำยนอกกรม
อนำมัย และรำยงำนผล
ให้กลุ่มตรวจสอบภำยใน
และภำยนอกกรมอนำมยั
ทรำบ ภำยใน 30 วัน 

1.8 ด ำเนินกำรตำม
ข้อเสนอแนะของผู้
ตรวจสอบภำยในกรม
อนำมัยและภำยนอกกรม
อนำมัย และรำยงำนผล
ให้กลุ่มตรวจสอบภำยใน
และภำยนอกกรมอนำมยั
ทรำบ ภำยใน 30 วัน 

 √   - 
 
 
 
 
 

 
 

2.1 จัดท ำช่องทำงกำร
ให้บริกำรรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
(เว็บไซต์กองคลัง ,กล่อง
รับข้อควำม ฯลฯ) 

2.1 จัดท ำช่องทำงกำร
ให้บริกำรรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
(เว็บไซต์กองคลัง ,กล่อง
รับข้อควำม ฯลฯ) 

√    อัพโหลดเอกสำรข้อมูล
ขึ้นระบบ DOC กรม
อนำมัย เรียบร้อยแล้ว 
 

2.2 ประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร แนวทำงกำร
จัดวำงระบบควบคุม
ภำยใน และกำร
ประเมินผลระบบกำร
ควบคุมภำยใน 

2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
แนวทำงกำรจัดวำงระบบ
ควบคุมภำยใน และกำร
ประเมินผลระบบกำร
ควบคุมภำยใน 

√    อัพโหลดเอกสำรข้อมูล
ขึ้นระบบ DOC กรม
อนำมัย เรียบร้อยแล้ว 
 

2.3 ปรับปรุง
กระบวนงำนในภำรกิจ
หลักให้เป็นปัจจบุัน 

2.3 ปรับปรุง
กระบวนงำนในภำรกิจ
หลักให้เป็นปัจจบุัน 

√    อัพโหลดเอกสำรข้อมูล
ขึ้นระบบ DOC กรม
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กิจกรรม/ขั้นตอน  
การด าเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่ ได้ปฏิบัติ
จริง 

สภาพการด าเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค/แนว
ทางการแก้ไข 

หลักฐานประกอบการ
ด าเนินงาน ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
ระหว่างการ
ด าเนินงาน  

ยั ง ไ ม่ ไ ด้
ด าเนินงาน 

(ปรับปรุง SOP) 
 

(ปรับปรุง SOP) 
 

อนำมัย เรียบร้อยแล้ว 

 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข  
   นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  ชัยมงคล ผู้แทนกลุ่มการเงินน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดที่ 2.2 ดังนี้ 
มิติที่ 1 

กิจกรรม/ขั้นตอน  
การด าเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง 

สภาพการด าเนินงาน หลักฐานประกอบการ
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินงาน 

จัดท าแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมให้บุคลากร        
กองคลังมีสุขภาพดี (P) 

จัดท าแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมให้บุคลากร     
กองคลังมีสุขภาพดี (P) 
(ปรับปรุงแผนฯ เพิ่มเติม
รอบ 6 เดือนหลัง) 

√   แผนปฏิบัติงานหลังจาก          
การปรับปรุงเพิ่มเตมิแล้ว 

ประชุมคณะท างาน 
ตัวช้ีวัดเพื่อรวบรมวเิคราะห์
สถานการณ์สุขภาพของ
บุคลากรในหน่วยงาน 

ประชุมคณะท างาน 
ตัวช้ีวัดเพื่อรวบรม
วิเคราะหส์ถานการณ์
สุขภาพของบุคลากร     
ในหน่วยงาน 
 

√   รายงานการประชุม        
กลุ่มการเงิน 

- ก าหนดนโยบาย 
- ก าหนดมาตรการส าคัญ 

- ก าหนดนโยบาย
(เพิ่มเติม) 
- ก าหนดมาตรการ
ส าคัญ (เพิ่มเติม) 

√   - ก าหนดนโยบาย 
(เพิ่มเติม) 
- ก าหนดมาตรการส าคัญ 
(เพิ่มเติม) 
 

ส ารวจสถานการณ์สุขภาพ
ของบุคลากรกองคลัง           
ปัจจุบันด้วยการวัดค่า BMI 

ส ารวจสถานการณ์
สุขภาพของบุคลากรกอง
คลัง ปัจจุบันด้วยการวัด
ค่า BMI 
วันท่ี 18 พ.ค. 2563 

√   ผลส ารวจค่า BMI 

ประเมินความเสี่ยงต่อ     
การเกิดโรคหัวใจและ    
หลอดเลือดสมองในอนาคต
ของบุคลากรอายุ 35 ปี
ขึ้นไป 
 

แจ้งเวียนประเมิน    
ความเสีย่งต่อการเกดิ
โรคหัวใจและหลอด
เลือดสมองในอนาคต
ของบุคลากรอายุ 35 ปี
ขึ้นไป 

√   หลักฐานประกอบ            
การตรวจร่างกายและ
วิเคราะห์ CV risk score 
(ระดับ 4 ของมิติ 2.2.1) 

การตรวจสุขภาพประจ า    
ปี 2563 ของบุคลากร     
ทุกคนในกองคลัง 
 

การตรวจสุขภาพประจ า 
ปี 2563   ของ
บุคลากรทุกคน  ในกอง
คลัง 

√ 
 
 
 

  ข้าราชการตรวจแล้ว 16 
คน ลูกจ้างประจ า 7 คน          
(เข้ารับการตรวจฯ ของ
สสม.) ต้องได้ร้อยละ 95 
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กิจกรรม/ขั้นตอน  
การด าเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง 

สภาพการด าเนินงาน หลักฐานประกอบการ
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินงาน 

 
 
 
 
รวบรวมหลักฐานการ
วิเคราะหป์ระกอบ            
การตรวจร่างกายและ
วิเคราะห์ CV risk score 
(ระดับ 4 ของมิติ 2.2.1) 

 
 
 
 
 
 
ประเมินความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดสมองใน
อนาคตของบุคลากรอายุ 
35 ปีข้ึนไป 

 
 
 
 
 
√ 

ขึ้นไปถึงจะได้ 0.3 
คะแนน ประมาณ 60 คน
ขึ้นไป 
 
 
รวบรวมหลักฐานการ
วิเคราะหป์ระกอบ            
การตรวจร่างกายและ
วิเคราะห์ CV risk score 
(ระดับ 4 ของมิติ 2.2.1) 

ส ารวจสถานการณ์สุขภาพ
ของบุคลากรกองคลัง           
ปัจจุบันด้วยการวัดค่า BMI 

ส ารวจสถานการณ์
สุขภาพของบุคลากรกอง
คลัง ปัจจบุันด้วยการวัด
ค่า BMI 
วันท่ี 18 ก.ค. 2563 

√   ผลส ารวจค่า BMI 

การเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้า
ใจ Season 2  

ลงทะเบียนการเข้าร่วม
กิจกรรมก้าวท้าใจ 
Season 2  

√   หลักฐานการการเข้าร่วม
กิจกรรมก้าวท้าใจ 

รายงานผลในระบบ DOC    √ Link รายงาน ผลระบ บ 
DOC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ 2  … 
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มิติที่ 2 
 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
การด าเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง 

สภาพการด าเนินงาน หลักฐานประกอบการ
ด าเนินงาน ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน 

1. จัดประชุมคณะท างาน
การจัดการความรู ้

จัดประชุมคณะท างานการ
จัดการความรู ้
 

√   รายงานการประชุม 

2. ด าเนินการ ดังนี ้
- ปรับปรุงแผนปฏิบตัิการ
จัดการข้อมลูและความรู้  
- ก าหนดนโยบาย (เพิ่มเติม) 
- ก าหนดมาตรการส าคัญ 
(เพิ่มเติม) 

- ปรับปรุงแผนปฏิบตัิการ
จัดการข้อมลูและความรู้  
- ก าหนดนโยบาย
(เพิ่มเติม) 
- ก าหนดมาตรการส าคัญ 
(เพิ่มเติม) 
 

√   แผนปฏิบัติงาน       
หลังการปรบัปรุง
เพิ่มเตมิแล้ว 

3. จัดกิจกรรม ดังนี ้
จัดกิจกรรม 
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในกลุ่มการเงิน 
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในกลุ่มอ านวยการ 
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในกลุ่มพสัด ุ
- ประชุมแลกเปลี่ยน 
ภายในกลุ่มงบประมาณ 
- ประชุมแลกเปลี่ยน 
ภายในกลุ่มบญัช ี
 

- ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูภ้ายในกลุม่การเงิน 
- ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูภ้ายในกลุม่
อ านวยการ 
- ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูภ้ายในกลุม่พัสด ุ
- ประชุมแลกเปลี่ยน 
ภายในกลุ่มงบประมาณ 
- ประชุมแลกเปลี่ยน 
ภายในกลุ่มบญัช ี
 

√   รายงานการประชุม/
สรุปบทเรียน รูปถ่าย 

4. จัดท า KM /คู่มือ       
การปฏิบัติงาน/Flow Chart 
กระบวนการท างาน/    
ความเสีย่งท่ีเกิดขึ้นในงาน 
(ค าถาม-ค าตอบ)           
ฝ่ายละ 3 เรือ่ง (ทุกคนในฝ่าย) 
 
 

4. จัดท า KM /คู่มือ       
การปฏิบัติงาน/Flow 
Chart กระบวนการ
ท างาน/    ความเสี่ยงท่ี
เกิดขึ้นในงาน (ค าถาม-
ค าตอบ) ฝ่ายละ 3 เรื่อง 
(ทุกคนในฝา่ย) 
 

 √  -  - คู่มือการปฏบิัติงาน 
-  - Flow Chart 

กระบวนการท างาน 
-  - ความเส่ียงที่เกิดขึ้นจาก

การท างาน  
-  - รูปเล่ม KM 
- - สรุปบทเรียน 

รายงานผลในระบบ DOC    √ Link รายงานผลระบบ 
DOC 

 
 

มิติที่ 3 … 
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มิติที่ 3 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน  
การด าเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง 

สภาพการด าเนินงาน หลักฐานประกอบการ
ด าเนินงาน ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่

ด าเนินงาน 
1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ
ส่งเสริมความผูกพัน       
ต่อองค์กร (P) 
(ปรับปรุงเพิ่มเติม) 

จัดท าแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมความผูกพัน       
ต่อองค์กร (P) 
(ปรับปรุงเพิ่มเติม) 
 

√   แผนปฏิบัติการส่งเสริม
ความผูกพันต่อองค์กร (P) 
(ปรับปรุงเพิ่มเติม) 

2. ประชุมคณะท างาน 
ตัวช้ีวัด เพื่อรวบรวม 
วิเคราะหส์ถานการณ์    
ความผูกพันของบุคลากร  
ในหน่วยงาน 

ประชุมคณะท างาน 
ตัวช้ีวัด เพื่อรวบรม
วิเคราะหส์ถานการณ์
ความผูกพัน          
ของบุคลากรใหน่วยงาน 
 

√   รายงานการประชุม  
 
 
 
 

3. ด าเนินการ ดังนี้                         
- ส ารวจสถานการณ์สุขภาพ
ของบุคลากรในหน่วยงาน 
(แบบสอบถามจาก        
กองการเจ้าหน้าที่) 
- การหนดนโยบาย 
(ปรับปรุงเพิ่มเติม) 
- ก าหนดมาตรการส าคัญ 
(ปรับปรุงเพิ่มเติม) 

- ส ารวจสถานการณ์
สุขภาพของบุคลากร   
ในหน่วยงาน 
(แบบสอบถามจาก        
กองการเจ้าหน้าที่) 
- การหนดนโยบาย 
(ปรับปรุงเพิ่มเติม) 
- ก าหนดมาตรการส าคัญ 
(ปรับปรุงเพิ่มเติม) 
 

√   หลักฐานประกอบการ
ด าเนินการ 

4. ด าเนินการ ดังนี ้(D) 
- จัดกิจกรรมประชุม
เสรมิสร้างคุณภาพชีวิตและ 
สิ่งแวดล้อมท่ีดีของบุคลากร
กองคลัง 
- กิจกรรมคัดเลือกบุคลากร
ที่มีผลงานโดนเด่น ขวัญใจ
กองคลัง 
- กิจกรรมมมุสร้างสุข     
(สื่อโทรทัศน์แห่งการเรียนรู,้  
ตู้ยาเพื่อรักษา) 
- แบบสอบถามการเข้าร่วม
กิจกรรมที่จดัขึ้นภายใน
หน่วยงาน 
 

- จัดกิจกรรมระชุม
เสรมิสร้างคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อมท่ีดี   
ของบุคลากรกองคลัง 
- กิจกรรมคัดเลือก
บุคลากรที่มผีลงาน  
โดนเด่น ขวัญใจกองคลัง 
- กิจกรรมมมุสร้างสุข     
(สื่อโทรทัศน์แห่งการ
เรียนรู,้ ตู้ยาเพื่อรักษา) 
 
- แบบสอบถามการเข้า
ร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น
ภายในหน่วย 
 

√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 - วันที่ 16 ก.ค. 63 
 
 
 
- วันที ่16 ก.ค. 63 
หลักฐานประกอบการเข้าร่วม
กิจกรรม (รายงานการประชุม, 
ภาพถา่ย, ใบลงทะเบียน เป็น
ต้น) 
 
 
แบบสอบถามการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
 

มิติที่ประชุม  รับทราบ 
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 ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 กลุ่มงบประมาณผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ                

 โดยนางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล รายงานผลการติดตามก ากับตัวชี้วัด ประจ าเดือนสิงหาคม 2563 ดังนี้ 

1.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่  31 สิงหาคม 2563  กองคลังเบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมายที่กรมก าหนดไว้       
   โดยมีผลการเบิกจ่าย ดังนี้ 

ประเภทงบ เงินงวด100% เบิกจ่ายสะสมได้ คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

ภาพรวม 3,608,490.00 3,564,433.20 98.78 เป้ำหมำยกรมภำพรวม  
ส.ค. 63 = ร้อยละ 96 

 
 

งบด าเนินงาน 3,112,000.00 3,067,943.20 98.58 

งบลงทุน 496,490.00 496,490.00  100 
 
    ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่  31 สิงหาคม 2563   
 

 

    ในเดือนกันยายน 2563 เป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ 100  (3,608,490.-)  
   เร่งรัดเบิกจ่ำยภำพรวม   =   44,056.80 บำท  
  เร่งรัดเบิกจ่ำยงบด ำเนินงำน   =   44,056.80 บำท 
 

2.แผน/ผลการขับเคลื่อนประจ าเดือนสิงหาคม 2563 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
1. จัดท ำรำยงำนผลผลิตตำมเร่งรัด
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (รบจ.1) 
โดยน ำข้อมูลมำจำกระบบ GFMIS 
 

วันที่ 15 ของทุกเดือน 
(ถ้ำตรงกับวันหยุดให้เป็นวันแรก
ของกำรท ำงำน) 

วันที่ 14 ส.ค. 2563 
ดำวน์โหลดผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณจำกระบบ GFMIS  
มำจัดท ำรำยงำน รบจ.1 
(เนื่องจำกติดวันหยุดและ
หน่วยงำนต้องออกประชุม
ต่ำงจังหวัดหลำยหน่วยงำนใน
สัปดำห์ที่ 17 – 21 ส.ค. 2563     
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ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
จึงเรียกข้อมูลผลเบิกจ่ำยในวันนี้) 

2. เสนอรำยงำนผลผลิตตำมเร่งรัด
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (รบจ.1)
ให้ผู้อ ำนวยกำรกองคลังทรำบ  
โดยสรุปวงเงินงบประมำณที่ต้อง
เร่งรัดกำรเบิกจ่ำย เพ่ือให้ผู้อ ำนวยกำร    
กองคลังสั่งกำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำย
พร้อม Upload ขี้นเว็ปไซด์ 
กองคลัง 

 

วันที่ 16 - 20 ของทุกเดือน เสนอรำยงำนผลผลิตตำมเร่งรัด 
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (รบจ.1)
ต่อผู้อ ำนวยกำรกองคลัง เมื่อวันที่ 
17  ส.ค. 2563 ดังนี้ 
       ผลกำรเบิกจ่ำย ณ วันที่ 1  
ส.ค. 2563 กองคลังเบิกจ่ำยใน
ภำพรวมได้ร้อยละ  91  
       คำดว่ำ ณ  31 ส.ค. 2563 
จะสำมำรถเบิกจ่ำยภำพรวมได้สูง
กว่ำเป้ำหมำยกรม ที่ร้อยละ 97 
 

3. ติดตำมผลกำรเบิกจ่ำยกับกลุ่มงำน 
ที่เกี่ยวข้องภำยในกองคลัง 

วันที่ 21 – 24 ของทุกเดือน วันที่ 21 – 24  ส.ค. 2563 ติดตำม
ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณใน
รำยกำรที่รอกำรเบิกจ่ำยโดย
ประสำนกับกลุ่มงบประมำณและ
กำรเงิน และพัสดุเพ่ือติดตำม
เร่งรัดกำรแผนที่วำงไว้ 
 

4. รำยงำนกำรเบิกจ่ำย ณ วันที่ 
25 ของทุกเดือน เพ่ือด ำเนินกำร
ติดตำมผลกำรเบิกจ่ำยอีกครั้ง 
 

วันที่ 25 ของทุกเดือน 
(ถ้ำตรงกับวันหยุดให้เป็นวันแรก
ของกำรท ำงำน) 

วันที่ 25  ส.ค.  2563 ติดตำมผลกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณในระบบ GFMIS   
กองคลังเบิกจ่ำยงบประมำณใน
ภำพรวมได้ร้อยละ 91  อ้ำงอิงผลกำร
เบิกจ่ำยจำกระบบ GFMIS  ณ วันที่ 
25  ส.ค. 63 ได้ Up Load ไว้ที่เว็บไซด์ 
กองคลัง  เรียบร้อยแล้ว หัวข้อ  :    
ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  2563  
ข้อย่อย :  ร้อยละกำรเบิกจ่ำย  
งบประมำณ (รอบ 6 เดือนหลัง) 
 

5. จัดประชุมรำยงำนผลกำร
ติดตำมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
ตำมตัวชี้วัดที่ 2.3  ร้อยละของกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ 
 

เมษำยน  –  กันยำยน  2563 วันที่ 9 ก.ย. 2563 ประชุมติดตำม
และรำยงำนผลด ำเนินกำร   
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ  ข้อมูล       
ณ 31 ส.ค. 2563 ในภำพรวม      
กองคลังสำมำรถเบิกจ่ำยได้ร้อยละ 



 -11-  
 

 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
 98.78 สูงกว่ำเป้ำหมำยที่กรม
ก ำหนดไว้  

 

1. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ( รบจ.1) ณ เดือนสิงหาคม 2563  
กองคลังด ำเนินกำรรำยงำนผลติดตำมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (รบจ.1) ขึ้นเว็ปไซด์กองคลังครบทุกเดือน  
สำมำรถตรวจสอบได้ที่เว็บไซด์กองคลัง ตำม Link ข้ำงใต้นี้ 
http://finance.anamai.moph.go.th/main.php?filename=report_budgets 

 
 
มิติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://finance.anamai.moph.go.th/main.php?filename=report_budgets
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 ตัวช้ีวัด 2.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มี
สมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558/PMQA 4.0 
 นางสาวปวิตรา  รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มพัสดุน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.4 
 การด าเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนขับเคลื่ อนนโยบาย มาตรการ ในเดือน
สิงหาคม 2563 มีดังนี้  
  

กิจกรรม/ขั้นตอน 
การด าเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติ
จริง 

สภาพการด าเนินงาน **หลักฐานประกอบการด าเนินงาน  
ด าเนนิการ 
เสร็จแล้ว 

ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ยังไม่ได้
ด าเนนิงาน 

มาตรการเพิ่มประสทิธิภาพของ
กระบวนการบริหารการเงนิการคลัง 

- ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บรกิารของ
กองคลัง (ในงานบรกิารจัดหาครุภัณฑ์ที่มีวงเงิน
การจดัซ้ือจัดจ้างครั้งหนึ่งเกิน 2 ล้านบาท)  

 
 

 

✓ 
 

 ผลประเมินความพึงพอใจงานจัดซื้อ 
จัดจ้าง  

มาตรการปรับปรุงกระบวนการ
บริหารงานคลังให้มีความโปร่งใส 

- มีการจัดท าแนวปฏบิัติกระรบวนการใช้
ทรัพย์สินของราชการ (การยืม-คืน)  

✓ 
 

  แนวปฏบิัติกระบวนการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ (การยืม-คืน) 

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท างาน
และความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการ
ท างาน  

ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนองค์การ
สร้างสุข 
มิติที่ 1  
- การตรวจสุขภาพประจ าป ี2563  
ของบุคลากรทุกคนในกองคลัง 
- รวบรวมหลักฐานการวิเคราะห์
องค์ประกอบการตรวจร่างกายและวิเคราะห์ 
CV risk score (ระดับ 4 ของมิติ 2.2.1) 
โดยการประเมินความเส่ียงต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในอนาคตของ
บุคลากรอายุ 35 ปีขึ้นไป 
มิติที่ 2 
- จัดท าค าถาม-ค าตอบเกีย่วกบัความเส่ียง
กระบวนงานในงานคลัง RRHL ของกลุ่มงาน 
กลุ่มละ 3 เร่ือง เพื่อเป็นข้อมูล DM KM 
มิติที่ 3 
- แบบสอบถามการเข้ารว่มกิจกรรมที่จดัขึ้น
ภายในหนว่ยงาน 

 

 

 

✓ 
 
✓ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
✓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 

 

  
สรุปผลจ านวนของบุคลากรที่ได้รับ 
การตรวจสุขภาพ 
วิเคราะห์ CV risk score (ระดับ 4 
ของมิติ 2.2.1) 
 
 
 
 
 
 
 
ความเส่ียงที่เกิดจากการท างาน 
 
 
 
แบบสอบถามการเขา้ร่วมกจิกรรม 

 การด าเนินงานในเดือนเป็นการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ และการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร มีการจัดท าแนวปฏิบัติกระบวนการใช้ทรัพย์สินของราชการ (การยืม -คืน) และ
แนวทางการก ากับดูแล ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการในการบริหารพัสดุ อเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ขับเคลื่อนมาตรการและการด าเนินการคุณธรรมและความโปร่งใส ( Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) ของกรมอนามัย เพ่ิมแนวปฏิบัติในการควบคุมของทรัพย์สินราชการให้มีการใช้ในการปฏิบัติงานและเพ่ือ
ประโยชน์ของราชการเท่านั้น มีการประเมินความพึงพอใจในงานการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้รับบริการ จัดท าฐานข้อมูล
งานคลัง เพ่ือน ามาปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการรวบรวมปัญหาในงาน เป็นค าถาม -ค าตอบ   
เพ่ือเป็นการตอบโต้ความเสี่ยง RRHL เป็นข้อพึงระวัง และเข้มงวดในการด าเนินงาน ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น  
เพ่ือให้เกิดความถูกต้องทั้งในด้านของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดความเสี่ยงในกระบวนงานนั้นๆ 
 

มิติที่ประชุม  รับทราบ 
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 ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน 
 นางสาวรัตน์ติยา  ข าแก้ว หัวหน้ากลุ่มงบประมาณน าเสนอรำยงำนกำรติดตำมตัวชี้วัด ดังนี้ 
ระดับที่ 1 มีฐานข้อมูลและวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)   ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใช้ฐานข้อมูลเดิม 
ระดับที่ 2 ก าหนดมาตรการในการปิดช่องว่าง (Gap Analysis)      ไม่มีการเปลี่ยนมาตรการ เนื่องจากสามารถ

ปฏิบัติงานได้ตามแผนการด าเนินงาน และ
มาตรการคลอบคลุมแล้ว 

ระดับที่ ๓ มีผังกระบวนการท างานและมีการก ากับติดตาม มีการก ากับติดตามในการประชุมกองคลัง 
 และได้แก้ไขข้อมูลผลการปฏิบัติงาน       

ในระบบ DOC เป็นปัจจุบัน               
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 

รายงานเงินงบประมาณจ าแนกตามหน่วยงาน กองคลัง รอบ 6 เดือนหลัง ประจ าเดือนกนัยายน 2563 

#  หน่วยงาน  
 งบประมาณ (บาท)   เบิกจ่าย (บาท)  

 ทั้งหมด   เงินงบประมาณ   ทั้งหมด   เงินงบประมาณ  

1  ส ำนักคณะกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิ  
    

11,034,892.00  
    

11,034,892.00  
      

8,742,079.80  
      

8,742,079.80  

2  ส ำนักงำนเลขำนกุำรกรม  
      

2,207,375.00  
      

2,207,375.00  
      

1,868,565.62  
      

1,868,565.62  

3 
 ส ำนักงำนโครงกำรขับเคลือ่นกรมอนำมัย 4.0 เพื่อควำมรอบ
รู้ด้ำนสขุภำพของประชำชน  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

                           
-    

4  ศูนย์จัดกำรควำมรู้ วิจัย และนวัตกรรม  
                           

-    
                           

-    
                           

-    
                           

-    

5  กองกำรเจ้ำหน้ำที ่ 
      

4,783,224.96  
      

4,783,224.96  
      

4,168,788.43  
      

4,168,788.43  

6  กองคลัง  
      

1,599,208.00  
      

1,599,208.00  
      

1,612,751.20  
      

1,612,751.20  

7  กองแผนงำน  
      

2,633,330.27  
      

2,633,330.27  
      

2,317,578.18  
      

2,317,578.18  

8  กลุ่มตรวจสอบภำยใน  
          

406,580.00  
          

406,580.00  
          

374,876.46  
          

374,876.46  

9  กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร  
          

761,433.00  
          

761,433.00  
          

522,970.25  
          

522,970.25  

10  ศูนย์ควำมรว่มมอืระหว่ำงประเทศ  
          

993,285.00  
          

993,285.00  
          

833,895.20  
          

833,895.20  

11  ศูนย์สื่อสำรสำธำรณะ  
      

5,634,635.45  
      

5,634,635.45  
      

5,509,303.78  
      

5,509,303.78  

12  ส ำนักสง่เสรมิสุขภำพ  
    

18,137,697.00  
    

18,137,697.00  
    

17,824,740.86  
    

17,824,740.86  

13  ส ำนักทันตสำธำรณสุข  
      

6,742,955.00  
      

6,742,955.00  
      

5,321,646.18  
      

5,321,646.18  

14  ส ำนักโภชนำกำร  
    

11,598,344.27  
    

11,598,344.27  
    

11,177,773.94  
    

11,177,773.94  

15  ส ำนักอนำมัยกำรเจริญพนัธุ ์ 
      

5,117,164.00  
      

5,117,164.00  
      

4,285,834.00  
      

4,285,834.00  

16  กองกิจกรรมทำงกำยเพื่อสขุภำพ  
    

17,934,193.02  
    

17,934,193.02  
      

8,728,440.41  
      

8,728,440.41  

17  สถำบันพัฒนำอนำมัยเดก็แห่งชำต ิ 
      

2,428,768.87  
      

2,428,768.87  
          

907,544.95  
          

907,544.95  

18  ส ำนักอนำมัยผู้สูงอำยุ  
      

7,118,990.25  
      

7,118,990.25  
      

2,290,917.89  
      

2,290,917.89  
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รายงานเงินงบประมาณจ าแนกตามหน่วยงาน กองคลัง รอบ 6 เดือนหลัง ประจ าเดือนกนัยายน 2563 

#  หน่วยงาน  
 งบประมาณ (บาท)   เบิกจ่าย (บาท)  

 ทั้งหมด   เงินงบประมาณ   ทั้งหมด   เงินงบประมาณ  

19  ส ำนักอนำมัยสิ่งแวดล้อม  
    

11,399,964.56  
    

11,399,964.56  
      

8,859,793.98  
      

8,859,793.98  

20  กองประเมินผลกระทบตอ่สุขภำพ  
      

4,751,361.00  
      

4,751,361.00  
      

4,716,270.00  
      

4,716,270.00  

21  ส ำนักสขุำภิบำลอำหำรและน้ ำ  
      

3,894,643.00  
      

3,894,643.00  
      

3,637,959.06  
      

3,637,959.06  

22  ศูนย์บริหำรกฎหมำยสำธำรณสุข  
      

3,124,723.00  
      

3,124,723.00  
      

1,427,021.45  
      

1,427,021.45  

23  ศูนย์ห้องปฏิบัติกำรกรมอนำมัย  
    

11,009,195.37  
    

11,009,195.37  
    

10,208,621.87  
    

10,208,621.87  

 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
  ตัวชี้วัด Function F 1 - 4  ระดับความส าเร็จในการจัดหาครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งเกิน 2 ล้านบาท 
  นางสาวปวิตรา  รุ่งเรือง หวัหนา้กลุ่มพัสดุน าเสนอรายงานผลการด าเนินงาน ตวัชีว้ัด F 1 – 4 ดังนี้ 
  

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงานที่ได้ 
ปฏิบัติจริง 

สภาพการด าเนินงาน **หลักฐานประกอบการ
ด าเนินงาน  ด าเนนิการ 

เสร็จแล้ว 
ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ยังไม่ได้
ด าเนนิงาน 

ติดตามการส่งมอบ
ครุภัณฑ์ที่ครบก าหนดตาม
สัญญา (วันที่ครบก าหนด
ในสัญญา)  

ใน เดื อ น สิ งห าค ม  2 5 6 3  มี สั ญ ญ า 
ท่ีส่งมอบอยู่ 2 สัญญา คือ  
1. สัญญาที่ 5/2563  
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองพร้อมติดตั้ง
ส าหรับศูนย์บริการข้อมูลกรมอนามัย  
(กผ.) (จ านวน 3 งวด)  
- งวด 2 ครบก าหนด 25 ก.ค. 2563 
เงิน 2,080,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 
 
- งวด 3 ครบก าหนด 25 ก.ค.253 
เงิน 2,080,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 
 
2. สัญญาที่ 6/2563  
ระบบประชุมออนไลน์ (Video 
Conference) (กผ.) (จ านวน 3 งวด)  
งวด 2 ครบก าหนด 25 ก.ค. 2563  
เงิน 3,472,160 บาท เบิกจ่ายแล้ว  
งวด 3 ครบก าหนด 24 ส.ค. 2563  
เงิน 1,736,080 บาท อยู่ระหว่าง
เบิกจ่าย (ตรวจรับเมื่อ 28 ส.ค. 63) 

 
 
 
 
 
 
 
✓ 

 

✓ 

 

 

 

 

 

✓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เลขที่ขอเบิกในระบบ GFMIS 
3100025510 
(ลงวันที่ 13.08.2020) 
เลขที่ขอเบิกในระบบ GFMIS 
3100028670 
(ลงวันที่ 08.09.2020) 
 
 
 
เลขที่ขอเบิกในระบบ GFMIS 
3100025165 
(ลงวันที่ 13.08.2020) 
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 ในเดือนสิงหาคม 2563 เป็นการบริหารสัญญาใน 3 สัญญา ที่มีงวดตามสัญญามากกว่า 1 งวดคือ 
 1. สัญญาที่ 5/2563 รายการเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองพร้อมติดตั้งส าหรับศูนย์บริการข้อมูล 
      กรมอนามัย (กผ.) วงเงินท าสัญญา 5,200,000 บาท จ านวน 3 งวด เบิกจ่ายครบแล้ว ดังนี้  

  งวด 1 ครบ 25 มิ.ย.63  เงิน 2,080,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว  
  งวด 2 ครบ 25 ก.ค.63  เงิน 2,080,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว  
  งวด 3 ครบ 24 ส.ค.63  เงิน 1,040,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว  

2. สัญญาที่ 6/2563 รายการระบบประชุมออนไลน์ (VideoConference) (กผ.)  
    วงเงินท าสัญญา 8,680,400 บาท จ านวน 3 งวด ดังนี้  

          งวด 1 ครบ 25 มิ.ย.63  เงิน 3,472,160 บาท เบิกจ่ายแล้ว  
 งวด 2 ครบ 25 ก.ค.63  เงิน 3,472,160 บาท เบิกจ่ายแล้ว  
 งวด 3 ครบ 25 ส.ค.63 เงิน 1,736,080 บาท ตรวจรับแล้ว 28 ส.ค.63 อยู่ระหว่าง             
ด าเนินการเบิกจ่าย 

3. สัญญาที่ 11/2563 โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัล 4.0 เพ่ือยกระดับการเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพและ 
 อนามัยสิ่งแวดล้อม (กผ.) วงเงินท าสัญญา 2,845,000 บาท จ านวน 4 งวด ดังนี้  

      งวด 1 ครบ 24 พ.ค.63  เงิน 569,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว        
 งวด 2 ครบ 25 ก.ค.63  เงิน 853,500 บาท เบิกจ่ายแล้ว  
     งวด 3, 4 ยังไม่ครบก าหนดส่งมอบ  
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รายละเอียดการเบิกจา่ย สญัญาการจดัหาครุภณัฑ์ ท่ีมีวงเงินการจดัซือ้จดัจ้างเกิน 2 ล้านบาท 

ส่งมอบ ตรวจรบั เบิกจ่าย

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 กองคลัง 

(จดัหาใหห้น่วยงานส่วนกลาง

 7 หน่วยงาน)

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่

รถยนตโ์ดยสาร ขนาด 12 ท่ีนัง่ (ดีเซล) 

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซีซี หรือ

ก าลังเคร่ืองยนตส์ูงสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต์

        12,880,000 12,870,000.00     7/2563 24 ม.ีค.63/

ครบก าหนด 23 พ.ค.63

1      12,870,000.00 3100021268 26.05.2020

2 กองแผนงาน           3,000,000 2,845,000.00       11/2563 9 เม.ย.63/ 4

 งวด 1 ครบ 24 พ.ค.63   งวด 1/4        569,000.00 3100022248 05.06.2020

งวด 2 ครบ 8 ก.ค.ค.63   งวด 2/4        853,500.00 3100024469 31.07.2020

งวด 3 ครบ 6 ก.ย.63

งวด 4 ครบ 5 พ.ย.63

          8,969,000 8,680,400.00       6/2563 27 ม.ีค.63/ 3

 งวด 1 ครบ 25 ม.ิย.63   งวด 1/3     3,472,160.00 3100023953 30.06.2020

งวด 2 ครบ 25 ก.ค.63   งวด 2/3     3,472,160.00 3100025165 13.08.2020

งวด 3 ครบ 24 ส.ค.63   งวด 3/3     1,736,080.00 อยู่ระหวา่งส่งเบิกจ่าย 

          5,300,000 5,200,000.00       5/2563 27 ม.ีค.63/ 3

 งวด 1 ครบ 25 ม.ิย.63   งวด 1/3 2,080,000.00   3100025501 14.07.2020

งวด 2 ครบ 25 ก.ค.63   งวด 2/3 2,080,000.00   3100025510 13.08.2020

งวด 3 ครบ 24 ส.ค.63   งวด 3/3 1,040,000.00   3100028670 08.09.2020

3 ส านักโภชนาการ ครุภณัฑวิ์ทยาศาสตรแ์ละการแพทย์

เคร่ืองวเิคราะหไ์ขมนัแบบอัตโนมติั

          2,193,500 2,188,150.00       4/2563 24 ม.ีค.63/

ครบก าหนด 22 พ.ค.63

1        2,188,150.00 3100021098 24.06.2020 *จ่าย 2,100,624.- 

มคีา่ปรับ 87,526.-

4 ส านักสุขาภิบาลอาหารและน ้า ครุภณัฑวิ์ทยาศาสตรแ์ละการแพทย์

เคร่ืองตรวจวดัคุณภาพน ้าหลายพารามเิตอร์

2,140,000         2,033,000.00       9/2563 30 ม.ีค.63/

ครบก าหนด 28 ก.ค.63

1        2,033,000.00 3100021412 15.05.2020

5 ส านักอนามยัส่ิงแวดลอ้ม ครุภณัฑวิ์ทยาศาสตรแ์ละการแพทย์

เคร่ืองตรวจวดัฝุ่นละอองขนาดไมเ่กิน 2.5 

ไมครอน (PM 2.5) แบบอัตโนมติั

          2,953,200 2,920,000.00       10/2563 30 ม.ีค.63/

ครบก าหนด 28 ม.ิย.63

1        2,920,000.00 3100024273 30.06.2020

6 ศนูยห์อ้งปฏิบติัการกรมอนามยั ครุภณัฑวิ์ทยาศาสตรแ์ละการแพทย์

เคร่ืองสกดัตวัอย่างและกลัน่ระเหยท าใหส้าร

เขม้ขน้แบบอัตโนมติั 4,045,000.-

4,045,000         4,028,500.00       8/2563 27  ม.ีค.63/

ครบก าหนด 2 ก.ค.63

1        4,028,500.00 3100024321 22.05.2020

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร ์

โครงการพฒันาส่ือดิจิทัล 4.0 เพื่อยกระดบั

การเรียนรูส่้งเสริมสุขภาพและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร ์

ระบบประชุมออนไลน์ (Video conference)

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารองพรอ้มติดตั้ง ส าหรับ

ศนูย์บริการขอ้มลูกรมอนามยั

รายละเอียดการเบิกจ่าย

งวด…  จ านวนเงิน (ทีเ่บิกจ่ายแลว้)

จ านวน เลขทีเ่บิก วนัทีเ่บิก

ล าดบั หนว่ยงาน (ส่วนกลาง) รายการ

 วงเงิน

การจัดหา
วงเงินท าสญัญา เลขทีส่ญัญา 

วนัทีล่งนามในสญัญา/

วนัครบก าหนดสญัญา

จ านวน

(งวด)

 
 

ตัวช้ีวัด F 2 – 4... 
 ตัวช้ีวัด F 2 - 4 ระดับความส าเร็จของการใช้บัตรเครดิตราชการเพิ่มขึ้น 
 นางสาววิชุดา  แสงฤทธิ์ ผู้แทนกลุ่มบัญชีน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด Function 2 - 4 
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 การด าเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนการขับเคลื่ อนนโยบาย มาตรการ ในเดือน
สิงหาคม 2563 มีดังนี้ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน  
การด าเนินงานตามแผน 

 

กิจกรรม/ขั้ นตอนการ
ด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง 

สภาพการด าเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค/
แนวทางการ
แก้ไข 

หลักฐาน
ประกอบการ
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

ระหว่างการ
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน 

เสนอเรื่องให้กรมฯ 
ทรำบหลักเกณฑ์
และข้ันตอนกำรใช้
บัตรเครดิตรำชกำรที่
กระทรวงกำรคลัง
ก ำหนดให้ส่วน
รำชกำรน ำมำใช้ 
เพ่ือแจ้งเวียนให้
หน่วยงำนในสังกัด
กรมฯ น ำไปปฏิบัติ 

เสนอเรื่องให้กรมฯ 
ทรำบหลักเกณฑ์
และข้ันตอนกำรใช้
บัตรเครดิตรำชกำร
ที่กระทรวงกำรคลัง
ก ำหนดให้ส่วน
รำชกำรน ำมำใช้ 
เพ่ือแจ้งเวียนให้
หน่วยงำนในสังกัด
กรมฯ น ำไปปฏิบัติ 
 

√    อัพโหลดเอกสำร
ข้อมูลขึ้นระบบ 
DOC กรมอนำมัย 
เรียบร้อยแล้ว 
 

ก ำหนดมำตรกำร
กำรใช้บัตรเครดิต
รำชกำรกรมอนำมัย 

ก ำหนดมำตรกำร
กำรใช้บัตรเครดิต
รำชกำรกรมอนำมัย 
 

√    อัพโหลดเอกสำร
ข้อมูลขึ้นระบบ 
DOC กรมอนำมัย 
เรียบร้อยแล้ว 
 

กองคลังจัดท ำ
หลักเกณฑ์และขั้น
ต้อนกำรใช้บัตร
เครดิตรำชกำรของ
กรมอนำมัยเผยแพร่
ให้ทุกหน่วยงำน
ทรำบและถือปฏิบัติ 

กองคลังจัดท ำ
หลักเกณฑ์และขั้น
ต้อนกำรใช้บัตร
เครดิตรำชกำรของ
กรมอนำมัยเผยแพร่
ให้ทุกหน่วยงำน
ทรำบและถือปฏิบัติ 
 

√    อัพโหลดเอกสำร
ข้อมูลขึ้นระบบ 
DOC กรมอนำมัย 
เรียบร้อยแล้ว 
 

กองคลังจัดอบรม
เพ่ือสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจให้กับ
หน่วยงำน ถึง
วิธีกำรใช้บัตรเครดิต
รำชกำร 

กองคลังจัดอบรม
เพ่ือสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจให้กับ
หน่วยงำน ถึง
วิธีกำรใช้บัตร
เครดิตรำชกำร 

√    อัพโหลดเอกสำร
ข้อมูลขึ้นระบบ 
DOC กรมอนำมัย 
เรียบร้อยแล้ว 

 
 
 

 
 

ติดตำมประเมินผล
กำรใช้บัตรเครดิต

ติดตำมประเมินผล
กำรใช้บัตรเครดิต

√    อัพโหลด
เอกสำรข้อมูล
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กิจกรรม/ขั้นตอน  
การด าเนินงานตามแผน 

 

กิจกรรม/ขั้ นตอนการ
ด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง 

สภาพการด าเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค/
แนวทางการ
แก้ไข 

หลักฐาน
ประกอบการ
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

ระหว่างการ
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน 

รำชกำร และแก้ไข 
ปัญหำข้อขัดข้อง
ในทำงปฏิบัติ  
 

รำชกำร และแก้ไข 
ปัญหำข้อขัดข้อง
ในทำงปฏิบัติ  
 

ขึน้ระบบDOC 
กรมอนำมัย 
เรียบร้อยแล้ว 
 

สรุปผลกำร
ด ำเนินงำนกำรใช้
บัตรเครดิตรำชกำร 
ของกรมอนำมัย  
 

สรุปผลกำร
ด ำเนินงำนกำรใช้
บัตรเครดิตรำชกำร 
ของกรมอนำมัย  
 

  √  ยังไม่ถึง
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

 

มิติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 4.1 ประธานในที่ประชุมกล่าวว่า ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0902.03/    
ว 4519 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 เรื่อง  ขอให้จัดท าการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังของหน่วยงาน ตามที่กรมอนามัย
มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดท ากรอบอัตราก าลังของกรมอนามัย  กองการเจ้าหน้าที่จึงจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการยกระดับการวางแผนบริหารก าลังคนกรมอนามัยรองรับการเปลี่ยนแปลง (CHRO) ระหว่างวันที่ 24 -26 
สิงหาคม 2563 โดยเป็นการประชุมระหว่างผู้แทนหน่วยงานส่วนกลางและศูนย์อนามัย ในการวิเคราะห์บทบาท
ภารกิจของกรมอนามัย กระบวนงาน/กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน และเวลามาตรฐาน เพื่อให้หน่วยงานน าไปใช้
ในการวิเคราะห์และจัดท ากรอบอัตราก าลังให้เป็นมาตรฐานเดียว  ซึ ่งกองการเจ้าหน้าที ่ขอให้หน่วยงาน
ด าเนินการดังนี้  
 1 ) วิเคราะห์ภารกิจและจัดท ากรอบอัตราก าลังของหน่วยงานตามกระบวนงาน ขั้นตอน และ
เวลามาตรฐานที่ก าหนด 
 
 

2 ) ภารกิจ... 
 
 2 ) ภารกิจที่ต้องด าเนินการหรือภารกิจที่คาดว่าจะด าเนินการในอนาคต และไม่ก าหนดไว้     
ในกระบวนงาน ขั้นตอน และเวลามาตรฐาน ให้ด าเนินการวิเคราะห์กระบวนงานและเวลาตามท่ีปฏิบัติงานจริง 
 

มติที่ประชุม รับทราบ และประธานในที่ประชุมมอบให้กลุ่มงานทุกกลุ่มไปด าเนินการจัดท าการวิเคราะห์           
กรอบอัตราก าลัง ตามภารกิจของแต่ละกลุ่มงานและนัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์กระบวนงานของแต่ละกลุ่มงานในวันที่ 
11 กันยายน 2563  
  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 

เลิกประชุมเวลา ๑2.0๐ น. 
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 นางพิสมัย  พุ่มสุข ผู้จดรายงานการประชุม 
 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัด 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการกองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

คร้ังที่ 11/2563 วันพุธที่ 9 กันยายน  2563 ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
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การประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัด 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการกองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

คร้ังที่ 11/2563 วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
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