
ระเบียบวาระการประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัด                                                          
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ครั้งที่ 9/2563 วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
                                                                           

       ------------------------------------- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
       
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2563 เมือ่วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน ๒๕๖3  
  
ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ติดตามผลการด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลัง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563) ประจ าเดือนมิถุนายน 2563 
 - ตัวชี้วัดที ่1.25 ระดับความส าเร็จของจ านวนงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรม
ที่ด าเนินการได้อย่างน้อย 1 เรื่อง และถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 - ตัวชี้วัดที ่1.28 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19 

 - ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการควบคุม การก ากับดูแล การบริหารงาน 
 - ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข  
 - ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
 - ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่

องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558 / PMQA 4.0  
 - ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
หน่วยงาน  

  - Function 1 - 4 ระดับความส าเร็จในการจัดหาครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งหนึ่งเกิน 2 ล้านบาท  
      - Function 2 - 4 ระดับความส าเร็จของการใช้บัตรเครดิตราชการเพ่ิมขึ้น  
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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การประชุมเพื่อการประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัด                                                          
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ครั้งที ่9/2563 วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
  

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

1. นางสาวรัตน์ติยา ข าแก้ว  นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการพิเศษ ประธาน 
2. นางสาวปวิตรา รุ่งเรือง นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัสดุ 
3. นางสาวเอกฤทัย   สารนาค นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการเงิน 
4. นางอรุณี   อินทร์ข า นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบัญชี 
5. นางสาวจีระภา   ขาวละเอียด เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ 
6. นางสาวสิดาพร หวังทรัพย์น้อย นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กลุ่มการเงิน 
7. นางสาวฉัตรรัตน์   ต้นภูบาล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงบประมาณ 
8. นางสาวทิตยา ศุภกุลธาดาศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มบัญชี 
9. นางสาววิชุดา แสงฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มบัญชี 
10. นายวิษณุ แซ่เตียว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มการเงนิ 
11. นายรังสฤษด์ิ เชื้อดวงผุย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุ่มพัสดุ 
12. นางพิสมัย   พุ่มสุข เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กลุ่มอ านวยการ 
13. นายมณฑล ตาลเตื้อน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กลุ่มการเงิน 
14. นางสาวสิริกัญญา หนูบัว เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กลุ่มพัสดุ 
15. นางสาววนชัพร ศรีกอนติ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มอ านวยการ 
16. นางสาวดวงกมล คล้ายพึ่งสินธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มพัสดุ 
17. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ ชัยมงคล นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มการเงิน 
18. นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบัญชี 
19. 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 8 ตัว และกรมมีนโยบาย  
ตามหนังสือกรมอนามัยที่ สธ 0926.02/ว 3829 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เรื่อง  ขอให้จัดท าตัวชี้วัดเพ่ิมเติม
เพ่ือใช้ในการประเมินผลตามค ารับรองฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนหลัง ตัวชี้วัดที่ 1.28 ระดับ
ความส าเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19 ให้เพ่ิมตัวชี้วัดดังกล่าวทุกหน่วยงานท าให้กองคลัง       
มีตัวชี้วัดรวมทั้งสิน 9 ตัวชี้วัด ซึ่งขอมอบให้แต่ละกลุ่มร่วมกันด าเนินการตาม Template ต่อไป 

 

มิติที่ประชุม  รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2563 
 ประธานขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2563 เมือ่วันที่ 5 มิถุนายน ๒๕๖3 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
 

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

แต่ละทุกกลุ่มงานรายงานผลการจัดท 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. นวัตกรรมที่ด าเนินการ (ระบบบริหารการเงินการคลัง D-Fin) กองคลังได้มีจัดประชุม    
เชิงปฏิบัติการพัฒนาภาคีเครือข่ายระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2563 
ณ โรงแรม อีโค่ โคซี่ บีชฟร้อน รีสอร์ท ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี โดยให้ผู้ใช้งานระบบฯ ของหน่วยงานส่วนกลางจ านวน
70 คน เข้าร่วมประชุมกลุ่ม/ถอดบทเรียนการใช้งาน/เรียนรู้วิธีการใช้งานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fin)     
สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
  1.1 การบรรยายทบทวนการท างานของระบบบริหารการเงินการคลัง และทบทวน        
การบันทึกข้อมูล ประกอบด้วย การบันทึกกัน Po เบิกจ่ายหลังกัน การยืมเงินราชการ เบิกจ่าย การติดตาม - การเบิกจ่าย 
การเรียกรายงานต่าง ๆ และอธิบายส่วนที่หน่วยงานต่างๆ สามารถตั้งค่าและแก้ไขได ้
  1.2 การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น การบันทึกกัน Po 
การเบิกจ่ายหลังกัน การยืมเงินราชการ และตอบปัญหาต่าง ๆ ที่พบบ่อย 
 
 
 
 

1.3 ก าหนด... 
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1.3 ก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบ ดังนี้ 

   - ผู้พัฒนาระบบและกองคลังร่วมกันติดตามและวิเคราะห์ถึงปัญหาอุปสรรคการท างาน
ของระบบบริหารการเงินการคลังที่ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอในที่ประชุม 
  - ปรับปรุงระบบโครงสร้างของระบบเครือข่ายให้รองรับการท างานที่มีข้อมูลจ านวนมากขึ้น 
  - ให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งรายละเอียดรายงานที่จ าเป็นในการใช้งาน และส่ งกองคลัง
รวบรวมภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 

 2. นวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ (ระบบควบคุม ก ากับและติดตาม เงินยืมราชการ       
ทางอิเล็กทรอนิกส์) จากท่ีกองคลังได้พัฒนาระบบควบคุม ก ากับและติดตาม เงินยืมราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
สามารถใช้งานระบบฯ เมื่อวันที่ 2๙ เมษายน 2563 ซึ่งในระบบมีการแสดงสถิติการทวงหนี้แต่ละรายยืม ประกอบ
กับเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้สถิติการทวงหนี้เงินยืมตั้งแต่เดือน          
1 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2563 ลดลงเหลือจ านวน 0 ราย  
 

มิติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ตัวช้ีวัดที ่1.28 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19 
 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด หัวหน้ากลุ่มอ านวยการน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด
ที่ 1.25 ดังนี้ 
     จากที่กรมอนามัยก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดท าตัวชี้วัดที่ 1.28 ระดับความส าเร็จของการบริหาร
จัดการสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งกองคลังด ำเนินกำรตำม Template มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 คะแนนที่ 1  1.1 มีรวบรวมข้อมูลแผนการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย     
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น (COVID-19) จากการประชุมคณะกรรมการและคณะท างานของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด – 19 ตามค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 432/2563 ลงวันที่ 
1 เมษายน 2563 และค าสั่งกรมอนามัย ที่ 133/2563 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งผู้อ านวยการกองคลัง 
เป็นคณะท างานกลุ่มภารกิจการเงินและบริหารจัดการ มีบทบาทหน้าที่ตามภารกิจงานกองคลังในการบริหารและ
สนับสนุนงบประมาณ การเงินและพัสดุให้คณะท างานกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ และติดตาม/รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น (COVID-19) ตามแผนการจัดสรร
งบประมาณ 
  1.2 รวบรวมและสรุป แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ หลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายและ   
การจัดหาพัสดุในสถานการณ์ COVID-19 จำกระเบียบ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางที่ก าหนด
ระเบียบหลักเกณฑ์ใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และจัดท ำแนวทำงกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ หลักฐาน
การเบิกค่าใช้จ่ายและการจัดหาพัสดุในสถานการณ์ COVID-19  
  คะแนนที่ 2 ด าเนินการจัดท าแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งบกลาง รำยกำรเงินส ำรองจ่ำยเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น (COVID-19) พร้อมทั้งมีมาตรการ ด้านการเบิกจ่าย 
และจัดท าแนวทำงกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ หลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายและการจัดหาพัสดุในสถานการณ์ COVID-19 

 
คะแนน... 

 คะแนนที่ 3 ด าเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น (COVID-19) ตามแผนการจัดสรรงบประมาณฯ และแจ้งแนวทาง  
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การเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  หลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายและการจัดหาพัสดุ ในสถานการณ์ COVID-19 ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด      
กรมอนามัยทราบ ทางเว็บไซต์กองคลัง http://finance.anamai.moph.go.th   และมีการรายงานผลการเบิกจ่าย   
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น (COVID-19) ในเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 
9,680,159.87 บำท คิดเป็นร้อยละ 90.71 
 คะแนนที่ 4 จัดท ารายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณในเดือนพฤษภาคม 2563 มีการ
เบิกจ่าย งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น (COVID-19) โดยแสดงรายละเอียดของแต่ละ
หน่วยงาน กิจกรรมด าเนินการ แผน และผล งบประมาณรายจ่ายฯ ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 90.71 
 คะแนนที่ 5 อยู่ระหว่างการรายงานสถานการณ์ COVID-19 จากเว็บไซต์ http://covid19.anamai.moph.go.th 

มิติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการควบคุม การก ากับดูแล การบริหารงาน 
  การด าเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ในเดือน      
มิถุนายน 2563 มีดังนี้ 

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 กำร
ก ำกับดแูล กำร
บริหำรงำนของกองคลัง 

1.1 เผยแพร่ ให้เจ้ำหนำ้ที่
ทุกระดับทรำบถึงระบบ
กำรควบคุม กำรก ำกับ
ดูแล กำรบริหำรงำนของ
กองคลัง 

√    อัพโหลดเอกสำรข้อมูล
ขึ้นระบบ DOC กรม
อนำมัย เรียบร้อยแล้ว 
 

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

1.2 จัดท ำคู่มือ (SOP) 
หรือ Flow chat 
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)
ที่เป็นปัจจุบัน 

1.4 มีฐำนข้อมูลงำนคลัง 
(กฎหมำย ระเบียบ ฯ ที่
เกี่ยวกบักระบวนกำร
บริหำรกำรเงินกำรคลัง)ที่
เป็นปัจจุบัน 

√    อัพโหลดเอกสำรข้อมูล
ขึ้นระบบ DOC กรม
อนำมัย เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 

1.5 ผู้ตรวจสอบภำยใน
ประจ ำหนว่ยงำน
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน
เบื้องต้นและรำยงำนผล
กำรตรวจสอบให้
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง
ทรำบทุกเดือน 

1.5 ผู้ตรวจสอบภำยใน
ประจ ำหนว่ยงำน
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน
เบือ้งต้นและรำยงำนผล
กำรตรวจสอบให้
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง
ทรำบทุกเดือน 

√    อัพโหลดเอกสำรข้อมูล
ขึ้นระบบ DOC กรม
อนำมัย เรียบร้อยแล้ว 
 

1.6 ผู้ตรวจสอบภำยใน
ประจ ำหนว่ยงำน
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน

1.6 ผู้ตรวจสอบภำยใน
ประจ ำหนว่ยงำน
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน

√    อัพโหลดเอกสำรข้อมูล
ขึ้นระบบ DOC กรม
อนำมัย เรียบร้อยแล้ว 

http://finance.anamai.moph.go.th/main.php?filename=covid19
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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 

เบื้องต้นและส่งรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบทกุไตร
มำส ให้กลุ่มตรวจสอบ
ภำยใน 

เบื้องต้นและส่งรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบทกุไตร
มำส ให้กลุ่มตรวจสอบ
ภำยใน 

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  

 √   - 

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 
(เว็บไซตก์องคลัง ,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
ประเมนิผลระบบกำร
ควบคุมภำยใน 

2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
แนวทำงกำรจัดวำงระบบ
ควบคุมภำยใน และกำร
ประเมินผลระบบกำร
ควบคุมภำยใน 

√    อัพโหลดเอกสำรข้อมูล
ขึ้นระบบ DOC กรม
อนำมัย เรียบร้อยแล้ว 
 

2.3 ปรับปรุง
กระบวนงำนในภำรกิจ
หลักให้เป็นปัจจบุัน 
(ปรับปรุง SOP) 
 

2.3 ปรับปรุง
กระบวนงำนในภำรกิจ
หลักให้เป็นปัจจบุัน 
(ปรับปรุง SOP) 
 

 √   - 

 
มิติที่ประชุม  รับทราบ 
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 ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข  
   นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  ชัยมงคล ผู้แทนกลุ่มการเงินน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดที่ 2.2 ดังนี้ 
มิติที ่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 
เพิ่มเตมิรอบ 6 เดือน
หลัง) 

√   แผนปฏิบัติงานหลังจาก          
การปรับปรุงเพิ่มเตมิแลว้ 

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
สุขภาพของบุคลากร
กองคลัง ปัจจุบันด้วย
การวัดค่า BMI 
วันท่ี 18 พ.ค. 2563 

√   ผลส ารวจค่า BMI 

ประเมินความเสี่ยงต่อ     
การเกิดโรคหัวใจและ    
หลอดเลือดสมองในอนาคต
ของบุคลากรอายุ 35 ปี
ขึ้นไป 
 

แจ้งเวียนประเมิน    
ความเสีย่งต่อการเกดิ
โรคหัวใจและหลอด
เลือดสมองในอนาคต
ของบุคลากรอายุ 35 
ปีขึ้นไป 

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

การตรวจสุขภาพประจ า    
ปี 2563 ของบุคลากร     
ทุกคนในกองคลัง 
 
 
 
 
 

การตรวจสุขภาพ
ประจ า    ปี 2563 
ของบุคลากร     ทุก
คนในกองคลัง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

√  ข้าราชการตรวจแล้ว 16 
คน ลูกจ้างประจ า 7 คน          
(เข้ารับการตรวจฯ ของ
สสม.) ต้องได้ร้อยละ 95 
ขึ้นไปถึงจะได้ 0.3 
คะแนน ประมาณ 60 คน
ขึ้นไป 
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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
อนาคตของบุคลากร
อายุ 35 ปีข้ึนไป 

 
√ 

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

ส ารวจสถานการณ์สุขภาพ
ของบุคลากรกองคลัง           
ปัจจุบันด้วยการวัดค่า BMI 

ส ารวจสถานการณ์
สุขภาพของบุคลากร
กองคลัง ปัจจุบันด้วย
การวัดค่า BMI 
วันท่ี 18 ก.ค. 2563 

 √  ผลส ารวจค่า BMI 

การเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้า
ใจ Season 2  

ลงทะเบียนการเข้า
ร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ 
Season 2  

  √ หลักฐานการการเข้าร่วม
กิจกรรมก้าวท้าใจ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ลิงค์ลงทะเบียน... 
ลิงค์ลงทะเบียน ก้าวท้าใจ 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 
(ส าหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วใน Season 1 ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แต่ให้ส่งหลักฐานการเข้า
ร่วมกิจกรรมแทน ค่ะ)  
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้ ประกอบ 
 
 
 

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%B8%94-19
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%B8%94-19
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%B8%94-19
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%B8%94-19
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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 ี
 

  √ 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 
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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 22 ก.ค. 63 
 
 
 
- วันที ่22 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 าเดือนมิถุนายน 2563  ดังนี้ 

 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่  30 มิถุนายน 2563  กองคลังสามารถเบิกจ่าย  
ภาพรวมได้สูงกว่าเป้าหมายที่กรมก าหนดไว้ โดยมีผลการเบิกจ่ายดังนี้ 
 

ประเภทงบ เงินงวด100% เบิกจ่ายสะสมได้ คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

ภาพรวม 3,550,890.00 3,041,812.80 85.66 เป้ำหมำยกรมภำพรวม  
มิ.ย. 63 = ร้อยละ 84 

 
 

งบด าเนินงาน 3,054,400.00 2,545,322.80 83.33 

งบลงทุน 496,490.00 496,490.00  100 
 

    ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ  วันที่  30 มิถุนายน 2563   
 

รายงานสถานะการใชจ้า่ยงบประมาณ งบหน่วยงบฯ สทุธิ เบกิจา่ยสะสม งบคงเหลอื

2100914709000000  รายการงบประจ า 164,400.00          143,000.00       21,400.00         

2100930722000000  รายการงบประจ า 1,390,000.00       1,385,972.00    4,028.00          

2100935701110020  เกา้อีท้ างาน กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภ 35,000.00           35,000.00         -                  

2100935701110050  โตะ๊วางเครือ่งคอมพวิเตอร ์กรมอนามยั ต าบล 12,000.00           12,000.00         -                  

2100935701110071  เกา้อีท้ างาน ระดบั 8 กรมอนามยั ต าบลตลาดข 4,500.00             4,500.00          -                  

2100935701110245  เครือ่งคอมพวิเตอรส์ าหรับประมวลผล แบบที1่ 440,000.00          440,000.00       -                  

2100935701110267  โทรศพัทม์อืถอื 4,990.00             4,990.00          -                  

2100937741000000  รายการงบประจ า 1,500,000.00       1,016,350.80    483,649.20        

  ในเดือนกรกฏำคม 2563 เป้ำหมำยเบิกจ่ำย ร้อยละ 94  (3,337,836.60)  
   เร่งรัดเบิกจ่ำยภำพรวม   =   296,023.80  บาท  
  เร่งรัดเบิกจ่ำยงบด ำเนินงำน   =   325,813.20.- บำท 
 
 2. แผน/ผลการขับเคลื่อนประจ าเดือนมิถุนายน 2563 

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

วันที่ 15 ของทุกเดือน 
(ถ้ำตรงกับวันหยุดให้เป็นวันแรก
ของกำรท ำงำน) 

วันที่ 15 มิ.ย. 2563 
ดำวน์โหลดผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณจำกระบบ GFMIS  
มำจัดท ำท ำรำยงำน รบจ.1 

2. เสนอรำยงำนผลผลิตตำมเร่งรัด
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (รบจ.1)
ให้ผู้อ ำนวยกำรกองคลังทรำบ  
โดยสรุปวงเงินงบประมำณที่ต้อง
เร่งรัดกำรเบิกจ่ำย เพ่ือให้ผู้อ ำนวยกำร    
กองคลังสั่งกำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำย

วันที่ 16 - 20 ของทุกเดือน เสนอรำยงำนผลผลิตตำมเร่งรัด 
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (รบจ.1)
ต่อผู้อ ำนวยกำรกองคลัง เมื่อวันที่ 
18  มิ.ย. 2563 ดังนี้ 
       ผลกำรเบิกจ่ำย ณ วันที่ 15  
มิ.ย. 2563 กองคลังเบิกจ่ำยใน
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ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
พร้อม Upload ขี้นเว็ปไซด์ 
กองคลัง 

 

ภำพรวมได้ร้อยละ  81.48  
                
      คำดว่ำ ณ  30 มิ.ย. 2563 
จะ สำมำรถเบิกจ่ำยภำพรวมได้
ร้อยละ 84 

3. ติดตำมผลกำรเบิกจ่ำยกับกลุ่มงำน 
ที่เกี่ยวข้องภำยในกองคลัง 

วันที่ 21 – 24 ของทุกเดือน วันที่ 21 – 22 มิ.ย. 2563 ติดตำม
ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณใน
รำยกำรที่รอกำรเบิกจ่ำยโดย
ประสำนกับกลุ่มงบประมำณและ
กำรเงินเพ่ือติดตำมเร่งรัดกำร 

4. รำยงำนกำรเบิกจ่ำย ณ วันที่ 
25 ของทุกเดือน เพ่ือด ำเนินกำร
ติดตำมผลกำรเบิกจ่ำยอีกครั้ง 
 

วันที่ 25 ของทุกเดือน 
(ถ้ำตรงกับวันหยุดให้เป็นวันแรก
ของกำรท ำงำน) 

วันที่ 25  มิ.ย.  2563 ติดตำมผลกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณในระบบ GFMIS   
กองคลังเบิกจ่ำยงบประมำณใน
ภำพรวมได้ร้อยละ 85. 23  อ้ำงอิง 
ผลเบิกจ่ำยจำกระบบ GFMIS  
 

5. จัดประชุมรำยงำนผลกำร
ติดตำมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
ตำมตัวชี้วัดที่ 2.3  ร้อยละของกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ 
 

เมษำยน  –  กันยำยน  2563 วันที่ 9 ก.ค. 2563 ประชุมติดตำม
และรำยงำนผลด ำเนินกำร   
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ ข้อมูล       
ณ 30 มิ.ย. 2563 ในภำพรวม      
กองคลังสำมำรถเบิกจ่ำยได้ร้อยละ 
85.66 สูงกว่ำเป้ำหมำยที่กรม
ก ำหนดไว้ 
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 3. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ( รบจ.1)  
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/กิจกรรมภายใต้แผนขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ในเดือน
มิถุนายน 2563 มีดังนี้  

กิจกรรม/ขั้นตอน 
การด าเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงานที่ได้ปฏบิัติ
จริง 

สภาพการด าเนินงาน **หลกัฐานประกอบการด าเนินงาน  
ด าเนนิการ 
เสร็จแล้ว 

ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ยังไม่ได้
ด าเนนิงาน 

มาตรการเพิ่มประสทิธิภาพของ
กระบวนการบริหารการเงนิการคลัง 

- ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บรกิารของ
กองคลัง (ในงานบรกิารจัดหาครุภัณฑ์ที่มีวงเงิน
การจดัซ้ือจัดจ้างครั้งหนึ่งเกิน 2 ล้านบาท)  
 

 
 

 

✓ 
 

 แผนด าเนินการในเดือน ก.ค.63 
 

มาตรการปรับปรุงคุณภาพชวีิตการ
ท างานและความสมดุลระหว่างชวีิต
กับการท างาน  
  กิจกรรมที่ 4.2 จัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ  

 
 
 
มิติที่ 1 
- ประเมินความเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดสมองในอนาคตของบุคลากรอายุ 
35 ปีขึ้นไป 
 
- ส ารวจสถานการณ์สุขภาพของบุคลากร
กองคลังปัจจุบัน ด้วยการวัดค่า BMI  
(18 ก.ค.63) 
- ลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรมกา้วทา้ใจ 
Season 2 
มิติที่ 2 
- จัดท า KM/คู่มือการปฏิบัติงาน/Flow 
Chart กระบวนการท างาน/ความเส่ียงที่
เกิดขึ้นในงาน (ค าถาม-ค าตอบ)  
ฝ่ายละ 3 เร่ือง  
มิติที่ 3 
- จัดกจิกรรมประชุมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อมที่ดีของบุคลากรกองคลัง  
- จัดกจิกรรมคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงาน 
โดดเด่น ขวัญใจกองคลัง  
- กิจกรรมมุมสร้างสุข (สื่อโทรทัศน์แห่ง 
การเรียนรู้, ตู้ยาเพือ่รักษา)  
 
- แบบสอบถามการเข้ารว่มกิจกรรมที่จดัขึ้น
ภายในหนว่ยงาน  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

✓ 
 

 
 
 
 
✓ 

 
 
 
✓ 

 
 
 
 
 
✓ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 

 
 
 

 
 
 
 
✓ 

 
✓ 

 
 
 

✓ 
 

 
 
 
 
Link รวบรวมหลกัฐานการวิเคราะห์
ประกอบการตรวจร่างกายและ
วิเคราะห์ CV risk Score (ระดับ 4
ของมิติ 2.2.1) 
 
 
 
หลักฐานการเขา้ร่วมกจิกรรม 
ก้าวทา้ใจ 
 
- คู่มือการปฏิบัติงาน  
- Flowchart กระบวนการท างาน 
- ความเส่ียงที่เกิดขึ้นจากการท างาน 
- รูปเล่ม KM 
 
แผนด าเนินการในวันที่ 22 ก.ค. 63 
 
แผนด าเนินการในวันที่ 22 ก.ค. 63 
 
หลักฐานประกอบการเข้าร่วม
กิจกรรม (รายงานการประชุม
ภาพถา่ย ใบลงทะเบียนฯ เป็นต้น) 

การด าเนินงานในเดือนเป็นการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ และการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจให้กับบุคลากร ฐานข้อมูลงานคลังทั้งในส่วนของ DM และ KM เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพ่ือให้
ผู้รับบริการมีช่องทางศึกษาแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และมติ
คณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกลุ่มงานคลัง เพ่ือเป็นข้อพึงระวัง และเข้มงวดในการ
ด าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงในกระบวนงานนั้นๆ  
 
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 
 และได้แก้ไขข้อมูลผลการปฏิบัติงานใน
ระบบ DOC เป็นปัจจุบัน  

 

 มติที่ประชุม รับทราบ  
 
  ตัวชี้วัด Function F1-4 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 าเนินงานที่ได้ปฏิบัติ
จริง 

สภาพการด าเนินงาน **หลกัฐานประกอบการ
ด าเนินงาน  ด าเนนิการ 

เสร็จแล้ว 
ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ยังไม่ได้
ด าเนนิงาน 

ติดตามการส่งมอบ
ครุภัณฑ์ที่ครบก าหนดตาม
สัญญา (วันที่ครบก าหนด
ในสัญญา) 

ใน เดื อ น มิ ถุ น าย น  2 5 6 3  มี สั ญ ญ า 
ท่ีครบก าหนดส่งมอบอยู่ 4 สัญญา คือ  
1. สัญญาเลขท่ี 4/2563  
ครบก าหนด 22 พ.ค. 2563  
เครื่องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ (สภ.) 
เงิน 2,188,150 บาท 
เบิกจ่ายแล้ว สงวนสิทธิค่าปรับส่งมอบเกิน
ก าหนด 20 วัน ค่าปรับ 87,526 บาท 
คงเหลือจ่ายเงิน 2,100,624 บาท  
2. สัญญาเลขท่ี 11/2563 โครงการ
พัฒนาส่ือดิจิทัล 4.0 เพื่อยกระดับการ
เรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม (กผ.) 
(จ านวน 4 งวด) ครบก าหนดส่งมอบงวดท่ี 
1 วันท่ี 24 พ.ค. 2563  
เงิน 569,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว  
3. สัญญาท่ี 6/2563  
ครบก าหนดงวด 1 (มี 3 งวด) 
25 มิ.ย. 2563 
ระบบประชุมออนไลน์ (Video 
Conference) เงิน 3,472,160 บาท 
(กผ.) 
4. สัญญาท่ี 10/2563  
ครบก าหนด 28 มิ.ย. 2563 
เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 

 
 
✓ 

 
 

 

 

 

 

✓ 

 

 

 

 

✓ 
 
 
 

 
 
 
 
✓ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
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) 
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ไมครอน (PM 2.5) แบบอัตโนมัติ เงิน 
2,920,000 บาท (สว.) 
สัญญาที่ส่งมอบและเบกิจ่ายก่อนครบ
ก าหนดในสญัญา 
1. สัญญาท่ี 8/2563  
ครบก าหนด 2 ก.ค. 2563 
เครื่องสกัดตัวอย่างและกลั่นระเหยท าให้
สารเข้มข้นแบบอัตโนมัติ 
เงิน 4,028,500 บาท (ศูนย์ห้องฯ) 

 
 

 
 
✓ 

 
 

 
 
 
 
เลขที่ขอเบิกในระบบ GFMIS 
3100024321 
(ลงวันที่ 22.05.2020) 
 

 ในรอบ 6 เดือนหลัง เป็นการบริหารสัญญาโดยการเร่งรัดการส่งมอบในสัญญาและเบิกจ่ายให้ทัน  
ในปีงบประมาณ ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งเกิน 2 ล้านบาท เป็นการเบิกจ่ายของสัญญาที่ครบก าหนดส่ง
มอบและตรวจรับแล้ว ที่เบิกจ่ายได้ในเดือนมิถุนายน 2563 รวม 4 รายการ และรายการที่ส่งมอบก่อนครบก าหนด
ในสัญญา ที่สามารถตรวจรับและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมิถุนายน 2563 1 รายการ ตามตารางข้างต้น 

สัญญาการจัดหาครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 2 ล้านบาท 

สง่มอบ ตรวจรบั เบิกจา่ย

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

1 กองคลัง 

(จดัหาใหห้น่วยงานส่วนกลาง

 7 หน่วยงาน)

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่

รถยนตโ์ดยสาร ขนาด 12 ท่ีนัง่ (ดีเซล) ปริมาตร

กระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,400 ซีซี หรือก าลัง

เคร่ืองยนตส์ูงสุดไมต่ า่กวา่ 90 กิโลวตัต์

     12,880,000 12,870,000.00 7/2563 24 ม.ีค.63/
ครบก ำหนด 23 พ.ค.63

1     12,870,000.00

2 กองแผนงาน ครุภณัฑค์อมพิวเตอร ์

โครงการพฒันาส่ือดิจิทัล 4.0 เพื่อยกระดบั

การเรียนรูส่้งเสริมสุขภาพและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม

       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

4 

งวด 1
 งวด 1/3      569,000.00

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร ์

ระบบประชุมออนไลน์ (Video conference)

       8,969,000 8,680,400.00   6/2563 27 ม.ีค.63/
งวด1 ครบ 25 ม.ิย.63
งวด2 ครบ 25 ก.ค.63
งวด3 ครบ 24 ส.ค.63

3 

งวด 1
 งวด 1/3    3,472,160.00

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารองพรอ้มติดตั้ง ส าหรับ

ศนูย์บริการขอ้มลูกรมอนามยั

       5,300,000 5,200,000.00   5/2563 27 ม.ีค.63/
งวด1 ครบ 25 ม.ิย.63
งวด2 ครบ 25 ก.ค.63
งวด3 ครบ 24 ส.ค.63

3

3 ส านักโภชนาการ ครุภณัฑวิ์ทยาศาสตรแ์ละการแพทย์

เคร่ืองวเิคราะหไ์ขมนัแบบอัตโนมติั

       2,193,500 2,188,150.00   4/2563 24 ม.ีค.63/
ครบก ำหนด 22 พ.ค.63

1     2100624
(มีค่ำปรับ 

87,526 บำท)

4 ส านักสุขาภิบาลอาหารและน ้า ครุภณัฑวิ์ทยาศาสตรแ์ละการแพทย์

เคร่ืองตรวจวดัคุณภาพน ้าหลายพารามเิตอร์

2,140,000      2,033,000.00   9/2563 30 ม.ีค.63/
ครบก ำหนด 28 ก.ค.63

1       2,033,000.00

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 ำหนด 28 ม.ิย.63

1       2,920,000.00

6 ศนูยห์อ้งปฏิบติัการกรมอนามยั ครุภณัฑวิ์ทยาศาสตรแ์ละการแพทย์

เคร่ืองสกดัตวัอย่างและกลัน่ระเหยท าใหส้ารเขม้ขน้

แบบอัตโนมติั 4,045,000.-

4,045,000      4,028,500.00   8/2563 27  ม.ีค.63/
ครบก ำหนด 2 ก.ค.63

1       4,028,500.00

รายละเอียดการเบิกจา่ย

 จ านวนเงนิ

(ทีเ่บกิแลว้)

งวด…

ล าดบั หน่วยงาน (สว่นกลาง) รายการ

 วงเงิน

การจดัหา
วงเงินท าสญัญา เลขท่ีสญัญา

วนัท่ีลงนามในสญัญา/

วนัครบก าหนดสญัญา

จ  านวน

(งวด)
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 ตัวช้ีวัด F2-4 ระดับความส าเร็จของการใช้บัตรเครดิตราชการเพิ่มขึ้น 
 นางสาววิชุดา  แสงฤทธิ์ ผู้แทนกลุ่มบัญชีน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด Function 2 - 4 
 การด าเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ในเดือน
มิถุนายน 2563 มีดังนี้ 
กิจกรรม/ขั้นตอน  
การด าเนินงานตามแผน 

 

กิจกรรม/ขั้ นตอนการ
ด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง 

สภาพการด าเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค/
แนวทางการ
แก้ไข 

หลักฐานประกอบการ
ด าเนินงาน ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
ระห ว่ า งก า ร
ด าเนินการ 

ยั ง ไ ม่ ไ ด้
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 

√    อัพโหลดเอกสำรข้อมูลขึ้น
ระบบ DOC กรมอนำมัย 
เรียบร้อยแล้ว 
 

ก ำหนดมำตรกำร
กำรใช้บัตรเครดิต
รำชกำรกรมอนำมัย 

ก ำหนดมำตรกำร
กำรใช้บัตรเครดิต
รำชกำรกรมอนำมัย 

√    อัพโหลดเอกสำรข้อมูลขึ้น
ระบบ DOC กรมอนำมัย 
เรียบร้อยแล้ว 
 

กองคลังจัดท ำ
หลักเกณฑ์และขั้น
ต้อนกำรใช้บัตร
เครดติรำชกำรของ
กรมอนำมัยเผยแพร่
ให้ทุกหน่วยงำน
ทรำบและถือปฏิบัติ 

กองคลังจัดท ำ
หลักเกณฑ์และขั้น
ต้อนกำรใช้บัตร
เครดิตรำชกำรของ
กรมอนำมัยเผยแพร่
ให้ทุกหน่วยงำน
ทรำบและถือปฏิบัติ 

√    อัพโหลดเอกสำรข้อมูลขึ้น
ระบบ DOC กรมอนำมัย 
เรียบร้อยแล้ว 
 

กองคลังจัดอบรม
เพ่ือสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจให้กับ
หน่วยงำน ถึง
วิธีกำรใช้บัตรเครดิต
รำชกำร 

กองคลังจัดอบรม
เพ่ือสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจให้กับ
หน่วยงำน ถึง
วิธีกำรใช้บัตร
เครดิตรำชกำร 

√    อัพโหลดเอกสำรข้อมูลขึ้น
ระบบ DOC กรมอนำมัย 
เรียบร้อยแล้ว 

 
 
 

 
 

ติดตำมประเมินผล
กำรใช้บัตรเครดิต
รำชกำร และแก้ไข 

ติดตำมประเมินผล
กำรใช้บัตรเครดิต
รำชกำร และแก้ไข 

√    อัพโหลดเอกสำร
ข้อมูลขึ้นระบบ 
DOC กรมอนำมัย 
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กิจกรรม/ขั้นตอน  
การด าเนินงานตามแผน 

 

กิจกรรม/ขั้ นตอนการ
ด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง 

สภาพการด าเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค/
แนวทางการ
แก้ไข 

หลักฐานประกอบการ
ด าเนินงาน ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
ระห ว่ า งก า ร
ด าเนินการ 

ยั ง ไ ม่ ไ ด้
ด าเนินงาน 

ปัญหำข้อขัดข้อง
ในทำงปฏิบัติ  
 

ปัญหำข้อขัดข้อง
ในทำงปฏิบัติ  
 

เรียบร้อยแล้ว 
 

สรุปผลกำร
ด ำเนินงำนกำรใช้
บัตรเครดิตรำชกำร 
ของกรมอนำมัย  
 

สรุปผลกำร
ด ำเนินงำนกำรใช้
บัตรเครดิตรำชกำร 
ของกรมอนำมัย  
 

  √  ยังไม่ถึงระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

  
มิติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 4.1 นางสาวภัททิยา  เพ็งประไพ กรรมการและเลขานุการ คณะท างานตอบโต้ความเสี่ยง     
เพ่ือความรอบรู้ด้านการเงินการคลัง (RRHL) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าขณะนี้กองคลัง ได้ประชาสัมพันธ์แหล่ง
จัดเก็บข้อมูลความรู้และสื่อส าหรับการตอบโต้ความเสี่ยง (RRHL) ของกองคลังภายใต้เมนู “RRHL รอบรู้งานกองคลัง” 
เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลความรู้และสื่อส าหรับตอบโต้ความเสี่ยงให้ผู้รับบริการได้รับรู้ถึงแหล่งจัดเก็บข้อมูล เมื่ อมี
ข้อสงสัยและต้องการสืบค้นข้อมูลความรู้และแนวทางแก้ไข โดยสามารถสืบค้นข้อมูลดังกล่าวได้จากเว็บไซด์กองคลัง 
กรมอนามัย http : // finance.anamai.moph.go.th/main.php?filename=index2016 หรือสแกนผ่าน QR Code  
( ตามหนังสือกองคลัง ที่ สธ 0901.03/ว 1511 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ) 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 

เลิกประชุมเวลา ๑2.0๐ น. 
 
 นางพิสมัย  พุ่มสุข ผู้จดรายงานการประชุม 
 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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การประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัด 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการกองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

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

คร้ังที่ 9/2563 วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
 

 
 
 

 


