
ระเบียบวาระการประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัด                                                          
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ครั้งที่ 6/2563 วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
                                                                           

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
       
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม  ๒๕๖3  
  
ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ติดตามผลการด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลัง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม – มีนาคม 2563) ประจ าเดือนธันวาคม 2563 

 - 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  

 - ตัวชี้วัดที ่1.25 ระดับความส าเร็จของจ านวนงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรม
ที่ด าเนินการได้อย่างน้อย 1 เรื่อง และถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย 1 เรื่อง 

  - Function 1 - 4 ระดับความส าเร็จในการจัดหาครุภัณฑ ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มี
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งหนึ่งเกิน 2 ล้านบาท  
      - Function 2 - 4 ระดับความส าเร็จของการใช้บัตรเครดิตราชการเพ่ิมขึ้น  
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 



 -2-  
 

 

การประชุมเพื่อการประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัด                                                          
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ครั้งที่ 6/2563 วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
 

                                                                        
                                                  ……………………………………….. 
 
ผู้มาประชุม 
๑. นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ ผู้อ านวยการกองคลัง ประธาน 
2. นางสาวรัตน์ติยา ข าแก้ว  นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ 

3. นางสาวปวิตรา รุ่งเรือง นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัสดุ 
4. นางสาวเอกฤทัย   สารนาค นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการเงิน 
5. นางอรุณี   อินทร์ข า นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบัญชี 
6. นางสาวจีระภา   ขาวละเอียด เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ 
7. นางสาวฉัตรรัตน์   ต้นภูบาล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงบประมาณ 
8. นางสาวบุษณี ม่วงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มการเงิน 
9. นางสาววิชุดา แสงฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มบัญชี 
10. นางพิสมัย   พุ่มสุข เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กลุ่มอ านวยการ 
11. นางสาวศศิธร   แสนศิลา  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มงบประมาณ 
12. นางสาวสิริกัญญา หนบูัว เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กลุ่มพัสดุ 
13. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ ชัยมงคล   นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มการเงิน 
14. นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบัญชี 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.๓๐ น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าส าหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการติดตามรายงานความก้าวหน้า
ตามแผนปฏิบัติการตัวชี้วัดค ารับรองฯ กองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือนแรก โดยมีตัวชี้วัดทั้งสิ้น
จ านวน 8 ตัว  
มิติที่ประชุม  รับทราบ   
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2563 
 ประธานขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
 

ระเบียบ.. 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา  
  การติดตามผลการด าเนินงานจัดท าตัวชี้ว ัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลัง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ประจ าเดือนมีนาคม 2563    แต่ละ
ทุกกลุ่มงานรายงานผลการจัดท าตัวชี้วัดตามความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 
 

 ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการควบคุม การก ากับดูแล การบริหารงาน     
 นางสาววิชุดา แสงฤทธิ์ ผู้แทนกลุ่มบัญชีน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดที่ 2.1  

 การด าเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ในเดือนมีนาคม 
2563 มีดังนี้ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน  
การด าเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงานที่
ได้ปฏิบัติจริง 

สภาพการด าเนินงาน หลักฐานประกอบการด าเนินงาน 
ด าเนนิการ
เสร็จแล้ว 

ระหว่าง         
การด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนนิงาน 

1.1 เผยแพร่ ให้เจา้หน้าที่ทกุระดับ
ทราบถึงระบบการควบคุม การก ากับ
ดูแล การบริหารงานของกองคลัง 

1.1 เผยแพร่ ให้เจา้หน้าที่ทกุระดับ
ทราบถึงระบบการควบคุม        
การก ากับดูแล การบริหารงานของ
กองคลัง 

√   อัพโหลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC    
กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว 
 

1.2 จัดท าคู่มือ (SOP) หรือ Flow chat 
หลักเกณฑ์/แนวทางการปฏบิัติงาน
ทุกระบบงาน 

1.2 จัดท าคู่มือ (SOP) หรือ 
Flow chat หลักเกณฑ์/แนว
ทางการปฏิบัติงานทกุระบบงาน 

√   อัพโหลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC    
กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว 
 

1.3 จัดท าและส่งรายงานการเงินต่อ
หน่วยงานผูก้ ากบัดูแลตามกฎหมาย 
ระเบียบ อย่างเคร่งครัด 

1.3 จัดท าและส่งรายงานการเงิน
ต่อหน่วยงานผูก้ ากับดูแลตาม
กฎหมาย ระเบียบ อยา่งเคร่งครัด 

√   อัพโหลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC    
กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว 
 

1.4 มีฐานข้อมูลงานคลัง (กฎหมาย 
ระเบียบ ฯ ที่เกีย่วกับกระบวนการ
บริหารการเงินการคลัง)ที่เป็นปัจจุบัน 

1.4 มีฐานข้อมูลงานคลัง (กฎหมาย 
ระเบียบ ฯ ที่เกีย่วกับกระบวนการ
บริหารการเงินการคลัง) ที่เป็น
ปัจจุบัน 

√   อัพโหลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC    
กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว 
 

1.5 ผู้ตรวจสอบภายในประจ า
หน่วยงานตรวจสอบการปฏบิัติงาน
เบื้องต้นและรายงานผลการ
ตรวจสอบให้ผู้อ านวยการกองคลัง
ทราบทุกเดือน 

1.5 ผู้ตรวจสอบภายในประจ า
หน่วยงานตรวจสอบการปฏบิัติงาน
เบื้องต้นและรายงานผลการ
ตรวจสอบให้ผู้อ านวยการกองคลัง
ทราบทุกเดือน 

√   อัพโหลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC    
กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว 
 

1.6 ผู้ตรวจสอบภายในประจ า
หน่วยงานตรวจสอบการปฏบิัติงาน
เบื้องต้นและส่งรายงานผลการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส ใหก้ลุ่ม
ตรวจสอบภายใน 

1.6 ผู้ตรวจสอบภายในประจ า
หน่วยงานตรวจสอบการปฏบิัติงาน
เบื้องต้นและส่งรายงานผลการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส ใหก้ลุ่ม
ตรวจสอบภายใน 

√   - 

1.7 คณะกรรมการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน ด าเนินการรวบรวม
ข้อมูลและรายงานผลการประเมิน
การควบคุมภายในประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  

1.7 คณะกรรมการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน ด าเนินการรวบรวม
ข้อมูลและรายงานผลการประเมิน
การควบคุมภายในประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  

 √  - 

1.8 ด าเนินการตามขอ้เสนอแนะของ
ผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัยและ
ภายนอกกรมอนามัย และรายงานผล
ให้กลุ่มตรวจสอบภายในและ
ภายนอกกรมอนามัยทราบ      
ภายใน 30 วัน 

1.8 ด าเนินการตามขอ้เสนอแนะ
ของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย
และภายนอกกรมอนามยั และ
รายงานผลให้กลุ่มตรวจสอบภายใน
และภายนอกกรมอนามยัทราบ 
ภายใน 30 วัน 

 √  - 
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2.1 จัดท าช่องทางการให้บริการรับ
เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เว็บไซต์กอง
คลัง ,กล่องรับข้อความ ฯลฯ) 

2.1 จัดท าช่องทางการให้บริการรับ
เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เว็บไซต์
กองคลัง ,กล่องรับข้อความ ฯลฯ) 

√   อัพโหลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC   
กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว 
 

2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนว
ทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
และการประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน 

2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนว
ทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
และการประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน 

√   อัพโหลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC   
กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว 
 

2.3 ปรับปรุงกระบวนงานในภารกจิ
หลักให้เป็นปัจจบุัน (ปรับปรุง SOP) 
 

2.3 ปรับปรุงกระบวนงานใน
ภารกิจหลักให้เป็นปัจจุบัน 
(ปรับปรุง SOP) 
 

 √  - 

 

มิติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข  
   นางสาวบุษณี  ม่วงชู ผู้แทนกลุ่มการเงินน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดที่ 2.2 ดังนี้ 

มิติที่ สิ่งท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ สิ่งท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

มิติที่ 1 บุคลากรในองค์กร 
มีสุขภาพด ีHappy Body 

1. ส ารวจสถานการณ์สุขภาพบคุลากร         
กองคลัง พร้อมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์    
สุขภาพบุคลากรกองคลัง 

1. เปรียบเทยีบผลคา่ BMI กับเดือน
แรก                               

 2. ก าหนดนโยบาย มาตรการส าคัญ ก าหนด
ความรู้ของบุคลากรกองคลัง 

2. หลักฐานที่แสดงการถ่ายระบบ
ตัวชี้วัดหน่วยงานลงสู่บุคคล  

 3. แผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพที่ดี          
ของบุคลากรกองคลัง 

 

 4. แจ้งเวียนนโยบาย มาตรส าคัญ               
การแผนปฏบิัติการส่งเสริมสุขภาพที่ดี         
ของบุคลากรกองคลัง  
5. วัดคา่ BMI  ให้รอบปัจจบุัน 18 กมุภาพนัธ์ 2563 
6. วัดคา่ BMI รอบที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม 2563 
7. หลักฐานการแสดงการน าขึ้นเว็ปไซด์ 
๘. การตรวจสุขภาพประจ าปี 2563 ของ 
ข้าราชการ ลูกจา้งประจ า (พนักงานราชการ รอ
แจ้งจากกองการเจ้าหน้าที)่ 
 

 

มิติที่ 2 การจัดการข้อมูล 
และความรู้ DM & KM 

1. ส ารวจสถานการณ์ความรู้ของบุคลากร    
กองคลัง พร้อมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์     
ความรู้บุคลากรกองคลัง 

3. น าข้อมูลและความรู้ของแตล่ะ
บุคคลขึ้น Website ของหน่วยงาน 
 

 2. แผนการจัดการข้อมูลและความรู้ 
3. แผนปฏิบัติการจัดการข้อมูลและความรู้      
4. ก าหนดนโยบาย มาตรการส าคัญ 
5. คู่มือ KM กลุ่มการเงิน  
6. แจ้งเวียนนโยบาย มาตรการส าคัญ 

 

DOH_1XLEJ
Highlight

DOH_1XLEJ
Highlight

DOH_1XLEJ
Highlight

DOH_1XLEJ
Highlight
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มิติที่ สิ่งท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ สิ่งท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

แผนปฏบิัติการจัดการข้อมูลและความรู ้
7. จัดประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ 
(วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ) 
 
 

มิติที่ 3 ความผูกพันต่อ
องค์กร Engagement 

1. ส ารวจสถานการณ์การมีความสุข          
ความผูกพันของบุคลากรในกองคลัง          
พร้อมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ความสุข       
ความผูกพันของบุคลากรในกองคลัง  
2. ก าหนดนโยบาย มาตรการส าคัญ 
3. แผนปฏิบัติการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กร  
4. แจ้งเวียนนโยบาย มาตรการส าคัญ 
แผนปฏบิัติการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กร 
5. โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนกองคลัง       
สู่องค์กรสร้างสุข ประจ าปี 2563             
                              

3. ส ารวจสถานการณ์การมคีวามสุข  
ความผูกพันของบุคลากรในกองคลัง   
พรอ้มทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ 
ความสุขความผูกพันของบุคลากร    
ในกองคลัง (รอบหลังจากการจัด
กิจกรรม) 

 

มิติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 
 

 ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
 นางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล ผู้แทนกลุ่มงบประมาณน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดที ่2.3  ดังนี้  

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563  
1.1  กรมอนามัย :  5 งบรายจ่าย สามารถเบิกจ่ายได้ 848,181,694.90            

                   คิดเป็นร้อยละ   41.48 (ฐานปีงบประมาณ 63 =  2,044,596,900)  
1.2 กองคลัง :  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามตารางข้างใต้นี้  

 

  
เงินงวด100% เงินงวด 6 ด.แรก เบิกจ่ายสะสมได ้ คิดเป็นร้อยละ    

(ฐาน6ด.แรก) 
หมายเหตุ 

ภาพรวม 3,105,900.00* 1,501,000.00  2,104,755.50  67.77  
    เป้าหมายกรมภาพรวม   
มี.ค.63 = ร้อยละ 55 
(ฐาน100%)   
    * = ฐานในการค านวณ งบด าเนินงาน 3,054,400.00 1,501,000.00*  2,053,255.50  136.80  

งบลงทุน 51,500.00* 0.00  51,500.00  100.00 
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2. ตารางค านวณการถ่วงน  าหนัก (ผลเบกิจ่าย ณ 31 มีนาคม  2563) 

ตัวชี วัด (i) น  าหนัก
(Wi) * 

ร้อยละ
ที่ได้ 

เกณฑ์คะแนน 
เทียบกับผลการเบิกจ่าย 

คะแนน  
ที่ได้ 
(SMi) 

คะแนน 
ถ่วงน  าหนัก    

(Wi  SMi) 1 2 3 4 5 
1. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
* ใช้ฐานการค านวณจาก
วงเงินงบประมาณท่ีจัดสรร  
ปี พ.ศ. 63 ณ 31มี.ค.63* 
 

0.40 67.65 40 44 48 52 56 5 2 

2. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบด าเนินงาน 
* ใช้ฐานการค านวณจาก
วงเงินงบประมาณท่ีจัดสรร
รอบ 6 เดือนแรก * 
 

0.40 100 88 90 92 94 96 5 2 

3. งบลงทุน ร้อยละของ
จ านวนรายการที่ได้ผู้ขาย 
/ผู้รับจ้าง 
(เทียบกับจ านวนรายการ   
งบลงทุนที่หน่วยงาน     
ได้รับจัดสรร) 
 

0.20 100  
80 

85 90 95 100 5 1 

รวมคะแนนทั งหมด 1.00        5 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. ประมาณการค่าคะแนนที่คาดว่ากองคลังจะสามารถด าเนินการได้ 
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนที่คาดว่าจะได้ 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนที่คาดว่าจะได้ 
1 Assessment 

1.1 มีข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณแยกเป็นรายงบ 
(ภาพรวม งบด าเนนิงาน งบลงทุน งบเงนิอุดหนุน  
และงบรายจ่ายอืน่) ย้อนหลังตัง้แต่ปีงบประมาณ 
2561จนถึงปัจจุบัน รายงานเปน็รายไตรมาส 
รอบ 6 เดือนแรก (ไตรมาส 1 -2 ) 
รอบ 6 เดือนหลัง (ไตรมาส 1-4 )   

1.2 มีการน าข้อมูลมาก าหนดนโยบาย เป้าหมาย 
มาตรการในการเบิกจ่ายงบประมาณ 

1.3 มีรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการเบิกจ่าย     
ปีที่ผา่นมาในทุกงบรายจา่ย เพื่อก าหนดเป็น
มาตรการสนบัสนุนการท างานของหน่วยงาน 

0.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.3 

2 Advocacy/Intervention 
มีข้อเสนอในเชิงนโยบาย ข้อเสนอมาตรการและ
ประเด็นความรู้ เพื่อพัฒนาและผลักดันให้ผลเบิกจา่ย
งบประมาณเปน็ไปตามเปา้หมาย 

0.2 
 
 
 

0.2 

3 Management and Governance 
3.1 มีแผนการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการ 
3.2 มีการเร่งรัด ก ากับ ติดตาม เป็นไปตามข้อเสนอและ

มาตรการที่ก าหนด  
3.3 มีการขับเคลื่อนแผนการเบกิจ่ายงบประมาณ     

ผ่านผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  

0.5 0.5 

4 Out put ผลผลิตกระบวนการ 
หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตาม
แผนปฏบิัติการ 
ค่าคะแนน 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 
จ านวน
เดือนที่
เบิกจ่ายได้
ตามแผน 

1 2 3 4 ≥5 

 

1 1.00  
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนที่คาดว่าจะได้ 
5  1.หน่วยงานมีผลเบิกจ่ายงบประมาณผ่านเปา้หมายที่

กรมอนามัยก าหนด โดยมีคา่คะแนนถ่วงน้ าหนักของผล
เบิกจ่ายอยู่ระหว่าง 
0.10 - 1.99   ได้    0.40   คะแนน 
2.00 - 2.99   ได้    0.80   คะแนน   
3.00 - 3.99   ได้    1.20   คะแนน   
4.00- 4.50    ได้    1.60   คะแนน                
4.51- 5.00    ได้    2.00   คะแนน        
                   
2. ร้อยละของผลการเบิกจา่ยภาพรวม กรมอนามัย 
สามารถเบิกจ่ายได ้
   ภาพรวม 0.25 0.50 0.75 1.00 
รอบ 6 เดือนแรก 
(ตค.62 - มีค.63) 

40 – 
44.99  

45 – 
49.99 

50 – 
54.99 

≥55 

รอบ 6 เดือนหลัง  
(เมย. – กย.63) 

92 – 
93.99 

94 -
95.99 

96-
97.99 98 -100 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

2.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.25 

คะแนนรวม 5 4.25 
 

4. แผนการขับเคลื่อนประจ าเดือนมีนาคม  2563 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินการ 

 

1. จัดท ารายงานผลผลิตตามเร่งรัด
การเบกิจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) 
โดยน าข้อมูลมาจากระบบ GFMIS 

 

วันที่ 15 ของทุกเดือน 
(ถ้าตรงกับวันหยุดให้เป็นวันแรก
ของการท างาน) 

 

วันที่ 16 มี.ค. 2563 ดึงผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS 
มาจัดท าท ารายงาน รบจ.1 
 

  

วันที่ 16 - 20 ของทุกเดือน 
 

เสนอรายงานผลผลิตตามเร่งรัด 
การเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1)
ต่อผู้อ านวยการกองคลัง เมื่อวันที่ 
20 มี.ค. 2563 คาดว่าจะ
เบิกจ่ายภาพรวมได้ร้อยละ 67 
(ฐานค านวณ100%) 
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ขั้นตอนการด าเนินการ 

 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินการ 

 

3. ติดตามผลการเบิกจ่ายกับกลุ่มงาน 
ที่เกี่ยวข้องภายในกองคลัง 

 

วันที ่21 – 24 ของทุกเดือน 
 

23 – 24 ม.ีค. 63 ติดตามผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณในรายการ    
ทีร่อการเบิกจ่ายโดยประสานกับ
กลุ่มพัสดุ และกลุ่มการเงินในการ
ติดตามเร่งรัด 

 

4. รายงานการเบิกจ่าย ณ วันที่ 
25 ของทุกเดือน เพ่ือด าเนินการ
ติดตามผลการเบิกจ่ายอีกครั้ง 
 

 

วันที่ 25 ของทุกเดือน 
(ถ้าตรงกับวันหยุดให้เป็นวันแรก
ของการท างาน) 

 

25 มี.ค. 2563 ติดตามผลการ
เบิกจ่ายในระบบ GFMIS 
ในภาพรวมสามารถเบิกจ่าย      
ได้ร้อยละ 65.83 (ฐานค านวณ
100%) เหลือเร่งรัดเบิกจ่าย
รายการในงบลงทุน  

 

5. จัดประชุมรายงานผลการ
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ตามตัวชี้วัดที่ 2.3 ตามแผนปฏิบัติการ 
ตัวชี้วัดฯ ของกองคลัง          
(รอบ 6 เดือนแรก) 

 

พฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563 
 

วันที่ 31 มีนาคม 2563  ประชุม
ติดตามผลด าเนินการตัวชีว้ัดที่ 2.3 
ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในภาพรวมกองคลัง
สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 67.77 

 

5. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ( รบจ.1)  
กองคลังด าเนินการรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ( รบจ.1) ขึ้นเว็ปไซด์กองคลัง          ครบ
ทุกเดือน สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซด์กองคลัง ตาม Link ข้างใต้นี้ 
http://finance.anamai.moph.go.th/main.php?filename=report_budgets 

 

 
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบผลการด าเนินงาน 
 

http://finance.anamai.moph.go.th/main.php?filename=report_budgets
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 ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มี
สมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558 / PMQA 4.0  
 นางสาวปวิตรา  รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มพัสดุน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.4 ดังนี้ 
 การด า เนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนขับเคลื่ อน นโยบาย มาตรการ                 
ในเดือนมีนาคม 2563 มีดังนี้  
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
การด าเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน              
ที่ได้ปฏิบัติจริง 

สภาพการด าเนินงาน **หลกัฐานประกอบการด าเนินงาน  
ด าเนนิการ 
เสร็จแล้ว 

ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ยังไม่ได้
ด าเนนิงาน 

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ของกระบวนการบริหารการเงินการ
คลัง 
  กิจกรรมที่ 1.1 เสนอต่อ
กรรมการบริหารกอง เพื่อพจิารณา
เครื่องมือที่ใช้ประเมินความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของกองคลัง 
 
  กิจกรรมที่ 1.4 มีฐานข้อมูลงานคลัง
ที่เป็นปัจจุบัน  
(การจัดการความรู้ DM&KM) 
 
  กิจกรรมที่ 1.6 การรายงานผลการ
เบิก-จ่ายเงินสวัสดิการตรวจสขุภาพ
ประจ าปีและค่าเล่าเรียนบุตรทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส ์ 
 
 

 
 
 
- เสนอแบบสอบถามที่ผา่นการทบทวน
เครื่องมือที่ใช้ประเมินความพึงพอใจต่อการ
บริการของกองคลัง (จาก supporter ของ
กลุ่มงานต่างๆ เพื่อให้มีขอ้มูลที่สามารถ 
ตอบโจทย์ในส่ิงที่ต้องการประเมินได้) 
- เป็นการด าเนินการส่งข้อมูล KM  
ให้กับเจ้าภาพในการจัดท า (กลุ่มการเงิน)  
โดยด าเนินกิจกรรมภายใต้หัวขอ้ที่ส่งเสนอ 
 
- เป็นการรายงานข้อมูลเกีย่วกับการเบกิ-
จ่ายเงินสวัสดิการตรวจสุขภาพประจ าปแีละ
ค่าเล่าเรียนบุตรไว้บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 
 
 
✓ 

 
 
 

 
✓ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
 
 
บันทึกขอความเห็นชอบใช้
แบบสอบถามในการประเมิน 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ของกองคลัง 
 
Link ข้อมูลผลผลิตและผลลัพธ์ที่ส่ง
ขึ้นเว็บไซต์เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ  
ในรอบ 6 เดือนแรก (มีนาคม 
2563) ภายใต้ตัวชีว้ัดที่ 2.2  
Link ข้อมูลรายงานบนเว็บไซต์ 
 

มาตรการปรับปรุงกระบวนการ
บริหารการคลังให้มีความโปร่งใส  
  กิจกรรมที่ 3.1 จัดท าช่องทาง 
การให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ (เว็บไซต์กรมและ 
กองคลัง, จดหมาย,  
กล่องข้อความ ฯลฯ) 

 
 
- มีช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
หลากหลายช่องทาง เพือ่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ  
เพื่อน ามาปรับปรุงงานหรือจัดการ 
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ได้รับการแก้ไข 
 

 
 
✓ 

 

   
 
Link ช่องทางที่รับข้อร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ หรือภาพที่เกีย่วข้อง  

มาตรการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการ
ท างานและความสมดุลระหวา่งชวีิต
กับการท างาน  
 กิจกรรมที่ 4.1 การจัดท า Big 
Cleaning day 
 
กิจกรรมที่ 4.2 จัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ  

 
 
 
- จัดท า 5 ส. จัดเก็บ ท าความสะอาด 
โต๊ะท างานและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
ภายในส านกังาน  
- วิเคราะห์ผลการชั่งน้ าหนกั วัดรอบเอว  
เพื่อประเมินค่า BMI รายบุคคลในกองคลัง  
- การตรวจสุขภาพประจ าปขีองบุคลากร 
- ให้ความรู้เรื่องสุขภาพกบับุคลากรใน
หน่วยงาน (ในรูปของการประชุม) 
- กิจกรรมคลายเครียดจากการท างาน  
(อยู่ในตัวชี้วัด 2.2 ซ่ึงด าเนินการโดยกลุม่
การเงิน)  
 

 
 
 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 
✓ 

 
✓ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
หนังสือแจ้งเวียน,  
ภาพการด าเนินงาน 
 
Link หลักฐานการด าเนินงานของ 
ตัวขี้วัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จ
ของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข 
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 สรุปการด าเนินงานตาม template ของตัวชี้วัด 2.4  
   ในชั้นตอนของการด าเนินงานตาม process ในระดับคะแนนที่ 1 - 3 มีการด าเนินงานครบถ้วน 
ในระดับผลผลิต / ผลลัพธ์ระดับคะแนนที่ 4 – 5 มีการด าเนินงานที่ก าหนดแล้วเสร็จในรอบ 6 เดือนได้ครบ        
ทุกกิจกรรม ดังนี้ 
 

เวลาที่ก าหนดในแผน/เวลาแล้วเสร็จ 

แผน ผล เป็นตามแผน ไม่เป็นตามแผน แผน 6 เดือนหลงั

1.1 ทบทวนเคร่ืองมอืท่ีใช้ประเมนิความพงึพอใจต่อการให้บริการกองคลัง ก.พ.-63 ก.พ.-63 ✓

1.2 เสนอต่อกรรมการบริหารกองเพือ่พจิารณาเคร่ืองมอืท่ีใช้ประเมนิความพงึ
พอใจต่อการให้บริการของกองคลัง ม.ีค.-63 ม.ีค.-63

✓

1.3 ประเมนิความพงึพอใจต่อการให้บริการของกองคลัง ก.ค.-63 - ✓

1.4 ส่งเสริมการใช้บัตรเครดิต ต.ค.-62 ต.ค.-62 ✓

1.5 มฐีานข้อมลูงานคลังท่ีเป็นปัจจุบัน 
(การจัดการความรู้ DM&KM)

ม.ค.-ก.ย.63 - ✓

1.6 การรายงานผลการเบิก-จ่ายเงินสวัสดิการตรวจสอบสุขภาพประจ าปีและ
ค่าเล่าเรียนบุตรทางระบบอเิล็กทรอนิกส์

ม.ีค.-ก.ย.63 - ✓

1.7 การปรับปรุงการให้บริการงานจัดซ้ือจัดจ้างด้วยนวัตกรรม (QR code 
การแจ้งคณะกรรมการฯ)

ม.ค.-63 ม.ค.-63 ✓ ✓

2.1 การจัดท าแผนพฒันาบุคลากร ธ.ค.-62 ธ.ค.-62 ✓

2.2 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมนิผล
การปฏิบัติราชการกรมอนามยั

พ.ย.-62 พ.ย.-62 ✓

2.3 การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสู่ระดับกลุ่มงานและระดับบุคคล ธ.ค.-62 ธ.ค.-62 ✓

3.1 การจัดท าช่องทางการให้บริการรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เว็บไซต์กรม
และกองคลัง,จดหมาย,กล่องข้อความ ฯลฯ)

ต.ค.62-ก.ย.63 - ✓

3.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดวางระบบและการประเมนิผล
การควบคุมภายในกรมอนามยั

ธ.ค.-62 ธ.ค.-62 ✓

3.3 ปรับปรุงกระบวนงาน (Flowchart) ในการะกจิหลัก (ปรับปรุง SOP) พ.ย.62-ก.พ.63 พ.ย.62-ก.พ.63 ✓

4.1 จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบัการท างานเช่น 5 ส, Big cleaning 
day,มมุสุขภาพ

  - Big cleaning day ม.ีค.-63 ม.ีค.-63 ✓

  - มมุสุขภาพ ก.พ.-ก.ย.63 - ✓

4.2 จัดกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ ม.ค.-ก.ย.63 - ✓

4.3 ประเมนิความพงึพอใจต่อการให้บริการของกองคลัง (ร่วมกบั 2.1 เฉพาะ
ด้านนวัตกรรม)

ก.ค.-63 - ✓

มาตรการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
การท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน

มาตรการเพ่ิมประสทิธภิาพของกระบวนการบริหารการเงินการคลงั

มาตรการเพ่ิมประสทิธผิลของการบริหารงานคลงั

มาตรการปรับปรุงกระบวนการบริหารงานคลงัใหม้ีความโปร่งใส

สรุปผล
มาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนฯ 

 
 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

 

 

 

ตัวชี้วัด... 
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 ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน 
 นางสาวรัตน์ติยา  ข าแก้ว หัวหน้ากลุ่มงบประมาณน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.5 ดังนี้ 
 

ระดับ รายการ ผลการด าเนินงาน 

ระดับท่ี 1 มีฐานข้อมูลและวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)  
 

ใช้ข้อมูลเดิมและเพ่ิมแผนปฏิบัติการกองคลัง
รอบ 6 เดือนหลัง 
 

ระดับท่ี 2 ก าหนดมาตรการในการปิดช่องว่าง (Gap Analysis) ไม่มีการเปลี่ยนมาตรการ เนื่องจากสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามแผนการด าเนินงาน และ
มาตรการคลอบคลุมแล้ว 
 

ระดับท่ี 3 มีผังกระบวนการท างานและมีการก ากับติดตาม มีการก ากับติดตามในการประชุมกองคลัง 
และได้ปรับเปลี่ยนข้อมูลผลการปฏิบัติงาน  
ในระบบ DOC เป็นปัจจุบัน 
 

  

 นอกจากนั้นได้จัดท าแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือนหลัง ซึ่งได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติการเมื่อวันที่ 
13 มีนาคม 2563 ได้ท าการบันทึกแผนปฏิบัติการในระบบ DOC เรียบร้อยแล้ว 
  
มติที่ประชุม รับทราบ  
 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.25 ระดับความส าเร็จของจ านวนงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรม
ที่ด าเนินการได้อย่างน้อย 1 เรื่อง และถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย 1 เรื่อง ดังนี้ 
 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด หัวหน้ากลุ่มอ านวยการน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด         
ที่ 1.25 ดังนี้ 
 1. นวัตกรรมที่ด าเนินการ ขณะนี้เจ้าหน้าที่กองคลังได้ทดลองใช้งานระบบบริหารการเงินการคลัง 
ภายในกองคลัง และก าลังให้หน่วยงานทดลองระบบฯ จ านวน 7 หน่วยงาน  ในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563  
 2. นวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ ได้ด าเนินการจัดจ้างผู้พัฒนาระบบควบคุม ก ากับและ
ติดตาม เงินยืมราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีก าหนดสัญญาจ้าง 1 เดือน และครบก าหนดวันที่ 23 เมษายน 2563 

 

มิติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 

ตัวช้ีวัด... 
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 ตัวช้ีวัด Function F1 - 4 ระดับความส าเร็จในการจัดหาครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งเกิน 2 ล้านบาท 
 นางสาวปวิตรา  รุ่งเรือง หวัหนา้กลุ่มพัสดุน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 24 ดังนี้ 
 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงานที่ได้
ปฏิบัติจริง 

สภาพการด าเนินงาน **หลกัฐานประกอบการด าเนินงาน  
ด าเนนิการ 
เสร็จแล้ว 

ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ยังไม่ได้
ด าเนนิงาน 

น าเสนอผลลัพธ์         
การด าเนินงาน          
รอบ 6 เดือนแรก 

สรุปผลการด าเนินงานตามมาตรการ  
ในการจัดหาครุภัณฑ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ที่มีวงเงิน 
การจัดซ้ือจัดจ้างครั้งหนึ่งเกิน 2 ล้านบาท  

✓ 
 
 

  เอกสารสรุประยะเวลาด าเนินการ
ประกอบการจัดท าในระบบ  
e-GP ตั้งแต่ขั้นตอนบันทึกรายงาน 
ขอซ้ือขอจา้งในระบบการจัดซ้ือจัด
จ้างภาครัฐด้วยเครือข่ายสารสนเทศ 
(e-GP) จนถึงได้ตัวผู้ขาย/ผู้รับจา้ง  
ในระดับคะแนนที่ 4 และ 5 
 

การจดัท า special report   ✓   รายงานผลการด าเนินงาน  
ในรูปของ special report  
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานในรอบ 6 
เดือน  
 

  การด าเนินการของตัวชี้วัดในเดือนมีนาคม 2563 คือการสรุปวัน (ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง) 
ตามมาตรการ โดยการรายงานผล output และ outcome  ตามเกณฑ์ระดับคะแนนที่ 4 และ 5  ซึ่งวัดผลตั้งแต่
เริ่มด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่บันทึกเลขที่และวันที่ในรายงานขอซื้อขอจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) จนกระทั่งได้ผู้ชนะหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก 
(เฉพาะโครงการที่ไม่มีการยกเลิกการประกวดราคา) โดยพิจารณาเป็นรายโครงการจ าแนกตามวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการจัดท ารายงาน special report ของการด าเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก ดังนี้  
 

รายการ ระยะเวลาในการจัดซื้อ 
จัดจ้างตามมาตรฐาน (วัน) 

ผลการด าเนนิงาน (เฉลี่ย)  
(วัน) 

1. การจัดหาวงเงินเกิน 2 ล้านบาทไม่เกิน 5 ล้านบาท  ≤ 33 23  
(รวม 5 โครงการ) 

2. การจัดหาวงเงินเกิน 5 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท  ≤ 39 33 
(รวม 2 โครงการ) 

3. การจัดหาวงเงินเกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 50 ล้านบาท  ≤ 52 33 
(1 โครงการ) 

 
   

มิติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด... 
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 ตัวช้ีวัด Function 2 - 4 ระดับความส าเร็จของการใช้บัตรเครดิตราชการเพิ่มขึ้น 

 นางสาววิชุดา  แสงฤทธิ์ ผู้แทนกลุ่มบัญชีน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
Function 2 - 4 การด าเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการในเดือน
มีนาคม  2563 มีดังนี้ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน  
การด าเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน   
ที่ได้ปฏิบัติจริง 

สภาพการด าเนินงาน หลักฐานประกอบการด าเนินงาน 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

ระหว่างการ
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน 
 

เสนอเรื่องให้กรมฯ ทราบ
หลักเกณฑ์และขั้นตอน
การใช้บัตรเครดิตราชการ
ที่กระทรวงการคลัง
ก าหนดให้ส่วนราชการ
น ามาใช้ เพื่อแจ้งเวียน   
ให้หน่วยงานในสังกัดกรมฯ 
น าไปปฏิบตั ิ

เสนอเรื่องให้กรมฯ ทราบ
หลักเกณฑ์และขั้นตอน  การใช้
บัตรเครดติราชการ              
ที่กระทรวงการคลังก าหนด    
ให้ส่วนราชการน ามาใช้ เพื่อแจ้ง
เวียนให้หน่วยงานในสังกัดกรมฯ 
น าไปปฏิบตั ิ
 

√   อัพโหลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC       
กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว 
 

ก าหนดมาตรการการใช้
บัตรเครดติราชการ     
กรมอนามัย 

ก าหนดมาตรการการใช้บัตร
เครดติราชการกรมอนามยั 
 

√   อัพโหลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC 
กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว 
 
 

กองคลังจัดท าหลักเกณฑ์
และขั้นต้อนการใช้บัตร
เครดติราชการของกรม
อนามัยเผยแพร่ให้ทุก
หน่วยงานทราบและ     
ถือปฏิบัต ิ

กองคลังจัดท าหลักเกณฑ์และ
ขั้นต้อนการใช้บัตรเครดติ
ราชการของกรมอนามัยเผยแพร่
ให้ทุกหน่วยงานทราบและ    
ถือปฏิบัต ิ

√   อัพโหลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC 
กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว 
 

กองคลังจัดอบรมเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับ
หน่วยงาน ถึงวิธีการใช้
บัตรเครดติราชการ 

กองคลังจัดอบรมเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับ
หน่วยงาน ถึงวิธีการใช้บัตร
เครดติราชการ 

√   อัพโหลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC 
กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว 

 

จัดท าแบบสอบถามเพื่อ
ติดตามประเมินผลการใช้   
บัตรเครดติราชการ และ
สรุปผลการประเมินพร้อม
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
ในทางปฏิบัติ 

จัดท าแบบสอบถามเพื่อติดตาม
ประเมินผลการใช้บัตรเครดิต
ราชการ และสรปุผลการ
ประเมินพร้อมแก้ไขปญัหา
ข้อขัดข้องในทางปฏิบัติ 

 √  - 

 

มิติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืน 
 

 ประธานในที่ประชุมกล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยมีการระบาดของเชื้อไวโรรัสโคโรนา 
2019 (COVID) จ านวนมากขึ้น ดังนั้น จึงมอบหมายให้นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ จัดท า
หนังสือขออนุมัติมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวโรรัสโคโรนา 2019 (COVID) ของกองคลัง ต่ออธิบดีกรมอนามัย 
เพ่ือลดความแออัดในสถานที่ท างาน ลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ในการเดินทางมาปฏิบัติงานด้วยรถโดยสาร
สาธารณะประจ าทาง โดยก าหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวโรรัสโคโรนา 2019 (COVID) ดังนี้ 
  1) เจ้าหน้าที่ผู้ใดตรวจคัดกรองแล้วมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป        
ให้ลาป่วยเพื่อไปสังเกตอาการท่ีบ้าน 
  2) ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ่าตลอดเวลาหมั่นล้างมือบ่อยๆ
 3) ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนท าความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี และอุปกรณ์ส านักงานด้วยแอลกอฮอล์ หรือ
น้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
 4) ก าหนดจุดรับ – ส่งเอกสาร โดยไม่ให้บุคคลภายนอก เข้า – ออก ภายในกองคลัง 
 5) ก าหนดเปิดประตูเข้า – ออกส านักงาน เพียงจุดเดียว 
 6) บุคคลภายนอกท่ีประสงค์จะติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่กองคลังต้องสวมหน้ากากอนามัย 
หรือหน้ากากผ้า โดยผ่านการคัดกรอง ณ จุดคัดกรองด้านล่างอาคารส านักงานแล้ว 
 7) ก าหนดให้เจ้าหน้าที่รับประทานอาหารที่โต๊ะท างานของตนเอง และงดรับประทานอาหาร
ร่วมกันในช่วงเวลาการระบาดของเชื้อไวโรรัสโคโรนา 2019 (COVID) 
 8) ก าหนดให้ทิ้งขยะที่ถังขยะนอกส านักงาน (ตรงจุดที่จัดไว้) และไม่น าถังขยะไว้ในส านักงาน 
 9) ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งส านักงาน (work from home) โดยการจัด
ตารางการมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองคลังสลับกันท างาน เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ซึ่งมอบหมายให้หัวหน้า
กลุ่มงานเป็นผู้มอบหมายงานส าหรับการปฏิบัติงานที่พัก และให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่พักเปิดโทรศัพท์มือถือ   
พ่ือสามารถติดต่อประสานงานได้ตลอดเวลา พร้อมกับให้แชร์ต าแหน่งที่ตั้ง (Location) ในวันที่ปฏิบัติงานที่พัก
จ านวน 2 ครั้ง ได้แก่ เวลา 08.30 น. 12.00น. และ16.30น.ให้ผู้มอบหมายทราบ 
 

มิติที่ประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑6.3๐ น. 
 
 นางพิสมัย  พุ่มสุข ผู้จดรายงานการประชุม 
 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 

การประชุม... 
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การประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัด 

ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการกองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
คร้ังที่ 6/2563 วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
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                                                                                                         การประชุม...  
การประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัด 

ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการกองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
คร้ังที่ 6/2563 วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
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