
ระเบียบวาระการประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัด                                                          
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ครั้งที่ 7/2563 วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ หอ้งประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
                                                                           

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
       
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม  ๒๕๖3  
  
ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ติดตามผลการด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลัง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563) ประจ าเดือนเมษายน  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) 
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การประชุมเพื่อการประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัด                                                          
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ครั้งที่ 7/2563 วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
  
                                                                        

                                                  ……………………………………….. 
 
ผู้มาประชุม 
๑. นางสาวเกษร พานิชย์ 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. นางสาวสิดาพร หวังทรัพย์น้อย นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กลุ่มการเงิน 
8. นางสาวฉัตรรัตน์   ต้นภูบาล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงบประมาณ 
9. นางสาวบุษณี ม่วงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มการเงิน 
10. นางสาววชิุดา แสงฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มบัญชี 
11. นายวิษณุ แซ่เตียว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มการเงิน 
12. นายรังสฤษด์ิ เชื้อดวงผุย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุ่มพัสดุ 
13. นางพิสมัย   พุ่มสุข เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กลุ่มอ านวยการ 
14. นายศราวุธ ธรรมชาติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กลุ่มบัญชี 
15. นางสาวดวงกมล คล้ายพึ่งสินธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มพัสดุ 
16. นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบัญชี 
17. นางสาวอุษณี ทองชมพู พนักงานพัสดุ ระดับ ส3 กลุ่มพัสดุ 
 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.๓๐ น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ประธานแจ้งให้ทราบว่า กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ด าเนินการประเมินตัวชี้วัดตามค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รอบ 6 เดือนแรก ( 1 ตุลาคม 2562 ถึง      
31 มีนาคม 2563) โดยกองคลังมีตัวชี้วัดจ านวน ทั้งสิ้น 8 ตัวชี้วัด ซึ่งการประมวลผลคะแนนโดยรวมปรากฏว่า    
กองคลังได้คะแนนรวม 4.8630 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนก่อนการอุทธรณ์ในแต่ละ
ตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ 
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สรุปภาพรวมจ านวนตัวชี้วัดของกองคลัง 

 

ล าดับที่ ตัวชี้วัดที ่ ชื่อตัวชี้วัด คะแนนตรวจ 

1 1.25 จ านวนงานวิจัย หรือ ผลงานวิชาการ หรือ นวัตกรรมที่ด าเนินการ/ ถูกน าไปใช้
ประโยชน์ ได้อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบปี 

5.0000 

2 2.1 ระดับความส าเร็จของการควบคุม การก ากับดูแล การบริหารงาน 5.0000 

3 2.2.1 ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้าง (บุคลากรในองค์มีสุขภาพดี)
(Happy Body) 

1.2540 

 

 2.2.2 ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้าง (การจัดการข้อมูลและความรู้)
(Data Management & Knowledge Management) 

1.5000 

 2.2.3 ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้าง (ความผูกพันต่อองค์กร) 
(Employee Engagement) 

1.9000 

4 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 4.2500 

5 2.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มี       
สมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558/ PMQA 4.0 

5.0000 

6 2.5 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน 5.0000 

7 F 1-4 ระดับความส าเร็จของการจัดหาครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทีมี
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งเกิน 2 ล้านบาท 

5.0000 

8 F 2-4 ระดับความส าเร็จของการใช้บัตรเครดิตราชการเพิ่มขึ้น 5.0000 

  สรุปคะแนนที่ได้จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 4.8630 
  

 ทั้งนี้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดท าแนวทางการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนหลัง ที่มีผลกระทบจากสถานการณ์โรค     
โควิด–19 โดยให้หน่วยงานรวบรวมและจัดท าข้อมูลปัญหาอุปสรรคเป็นเอกสารประกอบการพิจารณา ตามหนังสือ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่ สธ 0926.02/ว249 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 จึงขอให้หัวหน้ากลุ่ม    
แต่ละกลุ่มพิจารณาว่าควรจะปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือไม่  
  

มิติที่ประชุม  รับทราบ   
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563 
 ประธานขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

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

แต่ละทุกกลุ่มงานรายงานผลการจัดท าตัวชี้วัดตามความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 
 

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

 การด าเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ในเดือนเมษายน 2563 
มีดังนี้ 
กิจกรรม/ขั้นตอน  
การด าเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง 

สภาพการด าเนินงาน หลักฐานประกอบการ
ด าเนินงาน ด าเนิน

การ
เสร็จ
แล้ว 

ระหว่า
ง
ด าเนิน
การ 

ยัง
ไม่
ได้
ด า
เนิ
นง
าน 

1.1 เผยแพร่ ให้
เจ้าหน้าท่ี   ทุกระดับ
ทราบถึงระบบ    การ
ควบคุม การก ากับ
ดูแล การบริหารงาน
ของกองคลัง 

1.1 เผยแพร่ ให้
เจ้าหน้าท่ี    ทุกระดับ
ทราบถึงระบบ       
การควบคุม การก ากับ
ดูแลการบริหารงาน
ของกองคลัง 

√   อัพโหลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ 
DOC     กรมอนามัย เรียบร้อย
แล้ว 
 

1.2 จดัท าคู่มือ (SOP) 
หรือ Flow chat 
หลักเกณฑ์/ แนว
ทางการปฏิบัติงานทุก
ระบบงาน 

1.2 จดัท าคู่มือ (SOP) 
หรือ Flow chat 
หลักเกณฑ์/แนวทาง     
การปฏิบัติงาน            
ทุกระบบงาน 

√   อัพโหลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ 
DOC กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว 
 

1.3 จดัท าและส่ง
รายงานการเงินต่อ
หน่วยงาน      ผู้ก ากับ
ดูแลตามกฎหมาย 
ระเบียบ อย่าง
เคร่งครดั 

1.3 จดัท าและส่ง
รายงานการเงินต่อ
หน่วยงาน      ผู้ก ากับ
ดูแลตามกฎหมาย 
ระเบียบ อย่าง
เคร่งครดั 

√   อัพโหลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ 
DOC กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว 
 

1.4 มีฐานข้อมูลงาน
คลัง (กฎหมาย 
ระเบียบ ฯ          ที่
เกี่ยวกับกระบวนการ
บริหารการเงินการ
คลัง)  ที่เป็นปัจจุบัน 

1.4 มีฐานข้อมูลงาน
คลัง (กฎหมาย 
ระเบียบ ฯ      ที่
เกี่ยวกับกระบวนการ
บริหารการเงินการคลั)   
ที่เป็นปัจจุบัน 

√   อัพโหลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ 
DOC กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว 
 

1.5 ผู้ตรวจสอบ
ภายในประจ า
หน่วยงานตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน

1.5 ผู้ตรวจสอบ
ภายใน    ประจ า
หนว่ยงานตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน

√   อัพโหลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ 
DOC กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว 
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เบื้องต้นและรายงาน
ผลการตรวจสอบ            
ให้ผู้อ านวยการกอง
คลังทราบทุกเดือน 

เบื้องต้นและรายงาน
ผลการตรวจสอบ             
ให้ผู้อ านวยการกอง
คลังทราบทุกเดือน 

1.6 ผู้ตรวจสอบ
ภายในประจ า
หน่วยงานตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน
เบื้องต้นและส่ง
รายงานผลการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส 
ให้กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

1.6 ผู้ตรวจสอบ
ภายใน    ประจ า
หน่วยงานตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน
เบื้องต้นและส่ง
รายงานผลการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส 
ให้กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

 √  - 

1.7 คณะกรรมการ
ควบคุมภายในของ
หน่วยงาน ด าเนินการ
รวบรวมข้อมลู และ
รายงานผลการประเมิน
การควบคุมภายใน
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563  

1.7 คณะกรรมการ
ควบคุมภายในของ
หน่วยงาน ด าเนินการ
รวบรวมข้อมลูและ
รายงานผลการประเมิน 
การควบคุมภายใน
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563  

 √  - 

1.8 ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของผู้
ตรวจสอบภายในกรม
อนามัยและภายนอกกรม
อนามัย และรายงานผล 
ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน
และภายนอกกรมอนามัย   
ทราบ ภายใน 30 วัน 

1.8 ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของผู้
ตรวจสอบภายในกรม
อนามัยและภายนอกกรม
อนามัย และรายงานผล 
ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน
และภายนอกกรมอนามัย
ทราบ ภายใน 30 วัน 

 √  - 

2.1 จดัท าช่องทางการ
ให้บริการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
(เว็บไซต์กองคลัง ,     
กล่องรับข้อความ ฯลฯ) 

2.1 จดัท าช่องทางการ
ให้บริการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
(เว็บไซต์กองคลัง ,     
กล่องรับข้อความ ฯลฯ) 

√   อัพโหลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC 
กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว 
 

2.2 ประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
แนวทางการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน และการ
ประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน 

2.2 ประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
แนวทางการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน และการ
ประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน 

√   อัพโหลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC 
กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว 
 

2.3 ปรับปรุงกระบวนงาน
ในภารกิจหลักให้เป็น
ปัจจุบัน (ปรับปรุง SOP) 
 

2.3 ปรับปรุงกระบวนงาน
ในภารกิจหลักให้เป็น
ปัจจุบัน (ปรับปรุง SOP) 
 

 √  - 

มิติที่ประชุม  รับทราบ 



 -6-  
 

 
 

 ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข  
   นางสาวบุษณี  ม่วงชู ผู้แทนกลุ่มการเงินน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดที่ 2.2 ดังนี้ 
มิติที่ 1 
กิจกรรม/ขั้นตอน  
การด าเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง 

สภาพการด าเนินงาน หลักฐานประกอบการด าเนินงาน 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนิน
งาน 

จัดท าแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมให้บุคลากร        
กองคลังมีสุขภาพดี (P) 

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

√   แผนปฏิบัติงานหลังจาก          
การปรับปรุงเพิ่มเตมิแลว้ 

ประชุมคณะท างาน 
ตัวช้ีวัดเพื่อรวบรมวเิคราะห์
สถานการณ์สุขภาพของ
บุคลากร     ในหน่วยงาน 

ประชุมคณะท างาน 
ตัวช้ีวัดเพือ่รวบรม
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 

  √  

 
มิติที่ 2 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
การด าเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง 

สภาพการด าเนินงาน หลักฐานประกอบการด าเนินงาน 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนิน
งาน 

1. จัดประชุมคณะท างาน
การจัดการความรู ้

จัดประชุมคณะท างาน
การจัดการความรู ้
 

√   รายงานการประชุม 

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

- ปรับปรุงแผนปฏิบตัิ
การจัดการข้อมูลและ
ความรู้  
- ก าหนดนโยบาย 
(เพิ่มเติม) 
 

√   แผนปฏิบัติงานหลังจาก          
การปรับปรุงเพิ่มเตมิแล้ว 

 
 

pimpisoot.c
Highlight

pimpisoot.c
Highlight

pimpisoot.c
Highlight

pimpisoot.c
Highlight

pimpisoot.c
Highlight

pimpisoot.c
Highlight



 -7-  
 

 

 
มิติที่ 2 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
การด าเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง 

สภาพการด าเนินงาน หลักฐานประกอบการด าเนินงาน 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนิน
งาน 

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

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

  √  

 
มิติที่ 3 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน  
การด าเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง 

สภาพการด าเนินงาน หลักฐานประกอบการด าเนินงาน 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนิน
งาน 

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

จัดท าแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมความผูกพัน       
ต่อองค์กร (P) 
(ปรับปรุงเพิ่มเติม) 

√   แผนปฏิบัติการส่งเสริมความ
ผูกพันต่อองค์กร (P) 
(ปรับปรุงเพิ่มเติม) 

2. ประชุมคณะท างาน 
ตัวช้ีวัด เพื่อรวบรม 
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 

pimpisoot.c
Highlight

pimpisoot.c
Highlight

pimpisoot.c
Highlight

pimpisoot.c
Highlight



 -8-  
 

 

 
มิติที่ 3 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน  
การด าเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง 

สภาพการด าเนินงาน หลักฐานประกอบการด าเนินงาน 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนิน
งาน 

4. ด าเนินการ ดังนี ้
- จัดประชุม/แจ้งเวียน/
ลงเว็ปไซต ์
- การเข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการ 
- แบบสอบถามการเข้าร่วม
กิจกรรมที่จดัขึ้นภายใน
หน่วยงาน 
 

- จัดประชุม/แจ้งเวียน/
ลงเว็ปไซต ์
- การเข้าร่วมกิจกรรม
ตามโครงการ 
- แบบสอบถามการเข้า
ร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น
ภายในหน่วยงาน 

  √  

มิติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ตัวช้ีวัดที่ 2.3  ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  

 กลุ่มงบประมาณผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ                 
 โดยนางสาวฉัตรรัตน์ ตน้ภูบาล รายงานผลการติดตามก ากับตัวชี้วัดประจ าเดือนเมษายน 2563    
แยกเป็น 4 หัวข้อ หลักดังนี้ 
 1. การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ ในระบบ DOC 4.0  (รอบ 6 เดือน
หลัง) 
เนื่องจากในการจัดท าผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ ในระบบ DOC 4.0 กองคลังได้เลือกท ารายงานเป็น 2 
รอบ คือ ในรอบ 6 แรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) และ ในรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563) 
ซ่ึงในเดือนเมษายน  2563 ต้องด าเนินการน าเข้าข้อมูลในรายงานค ารับรองฯ เมนูย่อย รายงานตัวชี้วัด  9 ข้อ
ใหม่ ดังนี้  
 1.1 รายการข้อมูลที่น ามาใช้  
     - ได้ด าเนินการจัดท าข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 ในไตรมาสที่ 3 – 4 เพ่ิม 
 1.2 ความรู้ที่น ามาใช้ 
  - ความรู้ที่น ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ยังคงน ากฎ ระเบียบ มาตรการต่างๆที่
เกี่ยวข้องกบัการเงินการคลังมาใช้ในการวิเคราะห์รอบ 6 เดือนหลัง 
  1.3 รายงานผลการวิเคราะห์  
   - จัดท าผลการวิเคราะห์งบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2560 – 2563 ไตรมาสที่ 3 – 4 เพ่ิม 
   1.4 ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
  - เนื่องจากเป็นแนวทางในการด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งกองคลัง 
ไดก้ าหนดไว้ครอบคลุมแล้ว จึงไม่มีการแก้ไข และยังคงด าเนินการตามแนวทางนี้ได้ต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณพ.ศ. 2563 
 1.5 มาตรการที่ก าหนด 
  - มีการแก้ไขปรับปรุงในข้อที่ 1. ของมาตรการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณของกองคลัง 
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 1.6 ประเด็นความรู้ที่ใช้ 
  - กองคลังได้ทบทวนประเด็นความรู้แล้ว เห็นควรว่าสามารถน าประเด็นความรู้ในรอบ 6 
เดือนแรกมาใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
 1.7 จัดท าแผนการขับเคลื่อน 
  - ได้จัดท าแผนการขับเคลื่อนรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – มีนาคม 2563) เพ่ิม 
 1.8 รายงานผลการขับเคลื่อน 
  - ด าเนินการจัดท ารายงานผลการขับเคลื่อนประจ าเดือนเมษายน 2563 
 1.9 รายงานผลการติดตามก ากับตัวชี้วัดประจ าเดือน 
  - ด าเนินการจัดท ารายงานผลการติดตามประจ าเดือนเมษายน 2563  

  2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 

ประเภทงบ เงินงวด 100% เบิกจ่ายสะสมได้ คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

ภาพรวม 3,550,890.00 2,371,616.71  66.79 เป้าหมายกรมภาพรวม  
เม.ย. 63 = ร้อยละ 65 

 
 

งบด าเนินงาน 3,054,400.00 2,315,126.71  75.80 

งบลงทุน 496,490.00 56,490.00  11.38 

 
 3.แผนการขับเคลื่อนประจ าเดือนเมษายน 2563 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
1. จัดท ารายงานผลผลิตตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) 
โดยน าข้อมูลมาจากระบบ GFMIS 
 

วันที่ 15 ของทุกเดือน 
(ถ้าตรงกับวันหยุดให้เป็นวันแรก
ของการท างาน) 

วันที่ 15 เม.ย. 2563 
ดาวน์โหลดผลการเบิกจ่าย
งบประมาณจากระบบ GFMIS  
มาจัดท าท ารายงาน 
รบจ.1 
 

2.เสนอรายงานผลผลิตตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1)
ให้ผู้อ านวยการกองคลังทราบ  
โดยสรุปวงเงินงบประมาณที่ต้อง
เร่งรัดการเบิกจ่าย เพ่ือให้ผู้อ านวยการ    
กองคลังสั่งการเร่งรัดการเบิกจ่าย
พร้อม Upload ขี้นเว็ปไซด์ 
กองคลัง 

 

วันที่ 16 - 20 ของทุกเดือน เสนอรายงานผลผลิตตามเร่งรัด 
การเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1)
ต่อผู้อ านวยการกองคลัง เมื่อวันที่ 
20 เม.ย. 2563 ดังนี้ 
     ณ 15 เม.ย. 2563 กองคลังมี          
ผลเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ  
59.53  
      คาดว่า ณ  30 เม.ย. 2563 
จะสามารถเบิกจ่ายภาพรวมได้
ร้อยละ 66.7 
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3. ติดตามผลการเบิกจ่ายกับกลุ่มงาน 
ที่เกี่ยวข้องภายในกองคลัง 

วันที่ 21 – 24 ของทุกเดือน วันที่ 21 – 24 เม.ย. 63 ติดตามผล
การเบิกจ่ายงบประมาณในรายการ
ที่รอการเบิกจ่ายโดยประสานกับ
กลุ่มพัสดุ และกลุ่มการเงินในการ
ติดตามเร่งรัด  

4. รายงานการเบิกจ่าย ณ วันที่ 
25 ของทุกเดือน เพ่ือด าเนินการ
ติดตามผลการเบิกจ่ายอีกครั้ง 
 

วันที่ 25 ของทุกเดือน 
(ถ้าตรงกับวันหยุดให้เป็นวันแรก
ของการท างาน) 

วันที่ 25  เม.ย. 2563 ติดตามผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS   
กองคลังเบิกจ่ายงบประมาณใน
ภาพรวมได้ร้อยละ 65.85  เหลือ
เร่งรัดเบิกจ่ายรายการในงบลงทุน 

5. จัดประชุมรายงานผลการ
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ตามตัวชี้วัดที่ 2.3  ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
 

เมษายน  –  กันยายน  2563 วันที่  5 พฤษภาคม  2563 
ประชุมติดตามผลด าเนินการ 
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ   
30 เม.ย. 2563 ในภาพรวม    
กองคลังสามารถเบิกจ่ายได้     
ร้อยละ 66.79 สูงกว่าเป้าหมายที่
กรมก าหนด 

 

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

 
 

http://finance.anamai.moph.go.th/main.php?filename=report_budgets
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 

 ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กร   
ที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558 / PMQA 4.0  
 นางสาวปวิตรา  รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มพัสดุน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.4 ดังนี้ 
 การด าเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการในเดือน  
เมษายน 2563 มีดังนี้  
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
การด าเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน
ที่ได้ปฏิบัติจริง 

สภาพการด าเนินงาน **หลกัฐานประกอบการด าเนินงาน  
ด าเนนิการ 
เสร็จแล้ว 

ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ยังไม่ได้
ด าเนนิงาน 

มาตรการปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตการท างานและความ
สมดุลระหว่างชวีิตกับ      
การท างาน  
  กิจกรรมที่ 4.2 จัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ  

 
 
 
- มีการปรับปรุงกิจกรรมภายใต้
แผนฯ ตาม template ของ
ตัวชี้วัดเจ้าภาพ  
(อยู่ในตัวชี้วัด 2.2 ซ่ึงด าเนินการ         
โดยกลุ่มการเงิน)  

 
 

 
✓ 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Link หลักฐานการด าเนินงานของ 
ตัวขี้วัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของ
การขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข 

 การด าเนินงานใน 6 เดือนหลัง เป็นการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ และ   
การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร ซึ่งทบทวนแล้วไม่มีกิจกรรมใดที่ต้องปรับเปลี่ยน แต่จะรวบรวมความรู้
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุส าหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือ Covid-19 ในส่วนของฐานข้อมูลงานคลังเพ่ือให้ผู้รับบริการมีช่องทางศึกษาแนวแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้อง
เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  
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สรุปแผนการด าเนินงานของตัวช้ีวัด 2.4 ที่ต้องมีการติดตามและเร่งรัดในรอบ 6 เดือนหลัง 
รายละเอียดแผนการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน ที่ก าหนดสิ้นสุดในไตรมาส 4 จ านวน 7 กิจกรรม ดังนี้  

เวลาที่ก าหนดในแผน/เวลาแล้วเสร็จ 
แผน ระยะเวลาสิ้นสุดตามแผน

1.3 ประเมนิความพงึพอใจต่อการให้บริการของกองคลัง ก.ค.-63 ก.ค.-63
1.5 มฐีานข้อมลูงานคลังท่ีเป็นปัจจุบัน 
(การจัดการความรู้ DM&KM)

ม.ค.-ก.ย.63 ก.ย.-63

1.6 การรายงานผลการเบิก-จ่ายเงินสวสัดิการตรวจสอบสุขภาพประจ าปีและ
ค่าเล่าเรียนบุตรทางระบบอเิล็กทรอนิกส์

ม.ีค.-ก.ย.63 ก.ย.-63

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

ต.ค.62-ก.ย.63 ก.ย.-63

4.1 จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบัการท างานเช่น 5 ส, Big cleaning 
day,มมุสุขภาพ

  - มมุสุขภาพ ก.พ.-ก.ย.63 ก.ย.-63
4.2 จัดกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ ม.ค.-ก.ย.63 ก.ย.-63
4.3 ประเมนิความพงึพอใจต่อการให้บริการของกองคลัง (ร่วมกบั 2.1 เฉพาะ
ด้านนวตักรรม)

ก.ค.-63 ก.ค.-63

มาตรการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
การท างานและความสมดลุระหว่างชีวิตกับการท างาน

มาตรการ/กิจกรรมภายใตแ้ผนฯ 

มาตรการเพ่ิมประสทิธภิาพของกระบวนการบริหารการเงินการคลงั

มาตรการปรับปรุงกระบวนการบริหารงานคลงัใหม้ีความโปร่งใส

 
 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

 ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน 
 นางสาวรัตน์ติยา  ข าแก้ว หัวหน้ากลุ่มงบประมาณน าเสนอรายงานการติดตามตัวชี้วัดดังนี้       
 ตาม template ตัวข้ีวัดให้มีการทบทวนฐานข้อมูลผลการวิเคราะห์ Gap และมาตรการนั้น 
 ในส่วนนี้  กลุ่มงบประมาณได้มีการทบทวนแล้ว ขอเพิ่มรายละเอียดการด าเนินงาน         
ในรอบ 6 เดือนหลังในระบบ DOC  ดังนี้ 
 1. รายงานข้อมูลที่น ามาใช้ 
      - เพิ่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนหลัง 

2. รายงานผลการวิเคราะห์ 
   - เพิ่มรายงานผลการวิเคราะห์การบริหารแผนและการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ กองคลัง 
กรมอนามัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563) 
 3. การจัดท าแผนการขับเคลื่อน 
  - ปรับแก้ไขแผนการขับเคลื่อน 
ได้น าข้อมูลแผนปฏิบัติการและความรู้การบริหารแผนฯ ดังกล่าว มาวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือหา Gap และน ามาก าหนด
นโยบาย/มาตรการ/แผนการด าเนินงาน ดังนี้ 
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 1. ปัญหา / สาเหตุ 
 1.2 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 (COVID-19) ท าให้ต้องปรับช่วงระยะเวลาในการด าเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนกององค์กร
สร้างสุข และกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ                                                                                 

  2. มีการปรับสาระส าคัญของโครงการ ได้แก่ การเพ่ิม – ลดงบประมาณ 
 2. ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

- ไม่มี 
 3. มาตรการด าเนินการ (เดิม) 
 3.1 มีการก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และติดตามผลการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนเป็นประจ าทุกเดือน 

3.2 แต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าแผนปฏิบัติการกองคลัง 
3.3  หากมีความจ าเป็นต้องปรับแผนปฏิบัติการ ให้คณะท างานฯ พิจารณาปรับแผนได้     

ไมเ่กิน 1 ครั้ง : 10 กิจกรรม 
3.4  ทบทวนการจัดท า Flow Chart แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานใน 3 ส่วน เพ่ือให้ 

บุคลากรรับทราบ และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ดังนี้ 
  - การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  - การบันทึกแผนการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ DOC 
  - การบริหารและขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 4. จัดท าแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน  

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.25 ระดับความส าเร็จของจ านวนงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรม
ที่ด าเนินการได้อย่างน้อย 1 เรื่อง และถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย 1 เรื่อง ดังนี้ 
 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด หัวหน้ากลุ่มอ านวยการน าเสนอรายงานผลการด าเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 1.25 ดังนี้ 
 1. นวัตกรรมที่ด าเนินการ (ระบบบริหารการเงินการคลัง D-Fin)  

 ซึ่งในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่กองคลังทดลองใช้งานระบบ
ดังกล่าวเริ่มตั้งแต ่
 - การจัดสรรงบประมาณ ได้แก่ การบันทึกการจัดท าโครงสร้างงบประมาณ ประกอบด้วย  
ยุทธศาสตร์กรม, แผนงาน, ผลผลิต, กิจกรรมหลัก, หมวดงบประมาณ, หมวดงบประมาณ (หน่วยงาน)  
 - บริหารงบประมาณ ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณ, งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต,              
โอนเงินงบประมาณ 
 - การบันทึกข้อมูลการกันเงินและการเบิกจ่าย 
 - การยืมเงินราชการ ได้แก่ เงินยืม, ชดใช้หนี้, ข้อมูลบัตรเครดิต, ข้อมูลเจ้าหน้าที่      
 - การติดตามการเบิกจ่าย 
 

 
 



 -14-  
 

 

   ซึ่งได้มีการตรวจสอบข้อมูลงบประมาณในระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fin) ให้ตรงกับ
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เมื่อข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง ครบถ้วน        
จึงเริ่มให้เจ้าหน้าที่ของกองคลังบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายจริงของกองคลังในระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fin) 
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม  2563 ซึ่งมีการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายของกองคลัง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2563             
มีรายการใบส าคัญเบิกจ่ายจ านวนทั้งสิ้น รวม 30 รายการ ประกอบด้วย ใบส าคัญเบิกจ่ายที่ด าเนินการเรียบร้อย 
จ านวน 6 รายการ และอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 24 รายการ  
  ซึ่งในการบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายแต่ละรายการ มีการแสดงสถานะของเรื่องนั้น ท าให้สามารถ
ติดตามงานได้ตลอดเวลาจนถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายแล้ว แต่ยังพบปัญหาบางรายการที่ไม่สามารถบันทึก
ข้อมูลเบิกจ่ายได้เนื่องจากติดปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณในระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fin)      
ยังไม่สามารถบันทึกข้อมูลหมวดงบประมาณ มากกว่า 1 หมวดได้ โดยแจ้งทางบริษัทให้แก้ไขระบบฯ แล้ว 

 กองคลังมีแผนด าเนินการให้หน่วยงานน าร่อง จ านวน 7 หน่วยงาน ดังนี้ 
  1. ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

 2. ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 3. ส านักทันตสาธารณสุข 
 4. ส านักโภชนาการ 
 5. กองการเจ้าหน้าที่ 
 6. กองแผนงาน 
 7. ส านักงานเลขานุการกรม 

 โดยให้หน่วยงานทั้ง 7 หน่วยงาน เริ่มใช้งานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fin) ในการ
บันทึกเบิกจ่ายของหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 และได้จัดประชุมหน่วยงานทั้ง 7 หน่วยงาน    
เพ่ือเรียนรู้ การใช้งานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fin) เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563  
 

 2.นวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ (ระบบควบคุม ก ากับและติดตาม เงินยืมราชการ        
ทางอิเล็กทรอนิกส์) ขณะนี้ผู้รับจ้างพัฒนาระบบควบคุม ก ากับและติดตาม เงินยืมราชการทางอิเล็กทรอนิกส์       
ได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2๙ เมษายน 2563 และก าลังน าระบบดังกล่าวที่ได้รับการพัฒนามาใช้งานต่อไป 

 

มิติที่ประชุม  รับทราบ 

 ตัวช้ีวัด Function F 1 - 4 ระดับความส าเร็จในการจัดหาครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งเกิน 2 ล้านบาท 
 นางสาวปวิตรา  รุ่งเรือง หวัหนา้กลุ่มพัสดุน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 24 ดังนี้ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง 

สภาพการด าเนินงาน **หลกัฐานประกอบการด าเนินงาน  
ด าเนนิการ 
เสร็จแล้ว 

ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ยังไม่ได้
ด าเนนิงาน 

ทบทวนและวิเคราะห์ผล
การด าเนินงาน           
ในรอบ 6 เดือนแรก 

- ทบทวนและวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค   
และข้อเสนอที่จะปรับปรุง      
ในรอบ 6 เดือนหลัง  

✓ 
 
 

  การประชุมวิเคราะห์และทบทวน 
การด าเนินงานและขอ้เสนอที่จะ
ปรับปรุงในรอบ 6 เดือนหลัง 
(24 เมษายน 2563) 
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 ส าหรับตัวชี้วัดนี้ ผ่านการประชุมวิเคราะห์และทบทวนจากคณะท างานตัวชี้วัดแล้ว ไม่มี             
การปรับเปลี่ยน เนื่องจากการด าเนินงานใน 6 เดือนหลัง เป็นส่วนของการบริหารสัญญา เป็นกระบวนการที่เร่งรัด
ผู้ขาย/ผู้รับจ้างให้ส่งมอบครุภัณฑ์ตามข้อก าหนดของสัญญา และตรวจรับพัสดุโดยเร็ว เพ่ือให้การเบิกจ่ายเป็นไป  
ตามมาตรการ แต่จะเพ่ิมความรู้ที่น ามาใช้ในข้อ 2 ของระบบ DOC เป็นหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา      
การจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 82 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการให้แนวปฏิบัติใหม่เกี่ยวกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในทุกวงเงินก าหนดให้เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ (ซึ่ งแต่เดิมวงเงินในการ
จัดซื้อจัดจ้าง   เป็นตัวก าหนดว่าต้องเผยแพร่จ านวนกี่วัน)       
   

มิติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 ตัวช้ีวัด Function 2 - 4 ระดับความส าเร็จของการใช้บัตรเครดิตราชการเพิ่มขึ้น 
 นางสาววิชุดา  แสงฤทธิ์ ผู้แทนกลุ่มบัญชีน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

Function 2 - 4 การด าเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการในเดือน  

เมษายน 2563 ดังนี้ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน  
การด าเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอน              
การด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง 

สภาพการด าเนินงาน หลักฐานประกอบการด าเนินงาน 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน 

เสนอเรื่องให้กรมฯ ทราบ
หลักเกณฑ์และขั้นตอน    
การใช้บัตรเครดิตราชการ  
ที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด ใหส้่วนราชการ
น ามาใช้ เพื่อแจ้งเวียน   
ให้หน่วยงาน ในสังกัด 
กรมฯ น าไปปฏิบตั ิ

เสนอเรื่องให้กรมฯ ทราบ
หลักเกณฑ์และขั้นตอน  
การใช้บัตรเครดิตราชการ   
ทีก่ระทรวงการคลังก าหนด 
ให้ส่วนราชการน ามาใช้   
เพื่อแจ้งเวียนให้หน่วยงาน  
ในสังกัดกรมฯ น าไปปฏบิัต ิ

√   อัพโหลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC 
กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว 
 

ก าหนดมาตรการการใช้
บัตรเครดติราชการ    
กรมอนามัย 

ก าหนดมาตรการการใช้บัตร
เครดติราชการกรมอนามยั 

√   อัพโหลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC 
กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว 
 

กองคลังจัดท าหลักเกณฑ์
และขั้นต้อนการใช้บัตร
เครดติราชการของกรม
อนามัยเผยแพร่ให้ทุก
หน่วยงานทราบและ       
ถือปฏิบัต ิ

กองคลังจัดท าหลักเกณฑ์
และขั้นต้อนการใช้บัตร
เครดติราชการของ       
กรมอนามัยเผยแพร่        
ให้ทุกหน่วยงานทราบ    
และถือปฏิบตั ิ

√   อัพโหลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC 
กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว 
 

จัดท าแบบสอบถาม          
เพื่อติดตามประเมินผล      
การใช้บัตรเครดิตราชการ 
และสรุปผลการประเมิน  
พร้อมแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในทางปฏิบัติ 

จัดท าแบบสอบถาม          
เพื่อติดตามประเมินผล   
การใช้บัตรเครดิตราชการ 
และสรุปผลการประเมิน       
พร้อมแก้ไขปัญหา  
ข้อขัดข้องในทางปฏิบัติ 

 √  - 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ประธานในที่ประชุมกล่าวดังนี้ 
 4.1 เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยยังมีการระบาดของเชื้อไวโรรัสโคโรนา 2019 (COVID)      
โดยก าชับให้เจ้าหน้าที่กองคลัง ระมัดระวังในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ไม่ควรไปในสถานที่ที่ความแออัด และ
ยังคงให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวโรรัสโคโรนา 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) บุคคลภายนอกท่ีประสงค์จะติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่กองคลังต้องสวมหน้ากากอนามัย 
หรือหน้ากากผ้า โดยผ่านการคัดกรอง ณ จุดคัดกรองด้านล่างอาคารส านักงานแล้ว 
 6) ก าหนดให้เจ้าหน้าที่รับประทานอาหารที่โต๊ะท างานของตนเอง และงดรับประทานอาหาร
ร่วมกันในช่วงเวลาการระบาดของเชื้อไวโรรัสโคโรนา 2019 (COVID) 
 7) ก าหนดให้ทิ้งขยะที่ถังขยะภายนอกส านักงาน (ตรงจุดที่จัดไว้) และไม่น าถังขยะไว้ภายใน
ส านักงาน 
  

 4.2 เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 ได้รับความสนใจจากประชาชนและสื่อแขนงต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ข่าวที่ถูกเผยแพร่ในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (New media channels) ท าให้
ประชาชนเกิดความสับสน ตื่นตระหนก และต้องการข้อมูลความรู้และข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือ เข้าใจง่าย และ
น าไปใช้ได้โดยทันที ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จึงมีหนังสือชี้แจงขอบเขตการตอบโต้ความเสี่ยงเพ่ือความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ รอบ 6 เดือนหลัง ประจ าปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ เพ่ือให้การตอบโต้ข่าวเรื่องโควิด – 19 มีความรวดเร็ว น่าเชื่อถือและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ซึ่งขอบเขตงาน
ดังกล่าวได้ผ่านการตกลงร่วมกันของตัวแทนจากหน่วยงานสายวิชาการส่วนกลางและสายสนับสนุนแล้ว ดังนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินงานของกองคลังมีความสอดคล้องกับขอบเขตงานที่ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก าหนด 
กองคลังจึงแต่งตั้งคณะท างานตอบโต้ความเสี่ยง เพ่ือความรอบรู้ ด้านการเงินการคลัง (RRHL) กองคลัง        
ตามค าสั่งกองคลัง ที่ 3 /2563 ลงวันที่ 1 เมษายน  2563 
 

มิติที่ประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑6.3๐ น. 

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

คร้ังที่ 7/2563 วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม  2563 ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
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การประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัด 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการกองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

คร้ังที่ 7/2563 วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม  2563 ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
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