
ระเบียบวาระการประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัด                                                          
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ครั้งที่ 8/2563 วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
                                                                           

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
       
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม  ๒๕๖3
    
ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ติดตามผลการด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลัง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563) ประจ าเดือนพฤษภาคม  2563 
 - ตัวชี้วัดที ่1.25 ระดับความส าเร็จของจ านวนงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรม
ที่ด าเนินการได้อย่างน้อย 1 เรื่อง และถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย 1 เรื่อง 

 - 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 ่8/2563 วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 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. นางสาวศศิธร แสนศิลา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มงบประมาณ 
16. นางสาวดวงกมล คล้ายพึ่งสินธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มพัสดุ 
17. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ ชัยมงคล นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มการเงิน 
18. นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบัญชี 
19. นางสาวอุษณี ทองชมพู พนักงานพัสดุ ระดับ ส3 กลุ่มพัสดุ 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.๓๐ น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ประธานแจ้งให้ทราบว่าส าหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการติดตามรายงานความก้าวหน้า     
ตามแผนปฏิบัติการตัวชี้วัดค ารับรองฯ กองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนหลัง โดยมี
ตัวชี้วัดทั้งสิ้นจ านวน 8 ตัวชี้วัด  

 

มิติที่ประชุม  รับทราบ   
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ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2563 
 ประธานขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม  ๒๕๖3 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
 

 

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

แต่ละทุกกลุ่มงานรายงานผลการจัดท าตัวชี้วัดตามความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

 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)  
กองคลังได้จัดการอบรมการเข้าใช้งานระบบบริหารการเงินการคลัง D-Fin ให้กับเจ้าหน้าที่

หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
     1.1 ครั้งที่ 1 จัดการอบรมในวันที่ 9 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมสมบูรณ์วัชโรทัย          

มีหน่วยงานน าร่อง จ านวน 7 หน่วยงานเข้ารับการอบรม ได้แก่  
     - ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

             - ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
             - ส านักทันตสาธารณสุข 
             - ส านักโภชนาการ 
             - กองการเจ้าหน้าที่ 
             - กองแผนงาน 
             - ส านักงานเลขานุการกรม 

  1.2 ครั้งที่ 2 จัดการอบรมในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมก าธร สุวรรณกิจ ให้แก่
หน่วยงานส่วนกลางที่เหลือ จ านวน 14 หน่วยงานเข้ารับการอบรม 
  1.3 ครั้งที่ 3 จัดการอบรมในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริม
สุขภาพ ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค 
 โดยเริ่มให้หน่วยงานน าร่อง 7 หน่วยงาน บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลัง D-Fin เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 มีข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบฯ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 
จ านวนรวม 331 รายการ ประกอบด้วย  
  - ใบส าคัญเบิกจ่ายที่ด าเนินการเรียบร้อย จ านวน 100 รายการ  
  - อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 231 รายการ  
 

ซ่ึงในการบันทึก… 
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 ซึ่งในการบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายแต่ละรายการ มีการแสดงสถานะของเรื่องนั้น ท าให้สามารถ
ติดตามงานได้ตลอดเวลาจนถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายแล้ว โดยที่ตามแผนการปฏิบัติการจัดท าระบบบริหารการเงิน    
การคลัง ก าหนดให้มีการประเมินผลการใช้งานระบบฯ ในเดือนกรกฎาคม 2563 และประชุมถอดบทเรียน
กระบวนการสร้างระบบฯ ต่อไป 
 2.นวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ (ระบบควบคุม ก ากับและติดตาม เงินยืมราชการ           
ทางอิเล็กทรอนิกส์)  จากการจ้างพัฒนาระบบควบคุม ก ากับและติดตาม เงินยืมราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ส่ง
มอบงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2๙ เมษายน 2563 และน าระบบที่ได้รับการพัฒนามาใช้งาน ท าให้สามารถจัดท า
รายงานสรุปข้อมูลเงินยืมราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563 เป็นรายวัน รายเดือน และ
รายปีเสนอผู้บริหาร เพ่ือรับทราบข้อมูลการยืมเงินราชการ การติดตามสถานการณ์ใช้หนี้เงินยืมผ่านระบบฯ          
มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. สรุปข้อมูลการเข้าใช้งานระบบฯ ประจ าเดือน เอกสารแนบ 1 
 2. รายงานการยืมเงินราชการประจ าวัน เอกสารแนบ 2 

3. รายงานการยืมเงินราชการแต่ละหน่วยงาน แยกประเภทตามเงินงบประมาณเอกสารแนบ 3 
 โดยสรุปข้อมูลการยืมเงินราชการ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จ านวน 504 ราย แยกประเภทดังนี้ 

- เงินงบประมาณ จ านวน 475 รายยืม 
- เงินนอกงบประมาณ จ านวน 27 รายยืม 
- เงินทดรองกรมอนามัย จ านวน 2 รายยืม 
- มีการยืมเงินราชการด้วยบัตรเครดิตราชการ จ านวน 98 รายยืม    

 ระบบมีการแสดงรายการยืมเงินราชการของแต่ละรายยืมว่า ยืมเงินราชการในประเภทใดบ้าง 
สามารถแสดงสถิติ การทวงหนี้แต่ละรายยืม ท าให้สามารถตรวจสอบสถานะของผู้ยืมเงินราชการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และ
ติดตามทวงหนี้เงินยืมก่อนการยืมเงินราชการครั้งต่อไป 
 

มิติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 
 

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

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

กิจกรรม/ขั้นตอน        
การด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง 

สภาพการด าเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค/แนว
ทางการแก้ไข 

หลักฐานประกอบการ
ด าเนินงาน ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
ปัญหา
อุปสรรค/
แนวทางการ
แก้ไข  

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน 

1.1 เผยแพร่ ให้
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
ทราบถึงระบบการ
ควบคุมการก ากับดูแล
การบริหารงานของ    
กองคลัง 

1.1 เผยแพร่ ให้เจา้หน้าที่
ทุกระดับทราบถึงระบบ
การควบคุม การก ากับ 
ดูแล การบริหารงานของ
กองคลัง 
 
 

√    อัพโหลดเอกสาร  
ข้อมูลขึ้นระบบ    
DOC กรมอนามัย 
เรียบร้อยแล้ว 
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กิจกรรม/ขั้นตอน  
การด าเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอน        
การด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง 

สภาพการด าเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค/แนว
ทางการแก้ไข 

หลักฐานประกอบการ
ด าเนินงาน ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
ปัญหา
อุปสรรค/
แนวทางการ
แก้ไข  

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน 

1.2 จัดท าคู่มือ (SOP) 
หรือ Flow chat 
หลักเกณฑ์/แนวทาง 
การปฏิบัติงานทกุ
ระบบงาน 

1.2 จัดท าคู่มือ (SOP) 
หรือ Flow chat 
หลักเกณฑ์/แนวทาง    
การปฏิบัติงานทกุ
ระบบงาน 

√    อัพโหลดเอกสาร  
ข้อมูลขึ้นระบบ   
DOC กรมอนามัย 
เรียบร้อยแล้ว 
 
 

1.3 จัดท าและส่ง
รายงานการเงินต่อ
หน่วยงานผูก้ ากบัดูแล
ตามกฎหมาย ระเบียบ 
อย่างเคร่งครัด 

1.3 จัดท าและส่งรายงาน
การเงินต่อหน่วยงาน       
ผู้ก ากับดูแลตามกฎหมาย 
ระเบียบ อย่างเคร่งครัด 
 

    อัพโหลดเอกสาร  
ข้อมูลขึ้นระบบ    
DOC กรมอนามัย 
เรียบร้อยแล้ว 
 

1.4 มีฐานข้อมูลงานคลัง 
(กฎหมาย ระเบียบ ฯ    
ที่เกี่ยวกบักระบวนการ
บริหารการเงินการคลัง)
ที่เป็นปัจจุบัน 

1.4 มีฐานข้อมูลงานคลัง 
(กฎหมาย ระเบียบ ฯ       
ที่เกี่ยวกบักระบวนการ
บริหารการเงินการคลัง)    
ที่เป็นปัจจุบัน 

√    อัพโหลดเอกสาร  
ข้อมูลขึ้นระบบ    
DOC กรมอนามัย 
เรียบร้อยแล้ว 
 
 

1.5 ผู้ตรวจสอบภายใน
ประจ าหนว่ยงาน
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เบื้องต้นและรายงานผล
การตรวจสอบให้
ผู้อ านวยการกองคลัง
ทราบทุกเดือน 

1.5 ผู้ตรวจสอบภายใน
ประจ าหนว่ยงานตรวจสอบ
การปฏิบัติงานเบือ้งต้นและ
รายงานผลการตรวจสอบ
ให้ผู้อ านวยการกองคลัง
ทราบทุกเดือน 

√    อัพโหลดเอกสาร  
ข้อมูลขึ้นระบบ   
DOC กรมอนามัย 
เรียบร้อยแล้ว 
 

1.6 ผู้ตรวจสอบภายใน
ประจ าหนว่ยงาน
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เบื้องต้นและส่งรายงาน
ผลการตรวจสอบทกุ   
ไตรมาส ให้กลุ่ม
ตรวจสอบภายใน 
 

1.6 ผู้ตรวจสอบภายใน
ประจ าหนว่ยงานตรวจสอบ
การปฏิบัติงานเบือ้งต้น 
และส่งรายงานผลการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส     
ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 √   - 

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

1.7 คณะกรรมการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน 
ด าเนินการรวบรวมข้อมูล
และรายงานผลการ
ประเมินการควบคุมภายใน
ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.2563  

 √   - 

1.8 ด าเนินการ        
ตามข้อเสนอแนะของ     
ผู้ตรวจสอบภายใน    
กรมอนามัยและภายนอก

1.8 ด าเนินการ          
ตามข้อเสนอแนะของ       
ผู้ตรวจสอบภายใน       
กรมอนามัยและภายนอก

 √   - 
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กิจกรรม/ขั้นตอน  
การด าเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอน        
การด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง 

สภาพการด าเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค/แนว
ทางการแก้ไข 

หลักฐานประกอบการ
ด าเนินงาน ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
ปัญหา
อุปสรรค/
แนวทางการ
แก้ไข  

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน 

กรมอนามัย และรายงาน
ผลให้กลุ่มตรวจสอบ
ภายในและภายนอก  
กรมอนามัยทราบ 
ภายใน 30 วัน 
 

กรมอนามัย และรายงาน
ผลให้กลุ่มตรวจสอบภายใน
และภายนอกกรมอนามยั
ทราบ ภายใน 30 วัน 

 
 
 
 

 
2.1 จัดท าช่องทาง    
การให้บริการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
(เว็บไซต์กองคลัง ,   
กล่องรับข้อความ ฯลฯ) 

2.1 จัดท าช่องทา        
งการให้บริการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
(เว็บไซต์กองคลัง ,กล่องรับ
ข้อความ ฯลฯ) 
 

√    อัพโหลดเอกสาร  
ข้อมูลขึ้นระบบ    
DOC กรมอนามัย 
เรียบร้อยแล้ว 
 

2.2 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ แนวทาง   
การจัดวางระบบ   
ควบคุมภายใน และ   
การประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน 
 

2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
แนวทางการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน และ      
การประเมินผลระบบ    
การควบคุมภายใน 

√    อัพโหลดเอกสาร   
ข้อมูลขึ้นระบบ    
DOC กรมอนามัย 
เรียบร้อยแล้ว 
 

2.3 ปรับปรุง
กระบวนงานในภารกิจ
หลักให้เป็นปัจจบุัน 
(ปรับปรุง SOP) 
 

2.3 ปรับปรุงกระบวนงาน
ในภารกิจหลกัให้เป็น
ปัจจุบัน (ปรับปรุง SOP) 
 

 √   - 

 
มิติที่ประชุม  รับทราบ 
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 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 หลักฐานประกอบการ
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินงาน 

จัดท าแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมให้บุคลากร        
กองคลังมีสุขภาพดี (P) 

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

√   แผนปฏิบัติงานหลังจาก          
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 ปัจจุบนัด้วย
การวัดค่า BMI 
วันท่ี 18 พ.ค. 2563 

√   ผลส ารวจค่า BMI 

ประเมินความเสี่ยงต่อ     
การเกิดโรคหัวใจและ    
หลอดเลือดสมองในอนาคต
ของบุคลากรอายุ 35 ปี
ขึ้นไป 
 

แจ้งเวียนประเมิน    
ความเสีย่งต่อการเกดิ
โรคหัวใจและหลอด
เลือดสมองในอนาคต
ของบุคลากรอายุ 35 ปี
ขึ้นไป 

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

การตรวจสุขภาพประจ า    
ปี 2563 ของบุคลากร     
ทุกคนในกองคลัง 
 

การตรวจสุขภาพประจ า    
ปี 2563 ของบุคลากร     
ทุกคนในกองคลัง 
 

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

  √  

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 (ทุกคนในฝ่าย) 
 

 √   
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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 
 

 
 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 

√ 

√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
√ 
 
 

 

 
มิติที่ประชุม  รับทราบ 
 

pimpisoot.c
Highlight

pimpisoot.c
Highlight

pimpisoot.c
Highlight

pimpisoot.c
Highlight
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 ตัวช้ีวัดที่ 2.3  ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  

 กลุ่มงบประมาณผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ                 
 โดยนางสาวฉัตรรัตน์ ตน้ภูบาล ผู้แทนกลุ่มงบประมาณน าเสนอรายงานผลการติดตามก ากับตัวชี้วัด
ที่ 2.3 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้ 
 

 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม  2563 กองคลัง สามารถเบิกจ่าย
ได้สูงกว่าเป้าหมายที่กรมก าหนดไว้ โดยมีผลการเบิกจ่าย ดังนี้ 

ประเภทงบ 
 

เงินงวด100% 
 

เบิกจ่ายสะสมได้ 
 

คิดเป็นร้อยละ 
 

หมายเหตุ 

ภาพรวม 3,550,890.00 2,875,011.89  80.97 เป้าหมายกรมภาพรวม  
พ.ค. 63 = ร้อยละ 75 

 
 

งบด าเนินงาน 3,054,400.00 2,378,521.89  77.87 

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

 

  ในเดือน มิ.ย. 2563 เป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ 84 (2,982,747.6) ต้องเร่งรัดเบิกจ่ายภาพรวม 107,735.71  
  และงบด าเนินงาน จ านวน 187,200.- บาท 
 

1. แผน/ผล... 
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 2. แผน/ผลการขับเคลื่อนประจ าเดือนพฤษภาคม  2563 

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

วันที่ 15 ของทุกเดือน 
(ถ้าตรงกับวันหยุดให้เป็นวันแรก
ของการท างาน) 

วันที่ 15 พ.ค. 2563 
ดาวน์โหลดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
จากระบบ 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 18  พ.ค. 2563 ดังนี้ 
      ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 15  
พ.ค. 2563 กองคลังเบิกจ่าย        
ในภาพรวมได้ร้อยละ  67.05  
      คาดว่า ณ  31 พ.ค. 2563    
จะสามารถเบิกจ่ายภาพรวมได้     
ร้อยละ 80 
 

3. ติดตามผลการเบิกจ่ายกับกลุ่มงาน 
ที่เกี่ยวข้องภายในกองคลัง 

วันที่ 21 – 24 ของทุกเดือน วันที่ 21 – 22 พ.ค. 2563 ติดตามผล
การเบิกจ่ายงบประมาณในรายการ   
ที่รอการเบิกจ่ายโดยประสานกับ  
กลุ่มพัสดุในการติดตามเร่งรัด     
การเบิกจ่ายงบลงทุน คาดว่า        
จะวางเบิกจ่ายได้เรียบร้อยภายใน
วันที่ 29 พ.ค. 2563  
 

4. รายงานการเบิกจ่าย ณ วันที่ 
25 ของทุกเดือน เพ่ือด าเนินการ
ติดตามผลการเบิกจ่ายอีกครั้ง 
 

วันที่ 25 ของทุกเดือน 
(ถ้าตรงกับวันหยุดให้เป็นวันแรก
ของการท างาน) 

วันที่ 25  พ.ค.  2563 ติดตามผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS   
กองคลังเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ได้ร้อยละ 68.42 เหลือเร่งรัดเบิกจ่าย
รายการในงบลงทุนอ้างอิงผลเบิกจ่าย
จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 25 พ.ค. 2563 
ตาม Link ข้างใต้นี้ 
http://finance.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=6333&filename=kpi_63 
 

http://finance.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=6333&filename=kpi_63
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ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
5. จัดประชุมรายงานผลการ
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ตามตัวชี้วัดที่ 2.3  ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
 

เมษายน  –  กันยายน  2563 วันที่ 5 มิ.ย. 2563 ประชุมติดตาม
และรายงานผลด าเนินการตัวชี้วัด    
ที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 2563 
ในภาพรวม กองคลังสามารถเบิกจ่าย
ได้ร้อยละ 80.97 สูงกว่าเป้าหมาย    
ที่กรมก าหนดไว้ 
 

 

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

 
  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

http://finance.anamai.moph.go.th/main.php?filename=report_budgets
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 ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กร   
ที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558 / PMQA 4.0  
 นางสาวปวิตรา  รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มพัสดุน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.4  
 การด าเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ในเดือน
พฤษภาคม 2563 มีดังนี้  

กิจกรรม/ขั้นตอน 
การด าเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน        
ที่ได้ปฏิบัติจริง 

สภาพการด าเนินงาน **หลกัฐานประกอบการด าเนินงาน  
ด าเนนิการ 
เสร็จแล้ว 

ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ยังไม่ได้ด าเนินงาน 

มาตรการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตการท างาน
และความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการท างาน  
  กิจกรรมที่ 4.2 จัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  

 
 
 
มิติที่ 1 
- มีการแจ้งเวียนประเมินความ
เส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดสมองในอนาคตของ
บุคลากรอายุ 35 ปีขึ้นไป  
มิติที่ 2 
- จัดท า KM/คู่มือการปฏิบัติงาน/
Flow Chart กระบวนการ
ท างาน/ความเส่ียงที่เกิดขึ้นใน
งาน (ค าถาม-ค าตอบ)  
ฝ่ายละ 3 เร่ือง  
มิติที่ 3 
- จัดกจิกรรมประชุมเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
ของบุคลากรกองคลัง  
- จัดกจิกรรมคัดเลือกบุคลากรที่
มีผลงานโดดเด่น ขวัญใจกองคลัง  
- กิจกรรมมุมสร้างสุข          
(สื่อโทรทัศน์แห่งการเรียนรู้, ตู้ยา
เพื่อรักษา)  
- แบบสอบถามการเข้ารว่ม
กิจกรรมที่จัดขึ้นภายในหน่วยงาน  

 
 
 

 

✓ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

✓ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
✓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ 
 
 
✓ 

 
 
 
 
✓ 

 

 
 
 
 
Link หลักฐานประกอบการตรวจ
ร่างกายและวิเคราะห ์CV risk Score 
(ระดับ 4 ชองมิติ 2.2.1) 
 

 

 การด าเนินงานใน 6 เดือนหลัง เป็นการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ และ
การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร แม้ไม่มีกิจกรรมใดที่ต้องปรับเปลี่ยน แต่จะรวบรวมความรู้เกี่ยวกับ     
การจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุส าหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรื อ 
Covid -19 ในส่วนของฐานข้อมูลงานคลัง เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพ่ือให้ผู้รับบริการมีช่องทางศึกษาแนวทาง
ปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง  
 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

 

ตัวชี้วัดที่ 2.5  
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 ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน 
 นางสาวรัตน์ติยา  ข าแก้ว หัวหน้ากลุ่มงบประมาณน าเสนอรายงานการติดตามตัวชี้วัด ดังนี้       
 ระดับที่ 1 มีฐานข้อมูลและวเิคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)        ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใช้ฐานข้อมูลเดิม 
 ระดับที่ 2 ก าหนดมาตรการในการปิดช่องว่าง (Gap Analysis) ไม่มีการเปลี่ยนมาตรการ เนื่องจาก
สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนการด าเนินงาน และมาตรการคลอบคลุมแล้ว 
 ระดับที่ ๓ มีผังกระบวนการท างานและมีการก ากับติดตาม        มีการก ากับติดตามในการประชุมกองคลัง

และได้แก้ไขข้อมูลผลการปฏิบัติงานในระบบ DOC เป็นปัจจุบัน  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

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

กิจกรรม/ขั้นตอน      
การด าเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอน              
การด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง 

สภาพการด าเนินงาน **หลกัฐานประกอบการ
ด าเนินงาน  ด าเนนิการ 

เสร็จแล้ว 
ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ยังไม่ได้ด าเนินงาน 

ติดตามการส่งมอบ
ครุภัณฑ์ที่ครบก าหนด 
ตามสัญญา (วันที่ครบ
ก าหนดในสัญญา) 

ในเดือนพฤษภาคม มีสัญญา     
ท่ีครบก าหนดส่งมอบ            
อยู่ 3 สัญญา คือ  
1. สัญญาเลขท่ี 4/2563  
ครบก าหนด 22 พ.ค. 2563   
เครื่องวิเคราะห์ไขมัน          
แบบอัตโนมัติ (สภ.)             
เงิน 2,188,150 บาท 
ขณะน้ีอยู่ระหว่างขอขยาย
ระยะเวลาส่งมอบเน่ืองจาก
เป็นของน าเข้าจากประเทศ
เดนมาร์กและมีฐานการผลิตท่ี
ประเทศจีน ซ่ึงได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ COVID-19  
2. สัญญาเลขท่ี 7/2563 
รถยนต์โดยสาร ขนาด 12    
ท่ีน่ัง (ดีเซล)  
จ านวน 10 คัน  
ครบก าหนด 23 พ.ค .2563  
ส่งเบิกแล้ว 12,870,000 บาท 
3. สัญญาเลขท่ี 11/2563 
โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัล 4.0 
เพื่อยกระดับการเรียนรู้
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม (กผ.) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลขที่ขอเบิกในระบบ 
GFMIS 
(ลงวันที่ 22.05.2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -15-  
 

 

กิจกรรม/ขั้นตอน      
การด าเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอน              
การด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง 

สภาพการด าเนินงาน **หลกัฐานประกอบการ
ด าเนินงาน  ด าเนนิการ 

เสร็จแล้ว 
ระหว่าง
ด าเนนิการ 

ยังไม่ได้ด าเนินงาน 

(จ านวน 4 งวด) ครบก าหนด
ส่งมอบงวดท่ี 1              
วันท่ี 24 พ.ค. 2563  
เงิน 569,000 บาท ตรวจรับแล้ว  
อยู่ระหว่างการส่งเบิกจ่าย 
รายการที่มีการส่งมอบและ
เบิกจ่ายได้ก่อนครบก าหนด 
  - สัญญาเลขท่ี 9/2563 
เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ า 
หลายพารามิเตอร์ (สอน.) 
(ครบก าหนด 28 ก.ค.63) 
เงิน 2,033,000 บาท 
เบิกจ่ายแล้ว 

 

 

 

 

 

 

✓ 

  
 
 
 
 
 
 
 
เลขที่ขอเบิกในระบบ 
GFMIS 
(ลงวันที่ 12.05.2020) 

  

 ในรอบ 6 เดือนหลัง เป็นการบริหารสัญญาโดยการเร่งรัดการส่งมอบในสัญญาและเบิกจ่าย    
ให้ทันในปีงบประมาณ ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งเกิน 2 ล้านบาท ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2563  
มีครบก าหนดส่งมอบ 3 สัญญา (สัญญาเลขที่ 4/2563, 7/2563 และ เลขที่ 11/2563 ) และส่งมอบ  
ก่อนครบก าหนดส่งมอบ 1 สัญญา (สัญญาเลขท่ี 9/2563) ตามตารางข้างต้น  
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(1) (2) (3) (4) (5)

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

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

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

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

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

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

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

สญัญาการจัดหาครุภัณฑ์ ทีม่ีวงเงินการจัดซ้ือจัดจ้างครั้งหน่ึงเกิน 2 ลา้นบาท

ล าดบั หน่วยงาน (สว่นกลาง) รายการ

 วงเงิน

การจดัหา
วงเงินท าสญัญา เลขท่ีสญัญา

วนัท่ีลงนามในสญัญา/

วนัครบก าหนดสญัญา

จ  านวน

(งวด)

 
 

 

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

Function 2 - 4 การด าเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการในเดือน  

พฤษภาคม 2563 ดังนี้ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน  
การด าเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่ไดป้ฏบิัติจรงิ 

สภาพการด าเนินงาน หลักฐานประกอบการ
ด าเนินงาน ด า เ นินการ

เสร็จแล้ว 
ระหว่างการ
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน 

เสนอเรื่องให้กรมฯ 
ทราบหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการใช้บัตร
เครดิตราชการที่
กระทรวงการคลัง
ก าหนดให้ส่วนราชการ
น ามาใช้ เพ่ือแจ้งเวียน
ให้หน่วยงานในสังกัด
กรมฯ น าไปปฏิบัติ 

เสนอเรื่องให้กรมฯ 
ทราบหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการใช้บัตร
เครดิตราชการที่
กระทรวงการคลัง
ก าหนดให้ส่วน
ราชการน ามาใช้ เพื่อ
แจ้งเวียนให้หน่วยงาน
ในสังกัดกรมฯ น าไป
ปฏิบัติ 
 

√   อัพโหลดเอกสาร        

ข้อมูลขึ้นระบบ DOC         

กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว 
 

ก าหนดมาตรการ     
การใช้บัตรเครดิต
ราชการกรมอนามัย 

ก าหนดมาตรการ   
การใช้บัตรเครดิต
ราชการกรมอนามัย 
 

√   อัพโหลดเอกสาร        

ข้อมูลขึ้นระบบ DOC         

กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว 
 

กองคลังจัดท า
หลักเกณฑ์และขั้นต้อน
การใช้บัตรเครดิต
ราชการของกรมอนามัย
เผยแพร่ให้ทุก
หน่วยงานทราบ      
และถือปฏิบัติ 

กองคลังจัดท า
หลักเกณฑ์และขั้น
ต้อนการใช้บัตร
เครดิตราชการของ
กรมอนามัยเผยแพร่
ให้ทุกหน่วยงานทราบ
และถือปฏิบัติ 
 

 

√   อัพโหลดเอกสาร        

ข้อมูลขึ้นระบบ DOC          

กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว 
 

กองคลังจัดอบรมเพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับหน่วยงาน ถึง
วิธีการใช้บัตรเครดิต
ราชการ 

กองคลังจัดอบรม 
เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้กับหน่วยงาน 
ถึงวิธีการใช้บัตร
เครดิตราชการ 
 

√   อัพโหลดเอกสาร       

ข้อมูลขึ้นระบบ DOC          

กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว 
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กิจกรรม/ขั้นตอน  
การด าเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่ไดป้ฏบิัติจรงิ 

สภาพการด าเนินงาน หลักฐานประกอบการ
ด าเนินงาน ด า เ นินการ

เสร็จแล้ว 
ระหว่างการ
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน 

ติดตามประเมินผลการ
ใช้บัตรเครดิตราชการ 
และแก้ไข ปัญหา
ข้อขัดข้องในทางปฏิบัติ  
 

ติดตามประเมินผล
การใช้บัตรเครดิต
ราชการ และแก้ไข 
ปัญหาข้อขัดข้อง
ในทางปฏิบัติ  

√   อัพโหลดเอกสาร        
ข้อมูลขึ้นระบบ DOC           
กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว 

 

สรุปผลการด าเนินงาน
การใช้บัตรเครดิต
ราชการของกรมอนามัย  
 

สรุปผลการ
ด าเนินงานการใช้บัตร
เครดิตราชการ ของ
กรมอนามัย  
 

 √  - 

มิติทีป่ระชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 4.1 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด หัวหน้ากลุ่มอ านวยการน าเสนอในที่ประชุมว่า ในการถอด
บทเรียนผู้ใช้งานโปรแกรมระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานโปรแกรม   
จึงเห็นควรให้มีการจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม ในการนี้ ประธานได้มอบหมายให้กลุ่มงานงบประมาณ            
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดอบรม พร้อมก าหนดกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม จ านวน และรายละเอียดที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 1) เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานโปรแกรมระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) กองคลัง กลุ่มละ 4 คน 
 2) เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานโปรแกรมระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) หน่วยงานส่วนกลาง
และเป็นหน่วยงานน าร่องจ านวน 7 หน่วยงาน ๆ ละ 4 คน  
 3) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ของกองแผนงาน เพ่ืออ านวยการ        
ความสะดวกแก่ผู้เข้ารับการอบรมในการใช้คอมพิวเตอร์ 
 4) เชิญเจ้าหน้าที่บริษัท ออคชั่น เทรด จ ากัด ซึ่งเป็นผู้จัดท าโปรแกรมระบบบริหาร
การเงินการคลัง (D-Fins)  จ านวน 3 คน เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายและชี้แจงกระบวนงานโปรแกรมระบบบริหาร
การเงินฯ ให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบ 
 4) ให้ประสานงานกับโรงแรมที่จัดอบรมเพ่ือให้อ านวยการความสะดวกในการอบรม            
เช่น เจลล้างมือ แอลกอฮอล์  เครื่องวัดอุณหภูมิเพ่ือวัดอุณหภูมิของผู้เข้ารับการอบรมฯ 
 4.2 นางสาวจีระภา ขาวละเอียด หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้มี
กระจกแตกร้าวในห้องเก็บเอกสาร ณ อาคาร 4 ชั้น 3 กรมอนามัย ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายและอุบัติเหตุได้ 
จึงขออนุมัติเปลี่ยนกระจกดังกล่าว ทั้งนี้ ประธานเห็นควรอนุมัติให้ด าเนินการได้  

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 8/2563 วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน  2563 ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
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การประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัด 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการกองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

คร้ังที่ 8/2563 วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน  2563 ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
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