






รายงานการประชุมเพื่อการประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัด                                                          
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ครั้งที่ 3/2563 วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
 

                                                                        
                                                  ……………………………………….. 
 
ผู้มาประชุม 
๑. นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ ผู้อ านวยการกองคลัง ประธาน 
2. นางสาวรัตน์ติยา ข าแก้ว  นักวชิาการเงินและบัญชชี 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. นางสาวพรเพ็ญ ทองนุ่น นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มบัญชี 
10. นางสาวบุษณ ี ม่วงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มการเงิน 
11. นางสาววชิุดา แสงฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มบัญชี 
12. นางสาวเพ็ญแข  แบ่งดี     นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงบประมาณ 
13. นายวิษณุ แซ่เตียว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มการเงิน 
14. นายรังสฤษดิ ์ เชื้อดวงผุย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุ่มพัสดุ 
15. นางพิสมัย   พุ่มสุข เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กลุ่มอ านวยการ 
16. นายมณฑล ตาลเตื้อน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กลุ่มการเงิน 
17. นายทรรศชล ดวงมณี เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กลุ่มพัสดุ 
18. นางสาวศศิธร   แสนศิลา  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มงบประมาณ 
19. นางสาวสิริกัญญา หนูบัว เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กลุ่มพัสดุ 
20. นางดวงกมล   คล้ายพึ่งสินธุ์  นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มพัสดุ 
21. นางสาวสุพรรณา อายาเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบัญชี 
22. นางสาวนภาพร   รอดเมือง นักวิชาการพัสดุ กลุ่มงบประมาณ 
23. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  ชัยมงคล นักวิชาการเงินและบัญชี                     กลุ่มการเงิน 
24. นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบัญชี 
25. นางสาวอุษณี ทองชมพู พนักงานพัสดุ ระดับ ส3 กลุ่มพัสดุ 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.๓๐ น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังต่อไปนี้ 
 
 

ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วที่มีการมอบหมาย   
ให้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาระบบราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลัง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดท าBanner ตัวชี้วัดของกองคลัง ทั้งนี้  ได้มีค าสั่งกองคลัง              
ที่27/2562 ลงวันที่ 13 ธันวาคม  2562 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จ านวน 10 คณะ ซึ่งมีองค์ประกอบ
คณะกรรมการและอ านาจหน้าที่โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ส าหรับ Banner ตัวชี้วัดของกองคลัง 
ได้น าขึ้นเว็ปไซต์แล้ว  ที่ www.finance.anamai.moph.go.th หัวข้อค ารับรองการปฏิบัติราชการ 2563 

 

มิติที่ประชุม  รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563   
 ประธานขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที ่2/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา  
  การติดตามผลการด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
กองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
ประจ าเดือนธันวาคม 2563 ทุกกลุ่มงานได้รายงานผลการจัดท าตัวชี้วัดตามความรับผิดชอบ ประกอบด้วย งาน
ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ และงานที่อยู่ระหว่างด าเนินการ สรุปได้ดังนี้ 
 

 ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการควบคุม การก ากับดูแล การบริหารงาน     
 นางอรุณี  อินทร์ข า หน้าหัวกลุ่มบัญชีน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด      

ที่ 2.1 ดังนี้ 
 คะแนนที่ 1 รวบรวม สรุปข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินงาน

ตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน และรายงานผลการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
พร้อมทั้งสรุปองค์ความรู้ที่ใช้ในการบริหารงานการควบคุม การก ากับดูแล การบริหารงาน เพ่ือน าไปใช้ในการ
ด าเนินงาน เช่น กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น และน ามาวิเคราะห์/สังเคราะห์ 
สถานการณ์การควบคุม การก ากับดูแล การบริหารงานตามวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน 3 ด้าน ORC 

 คะแนนที่ 2 ด าเนินการก าหนดนโยบายการควบคุม การก ากับดูแล การบริหารงาน  
โดยให้ความส าคัญการควบคุมภายใน นโยบายผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน และมีแนวปฏิบัติการแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย พร้อมทั้งมีมาตรการ การควบคุม การก ากับดูแล        
การบริหารงาน เช่น คู่มือ SOP หรือ Flow chart หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติงาน 

 คะแนนที่ 3 ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานขับเคลื่อนการควบคุม การก ากับดูแล 
การบริหารงาน ซึ่งมีท้ังหมด 3 แผน ดังนี้ 
 1. แผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน 
 2. แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
 3. แผนการปฏิบัติงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย 

 คะแนนที่ 4 อยู่ระหว่างการด าเนินการตามแผนการด าเนินงานขับเคลื่อนการควบคุม 
การก ากับดูแล การบริหารงาน 

 คะแนนที่ 5 อยู่ระหว่างการด าเนินการตามแผนการด าเนินงานขับเคลื่อนการควบคุม 
การก ากับดูแล การบริหารงาน 

มิติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

ตัวช้ีวัด... 

http://www.finance.anamai.moph.go.th/
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 ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข  
 นางสาวเอกฤทัย  สารนาค หัวหน้ากลุ่มการเงินน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของ

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ดังนี้ 

มิติที่ สิ่งท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ งานที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

มิติที่ 1 บุคลากรในองค์กร
มีสุขภาพดี Happy Body 

1. แบบสอบถามสถานการณ์สุขภาพ     
ของบุลากรในหน่วยงาน 

1. แผนการปฏิบัติการส่งเสริม
สุขภาพบุคลากรในองค์กรให้มี
สุขภาพดี 

 2. รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์
สุขภาพบุคลากรในหน่วยงาน 

2. การวัดผลค่า BMI ของบุคลากร 
ในหน่วยงาน 

 3. การวิเคราะหข์้อมูล ข้อ 1 - 3  
 4. ก าหนดนโยบายสุขภาพดีของกองคลัง 

5. ก าหนดมาตรการส าคัญ 
6. ก าหนดความรู้ของบุคลากรในองค์กร 

 
 

มิติที่ 2 การจัดการข้อมูล 
และความรู้ DM & KM 

1. หลักฐานแสดงการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในหน่วยงาน (แบบส ารวจ       
การจัดการข้อมูลและความรู้) 

1. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล
และความรู้ของบุคลากร           
ในหน่วยงาน 

   

มิติที่ 3 ความผูกพันต่อ
องค์กร Engagement 

1. รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพัน
ต่อองค์กร Employee Engagement  
2. ก าหนดนโยบาย สุขภาพดีของกองคลัง 
3. ก าหนดมาตรการส าคัญ                               

1. แผนการปฏิบัติการความผูกพัน
ต่อองค์กร Employee Engagement             
2. แผนกิจกรรมโครงการ         
การเข้าร่วมของบุคลากรกองคลัง 

 

มิติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ตัวช้ีวัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
 นางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล ผู้แทนกลุ่มงบประมาณน าเสนอรายงานผลการด าเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ดังนี้ 
1. ผลการวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณของกองคลังตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 31 ธ.ค. 2563     
โดยวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาจากภายนอก เพ่ือจัดท าเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และประเด็น
ความรู้ที่ส าคัญในการเบิกจ่ายดังนี้ 
ด้านนโยบาย 
 ข้อเสนอด้านนโยบาย                                                                                                                     
เพ่ือเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมอนามัย กองคลังได้ออก หนังสือเวียน  สธ 0903.02/        
ว 8267 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แนวทางในการด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เวียนแจ้งให้หน่วยงานรับทราบเรียบร้อย  โดยน านโยบายในข้อที่ 2 แนวทางการด าเนินการเบิกจ่างบประมาณ 
พ.ศ. 2563  หัวข้อ การรายงานผลเบิกจ่ายทุกวันที่ 15 ของเดือน  (หน้าที่ 3 หัวข้อสุดท้าย) มาด าเนินการ 
 

มาตรการ... 
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มาตรการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณของกองคลัง  
จัดให้มีการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประชุมทุกวันที่ 15 ของเดือน เพ่ือติดตามสถานการณ์การ
เบิกจ่าย มีแนวทาง แก้ไข และให้ทุกกลุ่มงานที่เก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ เร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน 
ประเด็นความรู้ที่น ามาใช้ 

1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
3. หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่เบิกจ่ายใน

ลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561 
2. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 2562 – มี.ค. 2563)และผลการเบิกจ่าย

งบประมาณตั้งแต่ ต.ค. 2562 – ธ.ค. 2562 
  ด าเนินการวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณและมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

 ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 รวม 

แผนการ
เบิกจ่าย 112,900 707,000 411,960 119,100 75,040 75,000 

1,500,100 

 

ผลการ
เบิกจ่าย 112,969.25 707,022.16 411,969.31 - - - 

1,231,960.72 

 

ร้อยละ 7.53 47.10 27.45 - - - 82.08 

 

ข้อสังเกตจากประธาน :  ให้ทุกกลุ่มงานเข้าประชุมร่วมกันทุกวันที่ 15 ของเดือน เพ่ือติดตามและวางแผน 
การเบิกจ่ายให้ได้เป้าหมายที่กรมก าหนด 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการและรับทราบผลการด าเนินงาน 

 ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่
องค์กร ที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558 / PMQA 4.0  
 นางสาวปวิตรา  รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มพัสดุน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด     
ที่ 2.4 ดังนี้ 
  คะแนนที่ 1 Assessment โดยพิจารณาลักษณะส าคัญขององค์กร และน าข้อมูลจาก 
การตอบแบบประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 เป็นข้อมูลน าเข้า และมีการวิเคราะห์รายหมวด 
(หมวด 1 – 6) เพื่อพิจารณา GAP ในสิ่งที่องค์กรยังไม่มีการด าเนินการในส่วนของค าถามตามแบบประเมินฯ 
ได้ข้อมูล องค์ความรู้ เพ่ือน ามาใช้ก าหนด นโยบาย มาตรการ และประเด็นความรู้  
 

คะแนน... 
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  คะแนนที่ 2 Advocacy มีข้อเสนอนโยบาย ข้อเสนอมาตรการ ในการพัฒนาหน่วยงาน 
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ โดยน าผลวิเคราะห์สถานการณ์ในภาพรวมและสภาพแวดล้อมการ
ด าเนินการขององค์การมาก าหนดเป็นข้อเสนอ มาตรการ โดยมีประเด็นความรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อสื่อสารให้ทราบทั่วทั้งองค์กร  
  คะแนนที่ 3  มีแผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการและการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
บุคลากร ที่จะสื่อให้เห็นภาพของนโยบายภาพรวม มาตรการ ประเด็นความรู้ที่ใช้  และกิจกรรมด าเนินการ 
ที่ก าหนดขึ้นที่จะด าเนินการในรอบปีงบประมาณ ก าหนดแผนการด าเนินงานรายเดือน ตลอดจนงบประมาณ 
ทีจ่ะใช้ และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพ่ือให้การติดตาม ก ากับผลการด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและได้ผล 
  คะแนนที่ 4, 5  อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนขับเคลื่อน 
  รายงานผลการด าเนินการขบัเคลื่อนกิจกรรม 
กิจกรรมด าเนินการที่ 2.1  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 - ผลการด าเนินการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผนด าเนินการขับเคลื่อน จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
กองคลังเสร็จสิ้น  
กิจกรรมด าเนินการที่ 2.3 ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสู่ระดับกลุ่มงานและระดับบุคคล 
 - ผลการด าเนินการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสู่ระดับกลุ่มงานและ
ระดับบุคคลเสร็จสิ้น 
กิจกรรมด าเนินการที่ 3.1 จัดท าช่องทางการให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เว็บไซต์กรมและกองคลัง ,
จดหมาย, กล่องรับข้อความ ฯลฯ) 
 - ผลการด าเนินการขับเคลื่อน ด าเนินการจัดท าช่องทางการให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
บนเว็บไซต์  
กิจกรรมด าเนินการที่ 3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุม
ภายในกรมอนามัย" 
 - ผลการด าเนินการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดวาง
ระบบและการประเมินผลการควบคุมภายในกรมอนามัย" เสร็จสิ้น 
กิจกรรมด าเนินการที่ 3.3 ปรับปรุงกระบวนงาน (Flowchart) ในภาระกิจหลัก (ปรับปรุง SOP) 
 - ผลการด าเนินการขับเคลื่อนตามแผน อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงกระบวนงาน (Flowchart) 
และปรับปรุง SOP คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายใน กุมภาพันธ์ 2563  

มิติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
หน่วยงาน 
 นางสาวรัตน์ติยา  ข าแก้ว หัวหน้ากลุ่มงบประมาณน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด   
ที่ 2.5 ดังนี้ 
 ฐานข้อมูลที่ใช้ในการด าเนินงาน น ามาจากข้อมูลจากระบบ DOC คือ 
 1. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

 2. รายงานเงินงบประมาณจ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 
 3.  สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 
 4.  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 
 

จึงได้น า... 
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 จึงได้น าข้อมูลแผนปฏิบัติการและความรู้การบริหารแผนฯ ดังกล่าว มาวิเคราะห์
ปัญหาเพื่อหา Gap และน ามาก าหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. ปัญหา/สาเหตุ 
  1.1 มีการปรับสาระส าคัญของโครงการ ได้แก่ ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/
ตัวชี้วัดความส าเร็จ/กิจกรรม/การเพ่ิม - ลดงบประมาณ 
 1.2 กิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีการปรับช่วงระยะเวลาในการด าเนินงาน 
  1.3 ได้รับอนุมัติให้จัดท าโครงการนอกแผนปฏิบัติงาน โดยได้รับจัดสรรเงินจากงบกลาง    
กรมอนามัย ท าให้งบประมาณเพ่ิมข้ึน 
 2. ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

- ไม่มี 
 3. มาตรการด าเนินการ 
 3.1 มีการก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และติดตามผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนเป็นประจ าทุกเดือน 
 3.2 แต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าแผนปฏิบัติการกองคลัง 
 3.3  หากมีความจ าเป็นต้องปรับแผนปฏิบัติการ ให้คณะท างานฯ พิจารณาปรับแผน
ได้ไม่เกิน 1 ครั้ง : 10 กิจกรรม 
 3.4 จัดท า Flow chart แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานใน 3 ส่วน เพ่ือให้บุคลากร 
  รับทราบและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ดังนี้ 
 - การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 - การบันทึกแผนการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ DOC 
 - การบริหารและขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 4. จัดท าแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

ทั้งนี้ ได้น าเสนอให้ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการในการด า เนินงานขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบมาตรการ 
 

 ตัวชี้วัดที่ 1.25 ระดับความส าเร็จของจ านวนงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ หรือ
นวัตกรรมที่ด าเนินการได้อย่างน้อย 1 เรื่อง และถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย 1 เรื่อง ดังนี้ 
 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด หัวหน้ากลุ่มอ านวยการน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด
ที่ 1.25 ดังนี้ 
 (1) นวัตกรรมที่ด าเนินการ  กองคลังได้จัดท าระบบบริหารการเงินการคลัง               
โดยด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เดือนสิงหาคม 2562 ได้ผู้รับจ้างคือ      
บริษัท ออคชันเทรค จ ากัด ทั้งนี้ ได้ท าสัญญาจ้าง เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 และครบก าหนดส่งมอบงานวันที่ 
23 ธันวาคม 2562 ขณะนี้บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานแล้ว และกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ส าหรับการจัด
อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้ด าเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 25 คน 
ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ และในเดือนมกราคม 2563 จะด าเนินการทดลองใช้ระบบบริหารและ
การเงิน 
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การคลัง... 
การคลังภายในกองคลัง ส าหรับการก ากับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณกองคลังมีการเสนอแนวทางใน
การด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 และแจ้งเวียนให้หน่วยงาน
รับทราบและขอความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 
 (2) นวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ โดยน าระบบควบคุม ก ากับ และติดตามเงินยืม
ราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เริ่มใช้งานแล้ว มาทบทวนและวิเคราะห์การใช้งานระบบควบคุมก ากับและติดตาม 
เงินยืมราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับกรมบัญชีกลางก าหนดหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการให้มี
ความคล่องตัว สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และสนับสนุนให้ส่วนราชการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ใน
การจ่ายเงินภาครัฐ โดยได้น าเสนอมาตรการการใช้บัตรเครดิตราชการกรมอนามัย ทั้งนี้ ผู้บริหารเห็นชอบและ
แจ้งเวียนให้หน่วยงานถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 และน าข้อมูลการใช้ที่ได้จากระบบควบคุม 
ก ากับ และติดตามเงินยืมมาเป็นหลักฐานในการรายงานผู้บริหาร และกรมบัญชีกลาง 
 

มิติที่ประชุม  รับทราบ 
 ตัวชี้วัด Function F 1 - 4 ระดับความส าเร็จในการจัดหาครุภัณฑ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งเกิน 2 ล้านบาท 

 นางสาวปวิตรา  รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มพัสดุน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด 
Function F 1 – 4 ดังนี้ 
  คะแนนที่ 1 มีการประชุม เพื่อทบทวน และวิเคราะห์ GAP การจัดจัดหางบลงทุนของ
ปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์   

 

  คะแนนที่ 2 มีข้อเสนอ/มาตรการ/แนวทาง/องค์ความรู้ ซึ่งเกิดจากการทบทวน วิเคราะห์ GAP  
เพ่ือให้การด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ ในปี 2563 เป็นไปตามมาตรการที่ก าหนด   
  คะแนนที่ 3 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ และก าหนดแผนด าเนินการรายเดือน 
กิจกรรมภายใต้แผนฯ  
 คะแนนที่ 4,5  อยู่ระหว่างการด าเนินการตามแผนฯ 
 มิติที่ประชุม  รบัทราบ 
 

 Function 2 - 4 ระดับความส าเร็จของการใช้บัตรเครดิตราชการเพิ่มขึ้น 

 นางอรุณี  อินทร์ข า หน้าหัวกลุ่มบัญชีน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
Function 2 - 4 ดังนี้ 

 คะแนนที่ 1 รวบรวม สรุปข้อมูลเงินยืมราชการ และข้อมูลการใช้บัตรเครดิตราชการ
ย้อนหลัง 5 ปี พร้อมทั้งสรุปองค์ความรู้ที่ใช้ส าหรับเงินยืมราชการและการใช้บัตรเครดิตราชการเพ่ือน าไปใช้ใน
การด าเนินงาน เช่น กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น และน ามาวิเคราะห์/สังเคราะห์
ข้อมูลเพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายและมาตรการในการใช้บัตรเครดิตราชการ 

 คะแนนที่ 2 ด าเนินการก าหนดนโยบายการใช้บัตรเครดิตราชการ โดยให้ความส าคัญ
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ พร้อมทั้งมีมาตรการส าหรับการใช้บัตรเครดิตราชการ เช่น 
คู่มือ SOP หรือ Flow chart หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติงาน 

 

 คะแนนที่ 3 ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานขับเคลื่อนการใช้บัตรเครดิตราชการ 
และแจ้งเวียนทราบทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย  
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คะแนน... 
 คะแนนที่ 4 อยู่ระหว่างการด าเนินการตามแผนการด าเนินงานขับเคลื่อนการใช้บัตร

เครดิตราชการ  
 คะแนนที่ 5 อยู่ระหว่างการด าเนินการตามแผนการด าเนินงานขับเคลื่อนการใช้บัตร

เครดิตราชการ 

มิติที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ 
 

 ประธานมอบหมายการด าเนินงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่แต่ละกลุ่มได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. ให้ทุกกลุ่มงานรายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการตัวชี้วัดค ารับรองฯ กองคลัง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือนแรก (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) เป็นประจ าทุกเดือน 
 2. ให้หัวหน้าทุกกลุ่มงานก ากับดูแลการจัดท าตัวชี้วัด พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง   
ของเอกสารก่อนน าเข้าระบบ DOC 

มิติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 

เลิกประชุมเวลา ๑6.3๐ น. 
 
 นางพิสมัย  พุ่มสุข ผู้จดรายงานการประชุม 
 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  
 










