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การประชุมติดตามผลการดําเนินงานการจัดทําตัวชี้วัดของกองคลังประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
และเตรียมความพรอมรับการตรวจของคณะกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลกรมอนามัย
(Healthy workplace)
ครั้งที่ 4/2564
วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หองประชุมกองคลัง
………………………………………..

ผูมาประชุม
1. นางสาวเกษร
2. นางสาวรัตนติยา
3. นางสาวเอกฤทัย
4. นางอรุณี
5. นางสาวปวิตรา
6. นางสาวจีระภา
7. นางสาวฉัตรรัตน
8. นางสาวทิตยา
9. นางสาวศศิธร
10. นางสาวกนกนาถ
11. นางสาวพรเพ็ญ
12. นางสาววิชุดา
13. นางสาวสุพรรณา
14. นางสาวภัททิยา
15. นางนภารัตน
16 นายรังสฤษดิ์
17. นางสาวสิริกัญญา
18. นางดวงกมล
19. นางสาวอุษณี
20. นางสาวสิดาพร
21. นายวิษณุ
22. นายมณฑล
23. นางสาวรัชดา
24. นางพิสมัย
25. นางหนูแดง

พานิชย
ขําแกว
สารนาค
อินทรขํา
รุงเรือง
ขาวละเอียด
ตนภูบาล
ศุภกุลธาดาศิริ
แสนศิลา
ศรีกาญจน
ทองนุน
แสงฤทธิ์
อายาเมือง
เพ็งประไพ
วงศรักษา
เชื้อดวงผุย
หนูบัว
คลายพึ่งสินธุ
ทองชมภู
หวังทรัพยนอย
แซเตียว
ตาลเยื้อน
พงษคะเชน
พุมสุข
สีหาเสนา

ผูอํานวยการกองคลัง
ประธาน
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมงบประมาณ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมการเงิน
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมบัญชี
นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ
หัวหนากลุมพัสดุ
เจาพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหนากลุมอํานวยการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กลุมงบประมาณ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กลุมงบประมาณ
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
กลุมงบประมาณ
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุมงบประมาณ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กลุมบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กลุมบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุมบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุมบัญชี
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
กลุมพัสดุ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
กลุมพัสดุ
เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
กลุมพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุมพัสดุ
พนักงานพัสดุ ระดับ ส3
กลุมพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กลุมการเงิน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กลุมการเงิน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน กลุมการเงิน
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุมการเงิน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
กลุมอํานวยการ
เจาพนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ บ 2 กลุมอํานวยการ
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รายงานการประชุมติดตามผลการดําเนินงานการจัดทําตัวชี้วัดของกองคลังประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
และเตรียมความพรอมรับการตรวจของคณะกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลกรมอนามัย (Healthy workplace)
ครั้งที่ 4/2564
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ 2564 ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย
วาระการประชุม
สรุปประเด็น/สถานการณ
มติที่ประชุม / มอบหมาย
ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมโดยใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องตางๆ
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้
วาระที่ 1 ประธานแจงเพื่อทราบ

ประธานแจ งให ทราบว าสํ าหรั บการประชุ มครั้ งนี้ เป นการติ ดตามรายงานความก าวหน า รับทราบ
ตามแผนปฏิบั ติการตั วชี้วั ดคํ ารั บรองฯ กองคลั ง ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 5 เดือนแรก มีตัวชี้วัด จํานวน 8 ตัว

วาระที่ 2 เรื่องรับรอง
รายงานการประชุม

- ประธานขอให ที่ ป ระชุ ม รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 3/2564 เมื่ อ วั น ที่ รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
18 มกราคม 2564

วาระที่ 3 เรื่องเสนอ
พิจารณา

3.1 การติดตามผลการดําเนินงานการจัดทําตัวชี้วัดของกองคลังประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 8 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตั วชี้ วั ดที่ 2.1 ร อยละความสํ า เร็ จการดํ าเนิ น งานตรวจสอบ ตามแผนการ
ตรวจสอบประจํ าป /การประเมิ นการตรวจสอบภายใน การควบคุ มภายใน และ
การบริหารความเสี่ยง
นางสาววิชุดา แสงฤทธิ์ ผูแทนจากกลุมบัญชี รายงานผลการจัดทําตัวชี้วัดที่ 2.1
ประจําเดือน มกราคม 2564 ดังนี้
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วาระการประชุม

สรุปประเด็น/สถานการณ
การวิเคราะห ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน กองคลัง
จากรายงานผลการตรวจสอบของผู ต รวจสอบภายในประจํ า หน ว ยงาน
รายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในกรมอนามัย การควบคุมภายในของ
หนวยงาน ป 2563 – ปจจุบัน การปฏิบัติงานของกองคลังสวนใหญปฏิบัติถูกตอง
เปนไปตามระเบียบฯ หลักเกณฑ ที่กําหนด มีระบบการควบคุมภายในตามหลักการ
ควบคุ ม ภายในที่ ดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การบั น ทึ ก ข อ มู ล การจั ด ทํ า รายงานมี ค วาม
นาเชื่อถือ แตยังมีประเด็นขอตรวจพบจากการปฏิบัติงานคลาดเคลื่อนจากกฎหมาย
ระเบียบฯ สามารถสรุปไดดังนี้
(รายละเอียดตามตารางเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.1.1 และ 2.1.2)
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ
นายวิษณุ แซเตียว ผูแทนกลุมการเงินรายงานผลการจัดทําตัวชี้วัดที่ 2.2
ประจําเดือนมกราคม 2564 ดังนี้
- เอกสารหลักฐานแสดงการวิเคราะหขอมูล ป 2563 - 2564 กําหนดนโยบาย
กําหนดมาตรการสําคัญ กําหนดความรูของบุคลากรในองคกร
(รายละเอียดตามตารางเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.2)
ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละการเบิกจายงบประมาณ
นางสาวฉัตรรัตน ตนภูบาล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผล
การติดตามกํากับตัวชี้วัดที่ 2.3 ประจําเดือนมกราคม 2564 ดังนี้
 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 กองคลัง
มีผลการเบิกจายภาพรวมและงบดําเนินงานรอยละ 53 สูงกวาเปาหมายที่กรมอนามัย
กําหนดไว ในสวนของงบลงทุนเนื่องจากกองคลังไดรับการจัดสรร
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง คาดวา
จะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ 2564
(รายละเอียดตามตารางเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.3)

มติที่ประชุม / มอบหมาย
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วาระการประชุม

สรุปประเด็น/สถานการณ
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)
นางสาวจีระภา ขาวละเอียด หัวหนากลุมอํานวยการ รายงานผลการจัดทํา
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ประจําเดือนมกราคม 2564 ดังนี้
- ไดดําเนินการรวบรวมผลงานการจัดการขอมูลและความรู เพื่อการบริหาร
จัดการใหหนวยงานมีความรูสําคัญอยางเปนระบบและพรอมใชงานโดยสอดคลอง
กับภารกิจของหนวยงาน ซึ่งไดสรุปผลการวิเคราะห GAP ขอมูลและความรูที่สําคัญ
และจําเปนตอภารกิจ และนํามติที่ประชุมกองคลัง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564
ให ค วามเห็ น ว าการปฏิบั ติง านการเบิ กจ ายงบประมาณผ านระบบบริ ห ารการเงิ น
การคลัง (D-Fins) เปนเรื่องใหมสําหรับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานการเบิกจายงบประมาณ
ทุกคน ควรใหความสําคัญลําดับแรกในการพัฒนาใหเจาหนาที่กองคลัง ควรมีความรู
และชํานาญการในการบัน ทึกขอมูล ดว ยการจัดการความรูการปฏิบัติงานเบิกจาย
งบประมาณผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ของเจาหนาที่กองคลัง แบงออก
เปน 5 กระบวนงาน ดังนี้
- กระบวนงานโอนเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ
- กระบวนงานขอเบิกจายใบสําคัญ
- กระบวนงานยืมเงินราชการ
- กระบวนงานจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงภายในหนวยงาน
- กระบวนงานการรับหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส
และไดเสนอรายงานการวิเคราะหฯ และขออนุมัติแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
วิชาการ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 มาตรการและประเด็นความรูที่จะใชในการขับเคลื่อน
การดําเนินงานวิชาการของกองคลังใหเปนองคกรแหงการเรียนรูและลงระบบDOCแลว
(รายละเอียดตามตารางเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.4)

มติที่ประชุม / มอบหมาย
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วาระการประชุม

สรุปประเด็น/สถานการณ
ตัวชี้วัดที่ 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเปาหมาย
นางสาวรัตนติยา ขําแกว หัวหนากลุมงบประมาณ ไดดําเนินการวิเคราะห Gap
จัดทํามาตรการ จัดทําแผนการขับเคลื่อน และรายงานผลในระบบ DOC ดังนี้
Assessment (ผลการวิเคราะห)
1. ปงบประมาณ 2563 การรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ DOC 6
โครงการ ผลสําเร็จ รอยละ 100
2. จากผลการสํารวจการรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของ
หนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ประปงบประมาณ พ.ศ. 2563( ITA) พบวา
การรับรูดานการใชงบประมาณ มีผลคะแนน รอบแรก รอยละ 75.13 รอบ
6 เดือนหลัง รอยละ 83.28 ดังนี้
(รายละเอียดตามตารางเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.5)
ตัวชี้วัดที่ 3.2 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA) ตามระบบการประเมินของ ป.ป.ท. (รอยละ 92.5)
ตัวชี้วัดที่ 3.2 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) กรมอนามัย
การดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) เปนการประเมินผลจากการตอบแบบวัด
การรับรู IIT ใน 5 ตัวชี้วัด (การปฏิบัติหนาที่ การใชงบประมาณ การใชอํานาจ การใช
ทรัพยสินของราชการ และการแกไขปญหาการทุจริต) ซึ่งเกณฑในรอบ 5 เดือนแรก
ของป 2564 ตองมีรายงานดานผลผลิตและผลลัพธการดําเนินงานระดับ
C (Comparisons) การเปรียบเทียบ T (Trends) แนวโนมและระดับ Le (Level)
ของการดําเนินงานปจจุบัน มาวิเคราะหเพื่อวิเคราะห GAP เพื่อนําไปสูการขับเคลื่อน
การดําเนินงาน

มติที่ประชุม / มอบหมาย
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วาระการประชุม

สรุปประเด็น/สถานการณ
กลุมพัสดุ ไดดําเนินการวิเคราะหสถานการณ Gap จัดทํามาตรการ
จัดทําแผนการขับเคลื่อน และรายงานผลในระบบ DOC ดังนี้
Assessment (ผลการวิเคราะห)
ระดับที่ 1 : Assessment
1. องคประกอบดานผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินการ
1.1 ดานแสดงผลผลิตและผลลัพธ ระดับ C (Comparisons)
โดยใชเปรียบเทียบกับสายงานสนับสนุนดวยกัน ซึ่งมี 8 หนวยงาน ดังนี้
(รายละเอียดตามตารางเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3.2)
ตัวชี้วัดที่ 3.23 รอยละความสําเร็จของการจัดทําผังการปฏิบัติงาน
(Flow chart) การจัดซื้อจัดจางและการบริหารสัญญา ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
นางนภารัตน วงศรักษา นักวิชาการพัสดุชํานาญการ รายงานผล
การติดตาม กํากับตัวชี้วัด เดือนมกราคม ดังนี้
 ผลการดําเนินงานในเดือนมกราคม 2564 กองคลัง
ไดจัดทําผังการปฏิบัติงาน (Flowchart)
การจัดซื้อจัดจาง วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(e-bidding) ซึ่งเปนกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนขับเคลื่อนฯ และเผยแพรบนเว็บไซต
หนวยงาน ตามลิงค
https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_2021020317
2842.pdf ซึ่งดูรายละเอียดเพิ่มเติม (ตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3.23) ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 3.3 รอยละของบุคลากรมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นหรือ
มากกวากอนเขารับการอบรม (รอยละ 80)
การวิเคราะหขอมูลตัวชี้วัดที่ 3.3 รอยละ 80 ของบุคลากรมีความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นหรือมากกกวากอนเขารับการอบรม

มติที่ประชุม / มอบหมาย
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วาระการประชุม

สรุปประเด็น/สถานการณ
ตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (ยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล)
เพื่อการสรางและพัฒนาบุคลากรผูทํางานใหมีความสามารถ ในการสรางสรรคและใช
เทคโนโลยีดิจิทัลอยางชาญฉลาด รวมถึงการพัฒนาทักษะ ดานเทคโนโลยีดิจิทัลใน
บุ ค ลากรภาครั ฐ ให มี ค วามรู ค วามสามารถและความเชี่ ย วชาญตามระดั บ
มาตรฐานสากล รองรับการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลเปนปจจัยหลัก ในการขับเคลื่อน
จากนโยบายฯดังกลาว กองคลังจึงไดจัดทําระบบบริหารการเงินการคลัง
(D-Fins) ขึ้นมา เพื่อมุงเนนที่จะพัฒนาบุคลากรในหนวยงานใหมีความรู
ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะ ในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน และการพัฒนากระบวนการทํางานในองคกรใหมี
ความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
ในองคกร สามารถนํามาประยุกตใชในงานดานตาง ๆ

มติที่ประชุม / มอบหมาย

(รายละเอียดตามตารางเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3.3)
3.2 การเตรี ย มความพร อ มรั บ การตรวจของคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นและ
ประเมินผลการทํางานของกรมอนามัย (Healthy Workplace)
- สืบเนื่องจากผลตรวจของคณะกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลกรมอนามัย
(Healthy workplace) ที่เขาตรวจกองคลัง เมื่อวัน ที่ 1 กุม ภาพัน ธ 2564 ไดใ ห
คําแนะนําและขอสังเกตการณในประเดนตางๆ ดังนี้
- โตะเกาอี้บริเวณหนาหองประชุมเนื่องจะกีดขวางทางเดินหนีไฟ
- แนะนําใหเปลี่ยนผาผานหองประชุมเนื่องจากชํารุดเสียหาย
- ใหติดปายบอกเวลา ปด เปด เครื่องปรับอากาศ และอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศ

ประธานมอบหมาย ดังนี้
1. มอบหัวหนากลุมทุกกลุม ดําเนินการ
1.1 สื่ อ สารกั บ ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ช า
เพื่ อ สร า งความเข า ใจเรื่ อ งวั ฒ นธรรม
องคกร 5 ขอ โดยขอใหทองจําใหไดทุกขอ
1.2 หารือเจาภาพตัวชี้วัดที่อยูในความ
รั บ ผิ ด ชอบของตนเกี่ ย วกั บ การนํ าข อมู ล
ลงระบบในเว็บไซต
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วาระการประชุม

สรุปประเด็น/สถานการณ
มติที่ประชุม / มอบหมาย
- มีการสุมถามเจาหนาที่กองคลัง เรื่องวัฒ นธรรมองคกร โดย 1.3 ทํ า ความเข า ใจกั บ ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา
คณะกรรมการไดสุมถามเจาหนาที่กองคลัง จํานวน 5 คน ปรากฏวามีผูตอบได 3 คน เกี่ ย วกั บ Healthy Work Place เพื่ อ ให
สถานที่ ทํ า งานคงความเป น ระเบี ย บ
เรียบรอยดังเดิม
1.4 หารื อ ร ว มกั น ในการจั ด หาห อ ง
สําหรับวางเครื่อง Printer
2. มอบหมายกลุมพัสดุ ดําเนินการ
2.1 จัดทําสติ๊กเกอรปดหองน้ํา หามทิ้ง
กระดาษชําระ (แบบเปยก) ลงถังชักโครก
2.2 นําโตะเกาอี้บริเวณหนาหองประชุม
ไปจัดเก็บเพื่อไมใหกีดขวางทางเดินหนีไฟ
3. มอบหัวหนากลุมอํานวยการดําเนินการ
3.1 เวียนหนังสือเกี่ยวกับการแตงกาย
เ พื่ อ เ ส ริ ม ส ร า ง วั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค ก ร
โดยกํ า หนดการแต ง กายตามวั น ทํ า งาน
ไดแก
- วันจันทร : แตงกายชุดขาราชการ
- วันพุธ และวันศุกร : แตงกายดวยผาไทย
3.2 ทบทวนคําสั่งการจัดทําตัวชี้วัด
4. มอบกลุมบัญชี ดําเนินการ ดังนี้
4.1 จัดอบรมเรียนรูการใชงานระบบ
D – Fins โ ดยกํ า ห นดให มี ก ารอบร ม
จํานวน 2 รอบ ประมาณรอบละ 30 คน
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วาระการประชุม
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/สถานการณ
มติที่ประชุม / มอบหมาย
กองคลังไดสงใบสมัครคัดเลือกหนวยงานคุณธรรม กรมอนามัย ประจําปงบประมาณ - มอบกลุ ม พั ส ดุ แ ละอํ า นวยการจั ด ทํ า
แผนปฏิบัติการ
พ.ศ.2564 ซึ่งกําหนดใหสงผลงานในเดือนเมษายน 2564

เลิกประชุม เวลา 16.30 น.
นางพิสมัย พุมสุข
นางสาวจีระภา ขาวละเอียด

ผูจดรายงานการประชุม
ผูต รวจรายงานการประชุม

- 10 การประชุมติดตามผลการดําเนินงานการจัดทําตัวชี้วัดของกองคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
เตรียมความพรอมรับการตรวจของคณะกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลกรมอนามัย (Healthy workplace)
ครั้งที่ 4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ 2564 ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย

- 11 การประชุมติดตามผลการดําเนินงานการจัดทําตัวชี้วัดของกองคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
เตรียมความพรอมรับการตรวจของคณะกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลกรมอนามัย (Healthy workplace)
ครั้งที่ 4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ 2564 ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย
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เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3.2

ตัวชี้วัดที่ 3.2 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) กรมอนามัย
การดํ า เนิ น งานคุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสของหน ว ยงาน (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) เปนการประเมินผลจากการตอบแบบวัดการรับรู IIT ใน 5 ตัวชี้วัด (การปฏิบัติหนาที่ การใช
งบประมาณ การใชอํานาจ การใชทรัพยสินของราชการ และการแกไขปญหาการทุจริต) ซึ่งเกณฑในรอบ 5 เดือนแรก
ของป 2564 ตองมีรายงานดานผลผลิตและผลลัพธการดําเนินงานระดับ C (Comparisons) การเปรียบเทียบ T
(Trends) แนวโนมและระดับ Le (Level) ของการดําเนินงานปจจุบัน มาวิเคราะหเพื่อวิเคราะห GAP เพื่อนําไปสู
การขับเคลื่อนการดําเนินงาน
กลุ มพั ส ดุ ได ดํ า เนิ น การวิ เคราะหส ถานการณ Gap จั ดทํ า มาตรการ จัด ทํา แผนการขับ เคลื่ อ น
และรายงานผลในระบบ DOC ดังนี้
Assessment (ผลการวิเคราะห)
ระดับที่ 1 : Assessment
1. องคประกอบดานผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินการ
1.1 ดานแสดงผลผลิตและผลลัพธ ระดับ C (Comparisons) โดยใชเปรียบเทียบกับ
สายงานสนับสนุนดวยกัน ซึ่งมี 8 หนวยงาน ดังนี้

จากตารางจะเห็นไดวาเมื่อเปรียบกับหนวยงานสายสนับสนุน คือกองการเจาหนาที่ ซึ่งมีบุคลากร
ใกลเคียงกับกองคลังมีระดับการรับรูเรื่องการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส ของป 2563 พบวา มีผลการ
ประเมินการรับรูที่ใกลเคียงกัน

- 62 1.2 ดานแสดงผลผลิตและผลลัพธระดับ T (Trends) โดยใชผลประเมินของ 3 รอบการประเมิน ดังนี้

จากตารางขางตน จะเห็นไดวาในรอบการประเมินที่ผานมาของทั้ง 3 รอบการประเมิน การตอบแบบ
วัดการรับรู IIT ใน 5 ตัวชี้วัด (การปฏิบัติหนาที่ การใชงบประมาณ การใชอํานาจ การใชทรัพยสินของราชการ และการ
แกไขปญหาการทุจริต) ผลคะแนนรวมของรอบ 6 เดือนของป 2563 ยังมีระดับการรับรูต่ํากวาเปาหมายในป 2564
ภาพรวมการรับรูรอยละ 81.26 และผลประเมินการรับรูทุกตัวมีคะแนนต่ํากวาเปาหมายของป 2564 (รอบ 5 เดือน
แรก)
1.3 ดานแสดงผลผลิตและผลลัพธระดับ le (Level) ของผลประเมินดาน IIT มีดังนี้

จากตารางระดับ Le มีคะแนนรวมรอยละ 88.72 ถือวาผานเปาหมายรวมในป 2564 รอบ 5 เดือน
แรก ซึ่งกําหนดไวไมนอยกวารอยละ 85 และตัวชี้วัดที่ยังมีคะแนนยังต่ํากวาเปาหมายในรอบ 5 เดือนแรกคือการรับรู
เรื่องการใชงบประมาณ ในหัวขอคําถามเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณ การใชจายงบประมาณ การจัดจัดซื้อจัด
จางการมีสวนรวมในการตรวจสอบ การทักทวง การตรวจสอบการใชจายงบประมาณ และการรองเรียน จึงอาจจะทําให
ความเขาใจในเรื่องดังกลาวไมครอบคลุมทุกคนในองคกร เมื่อพิจารณาไปถึงขอคําถามยอย ก็ยังมีหลายขอในแตละ
ตัวชี้วัดที่ยังมีคะแนนต่ํากวารอยละ 85 คือเรื่องการใชทรัพยสินของราชการ และการแกไขปญหาการทุจริต

- 63 จึงพิจารณาดําเนินการในสวนที่มีการรับรูต่ํา คือการรับรู เรื่อง การใชงบประมาณเปนลําดับแรกตามแผนปฏิบัติการ
การดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสฯ ตามลิงก
https://finance.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7030
2. องคประกอบดานขอเสนอแนะของผูมีสวนไดสวนเสีย
ดานความคาดหวัง :
ขอมูลขอเสนอแนะในรอบ 6 เดือนหลัง ของป 2563 ที่ปรากฏตามแบบวัดการรับรูคุณธรรมและ
ความโปรงใสของหนวยงานตนเอง พบวาตองการ
1. ใหมีการขับเคลื่อน ประชาสัมพันธการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสอยางตอเนื่อง
2. ใหมีการสรางเสริมและตระหนักรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสใหมากขึ้นในองคกร
เพื่อใหบุคลากรเขาใจและปฏิบัติไดถูกตองในแงคุณธรรม แนวปฏิบัติ และกฎหมาย
การวิเคราะห GAP
จากการ Assessment พบวา ผลประเมินตามแบบวัดการรับรูฯ ในรอบที่ผานมา ยังมีผลคะแนนต่ํา
กวาเปาหมายในบางตัวชี้วัด คือตัวชี้วัด เรื่องการใชงบประมาณ เนื่องจาก
1. การรับรูของบุคลากรที่มีตอหนวยงานตนเองในเรื่องของการใชงบประมาณยังไมทั่วถึง
2. ภารกิจงาน หรือลักษณะงานที่ตางทําใหการรับรูของบุคลากรในองคการไมเทากัน
3. บุคลากร มีความเขาใจคําถามในแตละขอไมเหมือนกัน
PIRAB
GAP
โอกาสในการพัฒนา
P
การรับรูของบุคลากรที่มีตอ
จัดกิจกรรมลงกลุมงานเพื่อสรางความรู
หนวยงานตนเองในเรื่องของการใช ความเขาใจในประเด็นคําถามของตัวชี้วัด
งบประมาณ ยังไมทั่วถึง
เรื่อง การใชงบประมาณ ตามแบบวัดการ
I
ยังไมมี
รับรูฯ
R
ยังไมมี
A
การสื่อสารเกี่ยวกับภารกิจงานใน
องคการยังไมทั่วถึง
B
บุคลากร มีความเขาใจคําถามในแต
ละขอไมเหมือนกัน
ผลการวิเคราะห GAP กลุมพัสดุ จึงไดกําหนดมาตรการในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ กองคลัง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 1. มาตรการการสรางการมีสวนรวมในองคการและการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร สําหรับแผนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ไดดําเนินการตามแผนแลวดังนี้
รายการ

ระยะเวลา
จัดทําแผน

1. การสื่อสารความเขาใจ 1 - 8 ก.พ.
2564
คําถามของแบบวัดการ
รับรูฯ ในหนวยงาน

จํานวน
แผน
ผล
1 ครั้ง
-

ผลการขับเคลื่อน
อยูระหวางการดําเนินการ

- 64 รายการ

ระยะเวลา
จัดทําแผน

2. จัดกิจกรรมสงเสริม
ความรูในหนวยงาน
- เกี่ยวกับแผน
งบประมาณ
- เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จาง
ในหนวยงาน
3. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดทํา
TOR
ที่ดี การบริหารสัญญา
ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

10 - 15 ก.พ.
2564

28 - 30 ต.ค.
2563

จํานวน
แผน
ผล
2 ฉบับ
-

1 ครั้ง

ผลการขับเคลื่อน
อยูระหวางการดําเนินการ

1 ครั้ง โครงการ/ผลสรุปการดําเนินงานของ
โครงการตามลิงก
https://finance.anamai.moph.go.th/m
ain.php?filename=psd_28302564

