การประชุมติดตามผลการดําเนินงานการจัดทําตัวชี้วัดของกองคลังประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
และเตรียมความพรอมรับการตรวจของคณะกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลกรมอนามัย
(Healthy workplace Happy for Life)
ครั้งที่ 5/2564
วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย
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ผูมาประชุม
1. นางสาวเอกฤทัย
2. นางสาวปวิตรา
3. นางสาวจีระภา
4. นางสาวฉัตรรัตน
5. นางสาวศศิธร
6. นางสาวกนกนาถ
7. นางสาววิชุดา
8. นางสาวสุพรรณา
9. นางสาวภัททิยา
10. นางนภารัตน
11. นายรังสฤษดิ์
12. นางสาวสิริกัญญา
13. นางดวงกมล
14. นางสาวอุษณี
15. นางสาวสิดาพร
16. นายวิษณุ
17. นายมณฑล
18. นางพิสมัย

สารนาค
รุงเรือง
ขาวละเอียด
ตนภูบาล
แสนศิลา
ศรีกาญจน
แสงฤทธิ์
อายาเมือง
เพ็งประไพ
วงศรักษา
เชื้อดวงผุย
หนูบัว
คลายพึ่งสินธุ
ทองชมภู
หวังทรัพยนอย
แซเตียว
ตาลเยื้อน
พุมสุข

เริ่มประชุมเวลา 09.30น.

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ
เจาพนักงานธุรการอาวุโส
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
พนักงานพัสดุ ระดับ ส3
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

ประธาน
หัวหนากลุมพัสดุ
หัวหนากลุมอํานวยการ
กลุมงบประมาณ
กลุมงบประมาณ
กลุมงบประมาณ
กลุมบัญชี
กลุมบัญชี
กลุมบัญชี
กลุมพัสดุ
กลุมพัสดุ
กลุมพัสดุ
กลุมพัสดุ
กลุมพัสดุ
กลุมการเงิน
กลุมการเงิน
กลุมการเงิน
กลุมอํานวยการ

2
รายงานการประชุมติดตามผลการดําเนินงานการจัดทําตัวชี้วัดของกองคลังประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
และเตรียมความพรอมรับการตรวจของคณะกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลกรมอนามัย
(Healthy workplace Happy for Life)
ครั้งที่ 5/2564
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย
มติที่ประชุม/
วาระการประชุม
สรุปประเด็น/สถานการณ
มอบหมาย
ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมโดยใหที่ประชุมพิจารณาเรื่อง
ตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้
วาระที่ 1
ประธานแจงใหทราบวาสําหรับการประชุมครั้งนี้ เปนการติดตามรายงานความกาวหนา รับทราบ
ประธานแจง
ตามแผนปฏิบัติการตัวชี้วัดคํารับรองฯ กองคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อทราบ
รอบ 5 เดือนแรก มีตัวชี้วัด จํานวน 8 ตัว
0

0

วาระที่ 2
เรื่องรับรอง
รายงาน
การประชุม

- รายงานการประชุมครัง้ ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2564

รับรองรายงาน
การประชุม
โดยไมมีการ
แกไข

วาระที่ 3
เรื่องเสนอ
พิจารณา

3.1 การติดตามผลการดําเนินงานการจัดทําตัวชี้วัดของกองคลังประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 8 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 2.1 รอยละความสําเร็จการดําเนินงานตรวจสอบ ตามแผน
การตรวจสอบประจําป/การประเมินการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง
นางสาววิชุดา แสงฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผล
การจัดทําตัวชี้วัดที่ 2.1 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2564 ดังนี้
- ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ดําเนินการตามมาตรการ และแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัด
ที่ไดกําหนดไว คือรวบรวม SOP และ Flow chart การปฏิ บัติงานทุกระบบงาน
เผยแพรบ นเว็บไซตกองคลัง พรอมทั้ งจัดทําแบบสอบถามเพื่อซักซอมความ
เขาใจเกี่ย วกั บเงินยืมราชการและจัดประชุมเพื่อหารือและกําหนดขอตกลง
รวมกันเกี่ยวกับแนวทางการยืมเงินราชการ
- ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 มีการดําเนินการตามกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
เรียบรอยแลว
(รายละเอียดตามตารางเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.1.1 และ 2.1.2)

ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบและ
มอบหมาย
ใหผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดหารือ
เจาภาพใน
ประเด็นขอ
สงสัยเพื่อ
ดําเนินการให
ถูกตอง
ครบถวนและ
ทันเวลา
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วาระการประชุม

สรุปประเด็น/สถานการณ
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มี
คุณภาพ
นายวิ ษณุ แซเตี ยว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตัวแทนกลุมการเงิน
รายงานผลการจัดตัวชี้วัดที่ 2.2 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2564 ไดดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการฯ ดังนี้
- เผยแพรขอมูลความรูดานการสงเสริมสุขภาพ ผานชองทางการสื่อสาร
Line Group กองคลัง และหนังสือแจงเวียน โดยเผยแพรความรูดานการสงเสริม
สุขภาพฯ จํานวน 5 เรื่องภายในปงบประมาณ 2564 ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ
2564 ไดดําเนินการเผยแพรความรูดานการสงเสริมสุขภาพฯ จํานวน 1 เรื่อง
ในเรื่องของการออกกําลังกาย เพื่อใหบุคลากรมีสุขภาพที่ดี
- การประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคเสนเลือดหัวใจและหลอดเลือดของ
บุคลากรที่มีอายุ 35 ปขึ้นไป ซึ่งบุคลากรกองคลังที่มีอายุ 35 ปขึ้นไปจํานวน
รวม 46 คน
- แจงเวียนชี้แจงในหลักเกณฑการพิจารณาในการเลื่อนระดับเงินเดือนของ
บุ ค ลากร ในป จ จั ย เกี่ ย วกับ คา ตอบแทนซึ่ง ไปตามกฎระเบี ย บขอ บัง คับ และ
หลักเกณฑ เพื่อสรางความเขาใจตรงกันและเปนการสรางสัมพันธที่ดีระหวาง
ภายในหนวยงาน
- จัดใหมีออกกําลังกายและการยืดเหยียดกลามเนื้อ ในชวงเวลา 15.45 16.00 น. เปนประจําทุกสัปดาหๆ ละ 3 วัน ในวันจันทร พุธ และศุกร
- บุคลากรกองคลังเขารวมกิจกรรมกาวทาใจ Season 3 จํานวน 64 คน
ในจํานวนนี้ไมไดรวมพนักงานราชการลาออกมีจํานวน 1 คน ซึ่งลาออกในชวง
ระหวางเดือนกุมภาพันธ 2564
-การกํากับติดตามการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางานเสริมสราง
คุณภาพชีวิตและความสุขของคนทํางาน และเกณฑ 5 ส.
(รายละเอียดตามตารางเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.2)
ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละการเบิกจายงบประมาณ
นางสาวฉัตรรัตน ตนภูบาล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงาน
ผลการติดตามกํากับตัวชี้วัดที่ 2.3 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2564 ดังนี้
 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2564 กองคลัง
มีผลการเบิกจายภาพรวมรอยละ 56.37 รายจายประจํารอยละ 55.68 และ
รายจายลงทุนรอยละ 100 ซึ่งทุกรายจายกองคลังสามารถเบิกจายงบประมาณ
ไดสูงกวาเปาหมายที่กรมกําหนดไว (ตามเอกสารแนบ 1)
 รายงานผลการจั ดทํ าการ KM กฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติ เกี่ยวกับการเบิกจาย
งบประมาณ ซึ่ งได ดํ าเนิ นการจั ดประชุ มการแลกเปลี่ ยน เรี ยนรู กฎ ระเบี ยบ
ขอปฏิบั ติ เกี่ยวกั บการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 เรียบรอยแลว
(รายละเอียดตามตารางเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.3)

มติที่ประชุม/
มอบหมาย
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วาระการประชุม

สรุปประเด็น/สถานการณ
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)
นางสาวจีระภา ขาวละเอียด หัวหนากลุมอํานวยการ รายงานผลการ
ดําเนินงานวิชาการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดําเนินงานวิชาการของ
กองคลัง/แผนดําเนินงานฯ ประจําเดือนกุมภาพันธ 2564 ดังนี้
1. จัด ประชุมการจัด การความรู ของกองคลัง เพื่ อระดมสมอง/นํ าองค
ความรู ในการปฏิบั ติงานการเบิกจายงบประมาณ ผานระบบบริห ารการเงิ น
การคลัง (D-Fins) มาจัดทําแนวทางการปฏิบัติงานและคูมือปฏิบัติงาน เรื่อง
การเบิกจายงบประมาณผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) โดยมีการ
ประชุมกลุมยอยแตละกลุมงาน รวม 5 กลุมงาน จํานวน 3 ครั้ง และไดจัดทํา
คู มื อ ปฏิ บั ติ ง าน เรื่ อ ง การเบิ ก จ า ยงบประมาณผ า นระบบบริ ห ารการเงิ น
การคลัง (D-Fins) จํานวน 5 กระบวนงาน ตามลิงคดังนี้
1.1 กระบวนงานการโอนเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ
https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_2021
0304134547.pdf
1.2 กระบวนงานจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงภายในหนวยงาน
https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_2021
0304134504.pdf
1.3 กระบวนงานยืมเงินราชการ
https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_2021
0304134519.pdf
1.4 กระบวนงานรับหนังสือราชการทาง
อิเล็กทรอนิกส https://finance.anamai.moph.go.th/download/artic
le/article_20210304144419.pdf
1.5 การขอเบิกจาย
ใบสําคัญ https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/art
icle_20210304134447.pdf
2. มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนรูการปฏิบัติงานการเบิกจายงบประมาณ
ผานระบบบริหารการเงิน การคลัง (D-Fins) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
ณ หองประชุมกองคลัง มีผูเขารวมประชุมจํานวน 32 คน
3. เสนอรายงานผลการดําเนินงานดานวิชาการ/การจัดการความรู การ
เบิ ก จ า ยงบประมาณผ านระบบบริ ห ารการเงิ น การคลั ง (D-Fins) และคู มื อ
ปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจายงบประมาณผานระบบบริหารการเงิน การคลัง
(D-Fins) จํานวน 5 กระบวนงานดังกลาวตอผูอํานวยการกองคลัง เพื่อขอความ
เห็ นชอบและอนุ มัติเผยแพร ขอมูลความรูบนเว็บไซตกองคลัง และLINE GROUP
กองคลัง ซึ่งไดอนุมัติและดําเนินการลงขอมูลในเว็บไซตกองคลัง และLINE GROUP
กองคลัง เรียบรอยแลว

มติที่ประชุม/
มอบหมาย
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สรุปประเด็น/สถานการณ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.4)
ตัวชี้วัดที่ 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเปาหมาย
นางสาวศศิธร แสนศิลา เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานรายงานผล
การดําเนินการตัวขี้วัด ที่ 2.5 วาไดมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานครบถวน
ตามระยะเวลารอบ 5 เดือนแรก โดยดําเนินการในชวงเดือนกุมภาพันธ 2564
จํานวน 3 กิจกรรม คือ
1. ติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ / จัดทํารายงาน รบจ.1
ทุกวันที่ 15 - 20 ของเดือน ครั้งที่ 5 วันที่ 15 กุมภาพันธ 2564
2. รายงานผลการขับ เคลื่อนแผนกํากับ ติดตามฯ/ประชุมติดตาม
ความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC ภายในวันที่
10 ของเดือน โดยจัดประชุมกองเพื่อติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงาน
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564
3. บันทึกผลการปฏิบัติการในระบบ DOC เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2564
(รายละเอียดตามตารางเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.5)
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความ
โปรงใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กรมอนามัย
นายรังสฤษดิ์ เชื้อดวงผุย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รายงานผลการติดตาม
กํากับ ตัวชี้วัดประจําเดือนกุมภาพันธ 2564 ดังนี้
 การดํ าเนิ นงานประจํ าเดื อนกุ มภาพั นธ 2564 เป นไปตาม
แผนปฏิ บั ติ การคุณธรรมและความโปร งใส ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมที่ตองดําเนินการ มีผลการดําเนินงานในระดับคะแนน
ที่ 4 และระดับคะแนนที่ 5 ดังนี้
- ระดั บ คะแนนที่ 4 มี ก ารดํ า เนิ น การกิ จ กรรมตามแผน
ขับเคลื่อน 2 กิจกรรม คือ สํารวจความเขาใจแบบวัดการรับรูการดําเนินงาน
คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสของหน ว ยงานฯ และกิ จ กรรมส ง เสริ ม ความรู
ในหนวยงาน โดยสื่อสารใหความรูความเขาใจในกลุมงานของหนวยงาน และ
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู มี ก ารถอดบทเรี ย นให ค วามรู แ นวทางการใช จ า ย
ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ ก า ร จั ด ห า ค รุ ภั ณ ฑ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ใ น ห น ว ย ง า น
https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_2021
0310105546.pdf (รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3.2)
- ระดับคะแนนที่ 5 มีผลลัพธคะแนนการรับรูการดําเนินงาน
คุณธรรมและความโปรงใสฯ รอยละ 92.51 ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่เกณฑ
กําหนดคือมากกวารอยละ 85 รายละเอียดตาม Link :
https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_2021
0308103235.pdf

มติที่ประชุม/
มอบหมาย
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สรุปประเด็น/สถานการณ
ตัวชี้วัดที่ 3.23 รอยละความสําเร็จของการจัดทําผังการปฏิบัติงาน (Flow chart)
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารสัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- นางนภารัตน วงศรักษา นักวิชาการพัสดุชํานาญการ รายงานผลการ
ติดตาม กํากับ
ตัวชี้วัดเดือนกุมภาพันธ ในระดับคะแนนที่ 4 และ ระดับคะแนนที่ 5 ดังนี้
ระดับคะแนนที่ 4 ผลการดําเนินงานในเดือนกุมภาพันธ 2564
กองคลัง ไดดําเนินกิจกรรมครบตามแผนฯ คือมีการจัดทําผังการปฏิบัติงาน
(Flowchart) การจัดซื้อจัดจาง วิธีคัดเลือก ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) และ
วิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) ซึ่งเปนกิจกรรมที่กําหนดไวใน
แผนขับเคลื่อนฯ และเผยแพรบนเว็บไซต หนวยงาน ตามลิงค
https://finance.anamai.moph.go.th/more_news.php?cid=1797&file
name=index2016
ระดับคะแนนที่ 5 มีการสื่อสารผลการดําเนินงานตามชองทางที่กําหนด
ใน template เรียบรอยแลว
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ตัวชี้วัดที่ 3.23)

มติที่ประชุม/
มอบหมาย

ตัวชี้วัดที่ 3.3 รอยละของบุคลากรมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพิ่มขึ้นหรือมากกวากอนเขารับการอบรม (รอยละ 80)
นางสาววิชุดา แสงฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผล
การจัดทําตัวชี้วัดดังนี้
การดําเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใตแผนการขับเคลื่อนมาตรการ
ในรอบ 5 เดือนแรกของปงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ
2564) โดยรายงานผล output และ outcome ตามเกณฑร ะดับ คะแนน
ที่ 4 และ 5 สรุปผลการดําเนินงาน จํานวนผูผานเกณฑหลังเขารับการอบรม
มีจํานวนทั้งสิ้น 29 คน คิดเปนรอยละ 90.63 ซึ่งประสบผลสําเร็จ
ตาม
วั ต ถุ ป ระสงค ที่ตั้ งไว คือ รอ ยละ 80 ของบุ คลากรมีความรู ดา นเทคโนโลยี
สารสนเทศเพิ่มขึ้นหรือมากกวากอนเขารับการอบรม
(รายละเอียดตามตารางเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3.3)
3.2 คะแนนผลตรวจประเมินตามเกณฑ 5 ส.และเกณฑสถานที่ทํางานนาอยู
นาทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทํางาน
(Healthy workplace Happy for Life) ครั้งที่ 3/2564
- กองคลังไดคะแนน 5 ส. รวม 40 คะแนน

- รับทราบ
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สรุปประเด็น/สถานการณ
- คะแนนผลตรวจประเมินสถานที่ทํางานนาอยูฯ 40.55 คะแนน ประกอบดวย
1) เกณฑการสนับสนุน 4.75 คะแนน
2) เกณฑสะอาด 9.90 คะแนน
3) เกณฑปลอดภัย 12 คะแนน
4) เกณฑสิ่งแวดลอม 8.90 คะแนน
5) เกณฑมีชีวิตชีวาสมดุลชีวิต 5 คะแนน

มติที่ประชุม/
มอบหมาย

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 4.1 การเตรียมความพรอมรับการตรวจของคณะกรรมการขับเคลื่อนและ - มอบใหกลุม
ประเมินผลการทํางานของกรมอนามัย (Healthy workplace Happy for Life) ทุกกลุม
ดําเนินการ
แกไขปรับปรุง
ตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ
ประเมินฯ
4.2 กองคลั งได ส งใบสมั ครคั ดเลื อกหน วยงานคุ ณธรรม กรมอนามั ย ประจํ า - ขอความรวมมือ
เจาหนาที่เขา
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งกําหนดใหสงผลงานในเดือนเมษายน 2564
รวมกิจกรรม
โดยมีเกณฑการใหคะแนนหนวยงานคุณธรรมเปน 4 สวน
ตามแนวทาง
- การนําองคกร
การดําเนินงาน
- การดําเนินงาน
- ผลลัพธการดําเนินงาน
- ผลลัพธการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
เลิกประชุม เวลา 12.00 น.
นางพิสมัย พุมสุข
นางสาวจีระภา ขาวละเอียด

ผูจดรายงานการประชุม
ผูต รวจรายงานการประชุม
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การประชุม
ติดตามผลการดําเนินงานการจัดทําตัวชี้วัดของกองคลังประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
และเตรียมความพรอมรับการตรวจของคณะกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลกรมอนามัย
(Healthy workplace Happy for Life)
วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 – 16.30 น.
ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย

.

เอกสารแนบ ตัวชี้วัดที่ 3.2

ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน Integrity and Transparency Assessment : ITA) กรมอนามัย

 รอบ 5 เดือนแรก
(ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ 2564)

แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการการดําเนินคุณธรรมและความโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
หนวยงาน กองคลัง กรมอนามัย
มาตรการ/แนวทาง

โครงการ/กิจกรรม

1 การสรางการมีสวนรวม 1.1 การสื่อสารความเขาใจคําถามของแบบ
ในองคการและการพัฒนา วัดการรับรูในหนวยงาน
ศักยภาพบุคลากร

1.2 กิจกรรมสงเสริมความรูในหนวยงาน
- กิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับแผน
งบประมาณ
- กิจกรรมใหความรูเรื่องการจัดซื้อ/
จางในหนวยงาน

การรายงานผลการดําเนินงาน
ผลลัพธตามตัวชี้วัด
การเปดเผยขอมูลบนเว็บไซต
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
โครงการ
หนวยงาน (แนบ link)
https://finance.anamai.moph.go.th/do
1 ครั้ง/60 คน มีการสํารวจความเขาใจคําถาม บุคลากรในหนวยงาน
wnload/article/article_20210305
มีความเขาใจคําถามและ
แบบวัดการรับรู
จากบุคลากรในหนวยงาน 60 รับรูการดําเนินงานภายใน 130613.pdf
หนวยงานตนเองมากขึ้น
คน โดยใช google form พบวามี
https://finance.anamai.moph.go.th/do
ความเขาใจคําถามแบบวัด
wnload/article/article_2021030810
3235.pdf
มากกวารอยละ 95
- มีการแจงเวียนแผน
บุคลากรในหนวยงานทราบ https://finance.anamai.moph.go.th/do
1 ครั้ง
แนวทางในการดําเนินการ wnload/article/article_20210203
การใชจายงบประมาณและ
133415.pdf
เผยแพรบนเว็บไซตหนวยงาน เบิกจายงบประมาณ
รวมถึงกระบวนการจัดหา
และมีการถอดบทเรียนจากการ
ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร ทั้ง https://finance.anamai.moph.go.th/do
ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู
wnload/article/article_2021031010
กรณีมีแผน/นอกแผน
1) แนวทางในการ ดําเนินการ ตรงตามเกณฑราคากลาง 5546.pdf
เบิกจายงบประมาณ ประจําป และไมตรงตามเกณฑราคา
กลาง มีการ Q & A ได
งบประมาณ พ.ศ. 2564
แนวทางการสรุปแนวของ
การจัดหา เพื่อสงผลใหการ

1

ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน Integrity and Transparency Assessment : ITA) กรมอนามัย

มาตรการ/แนวทาง

โครงการ/กิจกรรม

1.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
การจัดทํา TOR ที่ดี การบริหารสัญญาและ
การตรวจรับพัสดุใหถูกตอง และเปนธรรม
กับคูสัญญา ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ

เปาหมาย

1 ครั้ง

การรายงานผลการดําเนินงาน
ผลลัพธตามตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน
โครงการ
และ
เบิกจายเปนตามเปาหมาย
2) กระบวนการจัดหาครุภณ
ั ฑ ที่กําหนด
คอมพิวเตอร
มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ผูเขารับการประชุมไดรับ
ความรูความเขาใจจาก
เมื่อวันที่ 28 – 30 ตุลาคม
โครงการฯ และ
2563
ผลประเมินของผูเขารับ
ณ โรงแรมอิงธาร รีสอรท
การอบรมมีความพึงพอใจ
จังหวัดนครนายก
ดานความรู ความเขาใจใน
เปาหมายโครงการ 120 คน
การเขารับการอบรม
มีผูเขาประชุม 124 คน
ดังกลาวอยูในระดับพึง
(มีผูเขารวมประชุมโครงการเกิน พอใจมากที่สุด
(𝑥𝑥̅ = 4.60)
กวาเปาหมายที่กําหนด)
คิดเปนรอยละ 92.00

ผูรายงาน ชื่อ นายรังสฤษดิ์ เชื้อดวงผุย ตําแหนง นักวิชาการพัสดุปฏิบตั ิการ โทร 0 2590 4137

การเปดเผยขอมูลบนเว็บไซต
หนวยงาน (แนบ link)

https://finance.anamai.moph.go.th/mai
n.php?filename=psd_28302564
https://finance.anamai.moph.go.th/do
wnload/article/article_2021030514
3115.pdf

E-mail : rungsarid.c@anamai.mail.go.th
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รายงานการประชุมคณะทํางาน ITA
วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ 2564
ณ หองประชุมกองคลัง ชั้น 2 กรมอนามัย
-------------------------------------------------ผูมาประชุม

1. นางสาวปวิตรา
รุงเรือง
ประธาน
2. นายรังสฤษดิ์
เชื้อดวงผุย
คณะทํางาน
3. นางสุภาภรณ
โกนาคม
คณะทํางาน
4. นางสาวสุมาลี
คุมทอง
คณะทํางาน
5. นางสาวอุษณี
ทองชมภู
คณะทํางาน
6. นางดวงกมล
คลายพี่งสินธุ
คณะทํางาน
7. นางสาวสิริกัญญา หนูบัว
คณะทํางานและเลขานุการ
8. นางสาววาสนา
สอนสุด
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นางสาวปวิตรา รุงเรือง ประธานที่ประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจงที่ประชุมทราบ
ประธานแจงที่ประชุมทราบเรื่องของการการดําเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.20 : การรับรูการดําเนินงาน
คุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกิจกรรมการดําเนินงานในเดือน
กุมภาพัน ธ 2564 มีการสํ ารวจความเขาใจของคํ าถามในแตล ะตัว ชี้วัด IIT (การปฏิบัติ หนาที่ การใชงบประมาณ
การใชอํานาจ การใชทรัพยสินของราชการ และการแกไขปญหาการทุจริต) เนื่องจากในปที่ผานมา พบวา ผลสํารวจ
การรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานบางคําถามยังมีคะแนนไมถงึ เปาหมายในรอบประเมิน
ที่ 1 คือมีคะแนนไมเกินรอยละ 85 จึงกําหนดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อประเมินความเขาใจคําถามเบื้องตน เพื่อนําไปสูแผน/
กิจกรรมของการดําเนินงานคุณธรรมฯ ใหมีระดับคะแนนที่เพิ่มขึ้น
มติที่ประชุม – รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา
จากการสํารวจความเขาใจบุคลากร 60 คน (เฉพาะบุคลากรในหนวยงานที่มีอายุงานเกิน 1 ป )
ของคําถามผาน google form ไดผลสํารวจดังนี้
ที่

ชื่อตัวชี้วัด IIT

1
2
3
4
5

การปฏิบัติหนาที่
การใชงบประมาณ
การใชอํานาจ
การใชทรัพยสินของราชการ
การแกไขปญหาการทุจริต

จํานวน
คําถาม (ขอ)
15
10
8
6
12

ผลการประเมิน (รอยละ)
เขาใจ
ไมเขาใจ
97.22
2.78
96.67
3.33
96.25
3.75
98.05
1.95
97.78
2.22

หมายเหตุ

-2จากผลของการสํารวจ พบวา บุคลากรมีความเขาใจในคําถามของทุกตัวชี้วัดดาน IIT เกินกวารอยละ
95 ดั งนั้ น สรุ ป ได วา ผลการวั ดการรับ รู ดา นการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสฯ ที่ผานมาไมไดเกิดจาก
ความไมเขาใจคําถาม แตขาดการสื่อสาร และสรางความเขาใจแนวทางการปฏิบัติงานใหชัดเจน ไปในทิศทางเดียวกัน
เนื่องจากยังมีระดับคะแนนที่ไมสูงนักในรอบการประเมินที่ผานมา (6 เดือนหลังของป 2563) ทั้งนี้ คณะทํางานได
ดําเนินการสื่อสารแผนการปฏิบัติงานฯ ใหบุคลากรในหนวยงานทราบในหลายชองทาง เชน หนังสือเวียน เผยแพรบน
เว็บไซตหนวยงาน ซึ่งในแผนดังกลาวฯ ไดกําหนดกิจกรรมสื่อสารลงกลุมงานในกองคลัง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการ
สื่อสาร 2 ทางกับบุคลากร เพื่อตองการสื่อสารเพิ่มในเรื่องของการดําเนินงาน และมุงเนนความรู ทัศนคติ และจิตสํานึก
เพื่อปรับบทบาทการทํางาน การรับรูดานการดําเนินงานคุณธรรมฯ และตองการขอมูลยอนกลับเพื่อมาปรับปรุง หรือ
ตอบขอสงสัย เพื่อใหเกิดการพัฒนาในเชิงกระบวนการเกิดขึ้นในหนวยงาน โดยมอบหมายคุณรังสฤษดิ์ เชื้อดวงผุย และ
คุ ณอุ ษ ณี ทองชมภู เป น ผู ป ระสานกลุ มงาน และเปน วิทยากรของคณะทํางาน เพื่ อใหข อมูล และตอบขอซั กถาม
ของบุคลากรที่เขารวมกิจกรรม
มติที่ประชุม – รับทราบ
– ผูร ับมอบหมาย รับไปปฏิบัติ
เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
นางสาวสิริกัญญา หนูบัว ผูจดรายงานการประชุม
นางสาวปวิตรา รุงเรือง

ผูตรวจรายงานการประชุม

ประมวลภาพประชุมคณะทํางาน ITA

ประมวลภาพ : กิจกรรมสงเสริมความรูในหนวยงาน กองคลัง กรมอนามัย
กิจกรรมส่งเสริ มความรู้ในหน่วยงานนี ้ เพื่อสร้ างความเข้ าใจในแนวทางการปฏิบตั งิ านให้ ชดั เจน ไปในทิศทางเดียวกัน
เป็ นกิจกรรมหนึง่ ที่ทําให้ บคุ ลากรในหน่วยงานได้ มีสว่ นในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลีย่ นทัศนะคติซงึ่ กันและกัน
มีทศั นาการร่วมกัน เพื่อความสามัคคีในหน่วยงาน

1.กลุมอํานวยการ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2564

2. กลุมงบประมาณ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2564

3.กลุมการเงิน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2564

4. กลุมบัญชี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2564

5.กลุมพัสดุ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2564

-

๒-

ถอดบทเรียนจากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สืบเนื่องจากการวิเคราะห์ GAP ของตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยนาข้อมูล
ผลการเบิกจ่ายย้อนหลังของกองคลังตั้งแต่ปี 2561 – ปัจจุบัน (Assessment ) มาวิเคราะห์พบว่าปัญหาหลักและ
สาคัญที่ทาให้ผลการเบิกจ่ายในบางไตรมาส ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กรมกาหนดไว้ เนื่องจากกองคลัง
ได้รับจัดสรรงบลงทุนเหลือจ่ายระหว่างปีงบประมาณและเป็นรายการระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ก่อนจึงจะดาเนินการจัดซื้อได้ มีผลให้ไม่สามารถจัดซื้อ
ระบบคอมพิวเตอร์ได้ภายในระยะเวลา 1 เดือน (หลังได้รับการจัดสรรงบลงทุนเหลือจ่าย)
เพื่อเป็นการปิด GAP ปัญหาดังกล่าวและให้บุคลากรภายในกองคลังมีความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจน และ
ถูกต้ อง กองคลั ง จึ ง จั ด ให้ มี การประชุมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ เรื่อง กฎ ระเบีย บ ข้อ ปฏิบั ติเ กี่ย วกั บการเบิก จ่า ย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 2 เรื่อง
1. แนวทางในการดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2564
2. กระบวนการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โดยมีข้อคาถามและคาตอบ (Q & A) ในการประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ฯ สรุปได้ดังนี้
กระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมอนามัย แบ่งเป็น 2 กรณี
1. กรณีมีแผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
2. กรณีนอกแผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
และมีกาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของเพื่อพิจารณาการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์เป็นรายไตรมาส ในแต่ละไตรมาสจะมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และไตรมาสสุดท้ายจะ
ประชุมในเดือนสิงหาคม
กระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ : กรณีมีแผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตรงตามเกณฑ์ราคา
กลาง ฯ และมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท กาหนดระยะเวลาในการดาเนินการโดยประมาณ 5 วันทาการ สาหรับการ
จัดทารายงานสรุปเพื่อนาเสนอ CIO ประจากรม พร้อมลงนามกากับท้ายรายงานการจัดหาฯ และส่งกลับหน่วยงาน
กระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ : กรณีมีแผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มีมูลค่าไม่เกิน 5
ล้ า นบาทและไม่ ต รงตามเกณฑ์ ร าคากลาง ฯ หรื อ กรณี มู ล ค่ า เกิ น 5 ล้ า นบาท ก าหนดระยะเวลาในการ
ดาเนินการโดยประมาณ 5 วันทาการ สาหรับการจัดทารายงานสรุปเพื่อนาเสนอ CIO ประจากรม ลงนามกากับ
ท้ายรายงานการจัดหาฯ และส่งรายงานการจัดหาฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ ประจากระทรวงพิจารณาต่อไป
กระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ : กรณีนอกแผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กาหนดระยะเวลา
ในการดาเนินการโดยประมาณ 15 วันทาการ สาหรับการตรวจสอบรายงานการจัดหาฯ และพิจารณาวิเคราะห์
การจัดหาฯ เบื้องต้นและจัดทาผลการวิเคราะห์รายงานการจัดหาฯ สาหรับการประชุมคณะกรรมการ ประจากรมฯ
และจัดทาสรุปรายงานการประชุมเพื่อนาเสนอ CIO กรมอนามัยลงนาม นั้น กาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ
โดยประมาณ 5 วันทาการ และกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการโดยประมาณ 2 วันทาการ สาหรับการจัดทา
หนังสืออนุมัติรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

-

๒-

ทั้งนี้ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของกรมอนามัย กาหนดให้มีอายุการ
ใช้ ง านไม่ น้ อ ยกว่ า 7 ปี โดยข้ อ พิ จ ารณาในการเลื อ กคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ เ บื้ อ งต้ น
ให้ ค านึ ง ถึ ง ประเด็ น การได้ ม าซึ่ ง ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ เ หมาะสมกั บ การใช้ ง าน ตามรายละเอี ย ดเกณฑ์ ร าคากลาง
และคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานการจั ด หาอุ ป กรณ์ แ ละระบบคอมพิ ว เตอร์ ปั จ จุ บั น ฉบั บ เดื อ นพฤษภาคม 2563
สามารถดาวน์ โ หลดได้ จ ากเว็ บ ไซด์ ข องกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ตาม URL ที่ แ นบนี้
https://www.mdes.go.th/service?a=29
จากข้ อค าถามคาตอบ (Q & A) ในข้า งต้ น จึง ได้ ข้ อสรุป ประเด็น ปัญ หาที่เ กิ ด ขึ้ น และส าคัญ ที่สุ ด คื อ
ระยะเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
เป็นรายไตรมาส ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ในที่ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึง นาปัญหาที่เกิดขึ้น
มาร่วมออกแบบกระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรณีนอกแผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง
ขึ้นมา โดยกาหนดให้ทุกกลุ่มงานที่มีความประสงค์จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ สารวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องการ
ใช้งานพร้อมจัดหารายละเอียดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
แนบส่งไปยังกลุ่มพัสดุ กองคลัง ภายในเดือนธันวาคม เพื่อจะได้รวบรวมความต้องการและดาเนินการในส่วนที่
เกี่ย วข้องต่อไป ซึ่งกระบวนการจั ดหาระบบคอมพิว เตอร์ที่อ อกแบบขึ้นมาใหม่นี้ คาดว่า จะทั นต่อการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.
– มี.ค.) ส่งผลให้กองคลังสามารถเบิกจ่ายงบประมาณในงบลงทุนเหลือจ่ายได้ทันภายในกาหนดระยะเวลา 1 เดือน
(หลังได้รับการจัดสรรงบลงทุนเหลือจ่าย)

Q & A การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. กระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์มีของกรมอนามัยแบ่งเป็นกี่กรณี อย่างไร
ตอบ กระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์มีของกรมอนามัยแบ่งเป็น 2 กรณี
1. กรณีมีแผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
2. กรณีนอกแผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
2. การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยจัดสรรมาจากงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุน จัดว่าอยู่ในกรณีมี
แผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หรือไม่
ตอบ ไม่ใช่ การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยจัดสรรมาจากงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุน จัดว่าอยู่
ในกรณี น อกแผนการจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ เนื่ อ งจากเป็ น การจั ด ท าแผนการจั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร์ภายหลังเดือน กรกฏาคม
3. การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของอนามัย กาหนดการประชุม
พิจารณาอย่างไร
ตอบ การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิว เตอร์ของอนามัยกาหนดการ
ประชุมเป็นไตรมาส ในแต่ละไตรมาสจะมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และไตรมาสสุดท้าย
จะประชุมในเดือนสิงหาคม
4. ขั้นตอนการจัดทารายงานสรุปเพื่อนาเสนอ CIO ประจากรม พร้อมลงนามกากับท้ายรายงานการ
จัดหาฯ และส่งกลับหน่วยงาน มีระยะเวลาในการดาเนินการโดยประมาณกี่วัน (กรณีมีแผนการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท)
ตอบ 5 วัน
5. การประชุมคณะกรรมการประจากรมพิจารณาแผนฯและจัดทาสรุปรายงานการประชุมเพื่อนาเสนอ
CIO กรมอนามัย ลงนามกากับท้ายรายงานการจัดหาฯและส่งกลับหน่วยงาน ในกระบวนการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์กรณีมีแผนมีกาหนดระยะเวลาโดยประมาณกี่วัน
ตอบ 5 วัน
6. การตรวจสอบรายงานการจั ดหาฯ และพิจารณาวิเคราะห์การจัดหาฯ เบื้องต้นและจัดทาผลการ
วิเคราะห์รายงานการจัดหาฯในกระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กรณีนอกแผนมี การกาหนด
ระยะเวลาในการดาเนินงานโดยประมาณกี่วัน
ตอบ 15 วัน
7. การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และจัดทาสรุปรายงานการประชุมเพื่อ
นาเสนอ CIO กรมอนามัยลงนาม สาหรับกระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กรณีนอกแผนกาหนด
ระยะเวลาในการดาเนินงานโดยประมาณกี่วัน
ตอบ 5 วัน

- ๒ 8. การจัดทาหนังสืออนุมัติรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท) กระบวนการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์(กรณีนอกแผนฯ) กาหนดระยะเวลาในการดาเนินการโดยประมาณกี่วัน
ตอบ 2 วัน
9. หลักเกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของกรมอนามัย กาหนด
อายุการใช้งานไม่น้อยกว่ากี่ปี
ตอบ 7 ปี
10. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับปัจจุบับคือ
ฉบับใด
ตอบ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
11. สามารถดาวน์โหลดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ได้จากเว็บไซด์ใด
ตอบ https://www.mdes.go.th/service?a=29 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

