




ระเบียบวาระการประชุม 
ติดตามผลการดําเนินงานการจัดทําตัวช้ีวัดของกองคลังประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

และเตรียมความพรอมรับการตรวจของคณะกรรมการขับเคล่ือนและประเมินผลกรมอนามัย  
(Healthy workplace Happy for Life) ครั้งท่ี 9/2564 
วันศุกรท่ี 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. 

ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ช้ัน 2 กรมอนามัย 
--------------------------------------------- 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม                                                           
รายงานการประชุมติดตามผลการดําเนินงานการของกองคลังประจําปงบประมาณ 2564  
ครั้งท่ี 8/2564 เม่ือพฤหัสบดีท่ี 6 พฤษภาคม 2564      

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา       
3.1  การติดตามผลการดําเนินงานการจัดทําตัวชี้วัดของกองคลังประจําปงบประมาณ 
       พ.ศ. 2564 

-  ตัวชี้วัด 1.31 รอยละ 80 ของบุคลากรมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ิมข้ึนหรือมากกวากอนเขารับการอบรม  

 -  ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน               
    การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (KPI 2.1) 

-  ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพ  
-  ตัวชี้วัด 2.3 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ 
-  ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)  
-  ตัวชี้วัด 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการท่ีบรรลุเปาหมาย  
-  ตัวชี้วัด 3.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรง  

     (Integrity and Transpareney Assassment : ITA)  
-  ตัวชี้วัด 3.23 รอยละความสําเร็จของการจัดทําผังการปฏิบัติงาน (Flow chart)  
   การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารสัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง  
   และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

    
 ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องอ่ืนๆ  
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รายงานการประชุม 
ติดตามผลการดําเนินงานการจัดทําตัวช้ีวัดของกองคลังประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

และเตรียมความพรอมรับการตรวจของคณะกรรมการขับเคล่ือนและประเมินผลกรมอนามัย  
(Healthy workplace Happy for Life) ครั้งท่ี 8/2564 
วันศุกรท่ี 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. 

ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ช้ัน 2 กรมอนามัย 

  
                                                                     

                                                  ……………………………………….. 
 
ผูมาประชุม 
 
 

1. นางสาวเอกฤทัย สารนาค นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการพิเศษ ประธาน 
2. นางสาวรัตนติยา ขําแกว นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมงบประมาณ 
3. นางสาวปวิตรา รุงเรือง นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมพัสดุ 
4. นางสาวจีระภา   ขาวละเอียด เจาพนักงานธุรการอาวุโส หัวหนากลุมอํานวยการ 
5. นางสาวทิตยา ศุภกุลธาดาศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมงบประมาณ 
6. นางสาวกนกนาถ ศรีกาญจน นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมงบประมาณ 
7. นางสุพรรณา อายาเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมบัญชี 
8. นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมบัญชี 
9. นายรังสฤษดิ์ เชื้อดวงผุย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุมพัสดุ 
10. นางสาวสิริกัญญา หนูบัว เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กลุมพัสดุ 
11. นางสาวอุษณี ทองชมพู พนักงานพัสดุ ระดับ ส3 กลุมพัสดุ 
12. นางสุภาภรณ โกนาคม เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน กลุมพัสดุ 
13. นางดวงกมล คลายพ่ึงสินธุ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมพัสดุ 
14. นางสาวสิดาพร หวังทรัพยนอย นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ กลุมการเงิน 
15. นางสาวบุษณี มวงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมการเงิน 
16. นายมณฑล ตาลเตื้อน เจาพนักงานการเงินและบญัชีชาํนาญงาน กลุมการเงิน 
17. นางพิสมัย พุมสุข เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน กลุมอํานวยการ 
 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.๓๐ น. 
 

 เนื่องจากผูอํานวยการกองคลังมีภารกิจเดินทางไปราชการ จึงมอบหมายใหนางสาวเอกฤทัย
สารนาค หัวหนากลุมการเงิน เปนประธานในการประชุม ประธานไดกลาวเปดประชุมและใหหัวหนากลุม
อํานวยการ ฝายเลขานุการดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑… 
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ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ประธานแจงใหทราบวาสําหรับการประชุมครั้งนี้ เปนการติดตามรายงานความกาวหนา  ตามแผนปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดคํารับรองฯ กองคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 5 เดือนหลังมีตัวชี้วัดจํานวน 8 ตัว  
 นางสาวจีระภา ขาวละเอียด หัวหนากลุมอํานวยการ แจงท่ีประชุมทราบดังนี้ 
เนื่องจากกองคลังไดปรับปรุงและดําเนินการโอนยายขอมูลไปเว็บไซตใหม ตามท่ีกรมอนามัยกําหนดใหหนวยงาน   
ใชระบบเว็บไซตกรมอนามัย 4.0 ทําใหลิงคเว็บไซตกองคลังเดิม ซ่ึงมีการอางอิงขอมูลตัวชี้วัดของปงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 ท่ีอยูในลิงคเว็บไซตเดิมไมสามารถใชงานได ดังนั้น ขอใหผูรับผิดชอบตัวชี้วัดแตละตัวชี้วัด แกไขลิงค
ใหมใหเรียบรอย เพ่ือใหสามารถตรวจสอบขอมูลสืบเนื่องท่ีเก่ียวของอางอิงในเว็บไซตใหมได 
https://finance.anamai.moph.go.th/th 
เลือก รูจักกองคลัง            คํารับรองการปฏิบัติราชการ           คํารับรองการปฏิบัติราชการป พ.ศ. 2564        

 

มิติท่ีประชุม  รับทราบ   
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 8/2564 
 ประธานขอใหท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 8/2564 เม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม ๒๕๖4 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอท่ีประชุมพิจารณา  
  การติดตามผลการดําเนินงานจัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลัง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบ 5 เดือนหลัง ประจําเดือนพฤษภาคม 2564   โดยใหแตละทุกกลุมงาน
รายงานผลการจัดทําตัวชี้วัดตามความรับผิดชอบดังนี้ 
 
  ตัวช้ีวัดท่ี 1.31 รอยละ 80 ของบุคลากรมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมข้ึนหรือ

มากกวากอนเขารับการอบรม 

 นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชี รายงานผลการจัดทําตัวชี้วัดท่ี 1.31 

ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 ดังนี้ 

 1. กองคลังไดดําเนินการยายขอมูลระบบเว็บไซตอนามัย 4.0 มีผลทําใหการอางอิงขอมูล

ตัวชี้วัดของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีอยูในฐานขอมูลเว็บไซตเกาไมสามารถเปดดูขอมูลบางรายการได ดังนั้น   

จึงไดรวบรวมลิงคของขอมูลตัวชี้วัดท่ี 1.31 ในรอบ 5 เดือนหลัง จากเว็บไซตใหมท่ีไดรายงานผล ตามแผนในระบบ DOC 

เรียบรอยแลว และสามารถตรวจสอบการรายงานผลรอบ 5 เดือนหลัง หรือขอมูลสืบเนื่องท่ีเก่ียวของอางอิง      

จากเว็บไซตใหมไดท่ี https://finance.anamai.moph.go.th/th 

 2. มีการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม – กรกฎาคม 2564) 

เรียบรอยแลว 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 1.31) 

มิติท่ีประชุม  รับทราบ 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.1... 

https://finance.anamai.moph.go.th/th
https://finance.anamai.moph.go.th/th
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 ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ

การบริหารความเส่ียง 

 นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชี รายงานผลการจัดทําตัวชี้วัดท่ี 2.1 
ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 ดังนี ้
  - ตัวชี้วัดท่ี 2.1.1 ดําเนินการตามมาตรการ และแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัดท่ีไดกําหนดไวคือ 
 1. กองคลังไดดําเนินการยายขอมูลระบบเว็บไซตอนามัย 4.0 มีผลทําใหการอางอิงขอมูล

ตัวชี้วัดของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีอยูในฐานขอมูลเว็บไซตเกาไมสามารถเปดดูขอมูลบางรายการได ดังนั้น    

จึงไดรวบรวมลิงคของขอมูลตัวชี้วัดท่ี 2.1.1 และ ๒.๑.๒ ในรอบ 5 เดือนหลัง จากเว็บไซตใหมท่ีไดรายงานผล    

ตามแผนในระบบ DOC เรียบรอยแลว และสามารถตรวจสอบการรายงานผลรอบ 5 เดือนหลัง หรือขอมูลสืบเนื่อง  

ท่ีเก่ียวของอางอิงจากเว็บไซตใหมไดท่ี https://finance.anamai.moph.go.th/th 

 2. ตามท่ีสํานักงานตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบรายงานทางการเงินของกรมอนามัยสําหรับ    

ปสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓0 กันยายน ๒๕๖๓ และไดออกรายงานขอสังเกต พรอมขอเสนอแนะท้ังหมด ๓ รายการ กองคลัง

ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะของสํานักงานตรวจเงินแผนดินเรียบรอยแลว พรอมท้ังซักซอมความเขาใจและ

แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือใหหนวยงานในสังกัดกรมอนามัยสามารถถือปฏิบัติ ไดเปนไปในแนวทางเดียวกันและถูกตอง 

เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ตอไป 

 - ตัวชี้วัดท่ี 2.1.2 มีการดําเนินการตามกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงเรียบรอยแลว  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 2.1.1 และ 2.1.2) 

  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพ 
  นางสาวบุษณี มวงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผล การจัดทําตัวชี้วัดท่ี 2.2 
ประจาํเดือนพฤษภาคม 2564 ดังนี้ 
 - มาตรการสงเสริมใหมีความรูดานสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม และความสมดุลชีวิตการทํางาน 

จํานวน 5 เรื่องตอป ในเดือนพฤษภาคม 2564  เรื่องท่ี 4 การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน และถูกสุขลักษณะ  

(รายละเอียดตามตารางเอกสารแนบตัวชี้วัดท่ี 2.2) 

 - เกณฑการใหคะแนนระดับท่ี 5 การดําเนินงานตามนโยบาย Healthy Workplace Happy 
for life (ระดับพ้ืนฐาน 42 ขอ + ระดับดี 2 ขอ + ระดับดีมาก 1 ขอ ) โดยระดับดี 2 ขอ คือ     
 1. กําหนดผูรับผิดชอบดานสงเสริมสุขภาพสิ่งแวดลอม และความสมดุลในชีวิตการทํางาน 

แนวทางการพิจารณา กองคลังตองกําหนดผูรับผิดชอบกิจกรรมสงเสริมสุขภาพสิ่งแวดลอม 
และความสมดุลในชีวิตการทํางาน ตามบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย        
2.กิจกรรมการมีสวนรวม  
แนวทางการพิจารณามีคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมชุดตางๆ ท่ีประกอบดวยผูเก่ียวของทุกๆ
ภาคสวน   

 จากเกณฑการใชคะแนนระดับท่ี 5 กําหนดผูรับผิดชอบดานสงเสริมสุขภาพสิ่งแวดลอม และ
ความสมดุลในชีวิตการทํางาน และกิจกรรมการมีสวนรวม กองคลังไดดําเนินการจัดทําคําสั่งกองคลัง ท่ี 19/2564  
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาสถานท่ีทํางานตามเกณฑสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน เรียบรอยแลว 

https://finance.anamai.moph.go.th/th


 -5-  

 
 

 - การกํากับติดตามการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางานเสริมสรางคุณภาพชีวิตและ

ความสุขของคนทํางาน และเกณฑ 5 ส. กองคลังไดดําเนินการปรับปรุงพ้ืนภายในกองคลัง ตามแผนซอมแซมอาคาร

สถานท่ีแลว 

 - จัดใหมีออกกําลังกายและการยืดเหยียดกลามเนื้อ ในชวงเวลา 15.45 - 16.00 น. เปนประจํา     

ทุกสัปดาหๆ ละ 3 วัน ในวันจันทร พุธ และศุกร 

 กลุมการเงินขอรายงานผลการยายขอมูลตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกร
แหงความสุขท่ีมีคุณภาพไปไวท่ีเว็บไซตใหม รอบ 5 เดือนแรก ดังนี้ 

1. กิจกรรมสงเสริมความรูดานสุขภาพดานการออกกําลังกาย 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-

upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/3339

5/201293/file_download/988bdbff3631d7e192085c18450c5b9f.pdf 

 2. การเขารวมกิจกรรมกาวทาใจ Season 3 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/3339
5/201293/file_download/eefb1ca8845d86321eed76386bb18328.pdf 
3. รายงานการประชุมตัวชี้วัด 4-2564 ลว 4-02-2564 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/3339
5/201293/file_download/56c8b6af6b6f0c3e0a556b1d6066e6ed.pdf 
4. เอกสารหลักฐานแสดงผลลัพธรอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของบุคลาการท่ีมีคา BMI ปกติ 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/3339
5/201293/file_download/69c6679ae86e6a3694284de3537260ea.pdf 

 5.เอกสารหลักฐานการวิเคราะห CV risk score (บุคลากรท่ีมีอายุ 35 ปข้ึนไป) 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/3339
5/201293/file_download/0dc2569b90ae190349cfb8b2c3687b9a.pdf 
6. หนังสือชี้แจงหลักเกณฑการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/3339
5/201293/file_download/f1be8f5b79a06576f267ad22a16a5e7c.pdf 
7. สรปุแบบสํารวจความผูกพันของบุคลากรกองคลัง 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/3339
5/201293/file_download/15f5a18106e8132c05e59c12e863561d.pdf 
 
 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/988bdbff3631d7e192085c18450c5b9f.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/988bdbff3631d7e192085c18450c5b9f.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/988bdbff3631d7e192085c18450c5b9f.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/eefb1ca8845d86321eed76386bb18328.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/eefb1ca8845d86321eed76386bb18328.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/eefb1ca8845d86321eed76386bb18328.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/56c8b6af6b6f0c3e0a556b1d6066e6ed.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/56c8b6af6b6f0c3e0a556b1d6066e6ed.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/56c8b6af6b6f0c3e0a556b1d6066e6ed.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/69c6679ae86e6a3694284de3537260ea.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/69c6679ae86e6a3694284de3537260ea.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/69c6679ae86e6a3694284de3537260ea.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/0dc2569b90ae190349cfb8b2c3687b9a.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/0dc2569b90ae190349cfb8b2c3687b9a.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/0dc2569b90ae190349cfb8b2c3687b9a.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/f1be8f5b79a06576f267ad22a16a5e7c.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/f1be8f5b79a06576f267ad22a16a5e7c.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/f1be8f5b79a06576f267ad22a16a5e7c.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/15f5a18106e8132c05e59c12e863561d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/15f5a18106e8132c05e59c12e863561d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/15f5a18106e8132c05e59c12e863561d.pdf
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8. สรปุแบบสํารวจ BMI & ความตองการความรูฯ กองคลัง 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/3339
5/201293/file_download/726862821d5d40dd6d50dc5b17a14425.pdf 

 9. สรุปการตรวจรางกายและวิเคราะห CV risk score (บุคลากรท่ีมีอายุ 35 ปข้ึนไป) 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/3339
5/201293/file_download/83c35f897118bacb1e32b242e0305480.pdf 
10. รายชื่อบุคลากร กองคลัง กิจกรรมกาวทาใจ Season3 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/3339
5/201293/file_download/65229c10d09b2e1fa686e90909271e17.pdf 
11. รายงานผลการวิเคราะหสถานการณ (ครึ่งปแรก) 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/3339
5/201293/file_download/4ca77f393add9d86ab24b8c4879df05d.pdf 
12. รายงานขอจางซอมหองประชุม หองน้ํา และหองลางภาชนะกองคลัง 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/3339
5/201293/file_download/b6c84066c695aec03c307b49e1b0f49d.pdf 
13. รายงานการประชุมประชุมชี้แจงการจัดทําตัวชี้วัด ครั้งท่ี 2 - 2564 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/3339
5/201293/file_download/aa26b56abbc486e50cf2a3d2bf9d7624.pdf 
14. รายงานการประชุมตัวชี้วัดครั้งท่ี 5 – 2564 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/3339
5/201293/file_download/05f3578ceb5427b0e0558320dfba2c78.pdf 
15. รายงานการประชุมตัวชี้วัดครั้งท่ี 3 - 2564 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/3339
5/201293/file_download/57c38018afa331769d8ab70f95063abb.pdf 
16. ภาพกิจกรรมสงเสริมการออกกายและการยืดเหยียดกลามเนื้อ 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/3339
5/201293/file_download/425e4dde13b6fe1e3ea237147f555c1a.pdf 

 
 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/726862821d5d40dd6d50dc5b17a14425.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/726862821d5d40dd6d50dc5b17a14425.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/726862821d5d40dd6d50dc5b17a14425.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/83c35f897118bacb1e32b242e0305480.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/83c35f897118bacb1e32b242e0305480.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/83c35f897118bacb1e32b242e0305480.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/65229c10d09b2e1fa686e90909271e17.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/65229c10d09b2e1fa686e90909271e17.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/65229c10d09b2e1fa686e90909271e17.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/4ca77f393add9d86ab24b8c4879df05d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/4ca77f393add9d86ab24b8c4879df05d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/4ca77f393add9d86ab24b8c4879df05d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/b6c84066c695aec03c307b49e1b0f49d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/b6c84066c695aec03c307b49e1b0f49d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/b6c84066c695aec03c307b49e1b0f49d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/aa26b56abbc486e50cf2a3d2bf9d7624.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/aa26b56abbc486e50cf2a3d2bf9d7624.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/aa26b56abbc486e50cf2a3d2bf9d7624.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/05f3578ceb5427b0e0558320dfba2c78.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/05f3578ceb5427b0e0558320dfba2c78.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/05f3578ceb5427b0e0558320dfba2c78.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/57c38018afa331769d8ab70f95063abb.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/57c38018afa331769d8ab70f95063abb.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/57c38018afa331769d8ab70f95063abb.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/425e4dde13b6fe1e3ea237147f555c1a.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/425e4dde13b6fe1e3ea237147f555c1a.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/425e4dde13b6fe1e3ea237147f555c1a.pdf
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17. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกองคลังสูองคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพ 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/3339
5/201293/file_download/a3e94addeb16e847aeb62bbfcdcc9bc8.pdf 
18. ตารางวิเคราะหมาตรการ กลยุทธ PIRAB 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/3339
5/201293/file_download/ecfc629f3e402b6a11edd88f7dee2c14.pdf 
19. ขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสีย 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/3339
5/201293/file_download/68e2f2e6f860b416be208f40e421e86d.pdf 
20. เกณฑการประเมินสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวิต HWP กองคลัง              

ครั้งท่ี 3-64 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/3339
5/201293/file_download/1f4d6e4bcb932c7a3ef17dedb946b715.pdf 
 

 รายงานผลการยายขอมูลตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุข   
ท่ีมีคุณภาพ ไปไวท่ีเว็บไซตใหม รอบ 5 เดือนหลัง ดังนี้ 

 1. รายงานผลการวิเคราะหสถานการณ รอบ 5 เดือนหลัง 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/3339
5/204714/file_download/9cc4dcb0356461cf6eaa72c67a41cf82.pdf 
2. รายงานการประชุมตัวชี้วัดครั้งท่ี 7 -2564 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/3339
5/204714/file_download/cd368d70fc7c339972075993fbbd9307.pdf 

 3. รายงานการประชุมตวช.8-2564 ( 6 พ.ค.64) 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/3339
5/204714/file_download/522c37933046394bc7e42a05b017c1be.pdf 
 
 
 
 

4. แผนปฏิบัติการ… 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/a3e94addeb16e847aeb62bbfcdcc9bc8.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/a3e94addeb16e847aeb62bbfcdcc9bc8.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/a3e94addeb16e847aeb62bbfcdcc9bc8.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/ecfc629f3e402b6a11edd88f7dee2c14.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/ecfc629f3e402b6a11edd88f7dee2c14.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/ecfc629f3e402b6a11edd88f7dee2c14.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/68e2f2e6f860b416be208f40e421e86d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/68e2f2e6f860b416be208f40e421e86d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/68e2f2e6f860b416be208f40e421e86d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/1f4d6e4bcb932c7a3ef17dedb946b715.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/1f4d6e4bcb932c7a3ef17dedb946b715.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201293/file_download/1f4d6e4bcb932c7a3ef17dedb946b715.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204714/file_download/9cc4dcb0356461cf6eaa72c67a41cf82.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204714/file_download/9cc4dcb0356461cf6eaa72c67a41cf82.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204714/file_download/9cc4dcb0356461cf6eaa72c67a41cf82.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204714/file_download/cd368d70fc7c339972075993fbbd9307.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204714/file_download/cd368d70fc7c339972075993fbbd9307.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204714/file_download/cd368d70fc7c339972075993fbbd9307.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204714/file_download/522c37933046394bc7e42a05b017c1be.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204714/file_download/522c37933046394bc7e42a05b017c1be.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204714/file_download/522c37933046394bc7e42a05b017c1be.pdf


 -8-  

 
 

 
 

 4. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกองคลังสูองคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพ รอบ 5 เดือนหลัง 64 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/3339
5/204714/file_download/9dcb0ab16c7a757af7d63b210086fb2c.pdf  
 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 2.2) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 ตัวช้ีวัดท่ี  2.3 รอยละการเบิกจายงบประมาณ 

       นางสาวกนกนาถ ศรีกาญจน นักวิชาการเงินและบัญชี รายงานผลการติดตามกํากับตัวชี้วัดท่ี 2.3 
ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 ดังนี ้
  รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 กองคลัง มีผลการ
เบิกจายภาพรวมรอยละ 76.98 รายจายประจํา รอยละ 76.17 และรายจายลงทุนรอยละ 100 ซ่ึงทุกรายจาย
กองคลังสามารถเบิกจายงบประมาณไดสูงกวาเปาหมายท่ีกรมกําหนดไว   
  การดําเนินการกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู กฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจาย
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 2/2564 ไดดําเนินการจัดกิจกรรมดังกลาวเรียบรอยแลว        
เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 ขณะนี้อยูระหวางจัดทําเอกสารการถอดบทเรียน ซ่ึงจะดําเนินการแลวเสร็จพรอม 
Up Load ข้ึนเว็ปไซดกองคลังไดภายในวันท่ี 10 มิถุนายน 2564  
         

 (รายละเอียดตามตารางเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 2.3) 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดท่ี 2.3... 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204714/file_download/9dcb0ab16c7a757af7d63b210086fb2c.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204714/file_download/9dcb0ab16c7a757af7d63b210086fb2c.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204714/file_download/9dcb0ab16c7a757af7d63b210086fb2c.pdf
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 ตัวชี้วัดท่ี 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 
 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด หัวหนากลุมอํานวยการ ขอรายงานผลการดําเนินงานการจัดทํา
ตัวชี้วัดรอบ 5 เดือนหลังแตละเดือน    ซ่ึงไดแกไขเปนลิงคใหมเรียบรอยแลว โดยแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดลิงค
ขอมูลใหม ในระบบ Doc ของหัวขอรายการขอมูลท่ีนํามาใช จากขอ 5 และ 6 เปนขอ 7 และ 8 แทน  
 

 
 
 
จึงขอรายงานผลการยายขอมูลไปไวท่ีเว็บไซตใหม ดังนี้ 

1. รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัด 2.4 รอบ 5 เดือนหลัง ในการประชุมติดตามผลการ
ดําเนินงานตวัชี้วดั ประจําเดือนมีนาคม 2564 (ครั้งท่ี 7/2564 เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2564) 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/3339
5/204716/file_download/6e4fbe13a2dc99780b22ffefc3d89986.pdf 
โดยมีรายละเอียดในระบบ Doc ท่ีมีการลิงคขอมูลเดิม ดังนี้ 
 1.1 การรายงานทบทวนและวิเคราะหผลการขับเคลื่อนการดําเนินงานวิชาการของ    
กองคลัง โดยการจัดการความรู และผลการดําเนินงานสรางหรือพัฒนาผลงานวิชาการของ  
กองคลังในรอบ 5 เดือนแรก 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204716/file_download/6e4fbe13a2dc99780b22ffefc3d89986.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204716/file_download/6e4fbe13a2dc99780b22ffefc3d89986.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204716/file_download/6e4fbe13a2dc99780b22ffefc3d89986.pdf
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https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/3339
5/204716/file_download/6fcf2e871fe8495ef0fa3337cc40269e.pdf  

1.2 การรายงานทบทวนมาตรการและประเด็นความรูในการขับเคลื่อนการดําเนินงานฯ 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/3339
5/204716/file_download/97f12aaeb14f784b25a68ac2edf0b7f0.pdf 

1.3 การขออนุมัติแผนการดําเนินงานวิชาการ โดยการจัดการความรู รอบ 6 เดือนหลัง 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-

upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/3339
5/204716/file_download/80d661b6a942124b5659ee730059829b.pdf 
  

 2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดําเนินงานวิชาการของกองคลัง        
ในท่ีประชุมติดตามผลการดําเนินงานตัวชี้วัดของกองคลัง ประจําเดือนเมษายน 2564 (ครั้งท่ี 8/2564 เม่ือวันท่ี  
6 พฤษภาคม 2564) 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/3339
5/204716/file_download/695cbb5de56ca596afc0a5cfc013e67e.pdf 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 จัดทําผลงาน“การจัดการความรูงานบริหารงบประมาณและการเงินการคลัง”      
เขารวมกิจกรรม LIKE Talk Award เรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2564 และมีกําหนด
จัดกิจกรรมในวันท่ี 5 - 6 พฤษภาคม 2564 ณ หองประชุมกําธร สุวรรณกิจ  

2.2 กําลังดําเนินการจัดทําขอมูลเพ่ือใชในการประชุมจัดการความรูการปฏิบัติงาน
เบิกจายงบประมาณผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ของเจาหนาท่ีกองคลังเพ่ิมเติม 
และจัดทําคูมือปฏิบัติงาน จํานวน 2 กระบวนงาน คือ กระบวนงานจัดซ้ือจัดจาง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง และกระบวนงานยืมเงินราชการผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) 
3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดําเนินงานวิชาการของกองคลัง         
ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 ดังนี้ 

  3.1 ไดจัดประชุมกลุมงานเพ่ือจัดการความรูการปฏิบตัิงานเบกิจายงบประมาณผานระบบ     
     บริหารการเงินการคลัง (D-Fins) และจัดทําคูมือปฏิบัติงาน จํานวน 2 กระบวนงาน ดังนี้ 

- กระบวนงานจัดซ้ือจัดจาง โดยวธิีเฉพาะเจาะจงผานระบบบรหิารการเงินการคลัง (D-Fins) 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/3339
5/204716/file_download/d4188ad8ea2e650b7cffe00b10f3798c.pdf 
 
 

- กระบวนงาน... 
 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204716/file_download/6fcf2e871fe8495ef0fa3337cc40269e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204716/file_download/6fcf2e871fe8495ef0fa3337cc40269e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204716/file_download/6fcf2e871fe8495ef0fa3337cc40269e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204716/file_download/97f12aaeb14f784b25a68ac2edf0b7f0.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204716/file_download/97f12aaeb14f784b25a68ac2edf0b7f0.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204716/file_download/97f12aaeb14f784b25a68ac2edf0b7f0.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204716/file_download/80d661b6a942124b5659ee730059829b.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204716/file_download/80d661b6a942124b5659ee730059829b.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204716/file_download/80d661b6a942124b5659ee730059829b.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204716/file_download/695cbb5de56ca596afc0a5cfc013e67e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204716/file_download/695cbb5de56ca596afc0a5cfc013e67e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204716/file_download/695cbb5de56ca596afc0a5cfc013e67e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204716/file_download/d4188ad8ea2e650b7cffe00b10f3798c.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204716/file_download/d4188ad8ea2e650b7cffe00b10f3798c.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204716/file_download/d4188ad8ea2e650b7cffe00b10f3798c.pdf
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 - กระบวนงานยืมเงินราชการผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) 

      https://finance.anamai.moph.go.th/web-  
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/3339
5/204716/file_download/b518c8b1b0d1288648c161b21ae0deaa.pdf 

 
    โดยไดรายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหาร และขออนุมัติเผยแพรขอมูลความรูดังกลาว          
     บนเว็บไซตกองคลัง และ LINE GROUP D-Fins เรียบรอยแลว     

 3.2 ผลงาน“การจัดการความรูงานบริหารงบประมาณและการเงินการคลัง” ท่ีสงเขารวม
กิจกรรม LIKE Talk Award เม่ือวันท่ี 5 - 6 พฤษภาคม 2564 ณ หองประชุมกําธร สุวรรณกิจ 
จากผลการเขารวมกิจกรรมฯ กองคลังไดรับเกียรติบัตรเขารวมการประกวด LIKE Talk Award 
ป 5 รอบคัดเลือกหนวยงานสวนกลาง ประเภทผลงานการจัดการความรู และรางวัล “นัก KM 
หนาใหม ขวัญใจกรรมการ”  
 https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/3339
5/204716/file_download/04bfd7ae931769abbd70f46b9f31af2a.pdf 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 ตัวช้ีวัดท่ี 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการท่ีบรรลุเปาหมาย 

นางสาวรัตนติยา ขําแกว นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ รายงานผลการดําเนินการ
ตัวชี้วัดท่ี 2.5 วาไดดําเนินกิจกรรมตัวชี้วัดของเดือนพฤษภาคม2564 จาํนวน 3 กิจกรรม คือ 

 1. ติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ / จัดทํารายงาน รบจ.1 ทุกวันท่ี 15 - 20 ของเดือน 
ครั้งท่ี 3 วันท่ี 14 พ.ค. 2564 
 2. รายงานผลการขับเคลื่อนแผนกํากับติดตามฯ/ประชุมติดตามความกาวหนาผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC ภายในวันท่ี 10 ของเดือน โดยจัดประชุมกองเพ่ือติดตาม
ความกาวหนาผลการดําเนินงาน เม่ือวันท่ี 4 พ.ค. 2564 
 3. บันทึกผลการปฏิบัติการในระบบ DOC เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2564 

 

 ท้ังนี้ กองคลังไดปรับไปใชเว็บไซตใหมตามนโยบายกรมอนามัย จึงทําใหขอมูลในเว็บไซตกองคลังเกา 
ไมสามารถอาน URL ท่ีไดลงขอมูลตัวชี้วัดไวได จึงไดทําการแกไข URL ในรายงานผลการขับเคลื่อนท่ีแนบ และ     
ในสวนของความรูท่ีใชในการขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติงาน ยังคงใชความรูเดิมในรอบการประเมิน 5 เดือนแรก      
จึงขอแจง URL ใหม ของกองคลัง คือ https://finance.anamai.moph.go.th/th/kpi-64/201300 
 สําหรับURL ของรอบ 5 เดือนหลัง เดือนมีนาคม - เมษายน 2564 จะเปลี่ยนเปน URL ใหมดังนี้ 
https://finance.anamai.moph.go.th/th/kpi-64/204717 
 และไดเพ่ิมเติมขอมูลในระบบ DOC ขอ 1 รายการขอมูลท่ีนํามาใช เรียบรอยแลว 
และดําเนินการตามแผนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 

 
รายการ… 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-%20%20upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204716/file_download/b518c8b1b0d1288648c161b21ae0deaa.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-%20%20upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204716/file_download/b518c8b1b0d1288648c161b21ae0deaa.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-%20%20upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204716/file_download/b518c8b1b0d1288648c161b21ae0deaa.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204716/file_download/04bfd7ae931769abbd70f46b9f31af2a.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204716/file_download/04bfd7ae931769abbd70f46b9f31af2a.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204716/file_download/04bfd7ae931769abbd70f46b9f31af2a.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/th/kpi-64/201300
https://finance.anamai.moph.go.th/th/kpi-64/204717
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รายการ ระยะเวลา
จัดทําแผน 

จํานวน ผลการขับเคล่ือน 
แผน ผล 

1. วิเคราะหชองวาง 
(GAP) ท่ีทําใหการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การกองคลังไมบรรลุ
เปาหมาย 

1 - 31 
มี.ค. 64 

1 
ครั้ง 

1 
ครั้ง 

ดําเนินการวิเคราะห  GAP   
ตาม URL เดิม 
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/articl
e_20210505142944.pdf 
ขอแก้ไข URL เป็น 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_ne
ws/33395/204717/file_download/bc496f8876e00d07c82ccbda1b
5789aa.pdf 

 
2. จัดทํามาตรการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการของ
หนวยงาน 

1 -31 
มี.ค. 64 

1 
ครัง้ 

1 
ครั้ง 

กําหนดมาตรการในการขับเคลื่อน  
ตาม  URL เดิม 
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/articl
e_20210505142944.pdf 
ขอแกไข URL เปน 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_ne
ws/33395/204717/file_download/bc496f8876e00d07c82ccbda1b
5789aa.pdf 

 
3. สื่อสารแผนการ
จัดสรรเงินงบประมาณ 
ไตรมาส   3-4 

1 มี.ค. – 
15 ก.ค. 
64 

2 
ครั้ง 

๑ 
ครั้ง 

ดําเนินการสื่อสารแจงเวียนแผน ๑ ครั้ง ตาม   
URL เดิม 
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/articl
e_20210421140006.pdf 
ขอแกไขเปน URL ใหม 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/2
02106/m_news/33395/204717/file_download/5ec4
be6119fa533c990e2e7a4da15f53.pdf 

4. ติดตามเรงรดัการ
เบิกจายงบประมาณ / 
จัดทํารายงาน รบจ.1 ทุก
วันท่ี 15 - 20 ของเดือน 

1 มี.ค. – 
31 ก.ค. 
64 

5 
ครั้ง 

3 
ครั้ง 

กองคลังไดจัดทํา รบจ.1 ข้ึนเว็บไซต ดังนี้ 
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 15 มีนาคม 2564 ตาม  
URL เดิม 
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/arti
cle_20210315114555.pdf 
ขอแกไขเปน URL ใหม 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/2
02106/m_news/32094/204774/file_download/d59
96dbd86ac753bbb0fb65710f0bc6d.pdf 

http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210505142944.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210505142944.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/bc496f8876e00d07c82ccbda1b5789aa.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/bc496f8876e00d07c82ccbda1b5789aa.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/bc496f8876e00d07c82ccbda1b5789aa.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/bc496f8876e00d07c82ccbda1b5789aa.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210505142944.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210505142944.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/bc496f8876e00d07c82ccbda1b5789aa.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/bc496f8876e00d07c82ccbda1b5789aa.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/bc496f8876e00d07c82ccbda1b5789aa.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/bc496f8876e00d07c82ccbda1b5789aa.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210421140006.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210421140006.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/5ec4be6119fa533c990e2e7a4da15f53.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/5ec4be6119fa533c990e2e7a4da15f53.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/5ec4be6119fa533c990e2e7a4da15f53.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/5ec4be6119fa533c990e2e7a4da15f53.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210315114555.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210315114555.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/204774/file_download/d5996dbd86ac753bbb0fb65710f0bc6d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/204774/file_download/d5996dbd86ac753bbb0fb65710f0bc6d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/204774/file_download/d5996dbd86ac753bbb0fb65710f0bc6d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/204774/file_download/d5996dbd86ac753bbb0fb65710f0bc6d.pdf
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รายการ ระยะเวลา
จัดทําแผน 

จํานวน ผลการขับเคล่ือน 
แผน ผล 

 

ครั้งท่ี 2 วันท่ี 16 เม.ย. 64 ตาม  
URL เดิม 
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/arti
cle_20210419114559.pdf  
 
ขอแกไขเปน URL ใหม 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/2
02106/m_news/32094/204782/file_download/cc16
d2ee27ae8f3dfd8f7b064623290e.pdf 
 
ครั้งท่ี 3 วันท่ี 14 พ.ค. 64 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/2
02106/m_news/32094/204783/file_download/26ec
7dc1d11b0960033d4d7cbbebe1cf.pdf 
 

5. รายงานผลการ
ขับเคลื่อนแผนกํากับ
ติดตามฯ/ประชุมติดตาม
ความกาวหนาผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการในระบบ 
DOC ภายในวันท่ี 10 
ของเดือน 

1 มี.ค. – 
31 ก.ค. 
64 

5 
ครั้ง 

3 
ครั้ง 

ครั้งท่ี 1 จัดประชุมกองเพ่ือติดตามความกาวหนาผลการ

ดําเนินงาน เม่ือวันท่ี 7 เม.ย. 64 ตาม URL เดิม 

http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/arti
cle_20210409110726.pdf 
ขอแกไขเปน URL ใหม 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/2
02106/m_news/33395/204717/file_download/586
9c7b9fbe0e4a1b56d9193afa51530.pdf 
 

ครั้งท่ี 2 จัดประชุมกองเพ่ือติดตามความกาวหนาผลการ

ดําเนินงาน เม่ือวันท่ี 6 พ.ค. 64 ตาม URL 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/2
02106/m_news/33395/204717/file_download/213
5f8135be5e346be83471f07c8bae2.pdf 
 

ครั้งท่ี 3 จัดประชุมเพ่ือติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงาน 
เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2564 
 

http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210419114559.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210419114559.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/204782/file_download/cc16d2ee27ae8f3dfd8f7b064623290e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/204782/file_download/cc16d2ee27ae8f3dfd8f7b064623290e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/204782/file_download/cc16d2ee27ae8f3dfd8f7b064623290e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/204782/file_download/cc16d2ee27ae8f3dfd8f7b064623290e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/204783/file_download/26ec7dc1d11b0960033d4d7cbbebe1cf.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/204783/file_download/26ec7dc1d11b0960033d4d7cbbebe1cf.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/204783/file_download/26ec7dc1d11b0960033d4d7cbbebe1cf.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/204783/file_download/26ec7dc1d11b0960033d4d7cbbebe1cf.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210409110726.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210409110726.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/5869c7b9fbe0e4a1b56d9193afa51530.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/5869c7b9fbe0e4a1b56d9193afa51530.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/5869c7b9fbe0e4a1b56d9193afa51530.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/5869c7b9fbe0e4a1b56d9193afa51530.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/2135f8135be5e346be83471f07c8bae2.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/2135f8135be5e346be83471f07c8bae2.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/2135f8135be5e346be83471f07c8bae2.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/2135f8135be5e346be83471f07c8bae2.pdf
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รายการ ระยะเวลา
จัดทําแผน 

จํานวน ผลการขับเคล่ือน 
แผน ผล 

6. บันทึกผลการ
ปฏิบัตกิารในระบบ 
DOC ทุกวันท่ี 25-30 
ของเดือน 

1 มี.ค. – 
31 ก.ค. 
64 

5 
ครั้ง 

2 
ครั้ง 

บันทึกผล DOC  
ครั้งท่ี 1 เดือน เดือน มี.ค. 64 ตาม URL เดิม 
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/arti
cle_20210405163330.pdf 
ขอแกไขเปน URL ใหม 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/2
02106/m_news/33395/204717/file_download/f55b
75c15fc730aa25c3c8496168ad38.pdf 
 

ครั้งท่ี 2 เดือน เม.ย. ตาม URL เดิม 
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/articl
e_20210506094444.pdf 
ขอแกไขเปน URL ใหม 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/2
02106/m_news/33395/204717/file_download/813
d7dd65ac05e19cfe81dd982cf248e.pdf 
 

ครั้งท่ี 3 เดือน พ.ค. ตาม URL  
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/2
02106/m_news/33395/204717/file_download/9bde
01b4f1d6a6769e2048e421ee55e4.pdf 
 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.2... 

 ตัวช้ีวัดท่ี 3.2  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) กรมอนามัย  
 นายรังสฤษดิ์  เชื้อดวงผุย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รายงานผลการติดตาม กํากับ ตัวชี้วัด 
ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 ดังนี้  
 เนื่องดวยกองคลังไดเปลี่ยนใชเว็บไซตกองคลังใหม ทําใหขอมูลตัวชี้วัดตาง ๆ ในเว็บไซตกอง
คลังเกาไมสามารถเปดดูขอมูลได จึงขอแจงขอมูลเว็บไซตใหมท่ีเก่ียวกับของรอบ 5 เดือนหลัง ท่ีจะอยูเว็บไซตใหม 
ดังนี้ (ตามเอกสารแนบ) 

http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210405163330.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210405163330.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/f55b75c15fc730aa25c3c8496168ad38.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/f55b75c15fc730aa25c3c8496168ad38.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/f55b75c15fc730aa25c3c8496168ad38.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/f55b75c15fc730aa25c3c8496168ad38.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210506094444.pdf
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210506094444.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/813d7dd65ac05e19cfe81dd982cf248e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/813d7dd65ac05e19cfe81dd982cf248e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/813d7dd65ac05e19cfe81dd982cf248e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/813d7dd65ac05e19cfe81dd982cf248e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/9bde01b4f1d6a6769e2048e421ee55e4.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/9bde01b4f1d6a6769e2048e421ee55e4.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/9bde01b4f1d6a6769e2048e421ee55e4.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/9bde01b4f1d6a6769e2048e421ee55e4.pdf


 -15-  

 
 

  การดําเนินงานของตัวชี้วัด ITA เปนการดําเนินงานในการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวน

ไดสวนเสีย ซ่ึงก็คือบุคลากรภายในหนวยงานกองคลัง โดยวัดการรับรูภายในท่ีมีตอหนวยงานตนเองใน  

5 ตัวชี้วัด คือ 1) การปฏิบัติหนาท่ี 2) การใชงบประมาณ 3) การใชอํานาจ 4) การใชทรัพยสินของราชการ และ 5) 

การแกไขปญหาการทุจริต ในรอบ 5 เดือนแรกมีผลประเมินการรับรูภาพรวมรอยละ 92.51 ตัวชี้วัดท่ียังมีระดับ

การรับรูตํ่าคือเรื่องของการใชงบประมาณ ดังนั้น กิจกรรมท่ีกําหนดภายใตแผนปฏิบัติการฯ ในรอบ 5 เดือนหลัง    

จึงเนนเรื่องการประชาสัมพันธ/ใหความรูในเรื่องท่ียังมีระดับคะแนนท่ีต่ํา โดยเพ่ิมชองทางการสื่อสารท่ีสามารถเขาถึงไดงาย 

เชนในไลนกลุม หรือเปนภาพขาวกิจกรรม รวมถึงชองทางการแจงเวียนเอกสาร ใหสามารถเขาถึงบุคลากรมากข้ึน 

เพ่ือเพ่ิมคะแนนการรับรูของตัวชี้วัดท่ียังมีระดับการรับรูต่ํา  

   ระดับคะแนนท่ี 4 ในเดือนพฤษภาคม 2564 เปนผลการดําเนินงานของการจัดกิจกรรม

สื่อสาร/แจงขอมูลประชาสัมพันธการใชงบประมาณ ในรูปของการถอดบทเรียน การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูกฎ 

ระเบียบ ขอปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงจัดโดยกลุมงบประมาณ

เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 เพ่ือใหเกิดการสื่อสาร 2 ทาง มีการนําเสนอขอมูลและตั้งคําถาม -ตอบคําถาม รวม

เสนอความคิด เพ่ือความเขาใจและสามารถปฏิบัติไดถูกตองมากข้ึน และนํามาจัดทําภาพขาวของกิจกรรมเพ่ือมา

สื่อสารในชองทางไลน ท่ีพิจารณาแลววาเปนชองทางท่ีเขาถึงไดงาย สะดวก เปนการใหขอมูลและแจงแหลงขอมูล

สําหรับบุคลากรท่ีไมไดเขารวมประชุมฯ ในวันดังกลาวสามารถไปศึกษาหรือทําความเขาใจในเรื่องของการใช

งบประมาณได 

   https://finance.anamai.moph.go.th/th/kpi-64/204715 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-

upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204715/fil

e_download/6eef493f81e1f82ddcc3a371721e815d.pdf 

 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 3.2) 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 ตัวช้ีวัดท่ี 3.23 รอยละความสําเร็จของการจัดทําผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) การจัดซ้ือจัดจาง
และการบริหารสัญญา ตามพระราชบัญญัติการจดัซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดภุาครฐั พ.ศ. 2560   
 นางสาวปวิตรา  รุงเรือง นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ รายงานผลการติดตาม กํากับ 
ตัวชี้วัด ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 ดังนี้ 
 เนื่องดวยกองคลังไดเปลี่ยนใชเว็บไซตกองคลังใหม ทําใหขอมูลตัวชี้วัดตาง ๆ ในเว็บไซตกอง
คลังเกาไมสามารถเปดดูขอมูลได จึงขอแจงขอมูลเว็บไซตใหมท่ีเก่ียวกับของรอบ 5 เดือนหลัง ท่ีจะอยูเว็บไซตใหม 
ดังนี้ (ตามเอกสารแนบ) 
  ระดับคะแนนท่ี 4 มีการจัดทําผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) ในกระบวนการดําเนินการ

ตามสัญญา คือ 1) กระบวนการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา และ 2) กระบวนการงด ลดคาปรับและการขยายสัญญา 

(เปนกรณีท่ีผูขาย/ผูรับจางท่ีสวนราชการหรือหนวยงานภาครัฐลงนามในสัญญาหรือขอตกลงแลว เปนดุลพินิจของผูมี

อํานาจท่ีจะพิจารณาใหแกไขได เฉพาะในกรณีท่ีเปนตามความในมาตรา 97 และพิจารณางด ลดคาปรับและขยาย 

สัญญา... 

https://finance.anamai.moph.go.th/th/kpi-64/204715
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204715/file_download/6eef493f81e1f82ddcc3a371721e815d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204715/file_download/6eef493f81e1f82ddcc3a371721e815d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204715/file_download/6eef493f81e1f82ddcc3a371721e815d.pdf
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สัญญาไดตามจํานวนวันท่ีมีเหตุเกิดข้ึนจริง เฉพาะในกรณีเหตุตามความในมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติ  

การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 โดยผลการดําเนินงานการจดัทําผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) 

ท้ัง 2 รูปแบบ จะมีการเผยแพรบนเว็บไซตหลักของหนวยงานตอไป ตามลิงก 

https://finance.anamai.moph.go.th/th/knowledge-center 

 

(รายละเอียดตามตารางเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 3.23) 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 
 

 

เลิกประชุมเวลา ๑6.3๐ น. 
 
 
 นางพิสมัย  พุมสุข ผูจดรายงานการประชุม 
 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://finance.anamai.moph.go.th/th/knowledge-center








ตามที่กรมอนามัยได้ด าเนินการโครงการพัฒนาสื่อดิจิทัล 4.0 เพ่ือยกระดับการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพ 
และอนามัยสิ่งแวดล้อม ส าหรับพัฒนาเว็บไซต์กรมอนามัย 4.0 ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประชาชน และยกระดับการให้บริการ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือให้การใช้งานระบบเว็บไซต์หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยด าเนินการย้ายข้อมูลมาที่ระบบ
เว็บไซต์อนามัย 4.0 และให้ใช้เว็บไซต์อนามัย 4.0 ในการเผยแพร่ข้อมูลการขับเคลื่อนโครงการที่ส าคัญตาม
ภารกิจของกรมอนามัย  
  กองคลังจึงได้ด าเนินการย้ายข้อมูลระบบเว็บไซต์อนามัย 4.0 มีผลท าให้การอ้างอิงข้อมูลตัวชี้วัดของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่อยู่ในฐานข้อมูลเว็บไซต์เก่าไม่สามารถเปิดดูข้อมูลบางรายการได้ ดังนั้นจึงได้รวบรวม
ลิงค์ของข้อมูลตัวชี้วัดในรอบ 5 เดือนหลัง จากเว็บไซต์ใหม่ ที่ได้รายงานผลตามแผนในระบบ DOC เรียบร้อยแล้ว 
และสามารถตรวจสอบการรายงานผลรอบ 5 เดือนหลัง หรือข้อมูลสืบเนื่องที่เกี่ยวข้องอ้างอิงจากเว็บไซต์ใหม่ได้ที่ 
https://finance.anamai.moph.go.th/th 

ตัวช้ีวัดที่ 1.31 ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มข้ึนหรือมากกว่าก่อนเข้า
รับการอบรม (ร้อยละ 80)  

**กองคลัง ขอรายงานผลการด าเนินงานการจัดท าตัวชี้วัดรอบ 5 เดือนหลัง และที่มีการย้ายข้อมูลไปไว้ใน
เว็บไซต์ใหม ่ ดังนี้ 

1. รายงานการประชุมเพื่อติดตามการด าเนินงานการจัดท าตัวช้ีวัดของกองคลัง 2564 ครั้งที่  
7/2564 ประจ าเดือน มีนาคม 2564 ไดอัพโหลดเอกสารที่หนาเว็บไซต์ใหม่กองคลัง Link: 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/20
4713/file_download/2b3fe3f94284ab3ea32709a60a3e9226.pdf 
1.1  รายงานผลการวิเคราะห์ 5 เดือนหลัง 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/3339
5/204713/file_download/fa0aaf4200e4b676ad869d47bcdd3cb3.pdf 

1.2  สรุปผลการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกองคลัง  
           (D-Fins) รุ่นที่ 2  

https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/3339
5/204713/file_download/48fc2f38effb65d609fb2c13aa1ad569.pdf 

 
 

เอกสารแนบตัวชี้วัดที่  1.31 
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2. รายงานการประชุมเพื่อติดตามการด าเนินงานการจัดท าตัวช้ีวัดของกองคลัง 2564 ครั้งที่ 
8/2564 ประจ าเดือนเมษายน 2564 ไดอัพโหลดเอกสารที่หนาเว็บไซต์ใหม่กองคลัง Link:   
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/20
4713/file_download/0aa101fe2a141ce6c794d38088f874fc.pdf 
2.1 วิเคราะห์ผลคะแนนที่ 4 และ 5 รอบ 5 เดือนหลัง 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/3339
5/204713/file_download/9f6ea4676c2ff005343a50c0d7f14306.pdf 

 
รายงานผลการด าเนินงานการจัดท าตัวช้ีวัด ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 

แผนการด าเนนิงานรอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม – กรกฎาคม 2564)  มีการด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

ล าดับ กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย 
(จ านวน) 

หน่วย
นับ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยวิธี 
Workshop  

1 ครั้ง มีนาคม 2564 กองคลัง 

2 
ประเมินผลการทดสอบก่อนการเข้ารับ
การอบรม (Pre-test) และหลังเข้ารับการ
อบรม (Post-test) 

1 ครั้ง มีนาคม 2564 กลุ่มบัญชี  
กองคลัง 

3 
วิเคราะห์ผลการทดสอบก่อนการเข้ารับ
การอบรม (Pre-test) และหลังเข้ารับการ
อบรม (Post-test) 

2 ครั้ง มีนาคม 2564 กลุ่มบัญชี  
กองคลัง 

4 
สรุปผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย
วิธี Workshop 

2 ครั้ง มีนาคม 2564 กลุ่มบัญชี  
กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204713/file_download/0aa101fe2a141ce6c794d38088f874fc.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204713/file_download/0aa101fe2a141ce6c794d38088f874fc.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204713/file_download/0aa101fe2a141ce6c794d38088f874fc.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204713/file_download/9f6ea4676c2ff005343a50c0d7f14306.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204713/file_download/9f6ea4676c2ff005343a50c0d7f14306.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204713/file_download/9f6ea4676c2ff005343a50c0d7f14306.pdf


ตามที่กรมอนามัยได้ด าเนินการโครงการพัฒนาสื่อดิจิทัล 4.0 เพ่ือยกระดับการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพ 
และอนามัยสิ่งแวดล้อม ส าหรับพัฒนาเว็บไซต์กรมอนามัย 4.0 ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประชาชน และยกระดับการให้บริการ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือให้การใช้งานระบบเว็บไซต์หน่วยงานสังกั ดกรมอนามัย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยด าเนินการย้ายข้อมูลมาที่ระบบ
เว็บไซต์อนามัย 4.0 และให้ใช้เว็บไซต์อนามัย 4.0 ในการเผยแพร่ข้อมูลการขับเคลื่อนโครงการที่ส าคัญตาม
ภารกิจของกรมอนามัย  
  กองคลังจึงได้ด าเนินการย้ายข้อมูลระบบเว็บไซต์อนามัย 4.0 มีผลท าให้การอ้างอิงข้อมูลตัวชี้วัดของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่อยู่ในฐานข้อมูลเว็บไซต์เก่าไม่สามารถเปิดดูข้อมูลบางรายการได้ ดังนั้นจึงได้รวบรวม
ลิงค์ของข้อมูลตัวชี้วัดในรอบ 5 เดือนหลัง จากเว็บไซต์ใหม่ ที่ได้รายงานผลตามแผนในระบบ DOC เรียบร้อยแล้ว 
และสามารถตรวจสอบการรายงานผลรอบ 5 เดือนหลัง หรือข้อมูลสืบเนื่องที่เกี่ยวข้องอ้างอิงจากเว็บไซต์ใหม่ได้ที่ 
https://finance.anamai.moph.go.th/th 

2.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 
**กองคลัง ขอรายงานผลการด าเนินงานการจัดท าตัวชี้วัดรอบ 5 เดือนหลัง และที่มีการย้ายข้อมูลไปไว้

ในเว็บไซต์ใหม ่ดังนี้ 
๑. รายงานการประชุมเพื่อติดตามการด าเนินงานการจัดท าตัวช้ีวัดของกองคลัง 2564 ครั้งที่   

7/2564 ประจ าเดือน มีนาคม 2564 ไดอัพโหลดเอกสารที่หนาเว็บไซต์ใหม่กองคลัง Link: 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204
718/file_download/da45250a3587c1e9c8ac4ef2b9db55bb.pdf 
1.1 รายงานการประชุมคณะท างานการควบคุมภายในของกองคลัง 2564  

https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/34900/
204735/file_download/4e9cbb43b998dd5cf8c92807846681e0.pdf 

1.2 รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน ไตรมาส 1 ปี 2564  
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/
201301/file_download/a4cfe06562043bf5c5c170e361ca1ae1.pdf 

1.3  รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน ไตรมาส 2 ปี 2564  
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/
204718/file_download/eea263b7d1f78c22b9bbfec2bf748494.pdf 

 

เอกสารแนบตัวชี้วัดที่  2.1.1 

https://finance.anamai.moph.go.th/th
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204718/file_download/da45250a3587c1e9c8ac4ef2b9db55bb.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204718/file_download/da45250a3587c1e9c8ac4ef2b9db55bb.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204718/file_download/da45250a3587c1e9c8ac4ef2b9db55bb.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/34900/204735/file_download/4e9cbb43b998dd5cf8c92807846681e0.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/34900/204735/file_download/4e9cbb43b998dd5cf8c92807846681e0.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/34900/204735/file_download/4e9cbb43b998dd5cf8c92807846681e0.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201301/file_download/a4cfe06562043bf5c5c170e361ca1ae1.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201301/file_download/a4cfe06562043bf5c5c170e361ca1ae1.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201301/file_download/a4cfe06562043bf5c5c170e361ca1ae1.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204718/file_download/eea263b7d1f78c22b9bbfec2bf748494.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204718/file_download/eea263b7d1f78c22b9bbfec2bf748494.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204718/file_download/eea263b7d1f78c22b9bbfec2bf748494.pdf


๒. รายงานการประชุมเพื่อติดตามการด าเนินงานการจัดท าตัวช้ีวัดของกองคลัง 2564 ครั้งที่  
๘/2564 ประจ าเดือน เมษายน 2564 ไดอัพโหลดเอกสารที่หนาเว็บไซต์ใหม่กองคลัง Link: 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/20
4718/file_download/a391ce4d7b328974378ef35a3daff44b.pdf 

2.1 รายงานผลการวิเคราะห์ 5 เดือนหลัง 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/3339
5/204718/file_download/3d263885bd63c7b8cdde4fcd3e678ff1.pdf 

2.2 รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในกรม  
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/3339
5/204718/file_download/6ab16bca34d95f42e60906be75c6ee43.pdf 

2.3 รายงานผลการตรวจสอบกองคลัง และเงินสวัสดิการกรมอนามัย  
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/3339
5/204718/file_download/0dded81590f817be98457f0ccb9d50dd.pdf 

2.4 รายงานผลการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/3339
5/204718/file_download/687c7c33bf947df3e27c522cee43d873.pdf 

๒.๕ หนังสือทบทวนแนวทางปฏิบัติการยืมเงินราชการ 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/3339
5/204718/file_download/df52da60ddd56b83a1e72b107938bd86.pdf 
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https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204718/file_download/3d263885bd63c7b8cdde4fcd3e678ff1.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204718/file_download/3d263885bd63c7b8cdde4fcd3e678ff1.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204718/file_download/3d263885bd63c7b8cdde4fcd3e678ff1.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204718/file_download/6ab16bca34d95f42e60906be75c6ee43.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204718/file_download/6ab16bca34d95f42e60906be75c6ee43.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204718/file_download/6ab16bca34d95f42e60906be75c6ee43.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204718/file_download/0dded81590f817be98457f0ccb9d50dd.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204718/file_download/0dded81590f817be98457f0ccb9d50dd.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204718/file_download/0dded81590f817be98457f0ccb9d50dd.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204718/file_download/687c7c33bf947df3e27c522cee43d873.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204718/file_download/687c7c33bf947df3e27c522cee43d873.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204718/file_download/687c7c33bf947df3e27c522cee43d873.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204718/file_download/df52da60ddd56b83a1e72b107938bd86.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204718/file_download/df52da60ddd56b83a1e72b107938bd86.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204718/file_download/df52da60ddd56b83a1e72b107938bd86.pdf


การด าเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนการขับเคลื่อนมาตรการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 
2564 มีดังนี้ 

มาตรการทีก่ าหนด 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
การด าเนินงานตาม

แผน 
 

สภาพการด าเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค/

แนว
ทางการ
แก้ไข 

หลักฐาน
ประกอบการ
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

ระหว่าง
การ

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินงาน 

 8 .  ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง ผู้
ตรวจสอบภายในกรม
อนามัยและภายนอก
ก ร ม อ น า มั ย  แ ล ะ
ร า ย ง า น ผ ล ใ ห้ ก ลุ่ ม
ตรวจสอบภายในและ
ภายนอกกรมอนามัย
ทราบ ภายใน 30 วัน 
 

√    ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง
ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน และได้
เผยแพร่หลักฐานการ
ด าเนินงานบนเว็บไซต์
กองคลังเรียบร้อยแล้ว 
Link: 
https://finance.ana
mai.moph.go.th/w
eb-
upload/19xea11d
5b0d4cea50a23c
6cedbf5e73d8f/2
02106/m_news/
33395/204718/f
ile_download/3c0
feed98f54e22da
c67312475bcb9
87.pdf 
 

 

 

 
 

 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204718/file_download/3c0feed98f54e22dac67312475bcb987.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204718/file_download/3c0feed98f54e22dac67312475bcb987.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204718/file_download/3c0feed98f54e22dac67312475bcb987.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204718/file_download/3c0feed98f54e22dac67312475bcb987.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204718/file_download/3c0feed98f54e22dac67312475bcb987.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204718/file_download/3c0feed98f54e22dac67312475bcb987.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204718/file_download/3c0feed98f54e22dac67312475bcb987.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204718/file_download/3c0feed98f54e22dac67312475bcb987.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204718/file_download/3c0feed98f54e22dac67312475bcb987.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204718/file_download/3c0feed98f54e22dac67312475bcb987.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204718/file_download/3c0feed98f54e22dac67312475bcb987.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204718/file_download/3c0feed98f54e22dac67312475bcb987.pdf


 
ตามที่กรมอนามัยได้ด าเนินการโครงการพัฒนาสื่อดิจิทัล 4.0 เพ่ือยกระดับการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพ 

และอนามัยสิ่งแวดล้อม ส าหรับพัฒนาเว็บไซต์กรมอนามัย 4.0 ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประชาชน และยกระดับการให้บริการ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือให้การใช้งานระบบเว็บไซต์หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยด าเนินการย้ายข้อมูลมาที่ระบบ
เว็บไซต์อนามัย 4.0 และให้ใช้เว็บไซต์อนามัย 4.0 ในการเผยแพร่ข้อมูลการขับเคลื่อนโครงการที่ส าคัญตาม
ภารกิจของกรมอนามัย  
  กองคลังจึงได้ด าเนินการย้ายข้อมูลระบบเว็บไซต์อนามัย 4.0 มีผลท าให้การอ้างอิงข้อมูลตัวชี้วัดของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่อยู่ในฐานข้อมูลเว็บไซต์เก่าไม่สามารถเปิดดูข้อมูลบางรายการได้ ดังนั้นจึงได้รวบรวม
ลิงค์ของข้อมูลตัวชี้วัดในรอบ 5 เดือนหลัง จากเว็บไซต์ใหม่ ที่ได้รายงานผลตามแผนในระบบ DOC เรียบร้อยแล้ว 
และสามารถตรวจสอบการรายงานผลรอบ 5 เดือนหลัง หรือข้อมูลสืบเนื่องที่เกี่ยวข้องอ้างอิงจากเว็บไซต์ใหม่ได้ที่ 
https://finance.anamai.moph.go.th/th 

ตัวช้ีวัดที่ 2.1.2 ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการส าคัญตามแผนปฏิบัติการระดับ
หน่วยงาน 

**กองคลัง ขอรายงานผลการด าเนินงานการจัดท าตัวชี้วัดรอบ 5 เดือนหลัง และที่มีการย้ายข้อมูลไปไว้ใน
เว็บไซต์ใหม ่ดังนี้ 

๑. รายงานการประชุมเพื่อติดตามการด าเนินงานการจัดท าตัวช้ีวัดของกองคลัง 2564 ครั้งที่  
7/2564 ประจ าเดือน มีนาคม 2564 ไดอัพโหลดเอกสารที่หนาเว็บไซต์ใหม่กองคลัง Link:  
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204
719/file_download/467203ec82e17268bc1a88203651b996.pdf 

2. รายงานการประชุมเพื่อติดตามการด าเนินงานการจัดท าตัวช้ีวัดของกองคลัง 2564 ครั้งที่  
8/2564 ประจ าเดือนเมษายน 2564 ไดอัพโหลดเอกสารที่หนาเว็บไซต์ใหม่กองคลัง Link:  
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204
719/file_download/4ee5fa86f434899abf29014edd1b9f08.pdf 

 

 

 

 

เอกสารแนบตัวชี้วัดที่  2.1.2 

https://finance.anamai.moph.go.th/th
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204719/file_download/467203ec82e17268bc1a88203651b996.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204719/file_download/467203ec82e17268bc1a88203651b996.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204719/file_download/467203ec82e17268bc1a88203651b996.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204719/file_download/4ee5fa86f434899abf29014edd1b9f08.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204719/file_download/4ee5fa86f434899abf29014edd1b9f08.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204719/file_download/4ee5fa86f434899abf29014edd1b9f08.pdf


รายงานผลการด าเนินงานการจัดท าตัวช้ีวัด ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 

การด าเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนการขับเคลื่อนมาตรการ ในรอบ 5 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564) และรอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม – กรกฎาคม 
2564) ด าเนินการเสร็จแล้ว ดังนี้ 

กิจกรรมตาม
แนวทาง 

การจัดความ
เสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ 
ของการด าเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

สภาพการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/
แนวทางการ

แก้ไข 

หลักฐานประกอบการ
ด าเนินงาน ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
ระหว่าง

การ
ด าเนินการ 

ยั ง ไ ม่ ไ ด้
ด าเนินงาน 

-จัดท าแผน
ปฏิบัติงานในการ
เบิก จ่ายให้ชัดเจน 

Flowchart 
หลักเกณฑ์/แนว
ทางการปฏิบัติงาน 

√    กระบวนการตรวจสอบใบส าคัญ
เบิกจ่ายและจัดท าขอเบิก อัพ
โหลดเอกสารWebsite กองคลัง
เรียบร้อยแล้ว 
Link: 
https://finance.anamai.mop
h.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4c
ea50a23c6cedbf5e73d8f
/202104/m_news/33395
/201302/file_download/6
ff43509afbb068bb03ce6
c3248572f0.pdf 

- ก าหนดคุณสมบัติ
ผู้รับเหมาให้ชัดเจน 
- ก ากับการ
ตรวจสอบ
คุณสมบัติของ
ผู้รับเหมาให้มีการ
ด าเนินการอยา่ง
จริงจัง 

ผู้รับเหมามีคณุสมบัติ
ครบถ้วน ผ่านการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ
อย่างเคร่งครัด 

√    ก าหนดคุณสมบตัิผูร้ับเหมาและ
อัพโหลด Website  กองคลัง
Link : 
http://eauction.anamai.mo
ph.go.th/ 

-อบรมให้ความรู้แก่
บุคลากร 
-จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
-ปฏิบัติตาม
ระเบียบอย่าง
เคร่งครดั 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการเงิน
การคลัง” 

√    จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ 
โครงการ การพัฒนาศักยภาพ
บุคคลกรและเครือข่ ายด้ าน
การเงินการคลัง 2564 
วันที่ 16-18 ธันวาคม 2564 
และอัพโหลดเอกสารWebsite 
กองคลังเรียบร้อยแล้ว 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201302/file_download/6ff43509afbb068bb03ce6c3248572f0.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201302/file_download/6ff43509afbb068bb03ce6c3248572f0.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201302/file_download/6ff43509afbb068bb03ce6c3248572f0.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201302/file_download/6ff43509afbb068bb03ce6c3248572f0.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201302/file_download/6ff43509afbb068bb03ce6c3248572f0.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201302/file_download/6ff43509afbb068bb03ce6c3248572f0.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201302/file_download/6ff43509afbb068bb03ce6c3248572f0.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201302/file_download/6ff43509afbb068bb03ce6c3248572f0.pdf
http://eauction.anamai.moph.go.th/
http://eauction.anamai.moph.go.th/


กิจกรรมตาม
แนวทาง 

การจัดความ
เสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ 
ของการด าเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

สภาพการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/
แนวทางการ

แก้ไข 

หลักฐานประกอบการ
ด าเนินงาน ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
ระหว่าง

การ
ด าเนินการ 

ยั ง ไ ม่ ไ ด้
ด าเนินงาน 

Link:  
https://finance.anamai.mop
h.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4c
ea50a23c6cedbf5e73d8f
/202104/m_news/33395
/201302/file_download/0
23580c421b5cf4bf3f15c
34f6be3c5f.pdf 
โครงการแนวทางการจัดท า 
TOR ที่ดี การบริหารสัญญาและ
ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง และเป็น
ธรรมกับคู่สัญญา ตาม พรบ 
จัดซื้อจัดจ้าง 2560 วันที่ 28-
30 ตุลาคม 2563 และอัพ
โหลดเอกสารWebsite กองคลัง
เรียบร้อยแล้ว 
Link : 
https://finance.anamai.mop
h.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4c
ea50a23c6cedbf5e73d8f
/202104/m_news/33395
/201302/file_download/4
b4a0d2d937949f63832
799476ad7a5c.pdf 

-อบรมให้ความรู้แก่
บุคลากร 
-จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
-ปฏิบัติตาม
ระเบียบอย่าง
เคร่งครดั 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการเงิน
การคลัง” 
 
 

√    จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ 
โครงการ การพัฒนาศักยภาพ
บุคคลกรและเครือข่ ายด้ าน
การเงินการคลัง 2564 
วันที่ 16-18 ธันวาคม 2564 
และอัพโหลดเอกสารWebsite 
กองคลังเรียบร้อยแล้ว 
 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201302/file_download/023580c421b5cf4bf3f15c34f6be3c5f.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201302/file_download/023580c421b5cf4bf3f15c34f6be3c5f.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201302/file_download/023580c421b5cf4bf3f15c34f6be3c5f.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201302/file_download/023580c421b5cf4bf3f15c34f6be3c5f.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201302/file_download/023580c421b5cf4bf3f15c34f6be3c5f.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201302/file_download/023580c421b5cf4bf3f15c34f6be3c5f.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201302/file_download/023580c421b5cf4bf3f15c34f6be3c5f.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201302/file_download/023580c421b5cf4bf3f15c34f6be3c5f.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201302/file_download/4b4a0d2d937949f63832799476ad7a5c.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201302/file_download/4b4a0d2d937949f63832799476ad7a5c.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201302/file_download/4b4a0d2d937949f63832799476ad7a5c.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201302/file_download/4b4a0d2d937949f63832799476ad7a5c.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201302/file_download/4b4a0d2d937949f63832799476ad7a5c.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201302/file_download/4b4a0d2d937949f63832799476ad7a5c.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201302/file_download/4b4a0d2d937949f63832799476ad7a5c.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201302/file_download/4b4a0d2d937949f63832799476ad7a5c.pdf


กิจกรรมตาม
แนวทาง 

การจัดความ
เสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ 
ของการด าเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

สภาพการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/
แนวทางการ

แก้ไข 

หลักฐานประกอบการ
ด าเนินงาน ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
ระหว่าง

การ
ด าเนินการ 

ยั ง ไ ม่ ไ ด้
ด าเนินงาน 

Link:  
https://finance.anamai.mop
h.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4c
ea50a23c6cedbf5e73d8f
/202104/m_news/33395
/201302/file_download/0
23580c421b5cf4bf3f15c
34f6be3c5f.pdf 
โครงการแนวทางการจัดท า 
TOR ที่ดี การบริหารสัญญาและ
ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง และเป็น
ธรรมกับคู่สัญญา ตาม พรบ 
จัดซื้อจัดจ้าง 2560 วันที่ 28-
30 ตุลาคม 2563 และอัพ
โหลดเอกสารWebsite กองคลัง
เรียบร้อยแล้วLink : 
https://finance.anamai.mop
h.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4c
ea50a23c6cedbf5e73d8f
/202104/m_news/33395
/201302/file_download/4
b4a0d2d937949f63832
799476ad7a5c.pdf 

-จัดท าแผน
ปฏิบัติงานในการ
จัดซื้อจัดจ้างให้
ชัดเจน 
-จัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างและ
ประกาศรายชื่อ
ชนะการประมูล 

แผนจัดซื้อจดัจ้าง
ประจ าป ี

√    แผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีอัพ
โหลด Website  กองคลังLink : 
http://eauction.anamai.mo
ph.go.th/ 
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http://eauction.anamai.moph.go.th/


กิจกรรมตาม
แนวทาง 

การจัดความ
เสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ 
ของการด าเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

สภาพการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/
แนวทางการ

แก้ไข 

หลักฐานประกอบการ
ด าเนินงาน ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
ระหว่าง

การ
ด าเนินการ 

ยั ง ไ ม่ ไ ด้
ด าเนินงาน 

ก าหนดแผน
ปฏิบัติงานในการ
จัดท ารายงาน
การเงิน 

แผนปฏิบัติงานในการ
จัดท ารายงานการเงิน 

√    คู่มือการปฏิบตัิงาน 
กระบวนงาน รายงานการเงิน
ประจ าปีอัพโหลด Website  
กองคลังLink : 
https://finance.anamai.mop
h.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4c
ea50a23c6cedbf5e73d8f
/202104/m_news/33395
/201302/file_download/7
915f0d530c12ea389e18
6efb961a8b3.pdf 

-อบรมให้ความรู้แก่
บุคลากร 
-ศึกษาและปฏิบตัิ
ตามระเบียบอยา่ง
เคร่งครดั 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการเงิน
การคลัง” 

√    จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ 
โครงการ การพัฒนาศักยภาพ
บุคคลกรและเครือข่ ายด้ าน
การเงินการคลัง 2564 
วันที่ 16-18 ธันวาคม 2564 
และอัพโหลดเอกสารWebsite 
กองคลังเรียบร้อยแล้ว 
Link:  
https://finance.anamai.mop
h.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4c
ea50a23c6cedbf5e73d8f
/202104/m_news/33395
/201302/file_download/0
23580c421b5cf4bf3f15c
34f6be3c5f.pdf 
โครงการแนวทางการจัดท า 
TOR ที่ดี การบริหารสัญญาและ
ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง และเป็น
ธรรมกับคู่สัญญา ตาม พรบ 
จัดซื้อจัดจ้าง 2560 วันที่ 28-
30 ตุลาคม 2563 และอัพ
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https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201302/file_download/023580c421b5cf4bf3f15c34f6be3c5f.pdf
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https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201302/file_download/023580c421b5cf4bf3f15c34f6be3c5f.pdf


กิจกรรมตาม
แนวทาง 

การจัดความ
เสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ 
ของการด าเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

สภาพการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/
แนวทางการ

แก้ไข 

หลักฐานประกอบการ
ด าเนินงาน ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 
ระหว่าง

การ
ด าเนินการ 

ยั ง ไ ม่ ไ ด้
ด าเนินงาน 

โหลดเอกสารWebsite กองคลัง
เรียบร้อยแล้ว Link : 
https://finance.anamai.mop
h.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4c
ea50a23c6cedbf5e73d8f
/202104/m_news/33395
/201302/file_download/4
b4a0d2d937949f63832
799476ad7a5c.pdf 

-อบรมให้ความรู้แก่
บุคลากร 
-ศึกษาและปฏิบตัิ
ตามระเบียบอยา่ง
เคร่งครดั 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการเงิน
การคลัง” 

√    จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ 
โครงการ การพัฒนาศักยภาพ
บุคคลกรและเครือข่ ายด้ าน
การเงินการคลัง 2564 
วันที่ 16-18 ธันวาคม 2564 
และอัพโหลดเอกสารWebsite 
กองคลังเรียบร้อยแล้ว Link:  
https://finance.anamai.mop
h.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4c
ea50a23c6cedbf5e73d8f
/202104/m_news/33395
/201302/file_download/0
23580c421b5cf4bf3f15c
34f6be3c5f.pdf 
โครงการแนวทางการจัดท า 
TOR ที่ดี การบริหารสัญญาและ
ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง และเป็น
ธรรมกับคู่สัญญา ตาม พรบ 
จัดซื้อจัดจ้าง 2560 วันที่ 28-
30 ตุลาคม 2563 และอัพ
โหลดเอกสารWebsite กองคลัง
เรียบร้อยแล้ว Link : 
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799476ad7a5c.pdf 

-อบรมให้ความรู้แก่
บุคลากร 
-จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการเงิน
การคลัง” 

√    จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ 
โครงการ การพัฒนาศักยภาพ
บุคคลกรและเครือข่ ายด้ าน
การเงินการคลัง 2564 
วันที่ 16-18 ธันวาคม 2564 
และอัพโหลดเอกสารWebsite 
กองคลังเรียบร้อยแล้ว Link:  
https://finance.anamai.mop
h.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4c
ea50a23c6cedbf5e73d8f
/202104/m_news/33395
/201302/file_download/0
23580c421b5cf4bf3f15c
34f6be3c5f.pdf 
โครงการแนวทางการจัดท า 
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ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง และเป็น
ธรรมกับคู่สัญญา ตาม พรบ 
จัดซื้อจัดจ้าง 2560 วันที่ 28-
30 ตุลาคม 2563 และอัพ
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https://finance.anamai.mop
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ก ากับการ
ตรวจสอบการ
เบิกจ่ายให้รดักุม 

มีการตรวจสอบการ
เบิกจ่ายหลายขั้นตอน 

√    ก ร ะ บ ว น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ใบส าคญัเบิกจ่ายและจัดท าขอ
เบิก อัพโหลดเอกสารWebsite 
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เอกสารแนบทาย ตัวชี้วัดท่ี 2.2 
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เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.3 

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 

นางสาวกนกนาถ ศรีกาญจน์ นักวิชาการเงินและบัญชี รายงานผลการติดตามก ากับ ตัวชี้วัดประจ าเดือน 
พฤษภาคม 2564 ดังนี้ 

1. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่  31 พฤษภาคม 2564 กองคลังมีผลการเบิกจ่าย
ภาพรวมร้อยละ 76.98  รายจ่ายประจ าร้อยละ 76.10  และรายจ่ายลงทุนร้อยละ 100  ซึ่งทุกรายจ่ายกอง
คลัง สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้สูงกว่าเป้าหมายที่กรมก าหนดไว้ (ตามเอกสารแนบ 1) ดังนี้  
 ประเภทงบ จัดสรรทั้งปี จัดสรร 

GFMIS  
จัดสรร 

+/- 
เบิกจ่าย คิดเป็น

ร้อยละ 
เป้าหมาย
(ร้อยละ) 

หมายเหตุ 

ภาพรวม 2,456,800 2,018,900 2,483,700 1,911,965.23 76.98 72  

งบด าเนินงาน 2,456,800 1,934,900 2,399,700 1,827,965.23 76.17 72  

งบลงทุน      - 84,000 84,000    84,000 100.00 71  

2. การด าเนินการกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวเรียบร้อย
แล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 สามารถเข้าไป Down Load File ข้อมูลได้ที่เว็ปไซด์กองคลัง 
https://finance.anamai.moph.go.th/th  ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ได้เป็นต้นไป (สามารถดู

วิธีการเข้าเว็บไซด์กองคลังได้จากข้อ 4 การจัดเก็บข้อเอกสารเกี่ยวกับการจัดท าตัวชี้วัดที่  2.3 ร้อยละการ

เบิกจ่ายงบประมาณ) 
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3. แผนและผลการขับเคลื่อนมาตรการ * 

ชื่อกิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด 
ผลการ

ขับเคลื่อน  
1.จัดท ารายงานผลติดตามการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1)  
ทุกเดือน และสื่อสารผ่านทาง 
เว็บไซด์กองคลัง กรมอนามัย 

ครั้ง 5 ครั้ง 1 มี.ค. 64 31 ก.ค. 64 
ด าเนินการรายงาน
ของเดือน เม.ย. 64 

เรียบร้อย 

2.กองคลังมีการ Km กฎ 
ระเบียบ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ครั้ง 1 ครั้ง 1 เม.ย. 64 31 พ.ค. 64 
ด าเนินการรายงาน
ของเดือน พ.ค. 64 

เรียบร้อย 
3.มีการก ากับ ติดตาม และ
รายงานผลการเบิกจ่ายให้
บุคลากรในกองคลังทราบ  
ผ่านการประชุมกองคลังทุกเดือน 

ครั้ง     5 ครั้ง 1 มี.ค. 64 10 ส.ค. 64 
ด าเนินการรายงาน
ของเดือน เม.ย. 64 

เรียบร้อย 
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4. การจัดเก็บข้อเอกสารเกี่ยวกับการจัดท าตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 

จัดเก็บข้อมูลไว้ที่เว็บไซด์กองคลัง https://finance.anamai.moph.go.th/th  
  -------- > หัวข้อรู้จักกองคลัง 

               -------- > ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

  -------- > ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2564   

  -------- > ข้อ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (ครึ่งปีหลัง) ดังนี้ 
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ทั้งนี้ ข้อแก้ไขที่อยู่ในการจัดเก็บข้อมูลที่เว็บไซด์กองคลัง จาก https://finance.anamai.moph.go.th/ 

เป็น https://finance.anamai.moph.go.th/th   

             -------- > หัวข้อรู้จักกองคลัง 

             -------- > ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

  -------- > ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2564   

  -------- > ข้อ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (ครึ่งปีหลัง) ในหัวข้อ ดังนี้  

1. ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 

2. มาตราการที่ก าหนด (Advocacy-Intervention) 

3. รายการข้อมูลที่น ามาใช้ (Assessment) 

4. รายงานผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 2.3 ข้อ1-4 

5. รายงานผลการติดตาม ก ากับ ตัวชี้วัดที่ 2.3 ข้อที่5 ประจ าเดือน มี.ค.64 

6. รายงานผลการติดตาม ก ากับ ตัวชีวัดที่ 2.3 ประจ าเดือนเมษายน 2564 

7. รายงานผลการเบิกจ่าย (รบจ.01) ข้อมูล ณ 14 . 5 .64 

8. รายงานผลการเบิกจ่าย (รบจ.01) ณ 15 . 3 .64 

9. รายงานผลการเบิกจ่าย (รบจ.01) ณ.16.4.64 

10. องค์ประกอบวิชาการและอ่ืนๆ 

11. จัดท าแผนการขับเคลื่อน (Management and Governance) 

12. ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ (Advocacy-Intervention) 
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                                เอกสารแนบ 1 

ผลการเบิกจา่ยงบประมาณ จากระบบ GFMIS ณ   31  พ.ค. 2564 
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