
ระเบียบวาระการประชุม 
ติดตามผลการด าเนินงานการจัดท าตัวชี้วัดของกองคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

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

ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
--------------------------------------------- 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม                                                           
รายงานการประชุมติดตามผลการด าเนินงานการของกองคลังประจ าปีงบประมาณ 2564  
ครั้งที่ 8/2564 เมื่อพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564      

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา       
3.1  การติดตามผลการด าเนินงานการจัดท าตัวชี้วัดของกองคลังประจ าปีงบประมาณ 
       พ.ศ. 2564 

-  ตัวชี้วัด 1.31 ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ิมข้ึนหรือมากกว่าก่อนเข้ารับการอบรม  

 -  ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตรวจสอบภายใน               
    การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (KPI 2.1) 

-  ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ  
-  ตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
-  ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความส าเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)  
-  ตัวชี้วัด 2.5 ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย  
-  ตัวชี้วัด 3.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่ง  

     (Integrity and Transpareney Assassment : ITA)  
-  ตัวชี้วัด 3.23 ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าผังการปฏิบัติงาน (Flow chart)  
   การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
   และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

    
 ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องอ่ืนๆ  
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รายงานการประชุม 
ติดตามผลการด าเนินงานการจัดท าตัวชี้วัดของกองคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

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

ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 

  
                                                                     

                                                  ……………………………………….. 
 
ผู้มาประชุม 
 
 

1. นางสาวเอกฤทัย สารนาค นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการพิเศษ ประธาน 
2. นางสาวรัตน์ติยา ข าแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ 
3. นางสาวปวิตรา รุ่งเรือง นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุม่พัสดุ 
4. นางสาวจีระภา   ขาวละเอียด เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ 
5. นางสาวทิตยา ศุภกุลธาดาศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงบประมาณ 
6. นางสาวกนกนาถ ศรีกาญจน์ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงบประมาณ 
7. นางสุพรรณา อายาเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบัญชี 
8. นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบัญชี 
9. นายรังสฤษดิ์ เชื้อดวงผุย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุ่มพัสดุ 
10. นางสาวสิริกัญญา หนูบัว เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กลุ่มพัสดุ 
11. นางสาวอุษณี ทองชมพู พนักงานพัสดุ ระดบั ส3 กลุ่มพัสดุ 
12. นางสุภาภรณ์ โกนาคม เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน กลุ่มพัสดุ 
13. นางดวงกมล คล้ายพึ่งสินธุ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มพัสดุ 
14. นางสาวสิดาพร หวังทรัพย์น้อย นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กลุ่มการเงิน 
15. นางสาวบุษณ ี ม่วงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มการเงนิ 
16. นายมณฑล ตาลเตื้อน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กลุ่มการเงิน 
17. นางพิสมัย พุ่มสุข เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กลุ่มอ านวยการ 
 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.๓๐ น. 
 

 เนื่องจากผู้อ านวยการกองคลังมีภารกิจเดินทางไปราชการ จึงมอบหมายให้นางสาวเอกฤทัย
สารนาค หัวหน้ากลุ่มการเงิน เป็นประธานในการประชุม ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและให้หัวหน้ากลุ่ม
อ านวยการ ฝ่ายเลขานุการด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑… 
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ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ประธานแจ้งให้ทราบว่าส าหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการติดตามรายงานความก้าวหน้า  ตามแผนปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดค ารับรองฯ กองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 5 เดือนหลังมีตัวชี้วัดจ านวน 8 ตัว  
 นางสาวจีระภา ขาวละเอียด หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ แจ้งที่ประชุมทราบดังนี้ 
เนื่องจากกองคลังได้ปรับปรุงและด าเนินการโอนย้ายข้อมูลไปเว็บไซต์ใหม่ ตามที่กรมอนามัยก าหนดให้หน่วยงาน   
ใช้ระบบเว็บไซต์กรมอนามัย 4.0 ท าให้ลิงค์เว็บไซต์กองคลังเดิม ซึ่งมีการอ้างอิงข้อมูลตัวชี้วัดของปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 ที่อยู่ในลิงค์เว็บไซต์เดิมไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั้น ขอให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดแต่ละตัวชี้วัด แก้ไขลิงค์
ใหม่ให้เรียบร้อย เพ่ือให้สามารถตรวจสอบข้อมูลสืบเนื่องที่เกี่ยวข้องอ้างอิงในเว็บไซต์ใหม่ได้ 
https://finance.anamai.moph.go.th/th 
เลือก รู้จักกองคลัง            ค ารับรองการปฏิบัติราชการ           ค ารับรองการปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2564        

 

มิติที่ประชุม  รับทราบ   
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2564 
 ประธานขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ๒๕๖4 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา  
  การติดตามผลการด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลัง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบ 5 เดือนหลัง ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564   โดยให้แต่ละทุกกลุ่มงาน
รายงานผลการจัดท าตัวชี้วัดตามความรับผิดชอบดังนี้ 
 
  ตัวชี้วัดที่ 1.31 ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นหรือ
มากกว่าก่อนเข้ารับการอบรม 
 นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชี รายงานผลการจัดท าตัวชี้วัดที่ 1.31 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 ดังนี้ 
 1. กองคลังได้ด าเนินการย้ายข้อมูลระบบเว็บไซต์อนามัย 4.0 มีผลท าให้การอ้างอิงข้อมูล
ตัวชี้วัดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่อยู่ในฐานข้อมูลเว็บไซต์เก่าไม่สามารถเปิดดูข้อมูลบางรายการได้ ดังนั้น    
จึงได้รวบรวมลิงค์ของข้อมูลตัวชี้วัดที่ 1.31 ในรอบ 5 เดือนหลัง จากเว็บไซต์ใหม่ที่ได้รายงานผล ตามแผนในระบบ DOC 
เรียบร้อยแล้ว และสามารถตรวจสอบการรายงานผลรอบ 5 เดือนหลัง หรือข้อมูลสืบเนื่องที่เกี่ยวข้องอ้างอิง       
จากเว็บไซต์ใหม่ได้ที่ https://finance.anamai.moph.go.th/th 
 2. มีการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม – กรกฎาคม 2564) 
เรียบร้อยแล้ว 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 1.31) 
มิติที่ประชุม  รับทราบ 

ตัวชี้วัดที่ 2.1... 

https://finance.anamai.moph.go.th/th
https://finance.anamai.moph.go.th/th
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 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสี่ยง 
 นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชี  รายงานผลการจัดท าตัวชี้วัดที่  2.1 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 ดังนี้ 
  - ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ด าเนินการตามมาตรการ และแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้คือ 
 1. กองคลังได้ด าเนินการย้ายข้อมูลระบบเว็บไซต์อนามัย 4.0 มีผลท าให้การอ้างอิงข้อมูล
ตัวชี้วัดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่อยู่ในฐานข้อมูลเว็บไซต์เก่าไม่สามารถเปิดดูข้อมูลบางรายการได้ ดังนั้น     
จึงได้รวบรวมลิงค์ของข้อมูลตัวชี้วัดที่ 2.1.1 และ ๒.๑.๒ ในรอบ 5 เดือนหลัง จากเว็บไซต์ใหม่ที่ได้รายงานผล    
ตามแผนในระบบ DOC เรียบร้อยแล้ว และสามารถตรวจสอบการรายงานผลรอบ 5 เดือนหลัง หรือข้อมูลสืบเนื่อง  
ที่เก่ียวข้องอ้างอิงจากเว็บไซต์ใหม่ได้ที่ https://finance.anamai.moph.go.th/th 
 2. ตามที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานทางการเงินของกรมอนามัยส าหรับ    
ปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓0 กันยายน ๒๕๖๓ และได้ออกรายงานข้อสังเกต พร้อมข้อเสนอแนะทั้งหมด ๓ รายการ กองคลัง
ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งซักซ้อมความเข้าใจและ
แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยสามารถถือปฏิบัติ ได้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและถูกต้อง 
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ต่อไป 
 - ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 มีการด าเนินการตามกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.1.1 และ 2.1.2) 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ 
  นางสาวบุษณี ม่วงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผล การจัดท าตัวชี้วัดที่ 2.2 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 ดังนี้ 
 - มาตรการส่งเสริมให้มีความรู้ด้านสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และความสมดุลชีวิตการท างาน 
จ านวน 5 เรื่องต่อปี ในเดือนพฤษภาคม 2564  เรื่องที่ 4 การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และถูกสุขลักษณะ  
(รายละเอียดตามตารางเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.2) 
 - เกณฑ์การให้คะแนนระดับที่ 5 การด าเนินงานตามนโยบาย Healthy Workplace Happy 
for life (ระดับพื้นฐาน 42 ข้อ + ระดับดี 2 ข้อ + ระดับดีมาก 1 ข้อ ) โดยระดับดี 2 ข้อ คือ     
 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบด้านส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม และความสมดุลในชีวิตการท างาน 

แนวทางการพิจารณา กองคลังต้องก าหนดผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม 
และความสมดุลในชีวิตการท างาน ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย        
2.กิจกรรมการมีส่วนร่วม  
แนวทางการพิจารณามีคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมชุดต่างๆ ที่ประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องทุกๆ
ภาคส่วน   

 จากเกณฑ์การใช้คะแนนระดับที่ 5 ก าหนดผู้รับผิดชอบด้านส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม และ
ความสมดุลในชีวิตการท างาน และกิจกรรมการมีส่วนร่วม กองคลังได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งกองคลัง ที่ 19/2564  
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาสถานที่ท างานตามเกณฑ์สถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เรียบร้อยแล้ว 

https://finance.anamai.moph.go.th/th
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 - การก ากับติดตามการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ
ความสุขของคนท างาน และเกณฑ์ 5 ส. กองคลังได้ด าเนินการปรับปรุงพ้ืนภายในกองคลัง ตามแผนซ่อมแซมอาคาร
สถานที่แล้ว 
 - จัดให้มีออกก าลังกายและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ในช่วงเวลา 15.45 - 16.00 น. เป็นประจ า     
ทุกสัปดาห์ๆ ละ 3 วัน ในวันจันทร์ พุธ และศุกร์ 

 กลุ่มการเงินขอรายงานผลการย้ายข้อมูลตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กร
แห่งความสุขที่มีคุณภาพไปไว้ที่เว็บไซต์ใหม่ รอบ 5 เดือนแรก ดังนี้ 

1. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพด้านการออกก าลังกาย 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/3339
5/201293/file_download/988bdbff3631d7e192085c18450c5b9f.pdf 

 2. การเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ 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. เอกสารหลักฐานแสดงผลลัพธ์ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของบุคลาการท่ีมีค่า BMI ปกต ิ
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/3339
5/201293/file_download/69c6679ae86e6a3694284de3537260ea.pdf 

 5.เอกสารหลักฐานการวิเคราะห์ CV risk score (บุคลากรที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป) 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/3339
5/201293/file_download/0dc2569b90ae190349cfb8b2c3687b9a.pdf 
6. หนังสือชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/3339
5/201293/file_download/f1be8f5b79a06576f267ad22a16a5e7c.pdf 
7. สรุปแบบส ารวจความผูกพันของบุคลากรกองคลัง 
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. สรุปแบบส ารวจ BMI & ความต้องการความรู้ฯ กองคลัง 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/3339
5/201293/file_download/726862821d5d40dd6d50dc5b17a14425.pdf 

 9. สรุปการตรวจร่างกายและวิเคราะห์ CV risk score (บุคลากรที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป) 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/3339
5/201293/file_download/83c35f897118bacb1e32b242e0305480.pdf 
10. รายชื่อบุคลากร กองคลัง กิจกรรมก้าวท้าใจ Season3 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/3339
5/201293/file_download/65229c10d09b2e1fa686e90909271e17.pdf 
11. รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ (ครึ่งปีแรก) 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/3339
5/201293/file_download/4ca77f393add9d86ab24b8c4879df05d.pdf 
12. รายงานขอจ้างซ่อมห้องประชุม ห้องน้ า และห้องล้างภาชนะกองคลัง 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/3339
5/201293/file_download/b6c84066c695aec03c307b49e1b0f49d.pdf 
13. รายงานการประชุมประชุมชี้แจงการจัดท าตัวชี้วัด ครั้งที่ 2 - 2564 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/3339
5/201293/file_download/aa26b56abbc486e50cf2a3d2bf9d7624.pdf 
14. รายงานการประชุมตัวชี้วัดครั้งที่ 5 – 2564 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/3339
5/201293/file_download/05f3578ceb5427b0e0558320dfba2c78.pdf 
15. รายงานการประชุมตัวชี้วัดครั้งที่ 3 - 2564 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/3339
5/201293/file_download/57c38018afa331769d8ab70f95063abb.pdf 
16. ภาพกิจกรรมส่งเสริมการออกกายและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/3339
5/201293/file_download/425e4dde13b6fe1e3ea237147f555c1a.pdf 
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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. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกองคลังสู่องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/3339
5/201293/file_download/a3e94addeb16e847aeb62bbfcdcc9bc8.pdf 
18. ตารางวิเคราะห์มาตรการ กลยุทธ์ PIRAB 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/3339
5/201293/file_download/ecfc629f3e402b6a11edd88f7dee2c14.pdf 
19. ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/3339
5/201293/file_download/68e2f2e6f860b416be208f40e421e86d.pdf 
20. เกณฑ์การประเมินสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต HWP กองคลัง              

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

 รายงานผลการย้ายข้อมูลตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข   
ที่มีคุณภาพ ไปไว้ที่เว็บไซต์ใหม่ รอบ 5 เดือนหลัง ดังนี้ 

 1. รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ รอบ 5 เดือนหลัง 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/3339
5/204714/file_download/9cc4dcb0356461cf6eaa72c67a41cf82.pdf 
2. รายงานการประชุมตัวชี้วัดครั้งที่ 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
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 4. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกองคลังสู่องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ รอบ 5 เดือนหลัง 64 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/3339
5/204714/file_download/9dcb0ab16c7a757af7d63b210086fb2c.pdf  
 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.2) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ตัวชี้วัดที่  2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 

       นางสาวกนกนาถ ศรีกาญจน์ นักวิชาการเงินและบัญชี รายงานผลการติดตามก ากับตัวชี้วัดที่ 2.3 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 ดังนี้ 
  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่  31 พฤษภาคม 2564 กองคลัง มีผลการ
เบิกจ่ายภาพรวมร้อยละ 76.98 รายจ่ายประจ า ร้อยละ 76.17 และรายจ่ายลงทุนร้อยละ 100 ซึ่งทุกรายจ่าย
กองคลังสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้สูงกว่าเป้าหมายที่กรมก าหนดไว้   
  การด าเนินการกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว        
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดท าเอกสารการถอดบทเรียน ซึ่งจะด าเนินการแล้วเสร็จพร้อม 
Up Load ขึ้นเว็ปไซด์กองคลังได้ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2564  
         

 (รายละเอียดตามตารางเอกสารแนบตัวช้ีวัดที่ 2.3) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 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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 ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความส าเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 
 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ ขอรายงานผลการด าเนินงานการจัดท า
ตัวชี้วัดรอบ 5 เดือนหลังแต่ละเดือน    ซึ่งได้แก้ไขเป็นลิงค์ใหม่เรียบร้อยแล้ว โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดลิงค์
ข้อมูลใหม่ ในระบบ Doc ของหัวข้อรายการข้อมูลที่น ามาใช้ จากข้อ 5 และ 6 เป็นข้อ 7 และ 8 แทน  
 

 
 
 
จึงขอรายงานผลการย้ายข้อมูลไปไว้ที่เว็บไซต์ใหม่ ดังนี้ 

1. รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด 2.4 รอบ 5 เดือนหลัง ในการประชุมติดตามผลการ
ด าเนินงานตวัชี้วดั ประจ าเดือนมีนาคม 2564 (ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564) 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/3339
5/204716/file_download/6e4fbe13a2dc99780b22ffefc3d89986.pdf 
โดยมีรายละเอียดในระบบ Doc ที่มีการลิงค์ข้อมูลเดิม ดังนี้ 
 1.1 การรายงานทบทวนและวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานวิชาการของ    
กองคลัง โดยการจัดการความรู้ และผลการด าเนินงานสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการของ  
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 การรายงานทบทวนมาตรการและประเด็นความรู้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานฯ 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/3339
5/204716/file_download/97f12aaeb14f784b25a68ac2edf0b7f0.pdf 

1.3 การขออนุมัติแผนการด าเนินงานวิชาการ โดยการจัดการความรู้ รอบ 6 เดือนหลัง 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-

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

 2. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการด าเนินงานวิชาการของกองคลัง        
ในที่ประชุมติดตามผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของกองคลัง ประจ าเดือนเมษายน 2564 (ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่  
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 จัดท าผลงาน“การจัดการความรู้งานบริหารงบประมาณและการเงินการคลัง”      
เข้าร่วมกิจกรรม LIKE Talk Award เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 และมีก าหนด
จัดกิจกรรมในวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมก าธร สุวรรณกิจ  

2.2 ก าลังด าเนินการจัดท าข้อมูลเพื่อใช้ในการประชุมจัดการความรู้การปฏิบัติงาน
เบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ของเจ้าหน้าที่กองคลังเพ่ิมเติม 
และจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน จ านวน 2 กระบวนงาน คือ กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง และกระบวนงานยืมเงินราชการผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) 
3. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการด าเนินงานวิชาการของกองคลัง         
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 ดังนี้ 

  3.1 ได้จัดประชุมกลุ่มงานเพ่ือจัดการความรู้การปฏิบัติงานเบกิจ่ายงบประมาณผ่านระบบ     
     บริหารการเงินการคลัง (D-Fins) และจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน จ านวน 2 กระบวนงาน ดังนี้ 

- กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวธิีเฉพาะเจาะจงผ่านระบบบรหิารการเงินการคลัง (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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 - กระบวนงานยืมเงินราชการผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) 

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

 
    โดยได้รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหาร และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลความรู้ดังกล่าว          
     บนเว็บไซต์กองคลัง และ LINE GROUP D-Fins เรียบร้อยแล้ว     

 3.2 ผลงาน“การจัดการความรู้งานบริหารงบประมาณและการเงินการคลัง” ทีส่่งเข้าร่วม
กิจกรรม LIKE Talk Award เมื่อวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมก าธร สุวรรณกิจ 
จากผลการเข้าร่วมกิจกรรมฯ กองคลังได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวด LIKE Talk Award 
ปี 5 รอบคัดเลือกหน่วยงานส่วนกลาง ประเภทผลงานการจัดการความรู้ และรางวัล “นัก KM 
หน้าใหม่ ขวัญใจกรรมการ”  
 https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/3339
5/204716/file_download/04bfd7ae931769abbd70f46b9f31af2a.pdf 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.5 ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย 

นางสาวรัตน์ติยา ข าแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ รายงานผลการด าเนินการ
ตัวชี้วัดที่ 2.5 ว่าไดด้ าเนินกิจกรรมตัวชี้วัดของเดือนพฤษภาคม2564 จ านวน 3 กิจกรรม คือ 

 1. ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ / จัดท ารายงาน รบจ.1 ทุกวันที่ 15 - 20 ของเดือน 
ครั้งที่ 3 วันที่ 14 พ.ค. 2564 
 2. รายงานผลการขับเคลื่อนแผนก ากับติดตามฯ/ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC ภายในวันที่  10 ของเดือน โดยจัดประชุมกองเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2564 
 3. บันทึกผลการปฏิบัติการในระบบ DOC เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 

 

 ทั้งนี้ กองคลังได้ปรับไปใช้เว็บไซต์ใหม่ตามนโยบายกรมอนามัย จึงท าให้ข้อมูลในเว็บไซต์กองคลังเก่า 
ไม่สามารถอ่าน URL ที่ได้ลงข้อมูลตัวชี้วัดไว้ได้ จึงได้ท าการแก้ไข URL ในรายงานผลการขับเคลื่อนที่แนบ และ     
ในส่วนของความรู้ที่ใช้ในการขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติงาน ยังคงใช้ความรู้เดิมในรอบการประเมิน 5 เดือนแรก      
จึงขอแจ้ง URL ใหม่ ของกองคลัง คือ https://finance.anamai.moph.go.th/th/kpi-64/201300 
 ส าหรับURL ของรอบ 5 เดือนหลัง เดือนมีนาคม - เมษายน 2564 จะเปลี่ยนเป็น URL ใหม่ดังนี้ 
https://finance.anamai.moph.go.th/th/kpi-64/204717 
 และได้เพ่ิมเติมข้อมูลในระบบ DOC ข้อ 1 รายการข้อมูลที่น ามาใช้ เรียบร้อยแล้ว 
และด ำเนินกำรตำมแผนกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำร 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
จัดท าแผน 

จ านวน ผลการขับเคลื่อน 
แผน ผล 

1. วิเคราะห์ช่องว่าง 
(GAP) ที่ท าให้การ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การกองคลังไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

1 - 31 
มี.ค. 64 

1 
ครั้ง 

1 
ครั้ง 

ด าเนินการวิเคราะห์  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. จัดท ามาตรการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการของ
หน่วยงาน 

1 -31 
มี.ค. 64 

1 
ครัง้ 

1 
ครั้ง 

ก าหนดมาตรการในการขับเคลื่อน  
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 

 
3. สื่อสารแผนการ
จัดสรรเงินงบประมาณ 
ไตรมาส   3-4 

1 มี.ค. – 
15 ก.ค. 
64 

2 
ครั้ง 

๑ 
ครั้ง 

ด าเนินการสื่อสารแจ้งเวียนแผน ๑ ครั้ง ตาม   
URL เดิม 
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/articl

e_20210421140006.pdf 

ขอแก้ไขเป็น URL ใหม่ 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/2
02106/m_news/33395/204717/file_download/5ec4
be6119fa533c990e2e7a4da15f53.pdf 

4. ติดตามเร่งรดัการ
เบิกจ่ายงบประมาณ / 
จดัท ารายงาน รบจ.1 ทุก
วันที่ 15 - 20 ของเดือน 

1 มี.ค. – 
31 ก.ค. 
64 

5 
ครั้ง 

3 
ครั้ง 

กองคลังได้จัดท า รบจ.1 ขึ้นเว็บไซต์ ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม 2564 ตาม  
URL เดิม 
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/arti
cle_20210315114555.pdf 
ขอแก้ไขเป็น URL ใหม่ 
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
จัดท าแผน 

จ านวน ผลการขับเคลื่อน 
แผน ผล 

 

ครั้งที่ 2 วันที่ 16 เม.ย. 64 ตาม  
URL เดิม 
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/arti
cle_20210419114559.pdf  
 
ขอแก้ไขเป็น URL ใหม่ 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/2
02106/m_news/32094/204782/file_download/cc16
d2ee27ae8f3dfd8f7b064623290e.pdf 
 
ครั้งที่ 3 วันที่ 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
ขับเคลื่อนแผนก ากับ
ติดตามฯ/ประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการในระบบ 
DOC ภายในวันที่ 10 
ของเดือน 

1 มี.ค. – 
31 ก.ค. 
64 

5 
ครั้ง 

3 
ครั้ง 

ครั้งที่ 1 จัดประชุมกองเพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำร
ด ำเนินงำน เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 64 ตำม URL เดิม 
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/arti
cle_20210409110726.pdf 
ขอแก้ไขเป็น URL ใหม่ 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/2
02106/m_news/33395/204717/file_download/586
9c7b9fbe0e4a1b56d9193afa51530.pdf 
 

ครั้งที่ 2 จัดประชุมกองเพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำร
ด ำเนินงำน เมื่อวันที่ 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 
 

ครั้งที่ 3 จัดประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน 
เมื่อวันที่ 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
จัดท าแผน 

จ านวน ผลการขับเคลื่อน 
แผน ผล 

6. บันทึกผลการ
ปฏิบัติการในระบบ 
DOC ทุกวันที่ 25-30 
ของเดือน 

1 มี.ค. – 
31 ก.ค. 
64 

5 
ครั้ง 

2 
ครั้ง 

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

ครั้งที่ 2 เดือน เม.ย. ตาม URL เดิม 
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/articl

e_20210506094444.pdf 

ขอแก้ไขเป็น URL ใหม่ 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/2
02106/m_news/33395/204717/file_download/813
d7dd65ac05e19cfe81dd982cf248e.pdf 
 

ครั้งที่ 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 
 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 
ตัวช้ีวัดที่ 3.2... 

 ตัวช้ีวัดที่ 3.2  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) กรมอนามัย  
 นายรังสฤษดิ์  เชื้อดวงผุย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รายงานผลการติดตาม ก ากับ ตัวชี้วัด 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 ดังนี้  
 เนื่องด้วยกองคลังได้เปลี่ยนใช้เว็บไซต์กองคลังใหม่ ท าให้ข้อมูลตัวชี้วัดต่าง ๆ ในเว็บไซต์กอง
คลังเก่าไม่สามารถเปิดดูข้อมูลได้ จึงขอแจ้งข้อมูลเว็บไซต์ใหม่ที่เกี่ยวกับข้องรอบ 5 เดือนหลัง ที่จะอยู่เว็บไซต์ใหม่ 
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
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  การด าเนินงานของตัวชี้วัด ITA เป็นการด าเนินงานในการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ซึ่ งก็คือบุคลากรภายในหน่วยงานกองคลัง โดยวัดการรับรู้ภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเองใน  
5 ตัวชี้วัด คือ 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อ านาจ 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ และ 5) 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต ในรอบ 5 เดือนแรกมีผลประเมินการรับรู้ภาพรวมร้อยละ 92.51 ตัวชี้วัดที่ยังมีระดับ
การรับรู้ต่ าคือเรื่องของการใช้งบประมาณ ดังนั้น กิจกรรมที่ก าหนดภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในรอบ 5 เดือนหลัง    
จึงเน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้ในเรื่องที่ยังมีระดับคะแนนที่ต่ า โดยเพ่ิมช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
เช่นในไลน์กลุ่ม หรือเป็นภาพข่าวกิจกรรม รวมถึงช่องทางการแจ้งเวียนเอกสาร ให้สามารถเข้าถึงบุคลากรมากขึ้น 
เพ่ือเพ่ิมคะแนนการรับรู้ของตัวชี้วัดที่ยังมีระดับการรับรู้ต่ า  
   ระดับคะแนนที่ 4 ในเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นผลการด าเนินงานของการจัดกิจกรรม

สื่อสาร/แจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์การใช้งบประมาณ ในรูปของการถอดบทเรียน การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กฎ 
ระเบียบ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซึ่งจัดโดยกลุ่มงบประมาณ
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เพ่ือให้เกิดการสื่อสาร 2 ทาง มีการน าเสนอข้อมูลและตั้งค าถาม -ตอบค าถาม ร่วม
เสนอความคิด เพ่ือความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องมากขึ้น และน ามาจัดท าภาพข่าวของกิจกรรมเพ่ือมา
สื่อสารในช่องทางไลน์ ที่พิจารณาแล้วว่าเป็นช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย สะดวก เป็นการให้ข้อมูลและแจ้งแหล่งข้อมูล
ส าหรับบุคลากรที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมฯ ในวันดังกล่าวสามารถไปศึกษาหรือท าความเข้าใจในเรื่องของการใช้
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 
 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3.2) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ตัวชี้วัดที่ 3.23 ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารสัญญา ตามพระราชบัญญัติการจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครฐั พ.ศ. 2560   
 นางสาวปวิตรา  รุ่งเรือง นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ รายงานผลการติดตาม ก ากับ 
ตัวชี้วัด ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 ดังนี้ 
 เนื่องด้วยกองคลังได้เปลี่ยนใช้เว็บไซต์กองคลังใหม่ ท าให้ข้อมูลตัวชี้วัดต่าง ๆ ในเว็บไซต์กอง
คลังเก่าไม่สามารถเปิดดูข้อมูลได้ จึงขอแจ้งข้อมูลเว็บไซต์ใหม่ที่เกี่ยวกับข้องรอบ 5 เดือนหลัง ที่จะอยู่เว็บไซต์ใหม่ 
ดังนี้ (ตามเอกสารแนบ) 
  ระดับคะแนนที่ 4 มีการจัดท าผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) ในกระบวนการด าเนินการ
ตามสัญญา คือ 1) กระบวนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา และ 2) กระบวนการงด ลดค่าปรับและการขยายสัญญา 
(เป็นกรณีที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานภาครัฐลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว เป็นดุลพินิจของผู้มี
อ านาจที่จะพิจารณาให้แก้ไขได้ เฉพาะในกรณีท่ีเป็นตามความในมาตรา 97 และพิจารณางด ลดค่าปรับและขยาย 

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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สัญญาได้ตามจ านวนวันที่มีเหตุเกิดข้ึนจริง เฉพาะในกรณีเหตุตามความในมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติ  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 โดยผลการด าเนินงานการจดัท าผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) 
ทั้ง 2 รูปแบบ จะมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานต่อไป ตามลิงก์ 
https://finance.anamai.moph.go.th/th/knowledge-center 
 

(รายละเอียดตามตารางเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3.23) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 

 

เลิกประชุมเวลา ๑6.3๐ น. 
 
 
 นางพิสมัย  พุ่มสุข ผู้จดรายงานการประชุม 
 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://finance.anamai.moph.go.th/th/knowledge-center
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การประชุมเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานการจัดท าตัวชี้วัดของกองคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

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

ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
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การประชุมเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานการจัดท าตัวชี้วัดของกองคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

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

ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
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