






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
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 - 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
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 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
ดําเนินงานตามแผนปฏิบั ติการในระบบ 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... 

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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 ตัวช้ีวัดท่ี 3.2  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) กรมอนามัย  
 นายรังสฤษดิ์  เชื้อดวงผุย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รายงานผลการติดตาม กํากับ ตัวชี้วัด 
ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 ดังนี้  
 เนื่องดวยกองคลังไดเปลี่ยนใชเว็บไซตกองคลังใหม ทําใหขอมูลตัวชี้วัดตาง ๆ ในเว็บไซต 
กองคลังเกาไมสามารถเปดดูขอมูลได จึงขอแจงขอมูลเว็บไซตใหมท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัดในรอบ 5 เดือนหลัง  
ท่ีปรากฎบนเว็บไซตใหม ดังนี้ (ตามเอกสารแนบ) 
  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 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดท่ี 3.23... 

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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 ตัวช้ีวัดท่ี 3.23 รอยละความสําเร็จของการจัดทําผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) การจัดซ้ือจัดจาง
และการบริหารสัญญา ตามพระราชบัญญัติการจดัซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดภุาครฐั พ.ศ. 2560   
 นางสาวปวิตรา  รุงเรือง นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ รายงานผลการติดตาม กํากับ 
ตัวชี้วัด ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 ดังนี้ 
 เนื่องดวยกองคลังไดเปลี่ยนใชเว็บไซตกองคลังใหม ทําใหขอมูลตัวชี้วัดตาง ๆ ในเว็บไซต 
กองคลังเกาไมสามารถเปดดูขอมูลได จึงขอแจงขอมูลเว็บไซตใหมท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัดในรอบ 5 เดือนหลัง  
ท่ีปรากฎบนเว็บไซตใหม ดังนี้ (ตามเอกสารแนบ) 
  ระดับคะแนนท่ี 4 มีการจัดทําผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) ในกระบวนการดําเนินการ

ตามสัญญา คือ 1) กระบวนการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา และ 2) กระบวนการงด ลดคาปรับและการขยายสัญญา 

(เปนกรณีท่ีผูขาย/ผูรับจางท่ีสวนราชการหรือหนวยงานภาครัฐลงนามในสัญญาหรือขอตกลงแลว เปนดุลพินิจของผูมี

อํานาจท่ีจะพิจารณาใหแกไขได เฉพาะในกรณีท่ีเปนตามความในมาตรา 97 และพิจารณางด ลดคาปรับและขยาย 

 สัญญาไดตามจํานวนวันท่ีมีเหตุเกิดข้ึนจริง เฉพาะในกรณีเหตุตามความในมาตรา 102 แหง

พระราชบัญญัติ การจัดซ้ือจัดจางและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 โดยผลการดําเนินงานการจัดทําผงัการ

ปฏิบัติงาน (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
rungsarid.c
Highlight
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การประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานการจัดทําตัวช้ีวัดของกองคลังประจําปงบประมาณ 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 
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การประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานการจัดทําตัวช้ีวัดของกองคลังประจําปงบประมาณ 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 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



ตัวช้ีวัดท่ี 3.23 รอยละความสําเร็จของการจัดทําผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) การจัดซ้ือจัดจางและ

การบริหารสัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

เนื่องดวยกองคลังไดเปลี่ยนใชเว็บไซตกองคลังใหม ทําใหขอมูลตัวชี้วัดตาง ๆ ในเว็บไซตกองคลังเกา 

ไมสามารถเปดดูขอมูลได จึงขอแจงขอมูลเว็บไซตท่ีเก่ียวกับของรอบ 5 เดือนหลัง ท่ีจะอยูเว็บไซตใหม ดังนี้ 

1. รายงานการวิเคราะหสถานะการณ ตัวชี้วัดท่ี 3.2.3 รอยละความสําเร็จของการจัดทําผังการปฏิบัติงาน 

(Flowchart) 

ลิงกเกา  http://financeold.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7393 

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

upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204721/file_downl

oad/0b9e04d15480141eabbb42dd005f2b31.pdf 

2. เอกสารสรุปประเด็นความรูแก C-SH 

ลิงกเกา  http://financeold.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7412 

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

upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204721/file_downl

oad/5d05a2c97ba2ef58d52f65a5fcf25f3a.pdf 

3. รายงานการประชุมตัวชี้วัด ครั้งท่ี 7-2564 (7 เม.ย.64) 

ลิงกเกา  http://financeold.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7331 

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

upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204721/file_downl

oad/de3ee3f4b50dd12c8c67385572060ed8.pdf 

4. รายงานการประชุมตวช. ครั้งท่ี 8 -2564 (6 พ.ค.64) 

ลิงกเกา  http://financeold.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7411 

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

upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204721/file_downl

oad/8a77ec6695577baabe0bb78d14ff0caa.pdf 
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ลําดับ
ผังงาน

(Flow Chart)
ระยะเวลา 

(วัน)

ขั้นตอนการทํางาน

(Work Flow)

ผูรับผิดชอบ

(ตําแหนง/กลุม/ฝาย)

1

1

หนวยงานเจาของสัญญารับหนังสือขอขยายสัญญา 

ของดหรือลดคาปรับของผูรับจาง
หนวยงานเจาของสัญญา

2

7

ผูควบคุมงานดําเนินการตรวจสอบปญหาและ

อุปสรรคสรุปขอเท็จจริงที่เปนเหตุใหผูรับจางไม

สามารถดําเนินการใหเปนไปตามสัญญาได แลวสรุป

รวบรวมปญหาอุปสรรคเสนอคณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุ

ผูควบคุมงาน

3

3

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอความเห็นชอบ

พรอมเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบการพิจารณา

ตอหนวยงานเจาของสัญญา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

4

3

หนวยงานเจาของสัญญาตรวจสอบรายงาน/หลักฐาน

- กรณีถูกตอง จัดทําบันทึกขออนุมัติขอ งดหรือลด 

คาปรับของผูรับจางพรอมหลักฐานประกอบทั้งหมด

เสนอผูมีอํานาจผานหัวหนาเจาหนาที่

- กรณีไมถูกตอง สงเรื่องใหคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุ

เพื่อทบทวน

หนวยงานเจาของสัญญา

5

3

หน. เจาหนาที่ใหเสนอความเห็นเสนอตอผูมีอํานาจ

- กรณีเห็นควรขยาย ตามความของ ม. 102 
1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงาน

ของรัฐ

2) เหตุสุดวิสัย

3) เหตุเกิดจากพฤติการณอันใดอันหนึ่งที่คูสัญญาไมตอง

รับผิดตามกฎหมาย 

4) เหตุอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

สรุปความเห็นเสนอผูมีอํานาจตามขอเท็จจริง

ตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ที่ควรขยายฯ 

ใหกับผูรับจาง

- กรณีไมควรขยายฯ ดวยไมเปนเหตุตาม มาตรา 

102 ใหความเห็นตอผูมีอํานาจ

หัวหนาเจาหนาที่

6

2

ผูมีอํานาจ ใชดุลพินิจที่จะพิจารณาไดตามจํานวน

วันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ตามความในมาตรา 102 ซึ่ง

ไมวากรณีเห็นชอบหรือไมเห็นชอบก็ตามใหแจง

หนวยงานเจาของสัญญาทราบ

แจงผูรับจาง

ผูมีอํานาจ

(ผอ.สํานัก/กอง/ศูนย/

รองสาย,อธิบดี)

7

1

หนวยงานเจาของสัญญา แจงผลการพิจารณาให

ผูรับจางทราบ สําเนาใหผูที่เกี่ยวของทราบ และ

รวบรวมเรื่องแนบทายสัญญาไวเปนหลักฐาน

หนวยงานเจาของสัญญา

(สํานัก/กอง/ศูนย)

8
20

กระบวนงานการงด ลดคาปรับ และการขยายสัญญา

เริ่มตน

รับหนังสือของด ลด คาปรับ/ขยาย
สัญญาของผูรับจาง

เสนอความเห็น

ตรวจสอบหลักฐาน

หน. จนท.ให
ความเห็น

สรุปปญหาอุปสรรค

ถูกตอง

ไมถูกตอง

ผูมีอํานาจ
พิจารณา

แจงผลการพิจารณาใหผูรับจางทราบ

สิ้นสุด

- ผูรับจาง ไดรับ
ผลกระทบจากเหตุขอใด 
ตาม ม.102 เริ่มตน -
สิ้นสุด เมื่อใด
-- ผูรับจาง ควรไดรับการ
ขยายฯ จากเหตุท่ีเกิดข้ึน
จริง เปนจํานวน...วัน/
จํานวนเงิน...บาท

ดวยขอเท็จจริง
ไมเปนตามความ
ในมาตรา 102

แหง พ.ร.บ. การจัดซื้อ
จัดจางฯ

ไมควรขยายฯ ควรขยายฯ

เอกสารแนบ ตัวชีวัดที่ 3.23



ลําดับ
ผังงาน

(Flow Chart)
ระยะเวลา

ขั้นตอนการทํางาน

(Work Flow)

ผูรับผิดชอบ

(ตําแหนง/กลุม/ฝาย)

1 15 นาที กลุมอํานวยการ กองคลังรับเรื่องขออนุมัติขอแกไขสัญญาจาก

สํานัก/กอง/กลุม/ศูนย สงให

จนท.กลุมอํานวยการ กองคลัง

2 10 นาที กลุมอํานวยการ สงใกกลุมพัสดุ เจาหนาที่กลุมอํานวยการ กองคลัง

3 1 - 2 วัน เจาหนาที่พัสดุผูไดรับมอบหมายตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร

หลักฐานใหถูกตองครบถวน ตามเงื่อนไขการแกไขสัญญา มาตรา 97  

เสนอกรมผานหัวหนาเจาหนาที่ หากไมถูกตองสงคืน สํานัก/กอง/

กลุม/ศูนย แกไข

เจาหนาที่พัสดุ กองคลัง

4 1 วัน หัวหนาเจาหนาที่ใหความเห็นเสนอผูอํานวยการกองคลัง หัวหนาเจาหนาที่

5 1 วัน ผูอํานวยการกองคลัง ใหความเห็นเสนอผูมีอํานาจพิจารณา          

(อธิบดี /รองฯ ในสายงานกํากับของสํานัก/กอง/กลุม/ศูนย)

ผูอํานวยการกองคลัง

6 1 วัน ผูมีอํานาจ (อธิบด/ี รองฯในสายงานกํากับของสํานัก/กอง/กลุม/ศูนย)

 อนุมัติใหแกไขสัญญาตามที่เสนอ

ผูมีอํานาจ(อธิบด/ีรองฯในสายงาน

กํากับของสํานัก/กอง/ศูนย)

7 กลุมอํานวยการสงเอกสารกลับกลุมพัสดุ เพื่อดําเนินการจัดทําสัญญา 

(สัญญาแกไข)

เจาหนาที่กลุมอํานวยการ กองคลัง

8 เจาหนาที่พัสดุผูไดรับมอบหมายดําเนินการจัดทําสัญญา (สัญญาแกไข)

 ตามหมวด 9 แหง พรบ.การรจัดซื้อจัดจางฯ ใหผูขาย/ผูรับจางลงนาม

ในสัญญา หัวหนาเจาหนาที่ลงนามพยาน สงใหนิติกร กองการ

เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง

เจาหนาที่พัสดุ กองคลัง

9 นิติกรตรวจความถูกตองของสัญญา (สัญญาแกไข)

- ไมถูกตอง แจงใหเจาหนาที่พัสดุผูไดรับมอบหมาย แกไขขอความใน

สัญญา/เอกสารแนบทายสัญญา ใหถูกตอง

- ถูกตอง นิติกรลงนามเปนพยานในสัญญา และเอกสารแนบทาย

สัญญาทุกแผน สงกลับให กลุมอํานวยการ กองคลัง

นิติกร กองการเจาหนาที่

กองคลัง เสนอสัญญา (สัญญาแกไข) ที่ผานความเห็นชอบจากนิติกร 

เสนอผูมีอํานาจลงนาม

ผูอํานวยการกองคลัง

10 ผูมีอํานาจลงนาม  ลงนามสัญญา สงคืนกองคลัง ผูมีอํานาจ (อธิบด/ี รองฯ ในสาย

งานกํากับของสํานัก/กอง/กลุม/

ศูนย)

11 กลุมอํานวยการ สงกลับกลุมพัสดุ จนท.กลุมอํานวยการ กองคลัง

12 เจาหนาที่พัสดุผูไดรับมอบหมาย จัดทําสําเนาสัญญา(สัญญาแกไข)

ใหกับผูขาย/ผูรับจาง สํานัก/กอง/กลุม/ ศูนย เพื่อบริหารสัญญาตอไป

เจาหนาที่พัสดุ กองคลัง

หลัก ตามมาตรา 97  "สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือที่ลงนามแลวจะแกไขไมได"

ขอยกเวน ในกรณีดังตอไปนี้ ใหอยูในดุลพินิจของผูมีอานาจที่จะพิจารณาอนุมัติใหแกไขได

            (1) เปนการแกไขตามมาตรา 93 วรรคหา (แกตามคําแนะนํา สนง.อัยการสูงสุด)

            (2) ในกรณีที่มีความจาเปนตองแกไขสัญญาหรือขอตกลงหากการแกไขนั้น ไมทาใหหนวยงานของรัฐเสียประโยชน

**การแกไขสัญญาที่เห็นวาจะมีปญหาในทางเสียประโยชนหรือไมรัดกุมเพียงพอใหสงสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาใหความเห็นชอบกอน

**การแกไขสัญญาหรือขอตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เปนผลใหผูมีอํานาจ อนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจางเปลี่ยนไป ตองใหผูมีอํานาจตามวงเงินที่เพิ่มขึ้นอนุมัติดวย

**การแกไขสัญญาหรือขอตกลงเพื่อลดวงเงิน ผูมีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อ /สั่งจางเดิมเปนผูอนุมัติ

**การแกไขสัญญาหรือขอตกลงตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

  หากจําเปนตองเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาการสงมอบหรือขยายเวลาในการทํางานใหตกลงไปพรอมกัน

ขั้นตอนการแกไขสัญญาวงเงินเกินสองลานบาท (อํานาจกรมฯ)

            (3) เปนการแกไขเพื่อประโยชนแกหนวยงานของรัฐหรือประโยชนสาธารณะ (4) กรณีอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

รับเรื่อง

สงเรื่องใหกลุมพัสดุ

หัวหนาเจาหนาท่ีใหความเห็นเสนอผูอํานวยการกอง

ผูอํานวยการกองคลัง เสนอความเห็นผูมีอํานาจพิจารณา

ตรวจสอบเอกสาร

ไมถูกตอง

ผูมีอํานาจอนุมัติ

กลุมอํานวยการ กองคลัง

สิ้นสุด

กลุมอํานวยการสงเอกสารกลับกลุมพัสดุ

กลุมพัสดุจัดทําสัญญา (สัญญาแกไข)

นิติกร
ตรวจความถูกตอง

ผูมีอํานาจลงนาม

ถูกตอง

ไมถูกตอง

ถูกตอง

กองคลัง

กลุมพัสดุ กองคลัง
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