




ระเบียบวาระการประชุม 
ติดตามผลการด าเนินงานการจัดท าตัวชี้วัดของกองคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

และเตรียมความพร้อมรับการตรวจของคณะกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลกรมอนามัย  
(Healthy workplace Happy for Life) ครั้งท่ี 10/2564 
วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. 

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

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม                                                           
รายงานการประชุมติดตามผลการด าเนินงานการของกองคลังประจ าปีงบประมาณ  2564  
ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน  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 10/2564 
วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 

  
                                                                     

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

1. นางสาวเกษร  พานิชย์ ผู้อ านวยการกองคลัง ประธาน 
2. นางสาวเอกฤทัย สารนาค นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการเงิน 
3. นางสาวรัตน์ติยา ข าแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ 
4. นางสาวปวิตรา รุ่งเรือง นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัสดุ 
5. นางอรุณี อินทร์ข า นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบัญชี 
6. นางสาวจีระภา   ขาวละเอียด เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ 
7. นางสาวทิตยา ศุภกุลธาดาศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงบประมาณ 
8. นางสาวศศิธร แสนศิลา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มงบประมาณ 
9. นางสาวกนกนาถ ศรีกาญจน์ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงบประมาณ 
10. นางสุพรรณา อายาเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบัญชี 
11. นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบัญชี 
12. นางนภารัตน ์ วงศ์รักษา  นักวิชาการพัสดุช านาญการ กลุ่มพัสดุ 
13. นายรังสฤษดิ ์ เชื้อดวงผุย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุ่มพัสดุ 
14. นางสาวสิริกัญญา หนูบัว เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กลุ่มพัสดุ 
15. นางดวงกมล คล้ายพึ่งสินธุ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มพัสดุ 
16. นางสาวสิดาพร หวังทรัพย์น้อย นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กลุ่มการเงิน 
17. นางสาวบุษณ ี ม่วงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มการเงนิ 
18. นางสาวนุชรา พรมใต้ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มการเงิน 
19. นางพิสมัย พุ่มสุข เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กลุ่มอ านวยการ 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.๓๐ น.  
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนนิการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ประธานแจ้งให้ทราบว่าส าหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการติดตามรายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดค ารับรองฯ กองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 5 เดือนหลังมีตัวชี้วัดจ านวน 8 ตัว  
 ประธานให้ก าชับหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย เมื่อด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง จนถึงขั้นตอน   
ท าสัญญาหรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือ (ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง)ให้รีบส่งเรื่องมาบันทึก PO ในระบบ โดยไม่ให้
ด าเนินการจนถึงขั้นตอนการตรวจรับแล้ว ส่งเรื่องบันทึก PO และส่งเบิกในวันเดียวกัน   

มิติที่ประชุม  รับทราบ   
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2564  
 ประธานขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2564 เมื่อศุกร์ที่ 4 มิถุนายน  2564 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา  
  การติดตามผลการด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลัง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบ 5 เดือนหลัง ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 โดยให้แต่ละทุกกลุ่มงาน
รายงานผลการจัดท าตัวชี้วัดตามความรับผิดชอบดังนี้ 
 

  ตัวชี้วัดที่ 1.31 ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีความรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเพิ่มขึ้นหรือ
มากกว่าก่อนเข้ารับการอบรม 
 นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชี รายงานผลการจัดท าตัวชี้วัดที่ 1.31 
ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 ดังนี้ 
 ด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัดเสร็จสิ้นแล้ว 
 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 1.31) 
มิติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 
และการบริหารความเสี่ยง 
 นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชี รายงานผลการจัดท าตัวชี้วัดที่ 2.1 
ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 ดังนี้ 
  - ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ด าเนินการตามมาตรการ และแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้คือ 
กองคลังได้ให้ผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงานตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องต้น และด าเนินการส่งแบบ
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบประจ าหน่วยงานไตรมาสที่ 3 เรียบร้อยแล้ว 

 - ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ด าเนินการตามกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว  

(รายละเอียดตามตารางเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.1.1 และ 2.1.2) 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2... 
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 ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ 
 นางสาวบุษณี ม่วงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผล การจัดท าตัวชี้วัดที่ 2.2 
ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 ดังนี้ 
 - มาตรการส่งเสริมให้มีความรู้ด้านสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และความสมดุลชีวิตการ
ท างาน จ านวน 5 เรื่องต่อปี ในเดือนมิถุนายน 2564  เรื่องท่ี 5 การป้องกันโรคจากการท างาน  (รายละเอียด
ตามตารางเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.2) 
 - การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดของบุคลากรที่มีอายุ 35 ปี
ขึ้นไป ซึ่งบุคลากรกองคลังที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป   
 - มีการประเมินความเครียดจากการท างานของบุคลากรกองคลังท าคน 
 - ด าเนินงานตามนโยบาย Healthy Workplace Happy  for life  โดยการประเมินความเครียด
จากการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกองคลัง 
 - การก ากับติดตามการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ
ความสุขของคนท างาน และเกณฑ์ 5 ส. กองคลังได้ด าเนินการปรับปรุงพ้ืนภายในกองคลัง ตามแผนซ่อมแซม
อาคารสถานทีแ่ล้ว 
 - จัดให้มีออกก าลังกายและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ในช่วงเวลา 15.45 - 16.00 น. เป็น
ประจ าทุกสัปดาห์ๆ ละ 3 วัน ในวันจันทร์ พุธ และศุกร ์

  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.2) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ตัวชี้วัดที่  2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 

       นางสาวกนกนาถ ศรีกาญจน์ นักวิชาการเงินและบัญชี รายงานผลการติดตามก ากับตัวชี้วัดที่ 
2.3 ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 ดังนี้ 
  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่  30 มิถุนายน 2564 กองคลัง มีผลการ
เบิกจ่ายภาพรวมร้อยละ 83.47 รายจ่ายประจ า ร้อยละ 80.68 และรายจ่ายลงทุนร้อยละ 100 ซึ่งทุกรายจ่าย
กองคลังสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้สูงกว่าเป้าหมายที่กรมก าหนดไว้   
          

 (รายละเอียดตามตารางเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.3) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความส าเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 
 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ ขอรายงานผลการด าเนินงานการจัดท า
ตัวชี้วัดรอบ 5 เดือนหลัง ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการด าเนินงานวิชาการของ
กองคลังฯ ดังนี้ 
 

1. ด าเนินการ... 
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 1. ด าเนินการรายงานผลการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ
บริหารการเงินการคลัง จ านวน 2 กระบวนงาน คือ กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และกระบวนงาน   
ยืมเงินราชการ และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลความรู้บนเว็บไซต์กองคลัง และLINE GROUP D-Fins ซึ่งได้เผยแพร่ 
ข้อมูลความรู้ผ่านช่องทางดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202107/m_news/33395/204716/file_
download/5de543fdae5652193f4faa8306b81adf.pdf 

 

 2. ส าหรับในขั้นตอนการประเมินผลการด าเนินงานพร้อมสรุปบทเรียนการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดท าข้อมูลการประเมินผลฯ  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.5 ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย 
 นางสาวรัตน์ติยา ข าแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ  รายงานผลการ
ด าเนินการตัวชี้วัดที่ 2.5 ว่าไดด้ าเนินกิจกรรมตัวชี้วัดของเดือนมิถุนายน 2564 จ านวน 3 กิจกรรม คือ 
 1. ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ / จัดท ารายงาน รบจ.1 ทุกวันที่ 15 - 20 ของ
เดือน ครั้งที่ 3 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 
 2. รายงานผลการขับเคลื่อนแผนก ากับติดตามฯ/ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC ภายในวันที่ 10 ของเดือน โดยจัดประชุมกองเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 
 3. บันทึกผลการปฏิบัติการในระบบ DOC เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 

 

 ทั้งนี้ กองคลังได้ปรับไปใช้เว็บไซต์ใหม่ตามนโยบายกรมอนามัย จึงท าให้ข้อมูลในเว็บไซต์กองคลัง
เก่าไม่สามารถอ่าน 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 าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

รายการ... 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202107/m_news/33395/204716/file_download/5de543fdae5652193f4faa8306b81adf.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202107/m_news/33395/204716/file_download/5de543fdae5652193f4faa8306b81adf.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202107/m_news/33395/204716/file_download/5de543fdae5652193f4faa8306b81adf.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/th/kpi-64/201300
https://finance.anamai.moph.go.th/th/kpi-64/204717


 -6-  
 

 

 
รายการ ระยะเวลา

จัดท าแผน 
จ านวน ผลการขับเคลื่อน 

แผน ผล 
1. วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) 
ที่ท าให้การขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการกองคลัง    
ไม่บรรลุเป้าหมาย 

1 - 31 มี.ค. 
64 

1 
ครั้ง 

1 
ครั้ง 

ด าเนินการวิเคราะห์  GAP   
ตาม URL เดิม 
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article

/article_20210505142944.pdf 

ขอแก้ไข URL เป็น 

 

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

upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/
m_news/33395/204717/file_download/bc496f8876e00d07
c82ccbda1b5789aa.pdf 

2. จัดท ามาตรการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการของ
หน่วยงาน 

1 - 31 มี.ค. 64 1 
ครั้ง 

1 
ครั้ง 

ก าหนดมาตรการในการขับเคลื่อน  
ตาม  URL เดิม 
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article

/article_20210505142944.pdf 

ขอแก้ไข URL เป็น 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-

upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/
m_news/33395/204717/file_download/bc496f8876e00d07
c82ccbda1b5789aa.pdf 

3. สื่อสารแผนการจัดสรรเงิน
งบประมาณ 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

/article_20210421140006.pdf 

ขอแก้ไขเป็น URL ใหม่ 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73
d8f/202106/m_news/33395/204717/file_dow
nload/5ec4be6119fa533c990e2e7a4da15f53.
pdf 
 

4. ติดตามเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ / 
จัดท ารายงาน รบจ.1     
ทุกวันที่ 15 - 20 ของเดือน 

1 มี.ค. - 31
ก.ค. 64 

5 
ครั้ง 

4 
ครั้ง 

กองคลังได้จัดท า รบจ.1 ขึ้นเว็บไซต์ ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม 2564 ตาม  
URL เดิม 
http://finance.anamai.moph.go.th/download/articl
e/article_20210315114555.pdf 
ขอแก้ไขเป็น URL ใหม่ 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73

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
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
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รายการ ระยะเวลา
จัดท าแผน 

จ านวน ผลการขับเคลื่อน 
แผน ผล 

d8f/202106/m_news/32094/204774/file_dow
nload/d5996dbd86ac753bbb0fb65710f0bc6d.
pdf 
 

ครั้งที่ 2 วันที่ 16 เม.ย. 64 ตาม  
URL เดิม 
http://finance.anamai.moph.go.th/download/articl
e/article_20210419114559.pdf  
ขอแก้ไขเป็น URL ใหม่ 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73
d8f/202106/m_news/32094/204782/file_dow
nload/cc16d2ee27ae8f3dfd8f7b064623290e.
pdf 
ครั้งที่ 3 วันที่ 14 พ.ค. 64 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73
d8f/202106/m_news/32094/204783/file_dow
nload/26ec7dc1d11b0960033d4d7cbbebe1cf.
pdf 
ครั้งที่ 4 วันที่  15 มิถุนายน 2564  ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73
d8f/202106/m_news/32094/205132/file_dow
nload/766adc6da2c8f8808d6408c8d1b7034
5.pdf 
 

5. รายงานผลการขับเคลื่อน
แผนก ากับติดตามฯ/ประชุม
ติดตามความก้าวหน้าผล
การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการในระบบ 
DOC ภายในวันที ่10 ของเดือน 

1 มี.ค. – 31 
ก.ค. 64 

5 
ครั้ง 

4 
ครั้ง 

ครั้งที่ 1 จัดประชุมกองเพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงาน เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 64 ตาม URL เดิม 
http://finance.anamai.moph.go.th/download/articl
e/article_20210409110726.pdf 
ขอแก้ไขเป็น URL ใหม่ 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73
d8f/202106/m_news/33395/204717/file_dow
nload/5869c7b9fbe0e4a1b56d9193afa51530.
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
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/32094/204782/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
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/32094/205132/file_download/766adc6da2c8f8808d6408c8d1b70345.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/205132/file_download/766adc6da2c8f8808d6408c8d1b70345.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/205132/file_download/766adc6da2c8f8808d6408c8d1b70345.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/205132/file_download/766adc6da2c8f8808d6408c8d1b70345.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/32094/205132/file_download/766adc6da2c8f8808d6408c8d1b70345.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/5869c7b9fbe0e4a1b56d9193afa51530.pdf
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จ านวน ผลการขับเคลื่อน 
แผน ผล 

 

ครั้งที่ 2 จัดประชุมกองเพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงาน เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 64 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73
d8f/202106/m_news/33395/204717/file_dow
nload/2135f8135be5e346be83471f07c8bae2
.pdf 
 

ครั้งที่ 3 จัดประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงาน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73
d8f/202106/m_news/33395/204717/file_dow
nload/62f30263268036adb5584460f9d898b
6.pdf 
ครั้งที่ 4 จัดประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงาน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564  

6. บันทึกผลการปฏิบัติการ
ในระบบ DOC ทุกวันที่   
25 - 30 ของเดือน 

1 มี.ค. – 31 
ก.ค. 64 

5 
ครั้ง 

4 
ครั้ง 

บันทึกผล DOC  
ครั้งที่ 1 เดือน เดือน มี.ค. 64 ตาม URL เดิม 
http://finance.anamai.moph.go.th/download/articl
e/article_20210405163330.pdf 
ขอแก้ไขเป็น URL ใหม่ 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73
d8f/202106/m_news/33395/204717/file_dow
nload/f55b75c15fc730aa25c3c8496168ad38.
pdf 
 

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

/article_20210506094444.pdf 

ขอแก้ไขเป็น URL ใหม่ 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73
d8f/202106/m_news/33395/204717/file_dow
nload/813d7dd65ac05e19cfe81dd982cf248e.
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
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/62f30263268036adb5584460f9d898b6.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/62f30263268036adb5584460f9d898b6.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/62f30263268036adb5584460f9d898b6.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/62f30263268036adb5584460f9d898b6.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204717/file_download/62f30263268036adb5584460f9d898b6.pdf
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
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/813d7dd65ac05e19cfe81dd982cf248e.pdf
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รายการ ระยะเวลา
จัดท าแผน 

จ านวน ผลการขับเคลื่อน 
แผน ผล 

ครั้งที่ 3 เดือน พ.ค. ตาม URL  
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73
d8f/202106/m_news/33395/204717/file_dow
nload/9bde01b4f1d6a6769e2048e421ee55e
4.pdf
ครั้งที่ 4 เดือน มิ.ย. 64 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73
d8f/202107/m_news/33395/204717/file_dow
nload/ad5d4968b3530561c5eccdf4bcfd4f70. 
pdf 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) กรมอนามัย  

นายรังสฤษดิ์  เชื้อดวงผุย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รายงานผลการติดตาม ก ากับ ตัวชี้วัด 
ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 ดังนี้  

การด าเนินงานของตัวชี้วัด ITA ในเดือนมิถุนายน เน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
“คุณธรรม สุจริต” และปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท าในองค์กร เพ่ือสื่อสารเป็นภาพเชิงสัญลักษณ์ในช่องทาง  
ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่นในไลน์กลุ่ม รวมถึงช่องทางการแจ้งเวียนเอกสารให้สามารถเข้าถึงบุคลากรมากขึ้น 
เพ่ือเพ่ิมคะแนนการรับรู้ของตัวชี้วัดที่ยังมีระดับการรับรู้ต่ าตามแผนปฏิบัติการ การด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  

ระดับคะแนนที่ 4 ในเดือนมิถุนายน 2564 เป็นผลการด าเนินงานของการประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร “คุณธรรมสุจริต” แจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์พฤติกรรมใดหรือการปฏิบัติใดที่เรียกว่าเป็นการทุจริต 
การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นสิ่งท่ีไม่พึงปฏิบัติ (Don’t) ในหน่วยงาน เช่น ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) 
ที่เอ้ือประโยชน์เฉพาะรายรายหนึ่ง ก าหนดราคากลางสูงกว่ามาตรฐานราคากลางที่ก าหนดหรือราคาสูงเกินจริง
กว่าท้องตลาด เรียกเก็บเงิน/ผลประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย เอ้ือประโยชน์ตนเองหรือ
ผู้ใดผู้หนึ่ง และปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท าในองค์กร เพ่ือเป็นการเน้นย้ าสิ่งที่ไม่พึงปฏิบัติ (Don’t)  และ
สิ่งที่พึงปฏิบัติ (Do) ในหน่วยงาน เป็นการสื่อสารผ่านภาพอินโฟกราฟิกส์ซึ่งจดจ าได้ง่าย สามารถเข้าใจและปฏิบัติ
ได้ถูกต้องมากขึ้น เพ่ือประชาสัมพันธ์ในช่องทางของการแจ้งเวียนและทางไลน์ ซึ่งเป็นเป้าหมายคุณธรรมสุจริต
ของหน่วยงาน  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3.2) 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

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
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/202107/m_news/33395/204717/file_download/ad5d4968b3530561c5eccdf4bcfd4f70.%20pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202107/m_news/33395/204717/file_download/ad5d4968b3530561c5eccdf4bcfd4f70.%20pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202107/m_news/33395/204717/file_download/ad5d4968b3530561c5eccdf4bcfd4f70.%20pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202107/m_news/33395/204717/file_download/ad5d4968b3530561c5eccdf4bcfd4f70.%20pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202107/m_news/33395/204717/file_download/ad5d4968b3530561c5eccdf4bcfd4f70.%20pdf
rungsarid.c
Highlight

rungsarid.c
Highlight
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ตัวชี้วัดที่ 3.23 ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารสัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   

นางสาวปวิตรา  รุ่งเรือง นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ รายงานผลการติดตาม ก ากับ 
ตัวชี้วัด ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 ดังนี้ 

 ระดับคะแนนที่ 4 มีการจัดท าผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) ในกระบวนการด าเนินการ
ตามสัญญา คือ กระบวนการบอกเลิกสัญญา จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ซึ่งโครงการที่ใช้เกณฑ์
ราคาในการพิจารณาคัดเลือก จะได้ผู้ประกอบการที่เสนอราคาต่ าสุด ซึ่งเป็นราคาที่ต่ ากว่าราคากลาง และ  
ต่ ากว่าวงเงินงบประมาณค่อนข้างมาก โดยผู้ประกอบการมีหนังสือแสดงเจตจ านงยืนยันถึงขีดความสามารถ  
ในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงได้ แต่ในการเข้ามาปฏิบัติงานจริง ผู้ประกอบการมักจะปฏิบัติงานไม่เป็น       
ตามสัญญา จนเป็นสาเหตุหนึ่งท าให้เกิดการบอกเลิกสัญญา รวมทั้งปัจจัยสาเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาด้านอ่ืนๆ 
ซึ่งผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างยังคงเกิดความไม่เข้าใจในการปฏิบัติงาน จึงจัดท ากระบวนการบอกเลิกสัญญา 
เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานได้อย่างรัดกุมไม่ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน โดยผลการด าเนินงานการจัดท าผังการ
ปฏิบัติ งาน (Flowchart)  จะมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของกองคลั ง กลุ่ มพัสดุ  เมนูคลั งความรู้ 
ตามลิงก ์https://finance.anamai.moph.go.th/th/knowledge-center 

(รายละเอียดตามตารางเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3.23) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอื่นๆ 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนและประเมินสถานที่ท างานน่าอยู่ 
น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน (Healthy workplace Happy for Life) จะเข้าตรวจ
กองคลังในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ดังนั้น จึงให้ด าเนินการดังนี้ 

1) มอบนางสาวสิริกัญญา  หนูบัว  ถ่ายรูปพ้ืนที่เป็นรอยไม่เรียบร้อย เพ่ือส่งให้ผู้รับเหมามา
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เรียบร้อย 

2) ให้เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดบริเวณโต๊ะท างานพร้อมจัดเอกสาร วัสดุสิ่งของ และสายไฟ
ให้เรียบร้อยสวยงามตามเกณฑ์การประเมินสถานที่ท างานน่าอยู่ฯ และมอบให้นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด 
น าเกณฑ์การประเมินสื่อสารให้เจ้าหน้าที่กองคลังทราบอีกครั้ง 

3) ห้ามวางวัสดุสิ่งของไว้ใต้โต๊ะท างาน
4) ให้ถ่ายรูปก่อนท า/หลัง
5) ในวันที่ 8, 12 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการคณะกรรมการ Healthy workplace

Happy for Life ของกองคลังตรวจสอบความเรียบร้อย ก่อนที่จะมีการตรวจจริงในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 
6) การประกวดรางวัล 5 ส ในครั้งนี้มีรางวัลจ านวน 1 รางวัล ให้ส าหรับผู้ที่สามารถจัดเก็บ

เอกสาร/วัสดุสิ่งของและบริเวณโต๊ะท างานได้สะอาดเรียบร้อย 
 เลิกประชุมเวลา ๑2.0๐ น. 

นางพิสมัย  พุ่มสุข ผู้จดรายงานการประชุม 
นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด ผู้ตรวจรายงานการประชุ 
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การประชุมติดตามผลการด าเนินงานการจัดท าตัวชี้วัดของกองคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และเตรียมความพร้อมรับการตรวจของคณะกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลกรมอนามัย  

(Healthy workplace Happy for Life) ครั้งที่ 10/2564 
วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 





เอกสารแนบ ตชว.ที� 3.2





ทุจริต 

“จัดซ้ือจัดจ้าง”

เอือ้ประโยชน์ตนเอง

หรือผู้ใดผู้หน่ึง

ได้งานทีไ่ม่มีคุณภาพ/

ใช้งานไม่คุ้มค่าไม่เกดิ

ประโยชน์

กาํหนดคุณลกัษณะ

เฉพาะ (TOR) 

ทีเ่อือ้ประโยชน์เฉพาะ

รายใดรายหน่ึง

กาํหนดราคากลางสูงกว่า

มาตรฐานราคากลาง

ทีก่าํหนดหรือราคาสูง

เกนิจริงกว่าท้องตลาด

เรียกเกบ็เงิน/

ผลประโยชน์ 

มีผลประโยชน์

ทบัซ้อนหรือ

มีส่วนได้ส่วนเสีย

คุณธรรม สุจริต กองคลงั กรมอนามัย

เอกสารแนบตัวชี้ที่ 3.2 



ไมเขารวมกิจกรรมท่ีกองจัดข้ึน1

มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง

ใหดีท่ีสุด
3

ละท้ิง หรือละเลย ไมปฏิบัติหนาท่ี

ของตนเอง
3

ปฏิบัติตามระเบียบคําส่ังของทางราชการ2

ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามระเบียบ คําส่ัง 

ของหนวยงาน
2

ใหความรวมมือและเขารวมกิจกรรมของ

กองทุกครั้ง1

คุณธรรม สุจริต กองคลงั กรมอนามัย
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