
ระเบียบวาระการประชุม 
ติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำตัวช้ีวัดของกองคลังประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

และเตรียมความพรอมรับการตรวจของคณะกรรมการขับเคล่ือนและประเมินผลกรมอนามัย  
(Healthy workplace Happy for Life) ครั้งท่ี 11/2564 

วันพุธท่ี 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. 
ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ช้ัน 2 กรมอนามัย 

--------------------------------------------- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม                                                           
รายงานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการของกองคลังประจำปงบประมาณ  2564  
ครั้งท่ี 10/2564 เม่ือวันจันทรท่ี 5 กรกฎาคม  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 10/2564 

วันพุธท่ี 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. 
ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ช้ัน 2 กรมอนามัย 

  
                                                                     

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

1. นางสาวเกษร  พานิชย ผูอำนวยการกองคลัง ประธาน 
2. นางสาวเอกฤทัย สารนาค นักวิชาการเงินและบัญชชีำนาญการพิเศษ หัวหนากลุมการเงิน 
3. นางสาวรัตนติยา ขำแกว นักวิชาการเงินและบัญชชีำนาญการพิเศษ หัวหนากลุมงบประมาณ 
4. นางสาวปวิตรา รุงเรือง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ หัวหนากลุมพัสดุ 
5. นางอรุณี อินทรขำ นักวิชาการเงินและบัญชชีำนาญการพิเศษ หัวหนากลุมบัญชี 
6. นางสาวจีระภา   ขาวละเอียด เจาพนักงานธุรการอาวุโส หัวหนากลุมอำนวยการ 
7. นางสาวทิตยา ศุภกุลธาดาศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมงบประมาณ 
8. นางสาวศศิธร แสนศิลา เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุมงบประมาณ 
9. นางสพุรรณา อายาเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมบัญชี 
10. นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมบัญชี 
11. นางนภารัตน วงศรักษา  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กลุมพัสดุ 
12. นางสาวอุษณี ทองชมพู พนักงานพัสดุ ระดับ ส3 กลุมพัสดุ 
13. นางสาวบุษณี มวงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมการเงิน 
14. นางพิสมัย พุมสุข เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุมอำนวยการ 
15. นางสาวพิมพร ตาดี เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุมอำนวยการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.๓๐ น.  
 ประธานกลาวเปดประชุม และดำเนนิการพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังตอไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ประธานแจงใหทราบวาสำหรับการประชุมครั้งนี้ เปนการติดตามรายงานความกาวหนาตามแผนปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดคำรับรองฯ กองคลัง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 5 เดือนหลังมีตัวชี้วัดจำนวน 8 ตัว  
  

มิติท่ีประชุม  รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ ... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 10/2564  
 ประธานขอใหท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 10/2564 เม่ือจันทรท่ี 5 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.30 – 12.00 น. 
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอท่ีประชุมพิจารณา  
  การติดตามผลการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองคลัง 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบ 5 เดือนหลัง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยใหแตละทุกกลุมงาน
รายงานผลการจัดทำตัวชี้วัดตามความรับผิดชอบดังนี้ 
 

  ตัวช้ีวัดท่ี 1.31 รอยละ 80 ของบุคลากรมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมข้ึนหรือ

มากกวากอนเขารับการอบรม 

 นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชี รายงานผลการจัดทำตัวชี้วัดท่ี 1.31 
ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี้  

การรายงานผลการจัดทำตัวชี้วัด มีการดำเนินการ ตามมาตรการ/กิจกรรมภายใตแผนการขับเคลื่อน
มาตรการ ในรอบ 5 เดือนหลัง ของปงบประมาณ 2564 (มีนาคม – กรกฎาคม 2564) โดยรายงานผล output 
และ outcome ตามเกณฑระดับคะแนน ท่ี 4 และ 5 เรียบรอยแลว 
 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 1.31) 

มิติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 

และการบริหารความเส่ียง 

 นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชี รายงานผลการจัดทำตัวชีว้ัดท่ี 2.1 
ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี้  

 - ตัวช้ีวัดท่ี 2.1.1 มีการดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใตแผนการขับเคลื่อนมาตรการ  
ในรอบ 5 เดือนหลัง ของปงบประมาณ 2564 (มีนาคม – กรกฎาคม 2564) โดยรายงานผลระดับท่ี 4 ผลผลิต
การดำเนินงานตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อนท่ีกำหนด (Output) และระดับท่ี 5 ผลลัพธของตัวชี้วัด 
(Outcome) เรียบรอยแลว 
 
 - ตัวช้ีวัดท่ี 2.1.2 ดำเนินการตามกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบ 5 เดือนหลัง  
ของปงบประมาณ 2564 (มีนาคม – กรกฎาคม 2564) เรียบรอยแลว  
 

(รายละเอียดตามตารางเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 2.1.1 และ 2.1.2) 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพ 
 นางสาวบุษณี มวงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผล การจัดทำตัวชี้วัดท่ี 2.2 
ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี้ 

จากการตรวจ... 
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 -จากการตรวจประเมินผลสถานท่ีทำงานนาอยู นาทำงานเสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุข
ของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) รอบ 5 เดือนหลัง ระหวางวันท่ี 20 - 23 กรกฏาคม 2564      
ผูประเมินทีม 4 พบวา กองคลังไดคะแนนการประเมินตามเกณฑการประเมิน 5ส คะแนนเต็ม 42 คะแนนผลการประเมิน 
37 คะแนน เกณฑการประเมินสถานท่ีทำงานนาอยู นาทำงานเสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน 
(Healthy Workplace Happy for Life) ระดับดี 44 คะแนน ผลการประเมิน 39.80 คะแนน ระดับดีมาก    
ผลการประเมินได 3.60 คะแนน กองคลังไดยื่นขออุทธรณคะแนนตอคณะกรรมการฯ ตามเอกสารแนบทายนี้ 

- รายงานผลการตรวจสุขภาพประจำป 2564 ของกองคลัง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

ขาราชการ    จำนวนท้ังหมด 28 คน   ตรวจสุขภาพแลว   23 คน 

พนักงานราชการ  จำนวนท้ังหมด 18 คน  ตรวจสุขภาพแลว     -  คน 

ลูกจางประจำ            จำนวนท้ังหมด 15 คน  ตรวจสุขภาพแลว    9  คน 

จางเหมา  จำนวนท้ังหมด   2 คน  ตรวจสุขภาพแลว    -   คน 

     รวมท้ังส้ิน 63 คน      32 คน 

- รายงานสรุปวิเคราะหแบบสำรวจดัชนีมวลกาย (BMI) รอบ 5 เดือนหลังปงบประมาณ 2564  

คาเฉลี่ยดัชนีมวลกาย (BMI) = 21.19 อยูในเกณฑปกติ 

รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของบุคลากรท่ีมี (BMI) เกณฑปกติ (เพ่ิมข้ึน) = 4.61 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

- รายงานวิเคราะหการประเมินวิเคราะหความเครียดดวยตนเอง 

จากการวิเคราะหพบวา  การประเมินความเครียดดวยตนเองของบุคลากรกอง

คลัง จำนวน 62 คน คือ 

คะแนน 0-4 ความเครียดอยูในระดับนอย     26 คน 

คะแนน 5-7 ความเครียดอยูในระดับปานกลาง  33 คน 

  คะแนน 8-9 ความเครียดอยูในระดับเครียดมาก    1 คน 

คะแนน 10-15 ความเครียดอยูในระดับเครียดมากท่ีสุด    1 คน 

      รวม    62 คน 
 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 2.2) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 ตัวช้ีวัดท่ี  2.3 รอยละการเบิกจายงบประมาณ 
       นางสาวกนกนาถ ศรีกาญจน นักวิชาการเงินและบัญชี รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดท่ี 2.3 
ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี ้
  รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 กองคลัง มีผลการ
เบิกจายภาพรวมรอยละ 88.93 รายจายประจำ รอยละ 86.62 และรายจายลงทุนรอยละ 100 ซ่ึงทุกรายจาย
กองคลังสามารถเบิกจายงบประมาณไดสูงกวาเปาหมายท่ีกรมกำหนดไว   
          

 (รายละเอียดตามตารางเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 2.3) 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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 ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 
 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด หัวหนากลุมอำนวยการ ขอรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำ
ตัวชี้วัดรอบ 5 เดือนหลัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี้  
 ระดับท่ี 4  

 4.1 ไดจัดทำรายงานผลการดำเนินงานดานวิชาการ/การจัดการความรูของกองคลังตาม
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการฯ https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204716/file_
download/4276cc0c413f5c8872507e1be05dddd3.pdf 
 4.2 จัดทำการประเมินผลการดำเนินงาน พรอมสรุปบทเรียนการเปนองคกรแหงการเรียนรู                  
ดังมีรายละเอียดในลิงค https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204716/file_
download/0a9c1aa6d266a4e92318d66ced8a02b8.pdf 
 ระดับท่ี 5  
 5.1 ไดดำเนินการสงผลงานวิชาการ เรื่อง “การจัดการความรูงานบริหารงบประมาณและ
การเงิน  การคลัง” เขารวมกิจกรรม LIKE Talk Award และผานการพิจารณาคัดเลือกเขารวมนำเสนอผลงานดังมี
รายละเอียดการสงผลงานดังนี ้https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204716/file_
download/937996025b9de2ec240b2f04b4a83a68.pdf 

    รายละเอียดผลงานวิชาการท่ีสงเขารวมกิจกรรม LIKE Talk Award เม่ือวันท่ี 5 พ.ค. 64              
ณ หองประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย ซ่ึงไดรับรางวัลเกียรติบัตรการเขารวมการประกวดฯ และรางวัล "นัก 
KM หนาใหม ขวัญใจกรรมการ" มีรายละเอียดดังนี้ https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204716/file_
download/3e155ac363abe1b1e109313b86272b48.pptx 

      5.2 จากการดำเนินการจัดการความรูตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ
ของกองคลัง โดยการจัดการความรูการปฏิบัติงานเบิกจายงบประมาณผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins)  
ในป งบประมาณ 2564 ของกองคลัง มีจำนวนผลงานท่ีไดดำเนินการจัดการความรูอยางเปนระบบและพรอม  
ใชงานดวยการจัดทำคูมือปฏิบัติงานเบิกจายงบประมาณผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins)  และได
สื่อสาร/เผยแพรทางเว็บไซตกองคลัง ดังนี้  เขาเว็บไซตกองคลัง          รูจักกองคลัง         คำรับรองการ
ปฏิบัติราชการ            คำรบัรองการปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. 2564          หัวขอ 2.4                      
อานรายละเอียด  และเลือกดาวนโหลดคูมือท่ีตองการ เพ่ือใหเจาหนาท่ีกรมอนามัย และเจาหนาท่ีกองคลังท่ี
ปฏิบัติงานเบิกจายงบประมาณไดเรียนรู จำนวน 7 กระบวนงาน ดังนี้  

 

 

 

ตาราง... 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204716/file_download/4276cc0c413f5c8872507e1be05dddd3.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204716/file_download/4276cc0c413f5c8872507e1be05dddd3.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204716/file_download/4276cc0c413f5c8872507e1be05dddd3.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204716/file_download/0a9c1aa6d266a4e92318d66ced8a02b8.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204716/file_download/0a9c1aa6d266a4e92318d66ced8a02b8.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204716/file_download/0a9c1aa6d266a4e92318d66ced8a02b8.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204716/file_download/937996025b9de2ec240b2f04b4a83a68.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204716/file_download/937996025b9de2ec240b2f04b4a83a68.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204716/file_download/937996025b9de2ec240b2f04b4a83a68.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204716/file_download/3e155ac363abe1b1e109313b86272b48.pptx
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204716/file_download/3e155ac363abe1b1e109313b86272b48.pptx
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204716/file_download/3e155ac363abe1b1e109313b86272b48.pptx
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ตารางผลงาน/คูมือปฏิบัติงานฯ จากการจัดการความรูขอมูลของกองคลัง ปงบประมาณ 2564 
ลำดับท่ี กระบวนงาน ระยะดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 โอนเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ        รอบ 5 เดือนแรก กลุมงบประมาณ 

2 ขอเบิกจายใบสำคัญ     รอบ 5 เดือนแรก กลุมการเงิน 

3 ยืมเงินราชการสำหรับเจาหนาท่ีกองคลัง                 รอบ 5 เดือนแรก กลุมบัญชี 

4 จัดซ้ือจัดจาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงภายในหนวยงาน รอบ 5 เดือนแรก กลุมพัสดุ 

5 รับหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส    รอบ 5 เดือนแรก กลุมอำนวยการ 

6 จัดซ้ือจัดจาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     รอบ 5 เดือนหลัง กลุมพัสดุ 

7 ยืมเงินราชการ    

   

รอบ 5 เดือนหลัง กลุมบัญชแีละ          

กลุมอำนวยการ 

(รายละเอียดคูมือปฏิบัติงานฯ ตามเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 2.4) 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 ตัวช้ีวัดท่ี 2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการท่ีบรรลุเปาหมาย 
 นางสาวรัตนติยา ขำแกว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รายงานผลการ
ดำเนินการตัวชี้วัดท่ี 2.5 วาไดดำเนินกิจกรรมตัวชี้วัดของเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 3 กิจกรรม คือ 

1. ติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ / จัดทำรายงาน รบจ.1 ทุกวันท่ี 15 - 20 ของเดือน 

ครั้งท่ี 5 วันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 

 2. รายงานผลการขับเคลื่อนแผนกำกับติดตามฯ/ประชุมติดตามความกาวหนาผลการ

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC ภายในวันท่ี 10 ของเดือน โดยจัดประชุมกองเพ่ือติดตาม

ความกาวหนาผลการดำเนินงาน เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 64 

 3. บันทึกผลการปฏิบัติการในระบบ DOC เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 

 ท้ังงนี้ กองคลังไดปรับไปใชเว็บไซตใหมตามนโยบายกรมอนามัย จึงทำใหขอมูลในเว็บไซต  
กองคลังเกาไมสามารถอาน URL ท่ีไดลงขอมูลตัวชี้วัดไวได จึงไดทำการแกไข URL ในรายงานผลการขับเคลื่อนท่ีแนบ 
และในสวนของความรูท่ีใชในการขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติงาน ยังคงใชความรูเดิมในรอบการประเมิน 5 เดือน
แรก 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 

และไดเพ่ิมเติม... 
 

https://finance.anamai.moph.go.th/th/kpi-64/201300
https://finance.anamai.moph.go.th/th/kpi-64/204717
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 และไดเพ่ิมเติมขอมูลในระบบ DOC ขอ 1 รายการขอมูลท่ีนำมาใช เรียบรอยแลว 
 ท้ังนี้ ตามแผนปฏิบัติการกองคลัง มีการจัดประชุม ๑ โครงการท่ียังดำเนินการไมเสร็จสิ้น 
เนื่องจากสถานการณ COVID-19 ทำใหตองเลื่อนการประชุม 2 ครั้ง ซ่ึงจะจัดไดเม่ือสถานการณโควิดคลี่คลาย 
ประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 อาจตองปรับเปนวิธีอบรมออนไลน ซ่ึงไดไดสรุปการเคลื่อนไหวของการ
จัดประชุมตาม URL 0a03fddcc3170b8c652639858f218b81.pdf (moph.go.th) 
และดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 

รายการ ระยะเวลา
จัดทำ
แผน 

จำนวน ผลการขับเคลื่อน 
แผน ผล 

1. วิเคราะหชองวาง 
(GAP) ท่ีทำใหการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
กองคลังไมบรรลุเปาหมาย 

1 - 31 
มี.ค. 64 

1 ครั้ง 1 ครั้ง ดำเนินการวิเคราะห  GAP   
ตาม URL เดิม 
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/ar
ticle_20210505142944.pdf 
ขอแก้ไข URL เป็น 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_
news/33395/204717/file_download/bc496f8876e00d07c82cc
bda1b5789aa.pdf 

 
2. จัดทำมาตรการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการของ
หนวยงาน 

1 -31 
มี.ค. 64 

1 ครั้ง 1 ครั้ง กำหนดมาตรการในการขับเคลื่อน  
ตาม  URL เดิม 
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/ar
ticle_20210505142944.pdf 
ขอแกไข URL เปน 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_
news/33395/204717/file_download/bc496f8876e00d07c82cc
bda1b5789aa.pdf 

 
3. สื่อสารแผนการจัดสรร
เงินงบประมาณ ไตรมาส   
3-4 

1 มี.ค. – 
15ก.ค. 
64 

2 ครั้ง 2 ครั้ง ดำเนินการสื่อสารแจงเวียนแผน ๑ ครั้ง ตาม   
URL เดิม 
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/ar
ticle_20210421140006.pdf 
ขอแกไขเปน URL ใหม 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8
f/202106/m_news/33395/204717/file_download
/5ec4be6119fa533c990e2e7a4da15f53.pdf 
 
 
 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204717/file_download/0a03fddcc3170b8c652639858f218b81.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
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รายการ ระยะเวลา
จัดทำ
แผน 

จำนวน ผลการขับเคลื่อน 
แผน ผล 

สื่อสารแผน ครั้งท่ี 2 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8
f/202108/m_news/33395/204717/file_download
/6651ac8f90a8ac199f9345fe49ff5987.pdf 
 
 

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

1 มี.ค. – 
31 ก.ค. 
64 

5 ครั้ง 5 ครั้ง กองคลังไดจัดทำ รบจ.1 ข้ึนเว็บไซต ดังนี้ 
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 15 มีนาคม 2564 ตาม  
URL เดิม 
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/a
rticle_20210315114555.pdf 
ขอแกไขเปน URL ใหม 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8
f/202106/m_news/32094/204774/file_download
/d5996dbd86ac753bbb0fb65710f0bc6d.pdf 
 

ครั้งท่ี 2 วันท่ี 16 เม.ย. 64 ตาม  
URL เดิม 
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/a
rticle_20210419114559.pdf  
 
ขอแกไขเปน URL ใหม 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8
f/202106/m_news/32094/204782/file_download
/cc16d2ee27ae8f3dfd8f7b064623290e.pdf 
ครั้งท่ี 3 วันท่ี 14 พ.ค. 64 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8
f/202106/m_news/32094/204783/file_download
/26ec7dc1d11b0960033d4d7cbbebe1cf.pdf 
ครั้งท่ี 4 วันท่ี  15 มิถุนายน 2564  ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204717/file_download/6651ac8f90a8ac199f9345fe49ff5987.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204717/file_download/6651ac8f90a8ac199f9345fe49ff5987.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204717/file_download/6651ac8f90a8ac199f9345fe49ff5987.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204717/file_download/6651ac8f90a8ac199f9345fe49ff5987.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
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
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
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f/202106/m_news/32094/205132/file_download
/766adc6da2c8f8808d6408c8d1b70345.pdf 
 

ครั้งท่ี 5 วันท่ี  15 กรกฎาคม 2564  ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8
f/202107/m_news/32094/205697/file_download
/48d80e0a9f024bdf60b3a23243b37522.pdf 
 

5. รายงานผลการ
ขับเคลื่อนแผนกำกับ
ติดตามฯ/ประชุมติดตาม
ความกาวหนาผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การในระบบ DOC ภายใน
วันท่ี 10 ของเดือน 

1 มี.ค. – 
31 ก.ค. 
64 

5 ครั้ง 5 ครั้ง ครั้งท่ี 1 จัดประชุมกองเพ่ือติดตามความกาวหนาผลการ
ดำเนินงาน เม่ือวันท่ี 7 เม.ย. 64 ตาม URL เดิม 
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/a
rticle_20210409110726.pdf 
ขอแกไขเปน URL ใหม 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8
f/202106/m_news/33395/204717/file_download
/5869c7b9fbe0e4a1b56d9193afa51530.pdf 
 

ครั้งท่ี 2 จัดประชุมกองเพ่ือติดตามความกาวหนาผลการ
ดำเนินงาน เม่ือวันท่ี 6 พ.ค. 64 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8
f/202106/m_news/33395/204717/file_download
/2135f8135be5e346be83471f07c8bae2.pdf 
 

ครั้งท่ี 3 จัดประชุมเพ่ือติดตามความกาวหนาผลการ
ดำเนินงาน เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2564 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8
f/202106/m_news/33395/204717/file_download
/62f30263268036adb5584460f9d898b6.pdf 
ครั้งท่ี 4 จัดประชุมเพ่ือติดตามความกาวหนาผลการ
ดำเนินงาน เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2564 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8
f/202107/m_news/33395/204717/file_download
/79a1c34ed804d87572899c715ea60103.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/202107/m_news/32094/205697/file_download/48d80e0a9f024bdf60b3a23243b37522.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202107/m_news/32094/205697/file_download/48d80e0a9f024bdf60b3a23243b37522.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202107/m_news/32094/205697/file_download/48d80e0a9f024bdf60b3a23243b37522.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202107/m_news/32094/205697/file_download/48d80e0a9f024bdf60b3a23243b37522.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
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/202107/m_news/33395/204717/file_download/79a1c34ed804d87572899c715ea60103.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202107/m_news/33395/204717/file_download/79a1c34ed804d87572899c715ea60103.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202107/m_news/33395/204717/file_download/79a1c34ed804d87572899c715ea60103.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202107/m_news/33395/204717/file_download/79a1c34ed804d87572899c715ea60103.pdf
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ครั้งท่ี 5 จัดประชุมเพ่ือติดตามความกาวหนาผลการ
ดำเนินงาน เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2564 

6. บันทึกผลการ
ปฏิบัตกิารในระบบ DOC 
ทุกวันท่ี 25-30 ของ
เดือน 

1 มี.ค. – 
31 ก.ค. 
64 

5 ครั้ง 5 ครั้ง บันทึกผล DOC  
ครัง้ท่ี 1 เดือน เดือน มี.ค. 64 ตาม URL เดิม 
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/a
rticle_20210405163330.pdf 
ขอแกไขเปน URL ใหม 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8
f/202106/m_news/33395/204717/file_download
/f55b75c15fc730aa25c3c8496168ad38.pdf 
 

ครั้งท่ี 2 เดือน เม.ย. ตาม URL เดิม 
http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/ar
ticle_20210506094444.pdf 
ขอแกไขเปน URL ใหม 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8
f/202106/m_news/33395/204717/file_download
/813d7dd65ac05e19cfe81dd982cf248e.pdf 
 

ครั้งท่ี 3 เดือน พ.ค. ตาม URL  
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8
f/202106/m_news/33395/204717/file_download
/9bde01b4f1d6a6769e2048e421ee55e4.pdf 
ครั้งท่ี 4 เดือน มิ.ย. 64 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8
f/202107/m_news/33395/204717/file_download
/ad5d4968b3530561c5eccdf4bcfd4f70.pdf 
ครั้งท่ี 5 เดือน ก.ค. 64 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8
f/202108/m_news/33395/204717/file_download
/b43ac1e5448bb0c8c044e517dfcb6610.pdf 
หมายเหตุ ไดแนบการอนุมัติปรับแผนมาดานลางของการ

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
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202107/m_news/33395/204717/file_download/ad5d4968b3530561c5eccdf4bcfd4f70.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202107/m_news/33395/204717/file_download/ad5d4968b3530561c5eccdf4bcfd4f70.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202107/m_news/33395/204717/file_download/ad5d4968b3530561c5eccdf4bcfd4f70.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202107/m_news/33395/204717/file_download/ad5d4968b3530561c5eccdf4bcfd4f70.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204717/file_download/b43ac1e5448bb0c8c044e517dfcb6610.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204717/file_download/b43ac1e5448bb0c8c044e517dfcb6610.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204717/file_download/b43ac1e5448bb0c8c044e517dfcb6610.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202108/m_news/33395/204717/file_download/b43ac1e5448bb0c8c044e517dfcb6610.pdf
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แผน ผล 

รายงาน คืนเงิน 91,900 บาท ทำใหกองคลังมีงบประมาณงบ
ดำเนินงาน จำนวน 2,364,900 บาท 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ตัวช้ีวัดท่ี 3.2  ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) กรมอนามัย 

 นางสาวปวิตรา  รุงเรือง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ รายงานผลการติดตาม กำกับ 
ตัวชี้วัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี้  

 การดำเนินงานของตัวชี้วัด ITA ในเดือนกรกฎาคมเนนเรื่องการประชาสัมพันธขาวสาร

“คุณธรรมสุจริต”เพ่ือสื่อสารความหมายของคุณธรรมสุจริต และสาเหตุของการทุจริต เพ่ือสรางการรับรู         

การตอตานการทุจริตในองคกรสื่อสารในชองทางท่ีสามารถเขาถึงไดงาย เชนในไลนกลุม รวมถึงชองทางการแจง

เวียนเอกสาร ใหสามารถเขาถึงบุคลากรมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมคะแนนการรับรูของตัวชี้วัดท่ียังมีระดับการรับรูต่ำ            

ตามแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสฯ ซ่ึงกำหนดไวระหวางเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2564 

จำนวน 4 เรื่อง ไดมีการดำเนินการไปแลว 2 เรื่อง และในเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 2 เรื่อง 

  ระดับคะแนนท่ี 4 ในเดือนกรกฎาคม 2564 เปนผลการดำเนินงานของการประชาสัมพันธ

ขาวสาร “คุณธรรมสุจริต”  คือ 1) แจงขอมูลประชาสัมพันธพฤติกรรมใดหรือการปฏิบัติใดท่ีเรียกวา “สุจริต” 

สื่อใหเห็นวาลักษณะของสุจริตเปนอยางไร และ 2) สาเหตุของการทุจริตในองคกรท่ีกำหนดนิยามและรูปแบบ

การทุจริตเปน 7 ประเภท ใหบุคลากรในองคกรเขาใจประเภทและลักษณะของการทุจริต ใหเสามารถเขาใจและ

ปฏิบัติไดถูกตองมากข้ึน เพ่ือประชาสัมพันธในชองทางของการแจงเวียนและทางไลน ซ่ึงเปนเปาหมายคุณธรรม

สุจริตของหนวยงาน  

  ระดับคะแนนท่ี 5 ผลคะแนนการรับวัดการรับรูออนไลน การดำเนินงานคุณธรรมและ
ความโปรงใสของหนวยงาน Integrity and Transparency Assessment : ITA ของกองคลัง รอยละ 90.25  
ต่ำกวาเปาหมายในรอบ 5 เดือนหลัง ซ่ึงกำหนดไวรอยละ 92.50 คาคะแนนผลลัพธอยูท่ีระดับ 4.50 จากคา
คะแนนเต็ม 5.00 ตามตารางผลคะแนนการรับวัดการรับรูออนไลนฯ ท่ีแนบ 
 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 3.2) 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 ตัวช้ีวัดท่ี 3.23 รอยละความสำเร็จของการจัดทำผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) การจัดซ้ือจัด
จางและการบริหารสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดภุาครฐั พ.ศ. 2560   
 นางนภารัตน  วงศรักษา นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รายงานผลการติดตาม กำกับ ตัวชี้วัด 
ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี้ 
  ระดับคะแนนท่ี 4 มีการจัดทำผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) การจัดซ้ือจัดจาง และ 
การบริหารสัญญา ครบตามท่ีกำหนดในแผนฯ คือ  
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 ผังการปฏิบัติงาน จัดซ้ือจัดจาง   
 1. วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ในงานกอสราง  

 2. วิธีการคัดเลือก  
 ผังปฏิบัติงาน การบริหารสัญญา   

1. กระบวนการดำเนินการตามสัญญา  
2. กระบวนการแกไขสญัญา 
3. กระบวนการงด ลดคาปรับ และการขยายเวลา   

 4.  กระบวนการยกเลิกสัญญา 
  ระดับคะแนนท่ี 5 เปนการรายงานใน 2 สวน คือ 
 1. รายงานผลการดำเนนิงานการจัดทำผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) ทุกกระบวนการในแผนฯ ได
มีการเผยแพรบนเว็บไซตหลักของกองคลัง กลุมพัสดุ เมนูคลังความรู ตามลิงก 
https://finance.anamai.moph.go.th/th/knowledge-center ซ่ึงมีการเผยแพรบนเว็บไซตหลักเรียบรอยแลวใน
เดือนท่ีดำเนินกิจกรรมแลวเสร็จ 

 2. การจัดทำรูปเลมของการจัดทำผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) การจัดซ้ือจัดจาง และ 
การบริหารสัญญา  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 3.23) 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ  

 ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวาเนื่องจากปจจุบันสถิติผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง เพ่ือรองรับสถานการณอยางเหมาะสมและเพ่ือความปลอดภัยของเจาหนาท่ีและบุคคล
ในครอบครัว กรมอนามัยจึงใหหนวยงานในสังกัดดำเนินการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั้ง (Work Form Home)        
และกองคลัง ไดกำหนดใหเจาหนาท่ีผูท่ีปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั้ง (Work Form Home) ดำเนินการ ดังนี้ 

1) เริ่มตั้งแตวันท่ี 5 สิงหาคม 2564 แจงตำแหนงท่ีตั้ง (Location) บานพักของตน          
ท่ีกลุมไลน GCC3_สธ_DO  

  2) ใหเช็ดอินเขาท่ีทำงาน โดยการแจงตำแหนงท่ีตั้ง (Location) บานพักของตนเอง วันละ 
3 ชวงเวลา คือ ชวงเชา เวลา 08.30 น. ชวงบาย เวลา 13.00 น. และชวงเย็น เวลา 16.30 น. 
  3) ใหเจาหนาท่ีกองคลังทุกคนดำเนินการประเมินความเสี่ยงการคัดกรองกอนเขาทำงานทุกวัน 
ในแอปพลิเคชัน “ไทยเซฟ” “ไทยประเมินเซฟไทย ครัวเรือนปลอดภัย ท่ีทำงานไรโควิด” 
  4) ขณะปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั้ ง (Work Form Home) ให เจาหนาท่ีกองคลังเปด
โทรศัพทเคลื่อนท่ีของตนเองไวตลอดเวลา เพ่ือการติดตอประสานท่ีสะดวกรวดเร็วและทันตอสถานการณ 
 
 เลิกประชุมเวลา ๑2.0๐ น. 
 
 นางพิสมัย  พุมสุข ผูจดรายงานการประชุม 
 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

https://finance.anamai.moph.go.th/th/knowledge-center
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    เอกสารแนบตัวช้ีวัดท่ี 2.4 

                          รายละเอียดผลงาน/คูมือปฏิบัติงานการเบิกจายงบประมาณฯ  
จากการจัดการความรูขอมูลของกองคลัง  ปงบประมาณ 2564 

 
1. คูมือปฏิบัติงานฯ กระบวนงานโอนเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/2012
99/file_download/b5351347f0ea82303bc1781c9dfe8665.pdf         

2. คูมือปฏิบัติงานฯ กระบวนงานขอเบิกจายใบสำคัญ 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-

upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/2012

99/file_download/9302cfc7bb7b46a4970b295ae2e20934.pdf     

3. คูมือปฏิบัติงานฯ กระบวนงานยืมเงินราชการสำหรับเจาหนาท่ีกองคลัง  
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/2012
99/file_download/d6c6ad0c6af35027aaf489a2f8240d3c.pdf 
                

4. คูมือปฏิบัติงานฯ กระบวนงานจัดซ้ือจัดจาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงภายในหนวยงาน 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/2012
99/file_download/4bf9cfb809ca9ef51fa325f3c1348a3f.pdf 
 

5. คูมือปฏิบัติงานฯ กระบวนงานรับหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/2012
99/file_download/ed3bc3b8895714d6a114cd5daf1ce7df.pdf 
    

6. คูมือปฏิบัติงานฯ กระบวนงานจัดซ้ือจัดจาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/2047
16/file_download/d4188ad8ea2e650b7cffe00b10f3798c.pdf 
     

7. คูมือปฏิบัติงานฯ กระบวนงานยืมราชการผานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/2047
16/file_download/b518c8b1b0d1288648c161b21ae0deaa.pdf 

 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201299/file_download/b5351347f0ea82303bc1781c9dfe8665.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201299/file_download/b5351347f0ea82303bc1781c9dfe8665.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201299/file_download/b5351347f0ea82303bc1781c9dfe8665.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201299/file_download/9302cfc7bb7b46a4970b295ae2e20934.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201299/file_download/9302cfc7bb7b46a4970b295ae2e20934.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201299/file_download/9302cfc7bb7b46a4970b295ae2e20934.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201299/file_download/d6c6ad0c6af35027aaf489a2f8240d3c.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201299/file_download/d6c6ad0c6af35027aaf489a2f8240d3c.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201299/file_download/d6c6ad0c6af35027aaf489a2f8240d3c.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201299/file_download/4bf9cfb809ca9ef51fa325f3c1348a3f.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201299/file_download/4bf9cfb809ca9ef51fa325f3c1348a3f.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201299/file_download/4bf9cfb809ca9ef51fa325f3c1348a3f.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201299/file_download/ed3bc3b8895714d6a114cd5daf1ce7df.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201299/file_download/ed3bc3b8895714d6a114cd5daf1ce7df.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202104/m_news/33395/201299/file_download/ed3bc3b8895714d6a114cd5daf1ce7df.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
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/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/b518c8b1b0d1288648c161b21ae0deaa.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202106/m_news/33395/204716/file_download/b518c8b1b0d1288648c161b21ae0deaa.pdf
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     การประชุมเพ่ือติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำตัวช้ีวัดของกองคลังประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ครั้งท่ี 11/2564 

วันพุธท่ี 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. 
ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ช้ัน 2 กรมอนามัย 
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