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รายงานการประชุม 
สื่อสารนโยบาย และกำกับติดตามผลการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัด 
ของกองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5/2565 
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 09.30 - 12.00น. 

ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
                                                           

                                                  ……………………………………….. 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นางสาวพิมพ์ภวดี   ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกองคลัง ประธาน 
2. นางสาวเอกฤทัย  สารนาค นักวิชาการเงินและบัญชชีำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการเงิน 
3. นางสาวรัตน์ติยา ขำแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชชีำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ 
4. นางสาวปวิตรา รุ่งเรือง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัสดุ 
5. นางอรุณี อินทร์ขำ นักวิชาการเงินและบัญชชีำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบัญชี 
6. นางสาวจีระภา ขาวละเอียด เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ 
7. นางพิสมัย พุ่มสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญ กลุ่มอำนวยการ  
8. นางสาวพิมพร ตาดี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ 
9. นางสาวทิตยา ศุภกุลธาดาศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงบประมาณ 
10. นางสาวกนกนาถ ศรีกาญจน์ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงบประมาณ 
11. นางสาววราภรณ์ รักไร่ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงบประมาณ 
12. นายทรงวุฒ ิ สอนสุด นักวิชาการเงินและบัญชชีำนาญ กลุ่มบัญชี 
13. นางสาววชิุดา แสงฤทธิ์  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มบัญชี 
14. นายศราวุธ ธรรมชาติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กลุ่มบัญชี 
15. นางสาวสุพรรณา อายาเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบัญชี 
16. นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบัญชี 
17. นายรังสฤษฏ์ เชื้อดวงผุย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุ่มพัสดุ 
18. นางสาวสิริกัญญา หนูบัว เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กลุ่มพัสดุ 
19. นางดวงกมล คล้ายพึ่งสินธุ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มพัสดุ 
20. นางสาวอุษณี ทองชมภู  พนักงานพัสดุ ระดับ ส3 กลุ่มพัสดุ 
21. นางสาวสิดาพร หวังทรัพย์น้อย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มการเงิน 
22. นางสาวบุษณ ี ม่วงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มการเงิน 
23. นายมณฑล ตาลเยื้อน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กลุ่มการเงิน 
24. นางสาวนุชรา พรมใต้ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มการเงิน 
 

เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น.  
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ         
การประชุมดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการสื่อสารนโยบาย และกำกับ
ติดตามผลการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัดของกองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 5/2565  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม    

 ประธานขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2565  เมื่อวันพุธที่ 5 มกราคม 2565      
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 3.1 การจัดทำตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองคลัง มีจำนวน 9 ตัวชี้วัด 
  ➢ ตัวชี้วัดภารกิจรอง/บริหารจัดการ ของกองคลัง 6 ตัวชี้วัด 
  

 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) 
  นางสาววชิุดา  แสงฤทธิ ์นักวชิาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผลการจัดทำตวัชี้วดั ที่ 2.1 
ประจำเดือนมกราคม 2565 วา่ได้ดำเนินการตามที่ตัวชี้วัดกำหนด ดังนี้ 
ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวช้ีวัด  

กิจกรรม/ขั้นตอน เป้า 
หมาย  

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการขับเคลื่อน 

1.ทบทวนคำสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน   
กองคลัง 

1 พ.ย. 64 ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในกองคลัง 
และเผยแพร่บนเว็บไซต์กองคลังเรียบร้อย
แล้ว (ดาวน์โหลด) รายงานข้อมูลในระบบ 
DOC แล้ว ในรอบเดือน พ.ย.64 

2 . จั ดท ำม าต รฐาน การป ฏิ บั ติ งาน 

(Standard Operation Procedure : SOP) 

และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

1 ต.ค. 64 – ก.พ. 65 จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติ งาน  (SOP) 
และเผยแพร่บนเว็บไซต์กองคลังเรียบร้อย
แล้ว (ดาวน์โหลด) รายงานข้อมูลในระบบ 
DOC แล้ว ในรอบเดือน พ.ย.64 

3. ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
ตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องต้นและส่ง
รายงานผลการตรวจสอบทุกไตรมาสให้  
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

3 ต.ค. 64 – ก.ค. 65 1. รายงานผลการตรวจสอบ ไตรมาสที่ 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดาวน์โหลด) 
รายงานข้อมูลในระบบ DOC แล้ว ใน
รอบเดือน ธ.ค.64 

4. จัดประชุมคณ ะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง 

1 มี.ค. – ก.ค. 65 ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ 

https://finance.anamai.moph.go.th/th/internal-2565/download?id=84517&mid=36431&mkey=m_document&lang=th&did=27395
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207155/file_download/13a3e82bdc81a89a66dfc589e60f21f7.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/th/internal-2565/download?id=85876&mid=36431&mkey=m_document&lang=th&did=27395
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กิจกรรม/ขั้นตอน เป้า 
หมาย  

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการขับเคลื่อน 

ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ      
6 เดือน 

5. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน กองคลัง  ดำเนินการ
รวบ รวมข้ อ มูลและรายงานผลการ
ประเมินการควบคุมภายใน 

2 ต.ค. 64 – ก.ค. 65 
ขึ้นอยู่กบัหลักเกณฑ์/

ขั้นตอนที่คณะกรรมการ
ควบคุมภายในกรมอนามยั

กำหนด 

คณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน กองคลัง รายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในปี 2564 
และเผยแพร่บนเว็บไซต์กองคลังเรียบร้อย
แล้ว (ดาวน์โหลด) รายงานข้อมูลในระบบ 
DOC แล้ว ในรอบเดือน พ.ย.64 

6. ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ         
ผู้ ต รวจสอบภายในกรมอนามัยและ
ภายนอกกรมอนามัยภายในระยะเวลาที่
กำหนด  

1 ต.ค. 64 – ก.ค. 65 
ขึ้นอยู่กับการเข้าตรวจ
ของผู้ตรวจสอบภายใน

กรมอนามัยและ
ภายนอกกรมอนามัย 

ยั งไม่มี ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจสอบ
ภายในกรมอนามัยและภายนอกกรม
อนามัย 

7. สื่อสารให้ความรู้การควบคุมภายในแก่
บุคลากร 

1 มี.ค. – ก.ค. 65 ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ 

8. ปรับปรุ งมาตรฐานการปฏิ บั ติ งาน 
(Standard Operation Procedure : SOP) 
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

1 มี.ค. – ก.ค. 65 ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ 

9. วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความ
ต่อเนื่อง (BCP) 

1 ต.ค. 64 – ก.พ. 65 - วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง 
(BCP) ข้อที่ 1-7 (ดาวน์โหลด)  รายงานข้อมูล
ในระบบ DOC แล้ว ในรอบเดือน พ.ย.64  
- วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง 
(BCP) ข้อที่ 8-12 และเผยแพร่บนเว็บไซต์กอง
คลังเรียบร้อยแล้ว    (ดาวน์โหลด) 

10. สื่อสารและเผยแพร่แผนบริหารความ
ต่อเนื่อง (BCP) 

1 มี.ค. – ก.ค.65 ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ 

11. ทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่อง 
(BCP) 

1 มี.ค. – ก.ค.65 ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ 

12. สรุปผลการทดสอบแผนบริหารความ
ต่อเนื่อง (BCP) 

1 มี.ค. – ก.ค.65 ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ 

 

https://finance.anamai.moph.go.th/th/internal-2565/
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207155/file_download/a6147f0bb73b72b22c021070b2d8c559.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207155/file_download/c5ff682513bf2a873a1537bd4a3bfadb.pdf
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หมายเหตุ :   - ดำเนินการแล้ว    

- ดำเนินการในรอบนี้   

- ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานมีชีวิตชีวา และ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ รายงานผลการจัดทำตัวชี้วัดที่  2.2 
ประจำเดือนมกราคม 2565 ขอรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ดังนี้ 

ระดับที่ 1 ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานสถานที่
ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในปี 2564 จัดทำผลการวิเคราะห์ภาวะสุขภาพ
ของบุคลากรและความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์  และวิเคราะห์ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/เจ้าหน้าที่กองคลัง นำข้อมูลมาจัดทำแผนปฏิบัติการ
พัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานฯ และจัดทำทำเนียบผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อราชการ และผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสีย/เจ้าหน้าที่กองคลัง  
           ระดับที่ 2 นำข้อมลูที่ได้จากการวิเคราะห์มาประกอบการวางแผน มากำหนดมาตรการและ
ประเด็นความรู้ให้แก่บุคลากรในกองคลัง 
           ระดับที่ 3 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานฯ และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด ซึ่งได้รายงานติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด ในที่ประชุมกองคลัง ครั้งที่3/2565 
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564) และได้รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
การพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานฯ ในที่ประชุมกองคลัง ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 
(ประจำเดือน ธันวาคม 2565)   
           สำหรับรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.2 ตามคำรับรองฯ และแผนปฏิบัติการพัฒนา
สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานฯ ประจำเดือน มกราคม 2565 ดังนี้ 
           ระดับที่ 4 Output ผลผลิต 

    กองคลังเข้ารับการตรวจประเมินหน่วยงานในเกณฑ์การประเมิน 5ส และเกณฑ์การประเมิน 
ตามนโยบาย Healthy Workplace Happy for Life เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. และ 
จะทราบผลการประเมินฯ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 โดยหน่วยงานสามารถส่งเรื่องขออุทธรณ์ผลการ
ประเมินในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 และจะทราบผลอุทธรณ์การประเมินในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  
           ระดับที่ 5  
                    5.1 ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกต ิ
                 จากการสำรวจข้อมูลเพื่อหาค่าดัชนีมวลกาย BMI ของบุคลากรกองคลัง จำนวน 62 คน 
ในเดือนมกราคม 2565 และได้จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินค่าดัชนีมวลกาย BMI มีค่าดัชนีมวลกาย ดังนี้ 

- น้ำหนักผอม (น้อยกว่า 18.5 กก./ตรม.)  มีจำนวน     3 คน 
- น้ำหนักปกต ิ(18.5-22.99 กก./ตรม.)  มีจำนวน   30   คน 
- น้ำหนักเกิน (กลุ่มเสี่ยง) (23-24.99 กก./ตรม.)  มีจำนวน   14 คน 
- น้ำหนักอ้วน (25 กก./ตรม.ขึ้นไป)   มีจำนวน   15 คน 

ได้คำนวณหาร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของบุคลากรที่มี BMI ปกติ เปรียบเทียบกับสถิติของรอบ 5 เดือนหลังของปี 64 
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สูตรคำนวณ =  ร้อยละของบุคลากรที่มี BMI ปกติ ในรอบ 5 เดือนแรกของปี 2565 – ร้อยละของ    
                         บุคลากรที่มี BMI ปกติ ในรอบ 5 เดือนหลังของปี 2564 
  = (100x30/62) – (100x42/62) 
  = 48.387 – 67.742 
  = -19.355 
ซึ่งจากการคำนวณมีผลลัพธ์ติดลบ = -19.355 โดยที่ปัจจบุันบุคลากรมีแนวโน้มน้ำหนักเกิน (กลุ่มเสี่ยง) 
เพ่ิมข้ึนจากสถิติเดิม 6 คน เป็น 14 คน ทำให้มีผลกระทบกับการคำนวณหาร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของบุคลากรที่มี 
BMI ปกติดังกล่าว ดังนั้น ขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ด้วยการแจ้งผลการวัดดัชนีมวลกาย BMI ให้แต่ละคน
รับทราบ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และสนับสนุนให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพฯ 
เช่น กิจกรรมออกกำลังกาย  
       5.2 จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบประเมินภาวะสุขภาพของบุคลากรกรมอนามัย  

  ซึ่งเมื่อวันที่ 11 – 17 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการเปิดระบบให้เจ้าหน้าที่กองคลังทำแบบ
ประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรผ่านระบบออนไลน์ โดยได้จัดทำสรุปผลการประเมิน
ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรกองคลังเสนอผู้อำนวยการกองคลังแล้ว ซ่ึงมีผู้ทำแบบประเมิน
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ จำนวน 57 คน จากจำนวนเจ้าหน้าทีท่ั้งหมด 60 คน คิดเป็นร้อยละ 95 
เนื่องจากมีข้าราชการอยู่ระหว่างการโอนย้าย 3 คน 

       5.3 จำนวนบุคลากรตอบแบบประเมินเพ่ือวัดคุณภาพชีวิตรายบุคคลและภาพรวมขององค์กร    
             ซึ่งเปิดระบบให้ตอบแบบประเมินในเดือนธันวาคม 2564 มีผู้ทำแบบประเมินเพ่ือวัด

คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรกรมอนามัย จำนวน 56 คน จากจำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 60 คน คิดเป็น
ร้อยละ 93.33  

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานฯ ประจำเดือนมกราคม 
2565 ดังนี้ 

1. มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและสมดุลในชีวิตการ
ทำงานผ่านช่องทางการสื่อสาร 3 ช่องทาง ได้แก่ Application Line Group บอร์ดประชาสัมพันธ์ และหนังสือ
แจ้งเวียน จำนวน 3 เรื่อง คือ 

- การดูแลสุขภาพช่องปาก 

- ธาตุเหล็กกับหญิงวัยเจริญพันธุ์และวิตามินโฟลิก 

- โทษของการสูบบุหรี่และผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้ชิด 

  2. มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม“ขาล”รับสิ่งดี สวัสดีปีใหม่ ปี 2565 วันที่ 7 ม.ค.65  
  3. มีการตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI) ของบุคลากรกองคลัง และให้ข้อมูลผ่านระบบ

ออนไลน์ และจัดทำรายงานผลการตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI) ของบุคลากรกองคลัง เพ่ือเปรียบเทียบกับ 
ดัชนีมวลกาย (BMI) ของบุคลากรกองคลัง ในรอบ 5 เดือนหลังของปี 2564 

  4. ได้จัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานฯ Big Cleaning เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 65 
และผู้อำนวยการกองคลังและหัวหน้ากลุ่มงานตรวจพื้นที่แต่ละกลุ่มงานเพ่ือเตรียมพร้อมรับการเข้าตรวจ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ในวันที่ 4 ก.พ. 65 

  5. มีกิจกรรมมอบการ์ดอวยพรวันเกิด ในเดือนมกราคม 2565 จำนวน 4 คน        
(รายละเอียดตามภาพกิจกรรมและเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.2) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ตัวช้ีวัดที่ 2.3… 
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 ตัวช้ีวัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 นางสาวกนกนาถ ศรีกาญจน์ นักวิชาการเงินและบัญชี รายงานผลการติดตามกำกับ ตัวชี้วัดที่ 2.3 
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนมกราคม 2565 ดังนี้ 

1. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 กองคลังมีผลการ
เบิกจ่ายภาพรวมร้อยละ 47.18 และรายจ่ายประจำร้อยละ 47.18 ซึ่งทุกรายจ่ายกองคลังสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้สูงกว่าเป้าหมายที่กรมกำหนดไว้ ดังนี้  
ประเภทงบ จัดสรรทั้งปี จัดสรร GFMIS  จัดสรร 

+/- 
เบิกจ่าย คิดเป็น

ร้อยละ 
เป้าหมาย
(ร้อยละ) 

ภาพรวม 2,194,500 1,542,690 2,644,500 1,247,750.02 47.18 39 
งบดำเนินงาน 2,194,500 1,542,690 2,644,500 1,247,750.02 47.18 39 

งบลงทุน - - - - - - 
 
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จากระบบ GFMIS ณ  31 ม.ค. 2565 

 
 3. ตามหนังสือ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วน ที่ สธ 0926.02/46 ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 
แจ้งให้กองคลังเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งเป็นผู้ตรวจและประเมินให้คะแนน  
ทุกระดับ (ระดับที่ 1-5) และบันทึกคะแนนทุกระดับในระบบ DOC พร้อมจัดทำข้อสังเกตจากการตรวจ
ประเมินและข้อเสนอแนะ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565  โดยทั้งนี้กลุ่มงบประมาณ         
อยู่ระหว่างการตรวจให้คะแนนระดับที่ 1-3 ส่วนคะแนนระดับที่ 4-5 ซึ่งเป็นผลการเบิกจ่ายภาพรวม รายจ่าย
ประจำ และงบลงทุนจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นหลังจากสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
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4. กองคลังได้จัดทำแผนการขับเคลื่อนมาตรการ และประเด็นความรู้ ดังนี้ 

ชื่อกิจกรรม หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ผลการขับเคลื่อน 
แผน ผล 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
และสื่อสารทางเว็บไซต์กองคลัง 
กรมอนามัย 

ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ต.ค. 64 31 ต.ค. 64 

- https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e
73d8f/202110/m_news/36223/207097/file
_download/87b649153e640e45d81e056fc
9a631c6.pdf 

2. สื่อสารแนวทางและแผน เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจที่ตรงกันในการเบิกจ่าย
งบประมาณประจำปี ของผู้รับบริการ
(บุคลากรในกองคลัง) ดังนี้ 
(1) แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำปี พ.ศ. 2565 
 
 

(2) แผนปฏิบัติการกองคลัง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบ
ดำเนินงาน) และแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณ กองคลัง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบ
ดำเนินงาน)  

 
ครั้ง 

 

 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 

 

 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 

 

1 ต.ค. 64 30 พ.ย. 64 

 
 
 
  
- https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e
73d8f/202111/m_news/36223/207097/file
_download/682f5eecff30ae51276f4111b3e
c0226.pdf 
- https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e
73d8f/202111/m_news/36223/207097/file
_download/75e220071480b2c74eb08155
a6e96a64.pdf 
 
 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202110/m_news/36223/207097/file_download/87b649153e640e45d81e056fc9a631c6.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202110/m_news/36223/207097/file_download/87b649153e640e45d81e056fc9a631c6.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202110/m_news/36223/207097/file_download/87b649153e640e45d81e056fc9a631c6.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202110/m_news/36223/207097/file_download/87b649153e640e45d81e056fc9a631c6.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202110/m_news/36223/207097/file_download/87b649153e640e45d81e056fc9a631c6.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/682f5eecff30ae51276f4111b3ec0226.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/682f5eecff30ae51276f4111b3ec0226.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/682f5eecff30ae51276f4111b3ec0226.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/682f5eecff30ae51276f4111b3ec0226.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/682f5eecff30ae51276f4111b3ec0226.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/75e220071480b2c74eb08155a6e96a64.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/75e220071480b2c74eb08155a6e96a64.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/75e220071480b2c74eb08155a6e96a64.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/75e220071480b2c74eb08155a6e96a64.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/75e220071480b2c74eb08155a6e96a64.pdf
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ชื่อกิจกรรม หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ผลการขับเคลื่อน 
แผน ผล 

(3) แนวทางการบริหารงบประมาณ 
กรมอนามยั ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

 
ครั้ง 

 
1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ต.ค. 64 31 พ.ย. 64 

- https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73
d8f/202111/m_news/36223/207097/file_dow
nload/c9247f64fe925cfa4c486796fe1c3fa1.pdf 

3. จัดทำ SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ต.ค. 64 30 พ.ย. 64 

- https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73
d8f/202111/m_news/36223/207097/file_dow
nload/53476d82bc852f17b7e9a57e6cf46f01.
pdf 

4. จัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัด 
การเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1)  
ทุกเดือน และสื่อสารทางเว็บไซต์ 
กองคลัง กรมอนามัย 

ครั้ง 5 ครั้ง 3 ครั้ง 1 ต.ค. 64 28ก.พ. 65 

-รบจ. (01) เดือนตุลาคม 2564 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73
d8f/202110/m_news/36223/207097/file_dow
nload/c204460de6508ed46d45a83cf4bcf3a2.
pdf 
-รบจ. (01) เดือนพฤศจิกายน 2564 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73
d8f/202111/m_news/36223/207097/file_dow
nload/d87abef010bd1fc8d9dbe33f75190377. 
pdf  

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/c9247f64fe925cfa4c486796fe1c3fa1.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/c9247f64fe925cfa4c486796fe1c3fa1.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/c9247f64fe925cfa4c486796fe1c3fa1.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/c9247f64fe925cfa4c486796fe1c3fa1.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/53476d82bc852f17b7e9a57e6cf46f01.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/53476d82bc852f17b7e9a57e6cf46f01.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/53476d82bc852f17b7e9a57e6cf46f01.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/53476d82bc852f17b7e9a57e6cf46f01.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/53476d82bc852f17b7e9a57e6cf46f01.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202110/m_news/36223/207097/file_download/c204460de6508ed46d45a83cf4bcf3a2.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202110/m_news/36223/207097/file_download/c204460de6508ed46d45a83cf4bcf3a2.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202110/m_news/36223/207097/file_download/c204460de6508ed46d45a83cf4bcf3a2.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202110/m_news/36223/207097/file_download/c204460de6508ed46d45a83cf4bcf3a2.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202110/m_news/36223/207097/file_download/c204460de6508ed46d45a83cf4bcf3a2.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/d87abef010bd1fc8d9dbe33f75190377.%20pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/d87abef010bd1fc8d9dbe33f75190377.%20pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/d87abef010bd1fc8d9dbe33f75190377.%20pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/d87abef010bd1fc8d9dbe33f75190377.%20pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/d87abef010bd1fc8d9dbe33f75190377.%20pdf
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ชื่อกิจกรรม หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ผลการขับเคลื่อน 
แผน ผล 

1. 4.  จัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัด 
การเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1)  
ทุกเดือน และสื่อสารทางเว็บไซต์ 
กองคลัง กรมอนามัย (ต่อ) 

  

 

  

-รบจ. (01) เดือนธันวาคม 2564 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d
8f/202112/m_news/36223/207097/file_downl
oad/4311bd81b66913df36d9f16ec7f6adfa.pdf  
-รบจ. (01) เดือนมกราคม 2565 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d
8f/202201/m_news/36223/207097/file_downl
oad/170e196bfccca0a7c5a8925e3848bc89.pdf 

5. กองคลังมีการ KM กฎ ระเบียบ 
ข้อปฏิบัติ แนวทางเกี่ยวกับ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ครั้ง 1 ครั้ง  1 พ.ย. 64 10 มี.ค. 65 
 

6. มีการกำกับ ติดตาม และรายงานผล  
การเบิกจ่ายให้บุคลากรในกองคลัง 
ทราบทุกเดือนผ่านที่ประชุมกองคลัง 

ครั้ง 4 ครั้ง 1 ครั้ง 1 พ.ย. 64 10 มี.ค. 65 

-รายงานผลการติดตาม กำกับ ตัวชี้วัด ที่ 2.3 ประจำเดือน
พฤศจิกายน 2564 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d
8f/202112/m_news/36223/207097/file_downl
oad/0b3fe4bbc17c4675d062c31a98f82c70.pdf 

 
 
 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207097/file_download/4311bd81b66913df36d9f16ec7f6adfa.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207097/file_download/4311bd81b66913df36d9f16ec7f6adfa.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207097/file_download/4311bd81b66913df36d9f16ec7f6adfa.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207097/file_download/4311bd81b66913df36d9f16ec7f6adfa.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207097/file_download/170e196bfccca0a7c5a8925e3848bc89.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207097/file_download/170e196bfccca0a7c5a8925e3848bc89.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207097/file_download/170e196bfccca0a7c5a8925e3848bc89.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207097/file_download/170e196bfccca0a7c5a8925e3848bc89.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207097/file_download/0b3fe4bbc17c4675d062c31a98f82c70.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207097/file_download/0b3fe4bbc17c4675d062c31a98f82c70.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207097/file_download/0b3fe4bbc17c4675d062c31a98f82c70.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207097/file_download/0b3fe4bbc17c4675d062c31a98f82c70.pdf
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ชื่อกิจกรรม หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ผลการขับเคลื่อน 
แผน ผล 

2. 6.  มีการกำกับ ติดตาม และรายงานผล
การเบิกจ่ายให้บุคลากรในกองคลังทราบทุก
เดือนผ่านที่ประชุมกองคลัง (ต่อ) 

  

 

  

-รายงานผลการติดตาม กำกับ ตัวชี้วัด ที่ 2.3 
ประจำเดือนธันวาคม 2564 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e
73d8f/202201/m_news/36223/207097/file
_download/ab1331c0856f0040b6f2a3dc0f
d8cada.pdf  

 
 
 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207097/file_download/ab1331c0856f0040b6f2a3dc0fd8cada.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207097/file_download/ab1331c0856f0040b6f2a3dc0fd8cada.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207097/file_download/ab1331c0856f0040b6f2a3dc0fd8cada.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207097/file_download/ab1331c0856f0040b6f2a3dc0fd8cada.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207097/file_download/ab1331c0856f0040b6f2a3dc0fd8cada.pdf
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5. การจัดเก็บข้อเอกสารเกี่ยวกับการจัดทำตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จัดเก็บข้อมูลไว้ที่เว็บไซด์กองคลัง https://finance.anamai.moph.go.th/th  
  -------- > หวัข้อรู้จักกองคลัง 
                     -------- > คำรับรองการปฏิบัติราชการ 
  -------- > คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2565   
  -------- > ข้อ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (ครึ่งปีแรก) ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 
 นางสาวบุษณี ม่วงชู  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผล การจัดทำตัวชี้วัดที่ 2.4 

ประจำเดอืนมกราคม 2565 ดังนี้ 
- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจะดำเนินการเผยแพร่   

ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565            
(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.4)          

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

 ตัวชี้วัดที่ 2.5  ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย 
นางสาวรัตน์ติยา ขำแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  รายงานผลการ

ดำเนินการตัวขี้วัดที่ 2.5 ว่าได้ดำเนินกิจกรรมตัวชี้วัดประจำเดือนมกราคม 2565 จำนวน 3 กิจกรรม คือ 
1. ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ / จัดทำรายงาน รบจ.1 ทุกวันที่  15 - 20  

ของเดือน ครั้งที่ 3 วันที่ 17 มกราคม 2565 
2. รายงานผลการขับเคลื่อนแผนกำกับติดตามฯ/ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการ

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC ภายในวันที่ 10 ของเดือน โดยจัดประชุมกองเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 

3. บันทึกผลการปฏิบัติการในระบบ DOC เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 และดำเนินการ  
ตามแผนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 

 
รายการ ระยะเวลา

จัดทำแผน 
จำนวน ผลการขับเคลื่อน 

แผน ผล 
1. แต่งตั้งคณะทำงานการ
จัดทำแผนปฏิบัติการกอง
คลัง และคณะทำงาน
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1 - 31 
ต.ค. 64 

1 ฉบับ 1 ฉบับ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 2 ฉบับ ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5
e73d8f/202111/m_news/36223/207159/
file_download/2b13fd979e8bdd46dce08c
dafe2dff2d.pdf 
 

2. จัดทำแผนปฏิบัติการกอง
คลัง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ในระบบ DOC 
เสนอกรมเพ่ือขออนุมัติ
งบประมาณ 

1 - 31 
ต.ค. 64  

2 ครั้ง 2 ครั้ง ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการกองคลังฯ แล้ว ตาม 
URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5
e73d8f/202111/m_news/36223/207159/
file_download/ec0d8d31ce1c5f6def7aad06
2b306488.pdf 
 

3. วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) 1 - 31 1 ครั้ง 1 ครั้ง ดำเนินการวิเคราะห์  GAP  ตาม URL 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/2b13fd979e8bdd46dce08cdafe2dff2d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/2b13fd979e8bdd46dce08cdafe2dff2d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/2b13fd979e8bdd46dce08cdafe2dff2d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/2b13fd979e8bdd46dce08cdafe2dff2d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/2b13fd979e8bdd46dce08cdafe2dff2d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/ec0d8d31ce1c5f6def7aad062b306488.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/ec0d8d31ce1c5f6def7aad062b306488.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/ec0d8d31ce1c5f6def7aad062b306488.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/ec0d8d31ce1c5f6def7aad062b306488.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/ec0d8d31ce1c5f6def7aad062b306488.pdf
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รายการ ระยะเวลา
จัดทำแผน 

จำนวน ผลการขับเคลื่อน 
แผน ผล 

ที่ทำให้การขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการกองคลังไม่
บรรลุเป้าหมาย 

ต.ค. 64  https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5
e73d8f/202111/m_news/36223/207159/
file_download/4c1da08fb27adf6c76ba5be
dbb6d52ec.pdf 
 

4. จัดทำมาตรการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการของ
หน่วยงาน 

1 - 31 
ต.ค. 64 

1 ครั้ง 1 ครั้ง กำหนดมาตรการในการขับเคลื่อน ตาม  URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5
e73d8f/202111/m_news/36223/207159/
file_download/4c1da08fb27adf6c76ba5be
dbb6d52ec.pdf 

5. แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์
สื่อสารแนวทางเพ่ือให้
แผนการปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าหมาย 
5.1  แผนปฏิบัติการกอง
คลังที่ได้รับอนุมัติในระบบ 
DOC /แนวทางบริหาร
งบประมาณกรมอนามัย
ประจำปี พ.ศ.2565 /
แนวทางบริหารแผนปฏิบัติ
การกรมอนามัย (งบ
ดำเนินงาน)   
5.2  แนวทางในการ
ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ พ.ศ.2565 

1 ต.ค. – 
30 พ.ย. 
64 

4 ครั้ง 4 ครั้ง ดำเนินการสื่อสารแจ้งเวียนแผน 4 ครั้ง ตาม  URL 
1. แผนปฏิบัติการกองคลัง ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/
202111/m_news/36223/207159/file_download/ec
0d8d31ce1c5f6def7aad062b306488.pdf 
2. แนวทางบริหารงบประมาณกรมอนามัยประจำปี 
พ.ศ.2565 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/
202111/m_news/36223/207159/file_download/e2
680c7d11eb708af18c51d08211f0a2.pdf 
3. แนวทางบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย        
(งบดำเนินงาน)   
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/
202111/m_news/36223/207159/file_download/8
b6473f6e88671e64498010359fdf65b.pdf 
4. แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
พ.ศ.2565 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/
202111/m_news/36223/207159/file_download/ce
99a6cbaa5d229ede4ddc03ff2834f9.pdf 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/4c1da08fb27adf6c76ba5bedbb6d52ec.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/4c1da08fb27adf6c76ba5bedbb6d52ec.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/4c1da08fb27adf6c76ba5bedbb6d52ec.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/4c1da08fb27adf6c76ba5bedbb6d52ec.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/4c1da08fb27adf6c76ba5bedbb6d52ec.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/ec0d8d31ce1c5f6def7aad062b306488.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/ec0d8d31ce1c5f6def7aad062b306488.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/ec0d8d31ce1c5f6def7aad062b306488.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/ec0d8d31ce1c5f6def7aad062b306488.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/e2680c7d11eb708af18c51d08211f0a2.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/e2680c7d11eb708af18c51d08211f0a2.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/e2680c7d11eb708af18c51d08211f0a2.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/e2680c7d11eb708af18c51d08211f0a2.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/8b6473f6e88671e64498010359fdf65b.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/8b6473f6e88671e64498010359fdf65b.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/8b6473f6e88671e64498010359fdf65b.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/8b6473f6e88671e64498010359fdf65b.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/ce99a6cbaa5d229ede4ddc03ff2834f9.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/ce99a6cbaa5d229ede4ddc03ff2834f9.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/ce99a6cbaa5d229ede4ddc03ff2834f9.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/ce99a6cbaa5d229ede4ddc03ff2834f9.pdf
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6. KM ให้ความรู้แก่
บุคลากรกองคลังในการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
กองคลังให้บรรลุเป้าหมาย 

1 พ.ย. - 
10 มี.ค. 
65 

1 ครั้ง   
 
 
 
 

7. ติดตามเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ / 
จัดทำรายงาน รบจ.1 ทุก
วันที่ 15-20 ของเดือน 

1 ต.ค. 64 
- 28 ก.พ 
65 

5 ครั้ง 4 ครั้ง กองคลังได้จัดทำ รบจ.1 ขึ้นเว็บไซต์ ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ต.ค.. 64 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/
202111/m_news/36223/207159/file_download/6
78ec9fc28784f4a4bed766a8ef5506e.pdf 
 
ครั้งที่ 2 วันที่ 15 พ.ย. 64 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d
8f/202111/m_news/36223/207159/file_downlo
ad/75f2dddf4d322828801356cd3854aaf3.pdf 
 
ครั้งที่ 3 วันที่ 15 ธ.ค. 64 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d
8f/202201/m_news/36223/207159/file_downlo
ad/5d5271e93fc6070ee2370877bb9d6f55.pdf 
ครั้งที่ 4 วันที่ 17 ม.ค. 65 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d
8f/202202/m_news/36223/207159/file_downlo
ad/7402f2dfad79c448941b0f7fe224fb88.pdf 
 

8. รายงานผลการขับเคลื่อน
แผนกำกับติดตามฯ/ประชุม
ติดตามความก้าวหน้าผล
การดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการในระบบ 
DOC ภายในวันที่ 10 ของ
เดือน 

1 พ.ย.64 -  
10 มี.ค.65 

4 ครั้ง 2 ครั้ง รายงานผลแผนกำกับติดตาม ตาม URL  
ครั้งที่ 1 วันที่ 7 ธันวาคม 2564 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d
8f/202112/m_news/36223/207159/file_downlo
ad/78bfaf7a56da96efa069fe89d79e43cf.pdf 
ครั้งที่ 2 วันที่ 5 มกราคม 2565 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/678ec9fc28784f4a4bed766a8ef5506e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/678ec9fc28784f4a4bed766a8ef5506e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/678ec9fc28784f4a4bed766a8ef5506e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/678ec9fc28784f4a4bed766a8ef5506e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/75f2dddf4d322828801356cd3854aaf3.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/75f2dddf4d322828801356cd3854aaf3.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/75f2dddf4d322828801356cd3854aaf3.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/75f2dddf4d322828801356cd3854aaf3.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207159/file_download/5d5271e93fc6070ee2370877bb9d6f55.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207159/file_download/5d5271e93fc6070ee2370877bb9d6f55.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207159/file_download/5d5271e93fc6070ee2370877bb9d6f55.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207159/file_download/5d5271e93fc6070ee2370877bb9d6f55.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207159/file_download/7402f2dfad79c448941b0f7fe224fb88.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207159/file_download/7402f2dfad79c448941b0f7fe224fb88.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207159/file_download/7402f2dfad79c448941b0f7fe224fb88.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207159/file_download/7402f2dfad79c448941b0f7fe224fb88.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207159/file_download/78bfaf7a56da96efa069fe89d79e43cf.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207159/file_download/78bfaf7a56da96efa069fe89d79e43cf.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207159/file_download/78bfaf7a56da96efa069fe89d79e43cf.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207159/file_download/78bfaf7a56da96efa069fe89d79e43cf.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207159/file_download/fcb730453a943c5a21e845663c2e2b82.pdf
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upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d
8f/202201/m_news/36223/207159/file_downlo
ad/fcb730453a943c5a21e845663c2e2b82.pdf 
ครั้งที่ 3 วันที่ 7 ก.พ. 2565 
 

9. บันทึกผลการปฏิบัติการ
ในระบบ DOC ทุกวันทำการ
สุดท้ายของเดือน 

1 ต.ค. 64 
– 28 ก.พ. 
65 

5 ครั้ง 4  ครั้ง บันทึกผล DOC รายเดือน 2 ครั้ง  ตาม URL 
ครั้งที่ 1 เดือน ต.ค. 64 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5
e73d8f/202111/m_news/36223/207159/
file_download/11468a24eeda1dad010f63f
13be910f3.pdf 
ครั้งที่ 2 เดือน พ.ย. 64  
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5
e73d8f/202112/m_news/36223/207159/
file_download/3773730b1ed5bea85b767
7a2d76f916b.pdf 
ครั้งที่ 3 เดือน ธ.ค. 64 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5
e73d8f/202201/m_news/36223/207159/
file_download/b08cb0ebe12e1183f45067
372a45950f.pdf 
ครั้งที่ 4 เดือน ม.ค. 65 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5
e73d8f/202202/m_news/36223/207159/
file_download/a0f333ffad27bd9177b416a
5f04b6f29.pdf 

และได้บันทึกการปรับแผนปฏิบัติการกองคลังในระบบ DOC ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งกองคลังมีการปรับแผนปฏิบัติ
การ 2 ครั้ง ในไตรมาสที่ 1  และนำข้ึนเว็บไซต์แล้ว ดังนี้ 

1. ปรับแผนครั้งที่ 1  ตาม URL  
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/20715
9/file_download/ba0083db9b429847c47241bf830c37e5.pdf 

2. ปรับแผน... 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207159/file_download/fcb730453a943c5a21e845663c2e2b82.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207159/file_download/fcb730453a943c5a21e845663c2e2b82.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207159/file_download/fcb730453a943c5a21e845663c2e2b82.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/11468a24eeda1dad010f63f13be910f3.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/11468a24eeda1dad010f63f13be910f3.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/11468a24eeda1dad010f63f13be910f3.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/11468a24eeda1dad010f63f13be910f3.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/11468a24eeda1dad010f63f13be910f3.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207159/file_download/3773730b1ed5bea85b7677a2d76f916b.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207159/file_download/3773730b1ed5bea85b7677a2d76f916b.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207159/file_download/3773730b1ed5bea85b7677a2d76f916b.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207159/file_download/3773730b1ed5bea85b7677a2d76f916b.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207159/file_download/3773730b1ed5bea85b7677a2d76f916b.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207159/file_download/b08cb0ebe12e1183f45067372a45950f.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207159/file_download/b08cb0ebe12e1183f45067372a45950f.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207159/file_download/b08cb0ebe12e1183f45067372a45950f.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207159/file_download/b08cb0ebe12e1183f45067372a45950f.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207159/file_download/b08cb0ebe12e1183f45067372a45950f.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207159/file_download/a0f333ffad27bd9177b416a5f04b6f29.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207159/file_download/a0f333ffad27bd9177b416a5f04b6f29.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207159/file_download/a0f333ffad27bd9177b416a5f04b6f29.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207159/file_download/a0f333ffad27bd9177b416a5f04b6f29.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207159/file_download/a0f333ffad27bd9177b416a5f04b6f29.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207159/file_download/ba0083db9b429847c47241bf830c37e5.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207159/file_download/ba0083db9b429847c47241bf830c37e5.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207159/file_download/ba0083db9b429847c47241bf830c37e5.pdf


16 
 

2. ปรับแผนครั้งที่ 2 ตาม URL 
https://finance.anamai.moph.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/20715
9/file_download/1d6f864b567883a5fa27b46222dad634.pdf 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ตัวชี้ วัดที่  2.6  ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)   
นายรังสฤษดิ์  เชื้อดวงผุย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รายงานผลการกำกับตัวชี้วัดที่  2.6  

เป็นการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ประจำเดือนมกราคม 2565 มีดังนี้  
กิจกรรม/ขั้นตอน 
การดำเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานท่ีได้
ปฏิบัติจริง 

สภาพการดำเนินงาน **หลกัฐานประกอบการดำเนินงาน  
ดำเนนิการ 
เสร็จแล้ว 

ระหว่าง
ดำเนนิการ 

ยังไม่ได้
ดำเนนิงาน 

1. กำหนดมาตรการ กลไก  
การขับเคลื่อนคณุธรรมและ
ความโปร่งใส 

กำหนดมาตรการ กลไก  
การขับเคลื่อนคณุธรรมและความ
โปร่งใส 
 

✓ 
 

 

  https://finance.anamai.mop
h.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea
50a23c6cedbf5e73d8f/202
112/m_news/36223/20716
0/file_download/5eca5327
e1d4bd16194f662dc5a1af6
e.pdf 

2. เพิ่มช่องทางการสื่อสารแผน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ระดับกลุ่มงาน เช่น ไลน์กลุ่ม 
ประชุมกลุม่งานประจำเดือน 

จัดทำช่องทางการสื่อสารแผนและผล
การใช้จ่ายงบประมาณระดับกลุม่งาน 
เช่น ไลน์กลุ่ม ประชุมกลุม่งาน
ประจำเดือน 

✓ 
 

  https://finance.anamai.mop
h.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea
50a23c6cedbf5e73d8f/202
201/m_news/36223/20716
0/file_download/81040367
bc93c31ff6bc701d2e72c98
8.pdf 

3. สื่อสารแผนและผลการจดัซื้อ
จัดจ้าง กระบวนการจัดซื้อจดั
จ้าง และระเบียบหลักเกณฑ์การ
จัดซื้อจัดจ้าง 

สื่อสารแผนและผลการจัดซื้อจดัจา้ง 
กระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง และ
ระเบียบหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจา้ง 

✓ 
 

  https://finance.anamai.mop
h.go.th/web-
upload/19xea11d5b0d4cea
50a23c6cedbf5e73d8f/202
201/m_news/36223/20716
0/file_download/81040367
bc93c31ff6bc701d2e72c98
8.pdf 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207159/file_download/1d6f864b567883a5fa27b46222dad634.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207159/file_download/1d6f864b567883a5fa27b46222dad634.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207159/file_download/1d6f864b567883a5fa27b46222dad634.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207160/file_download/5eca5327e1d4bd16194f662dc5a1af6e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207160/file_download/5eca5327e1d4bd16194f662dc5a1af6e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207160/file_download/5eca5327e1d4bd16194f662dc5a1af6e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207160/file_download/5eca5327e1d4bd16194f662dc5a1af6e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207160/file_download/5eca5327e1d4bd16194f662dc5a1af6e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207160/file_download/5eca5327e1d4bd16194f662dc5a1af6e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207160/file_download/5eca5327e1d4bd16194f662dc5a1af6e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207160/file_download/5eca5327e1d4bd16194f662dc5a1af6e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207160/file_download/81040367bc93c31ff6bc701d2e72c988.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207160/file_download/81040367bc93c31ff6bc701d2e72c988.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207160/file_download/81040367bc93c31ff6bc701d2e72c988.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207160/file_download/81040367bc93c31ff6bc701d2e72c988.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207160/file_download/81040367bc93c31ff6bc701d2e72c988.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207160/file_download/81040367bc93c31ff6bc701d2e72c988.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207160/file_download/81040367bc93c31ff6bc701d2e72c988.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207160/file_download/81040367bc93c31ff6bc701d2e72c988.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207160/file_download/81040367bc93c31ff6bc701d2e72c988.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207160/file_download/81040367bc93c31ff6bc701d2e72c988.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207160/file_download/81040367bc93c31ff6bc701d2e72c988.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207160/file_download/81040367bc93c31ff6bc701d2e72c988.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207160/file_download/81040367bc93c31ff6bc701d2e72c988.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207160/file_download/81040367bc93c31ff6bc701d2e72c988.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207160/file_download/81040367bc93c31ff6bc701d2e72c988.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207160/file_download/81040367bc93c31ff6bc701d2e72c988.pdf
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4. จัดประชุมการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้กี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณในโครงการ/
กิจกรรม และเปดิโอกาสให้มี
ส่วนร่วมในการสอบถามในการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

จัดประชุมการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณใน
โครงการ/กิจกรรม และเปิดโอกาสให้มี
ส่วนร่วมในการสอบถามในการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ 

 ✓ 
 

  

การดำเนินงานในเดือนมกราคม 2565 เป็นการเตรียมข้อมูลเพ่ือจัดประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565  
มิติที่ประชุม  รับทราบ 

 (รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.6) 
 

➢ภารกิจของหน่วยงาน/ตัวชี้วัดเพิ่มเติม (KPI Function) กองคลัง จำนวน 3 ตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดที่ 3.13 ร้อยละที่ลดลงของข้อผิดพลาดด้านเอกสารการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/ตรวจ

รับพัสดุ 
นางสาวปวิตรา รุ่งเรือง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ รายงานผลต่อที่ประชุม ดังนี้ 
กลุ่มพัสดุดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดนี้ขึ้น เพื่อเป็นการประเมินความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร 

ใน 2 ส่วน คือ 1) เอกสารที่หน่วยงานส่งมาบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS และ 2) เอกสารการ
ตรวจรับพัสดุการรายงานผลการกำกับตัวชี้วัดที่ 3.13 เป็นการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผน
ขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ในเดือนมกราคม 2565 มีดังนี้ 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
การดำเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานท่ีได้
ปฏิบัติจริง 

สภาพการดำเนินงาน **หลกัฐานประกอบการดำเนินงาน 
ดำเนนิการ 
เสร็จแล้ว 

ระหว่าง
ดำเนนิการ 

ยังไม่ได้
ดำเนนิงาน 

1. กำหนดหัวข้อการ Checklist 
ข้อมูล 

กำหนดหัวข้อการ Checklist ข้อมลู ✓ 
 

 

  https://finance.anamai.moph.go.th/
web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a
23c6cedbf5e73d8f/202112/m
_news/36223/207162/file_dow
nload/1daed53a4043bcf0eee2
4f43e0a8d686.pdf 

2. เก็บข้อมูลระยะที่ 1 (ระดับ
ข้อมูล Le) 

เก็บข้อมูลระยะที่ 1 (ระดับข้อมูล Le) ✓ 
 

  https://finance.anamai.moph.go.th/
web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a
23c6cedbf5e73d8f/202201/m
_news/36223/207162/file_dow
nload/3370be6df0a2d726fb04
2282f423c864.pdf 

3. ให้ชุดความรู้การจดัทำ
เอกสารประกอบสัญญา และ
เอกสารประกอบการตรวจรับ
พัสด ุ

ให้ชุดความรู้การจัดทำเอกสาร
ประกอบสญัญา และเอกสาร
ประกอบการตรวจรับพัสด ุ

✓ 
 

  https://finance.anamai.moph.go.th/
web-
upload/19xea11d5b0d4cea50a
23c6cedbf5e73d8f/202201/m
_news/36223/207162/file_dow
nload/006017fe01d7c60585b
32c76dc07165e.pdf 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207162/file_download/1daed53a4043bcf0eee24f43e0a8d686.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207162/file_download/1daed53a4043bcf0eee24f43e0a8d686.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207162/file_download/1daed53a4043bcf0eee24f43e0a8d686.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207162/file_download/1daed53a4043bcf0eee24f43e0a8d686.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207162/file_download/1daed53a4043bcf0eee24f43e0a8d686.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207162/file_download/1daed53a4043bcf0eee24f43e0a8d686.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207162/file_download/1daed53a4043bcf0eee24f43e0a8d686.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207162/file_download/3370be6df0a2d726fb042282f423c864.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207162/file_download/3370be6df0a2d726fb042282f423c864.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207162/file_download/3370be6df0a2d726fb042282f423c864.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207162/file_download/3370be6df0a2d726fb042282f423c864.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207162/file_download/3370be6df0a2d726fb042282f423c864.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207162/file_download/3370be6df0a2d726fb042282f423c864.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207162/file_download/3370be6df0a2d726fb042282f423c864.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207162/file_download/006017fe01d7c60585b32c76dc07165e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207162/file_download/006017fe01d7c60585b32c76dc07165e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207162/file_download/006017fe01d7c60585b32c76dc07165e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207162/file_download/006017fe01d7c60585b32c76dc07165e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207162/file_download/006017fe01d7c60585b32c76dc07165e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207162/file_download/006017fe01d7c60585b32c76dc07165e.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207162/file_download/006017fe01d7c60585b32c76dc07165e.pdf
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4. เก็บข้อมูลระยะที่ 2 
เปรียบเทยีบกับข้อมูลระดับ Le 

เก็บข้อมูลระยะที่ 2 เปรียบเทียบกับ
ข้อมูลระดับ Le 

 ✓ 
 

  

5. รายงานผล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานผล   ✓  

การดำเนินงานในเดือนมกราคมเป็นการดำเนินงานตามแผนฯ เป็นกิจกรรมจัดทำชุดความรู้การจัดทำ
เอกสารประกอบสัญญา และเอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุ  เพ่ือให้กับบุคลากร/เจ้าหน้าที่ พัสดุ   
ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เกี่ยวกับเอกสารในการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และเอกสารการตรวจรับพัสดุก่อน
เบิกจ่าย สื่อเป็นภาพในลักษณะของคำถามและคำตอบ ที่เข้าใจง่าย และจดจำได้ง่าย เป็นข้อพึงระวังทำให้
เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องตระหนักเพ่ือลดข้อผิดพลาด คลาดเคลื่อนด้านเอกสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของ
เอกสารประกอบการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างและเอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุ  

 (รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3.13) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

 ตัวช้ีวัด Function 3.14  ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามเงินยืมราชการ 
 นางสาววิชุดา แสงฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  รายงานผลการดำเนินการ      
ตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 3.14 ประจำเดือน มกราคม 2565 ดังนี้ 

ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวช้ีวัด  

กิจกรรม/ขั้นตอน เป้า 
หมาย  

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการขับเคลื่อน 

1 .ป ร ะ ชุ ม ชี้ เพื่ อ ห า แ น ว
ทางการดำเนินงานการกำกับ
ติดตามเงินยืมราชการให้ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

1 ต.ค. 64 – ก.พ. 65 รายงานการประชุมการกำกับติดตามเงินยืม
ราชการ (ดาวน์โหลด) รายงานข้อมูลใน
ระบบ DOC แล้วในรอบเดือน พ.ย.64 

2 . จั ด ท ำ ม า ต ร ฐ า น ก า ร
ปฏิบัติ งาน (SOP) ของการ
กำกับติดตามเงินยืมราชการ 

1 ต.ค. 64 – ก.พ. 65 จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การ
กำกับติดตามเงินยืมราชการ และเผยแพร่
บนเว็บไซต์กองคลังเรียบร้อยแล้ว (ดาวน์
โหลด) รายงานข้อมูลในระบบ DOC แล้ว
ในรอบเดือน พ.ย.64 

3 .ร า ย ง าน ผ ล ก า รก ำ กั บ
ติดตามการส่งชำระคืนเงินยืม
ราชการประจำเดือน 

8 ธ.ค. 64 – ก.ค. 65 1. รายงานผลการกำกับติดตามการส่งชำระ
คืนเงินยืมราชการประจำเดือน พ.ย.64   
(ดาวน์โหลด) รายงานข้อมูลในระบบ DOC 
แล้วในรอบเดือน ธ.ค.64 
2. รายงานผลการกำกับติดตามการส่งชำระ
คืนเงินยืมราชการประจำเดือน ธ.ค.64 
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ กองคลังเรียบร้อย
แล้ว (ดาวน์โหลด)  

4. สื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับ
ก ารก ำกั บ ติ ด ต าม เงิน ยื ม

2 ต.ค. 64 – ก.ค. 65 1.จัดทำหนังสือทบทวนแนวทางปฏิบัติ   
การยื ม เงิน ราชการ และแจ้ งเวียน ให้       

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207163/file_download/e7844d3a226b11693bbf213408187c98.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207163/file_download/ea83b18b366dbae3b5795e808564a20c.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202112/m_news/36223/207163/file_download/ea83b18b366dbae3b5795e808564a20c.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202201/m_news/36223/207163/file_download/cca8a980b8e6810d2b48b9d0a418b98d.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207163/file_download/080836d5d948621e655441ae1c84e4f3.pdf
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ราชการให้แก่บุคลากร ทุ ก ห น่ ว ย งาน ท ราบ  ต าม ห นั ง สื อ ที่          

ส ธ  0 9 0 3 .0 3 /ว7 1 5  ล งวั นที่  2 8 
มกราคม 2565 (ดาวน์โหลด) 

5 . โค ร ง ก า ร ป ร ะชุ ม เชิ ง
ป ฏิ บั ติ ก า ร  ก า ร พั ฒ น า
ศั ก ย ภ า พ บุ ค ล า ก ร แ ล ะ
เครือข่ายด้านการเงินการคลัง 
ประจำปี งบประมาน พ .ศ .
2565 

1 ธ.ค. 64 ดำเนินการจัดประชุมโครงการ “การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการเงิน
การคลัง ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2565 
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15-17 ธ.ค.64 ณ 
โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง (ดาวน์
โหลด) รายงานข้อมูลในระบบ DOC แล้ว
ในรอบเดือน ธ.ค.64 

6 . ป ระชุ มติ ดตามผลการ
ดำเนินงานการกำกับติดตาม
เงินยืมราชการ 

1 มี.ค. – ก.ค. 65 ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ 

หมายเหตุ… 
 
หมายเหตุ :   - ดำเนินการแล้ว    

- ดำเนินการในรอบนี้   
- ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด… 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36223/207163/file_download/c7d0aec54d33280d0c3e5f96886f0006.pdf
https://finance.anamai.moph.go.th/th/kpi-65/207163#gallery
https://finance.anamai.moph.go.th/th/kpi-65/207163#gallery
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 ตัวชี้วัดที่ 3.15 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ และการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online  
 นางสาวบุษณี ม่วงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผล การจัดทำตัวชี้วัดที่ 3.15 
ประจำเดือนมกราคม  2565 ดังนี้ 

สรุปแบบฟอร์มกำกับและติดตามกระบวนการเบิกจ่ายเงินตาม SOP 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองคลัง 

ใบสำคัญ/เดือน 
จำนวนวันตั้งแต่รับเอกสาร – เงินเข้าบัญชี 

รวม 
5 วัน 6 วัน 7 วัน 

พฤศจิกายน 125 168 9 302 
ธันวาคม 578 158 20 756 
มกราคม 444 25 1 470 

รวมทั้งหมด 1,147 351 30 1,528 

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565 ใบสำคัญจำนวนทั้งหมด 1,528 ฉบับ ดังนี้ 
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เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนนที่ 4  

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.00 
ร้อยละความสำเร็จ 70 - 75 76 - 80 81 - 85 86 – 90  91 ขึ้นไป 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  
ร้อยละของความสำเร็จในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ภายใน

ระยะเวลา 6 วันทำการ  = ×100 

      = ×100 

   = 97.97 %  
 
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนนที่ 5 

คะแนน 0.5 1 
ร้อยละความสำเร็จ ≥75 ≤75 
 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  
ร้อยละของความสำเร็จในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ภายใน

ระยะเวลา 5 วันทำการ  = ×100 

      = ×100 

   = 75.07 %  
 
การวิเคราะห์กระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
 ผลจากการเก็บข้อมูลร้อยละของความสำเร็จในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่จ่ายผ่านระบบ                  
KTB Corporate Online ดังนี้ 

- ภายในระยะเวลา 6 วันทำการ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 64 - มกราคม 65 คิดเป็นร้อยละ 97.97 

- ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ตั้งแต่เดือนพฤศจกิายน 64 - มกราคม 65 คิดเป็นร้อยละ 75.07 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 

ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ  
 1. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตาม ว 115  

  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า อธิบดีต้องการทราบการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ว 115 และให้
หัวหน้ากลุ่มพัสดุเป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม ว 115 และมอบให้กลุ่มพัสดุตรวจสอบ
ว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม ว 115 เพ่ือรายงานต่อที่ประชุมกรมฯ ต่อไป 
ซึ่ง หัวหน้ากลุ่มพัสดุชี้แจงว่า ว 115 เป็นการจัดหาพัสดุตามความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้
ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นการดำเนินการจัดหาพัสดุตามหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ 
ว115 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 แจ้งแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่
ยาหรืออุปกรณ์การแพทย์หรือการจัดจ้างเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุ สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในแต่ละครั้ง ทุกวงเงิน 
ให้ถือเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุ โดยให้ดำเนินการตามข้อ ๗๙ วรรคสอง แห่งระเบียบๆ  และให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานนั้นดำเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานฃอความเห็นชอบ  ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้วให้ถือว่ารายงานดังกล่าว เป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 
จึงไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างปกติ ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้ใช้ได้จนกว่าจะมีการประกาศ
ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน  
                                  2. การตรวจติดตามการพัฒนาสถานที่ทำงานของกองคลัง 
     สืบเนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงานฯ ได้เข้าตรวจประเมิน 
กองคลัง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อแนะนำเรื่องควรติดป้ายชื่อผู้รับผิดชอบ      
ที่สวิตซ์ควบคุมไฟแต่ละกลุ่มงาน 
 นางสาวเอกฤทัย  สารนาค หัวหน้ากลุ่มการเงินได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริเวณ     
โต๊ะทำงาน มีหนูมากัดทำลายสิ่งของทำให้เกิดความเสียหาย ประธานจึงขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่กองคลัง
ช่วยกันคิดหาวิธีกำจัดหนู  
 ประธานขอชื่นชมเจ้าหน้าที่กองคลังที่ให้ความร่วมมือในการเตรียมเข้ารับการตรวจ
ประเมินครั้งนี้และเจ้าหน้าที่กองคลัง จำนวน 5 คน ที่ตอบคำถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร เมื่อวันที่          
4 กุมภาพันธ์ 2565 
   3. การทำลายเอกสาร 
 ประธานขอให้กลุ่มงานทุกกลุ่มพิจารณาเอกสารที่ครบกำหนดทำลาย โดยให้ดำเนินการ
ตามข้ันตอนการทำลายหนังสือทางราชการ ทั้งนี้ นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ ได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้กลุ่มอำนวยการอยู่ระหว่างเตรียมการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจ
เอกสาร เพ่ือให้เป็นไปตามข้ันตอนการทำลายหนังสือต่อไป 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 เลิกประชุมเวลา ๑2.0๐ น. 
 
 นางพิสมัย  พุ่มสุข ผู้จดรายงานการประชุม 
 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ประชุมสื่อสารนโยบายและกำกับติดตามผลการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัดของกองคลัง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5/2565 

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมกองคลัง กรมอนามัย 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 


