
 

รายงานการประชุม 
เตรียมความพรอมจัดทำตัวช้ีวัดกองคลัง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ครั้งท่ี 1/2565 
วันพุธท่ี 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. 
ณ หองประชุมกองคลัง อาคาร 5 ช้ัน 2 กรมอนามัย 

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

1. นางสาวพิมพภวดี  ศรีจันทร 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. นายทรงวุฒ ิ สอนสุด นักวิชาการเงินและบัญชชีำนาญ กลุมบัญชี 
8. นางสาววิชุดา แสงฤทธิ์  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมบัญชี 
9. นางสพุรรณา อายาเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมบัญชี 
10. นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมบัญชี 
11. นายรังสฤษดิ์ เชื้อดวงผุย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุมพัสดุ 
12. นางสาวสิริกัญญา หนูบัว เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กลุมพัสดุ 
13. นางดวงกมล คลายพ่ึงสินธุ กวิชาการเงินและบัญชี กลุมพัสดุ 
14. นางสาวบุษณี มวงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมการเงิน 
15. นางสาวนุชรา พรมใต นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมการเงิน 
16. นางพิสมัย พุมสุข เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุมอำนวยการ 
17. นางสาวพิมพร ตาดี เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุมอำนวยการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น.  
 ประธานกลาวเปดประชุม และดำเนินการพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ         
การประชุมดังตอไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ประธานแจงใหทราบวาตามท่ีกลุมพัฒนาระบบบริหารไดจัดประชุมพิจารณารายละเอียด
ตัวชี้วัด (KPI Template) เพ่ือการจัดทำคำรับรองฯ ของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัยประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ในวันจันทรท่ี 4 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30-16.30น. ณ หองประชุมกลุมพัฒนาระบบ
บริหาร อาคาร 6 ชั้น 5 กรมอนามัย ผานระบบประชุมทางไกล (Teleconference) และขอใหหนวยงาน 

จัดสง… 
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จัดสงรายละเอียดตัวชี้วัดใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร เพ่ือจัดทำเอกสารลงนามคำรับรองฯ ตาม Timeline (ภายใน
วันท่ี 7 ตุลาคม 2564) ท้ังนี้ ตัวชี้วัดท่ีหนวยงานตองดำเนินการอาจมีจำนวนมากกวาท่ีกำหนดไวเดิม 9 – 11 
ตัวชี้ วัด  ข้ึนอยู กับความสำคัญในการบรรลุความสำเร็จของแตละตัวชี้ วัด  โดยผานการพิจารณา                  
ใหความเห็นชอบของผูบริหารกรมอนามัย นั้น 
  

มิติท่ีประชุม  รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องเพ่ือพิจารณา    

 กองคลัง ตองดำเนินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานประจำป
งบประมาณ 2565 ประกอบดวย ภารกิจ/บริหารจัดการ ของกองคลัง 6 ตัวชี้วัด และภารกิจของหนวยงาน 
/ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม (KPI Function) กองคลัง จำนวน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
  ภารกิจรอง/บริหารจัดการ ของกองคลัง 6 ตัวช้ีวัด 

 (1) ตัวชี้วัดท่ี  2.1 ประสิทธภิาพการควบคุมภายใน และแผน BCP 

 (2) ตัวชี้วัดท่ี  2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพ (HWP) 
 (4) ตัวชี้วัดท่ี  2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ (รอยละ 100) 

 (4) ตัวชี้วัดท่ี  2.4 ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 
 (5) ตัวชี้วัดท่ี  2.5 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพแผนปฏิบัติการ/โครงการ (ตอบสนองยุทธศาสตร 
/มุงเนนผูรับบริการ/วิเคราะหความเสี่ยง/ใชเทคโนโลยีดิจิทัล) รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการท่ีบรรลุ
เปาหมาย (รอยละ 100) 
 (6) ตัวชี้วัดท่ี  2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) กรมอนามัย (รอยละ 95) 

   ประธานมอบหมายผูรับผิดชอบดำเนินการจัดทำตัวช้ีวัด ไดแก 

 ตัวชี้วัดท่ี  2.1 กลุมบัญชี 
 ตัวชี้วัดท่ี  2.2 กลุมการเงิน 
 ตัวชี้วัดท่ี  2.3 กลุมงบประมาณ 
 ตัวชี้วัดท่ี  2.4 กลุมอำนวยการ 
 ตัวชี้วัดท่ี  2.5 กลุมงบประมาณ 
 ตัวชี้วัดท่ี  2.6 กลุมพัสดุ 
 ภารกิจของหนวยงาน/ตัวช้ีวัดเพ่ิมเติม (KPI Function) กองคลัง จำนวน 3 ตัวช้ีวัด 
 (1) ตวัชี้วัด Function 1 รอยละท่ีลดลงของขอผิดพลาดดานการจัดทำใบสั่งซ้ือสั่งจาง/ตรวจรบั          
ในระบบ GFMIS 
 (2) Function 2 ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามเงินยืมราชการ 
 (3) Function 3 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการเบิกจายเงิน
งบประมาณ และการจายเงินผานระบบ (KTB Corporate Online) ภายในระยะเวลา 6 วันทำการ 
 ประธานมอบหมายผูรับผิดชอบดำเนินการจัดทำตัวช้ีวัด ไดแก 
 ตัวชี้วัด Function 1 กลุมพัสดุ 
 ตัวชี้วัด Function 2 กลุมพัสดุ 
 ตัวชี้วัด Function 3 กลุมการเงิน 
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มติท่ีประชุม  เห็นควรใหกลุมงานท่ีไดรับมอบหมายใหจัดทำตัวชี้วัดภารกิจของหนวยงาน/ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม 
(KPI Function) กองคลังในการพัฒนางานและพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน สงกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
ภายในวันท่ี 7 ตุลาคม 2564 เพ่ือเปนขอมูลในการประชุมจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องอ่ืนๆ  

 ประธานมอบหมายใหหัวหนากลุมทุกกลุมดำเนินการ ดังนี้ 
 (1) มอบหัวหนากลุมอำนวยการดำเนินการขอยืมครุภัณฑจากกลุมตรวจสอบภายใน
จำนวน 2 รายการ ไดแก  
 - เครื่องคอมพิวเตอร (จอภาพ) หมายเลขครุภัณฑ ค. 7110-006-0003/6 (ตส.4-84)  
 - เกาอ้ีสำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ 100000030441 (ตส.20-67) 
 (2) มอบหัวหนากลุมพัสดุดำเนินการ ดังนี้  
  - ศึกษาหาขอมูลในการจัดประชุมบุคลากรดานพัสดุ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและ
สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขกฎกระทรวงกำหนด และวิธีการจัดซ้ือจัดจางฯ โดยใหกำหนดหัวขอคราวๆ 
นำเสนอผูอำนวยการกองคลัง เพ่ือพิจารณา 
        - ปรับปรุงประตูหองผูอำนวยการใหสามารถเปดคางไวได 
  - เปลี่ยนชักโครกหองน้ำผูอำนวยการ เนื่องจากชำรุด 
 (3) มอบหัวหนากลุมการเงินหาขอมูลวาสำนักโภชนาการเปนหนวยบริการหรือไม 
 (4) ใหทุกกลุมจัดสรรหาเจาหนาท่ีของกลุมเพ่ือเปน adnim ของกลุมตนเองนำขอมูลหรือ
ระเบียบท่ีเก่ียวกับในหนาท่ีของแตละกลุมงาน และใหจัดทำเปน One Plate นำไปบันทึกลง Website, 
Facebook ของกองคลัง (กอนนำไปบันทึกลงระบบตางๆ ใหนำเสนอผูอำนวยการกองคลัง เพ่ือพิจารณาและ
อนุญาตกอน)  
 (5) ใหจัดทำคำสั่งแตงตั้งทีม IT กองคลัง  
 (6) ใหหัวหนากลุมทุกกลุมไปสื่อสารผูใตบังคัญชาท่ีไมไดเขารวมประชุมทราบ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑2.0๐ น. 
 
 นางพิสมัย  พุมสุข ผูจดรายงานการประชุม 
 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด ผูตรวจรายงานการประชุม 
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การประชุมเตรียมความพรอมจัดทำตัวช้ีวัดของกองคลัง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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