
 
 

รายงานการประชุมกองคลัง 
การถายทอดตัวช้ีวัดของกองคลัง ระดับหนวยงานลงสูระดับกลุมงาน 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการมอบนโยบาย  
   ครั้งท่ี 2/2565 เม่ือวันพุธท่ี 20 ตุลาคม 2564  
เวลา 09.30 - 14.00น. ณ หองประชุมกองคลัง 

                                                           
                                                  ……………………………………….. 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

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. นางสาวพิสมัย พุมสุข เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุมอำนวยการ  
8. นางสาวเจนจิรา คลายเนตร นักวิชาการเงินละบัญชี กลุมอำนวยการ 
9. นางสาวพรพรรณ เกลี้ยงราคี นักจัดการงานท่ัวไป กลุมอำนวยการ 
10. นางสาวณัฏฐณิชา ศรีทองจันทร เจาพนักงานธุรการ กลุมอำนวยการ 
11. นายไพรัตน รุงแจง พนักงานธุรการ ระดับ ส3 กลุมอำนวยการ 
12. นางหนูแดง สีหาเสนา พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป ระดับ บ2 กลุมอำนวยการ 
13. นายเสกสรร สิทธิพร พนักงานขับรถยนต ระดับ ส2 กลุมอำนวยการ 
14. นางสาวเพ็ญแข แบงดี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมงบประมาณ 
15. นางสาวทิตยา ศุภกุลธาดาศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมงบประมาณ 
16. นางสาวศศิธร แสนศิลา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมงบประมาณ 
17. นางสาวจันทิมา ขจรศรีวีรวงศ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมงบประมาณ 
18. นางสาวรำพึง รูบุญ นักกวิชาการเงินและบัญชี กลุมงบประมาณ 
19. นางสาวกนกนาถ ศรีกาญจน นักกวิชาการเงินและบัญชี กลุมงบประมาณ 
20. นางยุพิน ยิ่งผล พนักงานธุรการ ระดับ ส3  กลุมงบประมาณ 
21. นางสาววีรวรรณ คาสุวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชชีำนาญ กลุมบัญชี 
22. นายทรงวุฒ ิ สอนสุด นักวิชาการเงินและบัญชชีำนาญ กลุมบัญชี 
23. นางสาววชิุดา แสงฤทธิ์  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมบัญชี 
24. นางสาวลัดดา ไชยสวัสดิ์ เจาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กลุมบัญชี 
25. นายศราวุธ ธรรมชาติ เจาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กลุมบัญชี 
26. นางสาวชลลดา  ราตรีสุข นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมบัญช 
27. นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมบัญชี 
28.  นางสาวเตือนใจ ฉิมนอย เจาพนักงานพัสดุ กลุมบัญชี 

29. นางลักษณา... 
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29. นางลกัษณา อุตตโมบล พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ส3 กลุมบัญชี 
30. นายอิทธิพลสวาง ศิริพรชัย พนักงานธุรการ ระดับ ส3 กลุมบัญชี 
31. นายฉลิมชัย ชังอิน พนักงานธุรการ ระดับ ส3 กลุมบัญชี 
32. นายกกฤษณะ     เปรมชัย เจาหนาท่ีดูแลเอกสารงบเดือน กลุมบัญชี 
33. นางนภารัตน วงศรักษา นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กลุมพัสดุ 
34. นายรังสฤษดิ์ เชื้อดวงผุย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุมพัสดุ 
35. นางสุภาภรณ โกนาคม เจาพนักงานพัสดุชำนาญงาน กลุมพัสดุ 
36. นางสาวพรทิพย ปดตานัง เจาพนักงานพัสดุชำนาญงาน กลุมพัสดุ 
37. นางสาวสิริกัญญา หนูบัว เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กลุมพัสดุ 
38. นางสาวสุมาลี  คุมทอง เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กลุมพัสดุ 
39. นางดวงกมล คลายพ่ึงสินธุ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมพัสดุ 
40. นางสาววาสนา สอดสุด นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมพัสดุ 
41. นางสาวอุษณี ทองชมพภู  พนักงานพัสดุ ระดับ ส3 กลุมพัสดุ 
42. นางสาวจันทรการนต แสงฤทธิ ์ พนักงานธุรการ ระดับ ส3 กลุมพัสดุ 
43. นายฐิตินันท พิริยะสุรวงศ พนักงานพิมพ ระดับ ส3 กลุมพัสดุ 
44. นายคมกฤช ทัดทับทิม พนักงานพิมพ ระดับ ส3 กลุมพัสดุ 
45. นางสาวบุษณี มวงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมการเงิน 
46. นางดวงกมล ครามทิม เจาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กลุมการเงิน 
47. นายมณฑล ตาลเยื้อน เจาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กลุมการเงิน 
48. นางสาวนลพรรณ ฉันทรางกูร เจาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กลุมการเงิน 
49. นางสาววชัราพรรณ สายเทพ เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุมการเงิน 
50. นางสาวพนิดา เรืองเกิด นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมการเงิน 
51. นายณัฐวัชร แสงอุทัย นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมการเงิน 
52. นางสาวนุชรา พรมใต นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมการเงิน 
53. นางสาวรัชดา พงษคะเชน นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมการเงิน 
54. นายเขมินทร พงคพัด เจาพนักงานการเงินและบัญชี กลุมการเงิน 
55. นางสาวศศิธร มาบางครุ พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ส3 กลุมการเงิน 
56. นางสาวศริญญา หงสทอง พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ส3 กลุมการเงิน 
57. นางวิมล พุกสุวรรณ พนักงานธรุการ ระดับ ส3 กลุมการเงิน 
58. นายปริมาณ อาภาอมร พนักงานพิมพ ระดับ ส3 กลุมการเงิน 
59. นางสาวศรีสุราง เทพอาษา พนักงานการเงินและบัญชี กลุมการเงิน 
60. นางสาวสุพรรณา อายาเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมบัญชี 
ผูไมเขารวมประชุม 
1. นางสาวสิดาพร หวังทรัพยนอย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุมการเงิน 
2. นางสาวพรเพ็ญ ทองนุน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมบัญชี 
3. นางสาวพิมพร ตาดี เจาพนักงานธรุการปฏิบัติงาน กลุมอำนวยการ 
4. นางสาววราภรณ รักไร นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมงบประมาณ  

เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น.  
 ประธานกลาวเปดประชุม และดำเนินการพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ         
การประชุมดังตอไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ประธานไดมอบหมายการถายทอดตัวชี้วัดของกองคลัง ระดับหนวยงานลงสูระดับ      
กลุมงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และลงนามในการจัดทำคำรับรอง 
  1.1 การลงนามในการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เปนการลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการระหวางนางสาวพิมพภวดี  ศรีจันทรผูอำนวยการกองคลัง เปนผูรับ
รับรองฯ และหัวหนากลุมงานจำนวน 5 กลุม เปนผูทำคำรับรองฯ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้     
 1) นางสาวเอกฤทัย  สารนาค ตำแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 
หัวหนากลุมการเงิน ลงนามคำรับรองฯ ตัวชี้วัดท่ี 2.4 และตัวชี้วัด Fuction 3.15 
 2) นางสาวรัตนติยา  ขำแกวตำแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 
หัวหนากลุมงบประมาณ ลงนามคำรับรองฯ ตัวชี้วัดท่ี 2.3 และตัวชี้วัดท่ี 2.5 
 3) นางสาวปวิตรา  รุงเรือง ตำแหนง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ หัวหนากลุม
พัสดุ ลงนามคำรับรองฯ ตัวชี้วัดท่ี 2.6 และตัวชี้วัด Fuction 3.13 
 4) นางอรุณี  อินทรขำ ตำแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ หัวหนา
กลุมบัญชี ลงนามคำรับรองฯ ตัวชี้วัดท่ี 2.1 และตัวชี้วัด Fuction 3.14 
  5) นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด ตำแหนง เจาพนักงานธุรการอาวุโส หัวหนากลุม
อำนวยการ ลงนามคำรับรองฯ ตัวชี้วัดท่ี 2.2  

 1.2 มอบนโยบายของกองคลังประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  ประธานมอบนโยบายของกองคลังประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5 ดาน ดังนี้    

1) ดานการบริหารการเงิน บัญชี งบประมาณ และพัสด ุ

  - พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ และบัญชีอิเล็กทรอนิกส สำหรับ
กองคลัง และหนวยงานตางๆ ท้ังเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของหนวยงาน เพ่ือใหกรมอนามัย 
ไดรับทราบ และนำขอมูลไปใชในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ท่ีเก่ียวของไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

  - พัฒนาระบบเฝาระวังความเสี่ยงในการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี งบประมาณ และ
พัสดุ โดยการสรางเครื่อขายดานการเงินการคลัง เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและลดขอผิดพลาด
ท่ีเกิดข้ึน 

   ประธานมอบหัวหนากลุมทุกกลุมเก็บขอมูลคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากหนวยงานผูมา
ติดตอประสานงานกับกองคลัง และเปนกรณีท่ีเกิดการคลาดเคลื่อนซ้ำๆ  เพ่ือท่ีกองคลังจะนำมาหาวิธี
ปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดดังกลาวใหลดลง 

2) ดานการใหบริการกับบุคลากรและหนวยงานตางๆ  

  - พัฒนาองคความรูดานการเงิน การคลัง ใหกับบุคลากรของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย 

  - จัดทำคูมือทางดานทางการเงินและการคลังใหกับผูปฏิบัติงานของหนวยงาน     
ในสังกัดกรมอนามัย เพ่ือใหเขาใจระเบียบการเงิน การคลังไดอยางถูกตอง ตรงกัน 

- สำรวจ... 
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  - สำรวจความคิดเห็น และความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการบริการในดานตางๆ 
ของกองคลัง เพ่ือนำมาใชในการปรับปรุง และพัฒนาการบริการใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

3) ดานการบริหารบุคคล  

  - จัดระบบการทำงานของบุคลากรในหนวยงานและใหมีการทบทวนหนาท่ี        
การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) และแกไขปญหาในการทำงานเพ่ือใหบุคลากรทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  - สงเสริมความกาวหนาในหนาท่ีของบุคลากรดวยการฝกอบรมในดานตางๆ         
ท่ีเก่ียวของและสรางระบบการเรียนรูผานกระบวนการจัดการความรูเพ่ือใหกองคลังเปนศูนยขอมูลและให
คำปรึกษาทางดานทางการเงิน การคลัง และพัสดุ แกหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย 

  - สงเสริมใหมีกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความสัมพันธ ขวัญ และกำลังใจ การทำงานเปนทีม
รวมกัน แกไขปญหาดวยความจริงใจและสรางสรรค 

  - ปฏิบัติงานตามหลักมาตรฐานทางจริยธรรมประมวล/จริยธรรมขาราชการพลเรือน   
/ขอบังคับจรรยาขาราชการกรมอนามัย ไดแก 

                       1) การซ้ือสัตยสุจริต มีจิตสำนึกท่ีดี  และรับผิดชอบตอหนาท่ี 

  2) ยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง 

      3) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใส และตรวจสอบได 

  4) มุงผลสัมฤทธิของงาน 

  5) ปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ 

     6) ยึดม่ันในสถาบันหลักและปฏิบัติหนาท่ีในฐานะพลเมืองท่ีดีของประเทศ 

  7) ดำรงชีวิตตามหลักปรัญญาของเศรษกิจพอเพียง 

4) ดานการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  - พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารอยางเปนระบบ 

  - สรางระบบการติดตอออนไลนสำหรับบุคลากรใหสะดวกตอการใชงาน 

  - จัดระบบดูแลอุปกรณทางดานเทคโนโลยีสารเทศ เพ่ือการบำรุงรักษา การจัดหา
ทดแทนไดอยางเหมาะสมและทันเวลา 

  - สรางระบบสำรองและปองกันฐานขอมูลดานการเงินการคลัง เพ่ือความม่ันคงและ
ปลอดภัยของฐานขอมูล 
 - พัฒนาบุคลกรใหมีความรูความสามารถสอดคลอง และทันกับทิศทางการพัฒนา
เทคโนโลยีสมัยใหม 

5) ดานการบริหารจัดการ  
 - วางระบบและข้ันตอนในการดำเนินตางๆ ภายในกองคลังพิจารณาลดข้ันตอน และ
ความซ้ำซอนในแตละกระบวนงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพพ และรวดเร็ว 
 - ดำเนินการเผยแพรข้ันตอนในการปฏิบัติงานตาง ๆ ใหหนวยงานและบุคลากร       

ท่ีตองการ... 
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ท่ีตองการติดตอกับกองคลังไดรับทราบข้ันตอนและระยะเวลาท่ีใชในการปฏิบตัิงานตาง ๆ 
 - นำระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในใชในการบริหารจัดการงาน 
เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอหนวยงานและตอกรมอนามัย 
 
 
 

มิติท่ีประชุม  รับทราบและพรอมจะนำไปปฏิบัติตามนโยบาย   
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม    

 ประธานขอใหท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2565 เม่ือวันพุธท่ี 6 ตุลาคม 2564      
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 3.1 หลักเกณฑการพิจารณาการจัดทำถายทอดตัวช้ีวัด คาเปาหมายของระดับบุคคล 
        การมอบหมายงาน และหลักเกณฑการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนกองคลัง กรมอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 กองคลัง ไดมีการกำหนดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565            
และการมอบหมายงานในการจัดทำตัวชี้วัดจำนวน 9 ตัวชีว้ดั ดังนี้  
 

 ตัวช้ีวัดบริหารจัดการทุกหนวยดำเนินการ 6 ตัวช้ีวัด 
ลำดับ

ท่ี 
ตัวช้ีวัดท่ี/ช่ือตัวช้ีวัด 

1. 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง BCP 

2. 2.2 ระดับความสำเรจ็ของการพัฒนาสถานท่ีทำงานนาอยู นาทำงานมีชีวิตชีวา และเสริมสราง
คุณภาพชีวิต (HWP) 

3. 2.3 รอยละของการเบกิจายเงินงบประมาณ 
4. 2.4 ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 
5. 2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจำปงบประมาณ    

พ.ศ. 2565 
6 2.6 รอยละการรับรูการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน 

(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 
 
 
 

ภารกิจ... 
 

หลักเกณฑการพิจารณาการจัดทำ การถายทอดตัวช้ีวัด คาเปาหมายของระดับบุคคล 
การมอบหมายงาน และหลักเกณฑการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 

 กองคลัง กรมอนามัย 
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 ภารกิจของหนวยงาน/ตัวช้ีวัดเพ่ิมเติม (KPI  Function) กองคลังมี 3 ตัวช้ีวัด 
ลำดับ

ท่ี 
ตัวช้ีวัดท่ี/ช่ือตัวช้ีวัด 

1. 3.13 รอยละท่ีลดลงของขอผิดพลาดดานการจัดทำใบสั่งซ้ือสั่งจาง/ตรวจรบัในระบบ 
GFMIS S 

2. 3.14   ระดับความสำเรจ็ของการกำกับติดตามเงินยืมราชการ 
3. 3.15 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการเบิกจายเงินงบประมาณ 

และการจายเงินผานระบบ (KTB Corporate Online)         ภายในระยะเวลา 
6 วันทำการ 

 

 3.2 การจัดทำตัวช้ีวัดประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองคลัง มีจำนวน 9 ตัวช้ีวัด 

    ตัวช้ีวัดภารกิจรอง/บริหารจัดการ ของกองคลัง 6 ตัวช้ีวัด 

(1) ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน และแผน BCP 

  นางสาววิชุดา  แสงฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผลการจัดทำ
ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ประจำเดือนตุลาคม 2564  วา Template ของตัวชี้วัดนี้ในปงบประมาณ 2565  จะมีเนื้อหาใกลเคียง
กับปงบประมาณ 2564  โดยเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับการควบคุมภายใน แตไดเพ่ิมแผนบริหารความเสี่ยง ซ่ึงมี
เจาภาพหลัก 2 หนวยงาน คือกลุมตรวจสอบภายใน และกลุมพัฒนาระบบบริหาร ซ่ึงกลุมบัญชีขอเวลาไปศึกษา
รายละเอียดของ Template ดังกลาวกอนดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
  ท้ังนี้ประธานขอใหนางสาววิชุดา  แสงฤทธิ์  พริ้น Template ตวัชี้วัดท่ี 2.1 นำเสนอดวย  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

                      (2) ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทำงานนาอยู นาทำงาน    
มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต 
                      นางสาวจีระภา  ขาสละเอียด หัวหนากลุมอำนวยการ รายงานผลการจัดทำตัวชี้วัดท่ี 2.2 
ประจำเดือนตุลาคม 2564 วาขณะนี้ Template ยังไมเสร็จสมบูรณ แตพอทราบรายละเอียดคราว ๆ แลววา
ประกอบดวย  
                            - กิจกรรม 5 ส 
                            - Healthy work Happy for Life 
  - การประเมินคุณภาพชีวิต ความผูกพัน ซ่ึงการประเมินฯ จะตองอยูในระดับดีเยี่ยม 
  ประธานไดชี้แจงใหท่ีประชุมใหทราบวา ไดมีการปรับเปลี่ยนผูรับผิดชอบตัวชี้วัดท่ี 2.2     
จากเดิมมอบใหกลุมการเงินเปนผูรับผิดชอบ และไดเปลี่ยนมามอบใหกลุมอำนวยการเปนผูรับผิดชอบ เพ่ือความ
เหมาะสม และตรงตามภารกิจของกลุมอำนวยการ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

  (4) ตัวช้ีวัดท่ี  2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ (รอยละ 100) 
 นางสาวรัตนติยา  ขำแกว หัวหนากลุมงบประมาณงาน รายงานผลการจัดทำตัวชี้วัด

ท่ี 2.3 ประจำเดือนตุลาคม 2564 วาขณะนี้ Template ไดเสร็จสมบูรณแลว  ท้ังนี้กลุมงบประมาณไดรับ
มอบหมายใหเปนเจาภาพหลัก โดยจะมีการตรวจสอบคะแนนในระดับ 4 และ 5 ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางเสนอแนวทาง 

ในการเบิกจาย… 
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ในการเบิกจายงบประมาณ และในสวนของกองคลัง ไดจัดทำแผนการเบิกจายในแตละเดือนเรียบรอยแลว 
ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามแผนและเปาหมายท่ีไดกำหนดไว จึงขอความรวมมือทุกกลุมงานของกองคลัง ชวย
ดำเนินการเรงเบิกจายดวย  

 ประธานขอใหทุกกลุมงานใหความรวมมือในการเรงการเบกิจายงบประมาณใหเปนไป
ตามแผนท่ีกำหนด โดยขอใหทำงานเปนทีม และเพ่ือความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน บางครั้งประธานอาจ      
ขอความรวมมือใหผูใตบังคับบัญชามาปฏิบัติงานดวน โดยไมไดแจงใหหัวหนากลุมทราบลวงหนา สำหรับและ
เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานเรงดวน เม่ือทำงานเสร็จเรียบรอยแลวใหนำเสนองานผานหัวหนา 
กลุมดวย โดยใหรายงานใหหัวหนากลุมทราบวาเปนงานท่ีผูอำนวยการกองคลัง มอบหมายเปนกรณีเรงดวน  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
     (4) ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 
  นางสาวเอกฤทัย  สารนาค หัวหนากลุมการเงิน รายงานผลการจัดทำตัวชี้วัดท่ี 2.4 
ประจำเดือนตุลาคม 2564 วาขณะนี้ Template  ของสำนักงานผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงเปนเจาภาพหลักยังไมเสร็จสมบูรณ 
และเม่ือไดรับ Template แลวกลุมการเงินขอนำไปศึกษารายละเอียดกอนดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
 ประธานใหขอเสนอแนะวา สำหรับตัวชี้วัดท่ี 2.2 หากมีประเด็นใดท่ีกลุมอำนวยการ
เคยทำไวแลวในปงบประมาณ 2564 ใหถายทอดและสงขอมูลใหกลุมการเงินไปดำเนินการตอดวย  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
  (5) ตัวช้ีวัดท่ี 2.5 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพแผนปฏิบัติการ/โครงการ (ตอบสนองยุทธศาสตร/
มุงเนนผูรับบริการ/วิเคราะหความเสี่ยง/ใชเทคโนโลยีดิจิทัล) รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการท่ีบรรลุ
เปาหมาย (รอยละ 100) 
  นางสาวรัตนติยา  ขำแกว หัวหนากลุมงบประมาณงาน รายงานผลการจัดทำตัวชี้วัด
ท่ี 2.5 ประจำเดือนตุลาคม 2564 วาตัวชี้วัดดังกลาวมีความเก่ียวเนื่องกับตัวชี้วัดท่ี 2.3 หลังจากการเบิกจาย    
ในแตละสิ้นเดือน จะตองนำไปบันทึกในระบบ DOC โดยการบันทึกแผน/ผลการเบิกจายใหเปนปจจุบัน            
ในปงบประมาณ 2565 นี้ กองแผนงานจะทำการประเมินและใหคะแนนกิจกรรมท่ีแตละหนวยงานดำเนินการ
ไปแลว วาเปนไปตามแผนหรือตาม Time Line ท่ีกำหนดไวหรือไม   
  ประธานใหขอสังเกตวา อาจมีบางกิจกรรมท่ีเจาหนาท่ีไมสามารถออกพ้ืนท่ีหนวย
บริการไดเนื่องจากสถานการณ COVID แตในทางปฏิบัติหนวยงานสามารถดำเนินการใหเปนไปตามแผน/ผล       
ท่ีกำหนดไวไดโดยไมตองใชเงิน  ดังนั้นจึงควรชี้แจงใหกองแผนงาน ทราบขอเท็จจริงดวย 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
    (6) ตัวช้ีวัดท่ี  2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) กรมอนามัย (รอยละ 95) 
 นางสาวปวิตรา  รุงเรือง หัวหนากลุมพัสดุ รายงานผลการจัดทำตัวชี้วัดท่ี 2.6 ประจำเดือน
ตุลาคม 2564 วาขณะนี้เจาภาพ (กองการเจาหนาท่ี) สง Template เรียบรอยแลว  การจัดทำ ITA ป 2565 
เจาภาพไดปรับเปลี่ยนเกณฑการประเมินใหม โดยประเมินการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตของหนวยงาน   
ตามหลักเกณฑ OIT รอยละ 70 และประเมินระดับการรับรูการดำเนินงานคุณธรรมความโปรงใสของผูมีสวน
ไดสวนเสียภายใน (IIT) ของหนวยงาน รอยละ 30 ซ่ึงตางจากเกณฑฯ ของปท่ีผานมา ท่ีวัดการรับรูภายใน 

หนวยงาน… 
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หนวยงานตนเอง 5 ตัวชี้วัด (การปฏิบัติหนาท่ี การใชงบประมาณ การใชอำนาจ การใชทรัพยสินของราชการ 
และการแกไขปญหาการทุจริต) สำหรับประเมินในสวนของการเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตหลักของหนวยงาน  
ขอไปศึกษาเพ่ิมใน template วาเจาภาพจะใหเปดเผยในเรื่องอะไรบางเพ่ือจัดทำใหครบถวนตาม template  
 ท้ังนี้ ไดแจงขอมูลการเขารวมประชุมในการจัดทำรางแผนการปฏิบัติการ การดำเนินงาน
คุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใส ประจำป 2565 (เม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2564) ซ่ึงประกอบดวย
กิจกรรมภายในแผน ดังนี้  
  - การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย เพ่ือใหหนวยงานคัดเลือกคนดีศรีอนามัยอยางนอย
หนวยงานละ 2 คน  
  - การประกวดหนวยงานคุณธรรม  
  - การยกระดับคะแนนตัวชี้วัด ITA  เปาหมายไมต่ำกวารอยละ 95  
  - ฯลฯ 
 ประธานใหขอแนะนำดังนี้ 
 1) ใหทุกกลุมงานรวมจัดทำแผนการปฏิบัติการฯ ดังกลาว พรอมกำหนด TimeLine 
ของกิจกรรมภายใตแผนฯ และรวมกันผลักดันใหเกิดผลสำเร็จในทุกกิจกรรม  
 2) ขอความรวมมือเจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมายใหเปนไอทีของแตละกลุมงาน นำผล
การดำเนินงานของกลุมบันทึกลงบนเว็บไซตของกองคลังใหเปนปจจุบัน  
 3) ใหชวยกันสรรหาผู ท่ี มีความเหมาะสม เพ่ือคัดเลือกคนดีศรีอนามัย โดยไม
จำเปนตองเปนขาราชการอยางเดียว อาจจะเปนพนักงานราชการ หรือลูกจางประจำก็ได เพ่ือคัดเลือกและสง
ใหเปนคนดีศรีอนามัยตอไป 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 ภารกิจของหนวยงาน/ตัวช้ีวัดเพ่ิมเติม (KPI Function) กองคลัง จำนวน 3 ตัวช้ีวัด 
(1) ตัวชี้วัด Function 3.13 รอยละท่ีลดลงของขอผิดพลาดดานการจัดทำใบสั่งซ้ือสั่งจาง/

ตรวจรับในระบบ GFMIS 
 นางสาวปวิตรา  รุงเรือง หัวหนากลุมพัสดุ ไดรายงาน template คราวๆ วาในตัวชี้วัดนี้
จัดทำข้ึน เนื่องจากมีขอสังเกตจากสำนักงานตรวจเงินแผนดิน ในเรื่องของความถูกตองครบถวนสมบูรณ      
ของเอกสารใบสั่งซ้ือสั่งจาง และเอกสารในการตรวจรับพัสดุของหนวยงานสวนกลาง จึงทำตัวชี้วัดนี้ข้ึนมา    
เพ่ือเปนการประเมินความถูกตองครบถวนสมบูรณของเอกสาร ใน 2 สวน คือในสวนของเอกสารท่ีหนวยงาน    
สงมาบันทึกใบสั่งซ้ือสั่งจางท่ีกลุมงาน และเอกสารท่ีตรวจรับพัสดุแลวสงมาบันทึกตรวจรับในระบบกอนสง
เบิกจายท่ีกลุมการเงิน  
 เอกสารของการจัดทำใบส่ังซ้ือส่ังจาง ใน 5 เดือนแรก จะเปนการแบงระยะของการจัดเก็บ
ขอมูล โดยใบสั่งซ้ือตองมีรายละเอียดท่ีถูดตอง ครบถวน เชน จำนวนเงิน กำหนดสงมอบ ระยะเวลารับประกัน 
ผูลงนามใบสั่ง/ผูลงนามรับใบสั่ง ใบเสนอราคาของคูสัญญาตองมีการลงนามและประทับตรา (ถามี) เลขท่ีโครงการ 
และเลขคุมสัญญาตองตรงกับการขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจาง  
 - 2 เดือนแรก (พ.ย. - ธ.ค.64) เปนการเก็บขอมูลระดับ LE เนื่องจากยังไมมีขอมูลเดิม และ 
 - 2 เดือนหลัง (ม.ค. - ก.พ.64) เปนการใหแนวทางในการจัดทำเพ่ือลดขอผิดพลาด และ 
ประเมินขอมูล เพ่ือเปนผลผลิตและผลลัพธในรอบแรก ในรูปของรอยละ (เปรียบเทียบขอมูลจากขอมูล LE และ
ขอมูลท่ีไดหลังจากใหแนวทางกับหนวยงาน) 

เอกสาร... 
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 เอกสารของการตรวจรับพัสดุ เปนการจัดเก็บขอมูล ของการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจาง 
วามีการลงนามรับไวเปนหลักฐานถูกตองหรือไม มีการแจงปรับและหนังสือสงวนสิทธิการปรับฯ (กรณีผิดสัญญา-
การสงมอบ ระยะเวลาและจำนวนเงินท่ีปรบั ถูกตองหรือไม) ระยะเวลาการตรวจรับพัสดุเกิน 5 วันทำการหรือไม  
                      กรณีเกินระยะเวลาท่ีกำหนดไว มีการขออขยายเวลา พรอมเหตุผลหรือไม ฯลฯ โดยการจัดเก็บ
ขอมูล ทำในลักษณะเดียวกันการประเมินความถูกตองครบถวนของเอกสารการจัดทำใบสั่งซ้ือสั่งจาง  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

Function 3.14 ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามเงินยืมราชการ 
 นายทรงวุฒิ  สอนสุด นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รายงานผลการจัดทำตัวชี้วัด 
Function 3.15 เปนตัวชี้วัดท่ีจัดทำข้ึนเพ่ือกำกับติดตามลูกหนี้ เงินยืมใหมีการชำระคืนเงินยืมตามกำหนด
ระยะเวลาตามท่ีระเบียบไดระบุไว ซ่ึงปจจุบันยังมีการคางชำระเกินระยะเวลาท่ีกำหนดไว สำหรับในสวนของ 
Template ไดจัดทำและนำสงใหกลุมพัฒนาระบบบริหารเรียบรอยแลว  
 ประธานใหคำแนะนำในการจัดทำตัวชี้วัด Function ควรจะมองในภาพรวมของกรมอนามัย
โดยการพัฒนาท้ังหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาคดวย 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 (3) Function 3.15 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการเบิกจายเงิน
งบประมาณ และการจายเงินผานระบบ (KTB Corporate Online) ภายในระยะเวลา 6 วันทำการ 
      นางสาวบุษณี  มวงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผลการจัดทำตัวชี้วัด
Function 3.15 ประจำเดือนตุลาคม 2564  วาเปนการพัฒนากระบวนการเบิกจายเงินงบประมาณ โดยนับเวลา
เริ่มตนจากการรับใบบสำคัญจากกลุมอำนวยการ ตลอดจนถึงฃั้นตอนการอนุมัติจายเงินผานระบบ KTB Corporate 
Online ใหกับผูมีสิทธิรับเงิน สำหรับในสวนจัดทำ Template ไดจัดทำและนำสงใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร
เรียบรอยแลว 
 ประธานขอความรวมมือเจาหนาท่ีทุกคนชวยกันปฏิบัติหนาท่ีความรับผิดชอบใหเต็มกำลัง
ความสามารถ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ  

                                     4.1 ประธานมอบหมายใหหัวหนากลุมทุกกลุมดำเนินการ ดังนี้ 
  1) มอบหัวหนากลุมพัสดุจัดทำแผนจัดหาครุภัณฑเครื่องใชสำนักงาน เพ่ือทดแทน 
  2 ) มอบนางสาวบุษณี  มวงชู  ดำเนินการจัดทำรางหนั งสือ เวียน  เพ่ือเชิญ
คณะกรรมการควบคุมภายในแตละหนวยงานมาประชุมหารือแนวทางการจัดทำควบคุมภาย เพ่ือลดปจจัยเสี่ยง
ท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอหนวยงาน และตอกรมอนามัย 
  3) สนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรกองคลังเขารวมอบรม เพ่ือหาความรู และเพ่ิมพูน
ทักษะในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และทันตอทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม 
  4) เพ่ือใหการปฏิบัติราชการของกองคลังมีความตอเนื่อง เกิดความคลองตัว จึง
ขอใหมีเจาหนาท่ีมีบัดดี้ในการทำงาน ซ่ึงเปนผูท่ีสามารถปฏิบัติงานแทนกันไดกรณีคนใดคนหนึ่งลาหยุดงาน   
  5) การจัดประชุมพัฒนาองคกรของกองคลัง (Organization Development : OD)  
  6) ใหเจาหนาท่ีกองคลังรวมสรางวัฒนธรรมในการไหวทำความเคารพผูอาวุโส เชน 
ไหวสวัสดีตอนเชาและไหวลากลับตอนเย็นซ่ึงเปนวัฒนธรรมท่ีนารักและควรปฏิบัติ 

4.2 มอบการด… 
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 4.2 มอบการดอวยพรวันเกิดใหแกผูท่ีเกิดในวันท่ี 1 ถึง 20 ตุลาคม จำนวน 6 คนดังนี้ 
1. นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด 
2. นายทรงวุฒิ  สอนสุด 
3. นางสาวเพ็ญแข  แบงดี 
4. นางสาววิชุดา  แสงฤทธิ ์
5. นางสาวนุชรา  พรมใต 
6. นางสาววาสนา  สอนสุด 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
เลิกประชุมเวลา ๑4.0๐ น. 
 
 นางพิสมัย  พุมสุข ผูจดรายงานการประชุม 
 นางสาวจีระภา  ขาวละเอียด ผูตรวจรายงานการประชุม 
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การประชุมกองคลัง 

การถายทอดตัวช้ีวัดของกองคลัง ระดับหนวยงานลงสูระดับกลุมงาน  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และการมอบนโยบาย 

วันพุธ ท่ี 20 ตลุาคม 2564 เวลา 09.30 – 14.00 น. 
ณ หองประชุมกองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


