
รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครัง้ท่ี11/2565 
ในวันท่ี 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น – 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร 6 ชั้น 4 
 

ผู้มาประชุม 
1. นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์  ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ      ประธาน 
2. นางจารุมน บุญสิงห์   นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 
3. นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                        
4. นางสาวสุพัตรา ท่างาม   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
5. นายพศิน พิริยหะพันธ์ุ   นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
6. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ   
7. นางสาวมนสินี น้ำจันทร์  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
8. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย   นักวิเทศสัมพันธ์                     
9. นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
10. นางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
11. นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา   นักวิชาการพัสดุ 
12. นายรังสรรค์ พันธ์จบสิงห์  พนักงานขับรถยนต์                  
13. นางสาวสมประสงค์ ภาผล   นักจัดการงานทั่วไป                      เลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม   -ไม่มี- 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น 
 
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1 การประชุมกรมอนามัย ครั้งท่ี 11/2565 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล โรงแรม
โมโค และ มณฑาทิพย์ ฮอลล์ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รายละเอียด
ดังนี้ 

1) อธิบดีกรมอนามัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
1.1) กล่าวขอบคุณคณะทำงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

กรมอนามัย รอบ 12 เดือน และกล่าวต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ท่านใหม่ นายแพทย์กฤษฏา 
ศิริชัยสิทธ์ิ  

1.2) ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
1.3) ติดตามผลการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์โควิด – 19 รวมถึงงานตามภารกิจกรมอนามัย 

และให้ข้อสังเกตผลการดำเนินงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย โดยให้วิเคราะห์ผลกระทบภายใต้สถานการณ์โควิด – 19  
ว่างานที่อยู่ดำเนินการเป็นงานที่เกี่ยวข้อง/เกี่ยวเนื่อง/ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือการตั้งค่าเป้าหมายไม่ถูกต้อง 



1.4) ให้ทุกหน่วยหาแนวทางปิด Gap งานในปี พ.ศ.2565 และเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัตกิาร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้ดำเนินการ ดังนี้ 1. รองอธิบดีกรมอนามัย
ติดตามกำกับหน่วยงานตามข้อที่ 3 2. ทุกหน่วยงาน ดำเนินการตามข้อที่ 4 

2) ผู้อำนวยการกองคลัง รายงานภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 
จากระบบ GFMIS และสรุปปัญหาการจัดหาพัสดุ ข้อเสนอแนะ และการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง มติที่ประชุม 
รับทราบ และมอบหมายให้ดำเนินการ ดังนี้  1. ทุกหน่วยงานดำเนินการตามระยะเวลาการดำเนินงานงบลงทุน
อย่างเคร่งครัด 2. กองคลัง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดทำคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการ และมาตรการกำกับหน่วยงานให้ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด 

3) ผู ้อำนวยการกองแผนงาน รายงานภาพรวมงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2566 กรมอนามัยได้รับ
งบประมาณวงเงิน 1,778,498,900 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 7.7373 ล้านบาท  
(-0.4%) มติที่ประชุม รับทราบ 

4) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นำเสนอ 2 เรื่อง ดังนี้ 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : IT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 (กรมอนามัย) คะแนนภาพรวมระดับประเทศ 87.57% คะแนนภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข 88.61% ผล
คะแนนระดับกรม ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย 93.05% ซึ่งเป็นอันดับที่ 2 รองจากสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2. ผลการประกวดวีดีทัศน์การส่งเสริมคุณธรรมฯ ปี 2565 หน่วยงานที่ไดร้ับโล่รางวัล 
จำนวน 3 หน่วยงาน ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 
ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุข รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ กรมอนามัย มติที่ประชุม รับทราบ 

5) ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ รายงานภารกิจที่กรมอนามัยได้รับมอบหมายในการ
ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขเอเปค (HLMHE) ครั ้งที ่ 12 (22 – 26 สิงหาคม 2565) ณ โรงแรมเพนนินซูลา 
กรุงเทพมหานคร มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย และ
ทีมงานดำเนินงานต่อไป 

6) เลขานุการกรม รายงานความก้าวหน้าการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข จัดขึ้นวันที่ 28 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นกองทุนสวัสดิการกอล์ฟ  และ
สวัสดิการเจ้าหน้าที่กรมอนามัยและสาธารณะประโยชน์ต่างๆ มติที่ประชุม รับทราบ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 10/2565  
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565  

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง   - ไม่มี- 
  

มติท่ีประชุม รับทราบ 



 
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ   

4.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 งบดำเนินงาน ผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย 
(Department Operation Center : DOC)  

นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์ รายงานว่า (1) ได้บันทึกผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบดำเนินงาน จำนวน 6 โครงการ เข้าสู่ระบบศูนย์
ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) โดยมีผลเบิกจ่ายสะสม ณ วันที่ 
25 สิงหาคม 2565 จำนวน 808,284.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.38 % รายละเอียดตาม ดาวน์โหลดคลิ๊ก (2) 
เสนอปรับแผนปฏิบัติการงบดำเนินงาน ประจำไตรมาส 4 เพื่อเสนอกรมพิจารณาอนุมัติเนื่องจากมีกิจกรรมข้าม
โครงการ รายละเอียดตาม เอกสารแนบ 1  

นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า หัวหน้ากลุ่มยุทธฯ แจ้งที่ประชุมให้ทราบเกี่ยวกับการประชุมแผนงบประมาณ 
ปี 2566 จัดโดยกองแผนงาน ว่ามีหลักเกณฑ์การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) ว่ากรมอนามัย
กำหนดให้วางแผนค่าใช้จ่ายพื้นฐานไม่เกิน 30% และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย 70% (นโยบาย 20% ,
ยุทธศาสตร์กรม 50%) ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร  ในส่วนของการโอนเงินจัดสรร รอบที่ 1 จะโอนให้ 50% ของ
วงเงินงบประมาณภาพรวม เพื่อการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 และ 2  ส่วนรอบที่ 2 และ 3 จะโอนให้ครั้งละ  
25 % เพื่อการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 และ 4 ตามลำดับ และแจ้ง time line สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำหน่วยงาน เพื่อลงข้อมูลในระบบ DOC ดังนี้ ในวันที่ 31 ส.ค. 65 กองแผนส่งเอกสารให้อธิบดีพิจารณา
จัดสรรวงเงินว่าแต่ละหน่วยงานจะได้รับการจัดสรรจำนวนเท่าใด ระหว่างวันที่ 1-14 ก.ย. 65 ให้ทุกหน่วยงาน
เขียนโครงการและจัดทำแผนในระบบDOC ระหว่างวันที่ 15- 22 ก.ย. 65  กองแผนตรวจสอบแผนของแต่ละ
หน่วยงานในระบบDOC และระหว่างวันที่ 23 – 30 ก.ย.65 แจ้งอนุมัติแผนในระบบ DOC 

 
มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบตามเสนอ 

 
4.2 รายงานสถานการณ์ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

(ข้อมูล 29 สิงหาคม 2565 ) 
นางสาวสุพัตรา ท่างาม รายงานว่า ผลการเบิกจ่ายสะสม แบ่งตามประเภทรายงบ พบว่างบดำเนนิงาน  

มีผลเบิกจ่ายสะสม จำนวน 815,877.41 บาท คิดเป็น 92.24 % ของวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร 
(884,500.00 บาท) ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่ กรมอนามัยกำหนด (93 % = 822,585.00 บาท) มียอดผูกพัน จำนวน 
3,385.25 บาท คิดเป็น 0.38 % ของวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร ส่งผลให้มียอดเงินคงเหลือหลังหักยอด
ผูกพัน จำนวน 65,237.34 บาท คิดเป็น 7.38 % ของวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร งบลงทุน มีผลเบิกจ่าย
สะสม จำนวน 15,000.00 บาท คิดเป็น 100% ซึ่งบรรลุเป้าหมายตามที่กรมอนามัยกำหนด รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 2  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/pay2565/pay2565-Aug2022.pdf


 
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา - 

5.1 ติดตามผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 

5.1.1 นโยบายสำคัญ เร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย และภารกิจหลักสายวิชาการ 
(Core Function) 

5.1.1.1 ตัวชี้วัดท่ี 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพ่ือนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ (Open Data) 

นายพศิน พิริยหะพันธ์ุ และนางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ รายงานว่าได้ดำเนินงานแล้วเสร็จเมื่อเดือน ก.ค. 65 
เรียบร้อยแล้ว และมีผลคะแนนก่อนอุทธรณ์อยู่ที่ 5/5 คะแนน ซึ่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเปิดให้อุทธรณ์คะแนน
ภายในวันที่ 25 ส.ค. 65 และจะแจ้งผลคะแนนหลังอุทธรณ์ภายในวันที่ 5 ก.ย. 65 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

5.1.1.2 ตัวชี้วัดที่ 1.39 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้
สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศเพ่ือรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย 

นางสาวมนสินี น้ำจันทร์ รายงานว่าได้ดำเนินงานแล้วเสร็จเมื่อเดือน ก.ค. 65 เรียบร้อยแล้ว และมีผล
คะแนนก่อนอุทธรณ์อยู่ที่ 5/5 คะแนน ซึ่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเปิดให้อุทธรณ์คะแนนภายในวันที่ 25 ส.ค. 65 
และจะแจ้งผลคะแนนหลังอุทธรณ์ภายในวันที่ 5 ก.ย. 65 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

5.1.1.3 ตัวชี้วัดที่ 1.40 ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศของ
กรมอนามัย 

นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์ และนางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ รายงานว่าได้ดำเนินงานแล้วเสร็จเมื่อเดือน ก.ค. 
65 เรียบร้อยแล้ว และมีผลคะแนนก่อนอุทธรณ์อยู่ที่ 5/5 คะแนน ซึ่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเปิดให้อุทธรณ์
คะแนนภายในวันที่ 25 ส.ค. 65 และจะแจ้งผลคะแนนหลังอุทธรณ์ภายในวันที่ 5 ก.ย. 65 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

5.1.2 ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย 
5.1.2.1 ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)  
นางสาวสุพัตรา ท่างาม รายงานว่าได้ดำเนินงานแล้วเสร็จเมื่อเดือน ก.ค. 65 เรียบร้อยแล้ว และมีผล

คะแนนก่อนอุทธรณ์อยู่ที่ 5/5 คะแนน ซึ่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเปิดให้อุทธรณ์คะแนนภายในวันที่ 25 ส.ค. 65 
และจะแจ้งผลคะแนนหลังอุทธรณ์ภายในวันที่ 5 ก.ย. 65 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 



5.1.2.2 ตัวชี ้วัดที ่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานมีชีวิตชีวา และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา รายงานว่าได้ดำเนินงานแล้วเสร็จเมื่อเดือน ก.ค. 65 เรียบร้อยแล้ว และมีผล
คะแนนก่อนอุทธรณ์อยู่ที่ 5/5 คะแนน ซึ่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเปิดให้อุทธรณ์คะแนนภายในวันที่ 25 ส.ค. 65 
และจะแจ้งผลคะแนนหลังอุทธรณ์ภายในวันที่ 5 ก.ย. 65 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

5.1.2.3 ตัวชี้วัดท่ี 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  
นางสาวสมประสงค์ ภาผล รายงานว่าได้ดำเนินงานแล้วเสร็จเมื่อเดือน ก.ค. 65 เรียบร้อยแล้ว และมีผล

คะแนนก่อนอุทธรณ์อยู่ที่ 5/5 คะแนน ซึ่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเปิดให้อุทธรณ์คะแนนภายในวันที่ 25 ส.ค. 65 
และจะแจ้งผลคะแนนหลังอุทธรณ์ภายในวันที่ 5 ก.ย. 65 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

5.1.2.4 ตัวชี้วัดท่ี 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)  
นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย  รายงานว่าได้ดำเนินงานแล้วเสร็จเมื่อเดือน ก.ค. 65 เรียบร้อยแล้ว และมีผล

คะแนนก่อนอุทธรณ์อยู่ที่ 5/5 คะแนน ซึ่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเปิดให้อุทธรณ์คะแนนภายในวันที่ 25 ส.ค. 65 
และจะแจ้งผลคะแนนหลังอุทธรณ์ภายในวันที่ 5 ก.ย. 65 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

5.1.2.5 ตัวชี้วัดท่ี 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า และนางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์ รายงานว่าได้ดำเนินงานแล้วเสร็จเมื่อเดือน ก.ค. 
65 เรียบร้อยแล้ว และมีผลคะแนนก่อนอุทธรณ์อยู่ที่ 5/5 คะแนน ซึ่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเปิดให้อุทธรณ์
คะแนนภายในวันที่ 25 ส.ค. 65 และจะแจ้งผลคะแนนหลังอุทธรณ์ภายในวันที่ 5 ก.ย. 65 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

5.1.2.6 ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA)  

นางจารุมน บุญสิงห์ รายงานว่าได้ดำเนินงานแล้วเสร็จเมื่อเดือน ก.ค. 65 เรียบร้อยแล้ว และมีผลคะแนน
ก่อนอุทธรณ์อยู่ที่ 5/5 คะแนน ซึ่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเปิดให้อุทธรณ์คะแนนภายในวันที่ 25 ส.ค. 65 และ
จะแจ้งผลคะแนนหลังอุทธรณ์ภายในวันที่ 5 ก.ย. 65 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 
 



จากผลคะแนนตัวชี้วัดก่อนอุทธรณ์ พบว่า หน่วยงานมีผลคะแนน 5/5 ทุกตัวชี้วัด ทั้งนี้นางสาวนัยนา  
ใช้เทียมวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้กล่าวขอบคุณบุคลากรทุกระดับที่ให้ความร่วมมือ 
และทำหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี จนเกิดผลลัพธ์ที่บรรลุเปา้หมายและประสบความสำเร็จด้วยดี และนางจารุมน 
บุญสิงห์ ขอให้ทุกคนเตรียมข้อมูลเพื่อทบทวน ปัญหาอุปสรรค และถอดบทเรียนว่าผู้รับผิดชอบแต่ละตัวช้ีวัดมีการ
ขับเคลื ่อน ติดตาม และดำเนินงานอย่างไร เพื ่อคงความต่อเนื่องของการบรรลุเป้าหมายในแต่ละตัวชี ้วัดใน
ปีงบประมาณถัดไป 
 

5.2 วิเคราะห์สถานการณ์ผลการเบิกจ่าย  
จากข้อ 4.2 เพื่อกำหนดมาตรการ หรือแนวทาง ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติ

การศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดสถานการณ์
การเบิกจ่าย 

งบดำเนินงาน พบว่าหากพิจารณาจากเป้าหมายที ่กรมอนามัยกำหนดในเดือนสิงหาคม จำนวน 
822,585.00 บาท คิดเป็น 93% ของวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร หน่วยงานมีผลเบิกจ่ายสะสม จำนวน 
815,877.41 บาท คิดเป็น 92.24 % ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด จึงมีความจำเป็นต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายอีก
จำนวน 6,707.59 บาท คิดเป็น 0.76% ทั้งนี้กิจกรรมที่ต้องเร่งรัดตามแผนฯในเดือนเพื่อให้ผลเบิกจ่ายสูงกว่า
เป้าหมายกรม ประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องดำเนินการส่งใบสำคัญเบิกจ่ายลงคลัง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
31 ส.ค. 65 เป็นเงินจำนวน 20,329.50บาท ได้แก่  

1) จ้างพนักงานขับรถยนต์ราชการ  จำนวน 12,480.00 บาท 
2) จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  จำนวน 1,589.50 บาท  
3) ค่าน้ำด่ืม  จำนวน  420 บาท  
4) ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง  จำนวน  4,540.00  บาท 
5) ค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน  1,300.00 บาท  
หากพิจารณางบประมาณของวงเงินที่รับ จำนวน 884,500.00 บาท หักผลเบิกจ่ายสะสม ( 815,877.41) 

หักยอดกันเงินPO (3,385.25) ทำให้มียอดเงินคงเหลือหลังหกัยอดผูกผนั จำนวน 65,237.34 บาท คิดเป็น 7.38% 
ของวงเงินงบประมาณรวมที่ได้ร ับจัดสรร และเมื ่อหักยอดกันเงินเดือนพนักงานขับรถยนต์เดือน  ก.ย. 65  
(12,480.00) จะพบว่าเงินงบประมาณคงเหลือสำหรับการดำเนินงานในเดือน ก.ย. 65 เป็นเงินจำนวน 52,757.34 บาท 

ส่วนงบลงทุน เบิกจ่ายสะสม จำนวน 15,000.00 บาท คิดเป็น 100% ซึ่งบรรลุเป้าหมายตามที่กรมอนามยั
กำหนด 

ทั้งนี ้คณะกรรมการฯ.เห็นควรกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื ่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในทุกเดือน ดังนี้ 

(1) ผู้บริหาร กำกับ ติดตามเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ผ่านการประชุม
ประจำเดือนของหน่วยงาน 

(2).จัดทำแผนการเบิกจ่ายรายไตรมาสให้ผ่านเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด/ปรับแผนการดำเนินงานตาม
รอบไตรมาส  และปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019  



(3) กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา เร่งรัดผู้รับผดิชอบหลกัดำเนินการจดัทำอนุมัติจดั ส่งต่อให้งานการเงิน
ดำเนินการยืมเงินลงคลัง เพื่อตัดยอดเบิกจ่ายภายในเดือนที่กำหนดตามแผน 

(4) จัดให้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย ให้เป็นปัจจุบัน ผ่านรูปแบบของการ
จัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
ประชุมติดตามประจำเดือน 

(5) กรณีเงินงบประมาณดำเนินงานไม่เพยีงพอสำหรบัการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน หรือระหว่างรอรบั
เงินโอนจัดสรรงบประมาณในส่วนที่เหลือ ให้บริหารจัดการโดยการขอเงินงบประมาณเพิ่ม หรือบริหารจัดการด้วย
เงินทดรองราชการประจำหน่วยงาน 

มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบให้ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการให้ยอดเบิกจ่ายใกล้เคียงกับ
เป้าหมายของกรมอนามัยมากท่ีสุด 
 

5.3 พิจารณาทบทวนรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครุภัณฑ์ 50,000 บาท  
ขึ้นไป) นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา รายงานว่ากองแผนงานขอให้หน่วยงานทบทวน รายการครุภัณฑ์ที่ขอรับจัดสรร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยขอให้ทบทวนชื ่อภาษาไทยให้ตรงตามแบบคำขอครุภัณฑ์ ในรายการ
เครื่องปรับอากาศ เก้าอี้สำนักงาน ชุดโต๊ะประชุม ทั้งนี้ให้ตอบยืนยันคำขอฯ ไปยังกองแผนงานภายในวันที่ 30 ก.ย.65 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

6.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ รอบ
2/2565 ในระบบงานบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมอนามัย  

นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  แจ้งให้ข้าราชการ และ
พนักงานในสังกัด ดำเนินการกรอกแบบประเมินฯ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่  6 กันยายน 2565 เพื่อดำเนินการใน
ข้ึนตอนต่อไปภายในระยะเวลาที่กองการเจ้าหน้าที่กำหนด 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

6.2 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพ การ
ดำเนินงานสู่องค์กรคุณธรรม ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ระหว่างวันท่ี 3-5 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัด
กาญจนบุรี 

นางสาวสมประสงค์ ภาผล เลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมฯ นำเสนอร่างรายงานสรุปผล
การดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพ การดำเนินงานสู่องค์กรฯ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 3 

มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบตามเสนอ 
 

 



6.3 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

นางสาวสมประสงค์ ภาผล  รายงานว่าคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ได้จัดทำรายงานฯ โดยมีกิจกรรมที่ขับเคลื่อนตามแผนฯ ได้แก่ (1) กิจกรรมที่ 9 รายงานผลการร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตฯ (2) กิจกรรมที่ 14 โครงการส่งเสริมค่านิยม ความผูกพัน และวัฒนธรรมองค์กร โดยข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่ส่งรายงานฯรอบที่ 2/2565 ให้กองการเจ้าหน้าที ่ ภายในวันที 22 ก.ย. 65 
รายละเอียดตาม เอกสารแนบ 4 

มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบตามเสนอ 
 
ปิดประชุมเวลา 14.00 น. 
 
 

ผู้จดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค์ ภาผล 
นักจัดการงานทั่วไป 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ท่างาม 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัตงิาน 

ปฏิบัติหน้าทีห่ัวหน้างานอำนวยการ 
 

 



โครงการที่ กิจกรรมท่ี งบประมาณ/บาท

วงเงินเดิม (บาท) วงเงินปรับใหม่ (บาท)

1.โครงการบริหารจัดการ
หน่วยงาน

1.2.1 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
(เบิกจ่ายแล้ว 11,614.75 บาท)
มีแผนที่จะใช้ 2,839.50 บาท

15,000.00 คงเหลือ
545.75 ปรับให้

กิจกรรมที ่1.4.3

1.2.2 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ ส านักงาน 
(เบิกจ่ายแล้ว 10,635.80 บาท)

12,318.80 คงเหลือ
1,683.00 ปรับให้

กิจกรรมที่ 1.3.1   1,490.46 บาท
กิจกรรมที ่1.4.3 192.54 บาท

1.2.4 จ้างซ่อมยานพาหนะ (รวมพรบ.)
(เบิกจ่ายแล้ว  2,721.01 บาท)

5,000.00 คงเหลือ
2,278.99 ปรับให้

กิจกรรมที่ 1.3.3   1,954.60 บาท
กิจกรรมที ่1.4.3 324.39 บาท

1.3.1  ค่าวัสดุส านักงาน+วัสดุ
คอมพิวเตอร์ (เบิกจ่ายแล้ว 36,084.00 
บาท) มีแผนที่จะใช้ 3,500.00 บาท

16,090.00 39,584.00
ส่วนขาด

23,494.00 ได้รับจาก
กิจกรรม ที่ 1.2.2   1,490.46 บาท
กิจกรรมที ่4.1        3,500.00 บาท
กิจกรรมที ่5.1.     18,503.54 บาท

ปรับแผนงานโครงการ (งบด าเนินงาน) ศรป. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เอกสารแนบ 1



โครงการที่ กิจกรรมที่ งบประมาณ/บาท

วงเงินเดิม (บาท) วงเงินปรับใหม่ (บาท)
1.โครงการบริหารจัดการ
หน่วยงาน

1.3.2. ค่าน  าด่ืม 
(เบิกจ่ายแล้ว 2,820.00 บาท)
มีแผนที่จะใช้ 1,170.00 บาท

4,000.00 คงเหลือ
10.00 บาท ปรับให้

กิจกรรมที ่1.4.3

1.3.3. ค่าน  ามันเชื อเพลิง
(เบิกจ่ายแล้ว 8,660.00 บาท)
มีแผนที่จะใช้ 5,980.00 บาท

12,685.60 14,640.20 บาท
ปรับเพิ่มวงเงิน

1,954.60 บาท  ได้รับจาก
กิจกรรมที่ 1.2.4   1,954.60 บาท

1.4.3 ค่าผ่านทางพิเศษ
(เบิกจ่ายแล้ว 2,820.00 บาท) 
มีแผนที่จะใช้ 1,564.09 บาท

3,320.00 4,394.09 บาท
ปรับเพิ่มวงเงิน

1,074.09 บาท ได้รับจาก
กิจกรรมที ่1.2.1 545.75 บาท
กิจกรรมที ่1.2.2 192.54 บาท
กิจกรรมที ่1.2.4 324.39 บาท
กิจกรรมที ่1.3.2 10.00 บาท

กิจกรรมที ่ 4.1 0.95
และ กิจกรรมที่ 5.1 0.46

ปรับแผนงานโครงการ (งบด าเนินงาน) ศรป. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565



โครงการที่ กิจกรรมที่ งบประมาณ/บาท

วงเงินเดิม (บาท) วงเงินปรับใหม่ (บาท)
3.โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศภายใต้กรอบความ
ร่วมมือต่างๆ

3.1.ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้าน
ต่างประเทศ
(เบิกจ่ายแล้ว 7,750.00 บาท )

11,625.00 คงเหลือ
3,875.00 บาท ปรับให้

กิจกรรมที ่4.2.      3,875.00 บาท 

3.4 ประชุมเตรียมการส าหรับการประชุม
ความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลาว
(เบิกจ่ายแล้ว 3,100.00 บาท)

6,700.00 คงเหลือ
3,600.00 บาท ปรับให้

กิจกรรมที ่3.6 700.00 บาท 
และกิจกรรมที่ 4.2 2,900.00 บาท

3.5.ประชุมประจ าเดือนของศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ (เบิกจ่ายแล้ว 
21,080.00 บาท)
มีแผนจะใช้ 2,015.00

24,180.00 คงเหลือ
1,085.00 บาท  ปรับให้  

กิจกรรมท่ี 4.2     1,085.00 บาท

3.6.ประชุมเตรียมการความร่วมมือเพื่อ
รองรับการประชุมนานาชาติ On line 
(เบิกจ่ายแล้ว 700.00 บาท)

(ได้รับวงเงิน)   
700.00 บาท 

จากที่กิจกรรมท่ี 3.4

ปรับแผนงานโครงการ (งบด าเนินงาน) ศรป. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ข้ามโครงการ) 



โครงการที่ กิจกรรมที่ งบประมาณ/บาท

วงเงินเดิม (บาท) วงเงินปรับใหม่ (บาท)
4.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ กรม
อนามัย

4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
กรมอนามัย 
(เบิกจ่ายแล้ว 27,245.00 บาท )

37,264.95 คงเหลือ
10,019.95 บาท ปรับให้

กิจกรรมที ่1.3.1   3,500.00 บาท
กิจกรรมที ่4.2     6,519.00 บาท
กิจกรรมที ่1.4.3 0.95

4.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
แผนปฏิบัติการ การด าเนินงานศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย 
ประจ าปี 2566 – 2567
(มีแผนท่ีจะใช้  21,500.00 บาท)

3,875.00 21,500.00
ปรับเพิ่มวงเงิน

17,625.00 บาท
กิจกรรมที ่3.1 3,875.00 บาท
กิจกรรมที ่3.4 2,900.00 บาท
กิจกรรมที ่3.5 1,085.00 บาท
กิจกรรมที ่4.1        6,519.00 บาท
กิจกรรมที ่5.1 1,496.00 บาท
กิจกรรมที ่7.1 1,750.00 บาท

ปรับแผนงานโครงการ (งบด าเนินงาน) ศรป. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ข้ามโครงการ) 



โครงการที่ กิจกรรมที่ งบประมาณ/บาท

วงเงินเดิม (บาท) วงเงินปรับใหม่ (บาท)
5.โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล ด้านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ กรมอนามัย

5.1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

20,000.00 คงเหลือ
20,000.00 บาท ปรับให้

กิจกรรมที ่1.3.1     18,503.00 บาท
กิจกรรมที ่1.4.3 0.54
กิจกรรมที ่4.2.       1,496.46 บาท

7.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานสู่องค์กรคุณธรรม 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

7.1.การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ประสิทธิภาพการด าเนินงานสูอ่งค์กร
คุณธรรม ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
(เบิกจ่ายแล้ว 71,250.00 บาท )

73,000.00 คงเหลือ
1,750.00 บาท ปรับให้

กิจกรรมที ่4.2

ปรับแผนงานโครงการ (งบด าเนินงาน) ศรป. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ข้ามโครงการ) 

ข้อมูล ณ 2 ก.ย. 2565
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สรุปสถานการณ์ภาพรวม * อา้งองิปรับแผนฯ ณ 8.7.65*

รายการ  กรมฯจัดสรร  เงนิรับโอน
 %

รับโอน
เบกิจา่ยGFMIS

 %

เบกิจา่ย

(1) งบลงทนุ 15,000.00      15,000.00      100.00            15,000.00          100.00              

     (1.1) งบลงทนุเหลอืจา่ย 15,000.00      15,000.00      100.00            15,000.00          100.00              

(2) งบด าเนนิงาน 884,500.00    884,500.00    100.00            815,877.41        92.24                

     (2.1) รับเงนิโอนจากกรมฯ 884,500.00    100.00            679,397.41        76.81                

 - กองคลัง โอนเงนิครัง้ที ่1 ภายใต ้

แผนบรูณาการพัฒนาศักยภาพคน

ตลอดชว่งชวีติ ผลผลติที ่2 : โครงการ

พัฒนาศักยภาพและบรกิารสง่เสรมิ

สขุภาพประชาชนกลุม่วยัเรยีนวยัรุน่ 

กจิกรรมหลัก: สง่เสรมิ สนับสนุน ระบบ

สาธารณสขุทีเ่ชือ่มตอ่กับโรงเรยีนหรอื

สถานศกึษา (50%)

442,250.00    50.00              

 - กองคลัง โอนเงนิครัง้ที2่ ภายใต ้แผน

บรูณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่ง

ชวีติ ผลผลติที2่ : โครงการพัฒนา

ศักยภาพและบรกิารสง่เสรมิสขุภาพ

ประชาชนกลุม่วยัเรยีนวยัรุน่ กจิกรรม

หลัก: สง่เสรมิ สนับสนุน ระบบ

สาธารณสขุทีเ่ชือ่มตอ่กับโรงเรยีนหรอื

สถานศกึษา

216,125.00    24.43              

 - กองคลัง โอนเงนิครัง้ที3่ ภายใต ้แผน

บรูณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่ง

ชวีติ ผลผลติที2่ : โครงการพัฒนา

ศักยภาพและบรกิารสง่เสรมิสขุภาพ

ประชาชนกลุม่วยัเรยีนวยัรุน่ กจิกรรม

หลัก: สง่เสรมิ สนับสนุน ระบบ

สาธารณสขุทีเ่ชือ่มตอ่กับโรงเรยีนหรอื

สถานศกึษา

226,125.00    25.57              

     (2.2) ยมืเงนิงบประมาณหน่วยงานอืน่ 136,480.00    15.43              136,480.00        15.43                

 - กองคลัง โอนเงนิงบประมาณกองจ. 

ให ้ภายใต ้แผนบรูณาการพัฒนา

ศักยภาพคนตลอดชว่งชวีติ ผลผลติที ่5

124,000.00    14.02              124,000.00        14.02                

 - กองคลัง โอนเงนิงบประมาณ กพร.ให ้

 ภายใต ้แผนบรูณาการพัฒนาศักยภาพ

คนตลอดชว่งชวีติ ผลผลติที ่1

12,480.00      1.41                12,480.00          1.41                  

      (2.3) คนืเงนิงบประมาณจากทีย่มื

หน่วยงานอืน่
136,480.00-    15.43-              -                     -                    

 - กองคลัง โอนเงนิยมืงบประมาณคนื

กองการเจา้หนา้ที่
124,000.00-    14.02-              

 - กองคลัง โอนเงนิยมืงบประมาณคนื

กลุม่พฒันาระบบ
12,480.00-      1.41-                

(3) ภาพรวม 899,500.00    899,500.00    100.00            830,877.41        92.37                

ภาพรวม

% เงนิ % เงนิ

ต.ค. 9.00               79,605.00      0 -                     80,955.00         

พ.ย. 19.00             168,055.00    18 2,700.00            170,905.00      

ธ.ค. 32.00             283,040.00    29 4,350.00            287,840.00      

ม.ค. 39.00             344,955.00    40 6,000.00            350,805.00      

ก.พ. 45.00             398,025.00    51 7,650.00            404,775.00      

ม.ีค. 50.00             442,250.00    61 9,150.00            449,750.00      

เม.ย. 58.00             513,010.00    71 10,650.00          521,710.00      

พ.ค. 67.00             592,615.00    81 12,150.00          602,665.00      

ม.ิย. 75.00             663,375.00    90 13,500.00          674,625.00      

ก.ค. 85.00             751,825.00    100 15,000.00          764,575.00      

ส.ค. 93.00             822,585.00    100 15,000.00          836,535.00      
ก.ย. 100.00           884,500.00    100 15,000.00          899,500.00      

เงนิ % เงนิ % เงนิ %

 (1) งบประมาณทีก่รมจัดสรร+เงนิยมื 884,500.00    100 15,000.00      100.00               899,500.00      100.00            

 (2) เป้าหมายเบกิจา่ย *ส.ค.* 822,585.00    93.00              15,000.00      100.00               836,535.00      93.00              

 (3) ผลเบกิจา่ยสะสม 815,877.41    92.24              15,000.00      100.00               830,877.41      92.37              

 (4) ผลตา่ง (+) /(- เร่งรัด) 6,707.59-        0.76-                -                  -                     5,657.59-           0.63-                

 (5) ยอดกัน PO ทกุรายการ 3,385.25        0.38                

 (6) คงเหลอื *หลังกันPO* 65,237.34      7.38                -                  -                     68,622.59         7.63                

 (7) เงนิงบประมาณคงเหลอื

*กรณีไมก่ันPO
68,622.59      7.76                -                  -                     68,622.59         7.63                

(8) กันเงนิให ้พขร. 24,960.00      

คงเหลอื 40,277.34      

ภาพรวมงบด าเนนิงานตชว.2.3

ระดับ4 Output  ระดับ5 Outcome

งบลงทนุ

76.81                

งบด าเนนิงาน งบลงทนุ
เป้าหมายทีก่รมอนามัยก าหนด

679,397.41        

884,500.00    

เอกสารแนบ 2
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รายการโครงการ (งบด าเนนิงาน) แผนงบ ผลเบกิ คงเหลอื สถานะโครงการ ส.ค.คาดใช ้ ก.ย. คาดใช ้ คงเหลอืสิน้ปี

1.โครงการบรหิารจัดการหน่วยงาน 254,300.00    231,197.36    23,102.64       อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 20,329.50         21,276.68      18,503.54-        

2.โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรกรม

อนามัยมุง่สูส่ากล
422,430.05    422,430.05    -                  เสร็จสิน้ -                    -                  -                   

3.โครงการสนับสนุนการด าเนนิงาน

ความร่วมมอืระหวา่งประเทศภายใต ้

กรอบความร่วมมอืตา่งๆ

53,630.00      43,755.00      9,875.00          อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ -                    5,890.00        3,985.00          

4.โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารพัฒนา

แผนยทุธศาสตร ์ความร่วมมอืระหวา่ง

ประเทศ กรมอนามัย

41,139.95      27,245.00      13,894.95       อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ -                    21,126.41      7,231.46-          

5.โครงการพัฒนาระบบขอ้มลู ดา้นความ

ร่วมมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย
40,000.00      20,000.00      20,000.00       อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ -                    -                  20,000.00        

 7 โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารพัฒนา

ประสทิธภิาพการด าเนนิงานสูอ่งคก์ร

คณุธรรม

73,000.00      71,250.00      1,750.00          อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ -                    -                  1,750.00          

รวม 884,500.00    815,877.41    68,622.59      20,329.50         48,293.09      0.00                 

ขอ้มลูในระบบ DOC บนัทกึ ณ 19.7 884,500.00    658,794.75    225,705.25    

สถานะผลตา่ง DOC VS ทะเบยีนคมุ 157,082.66-    

1.โครงการบรหิารจดัการหนว่ยงาน แผนงบ ผลเบกิ คงเหลอื

1.1จา้งพนักงานขับรถยนตร์าชการ 149,760.00    124,800.00    24,960.00      

1.2จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร จา้ง

ซอ่มแซมครุภัณฑ ์ส านักงาน อปุกรณ์

คอมพวิเตอร ์ซอ่มยานพาหนะ คา่ผา่น

ทางพเิศษ จา้งแปลเอกสาร

32,318.80      24,971.56      7,347.24         

1.3จัดซือ้วสัดสุ านักงานเพือ่ใช ้

ด าเนนิงานภายในหน่วยงานและ

โครงการอบรม/ประชมุของหน่วยงาน ( 

คา่หนังสอืพมิพ,์ วสัดสุ านักงาน + วสัดุ

คอมพวิเตอร,์ คา่น ้าบรโิภค, คา่น ้ามัน

เชือ้เพลงิ+จา้งถา่ยเอกสาร)

33,901.20      48,689.80      14,788.60-      

1.4การพัฒนาบคุลากร การประชมุ อบรม

 สมัมนา (คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ราชการ และคา่ใชจ้า่ยในการเขา้ร่วม

ประชมุ/อบรม/สมัมนา ของผูอ้ านวยการ

เจา้หนา้ทีศ่นูยค์วามร่วมมอืระหวา่ง

ประเทศ ,คา่ลงทะเบยีน, คา่ผา่นทาง

พเิศษ)

38,320.00      32,736.00      5,584.00         

รวม 254,300.00    231,197.36    23,102.64      
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คาดการณ์สถานการณ์เงนิงบประมาณ (เงนิในมอื) ระหวา่งรอรบัโอนสว่นทีเ่หลอื *งบด าเนนิงาน*

ส.ค ก.ย.

วงเงนิงบประมาณ 884,500.00    93.00              884,500.00    100

เป้าหมาย (เงนิ) 822,585.00    884,500.00    

ผลเบกิจา่ยสะสม *GFMIS* 815,877.41    92.24              836,206.91    94.54                 

เร่งรัด 6,707.59-        0.76-                48,293.09-      5.46-                    

คงเหลอื (เงนิ) 68,622.59      48,293.09      

คาดการณ์จะเกดิขึน้จรงิ ณ สิน้เดอืน 20,329.50      2.30                48,293.09      

รวมเบกิจา่ยสะสมGF +คาดการณ์ 836,206.91    94.54              884,500.00    100.00               

สงูกวา่เป้า 13,621.91      94.54              -                  100.00               

คงเหลอื  (เงนิ) กรณีคาดการณ์ 48,293.09      -                  

หกั PO เชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร 3,385.25        0.38                3,385.25         0.38                    

คงเหลอื (GF) หลัง หกักัน PO 65,237.34      7.38                44,907.84      5.08                    

หกั กันเงนิเดอืน พขร. (ก.ย. 65) 12,480.00      1.41                12,480.00      1.41                    

คงเหลอื  (GF) หลังกันเงนิเดอืน พขร. 52,757.34      5.96                32,427.84      3.67                    

* คงเหลอืภาพรวม หลังกัน 85,185.18      9.63                

แผน คาดการณ์ สถานะ แผน คาดการณ์

กจิกรรมทีค่าดวา่จะเกดิในเดอืน ส.ค 135,191.95    20,329.50          29,665.65      48,293.09        

1.1จา้งพนักงานขับรถยนตร์าชการ 12,480.00      12,480.00          รับรูส้ ิน้เดอืน 12,480.00      12,480.00        

1.2.1 จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร (PO) 1,250.00         1,589.50            รับรูส้ ิน้เดอืน 2,020.25        1,250.00          

1.2.2 จา้งซอ่มแซมครุภัณฑ ์ส านักงาน -                  

1.2.4 จา้งซอ่มยานพาหนะ(รวมพรบ.) -                  

1.3.1. คา่วสัดสุ านักงาน+วสัดคุอมพวิเตอร์ 5,000.00         -                     

1.3.2. คา่น ้าดืม่ 450.00            420.00               690.00            750.00             

1.3.3. คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ 1,500.00         4,540.00            ณ 25.8.65 1,025.40        1,440.00          

1.3.4. คา่จา้งถา่ยเอกสาร -                  

1.4.1 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ อืน่ๆ (Taxi) 1,872.00         6,500.00        5,094.00          

1.4.3 คา่ผา่นทางพเิศษ 130.00            1,300.00            ณ 26.8.65 130.00            262.68             

3.1.ประชมุคณะกรรมการความร่วมมอืดา้นตา่งประเทศ /25 คน -                  3,875.00        3,875.00          

3.4 ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุความร่วมมอืทวภิาคไีทย-ลาว/20 คน 3,600.00         -                   

3.5.ประชมุประจ าเดอืนของศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่งประเทศ /13 คน 2,015.00         2,945.00        2,015.00          

3.6.ประชมุเตรยีมการความร่วมมอืเพือ่รองรับการประชมุนานาชาต ิOn line /25 คน -                  

4.1 ประชมุเชงิปฏบิัตกิารพัฒนาแผนยทุธศาสตร ์ความร่วมมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย /25 คน10,019.95      21,126.41        

4.2 โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารการจัดท าแผนปฏบิัตกิาร การด าเนนิงานศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย ประจ าปี 2566 - 2567 /25 คน3,875.00         -                   

5.2. พัฒนาระบบฐานขอ้มลู คูม่อืการลาศกึษา ฝึกอบรม ปฏบิัตกิารวจัิยดงูาน ประชมุ สมัมนา และน าเสนอผลงาน วชิาการ ณ ตา่งประเทศ20,000.00      -                   

7. ประชมุเชงิปฏบิัตกิารพัฒนาประสทิธภิาพการด าเนนิงานสูอ่งคก์รคณุธรรม ศนูยค์วามร่วมมอื     ระหวา่งประเทศ73,000.00      

7. ประชมุเชงิปฏบิัตกิารพัฒนาประสทิธภิาพการด าเนนิงานสูอ่งคก์รคณุธรรม ศนูยค์วามร่วมมอื     ระหวา่งประเทศ-                  

ก.ย.



 
รายงานสรปุผล 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพ 
การดำเนินงานสู่องค์กรคุณธรรม ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุร ี
จังหวัดกาญจนบุร ี

 
 
 

จัดทำโดย : คณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย 
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ความเป็นมาของโครงการ  

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ มีบทบาทภารกิจสำคัญที่ช่วยสนับสนุนผลกัดันการดำเนินงานสง่เสรมิ
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัยด้านต่างประเทศให้บรรลุผลสำเร็จ โดยมีส่วนช่วยในการพัฒนา
มาตรฐานงาน พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านต่างประเทศ ตลอดจนช่วยส่งเสริมบทบาทและ
ภาพลักษณ์ขององค์กรในเวทีระดับภูมิภาค และระดับโลก อย่างไรก็ตามมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานด้าน
ต่างประเทศ อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมาส่งผลต่อการดำเนินงานความร่วมมือในกรอบ
ต่างๆ เกิดการหยุดชะงัก การทำงานในรูปแบบใหม่ (New normal) ที่จำเป็นต้องใช้การสื่อสารออนไลน์มาก
ยิ่งขึ้น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Global Megatrends) การเปลี่ยนแปลงสูยุ่คดิจิทัล ระบบการบรหิาร
จัดการภาครัฐถูกปรับปรุงให้เป็นดิจิทัล นอกจากนี้ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ได้กำหนดทิศทางและเป้าหมาย
ของการพัฒนาบนพื้นฐานของหลักการและแนวคิดที่สำคัญ 4 ประการ คือ 1.) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
2.) แนวคิด Resilience ที่มุ ่งเน้นการลดความเปราะบางต่อความเปลี่ยนแปลงที ่พร้อมรับ (Cope) ปรับตัว 
(Adapt) และ การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) 3.) เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของสหประชาชาติบนพื้นฐานของแนวคิด “ไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง” และ 4.) โมเดลเศรษฐกิจ BCG จะเห็นได้ว่า
ปัจจัยต่างๆ เหล่าน้ีทั้งที่เป็นผลกระทบและเป็นความคาดหวัง ที่ท้าทายในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการดำเนินงานความร่วมมือด้านต่างประเทศของกรมอนามัย ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้ อมรับมอืกับ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจากในและนอกประเทศ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมที่มี
ส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงาน 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ จึงเห็นควรจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานสู่องค์กรคุณธรรม ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศข้ึน 

 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้บุคลากรศรป. ได้ทบทวนการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา และนำมาเป็นโอกาสใน
การพัฒนาสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่
การเป็นองค์กรแห่งความรอบรู้คู่คุณธรรม 

3 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างความโปร่งใส ความสามัคคีและการปฏิบัติงานในหน่วยงานอย่าง
มีความสุข 

 
ขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 
 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ > บุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศได้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 13 คน 
เชิงคุณภาพ > บุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศมีความรู ้และนำมาประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 
 
 



 
ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ   

ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท กาญจนบรุี จังหวัดกาญจนบรุ ี
 
ข้ันตอนการดำเนินงาน  
 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนดวิธีการดำเนินงาน มอบหมายผู้รับผิดชอบตามกิจกรรม 
ที่กำหนด 
 2. ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานสู่องค์กรคุณธรรม 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 3. สรุปรายงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานสู่องค์กรคุณธรรม 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 4. สรุปบทเรียนการดำเนินงาน พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอเพื่อการพัฒนากระบวนการทำงานของ  
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. บุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
 2. บุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ มีการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่เข้มแข็งและมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิ

ขององค์กร              
 3. บุคลากรสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 

1. งบประมาณ  
งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 73,000 บาท เบิกจ่ายจากงบประมาณศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  

กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น อาหารว่างและเครื่องดื่ม ของ
ผู้เข้าร่วมประชุม  ค่าที่พักผู้เข้าร่วมประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุมค่าน้ำมันเช้ือเพลิงและค่า
ผ่านทางพิเศษ และค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของสมนาคุณสถานที่ดูงาน โดยเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 71,250 บาท 
(97.60%) และส่งคืนงบประมาณในโครงการฯ จำนวน 1,750.00  บาท (2.40 %) 
 
 2. กิจกรรมการดำเนินงาน 

2.1 ประกาศนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานสูอ่งค์กรคุณธรรม และ เทคนิคการทำงานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กร 
  นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์ ผู ้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ มอบนโยบาย
ขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่องค์กรคุณธรรมให้แก่บุคลากรทุกระดับ ด้วยการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ที่จะ
ขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม และสื่อสารเป้าหมายคุณธรรม “ปัญหาที่อยากแก้” ได้แก่ พอเพียง 
คือ การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า จิตอาสา คือ การทำงานหน้าที ่ตนเองโดยไม่คำนึงถึงผลสำเร็จภาพรวมของ
หน่วยงาน วัฒนธรรมองค์กร (HEALTH) คือ การไม่ใส่ใจดูแลสุขภาพ การกิน การออกกำลังกายที่ไม่ต่อเนื่อง 



และ “ความดีที่อยากทำ” ได้แก่ พอเพียง คือ การตระหนักใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด จิตอาสา 
คือ ทุกคนในองค์กรยินดีและช่วยเหลือกันโดยไม่เกียงหน้าที่ มีความเป็นทีมเดียวกัน มีจิตอาสาทำงานเป็นทีมและ
ข้ามสายงาน วัฒนธรรมองค์กร (HEALTH) คือ ทุกคนเป็นต้นแบบสุขภาพดี ไม่ใส่ใจดูแลสุขภาพ การกิน การออก
กำลัง อย่างต่อเนื่อง  
  สำหรับเทคนิคการทำงานเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายขององค์กร ให้บุคลากรทกุระดบัคำนึงเป้าหมาย
องค์กรเป็นสำคัญ สื่อสารอย่างทั่วถึง และทำงานร่วมกันเป็นทีม 

 
2.2 รายงานสถานการณ์ ทบทวนปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน การขับเคลื่อนองค์กรสร้าง

สุข ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  รายงานสถานการณ์ระดับความสขุของบุคลากรในองค์กร (Happinometer) พบว่า มีบุคลากร
เข้าตอบแบบประเมินทั ้งสิ้น 12 
คน คิดเป็นอัตราการตอบกลับ 
ร ้อยละ 100 โดยมีค่าคะแนน
เฉลี่ย ความสุขในภาพรวมคิดเป็น
ร้อยละ 68.55 เมื่อแยกเป็นราย
มิติจาก 12 มิติ พบว่า มิติที่มีค่า
คะแนนเฉลี่ยความสุขสูงสุด คือ 
Happy Brain / ใฝ่รู ้ดี คิดเป็น
ร ้อยละ 77.27 รองลงมาคือ 
Happy Heart / น้ำใจดี คิดเป็น
ร ้อยละ 75.45 และมิติท ี ่ม ีค่า
คะแนนเฉลี่ย ความสุขน้อยที่สุด 
คือ Happy Money / สุขภาพเงินดี คิดเป็นร้อยละ 52.27   

และ รายงานสถานการณ์สุขภาวะองค์กรของหน่วยงาน : Happy Public Organization Index ( HPI) 
พบว่ามีบุคลากรเข้าตอบแบบประเมินทั้งสิน้ 3 คน คิดเป็นอัตราการตอบกลับ ร้อยละ 100 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย

ส ุขภาวะองค์กร ภาพรวมคิดเป็น
ร้อยละ 84.48 เมื่อแยกเป็นรายมิติ
จาก 6 มิติ พบว่า มิติที่มีค่าคะแนน
เ ฉ ล ี ่ ย ค ว า ม ส ุ ข ส ู ง ส ุ ด  คื อ 
Atmosphere/  บรรยากาศ คิด
เป ็ นร ้ อยละ  95  รองลงมา คือ 
Investment/ การลงทุน คิดเป็น
ร ้อยละ 86.11 และม ิติท ี ่ มีค่า
ค ะแนน เฉล ี ่ ยน ้ อยท ี ่ ส ุ ด  คื อ 
Administration/ การบริหาร คิด
เป็นร้อยละ 78.33 
 

 



 
ทบทวนปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน การขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข ศูนย์ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาก 
ปัจจัยภายใน คือการกำหนดแผนขับเคลื่อนฯ ที่มีแผนย่อยมากเกินไป ซึ่งประกอบด้วย (1) 

จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวช้ีวัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทางานน่าอยู่ น่า
ทางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ประจำปี พ.ศ. 2565  (2) จัดทำแผนปฏิบัติการ การพัฒนาสถานที่
ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for 
Life) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (3) จัดทำแผนการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และ
ความสมดุลในชีวิตการทำงาน (4) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม ศูนย์
ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย ส่งผลให้เกิดกิจกรรมในแผนแต่ละแผนที่ซ้ำซ้อน และรายงานผลการ
ดำเนินงานที่ซ้ำซ้อน 

ปัจจัยภายนอก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ส่งผลกระทบให้การ
ดำเนินกิจกรรมบางกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน 

 
2.3 การวางแผนยุทธศาสตร์กำลงัคนศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (ศรป.) ได้กำหนดนโยบายและทิศทางเกี่ยวกับการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนหลัง) ของศรป. ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และ
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 กรมอนามัย โดย
มุ ่งหวังให้ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลของ ศรป. มีความโปร่งใส บุคลากรมีศักยภาพ พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง ตอบสนองบทบาทการขับเคลื่อนภารกิจด้านต่างประเทศและทิศทางการปฏิรูปประเทศ เพื่อบรรลุ
วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน "ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นศูนย์กลางการบริหารความร่วมมือด้าน
ต่างประเทศในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ยอมรับในเวทีสุขภาพโลก ศรป.
จึงวางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีสัมฤทธ์ิผลขององค์กร โดยศรป.ได้มีการ
พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถะ เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจขององค์กรได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งข้ึน ดังนี้ (1)  การจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรตามความจำเป็นและความต้องการในการ
พัฒนาขององค์กร อาทิ แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) (2) การจัดการเผยแพร่
องค์ความรู้จากการฝึกอบรม การเข้าร่วมประชุมในเวทีต่าง ผ่านกระบวนการจัดการความรู ้ ( Knowledge 
Management - KM) 

 
2.4 การกำหนดมาตรการส่งเสริมให้บุคลากรเป็นองค์กรสร้างสุข  
บุคลากรทุกระดับ ร่วมกันกำหนด และขับเคลื่อนการสร้างองค์กรแห่งความสุขโดยกำหนดเป็น

นโยบายสร้างองค์กรแห่งความสุข และนำ “HETH” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานมาเปน็แนวทางสำคัญ
ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสุข และเพื่อการพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านสุขภาพกาย ด้านสุขภาพจิตใจ และ
การทำงาน ได้แก่ H:Health Model (เป็นต้นแบบด้านสุขภาพ) E:Ethics (มีจริยธรรม) T:Trust (เคารพและ
เชื ่อมั ่น) H:Harmony (เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน) และจัดทำแผนองค์กรแห่งความสุขที ่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ปี 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง) แต่งตั้ง
คณะทำงานรับผิดชอบดำเนินงาน และมีการกำกับติดตามการดำเนินงานภายใต้คำรับรองการปฏิบัติราชการ



ประจำปี รวมถึงทบทวนมาตรการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข โดยมีมติให้ใช้ประกาศมาตรการขับเคลื่อนองค์กร
สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ต่อเนื่อง เพื่อให้ศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศบรรลุวัตถุประสงค์ของการเปน็องค์กรสรา้งสขุ เจ้าหน้าที่เป็นผู้มสีุขภาพดี มีพฤติกรรมการใช้ชีวิต
ที่เหมาะสม มีการพัฒนาตนเองในเรื่องของการเรียนรู้  มีการสนับสนุนให้มีกิจกรรมการสร้างความผูกพันให้กับ

บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ การดำเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และองค์กร
ประสบความสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
7 มาตรการ ดังนี้ 
1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงทั้ง
กายและใจ ดูแลตนเองไม่ให้เป็นภาระของ
ผู้อื่น (Happy Body) 
2. ส่งเสริมใหบุ้คลากรเป็นผูท้ี่มีน้ำใจช่วยเหลอื
ผู้อื่น (Happy Heart) 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผู้ที่มีการผ่อนคลาย
กับสิ ่งต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต (Happy 
Relax) 
4. ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผู ้ร ักการเรียนรู้ 
พัฒนาตนเองอยู ่เสมอ และเป็นมืออาชีพใน
งาน (Happy Brain) 
5. ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม ความ
กตัญญู ความซื ่อสัตย์ และความรับผิดชอบ 
(Happy Soul) 
6. ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผู ้ที ่ร ักและดูแล
ครอบครัวตนเองได้ (Happy Family) 
7. ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผู้ที่มีความสามัคคี 

มีความรักและดูแลองค์กรของตนเองได้ (Happy Society) 
 
2.5 การวางแผนการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
บุคลากรทุกระดับร่วมกันวางแผนเพื่อกำหนดกิจกรรมการดำเนินงาน (ฉบับร่าง) สำหรับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกำหนดให้มีกิจกรรม/โครงการ ดังต่อไปนี ้
โครงการ กิจกรรม 

1.โครงการบริหาร
จัดการหน่วยงาน 

1.1จ้างพนักงานขับรถยนต์ราชการ 
1.2จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ สำนักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ซ่อมยานพาหนะ ค่าผ่านทางพิเศษ จ้างแปลเอกสาร 
1.3จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื ่อใช้ดำเนินงานภายในหน่วยงานและโครงการอบรม/
ประชุมของหน่วยงาน ( ค่าหนังสือพิมพ์, วัสดุสำนักงาน + วัสดุคอมพิวเตอร์, ค่าน้ำ
บริโภค, ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง+จ้างถ่ายเอกสาร) 



โครงการ กิจกรรม 

1.4การพัฒนาบุคลากร การประชุม อบรม สัมมนา (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ของผู ้อำนวยการ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ,ค่าลงทะเบียน, ค่าผ่านทางพิเศษ) 

2.โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
กรมอนามัยมุ่งสู่สากล 

2.1 การพัฒนาศักยภาพเพื ่อการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานด้าน
ต่างประเทศ 
2.2. การพัฒนาความรู้ด้านพิธีการทูตและการรับรองแขกต่างประเทศ  
2.3 การประชุมเตรียมการสำหรับการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรกรม
อนามัย 
2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานสู ่องค์กรคุณธรรม  
(OD) 

3.โครงการสนับสนุน
การดำเนนิงานความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศภายใต้กรอบ
ความร่วมมือต่างๆ 

3.1.ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านต่างประเทศ  
3.2.ประชุมคณะทำงานความร่วมมือกลุ ่มประเด็นสาธารณสุขอาเซียน (ระดับ 
Cluster) Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle  
3.3.ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 75 (World 
Health Assembly)  
3.4 ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลาว 
3.5.ประชุมประจำเดือนของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  
3.6.ประชุมเตรียมการความร่วมมือเพื่อรองรับการประชุมนานาชาติ  
3.7.ประชุมสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ Covid-19  

4.โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ ความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศ กรมอนามัย 

4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรม
อนามัย  
4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ กรมอนามัย ประจำปี 2567 

5.โครงการพัฒนา
ระบบข้อมลู ด้าน
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ กรมอนามัย 

5.1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล คู ่มือการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยดูงาน 
ประชุม สัมมนา และนำเสนอผลงาน วิชาการ ณ ต่างประเทศ 

 
2.6 กิจกรรมเสริมพลังสร้างความรักความผูกพันในองค์กร 
บุคลากรทุกระดับร่วมกันทำกิจกรรรม 3 กิจกรรม ได้แก่ (1) คำต้องห้าม (2) สุภาษิตพิชิต

ท่าทาง (3) ตามล่าสมบัติ เพื่อละลายพฤติกรรม กระชับความสัมพันธ์ของคนในองค์กร ทะลายกำแพงของแต่ละ
บุคคลในสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ให้ทุกคนเล่นได้อย่างสนุก และเพลิดเพลิน สอดแทรกไปด้วยการที่ทุกคนให้ความ
ร่วมมือ ความสมามัคคีกัน ช่วยพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทักษะด้านการ
เป็นผู้นำที่ดี ทักษะด้านการวางแผน ได้เห็นตัวตน นิสัย และความเป็นทีมเวิร์คของบุคลากรในองค์กร 

 



2.7 ศึกษาดูงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-นทพ.) ณ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

สาระสำคัญทีบุ่คลากรศูนย์ความร่วมมอืระหว่างประเทศได้รบัจากการศึกษาดูงาน ดังนี้ 
➢ ความเป็นมา 
โครงการฯ ได้เริ่มต้นข้ึนราวปีพุทธศักราช 2535  เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้สถาบันต่างๆ ที่มีหนา้ที่

ในการศึกษาพืชพรรณต่างๆ และ บุคคลที่สนใจได้มีโอกาสปฏิบัติงานที่ศึกษาพืชพรรณต่างๆ ที่มีอยู่จำนวนมากใน
ประเทศไทย ได้ศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตร์  ได้รวบรวมเป็นหลักฐานไว้  และเพื่อเป็นสื่ อในระหว่างสถาบัน
ต่างๆ บุคคลต่างๆ ที่ทำการศึกษาให้สามารถ ร่วมใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อให้การศึกษาไม่ซ้ำซ้อน สามารถที่จะ
ดำเนินการ ไปก้าวหน้าเป็นประโยชน์ในทางวิชาการได้   

➢ วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการ

อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร 
2) เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรทางภาคตะวันตกของประเทศ 
3) เพื่อเป็นพื้นที่ให้หน่วยงาน ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนอง

พระราชดำริ มาทำการศึกษาวิจัยในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จะเป็นผู้
ประสานและอำนวยความสะดวกในพื้นที่ 

4) เพื่อเผยแพร่ความรู้ ผลการศึกษาวิจัยในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร 
5) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ประชาชนทั่วไป 

➢ การดำเนินงาน /กิจกรรม 
กรอบแนวคิด กิจกรรม 

1 )  ก รอบกา ร เ ร ี ย นรู้
ทรัพยากร 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 

2) กรอบการใช้ประโยชน์ กิจกรรที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธ์ุพืช 

3) กรอบสร้างจิตสำนึก กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสำนักในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

 
2.8 ศึกษาดูงานกิจกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะ ณ วัดท่ากระดาน จังหวัดกาญจนบุรี 
บุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกันทำทำบุญถวายสังฆทาน สวดมนต์ ฝึกสมาธิ 

และทำความสะอาดบริเวณวัด  
 
 
 
 
 
 



 
ปัญหาอุปสรรค 

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ โคโรน่า 2019 ส่งผลการดำเนินงานไม่เปน็ไปตรม
แผนที่กำหนด โดยจำเป็นต้องเลื่อนการจัดกิจกรรม  

2. นโยบายด้านการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณไม่สอดคล้องกับมาตรการการยืมเงินราชการ
เพื่อการจัดประชุม อบรม ในประเด็นวงเงินบัตรเครดิตราชการที่จำกัดวงเงินงบประมาณ 50,000 บาทขึ้นไป 
กำหนดให้ต้องดำเนินงานผ่านบัตรเครดิตราชการ ซึ่งมีเงื่อนเวลาต้องดำเนินงานแล้วเสร็จถึงจะรับรู้เปน็ผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

3. สถานที่จัดโครงการไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเช้ือโควิด 19 อย่าง
เคร่งครัด โดยพบพนักงานบางรายไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย รวมถึงห้องพักไม่สะอาด สภาพเก่า อับช้ืน   

 
ข้อเสนอแนะ 
  1. วางแผนการการจัดกิจกรรมและปรับปรุงแผนให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
  2. เสนอให้ปรับวงเงินงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ หากงบประมาณภาพรวมเกิน 
100,000 บาทขึ้นไป ให้ใช้นโยบายการยืมเงินราชการผ่านบัตรเครดิตราชการ โดยปัจจุบันกำหนดวงเงินไว้ที่ 
50,000 บาท ข้ึนไป ให้ใช้นโยบายยืมเงินราชการผ่านบัตรเครดิต วงเงินดังกล่าวเป็นข้อจำกัดในการจัดหาสถานที่
ในการจัดงาน/โครงการฯ และการรับรู้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ต้องรอเวลาหลังจบการจัดงาน/ โครงการฯ 
 
ภาพกิจกรรม :  ตามเอกสารแนบท้าย 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบท้าย 1 

• กิจกรรม ประกาศนโยบาย /ทบทวน /จัดทำแผน ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• กิจกรรม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-นทพ.) ณ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• กิจกรรม ณ วัดท่ากระดาน จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• กิจกรรมเสริมพลังสร้างความรักความผูกพันในองค์กร 
 
 



 

1 
 

แบบรายงานผลตามแผนปฏบิตักิาร ป้องกนัการทุจรติและเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม ศูนยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามยั  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รอบที2่ 

หนว่ยงาน ศูนยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามยั 

ยุทธศาสตร/์โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

ผลส าเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย 
 

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาด าเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ

ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ

คุณภาพ 
ตามแผน แลว้เสร็จ 

ยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งสงัคมทีไ่มท่นตอ่การทุจรติ 

กลยุทธท์ี ่1 วางระบบการบรหิารทรพัยากรบุคคลและการจดัการองคก์ร เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการป้องกนัการทุจรติ 

1.จัดท ำแผนปฏบิัตกิำรป้องกัน

กำรทุจรติและเสรมิสรำ้ง
คุณธรรม จรยิธรรมศูนยค์วำม
ร่วมมอืระหว่ำงประเทศ กรม

อนำมัย 
 

มแีผนปฏบิัตกิำรป้องกันกำรทุจรติฯ 
จ ำนวน 1 ฉบับ ดำวน์โหลด  และ

บุคลำกรในหน่วยงำนรอ้ยละ 100 มี

สว่นร่วมในกำรจัดท ำแผนฯ ผ่ำนกำร
ประชมุ ศรป.ครัง้ที ่2/2565 เมือ่วันที ่
29 พ.ย. 64 วำระที ่5.5 ดำวน์

โหลด 

1 ฉบับ รอ้ยละ 80 ของ

บุคลำกรใน

หน่วยงำนมสีว่น

ร่วมในกจิกรรม 

 พ.ย.64 พ.ย.64 

2. สือ่สำร สรำ้งควำมรูค้วำม

เขำ้ใจ เกีย่วกับกำรน ำ

มำตรฐำนทำงจรยิธรรมไปใช ้

ในกำรบรหิำรงำนบุคคล 

บุคลำกรในหน่วยงำนรอ้ยละ 90 มี
สว่นร่วมในกจิกรรม กำรสือ่สำร สรำ้ง

ควำมรู ้เกีย่วกับกำรน ำมำตรฐำนทำง
จรยิธรรมไปใชใ้นกำรบรหิำรงำน
บุคคล ผ่ำนกำรประชมุ ศรป.ครัง้ที ่3/ 

2565 เมือ่วันที ่29 ธ.ค. 64 วำระที ่
6.3 ขอ้ (1)  ดำวน์โหลด   

1 ครัง้ รอ้ยละ 80 ของ

บุคลำกรใน

หน่วยงำนมสีว่น

ร่วมในกจิกรรม 

 ธ.ค.64 ธ.ค.64 

3.จัดท ำค ำสั่งแต่งตัง้

คณะท ำงำนในกำรขับเคลือ่น

กำรป้องกันกำรทุจรติ และ

เสรมิสรำ้งคุณธรรม จรยิธรรม 

กรมอนำมัย 

 

 

มคี ำสั่งแต่งตัง้คณะท ำงำนในกำร

ขับเคลือ่นกำรป้องกันกำรทุจรติ และ

เสรมิสรำ้งคุณธรรม จรยิธรรม กรม

อนำมัย จ ำนวน 1 ฉบับ และบุคลำกร

ในหน่วยงำนรอ้ยละ 100 มสีว่นร่วม 

ดำวน์โหลด 

1 ฉบับ รอ้ยละ 80 ของ

บุคลำกรใน

หน่วยงำนมสีว่น

ร่วมในกจิกรรม 

 พ.ย.64 พ.ย.64 

เอกสารแนบ4

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_6/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%2065.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_6/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%2065.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report2_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report2_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report2_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report3_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report3_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_6/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_6/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
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ยุทธศาสตร/์โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

ผลส าเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย 
 

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาด าเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ

ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ

คุณภาพ 
ตามแผน แลว้เสร็จ 

กลยุทธท์ี ่2 พฒันาศกัยภาพและสรา้งการมสีว่นรว่มของบุคลากร/เครอืขา่ยในการตอ่ตา้นการทุจรติ 

4.ประกำศเจตนำรมณ์

ขับเคลือ่นคุณธรรมและต่อตำ้น

กำรทุจรติ 

มปีระกำศเจตนำรมณ์ฯ เรยีบรอ้ย
แลว้ดำวน์โหลด  

และสือ่สำรแจง้บุคลำกรใน
หน่วยงำนรับทรำบผ่ำนเวทกีำร
ประชมุประจ ำเดอืน ศรป.ครัง้
ที3่/2565 เมือ่วันที ่29 ธ.ค. 64 
วำระที ่6.3 ขอ้ (2) ดำวน์โหลด  

พรอ้มเผยแพร่บนเว็บไซตห์น่วยงำน 
ดำวน์โหลด 

1 ครัง้ รอ้ยละ 80 ของ

บุคลำกรใน

หน่วยงำนมสีว่น

ร่วมในกจิกรรม 

 ธ.ค.64 ธ.ค.64 

5.กำรเสรมิสรำ้งควำมรอบรูด้ำ้น

คุณธรรม จรยิธรรมและกำร
ป้องกันกำรทุจรติ แกบุ่คลำกร
ในหน่วยงำนทุกระดับ โดยกำร

สรำ้งกำรรับรู ้/ เผยแพร/่ อบรม
ใหค้วำมรู ้ประเด็นต่อไปนี ้
5.1 ควำมรูเ้กีย่วกับกำรป้องกัน

ทุจรติ ผลประโยชน์ทับซอ้น 
กำรรับของขวัญ หรอืประโยชน์
อืน่ใดอันควรไดต้ำมกฎหมำย
หรอืโดยธรรมจรรยำ/กำรขัดกัน

ระหว่ำงประโยชน์สว่นตนและ
สว่นรวม 
5.2 มำตรฐำนทำงจรยิธรรม

ประมวลจรยิธรรมขำ้รำชกำรพล
เรอืน / ขอ้บังคับจรรยำ
ขำ้รำชกำรกรมอนำมัย 

 

 

ครัง้ที ่1 ด ำเนนิกำรแลว้ เดอืน ธ.ค. 

64 จ านวน 1 เรือ่ง  ประเด็น 5.1 
เรือ่ง แนวทำงปฏบิัตกิำรใหห้รอืรับ
ของขวัญหรอืประโยชน์อืน่ใดของ

เจำ้หนำ้ทีข่องรัฐทุกต ำแหน่งและทุก
ระดับของกระทรวงสำธำรณสขุ 
ดำวน์โหลดและประชำสัมพันธ์
ผ่ำนเว็บไซตห์น่วยงำนดำวน์

โหลด 

 
 

ครัง้ที ่2 ด ำเนนิกำรแลว้ เดอืน ม.ค. 
65 โดยกำรสรำ้งกำรรับรู ้/ เผยแพร/่ 

อบรมใหค้วำมรู ้ครบตำมเป้ำหมำย 
จ านวน 2 เรือ่งไดแ้ก ่ประเด็น 5.1 

2 เรือ่ง รอ้ยละ 80 ของ

บุคลำกรใน

หน่วยงำนผ่ำน

เกณฑป์ระเมนิ

พฤตกิรรมทำง

จรยิธรรม 

 ธ.ค.64- 

ก.ย.65 

-เรือ่งที่ 1 ธ.ค. 64 

-เรือ่งที่ 2และ 3 
ม.ค. 65 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/attention/207814
https://cic.anamai.moph.go.th/th/attention/207814
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/207867
https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/207867
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/Download/ITA/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/Download/ITA/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/
https://cic.anamai.moph.go.th/
https://cic.anamai.moph.go.th/
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ยุทธศาสตร/์โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

ผลส าเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย 
 

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาด าเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ

ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ

คุณภาพ 
ตามแผน แลว้เสร็จ 

ไดเ้ผยแพร่ 1) ประกำศเจตนำรมณ์
กำรป้องกันและแกไ้ขปัญหำกำรล่วง

ละเมดิทำงเพศของหน่วยงำนและ
ของกรมอนำมัยทีเ่ว็บไซต ์ศรป.   
ดำวน์โหลด  

ประเด็น 5.2 ไดเ้ผยแพรควำมรู ้
เรือ่ง พระรำชบัญญัตมิำตรฐำนทำง

จรยิธรรม พ.ศ. 2562 ทีเ่ว็บไซต ์
ศรป.   ดำวน์โหลด 

สว่นกำรกจิกรรมประเมนิพฤตกิรรม

ทำงจรยิธรรมของบุคลำกรใน
หน่วยงำน อยู่ระหว่ำงด ำเนนิกำร
ประมำณเดอืน ส.ค-ก.ย.65 ตำม

แบบส ำรวจทีก่องกำรเจำ้หนำ้ที ่

กลยุทธท์ี ่3 สง่เสรมิคา่นยิมการยกยอ่งและเชดิชูดา้นคุณธรรม จรยิธรรม และการป้องกนัการทุจรติ 

6.กำรคัดเลอืกคนดศีรอีนำมัย ธ.ค. 64 ไดด้ ำเนนิกำรแลว้ โดยสง่
เสนอชือ่บุคลำกรเขำ้ร่วมกำรคัดเลอืก
คนดศีรอีนำมัย จ ำนวน 2 คน 

รำยละเอยีดตำมหนังสอืด่วนทีส่ดุ ที ่
สธ 0938.01(1)/1199 ลงวันที ่17 
ธ.ค. 64  

ก.พ. 65 มผีลกำรด ำเนนิงำน 
รำยละเอยีดตำมหนังสอืกองกำร
เจำ้หนำ้ที ่ที ่สธ 0902.07/ว801 ลง

วันที ่15 ก.พ.65 ซึง่บุคลำกรทัง้ 2 
คน ไดร้ับประกำศเกยีรตบิัตร ยกย่อง
เชดิชเูกยีรต ิ“คนดศีรอีนำมัยประจ ำ

หน่วยงำน" 
ม.ีค. 65 ผูบ้รหิำรและบุคลำกรใน
หน่วยงำนร่วมแสดงควำมยนิดยีกย่อง

เสนอชือ่เขำ้ร่วม

กจิกรรม 2 คน 

บุคลำกรทีเ่ขำ้รับ

กำรคัดเลอืกผ่ำน

คุณสมบัตติำม

เกณฑท์ีก่ ำหนด 

รอบที ่1 อย่ำง

นอ้ย 1 คน 

 ธ.ค.64-ก.พ.65 ธ.ค.64 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/attention/207863
https://cic.anamai.moph.go.th/th/attention/207863
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/Download/ITA/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%202562.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/Download/ITA/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%202562.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/Download/ITA/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%202562.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/Download/ITA/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%202562.pdf
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งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาด าเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ

ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ

คุณภาพ 
ตามแผน แลว้เสร็จ 

เชดิชเูกยีรตแิกผู่ไ้ดร้ับรำงวัลฯ 
รำยละเอยีดตำมขำ่วประชำสมัพันธ์
หนำ้เว็บไซตศ์รป.หรอืดำวน์โหลด 

7.กำรประกวดหน่วยงำน

คุณธรรม (กำรขับเคลือ่น

องคก์รคุณธรรมตน้แบบ) 

 

ธ.ค.64 ด ำเนนิกำรแลว้ โดยสง่เสนอ

ผลงำนเขำ้ร่วมกจิกรรม 1 เรือ่ง ในชือ่
ผลงำน “สง่เสรมิคุณธรรม นอ้มน ำ
เศรษฐกจิพอเพยีง” (Promotion of 

Morality and Sufficiency 
Economy) ดำวน์โหลด และ 

ประเมนิผลลัพธเ์ชงิคุณภำพ 
“หน่วยงำนผ่ำนเกณฑก์ำรคัดเลอืก
หน่วยงำนคุณธรรมรอ้ย 60 ของ
คะแนนกำรประเมนิ” อำ้งองิจำกคู่มอื

กำรคัดเลอืกหน่วยงำนคุณธรรม กรม
อนำมัย ฯ ของกองกำรเจำ้หนำ้ที ่ได ้
ก ำหนดใหทุ้กหน่วยงำนสง่ผลกำร

ด ำเนนิงำนหน่วยงำนคุณธรรมภำยใน 
30 เม.ย. 65 และจะประกำศผลกำร
คัดเลอืกหน่วยงำนคุณธรรมฯ ภำยใน

เดอืน ม.ิย. 65 ผลลัพธค์อื ศรป.
ไดร้ับประกำศเกยีรตเิป็นองคก์ร
คุณธรรม ระดับหน่วยงำน 

เสนอผลงำนเขำ้

ร่วมกจิกรรม 1 

เรือ่ง 

หน่วยงำนผ่ำน

เกณฑก์ำร

คัดเลอืก

หน่วยงำน

คุณธรรมรอ้ย 60 

ของคะแนนกำร

ประเมนิ 

 ธ.ค.64- 

ก.ย.65 

ธ.ค.64 

ม.ิย. 65 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 พฒันาระบบป้องกนัการทุจรติเชงิรุก 

กลยุทธท์ี ่1 พฒันาระบบ/มาตรฐาน/แนวทางการป้องกนัการทุจรติ และกระบวนการจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพ 

8. กำรประเมนิควำมเสีย่งและ

จัดท ำแผนกำรบรหิำรควำม

เสีย่งกำรทุจรติ 

มกีำรประเมนิควำมเสีย่งและจัดท ำ
แผนกำรบรหิำรควำมเสีย่งกำรทจุรติ 

และจัดท ำแผนฯ จ ำนวน 1 ฉบับ  
ดำวน์โหลด  

มรีำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผน

แผนฯ 1 ฉบับ (มี

มำตรกำร/ 

แนวทำงป้องกัน

รอ้ยละ

ควำมส ำเร็จกำร

ด ำเนนิงำนตำม

 ก.พ. 65 ก.พ. 65 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/208380
https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/208380
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/Download/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/Download/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/0938.01.1.117-17.2.65.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/0938.01.1.117-17.2.65.pdf
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คุณภาพ 
ตามแผน แลว้เสร็จ 

 บรหิำรควำมเสีย่งทุจรติ ดังน้ี  
1.) ไดก้ ำหนดเน้ืองำนขอบเขต

เป็นไปตำมวัตถุประสงคแ์ละกำรใช ้

จ่ำยงบประมำณของโครงกำร และ
ปฏบิัตติำมระเบยีบอย่ำงเครง่ครัด 

โดยขออนุมัตจิัดประชมุทัง้ 3 
กจิกรรม สอดคลอ้งกับระเบยีบกำร
เบกิจ่ำยและวัตถุประสงคข์อง

โครงกำร รวมถงึท ำหนังสอืเชญิ
กลุ่มเป้ำหมำยชัดเจน  
2.) ไดก้ ำหนดกำรเบกิจ่ำยค่ำ

วทิยำกรภำยนอกตำมระเบยีบ
ขอ้บังคับและตรวจสอบได ้ 
จำกรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน

เปรยีบเทยีบกับแผนฯ พบว่ำ
หน่วยงำนมผีลกำรด ำเนนิงำนรอ้ยละ
ควำมส ำเร็จกำรด ำเนนิงำนตำมแผน

บรหิำรควำมเสีย่ง คดิเป็นรอ้ยละ 100  
รำยละเอยีดตำมดำวน์โหลด   

กำรทุจรติอย่ำง

นอ้ย 1 เรือ่ง) 

แผนบรหิำรควำม

เสีย่งรอ้ยละ 80 

9. กำรปรับปรุง/ พัฒนำ

ชอ่งทำงทีส่ำมำรถแจง้เรือ่ง

รอ้งเรยีนเกีย่วกับกำรทุจรติฯ 

ของเจำ้หนำ้ทีข่องหน่วยงำน 

ม.ค. 65 ไดด้ ำเนนิกำรพัฒนำชอ่ง
ทำงกำรรอ้ง เรยีนจ ำนวน 2 ชอ่งทำง
เรยีบรอ้ยแลว้ ไดแ้ก ่ 

 (1) ชอ่งทำงบนเว็บไซต ์ศรป. 
https://cic.anamai.moph.go.th/th
/complain  
 

  (2) ชอ่งทำงไปรษณีย์
อเิล็กทรอนกิสห์น่วยงำน  
cic.doh@anamai.mail.go.th  

 ทัง้น้ีสรุปผลรำยงำนขอ้รอ้งเรยีนฯ 
เป็นดังน้ี 
- ม.ค. - ส.ค. 65 พบว่ำไมม่เีรือ่ง

แสดงชอ่งทำง

แจง้เรือ่งรอ้งเรยีน

เกีย่วกับกำรทุจรติ 

และฝ่ำฝืน

ประมวลจรยิธรรม

ฯ อย่ำงนอ้ย 2 

ชอ่งทำง 

ไมม่เีรือ่งรอ้งเรยีน

เกีย่วกับคุณธรรม

จรยิธรรม และกำร

ทุจรติของกรม

อนำมัย 

 ม.ค.65 ม.ค.65 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/risk%20management%20plan.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/risk%20management%20plan.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/complain
https://cic.anamai.moph.go.th/th/complain
mailto:cic.doh@anamai.mail.go.th
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งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาด าเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ

ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ

คุณภาพ 
ตามแผน แลว้เสร็จ 

รอ้งเรยีนฯ 
https://cic.anamai.moph.go.th/th

/ita 

กลยุทธท์ี ่2 เสรมิสรา้งความเขม้แข็งและขยายการมสีว่นรว่มเครอืขา่ยคุณธรรม จรยิธรรม และการป้องกนัการทุจรติ 

10. กำรขับเคลือ่นชมรม

จรยิธรรมของหน่วยงำน 

ด ำเนนิกำรแลว้ โดยกำรจัดตัง้ชมรมฯ 
ดำวน์โหลด 

และแต่งตัง้คณะท ำงำนเพือ่
ขับเคลือ่นกำรด ำเนนิงำนฯ ดำวน์

โหลด 

และไดเ้สนอผลงำนเกีย่วกับกำร
สง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรม อย่ำงนอ้ย 
1 เรือ่ง (เขำ้ร่วมกจิกรรมประกวด
องคก์รคุณธรรม) ดำวน์โหลด 

มคี ำสั่ง

คณะท ำงำน

ขับเคลือ่นชมรม

จรยิธรรม 1 ฉบับ 

เสนอผลงำน

เกีย่วกับกำร

สง่เสรมิคุณธรรม 

จรยิธรรม อย่ำง

นอ้ย 1 เรือ่ง (เขำ้

ร่วมกจิกรรม

ประกวดองคก์ร

คุณธรรม) 

 พ.ย.64 พ.ย.64 

11.ก ำหนดคุณธรรมเป้ำหมำย

จำก “ปัญหำทีอ่ยำกแก ้“ และ 

“ควำมดทีีอ่ยำกท ำ” ที่

สอดคลอ้งกับคุณธรรม 5 

ประกำร พอเพยีง วนัิย สจุรติ 

จติอำสำ กตัญญู หรอื 

วัฒนธรรมองคก์ร(HEALTH) 

 

บุคลำกรในหน่วยงำนรอ้ยละ 90 

ร่วมกันก ำหนดคุณธรรมเป้ำหมำยจำก 
“ปัญหำทีอ่ยำกแก ้“ และ “ควำมดทีี่
อยำกท ำ” ทีส่อดคลอ้งกับคุณธรรม 5 

ประกำร พอเพยีง วนัิย สจุรติ จติ
อำสำ กตัญญ ูหรอื วัฒนธรรมองคก์ร
(HEALTH) ผ่ำนกำรประชมุศรป. ครัง้

ที ่3/ 2565 เมือ่วันที ่29 ธ.ค. 64 
วำระที ่6.2  ดำวน์โหลด  

*ทัง้น้ีไดจ้ัดท ำประกำศเป้ำหมำยฯ 
ดังกล่ำว จ ำนวน1 ฉบับ เผยแพร่บน
เว็บไซตห์น่วยงำนเรยีบรอ้ย 
ดำวน์โหลด 

มปีระกำศ

เป้ำหมำยฯ และ

วัฒนธรรมองคก์ร 

HEALTH 1 ฉบบั 

รอ้ยละ 80 ของ

บุคลำกรใน

หน่วยงำนมสีว่น

ร่วมในกจิกรรม 

 ธ.ค 64 ธ.ค.64 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/ita
https://cic.anamai.moph.go.th/th/ita
https://cic.anamai.moph.go.th/th/attention/207861
https://cic.anamai.moph.go.th/th/attention/207861
https://cic.anamai.moph.go.th/th/attention/207861
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_6/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_6/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_6/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/Download/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/Download/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report3_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report3_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/Announcement-of-moral-goals.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/Announcement-of-moral-goals.pdf
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ตามแผน แลว้เสร็จ 

12. กำรพัฒนำศักยภำพ

บุคลำกรดำ้นกำรเงนิกำรคลัง 

และกำรจัดซือ้จัดจำ้ง  

หน่วยงำนสง่บุคลำกรจ ำนวน 2 ท่ำน 
เขำ้ร่วมประชมุเชงิปฏบิัตกิำร 

แนวทำงปฏบิัตติำมกฎกระทรวงและ
หนังสอืเวยีนกรมบัญชกีลำงเกีย่วกับ
กำรจัดซือ้จัดจำ้ง และน ำมำถ่ำยทอด

ใหบุ้คลำกรในหน่วยงำนรับทรำบผ่ำน
สรุปone page ดำวน์โหลด และมี

บุคลำกรในหน่วยงำนมสีว่นร่วมรับรู ้
ควำมรู ้ผ่ำนกำรประชมุศรป. ครัง้ที ่3/ 
2565 เมือ่วันที ่29 ธ.ค. 64 วำระที ่
4.3 หนำ้ที ่3 ดำวน์โหลด 

 

สง่บุคลำกรเขำ้

ร่วมไม่นอ้ยกว่ำ 1 

ครัง้ 

รอ้ยละ 80 ของ

บุคลำกรใน

หน่วยงำนมสีว่น

ร่วมรับรู ้ควำมรูท้ี่

ไดร้ับจำกผูแ้ทน

หน่วยงำนทีเ่ขำ้

ร่วมกจิกรรม

พัฒนำศักยภำพ 

 

 พ.ย. – ธ.ค. 64 ธ.ค. 64 

กลยุทธท์ี ่3 ผลผลติ/พฒันา นวตักรรมเทคโนโลย ีในการสือ่สาธารณะแกเ่ครอืขา่ยและประชาชน เพือ่ป้องกนัการทุจรติ 

13. กำรเผยแพร่สือ่กำร

สง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรม 

และกำรป้องกันทุจรติ 

ผลกำรด ำเนนิงำนเดือน ม.ค. 65  

  - ไดด้ ำเนนิกำรเผยแพร่สือ่กำร

สง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และกำร
ป้องกันทุจรติ โดยสือ่สำร
ประชำสมัพันธผ่์ำนชอ่งทำงต่ำงๆ 

จ ำนวน 3 ชอ่งทำง ไดแ้ก ่ 
(1) เว็บไซตห์น่วยงำน ศรป.  
(2) บอรด์ประชำสัมพันธ ์ 

(3) ไลน์กลุ่ม ศรป. (CIC DoH)  
  - ไดผ้ลติสือ่สง่เสรมิคุณธรรม
จรยิธรรม เพือ่สือ่สำรประชำสัมพันธ ์ 
ดำวน์โหลด 

 
 

 

มชีอ่งทำง

เผยแพร่สือ่

ประชำสมัพันธฯ์ 

อย่ำงนอ้ย 2 

ชอ่งทำง 

 

 

 

ผลติสือ่

ประชำสมัพันธ์

สง่เสรมิคุณธรรม

จรยิธรรม อย่ำง

นอ้ย 1 เรือ่ง 

 ม.ค. 65 ม.ค. 65 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers/download?id=85773&mid=30633&mkey=m_document&lang=th&did=27752
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers/download?id=85773&mid=30633&mkey=m_document&lang=th&did=27752
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report3_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report3_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/ITA030322.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/ITA030322.pdf
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ยุทธศาสตร/์โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

ผลส าเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย 
 

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาด าเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ

ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ

คุณภาพ 
ตามแผน แลว้เสร็จ 

กลยุทธท์ี ่4 สง่เสรมิคุณธรรมเฉพาะกาลทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์

ปัจจุบนั 

14. โครงกำรสง่เสรมิค่ำนยิม 

ควำมผูกพัน และวัฒนธรรม

องคก์ร (HEALTH) ตำมหลัก

คุณธรรมเฉพำะกำล (พอเพยีง 

วนัิย สจุรติ จติอำสำ กตัญญ)ู 

และประเด็นคุณธรรมเป้ำหมำย 

3 มติ ิไดแ้ก ่1. ยดึมั่นใน

หลักธรรมศำสนำ 2. ปฏบิัตติน

ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกจิ

พอเพยีง  3. รักษำ อนุรักษ์

สิง่แวดลอ้ม 

14.1 กจิกรรมกำรสบืสำน

วัฒนธรรม ประเพณี และวัน

ส ำคัญต่ำงๆ ทำงศำสนำ 

14.2 กจิกรรมแต่งกำยผำ้ไทย 

14.3 กจิกรรมสถำนทีท่ ำงำน

น่ำอยู่ น่ำท ำงำน เสรมิสรำ้ง

คุณภำพชวีติและควำมสขุของ

คนทำงำน (Healthy 

Workplace Happy for Life)  

14.4 กจิกรรมบรจิำคสิง่ของ 

หรอือนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม เชน่

ไดด้ ำเนนิกำรจัดกจิกรรมจ ำนวน 5 
กจิกรรม ไดแ้ก ่ 

14.1 กจิกรรมกำรสบืสำนวัฒนธรรม 
ประเพณี และวันส ำคัญต่ำงๆ ทำง
ศำสนำ  
• เมือ่วันที ่1 กันยำน 2565  
เจำ้หนำ้ทีศ่รป. ร่วมท ำบุญตักบำตร
ขำ้วสำรอำหำรแหง้พระสงฆ ์9 รูป 

เน่ืองในกจิกรรม ทีร่ะลกึครบรอบ 42 
ปี กำรถงึแกอ่นจิกรรมศำสตรำจำรย ์
นำยแพทย ์สมบูรณ์ วัชโรทัย  

• เมือ่วันที ่22 สงิหำคม 2565 จัด
กจิกรรมอวยพรวันเกดิใหแ้กบุ่คลำกร 
จ ำนวน 1 รำย 

• เมือ่วันที ่4 สงิหำคม 2565  
ผูบ้รหิำรพรอ้มดว้ยเจำ้หนำ้ทีศ่รป. 
ร่วมท ำบุญถวำยสังฆทำน ณ วัดท่ำ

กระดำน จังหวัดกำญจนบุร ี
• เมือ่วันที ่27 กรกฎำคม 2565 จัด
กจิกรรมอวยพรวันเกดิใหแ้กบุ่คลำกร 

จ ำนวน 1 รำย 
• เมือ่วันที ่17 มถิุนำยน 2565 จัด
กจิกรรมอวยพรวันเกดิล่วงหนำ้ใหแ้ก่

บุคลำกร จ ำนวน 1 รำย 
• เมือ่วันที ่27 พฤษภำคม 2565 จัด
กจิกรรมอวยพรวันเกดิล่วงหนำ้ใหแ้ก่

บุคลำกร จ ำนวน 1 รำย 
• เมือ่วันที ่15 พฤษภำคม 2565 
ผูแ้ทนหน่วยงำนเขำ้ร่วมกจิกรรมเวยีน

มกีำรด ำเนนิกำร

อย่ำงนอ้ย 3 

กจิกรรม 

รอ้ยละ 80 ของ

บุคลำกรใน

หน่วยงำนมสีว่น

ร่วมในกจิกรรม 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ธ.ค.64- ก.ย.65 ก.ย.65 
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ยุทธศาสตร/์โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

ผลส าเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย 
 

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาด าเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ

ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ

คุณภาพ 
ตามแผน แลว้เสร็จ 

คัดแยกขยะ รไีซเคลิ ขยะ

พลำสตกิ หรอือลูมเินียม สบ

ทบใหกั้บโครงกำรหรอืมูลนธิทิี่

เกีย่วขอ้ง เชน่ โครงกำร “แยก

ขวด ชว่ยหมอ” 

14.5 กจิกรรมศกึษำดูงำน 

โครงกำรตำมแนวปรัชญำ

เศรษฐกจิพอเพยีง 

เทยีนออนไลน์เน่ืองในวันวสิำขบูชำ 
• เมือ่วันที ่7 และ 12 เม.ย. 2565 

ผูบ้รหิำรพรอ้มดว้ยเจำ้หนำ้ทีศ่รป. 
เขำ้ร่วมกจิกรรมวันสงกรำนต ์
• เมือ่วันที ่26 เม.ย. 65 จัดกจิกรรม

อวยพรวันเกดิใหแ้กบุ่คลำกร จ ำนวน 
1 รำย 
• เมือ่วันที ่8 มนีำคม 2565 ผูบ้รหิำร

พรอ้มดว้ยเจำ้หนำ้ทีศ่รป. เขำ้ร่วม
กจิกรรมวันครบรอบวันสถำปนำ กรม
อนำมัย 70 ปี และร่วมกันตักบำตร

และยกย่องเชดิชบูุคคลทีท่ ำควำมด ี
• เมือ่วันที ่25 ม.ีค. 65 จัดกจิกรรม
อวยพรวันเกดิใหแ้กบุ่คลำกร จ ำนวน 

1 รำย 
• เมือ่วันที ่18 ก.พ. 65  ผูบ้รหิำร
พรอ้มดว้ยเจำ้หนำ้ทีศ่รป. ร่วมท ำบุญ

ถวำยสังฆทำน ณ วัดพุทธปัญญำ 
• เมือ่วันที ่15 ก.พ. 65 จัดกจิกรรม
อวยพรวันเกดิใหแ้กบุ่คลำกร จ ำนวน 

1 รำย 
• เมือ่วันที ่7 ม.ค.65  ผูบ้รหิำรพรอ้ม
ดว้ยเจำ้หนำ้ทีศ่รป. เขำ้ร่วมพธิี

ประกำศเจตนำรมณ์ขับเคลือ่น
คุณธรรมและต่อตำ้นกำรทุจรติ กรม
อนำมัย พธิตัีกบำตรท ำบุญปีใหม่ 

กรมอนำมัย และจัดฐำนกจิกรรมวอล์
คแรลลี ่Walk Rally ส ำหรับร่วม
กจิกรรมปีใหม่กรมอนำมัย ดว้ยกำร
เล่นเกมสท์ำยศัพทภ์ำษำอังกฤษ 

และสง่ผูแ้ทนหน่วยงำนเขำ้ร่วม
กจิกรรมฯ ของหน่วยงำนอืน่ 
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ยุทธศาสตร/์โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

ผลส าเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย 
 

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาด าเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ

ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ

คุณภาพ 
ตามแผน แลว้เสร็จ 

• เมือ่วันที ่29 ธ.ค. 2564 จัดท ำ
ประกำศพรอ้มทัง้ประชำสมัพันธ์

ประกำศเจตนำรมณ์กำรป้องกันและ
แกไ้ขปัญหำกำรล่วงละเมดิหรอื
คุกคำมทำงเพศในกำรท ำงำนผ่ำน

ทำงเว็บไซตข์องหน่วยงำน และจัด
กจิกรรมอวยพรวันเกดิใหแ้กบุ่คลำกร
จ ำนวน 1 รำย 

 
14.2 กจิกรรมแต่งกำยผำ้ไทย  
• ผูบ้รหิำรพรอ้มดว้ยเจำ้หนำ้ทีศ่รป. 

ร่วมกันแต่งกำยผำ้ไทย เมือ่วันที ่8 
ม.ีค. 65 วันที ่11 ก.พ. 65 วันที ่21 
ม.ค. 65 วันที ่7 เม.ย. 65 วันที ่12 

เม.ย. 65 วันที ่12 พ.ค. 65 วันที ่28 
ม.ิย. 65 วันที ่22 ก.ค. 65  
 

14.3 กจิกรรมสถำนทีท่ ำงำนน่ำอยู่ 
น่ำท ำงำน เสรมิสรำ้งคุณภำพชวีติ
และควำมสขุของคนทำงำน 
(Healthy Workplace Happy for 
Life)  
• เมือ่วันที ่4 สงิหำคม 2565  

ผูบ้รหิำรพรอ้มดว้ยเจำ้หนำ้ทีศ่รป. 
ร่วมกันปลูกกลว้ยไม ้ณโครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเน่ืองมำจำก

พระรำชด ำร ิสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี
(อพ.สธ.-นทพ.) ณ อ ำเภอไทรโยค 
จังหวัดกำญจนบุร ี

• เมือ่วันที ่20 พฤษภำคม 2565 
ผูอ้ ำนวยกำรศูนยค์วำมร่วมมอืระหว่ำง
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ยุทธศาสตร/์โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

ผลส าเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย 
 

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาด าเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ

ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ

คุณภาพ 
ตามแผน แลว้เสร็จ 

ประเทศ ไดป้ระกำศยกย่องชืน่ชม
บุคลำกรทีม่ผีลแตม้สขุภำพสงูสดุ คอื 

นำงสำวพัทธนันท ์วังเสนำ ต ำแหน่ง
นักวชิำกำรพัสดุ พรอ้มทัง้ไดร้ับของ
ทีร่ะลกึจำกผูอ้ ำนวยกำรเพือ่เป็นขวัญ

ก ำลังใจ และแรงจูงใจใหแ้กบุ่คลำกร
ในหน่วยงำนใสใ่จในกำรออกก ำลัง
กำยอย่ำงต่อเน่ือง 

• เจำ้หนำ้ที ่ศรป. ร่วมกันออกก ำลัง
กำยเป็นประจ ำทุกสัปดำห ์
• เจำ้หนำ้ที ่ศรป. ร่วมกันท ำควำม

สะอำดและจัดสถำนทีท่ ำงำน เมือ่
วันที ่18 ม.ีค.65 วันที ่31 ม.ค.65 
วันที ่23 ธ.ค. 64 วันที ่19 พ.ค. 65 

วันที ่28 ม.ิย. 65 และวันที ่8 ก.ค.. 
65  
 

14.4 กจิกรรมบรจิำคสิง่ของ หรอื
อนุรักษ์ส ิง่แวดลอ้ม เชน่คัดแยกขยะ 
รไีซเคลิ ขยะพลำสตกิ หรอื
อลูมเินียม สบทบใหกั้บโครงกำรหรอื
มูลนธิทิีเ่กีย่วขอ้ง 
• เมือ่วันที ่3 ส.ค. 65 ผูบ้รหิำรและ

เจำ้หนำ้ทีศ่รป.ร่วมกันปลูกกลว้ยไม ้
ณ โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพชือัน
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำร ิสมเด็จ

พระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำช
กมุำร ี(อพ.สธ.-นทพ.) ณ อ ำเภอ
ไทรโยค จังหวัดกำญจนบุร ี 
• เมือ่วันที ่4 ก.ค. 65 เจำ้หนำ้ทีศ่รป. 

เขำ้ร่วมฟังกำรเสวนำวชิำกำร หัวขอ้ 
"สำนพลังเครอืขำ่ย ปกป้องโลก 
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ยุทธศาสตร/์โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

ผลส าเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย 
 

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาด าเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ

ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ

คุณภาพ 
ตามแผน แลว้เสร็จ 

ปกป้องเรำ สูอ่นำมัยสิง่แวดลอ้ม
ยั่งยนื" ผ่ำนทำง Facebook กรม

อนำมัย 
https://www.facebook.com/ana
maidoh 

• เมือ่วันที ่28 ม.ิย. 65 ชมรม
จรยิธรรม ศรป. ไดจ้ัดท ำแฟ้ม 
“บันทกึควำมด”ี ประกำศชือ่ “บุคคล

ทีท่ ำควำมดปีระจ ำเดอืน” พรอ้มทัง้

ไดร้ับของทีร่ะลกึจำกผูอ้ ำนวยกำร 

ส ำหรับเดอืนมถิุนำยน 2565 เป็นกำร
ประกำศยกย่องชืน่ชมบุคคลทีท่ ำ
ควำมดแีละไดร้ับกำรกล่ำวถงึมำก

ทีส่ดุ ไดแ้ก ่นำงสำวมนสนีิ น ้ำจันทร ์
โดยนำงสำวนัยนำ ใชเ้ทยีมวงศ ์ได ้
มอบของทีร่ะลกึ เป็นขวัญและ

ก ำลังใจในกำรท ำควำมดต่ีอไป 
• เมือ่วันที ่6 ม.ิย. 65 เจำ้หนำ้ทีศ่รป.
ร่วมบรจิำคเงนิ จ ำนวน 760 บำท 

เพือ่ท ำบุญสบทบทุนผำ้ป่ำ ณ วัดศรี
ดำรม อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธำนี 
• เมือ่วันที ่2 ม.ิย. 65 นำงสำวเปรม
รัตนำ วัชโรทัย เป็นจติอำสำร่วม

ปฏบิัตหินำ้ทีร่ับโทรศัพทส์ำยด่วน ผู ้
พทิักษ์อนำมัย COVID Watch 
  

• เมือ่วันที ่10 พ.ค. 65 เจำ้หนำ้ที ่
ศรป. เขำ้ร่วมกจิกรรมกองกำร
เจำ้หนำ้ที ่ร่วมใจท ำควำมดเีพิม่พืน้ที่

สเีขยีว ณ วัดพุทธปัญญำ อ ำเภอ
เมอืง จังหวัดนนทบรุ ี
• เมือ่วันที ่11 พ.ค. 65 นำงสำว 
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ยุทธศาสตร/์โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

ผลส าเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย 
 

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาด าเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ

ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ

คุณภาพ 
ตามแผน แลว้เสร็จ 

ป่ินอนงค ์เครอืซำ้ ผูแ้ทนศรป. 
บรจิำคสือ่เกีย่วกับโควดิ ทีไ่ดจ้ำกกำร

ด ำเนนิงำนโครงกำร UNFPA ใหแ้ก่
หอ้งสมุดกรมอนำมัย 
• เมือ่วันที ่19 พ.ค. 65 ผูอ้ ำนวยกำร

ศูนยค์วำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศ  
เขำ้ร่วมกจิกรรมบรจิำคเลอืด ณ 
อำคำร 1 กรมอนำมัย 

• เมือ่วันที ่16 ม.ีค.65 เจำ้หนำ้ที ่
ศรป. จ ำนวน 3 รำย ไปบรจิำคเลอืด 
ณ กรมกำรแพทย ์ซึง่มเีพยีง 1 รำย 

ทีผ่่ำนเกณฑส์ำมำรถบรจิำคเลอืดได ้
• ระหว่ำงวันที ่23 – 31 ม.ีค.65 
นำงสำวเปรมรัตนำ วัชโรทยั เป็นจติ

อำสำร่วมปฏบิัตหินำ้ทีร่ับโทรศัพท์
สำยด่วน ผูพ้ทิักษ์อนำมัย COVID 
Watch 

 
• เมือ่วันที ่20 ม.ค. 65 บุคลำกร 
ศรป.ร่วมกันบรจิำคปฏทินิตัง้โต๊ะเกำ่ 

ชนดิตัง้โต๊ะจ ำนวน 11 ชิน้ เพือ่
น ำไปใชผ้ลติสือ่อักษรเบรลล ์ส ำหรับ
ผูพ้กิำรทำงสำยตำ โดยน ำไปสบทบ

กับจุดรับบรจิำคบรเิวณหนำ้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒอิำคำร 1 
ชัน้ 3   

• ระหว่ำงเดอืน ธ.ค.64 – เม.ย.64 
เจำ้หนำ้ที ่ศรป. ร่วมกันคัดแยกขยะ รี
ไซเคลิ ขยะพลำสตกิ อย่ำงต่อเน่ือง 
และยังน ำเบำะทีน่ั่งรถยนตม์ำ

ประยุกตใ์ชเ้ป็นมมุรับแขกของ
หน่วยงำนเพือ่ใชท้รพัยำกรทีม่อียู่ให ้
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ยุทธศาสตร/์โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

ผลส าเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย 
 

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาด าเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ

ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ

คุณภาพ 
ตามแผน แลว้เสร็จ 

เกดิประโยชน์สงูสดุ อนุรักษ์
สิง่แวดลอ้มโดยไม่น ำไปทิง้ใหเ้ป็น

ขยะหรอืเก็บไวบ้นหอ้งพัสดุใหเ้กดิ
ควำมเสือ่มสภำพโดยเปล่ำประโยชน์ 
 

 
 
 

14.5 กจิกรรมศกึษำดูงำน โครงกำร
ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีง 
 
• เมือ่ระหว่ำงวันที ่3-5 สงิหำคม 
2565 ผูบ้รหิำรและเจำ้หนำ้ที ่เขำ้ร่วม
โครงกำรประชมุเชงิปฏบิัตกิำรกำร

พัฒนำประสทิธภิำพกำรด ำเนนิงำนสู่

องคก์รคุณธรรม โดยมกีจิกรรมศกึษำ
ดูงำนตำมแนวปรัชญำเศรษฐกจิ

พอเพยีง ณ โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือันเน่ืองมำจำก
พระรำชด ำร ิสมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี
(อพ.สธ.-นทพ.) และวัดท่ำกระดำน 
จังหวัดกำญจนบุร ี

• เมือ่วันที ่19 เม.ย. 65 จัดกจิกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรูก้ำรด ำเนนิงำน
ร่วมกับศูนยค์วำมร่วมมอืระหว่ำง

ประเทศ. โดยระบบออนไลน์ ระหว่ำง
ศรป.กับกองแผนงำน 
• เมือ่วันที ่25 ม.ีค.65 เขำ้ร่วม
กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูต้ำมแนว

ปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีง ในหัวขอ้ 
“กำรปลูกตน้Cactus สรำ้งรำยได”้ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

• 71,250 บำท 
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ยุทธศาสตร/์โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

ผลส าเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย 
 

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาด าเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ

ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ

คุณภาพ 
ตามแผน แลว้เสร็จ 

จัดโดยส ำนักสขุำภบิำลอำหำรและน ้ำ 
ในรูปแบบออนไลน์ 

รำยละเอยีดบนเว็บไซตศ์รป. เมนู 
“คุณธรรมและควำมโปร่งใส” หัวขอ้ 
“สรุปผลกำรด ำเนนิงำนกจิกรรม

สง่เสรมิค่ำนยิม ควำมผูกพัน และ
วัฒนธรรมองคก์ร (HEALTH) ตำม
หลักคุณธรรมเฉพำะกำล (พอเพยีง 

วนัิย สจุรติ จติอำสำ กตัญญ)ู” เดอืน 
ก.ย. 65 
https://cic.anamai.moph.go.th/th

/ita 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 ยกระดบัคะแนนดชันกีารรบัรูก้ารทุจรติ (CPI) 

กลยุทธท์ี ่1 การพฒันามาตรฐานการบรหิารงานทีโ่ปรง่ใส ตามเกณฑก์ารประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั 

( Intergrity and Transparency Assessment : ITA) 

15. กำรขับเคลือ่นตัวชีวั้ดที ่

2.6 ระดับควำมส ำเร็จของกำร

ด ำเนนิงำนคุณธรรมและควำม

โปร่งใส (ITA) 

มผีลกำรด ำเนนิงำน ดังน้ี 

>รอบ 6 เดอืนแรก 
(1) ผลกำรประเมนิตวัชีว้ดัที ่2.6 
ผ่ำนเกณฑก์ำรประเมนิระดับ 3 

หน่วยงำนมผีลกำรเมนิ ระดับ 5  
(2) คะแนนกำรประเมนิคุณธรรม
และความโปรง่ใสในกำรด ำเนนิงำน

ของหน่วยงำนไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 95  
โดยพจิำรณำจำกเครือ่งมอืประเมนิ 2 
เครือ่งมอื ไดแ้ก ่

     1) แบบวัดกำรรับรูข้องผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยีภำยใน (IIT)  พบว่ำ
หน่วยงำนมผีลคะแนนถ่วงน ้ำหนัก ที่
97.37 (อำ้งองิหนังสอืกองจ. ที ่สธ 

ผลกำรประเมนิ

ตัวชีวั้ดผ่ำนเกณฑ์

กำรประเมนิระดับ 

3 ขึน้ไป 

คะแนนกำร

ประเมนิคุณธรรม

และควำมโปร่งใส

ในกำรด ำเนนิงำน

ของหน่วยงำนไม่

นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 

95 

 ธ.ค.64- ก.ย.65 ก.ย.65 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/ita
https://cic.anamai.moph.go.th/th/ita
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ยุทธศาสตร/์โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

ผลส าเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย 
 

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาด าเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ

ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ

คุณภาพ 
ตามแผน แลว้เสร็จ 

0902.07/ว1024) ซึง่ตัวชีวั้ดที.่2.6 
ITA ก ำหนดเกณฑใ์หน้ ้ำหนักแบบ

ส ำรวจอยู่ทีร่อ้ยละ 30 ดงัน ัน้คา่
คะแนนทีไ่ดค้อื 29.21 % 
     2) แบบวัดกำรเปิดเผยขอ้มูลบน

เว็บไซต ์(OIT) คำดกำรณ์ว่ำ
หน่วยงำนจะมผีลคะแนนถ่วงน ้ำหนัก 
ที1่00 ซึง่ตัวชีวั้ดที.่2.6 ITA ก ำหนด

เกณฑใ์หน้ ้ำหนักแบบส ำรวจอยู่ทีร่อ้ย
ละ 70 ดังนัน้ค่ำคะแนนทีไ่ด ้ 
คอื 70 %   

 
     เมือ่รวมคะแนนแบบส ำรวจทีถ่่วง
น ้ำหนัก ทัง้สองสว่น หน่วยงำนจงึ

ประเมนิตนเอง ไดผ้ลรวมคะแนน
กำรด ำเนนิงำนคุณธรรมและควำม
โปร่งใส (TIA) ในรอบ 6 เดอืนแรก 

คดิเป็น 99.21 % 
 
รอบ  6 เดอืนหลงั  

พจิำรณำจำกเครือ่งมอืประเมนิ 2 
เครือ่งมอื ไดแ้ก ่
     1) แบบวัดกำรรับรูข้องผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยีภำยใน (IIT)  พบว่ำ
หน่วยงำนมผีลคะแนนถ่วงน ้ำหนัก ที่
94.23 (อำ้งองิหนังสอืกองจ. ที ่สธ 

0902.07/ว4012) ซึง่ตัวชีวั้ดที.่2.6 
ITA ก ำหนดเกณฑใ์หน้ ้ำหนักแบบ
ส ำรวจอยู่ทีร่อ้ยละ 30 ดังนัน้ค่ำ
คะแนนทีไ่ดค้อื 28.27 % 

     2) แบบวัดกำรเปิดเผยขอ้มูลบน
เว็บไซต ์(OIT) คำดกำรณ์ว่ำ
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ยุทธศาสตร/์โครงการ ผลการด าเนนิงาน 

ผลส าเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย 
 

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาด าเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ

ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ

คุณภาพ 
ตามแผน แลว้เสร็จ 

หน่วยงำนจะมผีลคะแนนถ่วงน ้ำหนัก 
ที1่00 ซึง่ตัวชีวั้ดที.่2.6 ITA ก ำหนด

เกณฑใ์หน้ ้ำหนักแบบส ำรวจอยู่ทีร่อ้ย
ละ 70 ดังนัน้ค่ำคะแนนทีไ่ด ้ 
คอื 70 %   

     เมือ่รวมคะแนนแบบส ำรวจทีถ่่วง
น ้ำหนัก ทัง้สองสว่น หน่วยงำนจงึ
ประเมนิตนเอง ไดผ้ลรวมคะแนนกำร

ด ำเนนิงำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
(TIA) ในรอบ 6 เดอืนหลัง คดิเป็น 
98.27 % 

 
     ซึง่สอดคลอ้งกับคะแนนตชว. 
2.6 ทีก่พร.ประกำศเมือ่วันที ่5 ก.ย. 

65 ศรป.มผีลคะแนนที ่5/5 คะแนน 
 

 

 
 

ผูอ้นุมัตริำยงำน............................................................ 

(นำงสำวนัยนำใชเ้ทยีมวงศ)์ 
นักวชิำกำรสำธำรณสขุช ำนำญกำรพเิศษ 

ปฏบิัตหินำ้ทีผู่อ้ ำนวยกำรศูนยค์วำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศ กรมอนำมัย 

 
 
 

ผูร้ำยงำน    ชือ่…น.ส.สมประสงค ์ภำผล……ต ำแหน่ง……นักจัดกำรงำนทั่วไป…..โทร.025904617........E-mail:…somphrasong.p@anamai.mail.got.h.. 
 

หมำยเหตุ :  หน่วยงำนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  รอบที่ 1 ภำยในวันที่ 31 มีนำคม 2565 และ 

รอบที ่2 ภำยในวันที ่22 กันยำยน 2565  ทำงไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์ethics@anamai.mail.go.th 
 

จัดท ำโดย : คณะท ำงำนขับเคลือ่นชมรมจรยิธรรมศูนยค์วำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศ กรมอนำมยั 
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