
รายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ คร้ังท่ี12/2565 

ในวันท่ี 26 กันยายน 2565 2565 เวลา 09.30 น – 14.00 น. 

ณ หองประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ อาคาร 6 ชั้น 4 

ผูมาประชุม 

1. นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประธาน 

2. นางจารุมน บุญสิงห นักวิเทศสัมพันธชำนาญการพิเศษ 

3. นางสาวปนอนงค เครือซา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

4. นางสาวสุพัตรา ทางาม เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  

5. นายพศิน พิริยหะพันธุ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

6. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

7. นางสาวมนสินี น้ำจันทร นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

8. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย นักวิเทศสัมพันธ  

9. นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

10. นางสาวจิราภรณ สุมต๊ิบ นักวิชาการคอมพิวเตอร  

11. นางสาวพัทธนันท วังเสนา นักวิชาการพัสดุ 

12. นายรังสรรค พันธจบสิงห พนักงานขับรถยนต 

13. นางสาวสมประสงค ภาผล นักจัดการงานทั่วไป     เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม   -ไมมี- 

เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น 

ระเบียบวาระการประชุมเร่ืองท่ี 1  เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ 

1.1 การประชุมกรมอนามัย ครั ้งที ่ 12/2565 ในวันที ่ 16 กันยายน 2565 ณ โรงแรมลากูนาสงขลา 

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รายละเอียดดังน้ี 

1) อธิบดีกรมอนามัย แจงใหที่ประชุมทราบดังน้ี

1.1) ขอบคุณคณะผูจัดการประชุม/ผูเกี่ยวของที่รวมจัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานยุคดิจิดอลฯ และ

การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข 
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1.2) ใหทุกหนวยจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจายงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2566-2567 รวมถึงแผนระยะกลาง 5 ป และแผนระยะยาว พรอมทั้งปรับวิธีการ/แนวทางการ

ดำเนินงานใหเปนการทำงานเชิงระบบมุงเนนเปาหมายสูประชาชน ผูประกอบการ และใหพิจารณาเรื่องความคุมคา 

คุมทุน และการใชระบบดิจิทัลในการดำเนินงาน 

1.3) ติดตามผลการดำเนินงานหนวยงานกอนสิ ้นปงบประมาณ เพื ่อนำไปสู การปรับแผนปฏิบัติการ 

ป พ.ศ.2566 

1.4) การเตรียมจัดประชุมวิชาการกรมอนามัยประจำป พ.ศ. 2566 โดยมีสำนักอนามัยเจริญพันธุ 

เปนผูรับผิดชอบงานหลัก และสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เปนผูรับผิดชอบรอง 

2) ผูอำนวยการกองคลังรายงานภาพรวมการเบิกจายงบประมาณป พ.ศ. 2565 จากระบบ GFMIS และ

ชี ้แจงแนวทางเปาหมายการเบิกจายปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกรมอนามัยกำหนดเปาหมายเบิกจ าย 

รายไตรมาส 1 -4 ไดแก 32 % 50% 75% 100% ตามลำดับ กรณีหนวยงานตองการขอเงินงบประมาณเพิ่ม จากที่

ไดรับจัดสรร ใหดำเนินการผานกองแผนงาน ไปยังกองคลัง กรมอนามัย 

3) ผูอำนวยการกองแผนงาน รายงานการจัดสรรงบประมาณและการจัดทำแผนปฏิบัติการป พ.ศ. 2566

กรมอนามัย ประธานแจงใหทุกหนวยงานจัดทำแผนฯ รองรับ โดยสามารถปรับแกไขแผนฯ ไดตามสถานการณ 

สวนประเด็นตัวชี้วัด ใหกองแผนงาน และสำนักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ดำเนินการจัดทำใหมีความชัดเจน 

การจัดทำคำของบประมาณป พ.ศ. 2567 ตองไมใหเปนภาระของกรมอนามัย และใหปรับแนวคิดขององคกร/

บุคลากรใหเขาใจการหาแหลงเงินทุนจากภายนอก 

4) ผู อำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ รายงานสรุปผลการดำเนินงานความรวมมือดาน

ตางประเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5) เลขานุการกรม รายงานวากรมอนามัยจะจัดตั ้งคลีนิคเวชกรรมชีววิถี บร ิเวณอาคาร 2 ชั ้น 2

หองกองการเจาหนาที ่เดิม โดยจะมีบุคลากรทางการแพทย คุณหมอและคุณพยาบาลกรมอนามัยผลัดเวรมา

ใหบริการบุคลากรกรมอนามัยและประชาชนภายนอก และแจงวาสลก. ไดจางพนักงานราชการตำแหนงสถาปนิก

และวิศวกร มาเพิ่มเพื่ออำนวยความสะดวกใหแกหนวยงานที่อาจมีการปรับปรุงซอมแซมอาคาร 

6) ผู อำนวยการกลุ มพัฒนาระบบบริหาร นำเสนอกรอบแนวทางการประเมินสวนราชการ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบดวย 2 องคประกอบไดแก 1) Performance base (70%) พิจารณาเปนลำดับ

แรก โดยพิจารณาความเชื่อมโยงจาก Strategic KPIs 7 ตัวชี้วัด และ Joint KPIs 3 ตัวชี้วัด 2) Potential base 

(30%)  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระการประชุมเร่ืองท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งที่ 11/2565  

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระการประชุมเร่ืองท่ี 3 เร่ืองสืบเนื่อง   - ไมมี- 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระการประชุมเร่ืองท่ี 4 เร่ืองเพ่ือทราบ 

4.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเบิกจายงบประมาณศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

ประจำปงบประมาณพ.ศ. 2565 งบดำเนินงาน ผ านระบบศูนยติดตามผลการปฏิบ ัต ิงาน กรมอนามัย 

(Department Operation Center : DOC)  

นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย รายงานวา 

(1) ไดบ ันทึกผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัต ิการ ศูนยความร วมมือระหวางประเทศ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบดำเนินงาน จำนวน 6 โครงการ เขาสูระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย 

(Department Operation Center : DOC) โดยม ีผลเบ ิกจ ายสะสม ณ ว ันท ี ่  23 ก ันยายน 2565 จำนวน 

884,260.91 บาท ค ิ ด เป  นร  อยละ  99.97 % ร ายละ เอ ี ยดตาม  https://cic.anamai.moph.go.th/web-

upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/pay2565/pay2565-Sep2022.pdf  

(2) เสนอแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำป พ.ศ. 2566 ภายใตวงเงินงบประมาณ

งบดำเนินงานที่ไดรับจัดสรร จำนวน 884,500.00 บาท โดยวางแผนการใชจายเงนิงบประมาณ ใหบรรลุเปาหมาย

การเบิกจายที่กรมอนามัยกำหนดในทุกรายไตรมาส รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1   

และคาใชจายในการฝกอบรม ประชุม สัมมนา ไตรมาสที่ 1 กรมอนามัยกำหนดใหเบิกจายใหไมนอยกวา 

50% ของวงเงินที่ไดรับจัดสรร  ซึ่งวงเงินที่ไดรับจัดรรคิดเปนจำนวน 536,200.00 บาท และหนวยงานวางแผนใช

จายในไตรมาสที่ 1 คิดเปนจำนวน 282,745.00 บาท คิดเปน 52.73% ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กำหนด รายละเอียด

ตามเอกสารแนบ2   

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบตามเสนอ 

4.2 รายงานสถานการณ ผลการเบิกจายงบประมาณ งบดำเนินงานศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

(ขอมูล 29 สิงหาคม 2565 ) 

นางสาวสุพัตรา ทางาม รายงานวา ผลการเบิกจายสะสม แบงตามประเภทรายงบ พบวางบดำเนินงาน 

มีผลเบิกจายสะสม จำนวน 884,260.91 บาท คิดเปน 99.97 % ของวงเงินงบประมาณรวมที่ไดร ับจัดสรร 
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(884,500.00 บาท) และมียอดคงเหลือที่สงคืนใหแกกรมอนามัยจำนวน 239.09 บาท งบลงทุน มีผลเบิกจายสะสม 

จำนวน 15,000.00 บาท คิดเปน 100% ซึ่งบรรลุเปาหมายตามที่กรมอนามัยกำหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระการประชุมเร่ืองท่ี 5 เร่ืองเพ่ือพิจารณา   - ไมมี- 

ระเบียบวาระการประชุมเร่ืองท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 

6.1 กิจกรรมสรางเสริมความผูกพันภายในองคกร (เฉลยบัดด้ี) 

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย นักสรางสุขประจำหนวยงาน รายงานวาตามที่หนวยงานไดกำหนดกิจกรรม

ขึ้นมาระหวางเดือน สิงหาคม - กันยายน 2565 มีวัตถุประสงคเพื่อใหเพื่อนรวมงานรูจักเทคแคร ดูแล เอาใจใส

เพื่อนรวมงาน เปนการคอยๆเปดประตู หรือหนาตางใจ ไปสูผูอื่น  

ทั้งน้ี เจาหนาที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรวมแลกเปลี่ยนความรูสึกและสิ่งที่ไดรับ ดังน้ี 

(1) ไดเรียนรูซึ่งกันมากข้ึน โดยไดรับการเอาใจใสจากคนรอบขางเปนอยางดี และเรียนรูที่จะใสใจผูอื่นมากข้ึน

(2) ไดสรางความสัมพันธอันดีตอกัน

(3) ไดความสนุกและต่ืนเตน

(4) ไดบรรยากาศที่ดีในที่ทำงานเพิ่มมากข้ึน นอกเหนือจากการพูดคุยเรื่องงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

ปดประชุมเวลา 14.00 น. 

ผูจดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค ภาผล 

นักจัดการงานทั่วไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ทางาม 

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติหนาทีห่ัวหนางานอำนวยการ 
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แผนปฏบิตักิารศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ ประจําปี พ.ศ. 2566 งบดาํเนนิงาน

ไตรมาส 1 % ใชจ้า่ย ไตรมาส 2 % ใชจ้า่ย ไตรมาส 3 % ใชจ้า่ย ไตรมาส 4 % ใชจ้า่ย รวมเงนิงบประมาณ

รวมงบประมาณ ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่ง
ประเทศ *สะสม*

382,185.00 43.21% 73,080.00 51.47% 348,395.00 90.86% 80,840.00 100.00% 884,500.00

382,185.00 43.21% 73,080.00 8.26% 348,395.00 39.39% 80,840.00 9.14% 884,500.00

1 โครงการบรหิารจัดการหน่วยงาน 1 ต.ค. 2565-30 
ก.ย. 2566

99,440.00 32.60% 60,060.00 19.69% 92,250.00 30.25% 53,250.00 17.46% 305,000.00

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรกรม
อนามยัมุง่สูส่ากล

1 พ.ย. 2565-31
 พ.ค. 2566

206,700.00 87.33% 0 0.00% 30,000.00 12.67% 0 0.00% 236,700.00

3 โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มลู ศนูยค์วาม
รว่มมอืระหวา่งประเทศ

1 เม.ย. 2566-30
 ม.ิย. 2566

0 0.00% 0 0.00% 40,000.00 100.00% 0 0.00% 40,000.00

4 โครงการสนับสนุนการดําเนนิงานความ
รว่มมอืระหวา่งประเทศภายใตก้รอบความ
รว่มมอืตา่งๆ

1 ต.ค. 2565-30 
ก.ย. 2566

6,045.00 13.79% 13,020.00 29.71% 14,845.00 33.87% 9,920.00 22.63% 43,830.00

5 โครงการประชมุปฏบิตักิารความรว่มมอื
ไทย-ลาวดา้นสง่เสรมิสขุภาพและอนามยั
สิ�งแวดลอ้ม

1 ม.ิย. 2566-30 
ม.ิย. 2566

0 0.00% 0 0.00% 168,000.00 100.00% 0 0.00% 168,000.00

6 โครงการพัฒนาองคก์รและเสรมิสรา้ง
ศักยภาพในการปฏบิตังิาน

1 ธ.ค. 2565-31 
ส.ค. 2566

70,000.00 76.95% 0 0.00% 3,300.00 3.63% 17,670.00 19.42% 90,970.00

ที�มา: http://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=str-project/reportprojectplan_quater

ที� ชื�อโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ (บาท)

ยังไมร่ะบุ

เอกสารแนบ 1
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1/4

สรปุแผนประชุม/อบรม/สมันา ตามแผนปฏบิตักิารประจําปีงบประมาณ 2566 ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ

(แผน) (ผล) (แผน) (ผล) (แผน) (ผล) (แผน)

ต.ค. ต.ค. พ.ย. พ.ย. ธ.ค. ธ.ค. ม.ค.

1 ประชมุการ
ดําเนนิงานศนูยค์วาม
ร่วมมอืระหวา่งประเทศ

1 เพื�อขบัเคลื�อนและเตรยีมการ
ดําเนนิงานภายใตก้รอบความ
ร่วมมอืระดบัตา่งๆ 2 เพื�อให ้
กําหนดทา่ทแีละประเด็นสาํคญั
ของของกรมอนามัยที�ขบัเคลื�อน
ในระดบัโลก

1 คณะกรรมการและ
คณะทํางานการดําเนนิงาน
ความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 2 
ผูบ้รหิารกรมอนามัยและ
นักวชิาการกรมอนามัยที�
เกี�ยวขอ้ง 3 บคุลากรภายนอก
กรมอนามัยที�เกี�ยวขอ้งกบั
ประเด็นในการประชมุฯ

1 ต.ค. 
2565 - 30 
ก.ย. 2566

2,015.00 0 2,015.00 0 2,015.00 0 2,015.00

2 ประชมุเชงิปฏบิตักิาร
พัฒนาศกัยภาพเพื�อ
ยกระดบัทกัษะการใช ้
ภาษาองักฤษในการ
ทํางานดา้น
ตา่งประเทศ

อธบิดี 1 พัฒนาศกัยภาพบคุลากรกรม
อนามัยดา้นตา่งประเทศ 2 สรา้ง
และเตรยีมความพรอ้มบคุลากร
สายวชิาการในสาขาตา่งๆ ของ
งานดา้นสง่เสรมิสขุภาพและ
อนามัยสิ�งแวดลอ้มใหก้า้วสูเ่วที
การประชมุระดบันานาชาตแิละ
ระดบัโลกไดอ้ยา่งมอือาชพี 3 
เสรมิสรา้งศกัยภาพการ
ดําเนนิงานสาธารณสขุ

1 บคุลากรกรมอนามัย
สว่นกลางและสว่นภมูภิาคที�
สนใจเขา้รับการพัฒนา
ศกัยภาพดา้นตา่งประเทศ 2 
ผูบ้รหิาร และผูส้งัเกตการณ ์3 
วทิยากรและคณะทํางาน

1 พ.ย. 
2565 - 30
 พ.ย. 2565

0 0 206,700.00 0 0 0 0

3 ประชมุเชงิปฏบิตักิาร
พัฒนาประสทิธภิาพ
การดําเนนิงานสู่
องคก์รสมรรถสงูและ
มธีรรมาภบิาล

เพื�อพัฒนาองคก์รไปสูอ่งคก์รที�มี
สมรรถนะสงูตามมาตรฐานสากล 
และพรอ้มรับ ปรับเปลี�ยน ตาม
สถานการณ์ที�ทา้ทายในปัจจบุนั

บคุลากรกรมอนามัย ศนูยค์วาม
ร่วมมอืระหวา่งประเทศ

1 ธ.ค. 
2565 - 31 
ธ.ค. 2565

0 0 0 0 70,000.00 0 0

ที� ชื�อการประชุม/
อบรม/สมันา

แผน/ผล การเบกิจา่ยงบประมาณ(บาท) ไตรมาสที� 1ประธาน
การ
ประชุม/
อบรม/
สมันา

วตัถปุระสงค์ กลุม่เป้าหมาย ระยะเวลา

เอกาสารแนบ 2
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2/4

(แผน) (ผล) (แผน) (ผล) (แผน) (ผล) (แผน)

ต.ค. ต.ค. พ.ย. พ.ย. ธ.ค. ธ.ค. ม.ค.

ที� ชื�อการประชุม/
อบรม/สมันา

แผน/ผล การเบกิจา่ยงบประมาณ(บาท) ไตรมาสที� 1ประธาน
การ
ประชุม/
อบรม/
สมันา

วตัถปุระสงค์ กลุม่เป้าหมาย ระยะเวลา

4 ประชมุเตรยีมการ
สาํหรับการประชมุ
สมัชชาอนามัยโลก
สมัยที� 76 (World 
Health Assembly)

1 เพื�อขบัเคลื�อนและเตรยีมการ
ดําเนนิงานภายใตก้รอบความ
ร่วมมอืระดบัตา่งๆ 2 เพื�อให ้
กําหนดทา่ทแีละประเด็นสาํคญั
ของของกรมอนามัยที�ขบัเคลื�อน
ในระดบัโลก

1 คณะกรรมการและ
คณะทํางานการดําเนนิงาน
ความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 2 
ผูบ้รหิารกรมอนามัยและ
นักวชิาการกรมอนามัยที�
เกี�ยวขอ้ง 3 บคุลากรภายนอก
กรมอนามัยที�เกี�ยวขอ้งกบั
ประเด็นในการประชมุฯ

1 ก.พ. 
2566 - 28 
ก.พ. 2566

0 0 0 0 0 0 0

5 ประชมุคณะกรรมการ
ความร่วมมอืดา้น
ตา่งประเทศ

อธบิดี 1 เพื�อขบัเคลื�อนและเตรยีมการ
ดําเนนิงานภายใตก้รอบความ
ร่วมมอืระดบัตา่งๆ 2 เพื�อให ้
กําหนดทา่ทแีละประเด็นสาํคญั
ของของกรมอนามัยที�ขบัเคลื�อน
ในระดบัโลก

1 คณะกรรมการและ
คณะทํางานการดําเนนิงาน
ความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 2 
ผูบ้รหิารกรมอนามัยและ
นักวชิาการกรมอนามัยที�
เกี�ยวขอ้ง 3 บคุลากรภายนอก
กรมอนามัยที�เกี�ยวขอ้งกบั
ประเด็นในการประชมุฯ

1 ม.ีค. 
2566 - 30 
ก.ย. 2566

0 0 0 0 0 0 0

6 ประชมุเชงิปฏบิตักิาร
พัฒนาความรูด้า้นพธิี
การทตูและการ
รับรองแขก
ตา่งประเทศ

อธบิดี 1 พัฒนาศกัยภาพบคุลากรกรม
อนามัยดา้นตา่งประเทศ 2 สรา้ง
และเตรยีมความพรอ้มบคุลากร
สายวชิาการในสาขาตา่งๆ ของ
งานดา้นสง่เสรมิสขุภาพและ
อนามัยสิ�งแวดลอ้มใหก้า้วสูเ่วที
การประชมุระดบันานาชาตแิละ
ระดบัโลกไดอ้ยา่งมอือาชพี 3 
เสรมิสรา้งศกัยภาพการ
ดําเนนิงานสาธารณสขุ

1 บคุลากรกรมอนามัย
สว่นกลางและสว่นภมูภิาคที�
สนใจเขา้รับการพัฒนา
ศกัยภาพดา้นตา่งประเทศ 2 
ผูบ้รหิาร และผูส้งัเกตการณ ์3 
วทิยากรและคณะทํางาน

1 พ.ค. 
2566 - 31
 พ.ค. 2566

0 0 0 0 0 0 0
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3/4

(แผน) (ผล) (แผน) (ผล) (แผน) (ผล) (แผน)

ต.ค. ต.ค. พ.ย. พ.ย. ธ.ค. ธ.ค. ม.ค.

ที� ชื�อการประชุม/
อบรม/สมันา

แผน/ผล การเบกิจา่ยงบประมาณ(บาท) ไตรมาสที� 1ประธาน
การ
ประชุม/
อบรม/
สมันา

วตัถปุระสงค์ กลุม่เป้าหมาย ระยะเวลา

7 ประชมุคณะทํางาน
ความร่วมมอืกลุม่
ประเด็นสาธารณสขุ
อาเซยีน (ระดบั 
Cluster) Cluster 1: 
Promoting Healthy 
Lifestyle

1 เพื�อขบัเคลื�อนและเตรยีมการ
ดําเนนิงานภายใตก้รอบความ
ร่วมมอืระดบัตา่งๆ 2 เพื�อให ้
กําหนดทา่ทแีละประเด็นสาํคญั
ของของกรมอนามัยที�ขบัเคลื�อน
ในระดบัโลก

1 คณะกรรมการและ
คณะทํางานการดําเนนิงาน
ความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 2 
ผูบ้รหิารกรมอนามัยและ
นักวชิาการกรมอนามัยที�
เกี�ยวขอ้ง 3 บคุลากรภายนอก
กรมอนามัยที�เกี�ยวขอ้งกบั
ประเด็นในการประชมุฯ

1 พ.ค. 
2566 - 28 
ก.พ. 2566

0 0 0 0 0 0 0

8 ประชมุเตรยีมการ
สาํหรับการประชมุ
ความร่วมมอืไทย-
ลาวดา้นสง่เสรมิ
สขุภาพและอนามัย
สิ�งแวดลอ้ม

1 เพื�อขบัเคลื�อนและเตรยีมการ
ดําเนนิงานภายใตก้รอบความ
ร่วมมอืระดบัตา่งๆ 2 เพื�อให ้
กําหนดทา่ทแีละประเด็นสาํคญั
ของของกรมอนามัยที�ขบัเคลื�อน
ในระดบัโลก

1 คณะกรรมการและ
คณะทํางานการดําเนนิงาน
ความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 2 
ผูบ้รหิารกรมอนามัยและ
นักวชิาการกรมอนามัยที�
เกี�ยวขอ้ง 3 บคุลากรภายนอก
กรมอนามัยที�เกี�ยวขอ้งกบั
ประเด็นในการประชมุฯ

1 ม.ิย. 
2566 - 30 
ม.ิย. 2566

0 0 0 0 0 0 0

9 ประชมุปฏบิตักิาร
ความร่วมมอืไทย-
ลาวดา้นสง่เสรมิ
สขุภาพและอนามัย
สิ�งแวดลอ้ม

อธบิดี 1 เพื�อเสรมิสรา้งความเขม้แข็ง
ภาคเีครอืขา่ยใหเ้กดิความร่วมมอื
ดา้นสง่เสรมิสขุภาพและอนามัย
สิ�งแวดลอ้มพื�นที�ชายแดน 2 เพื�อ
แลกเปลี�ยนเรยีนรูป้ระสบการณ์
ขอ้มลู/รูปแบบการดําเนนิการงาน
สง่เสรมิสขุภาพและอนามัย
สิ�งแวดลอ้มในพื�นที�ชายแดน

1 ผูบ้รหิารและบคุลากรกรม
อนามัยสว่นกลางและสว่น
ภมูภิาคที�ดําเนนิงาน Border 
Health 2 ผูบ้รหิารและบคุลากร
ดา้นสาธารณสขุของประเทศ
มาเลเซยีและสาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว

1 ม.ิย. 
2566 - 30 
ม.ิย. 2566

0 0 0 0 0 0 0
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4/4

(แผน) (ผล) (แผน) (ผล) (แผน) (ผล) (แผน)

ต.ค. ต.ค. พ.ย. พ.ย. ธ.ค. ธ.ค. ม.ค.

ที� ชื�อการประชุม/
อบรม/สมันา

แผน/ผล การเบกิจา่ยงบประมาณ(บาท) ไตรมาสที� 1ประธาน
การ
ประชุม/
อบรม/
สมันา

วตัถปุระสงค์ กลุม่เป้าหมาย ระยะเวลา

10 ประชมุเชงิปฏบิตักิาร
จัดทําแผนปฏบิตักิาร
ดําเนนิงานดา้น
ตา่งประเทศประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.
2567-2568

1 เพื�อพัฒนาองคก์รไปสูอ่งคก์รที�
มสีมรรถนะสงูตามมาตรฐานสากล
 และพรอ้มรับ ปรับเปลี�ยน ตาม
สถานการณ์ที�ทา้ทายในปัจจบุนั 2 
เพื�อพัฒนาบคุลากรใหม้ศีกัยภาพ
 ทกัษะ และสมรรถนะที�
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์บรบิทที�
เปลี�ยนแปลงรวมถงึการสรา้ง
ความผกูพัน ความเชื�อมั�น และส

1 บคุลากรกรมอนามัย 2 
บคุลากรเครอืขา่ยงานดา้น
ตา่งประเทศ ทั �งในและนอก
กระทรวงสาธารณสขุ

1 ส.ค. 
2566 - 31 
ส.ค. 2566

0 0 0 0 0 0 0

2,015.00 0 208,715.00 0 72,015.00 0 2,015.00

ที�มา: http://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=str-project/listmeeting

รวม
รวมรายไตรมาส (บาท) 282,745.00
รวมรายไตรมาส (%) 52.73 
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26/9/2022
1/3

สรปุสถานการณ์ภาพรวม * 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) งบดําเนนิงาน 884,500.00    884,500.00    100.00            884,260.91        99.97                
     (2.1) รับเงนิโอนจากกรมฯ 884,500.00    100.00            747,780.91        84.54                

 - กองคลัง โอนเงนิครั �งที� 1 ภายใต ้
แผนบรูณาการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดชว่งชวีติ ผลผลติที� 2 : โครงการ
พัฒนาศักยภาพและบรกิารสง่เสรมิ
สขุภาพประชาชนกลุม่วัยเรยีนวัยรุน่
กจิกรรมหลัก: สง่เสรมิ สนับสนุน ระบบ
สาธารณสขุที�เชื�อมตอ่กับโรงเรยีนหรอื
สถานศกึษา (50%)

442,250.00    50.00              

 - กองคลัง โอนเงนิครั �งที�2 ภายใต ้แผน
บรูณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่ง
ชวีติ ผลผลติที�2 : โครงการพัฒนา
ศักยภาพและบรกิารสง่เสรมิสขุภาพ
ประชาชนกลุม่วัยเรยีนวัยรุน่ กจิกรรม
หลัก: สง่เสรมิ สนับสนุน ระบบ
สาธารณสขุที�เชื�อมตอ่กับโรงเรยีนหรอื
สถานศกึษา

216,125.00    24.43              

 - กองคลัง โอนเงนิครั �งที�3 ภายใต ้แผน
บรูณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่ง
ชวีติ ผลผลติที�2 : โครงการพัฒนา
ศักยภาพและบรกิารสง่เสรมิสขุภาพ
ประชาชนกลุม่วัยเรยีนวัยรุน่ กจิกรรม
หลัก: สง่เสรมิ สนับสนุน ระบบ
สาธารณสขุที�เชื�อมตอ่กับโรงเรยีนหรอื
สถานศกึษา

226,125.00    25.57              

     (2.2) ยมืเงนิงบประมาณหน่วยงานอื�น 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) คนืเงนิงบประมาณจากที�ยมื
หน่วยงานอื�น 136,480.00-  15.43-  - - 

 - กองคลัง โอนเงนิยมืงบประมาณคนื
กองการเจา้หนา้ที� 124,000.00-  14.02-  

 - กองคลัง โอนเงนิยมืงบประมาณคนื
กลุม่พฒันาระบบ 12,480.00-  1.41-  

(3) ภาพรวม 899,500.00    899,500.00    100.00            899,260.91        99.97                

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) งบประมาณที�กรมจัดสรร+เงนิยมื 884,500.00    100 15,000.00      100.00               899,500.00      100.00            
(2) เป้าหมายเบกิจา่ย *ก.ย.* 884,500.00    100.00            15,000.00      100.00               836,535.00      93.00              
(3) ผลเบกิจา่ยสะสม 884,260.91    99.97              15,000.00      100.00               899,260.91      99.97              
(4) ผลตา่ง (+) /(- เรง่รัด) 239.09-  0.03-  - - 62,725.91         6.97                
(5) ยอดกัน PO ทกุรายการ 0.00               0.00                
(6) คงเหลอื *หลังกันPO* 239.09           0.03                - - 239.09              0.03                
(7) เงนิงบประมาณคงเหลอื

*กรณีไมก่ันPO
239.09           0.03                - - 239.09              0.03                

(8) กันเงนิให ้พขร. - 
คงเหลอื 239.09           

ภาพรวมงบดําเนนิงานตชว.2.3
ระดับ4 Output  ระดับ5 Outcome

งบลงทนุ

84.54                

งบดําเนนิงาน งบลงทนุเป้าหมายที�กรมอนามัยกําหนด

747,780.91        

884,500.00    

เอกสารแนบ 3
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รายการโครงการ (งบดาํเนนิงาน) แผนงบ ผลเบกิ คงเหลอื สถานะโครงการ ส.ค.คาดใช ้ ก.ย. คาดใช ้ คงเหลอืสิ�นปี
1.โครงการบรหิารจัดการหน่วยงาน 276,304.95    276,295.86    9.09                 อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ - - 9.09 
2.โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรกรม
อนามัยมุง่สูส่ากล 422,430.05    422,430.05    - เสร็จสิ�น - - - 

3.โครงการสนับสนุนการดําเนนิงาน
ความรว่มมอืระหวา่งประเทศภายใต ้
กรอบความรว่มมอืตา่งๆ

45,770.00      45,770.00      - อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ - - - 

4.โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารพัฒนา
แผนยทุธศาสตร ์ความรว่มมอืระหวา่ง
ประเทศ กรมอนามัย

48,745.00      48,515.00      230.00             อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ - - 230.00             

5.โครงการพัฒนาระบบขอ้มลู ดา้นความ
รว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย 20,000.00      20,000.00      - อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ - - - 

 7 โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารพัฒนา
ประสทิธภิาพการดําเนนิงานสูอ่งคก์ร
คณุธรรม

71,250.00      71,250.00      - อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ - - - 

รวม 884,500.00    884,260.91    239.09            - - 239.09             *
* อยูร่ะหวา่งทําบันทกึสง่คนืกรมอนามัยเพื�อปิ�ดยอดสิ�นปี

ขอ้มลูในระบบ DOC บนัทกึ ณ 19.7 884,500.00    658,794.75    225,705.25    
สถานะผลตา่ง DOC VS ทะเบยีนคมุ 225,466.16-  

1.โครงการบรหิารจดัการหนว่ยงาน แผนงบ ผลเบกิ คงเหลอื
1.1จา้งพนักงานขับรถยนตร์าชการ 149,760.00    149,760.00    - 

1.2จา้งเชา่เครื�องถา่ยเอกสาร จา้ง
ซอ่มแซมครภุณัฑ ์สํานักงาน อปุกรณ์
คอมพวิเตอร ์ซอ่มยานพาหนะ คา่ผา่น
ทางพเิศษ จา้งแปลเอกสาร

27,811.06      27,811.06      - 

1.3จัดซื�อวัสดสํุานักงานเพื�อใช ้
ดําเนนิงานภายในหน่วยงานและ
โครงการอบรม/ประชมุของหน่วยงาน ( 
คา่หนังสอืพมิพ,์ วัสดสุํานักงาน + วัสดุ
คอมพวิเตอร,์ คา่นํ�าบรโิภค, คา่นํ�ามัน
เชื�อเพลงิ+จา้งถา่ยเอกสาร)

59,339.80      58,399.80      940.00            

1.4การพัฒนาบคุลากร การประชมุ อบรม
 สมัมนา (คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป
ราชการ และคา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่ม
ประชมุ/อบรม/สมัมนา ของผูอํ้านวยการ
เจา้หนา้ที�ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่ง
ประเทศ ,คา่ลงทะเบยีน, คา่ผา่นทาง
พเิศษ)

39,394.09      40,325.00      930.91-            

รวม 276,304.95    276,295.86    9.09                
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คาดการณ์สถานการณ์เงนิงบประมาณ (เงนิในมอื) ระหวา่งรอรบัโอนสว่นที�เหลอื *งบดาํเนนิงาน*
ก.ย.

วงเงนิงบประมาณ 884,500.00    100.00            
เป้าหมาย (เงนิ) 884,500.00    
ผลเบกิจา่ยสะสม *GFMIS* 884,260.91    99.97              
เรง่รัด 239.09-  0.03-                
คงเหลอื (เงนิ) 239.09 

คาดการณ์จะเกดิขึ�นจรงิ ณ สิ�นเดอืน - - 
รวมเบกิจา่ยสะสมGF +คาดการณ์ 884,260.91    99.97              
สงูกวา่เป้า 239.09-  99.97              
คงเหลอื  (เงนิ) กรณีคาดการณ์ /สง่คนื 239.09 

หัก PO เชา่เครื�องถา่ยเอกสาร 0.00               0.00                
คงเหลอื (GF) หลัง หักกัน PO 239.09           0.03                

หัก กันเงนิเดอืน พขร. (ก.ย. 65) - 
คงเหลอื  (GF) หลังกันเงนิเดอืน พขร. 239.09           0.03                

* คงเหลอืภาพรวม หลังกัน 239.09           0.03                
แผน (เดมิ) คาดการณ์

กจิกรรมที�คาดวา่จะเกดิในเดอืน ก.ย. 29,665.65      - 
1.1จา้งพนักงานขับรถยนตร์าชการ 12,480.00      - 
1.2.1 จา้งเชา่เครื�องถา่ยเอกสาร (PO) 2,020.25        - 
1.2.2 จา้งซอ่มแซมครภุณัฑ ์สํานักงาน 
1.2.4 จา้งซอ่มยานพาหนะ(รวมพรบ.)
1.3.1. คา่วัสดสํุานักงาน+วัสดคุอมพวิเตอร์ - 
1.3.2. คา่นํ�าดื�ม 690.00            - 
1.3.3. คา่นํ�ามันเชื�อเพลงิ 1,025.40        - 
1.3.4. คา่จา้งถา่ยเอกสาร
1.4.1 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ อื�นๆ (Taxi) นอ้งยิ�ม 6,500.00        - 
1.4.3 คา่ผา่นทางพเิศษ 130.00            - 
3.1.ประชมุคณะกรรมการความรว่มมอืดา้นตา่งประเทศ  /25 คน 3,875.00        - 
3.4 ประชมุเตรยีมการสําหรับการประชมุความรว่มมอืทวภิาคไีทย-ลาว/20 คน - 
3.5.ประชมุประจําเดอืนของศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ  /13 คน 2,945.00        - 
3.6.ประชมุเตรยีมการความรว่มมอืเพื�อรองรับการประชมุนานาชาติ On line /25 คน
4.1 ประชมุเชงิปฏบิัตกิารพัฒนาแผนยทุธศาสตร์ ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย /25 คน - 
4.2 โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารการจัดทําแผนปฏบิัตกิาร  การดําเนนิงานศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ  กรมอนามัย ประจําปี 2566 - 2567 / - 
5.2. พัฒนาระบบฐานขอ้มลู คูม่อืการลาศกึษา ฝึกอบรม ปฏบิัตกิารวจิัยดงูาน ประชมุ สมัมนา และนําเสนอผลงาน วชิาการ ณ ตา่งประเทศ - 
7. ประชมุเชงิปฏบิัตกิารพัฒนาประสทิธภิาพการดําเนนิงานสูอ่งคก์รคณุธรรม ศนูยค์วามรว่มมอื     ระหวา่งประเทศ
7. ประชมุเชงิปฏบิัตกิารพัฒนาประสทิธภิาพการดําเนนิงานสูอ่งคก์รคณุธรรม ศนูยค์วามรว่มมอื     ระหวา่งประเทศ

ก.ย.
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