
รายงานการประชุม 
ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ คร ัง้ที ่1/2565 

ในวนัที ่25 ตลุาคม 2564 เวลา 09.30 น. – 14.00 น. 
ณ ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ อาคาร 6 ช ัน้ 4 กรมอนามยั 

------------------------------------- 
ผูม้าประชมุ 
1. นางสาวนัยนา ใชเ้ทยีมวงศ ์ ผูอํ้านวยการศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ      ประธาน 
2. นางสาวป่ินอนงค ์เครอืซา้   นักวชิาการสาธารณสขุปฏบิัตกิาร                         
3. นายพศนิ พริยิหะพันธุ ์  นักวเิทศสมัพันธป์ฏบิัตกิาร 
4. นางสาวสมฤทัย คันธวิงศ ์  นักวเิทศสมัพันธป์ฏบิัตกิาร   
5. นางสาวมนสนิ ีน้ําจันทร ์  นักวเิทศสมัพันธป์ฏบิัตกิาร 
5. นางสาวเปรมรัตนา วชัโรทัย  นักวเิทศสมัพันธ ์                     
6. นางสาวศรินัินต ์ทนุทรัพย ์  นักวเิคราะหน์โยบายและแผน  
7. นางสาวจริาภรณ์ สุม่ติ๊บ  นักวชิาการคอมพวิเตอร ์  
8. นางสาวพัทธนันท ์วงัเสนา  นักวชิาการพัสด ุ
9. นายรังสรรค ์พันธจ์บสงิห ์  พนักงานขบัรถยนต ์                  
10. นางสาวสมประสงค ์ภาผล  นักจัดการงานท่ัวไป                      เลขานุการ 
 
ผูไ้มม่าประชมุ 
1. นางสาวสพัุตรา ทา่งาม  เจา้พนักงานการเงนิและบัญชปีฏบิัตงิาน 
 
เร ิม่ประชุมเวลา 09.30 น 

วาระที ่ สาระสาํคญั/มตทิีป่ระชุม 
1. เรือ่งประธานแจง้ 
    ทีป่ระชมุทราบ 

1.1 การประชมุกรมอนามัย 1/2565 เมือ่วันที ่12 ตุลาคม 2564 โดย
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิง่เจรญิชัย อธบิดีกรมอนามัย ประธานการ
ประชมุ 
    1) พิธีลงนามคํารับรองการปฏิบัต ิราชการกรมอนามัย ประจําปี
งบประมาณ.พ.ศ. 2565 
    2) แสดงความยนิดกีับผูบ้รหิารใหม ่ประธาน มอบนโยบายการขับเคลือ่น
การดําเนนิงานพัฒนาระบบราชการกรม อ. และใหค้วามสําคัญกับงานทีทํ่า 
โดยคํานงึถงึผลสมัฤทธิ ์
1.2 ผูอํ้านวยการกองคลัง รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณ เดอืนตลุาคม 
พ.ศ. 2564  
1.3 ผูอํ้านวยการกองแผนงาน นําเสนอนโยบายมุง่เนน้กระทรวงสาธารณสขุ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 9 ขอ้ โดยนโยบายที ่เกีย่วขอ้งกับ
กรม อ. ไดแ้ก ่นโยบายขอ้ 4 สขุภาพดวีถิใีหม ่(กรม อ. เป็นเจา้ภาพ), ขอ้ 7 
ดูแลสขุภาพแบบ องคร์วม, ขอ้ 8 ธรรมาภบิาล และขอ้ 9 องคก์รแห่ง
ความสุข โดยใหท้ี่ประชุมรับทราบนโยบายฯ และ มอบหน่วยงานที่
รับผดิชอบ/ศอ. เร่งดําเนินการ ทั้งนี้อธ.ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กระทรวง
สาธารณสขุ จะจัด ประชมุชีแ้จงนโยบายฯ ในวนัที ่29 ต.ค.64 
1.4 ผูอํ้านวยการกองแผนงาน รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ัด 
กระทรวงสาธารณสขุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 14 ตชว. 
โดย ตชว.ทีผ่า่นเกณฑ ์9 ตชว. และไมผ่า่นเกณฑ ์5 ตชว. สว่นแผนงาน 
โครงการ ตชว.สธ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มจํีานวน 14 แผนงาน 
38 โครงการ 65 ตชว. ส าหรับกรมอนามัย จะเป็นตัวชีว้ดัภายใตย้ทุะศาสตร ์
PP&P Excellence แผนงานที ่1 และ 4 จํานวน 9 ตชว รายงานผลการ
ดําเนนิงานตาม ตชว.สธ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 14 ตชว. 
โดย ตชว.ทีผ่า่นเกณฑ ์9 ตชว. และไมผ่า่นเกณฑ ์5 ตชว. สว่นแผนงาน 
โครงการ ตชว.สธ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มจํีานวน 14 แผนงาน 
38 โครงการ 65 ตชว. สําหรับกรมอนามัย จะเป็นตัวชีว้ัดภายใตย้ทุธศาสตร ์
PP&P Excellence แผนงานที ่1 และ 4 จํานวน 9 ตชว 



แจง้งบประมาณทีไ่ดรั้บจัดสรรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เฉพาะงบ
ดําเนนิงาน จํานวน 884,500.00 ภายใตแ้ผนยทุธศาสตรพั์ฒนาศักยภาพคน
ตลอดชว่งชวีติ ผลผลติที ่2  
  
1.5 สรุปขอ้มลูจากประชมุ ITA กองจ. ไดเ้สนอร่างแผนปฏบิัตกิารฯ และจะ
มีการจัดประชุมเครือข่ายเพื่อจัดทํายุทธศาสตร์การดําเนินงานฯ ใหทุ้ก
หน่วยงานประกาศเจตนารมณ์เสริมสรา้งคุณธรรมของบุคลากร เสนอ
บคุลากรร่วมกจิกรรมคนดศีรอีนามัย และขับเคลือ่นองคก์รคณุธรรมตน้แบบ 
ฯ 
มตทิีป่ระชุม รับทราบ 

2. รับรองรายงาน 
    การประชมุ 

รับรองรายงานการประชมุศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่งประเทศ ครัง้ที1่2/2564  
เมือ่วนัที ่27 กันยายน 2564 
 
มตทิีป่ระชมุ รับรองรายงานการประชมุ 

3. เรือ่งสบืเนือ่ง - ไมม่ ี– 
4. เรือ่งเพือ่ทราบ 4.1 รายงานผลการจัดทําแผนการเบกิจ่ายงบประมาณศูนยค์วามร่วมมอื

ระหวา่งประเทศ ประจําปี พ.ศ. 2565 งบดําเนนิงาน ผา่นระบบศนูยต์ดิตาม
ผลการปฏบิัตงิาน กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC)   
         > นางสาวศรินัินต ์ทุนทรัพย ์นักวเิคราะหน์โยบายและแผน รายงาน
วา่ดําเนินการจัดทําแผนการเบกิจ่ายงบประมาณศูนยค์วามร่วมมอืระหว่าง
ประเทศ ประจําปี พ.ศ. 2565 งบดําเนนิงาน จํานวน 884,500 บาท ภายใต ้
แผนยทุธศาสตรพั์ฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชวีติ ผลผลติที ่2 โดยกําหนด
กจิกรรมดําเนินงาน จํานวน 6 โครงการ ผ่านระบบศูนยต์ดิตามผลการ
ปฏบิัตงิาน กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC)  
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยมผีลเบกิจ่ายสะสม ณ วันที ่25 ตลุาคม 2564 เป็นเงนิ 
14,340 บาท ซึง่อยูร่ะหวา่งดําเนนิการคยีเ์ขา้ระบบฯ 
มตทิีป่ระชุม รับทราบ  
 
4.2 รายงานสถานการณ์ ผลการเบกิจา่ยงบประมาณ งบดําเนนิงาน 
ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ (ขอ้มลู 25 ตลุาคม 2564) 
         > นางสาวสมประสงค ์ภาผล นักจัดการงานท่ัวไป รายงานวา่ ผลการ
เบกิจ่ายสะสมประจําเดอืน ตลุาคม 2564 ณ วันที ่25 ตลุาคม 2564 แบง่
ตามประเภทรายงบ พบว่ามเีฉพาะ งบดําเนินงาน ที่มผีลเบกิจ่ายสะสม 
จํานวน 14,340.00 บาท คดิเป็น 1.62 % ของวงเงนิงบประมาณรวมที่
ไดรั้บจัดสรร (884,500บาท) ซึง่ตํ่ากวา่เป้าหมาย มผีลยอดผกูผัน จํานวน 
15,000.00 บาท คดิเป็น 1.70 % ของวงเงนิงบประมาณรวมทีไ่ดรั้บจัดสรร  
ทําใหม้ยีอดเงนิคงเหลอืหลังหักยอดผูกผัน จํานวน 855,160.00 บาท คดิ
เป็น 96.68 % ของวงเงนิงบประมาณรวมทีไ่ดรั้บจัดสรร ดังนัน้เพือ่ใหก้าร
เบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกําหนดในเดือนนี้ จํานวน 
79,605.00 บาท คดิเป็น 9% ของวงเงนิงบประมาณรวมทีไ่ดรั้บจัดสรร 
จะตอ้งเร่งรัดการเบกิจ่ายจํานวน 65,265.00 บาท คดิเป็น 7.38 % ของ
วงเงนิงบประมาณรวมทีไ่ดรั้บจัดสรร และเพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรการสําคัญ
ประเมนิผลคะแนนตามตัวชีว้ัด 2.3 รอ้ยละของการเบกิจ่ายงบประมาณ 
กําหนดเป้าหมายงบดําเนินงานค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมประชุมสัมมนา  
ไตรมาสที ่1 เบกิจา่ยไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 คดิเป็นเงนิจํานวน 442,250.00 
ของวงเงนิที่ไดรั้บจัดสรร (884,500บาท) ปัจจุบันมีผลเบกิจ่ายสะสม 
จํานวน 1,860.00 บาท คดิเป็น 0.21  รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 1 
 
มตทิีป่ระชุม รับทราบ 
 



4.3 รายงานผลการดําเนนิงานตามตัวชีว้ัดที ่2.1.1 ระดับความสําเร็จของ
การดําเนนิงานตรวจสอบภายใน การควบคมุภายใน เดอืน ตลุาคม 2564 
� รายงานตดิตามผลการดําเนนิงานตามแผนการขบัเคลือ่นฯ 
� รายงานตดิตามผลการดําเนินงานตามแผนการปฏบิัต ิงานของผู ้
ตรวจสอบภายในประจําหน่วยงานและคณะกรรมการควบคมุภายใน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
         > นางสาวพัทธนันท ์วงัเสนา นักวชิาการพัสด ุรายงานวา่ ดําเนนิการ
จัดสง่รายงานทัง้สองรายการเรยีบรอ้ยแลว้ รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 2 
มตทิีป่ระชุม รับทราบ 
 
4.4 รายงานการดําเนนิการจัดทํารูปแบบ E Book และพมิพห์นังสอืของ
โครงการจัดทําหนังสอืเรือ่ง จะกีค่รัง้ .. เราตอ้งผา่นไปได ้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาเมยีนมา  
         > นางสาวพัทธนันท ์วงัเสนา นักวชิาการพัสด ุรายงานวา่ ดําเนนิการ
จัดสง่รายงานทัง้สองรายการเรยีบรอ้ยแลว้  
มตทิีป่ระชุม รับทราบ 
 

5. เรือ่งเพือ่พจิารณา 5.1 การถ่ายทอดตัวชีว้ัด (PA) ศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่งประเทศ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 และโครงการตามแผนปฏบิัตกิารประจําปี จากระดับ
หน่วยงาน ไประดับกลุม่งาน และระดับบคุคลตามลําดับ 
         > นางสาวป่ินอนงค ์เครอืซา้ หัวหนา้กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละประสาน
ความร่วมมอื นําเสนอการถ่ายทอดตัวชีว้ัดระดับหน่วยงาน สูก่ลุ่มงาน และ
ระดับดับบุคคล จํานวน 9 ตวัชีว้ดั แบ่งเป็นตามภารกจิสนบัสนุนกรม
อนามยั (6 ตวัชีว้ดั) ไดแ้ก ่ 
         (1) ตัวชีว้ดัที ่2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคมุภายใน และแผน
ดําเนนิธรุกจิอยา่งตอ่เนือ่ง (BCP)  
         (2) ตัวชีว้ัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการการพัฒนาสถานที่
ทํางานน่าอยู ่น่าทํางาน มชีวีติชวีา และเสรมิสรา้งคณุภาพชวีติ  
         (3) ตัวชีว้ดัที ่2.3 รอ้ยละของการเบกิจา่ยงบประมาณ 
         (4) ตัวชีว้ัดที ่2.4 ระดับความสําเร็จของการเป็นองคก์รแห่งการ
เรยีนรู ้(LO) 
         (5) ตัวชีว้ัดที ่2.5 รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผนปฏบิัตกิารระดับ
หน่วยงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
         (6) ตัวชีว้ัดที ่2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนนิงานคณุธรรมและ
ความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ภารกจิหลกักรมอนามยั (3 ตวัชีว้ดั) ไดแ้ก ่
         (1) ตัวชีว้ัดที ่1.39 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาขดีสมรรถนะของ
บคุลากรกรมอนามัยใหส้ามารถดําเนนิงาน 
ดา้นตา่งประเทศเพือ่รองรับการดําเนนิงานสขุภาพโลกของไทย" 
         (2) ตัวชีว้ัดที ่1.40 ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอ้มูลความ
รว่มมอืระหวา่งประเทศของ กรมอนามัย 
         (3) ตัวชีว้ัดที ่1.31 การพัฒนาระบบบัญชขีอ้มลู (Data Catalog) ใน
ระบบฐานขอ้มลูกลาง เพือ่นําไปสูก่ารเปิดเผยขอ้มลูภาครัฐ (Open Data) 
 รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 3 และกําหนดผูรั้บผดิชอบโครงการตาม
แผนปฏบิัตกิารประจําปี จํานวน 6 โครงการ ไดแ้ก ่1 โครงการบรหิารจัดการ
หน่วยงาน 2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสูส่ากล 3 
โครงการสนับสนุนการดําเนนิงานความร่วมมอืระหวา่งประเทศภายใตก้รอบ
ความร่วมมอืตา่งๆ 4 โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารพัฒนาแผนยทุธศาสตร ์
ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย 5 โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มลู 
ดา้นความรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย 6 โครงการสนับสนุนการแปล



เอกสารภาษากลางอาเซยีนตามพรบ. ของ กพ รายละเอยีดตามเอกสาร
แนบ 4 
มตทิีป่ระชุม  เห็นชอบตามเสนอ 
 
5.2 การแตง่ตัง้คณะกรรมการตดิตามเร่งรัดการเบกิจ่ายงบประมาณประจําปี 
พ.ศ. 2565  เพือ่นําขึน้เว็บไซตข์องหน่วยงานภายในวนัที ่31 ตลุาคม 2564 
         > นางสาวสมประสงค ์ภาผล นักจัดการงานท่ัวไป นําเสนอร่างคําสั่ง
แต่งตัง้คณะกรรมการฯ เพือ่การดําเนนิงานขับเคลือ่นตัวชีว้ัด 2.3 รอ้ยละ
ของการเบกิจา่ยงบประมาณ  
มตทิีป่ระชุม  เสนอเพิม่ตําแหน่งหัวหนา้กลุม่วเิทศสัมพันธ ์เป็นคณะกรรรม
การ อกี1ทา่น และใหดํ้าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 ตลุาคม 2564 
 
5.3 วเิคราะหส์ถานการณ์ผลการเบกิจ่ายจากขอ้ 4.2 เพือ่กําหนดมาตรการ 
หรอืแนวทาง ตดิตามเร่งรัดการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณตามแผนปฏบิัตกิาร
ศูนยค์วามร่วมมอืระหว่างประเทศ ประจําปีงบประมาณ 2565 ของเดอืน 
ตุลาคม 2564 ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด พบว่าสถานการณ์การ
เบกิจ่ายงบประมาณ ดังทีป่รากฏในวาระที ่4 ขอ้ 4.2 คณะกรรมการ รบจ.ฯ 
จงึเสนอมาตรการเรง่รัดการเบกิจา่ย ดังนี ้
      (1) ผูบ้รหิาร กํากับ ตดิตามเร่งรัดใหผู้รั้บผดิชอบโครงการ ปฏบิัตติาม
แผนทีกํ่าหนดไวผ้า่นการประชมุประจําเดอืนของหน่วยงาน 
      (2). ปรับแผนการดําเนนิงานตามรอบไตรมาส  และปรับรูปแบบการจัด
ประชมุอบรมใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโค
โรนา 2019  

      (3) กจิกรรมประชุม อบรม สัมมนา เร่งรัดผูรั้บชอบหลักดําเนินการ
จัดทําอนุมัตจัิด สง่ตอ่ใหง้านการเงนิดําเนนิการยมืเงนิลงคลัง เพือ่ตัดยอด
เบกิจา่ยภายในเดอืนทีกํ่าหนดตามแผน 

มตทิีป่ระชุม รับทราบและเห็นชอบ ใหดํ้าเนนิกจิกรรมตามแผนปฏบิัตกิาร
ยอดเบกิจา่ยใกลเ้คยีงกับเป้าหมายของกรมอนามัยมากทีส่ดุ 

6. เรือ่งอืน่ๆ 6.1 การใชง้านสติ๊กเกอร ์NFC 
         > นางสาวจริาภรณ์ สุ่มติ๊บ นักวชิาการคอมพวิเตอร ์ชีแ้จงวธิกีาร
ลงทะเบยีนและวัตถุประสงคใ์นการใชง้านสติ๊กเกอร ์NFC เพือ่ใชแ้สดงผล
การประเมนิไทยเชพไทยกอ่นขึน้อาคารของบคุลากรกรมอนามัย 
มตทิีป่ระชุม รับทราบและเห็นชอบ 
6.2 การปรับปรงุผังหอ้งสํานักงานใหม ่
         > นางสาวจริาภรณ์ สุม่ติ๊บ นักวชิาการคอมพวิเตอร ์นําเสนอแผนผัง
หอ้งสํานักงานใหม ่ 
มตทิีป่ระชุม รับทราบและเห็นชอบ 
 

เลกิประชุมเวลา 14.00 น. 
ผูจ้ดรายงานการประชมุ : นางสาวสมประสงค ์ภาผล 

นักจัดการงานท่ัวไป 
ผูต้รวจรายงานการประชมุ : นางสาวสพัุตรา ทา่งาม 

เจา้พนักงานการเงนิและบัญชปีฏบัิตงิาน 



รอ้ยละของเป้า

ภาพรวมทกุประเภทงบ
9.00            19.00          32.00             39.00          45.00          50.00                        58.00            67.00            75.00 85.00         93.00          100         100.00

1. งบด าเนนิงาน 884,500.00         456,390.00      9.00            19.00          32.00             39.00          45.00            50.00               58.00             67.00             75.00             85.00         93.00          100 9                     

กจิกรรม/รายการ
1. คา่ใชจ้า่ยในการ

บรหิารจดัการ
2.07 4.31 13.75 2.07 2.05 4.31 2.64 2.44 4.31 2.64 2.05 1.96

    - แผนการเบกิจา่ยเงนิ 394,300.00 178,020.00 0.00 178,020.00 18,340.00 38,090.00 121,590.00 18,340.00 18,090.00 38,090.00 23,340.00 21,590.00 38,090.00 23,340.00 18,090.00 17,310.00 394,300.00 44.58

    -  ผลการเบกิจา่ย 12,480.00 12,480.00 12,480.00 12,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,480.00 1.41

รวมรอ้ยละผลเบกิจา่ย 1.41                    1.41                 1.41                1.41            -              -                 -              -              -                 -                 -                 -                 -             -              -              

2. คา่ใชจ้า่ยในการ
อบรมสัมมนา

0.23 23.87 7.38 16.38 0.58 1.57 0.93 1.02 1.57 0.23 1.02 0.67

    - แผนการเบกิจา่ยเงนิ 490,200.00 278,370.00 0.00 278,370.00 2,015.00 211,115.00 65,240.00 144,885.00 5,115.00 13,865.00 8,215.00 8,990.00 13,865.00 2,015.00 8,990.00 5,890.00 490,200.00 55.42

    - ผลการเบกิจา่ย 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,860.00 0.21

รวมรอ้ยละผลเบกิจา่ย 0.21 0.21 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมเงนิงบด าเนนิงาน - 
แผน

884,500.00 456,390.00 456,390.00 20,355.00 249,205.00 186,830.00 163,225.00 23,205.00 51,955.00 31,555.00 30,580.00 51,955.00 25,355.00 27,080.00 23,200.00 884,500.00 100.00 79,605.00 -65,265.00

รวมเงนิงบด าเนนิงาน

 - ผล
14,340.00 14,340.00 14,340.00 14,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,340.00 1.62 9.00 -7.38

รวมรอ้ยละผลเบกิจา่ย 1.62                    1.62                 1.62                1.62            -              -                 -              -              -                 -                 -                 -                 -             -              -              1.62       

2. งบลงทนุ -                      -                   -              18               29                  40               51                 61                    71                  81                  90                  100            100             100             

กจิกรรม/รายการ
2.1.คา่ครภัุณฑ์

    - แผนการเบกิจา่ยเงนิ 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00

    - ผลการเบกิจา่ย 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 100.00 #DIV/0!

2.2 สิง่กอ่สรา้ง

    - แผนการเบกิจา่ยเงนิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    - ผลการเบกิจา่ย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมเงนิงบลงทนุ - แผน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! -              0.00

รวมเงนิงบลงทนุ - ผล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 100.00 #DIV/0!

รวมรอ้ยละผลเบกิจา่ย

3. งบรายจา่ยอืน่ -                      

กจิกรรม/รายการ

    - แผนการเบกิจา่ยเงนิ -                      

    - ผลการเบกิจา่ย

รวมแผน(งบ
ด าเนนิงาน+งบลงทนุ +
งบวจัิย)- แผน

884,500.00         456,390.00 0.00 456,390.00 0.00 20,355.00 249,205.00 186,830.00 163,225.00 23,205.00 51,955.00 31,555.00 30,580.00 51,955.00 25,355.00 27,080.00 23,200.00 884,500.00 100.00 79,605.00 -65,265.00 

รวมผล-งบ

ด าเนนิงาน+งบ

ลงทนุ+งบวจิยั)

14,340.00 14,340.00 14,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,340.00 1.62 9.00 -7.38 

รวมรอ้ยละผลเบกิจา่ย 1.62                 1.62            -              -                 -              -                -                   -                 -                 -                 -             -              -              1.62       

***สถานะผลการด าเนนิงาน เทยีบกบัแผนปฏบิตัทิ ีว่างไว ้

1. สรปุรายงานผลการเบกิจา่ย ประจ าเดอืน กนัยายน

รายงานสรปุผลการประชมุคณะกรรมการ

    1.1 กรณีเบกิจา่ยไดต้ามเป้าหมาย (ระบเุหตผุล) .......................................................................................................................................................

    1.2 กรณีไมส่ามารถเบกิจา่ยไดต้ามเป้าหมาย (ระบเุหตผุล) ..คอื.

          1. การเบกิจา่ยรายเดอืนยงัไมเ่ป็นไปตามแผนทีว่างไว ้เนือ่งจากกจิกรรมสว่นใหญเ่ป็นคา่ใชจ้า่ยประจ าเดอืนทีม่เีงอืนของเวลา และผันแปรตามคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ สว่นกจิกรรมทีเ่ป็นการอบรมประชมุสามารถด าเนนิการเป็นไปตามแผนทีก่ าหนด

          2. สถานการณ์ระบาดของโรคตดิเชิอ้ โควดิ-19 จ าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงรปูแบบการจัดกรรมประชมุ อบรม ซึง่มผีลตอ่จ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุ อบรม ทีล่ดลง การใชจ้า่ยเงนิงบประมาณลดลง

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเรง่รดัการเบกิจา่ย 

    1. จัดใหม้กีารก าหนดผูรั้บผดิชอบในการตดิตามเรง่รัดการเบกิจา่ย ใหเ้ป็นปัจจบัุน ผา่นรปูแบบของการจัดท าค าสัง่ แตง่ตัง้คณะกรรมการตดิตามเรง่รัดการเบกิจา่ยงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประชมุตดิตามประจ าเดอืน


    2. จัดท าแผนการเบกิจา่ยรายไตรมาสใหผ้า่นเกณฑท์ีก่รมอนามัยก าหนด

    3. ผูบ้รหิาร ก ากับ ตดิตามเรง่รัดใหผู้รั้บผดิชอบโครงการ ปฏบัิตติามแผนทีก่ าหนดไวผ้า่นการประชมุประจ าเดอืนของหน่วยงาน

    4. ปรับแผนการด าเนนิงานตามรอบไตรมาส  และปรับรปูแบบการจัดประชมุอบรมใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรอืCOVID -19  

    5. กจิกรรมประชมุ อบรม สัมมนา เรง่รัดผูรั้บชอบหลักด าเนนิการจัดท าอนุมัตจัิด สง่ตอ่ใหง้านการเงนิด าเนนิการยมืเงนิลงคลัง เพือ่ตัดยอดเบกิจา่ยภายในเดอืนทีก่ าหนดตามแผน

รายงานผลตดิตามเรง่รดัการเบกิจา่ยงบประมาณ 

ชือ่หนว่ยงาน …ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ...   โทรศพัท ์..02 2590 4617.... 

ชือ่ผูร้ายงาน ....นางสาวสมประสงค ์ภาผล.....

(ขอ้มลูการเบกิจา่ยจากระบบ GFMIS  ณ  วนัที…่25 ตลุาคม พ.ศ.  ....2564..............)

งบรายจา่ย/รายการ/

กจิกรรม

 งบทีไ่ดร้บัตาม

 พรบ.

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564

 งบทีไ่ดร้บั 

ตาม GFMIS

 [ไตรมาส 1]

 งบที่

ไดร้บั

หลงั

โอน

เปลีย่

นแป

ลง

 เบกิจา่ยแลว้ ณ สิน้ไตรมาส

ที ่1

(รายงานเป็นไตรมาส)

 แผนการเบกิจา่ยเงนิไตรมาสที ่1

 เป้าหมายการ

เบกิจา่ย

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตอ้งเรง่รดั

 + / -

จ านวนเงนิ รอ้ยละ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

 แผนการเบกิจา่ยเงนิไตรมาสที ่2  แผนการเบกิจา่ยเงนิไตรมาสที ่3  แผนการเบกิจา่ยเงนิไตรมาสที ่4

 ยอดรวมแผน

 &   ผล

เบกิจา่ยสะสม

ท ัง้ส ิน้

 รอ้ยละ

รบจ.1 

somphrasong.p
Textbox
เอกสารแนบ 1
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ประเภทงบ/รายการ
จ านวนรับจัดสรร

ผลการเบกิจา่ย * ผา่น

 GFMIS กองคลงั

* แยกตามประเภท

งบประมาณ

PO 

 คงเหลอื

อยู่ระหวา่ง

ด าเนนิการ+ยังไม่

ผา่นGF ทกุกรณี

งบประมาณคงเหลอื

 หกัPOไวแ้ลว้ =

คงเหลอืหลงักนั 

D-Fin

% เบกิจา่ย  %เร่งรัด เงนิทีต่อ้งเร่งรัด % PO  % คงแหลอื
กนัเงนิ

คาดการณ์เบกิจา่ย

คงเหลอื (คนืกรมสิน้

ปีงบประมาณ)

1.งบด าเนนิงาน             884,500.00                14,340.00               15,000.00                        -   855,160.00         1.62                         7.38-             65,265.00-         1.70             96.68                               -                 870,160.00
D-Fin โอนงบครัง้ที ่1 วันที ่5/10/2564

แผนบรูณาการพัฒนาศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ 

ผลผลติที ่2  [คดิเป็น50% ] จากวงเงนิงบประมาณ

รวม 

442,250.00           14,340.00               15,000.00             -                     412,910.00         3.24                         




1.1 กองคลงั โอนเงนิครัง้ที ่1 ภายใต ้แผนบรูณา

การพัฒนาศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ ผลผลติที ่3 : 

โครงการพัฒนาศกัยภาพและบรกิารสง่เสรมิสขุภาพ

ประชาชนกลุม่วัยเรยีนวัยรุ่น กจิกรรมหลกั: สง่เสรมิ 

สนับสนุน ระบบสาธารณสขุทีเ่ชือ่มตอ่กบัโรงเรยีน

หรอืสถานศกึษา (40%)

            442,250.00

2.งบลงทนุ -                      -                        -                       -                     -                    #DIV/0! -                   -                         
ไมไ่ดรั้บการจัดสรร -                      

รวมทกุประเภทงบ 884,500.00           14,340.00               15,000.00             -                     855,160.00         1.62                         7.38-             65,265.00-         1.70             96.68           -                                 855,160.00

***นโยบายกรมอนามยั

รายการ /เดอืน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป้าหมายกรม (%) *งบด าเนนิงาน+ภาพรวม 9 19 32 39 45 50 58 67 75 85 93 100

ผลเบกิจา่ยสะสม (%) *งบด าเนนิงาน+ภาพรวม

เป้าหมายกรม (เงนิ)*งบด าเนนิงาน+ภาพรวม 79,605.00             168,055.00             283,040.00            344,955.00          398,025.00         442,250.00               513,010.00    592,615.00       663,375.00   751,825.00   822,585.00       884,500.00              

ผลเบกิจา่ยสะสม (เงนิ) *งบด าเนนิงาน+ภาพรวม

เป้าหมายกรม (%) *หมวดอบรม ปช.สมัมนาฯ 50
ผลเบกิจา่ย (%) *หมวดอบรม ปช.สมัมนาฯ

เป้าหมายกรม (เงนิ) *หมวดอบร มปช.สมัมนาฯ 442,250.00            
ผลเบกิจา่ย เงนิ) *หมวดอบรม ปช.สมัมนาฯ

427,910.00              3.24                         3.39             93.37           

สรปุขอ้มลูการเบกิจา่ย - ประมาณการเบกิจา่ย 

ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามยั ปีงบประมาณ 2565

               14,340.00 15,000.00             412,910.00         
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           09/10/2564 
หน่วยงานเจ้าภาพ กองคลัง 
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  
หน่วยงานที่รับการประเมิน ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย    
คำนิยาม - การเบิกจ่ายงบประมาณ คือ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยประเมินจาก       
     ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  3 ประเภท  ดังนี้  

1) ภาพรวม (ทุกงบประมาณรายจ่ายทีไ่ด้รับจัดสรร ยกเว้นงบบคุลากร) 
2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนนิงาน งบอุดหนนุ ยกเว้นงบบุคลากร) 
3) รายจ่ายลงทุน (ถ้ามี) 

  - เป้าหมายการเบิกจ่าย                                                                                
   การกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายกรมอนามัยอ้างอิงจากมาตรการเพิ่ม 
   ประสิทธิภาพการใช้จา่ยงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   กระทรวงการคลัง    
 

ประเภทรายจ่าย 
เป้าหมายเบิกจ่าย (ร้อยละ) 

รอบ 5 เดือนแรก รอบ 5 เดือนหลัง 
ภาพรวม 45 85 
รายจ่ายประจำ 45 85 
รายจ่ายลงทุน 51 100 

- เกณฑ์การพิจารณา 
1) พิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสมตามรายงาน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช้ฐานข้อมูลจากระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในรอบ 5 เดือนแรก     
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และรอบ 5 เดือนหลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 
แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี ้

1) ภาพรวม คำนวณจากร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมทุกงบประมาณรายจ่าย 
  ที่หน่วยงานได้รับจัดสรร ณ วันสุดทา้ยของการเบิกจ่ายในแตล่ะรอบ 

2) รายจ่ายประจำ คำนวณจากร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมของงบ 
  ดำเนินงาน และงบอุดหนนุ    

3) รายจ่ายลงทุน คำนวณจากร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมที่หน่วยงาน 
  สามารถเบิกจ่ายได้ ยกเว้น สิ่งก่อสร้าง ที่แบ่งชำระเปน็งวดงาน งวดเงิน 
  จะคำนวณตามความก้าวหนา้ของงานที่ระบุไว้ในร่าง TOR เฉพาะในป ี
  พ.ศ. 2565  

2) หน่วยงานจัดทำรายงานผลตดิตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) 
โดยเรียกรายงานผลการเบิกจา่ยงบประมาณจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15
ของทุกเดือน (หากติดวันหยุดให้เรียกรายงานฯ ในวันแรกของการทำงานและ
นำรายงานอัปโหลดขึ้นเวบ็ไซต์ให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 20 ของทุกเดือน  

3) หน่วยงานสรุปรายงานผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

4) หน่วยงานที่ได้รบั / ขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มระหว่างปี ให้นำงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมมาเปน็ฐานในการคำนวณดว้ย 
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล  หน่วยงานเจา้ภาพ (กองคลงั) จดัเก็บข้อมูลการเบกิจ่ายงบประมาณของหนว่ยงานจาก
ระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

แหล่งข้อมูล  ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
 แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

รายการข้อมูล 1  A = ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  (1) ภาพรวม 
           (2) รายจ่ายประจำ   
                               (3) รายจ่ายลงทุน (กรณีมีงบลงทุน)   

รายการข้อมูล 2   B = วงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร (1) ภาพรวม   
                 (2) รายจ่ายประจำ  
      (3) รายจ่ายลงทนุ (กรณีมีงบลงทุน)   
หมายเหตุ : 
รอบที่ 1 : รอบ  5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)  
B หมายถึง วงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งปีงบประมาณ 

 รอบที่ 2 : รอบ  5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2565) 
B หมายถึง วงเงินที่ได้รับจัดสรรถึง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  = (A / B) x 100         

ระยะเวลาประเมินผล รอบที่ 1 : รอบ  5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) 
รอบที่ 2 : รอบ  5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2565) 

 
เกณฑ์การประเมิน :   
 รอบที่ 1 : รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กมุภาพันธ์ 2565) และ รอบที่ 2 : รอบ 5 เดือนหลัง (มนีาคม - กรกฎาคม 2565) 
    

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 Assessment 

- มีบทวิเคราะหส์ถานการณ์ของตวัช้ีวัด 
- มีการใช้ข้อมูล/สารสนเทศ 
 

0.5000 
 
 
 
 
 

นำหลักฐานข้อมลูอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์  
1. หน่วยงานวิเคราะหส์ถานการณข์อง

ตัวช้ีวัด 3 ปีย้อนหลัง 
2. องค์ความรู้ที่นำมาใช้ ในการเบกิจ่าย

งบประมาณ  

2 Advocacy/Intervention 
มีการกำหนดมาตรการและประเดน็ความรู้ที่ให้แก่
ผู้รับบริการ ( C ) / ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย (SH) เพื่อ
การขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวช้ีวัด 

0.4000 
 
 
 

นำหลักฐานข้อมลูอัปโหลดขึ้นเว็บไซต ์
1. มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ และ
ประกาศเป็นแนวทางการดำเนินงานของ
หน่วยงาน (ใช้แนวทาง PIRAB บางตัว
หรือทุกตัว)  

2. มีประเด็นความรู้ทีส่ื่อสารให้กับบุคลากร
ภายในหน่วยงาน หรือผู้มีส่วนไดส้ว่นเสีย 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
3 Management and Governance 

- มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวช้ีวัด  
- มีมาตรฐานการปฏิบตัิงาน (SOP) / โครงการที ่  
  เกี่ยวข้อง 

0.4000 หนว่ยงานนำหลักฐานข้อมลูอปัโหลดขึ้น
เว็บไซต ์
1. มีชื่อกิจกรรม แผนการขับเคลื่อน

มาตรการ แผนการขับเคลื่อนประเด็น
ความรู้ เป้าหมาย กำหนดระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

2. ผลการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน  
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัด   
   การเบิกจ่ายงบประมาณ 
4. มี SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ 
5. มีรายงานการติดตามการดำเนนิงาน
ตัวช้ีวัด ตามคำรับรองฯ ทุกเดือนและนำขึ้น
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันท่ี 10 ของ
เดือน ถัดไป  
6. มีรายงานผลติดตามเร่งรดัการเบิกจ่าย 
   งบประมาณ (รบจ.1) ณ วันท่ี 15 ของ 
   ทุกเดือน พร้อมนำข้อมูลอัปโหลด 
   ขึ้นเว็บไซต์ภายในวันท่ี 20 ของทุกเดือน  
   (ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 1) 

4 Out put ผลผลิต 
ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมของ
หน่วยงาน ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดไว้ 
แยกเป็นรายจ่ายประจำและรายจา่ยลงทุน 
 
1. รอบ 5 เดือนแรก : ตลุาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 
2565 

รายจ่าย 
เป้าหมาย
ร้อยละ 

คะแนนเต็ม 

1. รายจ่ายประจำ 45.00 1.2000 
2. รายจ่ายลงทุน 51.00 1.8000 
 รวมคะแนน  - 3.0000 

 
2. รอบ 5 เดือนหลัง : มีนาคม - กรกฎาคม 2565 

รายจ่าย 
เป้าหมาย
ร้อยละ 

คะแนนเต็ม 

1. รายจ่ายประจำ 85.00 1.2000 
2. รายจ่ายลงทุน 100.00 1.8000 
 รวมคะแนน - 3.0000 

  
 
 
 

3.0000 1. หน่วยงานมีร้อยละผลการเบิกจ่าย
งบประมาณสะสมตามเป้าหมายที่กรม
กำหนด  โดยแบ่งเป็น 2 รอบดังนี้  
1.1 รอบ 5 เดือนแรก 
    ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 
     เป้าหมาย : ร้อยละ 45 (รายจ่ายประจำ) 
     ร้อยละ 51 (รายจ่ายลงทุน) 
    คะแนนเต็ม = 3.0000 คะแนน 
1.2 รอบ 5 เดือนหลัง 
 มีนาคม - กรกฎาคม 2565 
     เป้าหมาย : ร้อยละ 85 (รายจ่ายประจำ) 
                   ร้อยละ 100 (รายจ่ายลงทุน) 
     คะแนนเต็ม = 3.0000 คะแนน 
2. คะแนนเต็ม 3.0000 ประกอบไปด้วย
คะแนนดังต่อไปนี ้
2.1 รายจ่ายประจำคะแนนเต็ม =  1.2000 
2.2 รายจ่ายลงทุนคะแนนเต็ม  =  1.8000 
    * งานก่อสร้างวงเงินเกิน 2,000,000 บาท     
คำนวณคะแนนตามความก้าวหน้าของ 
งวดงาน งวดเงิน *  
3. วิธีการคำนวณคะแนนตามสัดส่วนผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
     สูตร   =      A    x  C 
                     B 
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หมายเหตุ : 
1. กรณีที่หน่วยงานไม่มีงบลงทุน ให้นำคะแนนเต็มไป

รวมไว้ท่ีรายจ่ายประจำ   
2. กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลเบิกจ่ายสะสม      

ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ จะคำนวณคะแนน  
ตามอัตราส่วนที่เบิกจ่ายได้จริง 

3. กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสม  
สูงกว่าเป้าหมายที่กรมกำหนดไว้ หน่วยงานจะได้รับ
คะแนนเต็ม 

A = ร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมของ
หน่วยงาน 
• รายจ่ายประจำ  
• รายจ่ายลงทุน (ถ้ามี)  

B = เป้าหมายที่กรมกำหนดไว ้แบ่งเป็น 2 รอบ 
   1. รอบ 5 เดือนแรก        
• รายจ่ายประจำ เป้าหมายร้อยละ 45 
• รายจ่ายลงทุน เป้าหมายร้อยละ 51 

   2. รอบ 5 เดือนหลัง  
• รายจ่ายประจำ เป้าหมายร้อยละ 85 
• รายจ่ายลงทุน เป้าหมายร้อยละ 100          

C =  คะแนนเตม็ของแต่ละรายจ่าย 
• รายจ่ายประจำ = 1.2000 
• รายจ่ายลงทุน  = 1.8000 

 
 5 Outcome  ผลลัพธข์องตัวชี้วัด 

ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมในภาพรวม 
(งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น และงบลงทุน - กรณี
มีงบลงทุน) ของหน่วยงาน ตามเป้าหมายที่กรม
อนามัยกำหนดไว้ แยกเป็น 2 รอบ ดังนี ้

ระยะเวลา 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

คะแนนเต็ม 

1.รอบ 5 เดือนแรก 
  (ต.ค.64 - ก.พ.65) 

45 0.7000 

2. รอบ 5 เดือนหลัง  
   (ม.ีค. - ก.ค. 65) 

85 0.7000 

 
หมายเหตุ : 
1. กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่าย

สะสมในภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไวจ้ะ
คำนวณคะแนนตามสัดส่วนที่เบกิจ่ายได้ 

2. กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่าย
สะสมสูงกว่าเป้าหมายท่ีกรมกำหนดไว้ หน่วยงาน
จะได้รับคะแนนเต็ม 0.7000 คะแนน 

0.7000 1. หน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่าย
สะสมจากระบบ GFMIS ณ วันสิ้นสุดของ
รอบ 5 เดือนแรกและรอบ 5 เดือนหลัง  
ในภาพรวม (ประกอบด้วยงบดำเนินงาน 
งบอุดหนุน และงบลงทุน - กรณีม ีงบ
ลงทุน) ตามเป้าหมายที ่กรมกำหนดไว้
คะแนนเต็ม = 0.7000 คะแนน  
    หากมีร้อยละผลการเบิกสะสมจ่ายต่ำกว่า
เป้าหมายที่กรมกำหนดไว้ จะคำนวณคะแนน
ตามสัดส่วนของร้อยละผลการเบิกจ่าย    
ที่หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ 

2. วิธีการคำนวณคะแนนตามสัดสว่นผลการ 
    เบิกจ่ายภาพรวม 
     สูตร   =     A    x  0.70000 
                    B 
A = ร้อยละผลการเบิกจ่ายภาพรวมของ 
       หน่วยงาน (งบดำเนินงาน งบอุดหนุน   
       งบลงทุน)         
B = เป้าหมายร้อยละผลการเบิกจา่ยที ่   

กรมกำหนด 
        รอบ 5 เดือนแรก = ร้อยละ 45  
        รอบ 5 เดือนหลัง = ร้อยละ 85  
 
 
 
 

 คะแนนรวม 5  
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มาตรการสำคัญ :  แนวทางประกอบการพิจารณาการประเมินผลคะแนนหน่วยงาน 
1. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
    ไม่ให้มีการกันเงินงบดำเนินงานไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ ยกเว้นงบลงทุน ที่เป็นไปตามสัญญาจา้ง/งวดเงิน/งวดงาน 
กรณีมีการกันเงินไวเ้บิกเหลื่อมปี (Po , CK , CX) ให้แจ้งกองคลังทราบภายในวันท่ี 20 ก.ย. 65 
2. การโอนเงินงบประมาณ 
    - สามารถดูรายละเอียดการโอนเงินได้จากหนา้เว็บไซต์กองคลัง 
   - การโอนเงินระหว่างหน่วยงาน ขอให้แนบแผนการดำเนินงาน/โครงการ ท่ีไดร้ับการอนุมตัิแล้ว/หนงัสืออนุมัติปรับแผน 
และหน่วยงานผู้รับโอนแจ้งยินยอมรับโอนทางไลน์กลุม่ “รายงานงบประมาณ” 
3. งบดำเนินงาน 
    - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมและสัมมนา ไตรมาสที่ 1 เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงิน 
      ที่ได้รับจัดสรร 
    - หากผลการเบิกจ่ายไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายในแตล่ะเดือน กรมอนามัยจะดำเนินการดึงเงินงบประมาณกลับ     
      ส่วนกลางทุกสิ้นไตรมาส โดยไม่มีการอุทธรณ์ 
4. งบลงทุน 
   แนวทางการจัดหา 
   - ไม่มีการเปลี่ยนแปลง Spec ครุภัณฑ์ 
   - ต้องเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่รอการนำเข้าจากต่างประเทศ 
   - กรณีครุภัณฑ์ที่อยู่ในรายการบัญชีนวัตกรรมไทย จะต้องประสานบริษัท ท่ีได้รับการพิจารณา สามารถ 
     ดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
   แนวทางการเบิกจ่าย 
   - รายการที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ต้องก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย ภายใน 30 พ.ย. 64 
   - รายการที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ไม่เกิน 2,000,000 บาท ต้องก่อหนี้ผูกพันภายใน และเบิกจ่ายภายใน  
     31 ธ.ค. 64 
  -  รายการที่มีวงเงินเกิน 2,000,000 บาท ต้องก่อหนี้ผูกพันภายใน 15 ม.ค. 65 และเบิกจ่ายเป็นไปตาม 
     งวดงาน - งวดเงินในสัญญา 
งบลงทุนเหลือจ่าย 
   - เบิกจ่ายภายใน 1 เดือน หลังจากไดร้ับการจดัสรรเงินเหลือจ่าย 
5.การรายงานผลเบิกจ่าย  ทุกวันที่ 15 ของเดือน 
- หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ในเดือนตุลาคม 2564  
  พร้อมนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2564 
- มีการประชุมคณะกรรมการฯ และนำรายงานผลการประชุมขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานทุกเดือน 
- มีการรายงานผลการเบิกจ่ายทุกวันท่ี 15 ของเดือน โดยรายงานผ่านหัวหน้าหน่วยงานและนำขึ้นเว็บไซต์    
  ของหน่วยงาน ภายในวันท่ี 20 ของทุกเดือน 

 

 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน 
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (ไมร่วมวงเงินท่ีก่อหนี้ผูกพัน : PO.) ของกรมอนามัย 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 
รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 98.93 97.85 97.40 
รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 87.60 82.73 77.03 

 
 

somphrasong.p
Rectangle

somphrasong.p
Rectangle
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

กองคลัง 
1. นางสาวทิตยา  ศุภกุลธาดาศิริ         นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
    โทรศัพท์ 0 2590 4601                โทรศัพท์มือถือ  09 0569 5426 
    E-mail : titaya.s@anamai.mail.go.th 
2. นางสาวกนกนาถ  ศรีกาญจน์          นักวิชาการเงินและบัญชี  
    โทรศัพท์ 0 2590 4600                โทรศัพท์มือถือ  08 4546 9950    
    E-mail : kanognart.s@anamai.mail.go.th 

ผู้รายงานตัวชี้วัด  1. นางสาวทิตยา  ศุภกุลธาดาศิริ          นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
    โทรศัพท์ 0 2590 4601                 โทรศัพท์มือถือ 09 0569 5426 
    E-mail : titaya.s@anamai.mail.go.th 
2. นางสาวกนกนาถ  ศรีกาญจน์          นักวิชาการเงินและบัญชี  
   โทรศัพท์ 0 2590 4600                 โทรศัพท์มือถือ  08 4546 9950    
    E-mail : kanognart.s@anamai.mail.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:titaya.s@anamai.mail.go.th
mailto:chattrarat.t@anamai.mail.go.th
mailto:titaya.s@anamai.mail.go.th
mailto:chattrarat.t@anamai.mail.go.th


 

รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 2 

รายงานติดตามผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน  

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

ประจำเดือน ตุลาคม 2564 

ผลการดำเนินงาน ตามแผนการขับเคล่ือนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 

 

ท่ี กิจกรรม / ขั้นตอน เปาหมาย 

(หนวย

นับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมตน – 

สิ้นสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

1 จัดทำคำสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการควบคุมภายใน 

และคณะกรรมการตดิตามผล

ประเมินระบบควบคุมภายใน 

ประจำหนวยงาน 

1 ฉบับ 1- 30 ต.ค. 63 P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานเปนผู

ตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน 

คณะกรรมการควบคุมภายในประจำ

หนวยงาน 

R: กำหนดขอตกลง แนวปฏิบัติ ข้ันตอน

การปฏิบัติงานรวมกันและถือปฏิบัติใน

หนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

☑ดำเนินการแลว  (หลักฐานแนบ Link ) ขอสังเกตท่ีพบ : ปจจุบัน

ปงบประมาณ พ.ศ.  2564 หนวยงานกำหนดคณะกรรมการฯชุดเดมิ แตงตั้ง

เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เน่ืองจากเจาหนาท่ีในหนวยงานมีจำนวนจำกัด 

และยังไมมีการเปลี่ยนแปลงเขา – ออก 

somphrasong.p
Textbox
เอกสารแนบ 2

https://cicold.anamai.moph.go.th/download/audit/2563/%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%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A2563.pdf
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ท่ี กิจกรรม / ขั้นตอน เปาหมาย 

(หนวย

นับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมตน – 

สิ้นสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

2 จัดทำแผนตรวจสอบของผู

ตรวจสอบภายในประจำ

หนวยงานและแผนการ

ดำเนินงานตามขอเสนอแนะ

ของผูตรวจสอบภายในกรม

อนามัย และจดัทำแผนการ

ควบคุมภายในประจำ

หนวยงาน 

 

 

1 แผน 1- 30 ต.ค. 63 P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานเปนผู

ตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน 

คณะกรรมการควบคุมภายในประจำ

หนวยงาน 

A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☑ดำเนินการแลว (หลักฐานแนบ Link )  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cicold.anamai.moph.go.th/download/audit/2564/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AF%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%202564.pdf
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ท่ี กิจกรรม / ขั้นตอน เปาหมาย 

(หนวย

นับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมตน – 

สิ้นสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

3 จัดประชุมติดตามการ

ดำเนินงานตัวช้ีวัดตามคำ

รับรองฯ  

7 ครั้ง  

 

1 ม.ค. 64 ถึง 

31 ก.ค. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานเปนผู

ตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน 

คณะกรรมการควบคุมภายในประจำ

หนวยงาน 

A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

☑ ครั้งท่ี 1 ม.ค. 64 ดำเนินการแลว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. 

ครั้งท่ี 4/64 วันท่ี 28. ม.ค. 64 วาระท่ี 5.1 ดาวนโหลด  

☑ ครั้งท่ี 2 ก.พ. 64 ดำเนินการแลว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. 

ครั้งท่ี 5/64 วันท่ี 28 ก.พ. 64 วาระท่ี 5.1 ดาวนโหลด 

☑ ครั้งท่ี 3 มี.ค. 64 ดำเนินการแลว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. 

ครั้งท่ี 6/64 วันท่ี 29 มี.ค 64 วาระท่ี 5.1 ดาวนโหลด 

☑ ครั้งท่ี 4 เม.ย. 64 ดำเนินการแลว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. 

ครั้งท่ี 7/64 วันท่ี 30 เม.ย 64 วาระท่ี 5.1 ดาวนโหลด 

☑ ครั้งท่ี 5 พ.ค. 64 ดำเนินการแลว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. 

ครั้งท่ี 8/64 วันท่ี 28 พ.ค. 64 วาระท่ี 5.1 ดาวนโหลด 

☑ ครั้งท่ี 6 มิ.ย. 64 ดำเนินการแลว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. 

ครั้งท่ี 9/64 วันท่ี 28 มิ.ย. 64 วาระท่ี 5.1 ดาวนโหลด 

☑ ครั้งท่ี 7 ก.ค. 64 ดำเนินการแลว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. 

ครั้งท่ี 10/64 วันท่ี 30 ก.ค. 64 วาระท่ี 5.1 ดาวนโหลด 

 
 

 

https://cicold.anamai.moph.go.th/main.php?filename=summary_cicmeeting
https://cicold.anamai.moph.go.th/main.php?filename=summary_cicmeeting
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/202104/m_document/24464/18245/file_download/9e75edb76b6c5d9c921d630a08a01304.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-cicmeeting
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-cicmeeting
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-cicmeeting
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-cicmeeting
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ท่ี กิจกรรม / ขั้นตอน เปาหมาย 

(หนวย

นับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมตน – 

สิ้นสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

4 จัดทำรายงานสรุปผลการ

ดำเนินงานตามมาตรการ และ

แผนการขับเคลื่อนฯ 

2 ครั้ง 1 ก.พ.64 และ 

31 ก.ค. 64 

A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การ

ควบคุมภายใน 

และการบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☑ครั้งท่ี 1 ก.พ. 64 ดำเนินการแลว หลักฐานสามารถดูไดท่ีเว็บไซด ศูนย

ความรวมมือระหวางประเทศ หัวขอคำรับรองการปฏบัิติราชการ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 > สรุปผลการดำเนินตามมาตรการและแผน

ขับเคลื่อนฯ (หลักฐานแนบ Link ) 

☑ ครั้งท่ี 2 ก.ค. 64 ดำเนินการแลว หลักฐานสามารถดูไดท่ีเว็บ

ไซด ศูนยความรวมมือระหวางประเทศหัว ขอคำรับรองการปฏิบัติ

ราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 >2.1.1 ความสำเร็จของ

การดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน >สรุปผลการ

ดำเนินตามมาตรการและแผนขับเคลื่อนฯ ครั้งท่ี 2 (หลักฐานแนบ  

Link )   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cic.jigsawgroups.work/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_1/2_1_1/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/2_1_1/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99(%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%882).pdf
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ท่ี กิจกรรม / ขั้นตอน เปาหมาย 

(หนวย

นับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมตน – 

สิ้นสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

5 จัดทำมาตรฐานใหมเพ่ือแกไข

และปองกันปญหาอยางยั่งยืน 

โดยการปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐาน 

(SOP)  

2 

กระบวนงาน 

1-28 ก.พ. 64 

= 1 

กระบวนงาน 

1-31 ก.ค. 64 = 

5 กระบวนงาน 

P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานเปนผู

ตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน 

คณะกรรมการควบคุมภายในประจำ

หนวยงาน 

A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

B พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน

ประจำหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☑ครั้งท่ี 1 ก.พ. 64 ดำเนินการแลว โดยหนวยงานจัดทำ SOP เพ่ือปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐานในกระบวนงาน กระบวนการการยมื

เงิน ใชหน้ีเงินยืมและเบิกคืนเงินทดรองราชการ หลักฐานสามารถดูไดท่ี

เว็บไซดศูนยความรวมมือระหวางประเทศ หัวขอข้ันตอนการปฏิบัติ 

> งานอำนวยการ ดาวนโหลดLink 

☑ครั้งท่ี 2 ก.ค. 64 ดำเนินการแลว โดยหนวยงานจัดทำ SOP เพ่ือปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐาน 5 กระบวนงาน ไดแก ข้ันตอนการ

ยืมเงินและใชหน้ีเงินยมืราชการ การปฏิบัติงานผูตรวจสอบภายในหนวยงาน 

การจัดซื้อจดัจาง การจดัทำแผนปฎิบัติการหนวยงาน และการจัดทำงบ

รายจายอ่ืน รายการเดินทางไปราชการตางประเทศช่ัวคราว  หลักฐาน

สามารถดูไดท่ีเว็บไซดศูนยความรวมมือระหวางประเทศ หัวขอ

ข้ันตอนการปฏิบัติ > งานอำนวยการและกลุมยุทธฯ               

ดาวนโหลด Link 

 

https://cicold.anamai.moph.go.th/main.php?filename=mix010203
https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart
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ท่ี กิจกรรม / ขั้นตอน เปาหมาย 

(หนวย

นับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมตน – 

สิ้นสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

6 วิเคราะหเปรยีบเทียบผลการ

ดำเนินงานตรวจสอบภายใน 

ในไตรมาสท่ี 1 ป 2564 กับ 

ไตรมาสท่ี 4 ป 2563 

1 ฉบับ 1-28 ก.พ. 64 A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

B พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน

ประจำหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☑ดำเนินการแลว โดยหนวยงานจัดทำสรุปผลการวิเคราะห

เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ฯ หลักฐานสามารถดูไดท่ีเว็บไซด

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ หัวขอคำรับรองการปฏิบัติ

ราชการ > 2.1.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน 

การควบคุมภายใน ดาวนโหลดLink 

 

 

https://cic.jigsawgroups.work/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_1/2_1_1/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A.pdf


-7- 
 

ท่ี กิจกรรม / ขั้นตอน เปาหมาย 

(หนวย

นับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมตน – 

สิ้นสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

7 วิเคราะหเปรียบเทียบผล

ปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ

ภายในประจำหนวยงาน 1 

ฉบับ ในไตรมาสท่ี 1 2 3 

ป 2564 

1 ฉบับ 1-31 ก.ค. 64 A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน 

การควบคุมภายในและการบริหาร

ความเสี่ยง 

B พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน

ประจำหนวยงาน 

☑ดำเนินการแลว หลักฐานสามารถดูไดท่ีเว็บไซด ศรป. หัว ขอคำ

รับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 >2.1.1 

ความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุม

ภายใน >วิเคราะหเปรียบเทียบผลการดำเนินงานฯ ไตรมาสท่ี 1 2 

3 ปงบประมาณ 2564 (หลักฐานแนบ  Link 

)   

 

 

 

 

8 ปรับแผนในไตรมาสท่ี 3 

และไตรมาสท่ี 4 ให

สอดคลองกับมติกรม

อนามัยและมติ ครม. 

กำหนด 

1 ครั้ง 1-30 เม.ย. 

64 

 

 

 

 

P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงาน

เปนผูตรวจสอบภายในประจำ

หนวยงาน คณะกรรมการควบคุม

ภายในประจำหนวยงาน 

☑ดำเนินการแลว โดยหนวยงานจัดทำรายงานผลการดำเนินการ

ตามขอเสนอแนะ หลักฐานสามารถดูไดท่ีเว็บไซด ศรป. >ตรวจสอบ

ภายในประจำหนวยงาน>รายงานผลการตรวจสอบและรายงาน

ผลงานดำเนินการตามขอเสนอแนะภายใน ดาวนโหลดLink 

 

 

 

 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/2_1_1/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/2_1_1/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cms-of-66/download?id=71526&mid=596&mkey=m_document&lang=th&did=23250
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  รายงานติดตามผลการดำเนินงานตาม 

แผนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงานและคณะกรรมการควบคุมภายใน  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2564) 

วัตถุประสงค : เพ่ือเปนแนวทางสำหรับผูตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน ประจำหนวยงานในการทำหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องตนของหนวยงาน  

ดานการเงินและบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง การควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ปองกันและดำเนินการแกไขขอบกพรองหรือ

ขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนไดทันเวลา 

ลำดับ

ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินการ 

เปาหมาย  ผลการดำเนินงาน 

1 ทบทวนคำสั่ง 

-ผูตรวจสอบภายในประจำ

หนวยงาน 

-คณะกรรมการควบคุมภายใน. 

 

มี.ค. 64 1 ฉบับ / ได

รายชื่อท่ี

เหมาะสม และ

เปนปจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

= 

 

☑ ดำเนินการแลว 

1. คำสั่งผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนวยงานใช

คำสั่งของกรมอนามัยเลขท่ี 749/2563 ลงวันท่ี 9 พ.ย.63 *ดาวนโหลดท่ี : ขอสังเกตท่ีพบ: 

แตงตั้งโดยกรมอนามัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://auditold.anamai.moph.go.th/download/audit_2564/02_Nov/111163_2.pdf
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ลำดับ

ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินการ 

เปาหมาย  ผลการดำเนินงาน 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน.หนวยงานกำหนดคณะกรรมการฯชุดเดิม แตงตั้งเม่ือ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากเจาหนาท่ีในหนวยงานมีจำนวนจำกัด และยังไมมีการ

เปลี่ยนแปลงเขา – ออก *ดาวนโหลดท่ี:  

ขอสังเกตท่ีพบ :  คณะกรรมการฯเปนชุดเดิม ไมมีการเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

2 เขารับการอบรมโครงการพัฒนา

ศักยภาพ 

ผูตรวจสอบภายในประจำ

หนวยงานใหเปนมืออาชีพ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ธ.ค. 2563 1 ครั้ง / ถายทอด

ใหบุคลากรใน

หนวยงานไดรับ

ความรูความเขาใจ

ไปในทิศทาง

เดียวกัน ตาม

หลักเกณฑ 

ระเบียบท่ีเก่ียวของ 

ผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน 

☑ ดำเนินการแลว เม่ือเดือน ธันวาคม 2563  

*ดาวนโหลดท่ี:  ขอสังเกตท่ีพบ :  มีผูแทนคณะกรรมการฯ จำนวน 2 ราย เขารวม ไดแก นางสาว

สมฤทัย คันธิวงค และนางสาวพัทธนันท วังเสนา และนำความรูมาถายทอดใหบุคลากรใน

หนวยงานผานการประชุม ศรป. ครั้งท่ี 3/2564 วาระท่ี 4.6 

 

 

https://cicold.anamai.moph.go.th/download/audit/2563/%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%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A2563.pdf
https://cicold.anamai.moph.go.th/download/Meeting/cic_meeting/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%203_2564.pdf
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ลำดับ

ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินการ 

เปาหมาย  ผลการดำเนินงาน 

3 ปรับปรุงกระบวนการ SOP หรือ 

Flow Chart การปฏิบัติงานของ

ผูตรวจสอบภายในประจำ

หนวยงานและการควบคุม

ภายในใหเปนปจจุบัน 

-รอบ 5 เดือนแรก อยางนอย 1 

กระบวนงาน 

-รอบ 5 เดือนหลัง อยางนอย 5

กระบวนงาน 

 

ก.พ 2564 และ ก.ค. 

2564 

ไดกระบวนการ 

SOP หรือ  

Flow Chart 

การปฏิบัติงานท่ี

เปนปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอบ 5 เดือนแรก อยางนอย 1 กระบวนงาน 

☑ ดำเนินการแลว โดยหนวยงานจัดทำ SOP เพ่ือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิานใหเปน

มาตรฐาน กระบวนการ การยืมเงิน ใชหนี้เงินยืมและเบิกคืนเงินทดรองราชการ หลักฐานสามารถดู

ไดท่ีเว็บไซดศูนยความรวมมือระหวางประเทศ หัวขอข้ันตอนการปฏิบัติ.> งานอำนวยการ     

ดาวนโหลดLink 

รอบ 5 เดือนหลัง อยางนอย 5 กระบวนงาน 

☑ ดำเนินการแลว โดยหนวยงานจัดทำ SOP เพ่ือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหเปน

มาตรฐาน 5 กระบวนงาน ไดแก ข้ันตอนการยืมเงินและใชหนี้เงินยืมราชการ การปฏิบัติงานผูตรวจ

สอบภายในหนวยงาน การจัดซ้ือจัดจาง การจัดทำแผนปฎิบัติการหนวยงาน และการจัดทำงบ

รายจายอ่ืน รายการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว  หลักฐานสามารถดูไดท่ีเว็บไซดศูนย

ความรวมมือระหวางประเทศ หัวขอข้ันตอนการปฏิบัติ > งานอำนวยการและกลุมยุทธฯ      

ดาวนโหลด Link 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cicold.anamai.moph.go.th/main.php?filename=mix010203
https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart


 

รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 2 

รายงานติดตามผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน  

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

ประจำเดือน ตุลาคม 2564 

ผลการดำเนินงาน ตามแผนการขับเคล่ือนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 

 

ท่ี กิจกรรม / ขั้นตอน เปาหมาย 

(หนวย

นับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมตน – 

สิ้นสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

1 จัดทำคำสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการควบคุมภายใน 

และคณะกรรมการตดิตามผล

ประเมินระบบควบคุมภายใน 

ประจำหนวยงาน 

1 ฉบับ 1- 30 ต.ค. 63 P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานเปนผู

ตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน 

คณะกรรมการควบคุมภายในประจำ

หนวยงาน 

R: กำหนดขอตกลง แนวปฏิบัติ ข้ันตอน

การปฏิบัติงานรวมกันและถือปฏิบัติใน

หนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

☑ดำเนินการแลว  (หลักฐานแนบ Link ) ขอสังเกตท่ีพบ : ปจจุบัน

ปงบประมาณ พ.ศ.  2564 หนวยงานกำหนดคณะกรรมการฯชุดเดมิ แตงตั้ง

เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เน่ืองจากเจาหนาท่ีในหนวยงานมีจำนวนจำกัด 

และยังไมมีการเปลี่ยนแปลงเขา – ออก 

https://cicold.anamai.moph.go.th/download/audit/2563/%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%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A2563.pdf
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ท่ี กิจกรรม / ขั้นตอน เปาหมาย 

(หนวย

นับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมตน – 

สิ้นสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

2 จัดทำแผนตรวจสอบของผู

ตรวจสอบภายในประจำ

หนวยงานและแผนการ

ดำเนินงานตามขอเสนอแนะ

ของผูตรวจสอบภายในกรม

อนามัย และจดัทำแผนการ

ควบคุมภายในประจำ

หนวยงาน 

 

 

1 แผน 1- 30 ต.ค. 63 P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานเปนผู

ตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน 

คณะกรรมการควบคุมภายในประจำ

หนวยงาน 

A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☑ดำเนินการแลว (หลักฐานแนบ Link )  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cicold.anamai.moph.go.th/download/audit/2564/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AF%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%202564.pdf
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ท่ี กิจกรรม / ขั้นตอน เปาหมาย 

(หนวย

นับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมตน – 

สิ้นสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

3 จัดประชุมติดตามการ

ดำเนินงานตัวช้ีวัดตามคำ

รับรองฯ  

7 ครั้ง  

 

1 ม.ค. 64 ถึง 

31 ก.ค. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานเปนผู

ตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน 

คณะกรรมการควบคุมภายในประจำ

หนวยงาน 

A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

☑ ครั้งท่ี 1 ม.ค. 64 ดำเนินการแลว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. 

ครั้งท่ี 4/64 วันท่ี 28. ม.ค. 64 วาระท่ี 5.1 ดาวนโหลด  

☑ ครั้งท่ี 2 ก.พ. 64 ดำเนินการแลว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. 

ครั้งท่ี 5/64 วันท่ี 28 ก.พ. 64 วาระท่ี 5.1 ดาวนโหลด 

☑ ครั้งท่ี 3 มี.ค. 64 ดำเนินการแลว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. 

ครั้งท่ี 6/64 วันท่ี 29 มี.ค 64 วาระท่ี 5.1 ดาวนโหลด 

☑ ครั้งท่ี 4 เม.ย. 64 ดำเนินการแลว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. 

ครั้งท่ี 7/64 วันท่ี 30 เม.ย 64 วาระท่ี 5.1 ดาวนโหลด 

☑ ครั้งท่ี 5 พ.ค. 64 ดำเนินการแลว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. 

ครั้งท่ี 8/64 วันท่ี 28 พ.ค. 64 วาระท่ี 5.1 ดาวนโหลด 

☑ ครั้งท่ี 6 มิ.ย. 64 ดำเนินการแลว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. 

ครั้งท่ี 9/64 วันท่ี 28 มิ.ย. 64 วาระท่ี 5.1 ดาวนโหลด 

☑ ครั้งท่ี 7 ก.ค. 64 ดำเนินการแลว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. 

ครั้งท่ี 10/64 วันท่ี 30 ก.ค. 64 วาระท่ี 5.1 ดาวนโหลด 

 
 

 

https://cicold.anamai.moph.go.th/main.php?filename=summary_cicmeeting
https://cicold.anamai.moph.go.th/main.php?filename=summary_cicmeeting
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/202104/m_document/24464/18245/file_download/9e75edb76b6c5d9c921d630a08a01304.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-cicmeeting
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-cicmeeting
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-cicmeeting
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-cicmeeting
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ท่ี กิจกรรม / ขั้นตอน เปาหมาย 

(หนวย

นับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมตน – 

สิ้นสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

4 จัดทำรายงานสรุปผลการ

ดำเนินงานตามมาตรการ และ

แผนการขับเคลื่อนฯ 

2 ครั้ง 1 ก.พ.64 และ 

31 ก.ค. 64 

A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การ

ควบคุมภายใน 

และการบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☑ครั้งท่ี 1 ก.พ. 64 ดำเนินการแลว หลักฐานสามารถดูไดท่ีเว็บไซด ศูนย

ความรวมมือระหวางประเทศ หัวขอคำรับรองการปฏบัิติราชการ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 > สรุปผลการดำเนินตามมาตรการและแผน

ขับเคลื่อนฯ (หลักฐานแนบ Link ) 

☑ ครั้งท่ี 2 ก.ค. 64 ดำเนินการแลว หลักฐานสามารถดูไดท่ีเว็บ

ไซด ศูนยความรวมมือระหวางประเทศหัว ขอคำรับรองการปฏิบัติ

ราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 >2.1.1 ความสำเร็จของ

การดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน >สรุปผลการ

ดำเนินตามมาตรการและแผนขับเคลื่อนฯ ครั้งท่ี 2 (หลักฐานแนบ  

Link )   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cic.jigsawgroups.work/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_1/2_1_1/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/2_1_1/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99(%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%882).pdf
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ท่ี กิจกรรม / ขั้นตอน เปาหมาย 

(หนวย

นับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมตน – 

สิ้นสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

5 จัดทำมาตรฐานใหมเพ่ือแกไข

และปองกันปญหาอยางยั่งยืน 

โดยการปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐาน 

(SOP)  

2 

กระบวนงาน 

1-28 ก.พ. 64 

= 1 

กระบวนงาน 

1-31 ก.ค. 64 = 

5 กระบวนงาน 

P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานเปนผู

ตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน 

คณะกรรมการควบคุมภายในประจำ

หนวยงาน 

A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

B พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน

ประจำหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☑ครั้งท่ี 1 ก.พ. 64 ดำเนินการแลว โดยหนวยงานจัดทำ SOP เพ่ือปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐานในกระบวนงาน กระบวนการการยมื

เงิน ใชหน้ีเงินยืมและเบิกคืนเงินทดรองราชการ หลักฐานสามารถดูไดท่ี

เว็บไซดศูนยความรวมมือระหวางประเทศ หัวขอข้ันตอนการปฏิบัติ 

> งานอำนวยการ ดาวนโหลดLink 

☑ครั้งท่ี 2 ก.ค. 64 ดำเนินการแลว โดยหนวยงานจัดทำ SOP เพ่ือปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐาน 5 กระบวนงาน ไดแก ข้ันตอนการ

ยืมเงินและใชหน้ีเงินยมืราชการ การปฏิบัติงานผูตรวจสอบภายในหนวยงาน 

การจัดซื้อจดัจาง การจดัทำแผนปฎิบัติการหนวยงาน และการจัดทำงบ

รายจายอ่ืน รายการเดินทางไปราชการตางประเทศช่ัวคราว  หลักฐาน

สามารถดูไดท่ีเว็บไซดศูนยความรวมมือระหวางประเทศ หัวขอ

ข้ันตอนการปฏิบัติ > งานอำนวยการและกลุมยุทธฯ               

ดาวนโหลด Link 

 

https://cicold.anamai.moph.go.th/main.php?filename=mix010203
https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart
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ท่ี กิจกรรม / ขั้นตอน เปาหมาย 

(หนวย

นับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมตน – 

สิ้นสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

6 วิเคราะหเปรยีบเทียบผลการ

ดำเนินงานตรวจสอบภายใน 

ในไตรมาสท่ี 1 ป 2564 กับ 

ไตรมาสท่ี 4 ป 2563 

1 ฉบับ 1-28 ก.พ. 64 A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

B พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน

ประจำหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☑ดำเนินการแลว โดยหนวยงานจัดทำสรุปผลการวิเคราะห

เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ฯ หลักฐานสามารถดูไดท่ีเว็บไซด

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ หัวขอคำรับรองการปฏิบัติ

ราชการ > 2.1.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน 

การควบคุมภายใน ดาวนโหลดLink 

 

 

https://cic.jigsawgroups.work/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_1/2_1_1/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A.pdf
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ท่ี กิจกรรม / ขั้นตอน เปาหมาย 

(หนวย

นับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมตน – 

สิ้นสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

7 วิเคราะหเปรียบเทียบผล

ปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ

ภายในประจำหนวยงาน 1 

ฉบับ ในไตรมาสท่ี 1 2 3 

ป 2564 

1 ฉบับ 1-31 ก.ค. 64 A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน 

การควบคุมภายในและการบริหาร

ความเสี่ยง 

B พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน

ประจำหนวยงาน 

☑ดำเนินการแลว หลักฐานสามารถดูไดท่ีเว็บไซด ศรป. หัว ขอคำ

รับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 >2.1.1 

ความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุม

ภายใน >วิเคราะหเปรียบเทียบผลการดำเนินงานฯ ไตรมาสท่ี 1 2 

3 ปงบประมาณ 2564 (หลักฐานแนบ  Link 

)   

 

 

 

 

8 ปรับแผนในไตรมาสท่ี 3 

และไตรมาสท่ี 4 ให

สอดคลองกับมติกรม

อนามัยและมติ ครม. 

กำหนด 

1 ครั้ง 1-30 เม.ย. 

64 

 

 

 

 

P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงาน

เปนผูตรวจสอบภายในประจำ

หนวยงาน คณะกรรมการควบคุม

ภายในประจำหนวยงาน 

☑ดำเนินการแลว โดยหนวยงานจัดทำรายงานผลการดำเนินการ

ตามขอเสนอแนะ หลักฐานสามารถดูไดท่ีเว็บไซด ศรป. >ตรวจสอบ

ภายในประจำหนวยงาน>รายงานผลการตรวจสอบและรายงาน

ผลงานดำเนินการตามขอเสนอแนะภายใน ดาวนโหลดLink 

 

 

 

 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/2_1_1/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/2_1_1/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cms-of-66/download?id=71526&mid=596&mkey=m_document&lang=th&did=23250
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  รายงานติดตามผลการดำเนินงานตาม 

แผนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงานและคณะกรรมการควบคุมภายใน  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2564) 

วัตถุประสงค : เพ่ือเปนแนวทางสำหรับผูตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน ประจำหนวยงานในการทำหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องตนของหนวยงาน  

ดานการเงินและบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง การควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ปองกันและดำเนินการแกไขขอบกพรองหรือ

ขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนไดทันเวลา 

ลำดับ

ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินการ 

เปาหมาย  ผลการดำเนินงาน 

1 ทบทวนคำสั่ง 

-ผูตรวจสอบภายในประจำ

หนวยงาน 

-คณะกรรมการควบคุมภายใน. 

 

มี.ค. 64 1 ฉบับ / ได

รายชื่อท่ี

เหมาะสม และ

เปนปจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

= 

 

☑ ดำเนินการแลว 

1. คำสั่งผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนวยงานใช

คำสั่งของกรมอนามัยเลขท่ี 749/2563 ลงวันท่ี 9 พ.ย.63 *ดาวนโหลดท่ี : ขอสังเกตท่ีพบ: 

แตงตั้งโดยกรมอนามัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://auditold.anamai.moph.go.th/download/audit_2564/02_Nov/111163_2.pdf
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ลำดับ

ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินการ 

เปาหมาย  ผลการดำเนินงาน 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน.หนวยงานกำหนดคณะกรรมการฯชุดเดิม แตงตั้งเม่ือ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากเจาหนาท่ีในหนวยงานมีจำนวนจำกัด และยังไมมีการ

เปลี่ยนแปลงเขา – ออก *ดาวนโหลดท่ี:  

ขอสังเกตท่ีพบ :  คณะกรรมการฯเปนชุดเดิม ไมมีการเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

2 เขารับการอบรมโครงการพัฒนา

ศักยภาพ 

ผูตรวจสอบภายในประจำ

หนวยงานใหเปนมืออาชีพ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ธ.ค. 2563 1 ครั้ง / ถายทอด

ใหบุคลากรใน

หนวยงานไดรับ

ความรูความเขาใจ

ไปในทิศทาง

เดียวกัน ตาม

หลักเกณฑ 

ระเบียบท่ีเก่ียวของ 

ผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน 

☑ ดำเนินการแลว เม่ือเดือน ธันวาคม 2563  

*ดาวนโหลดท่ี:  ขอสังเกตท่ีพบ :  มีผูแทนคณะกรรมการฯ จำนวน 2 ราย เขารวม ไดแก นางสาว

สมฤทัย คันธิวงค และนางสาวพัทธนันท วังเสนา และนำความรูมาถายทอดใหบุคลากรใน

หนวยงานผานการประชุม ศรป. ครั้งท่ี 3/2564 วาระท่ี 4.6 

 

 

https://cicold.anamai.moph.go.th/download/audit/2563/%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%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A2563.pdf
https://cicold.anamai.moph.go.th/download/Meeting/cic_meeting/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%203_2564.pdf


-10- 
 

ลำดับ

ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินการ 

เปาหมาย  ผลการดำเนินงาน 

3 ปรับปรุงกระบวนการ SOP หรือ 

Flow Chart การปฏิบัติงานของ

ผูตรวจสอบภายในประจำ

หนวยงานและการควบคุม

ภายในใหเปนปจจุบัน 

-รอบ 5 เดือนแรก อยางนอย 1 

กระบวนงาน 

-รอบ 5 เดือนหลัง อยางนอย 5

กระบวนงาน 

 

ก.พ 2564 และ ก.ค. 

2564 

ไดกระบวนการ 

SOP หรือ  

Flow Chart 

การปฏิบัติงานท่ี

เปนปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอบ 5 เดือนแรก อยางนอย 1 กระบวนงาน 

☑ ดำเนินการแลว โดยหนวยงานจัดทำ SOP เพ่ือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิานใหเปน

มาตรฐาน กระบวนการ การยืมเงิน ใชหนี้เงินยืมและเบิกคืนเงินทดรองราชการ หลักฐานสามารถดู

ไดท่ีเว็บไซดศูนยความรวมมือระหวางประเทศ หัวขอข้ันตอนการปฏิบัติ.> งานอำนวยการ     

ดาวนโหลดLink 

รอบ 5 เดือนหลัง อยางนอย 5 กระบวนงาน 

☑ ดำเนินการแลว โดยหนวยงานจัดทำ SOP เพ่ือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหเปน

มาตรฐาน 5 กระบวนงาน ไดแก ข้ันตอนการยืมเงินและใชหนี้เงินยืมราชการ การปฏิบัติงานผูตรวจ

สอบภายในหนวยงาน การจัดซ้ือจัดจาง การจัดทำแผนปฎิบัติการหนวยงาน และการจัดทำงบ

รายจายอ่ืน รายการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว  หลักฐานสามารถดูไดท่ีเว็บไซดศูนย

ความรวมมือระหวางประเทศ หัวขอข้ันตอนการปฏิบัติ > งานอำนวยการและกลุมยุทธฯ      

ดาวนโหลด Link 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cicold.anamai.moph.go.th/main.php?filename=mix010203
https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart
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ลำดับ

ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินการ 

เปาหมาย  ผลการดำเนินงาน 

4 จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ

ภายในประจำหนวยงาน เสนอ

ผูอำนวยการ และสงใหกลุม

ตรวจสอบภายใน ภายในวันท่ี 

15 หลังสิ้นแตละไตรมาส 

   - ไตรมาส 1 สงรายงาน 

ภายในวันท่ี 15 ม.ค. 64 

   - ไตรมาส 2 สงรายงาน 

ภายในวันท่ี 15 เม.ย. 64 

   - ไตรมาส 3 สงรายงาน 

ภายในวันท่ี 15 ก.ค. 64 

   - ไตรมาส 4 สงรายงาน 

ภายในวันท่ี 15 ต.ค. 64  

 

 

 

 

 

 

 

ม.ค. 2564 – ต.ค. 

2564 

สามารถจัดทำ

และสงรายงาน

ไดทันตาม

กำหนดเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☑ ดำเนินการแลว  

ไตรมาส 1 สงรายงาน ภายในวันท่ี 15 ม.ค. 64 

*ดาวนโหลดท่ี:  

ไตรมาส 2 สงรายงาน ภายในวันท่ี 15 เม.ย. 64  

*ดาวนโหลดท่ี:  

ไตรมาส 3 สงรายงาน ภายในวันท่ี 15 ก.ค. 64 

*ดาวนโหลดท่ี:  

ไตรมาส 4 สงรายงาน ภายในวันท่ี 15 ต.ค. 64 

*ดาวนโหลดท่ี: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cicold.anamai.moph.go.th/download/audit/2564/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%20%E0%B8%95%E0%B8%AA.%E0%B8%9B%E0%B8%88.-2564-1%20%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%201.pdf
http://cicold.anamai.moph.go.th/download/audit/2564/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%20%E0%B8%95%E0%B8%AA.%E0%B8%9B%E0%B8%88.-2564-1%20%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%202.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cms-of-66/download?id=77556&mid=596&mkey=m_document&lang=th&did=20647
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cms-of-66/download?id=80832&mid=596&mkey=m_document&lang=th&did=20647
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ลำดับ

ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินการ 

เปาหมาย  ผลการดำเนินงาน 

5 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม

ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบ

ภายในกรมอนามัย  

ต.ค. 2564 สามารถจัดทำ

และสงรายงาน

ไดทันตาม

กำหนดเวลา โดย

ไดดำเนินการ

ปรับปรุงแกไข

การปฏิบัติงาน

ตาม

ขอเสนอแนะของ

ผูตรวจสอบ

ภายในกรอมนา

มัย 

☑ ดำเนินการแลว      

*ดาวนโหลดท่ี 

 

6 จัดทำรายงาน รอบ 6 เดือน 

- รายงานผลการติดตามรายงาน

การประเมินผลการความคุม

ภายใน (แบบติดตาม ปค. 5 

สวนงานยอย)   

มี.ค. 2564 จัดทำรายงานผล

การติดตามรายงาน

การประเมินผลการ

ความคุมภายใน 

(แบบติดตาม ปค. 

5 สวนงานยอย) 

 

 

 

☑ ดำเนินการแลว      

*ดาวนโหลดท่ี:  
 

 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/2_1_1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%202564.pdf
http://cicold.anamai.moph.go.th/download/audit/2564/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%20%E0%B8%9B%E0%B8%84.%205%20%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2564.pdf
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ลำดับ

ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินการ 

เปาหมาย  ผลการดำเนินงาน 

7 จัดทำรายงาน รอบ 12 เดือน 

- รายงานผลการติดตามรายงาน

การประเมินผลการความคุม

ภายใน (แบบติดตาม ปค. 5 

สวนงานยอย)   

-รายงานการประเมิน

องคประกอบของการควบคุม

ภายใน สำหรับสวนงานยอย 

(แบบ ปค.4 สวนงานยอย) 

-รายงานการประเมินผลการ

ควบคุมภายใน สำหรับสวนงาน

ยอย (แบบ ปค.5 สวนงานยอย) 

ต.ค. 2564 

 

สามารถจัดทำ

และสงรายงาน

ไดทันตาม

กำหนดเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☑ ดำเนินการแลว      

*ดาวนโหลดท่ี:  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/internal-control/download?id=81085&mid=29966&mkey=m_document&lang=th&did=22180
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ลำดับ

ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินการ 

เปาหมาย  ผลการดำเนินงาน 

8 วิเคราะหเปรียบเทียบผลการ

ดำเนินงานตรวจสอบภายใน ใน

ไตรมาสท่ี 1 ป 2564 กับ ไตร

มาสท่ี 4 ป 2563 

ก.พ. 2564 ทราบถึงประเด็น

ปญหาจากการ

ดำเนินงานดาน

การเงินและบัญชี 

การจัดซื้อจดัจาง 

การควบคุมภายใน 

และการปฏิบัตติาม

กฎระเบียบท่ี

จำเปนตองไดรับ

การแกไขเรงดวน 

รวมถึงปญหาและ

อุปสรรคของการ

ดำเนินงาน

ตรวจสอบใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 และสามารถ

นำขอมูลไปใชใน

การพัฒนาการ

ดำเนินงานตอไป 

 

 

 

 

☑ ก.พ. 2564 ดำเนินการแลว โดยหนวยงานจัดทำสรุปผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการ

ดำเนินงาน ฯ หลักฐานสามารถดูไดท่ีเว็บไซดศูนยความรวมมือระหวางประเทศ หัวขอคำรับรอง

การปฏิบัติราชการ.> 2.1.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 

ดาวนโหลดLink 

ขอสังเกตท่ีพบ :  ไตรมาส 1 ป 2564 ดานการเงิน มีการสงใชหนี้เงินยืมเกิน 20 % (เงินทดรอง) 

จำนวน 2 ราย ดานการบริหารงาน ผลการเบิกจายไมเปนไปตามมติกรมฯ  และในไตรมาส 4 ป 

2563 ดานการเงิน มีการสงใชหนี้เงินยืม เกิน 20% (เงินราชการ) 1 ราย และ(เงินทดรอง) 5 ราย 

 

https://cic.jigsawgroups.work/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_1/2_1_1/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A.pdf
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ลำดับ

ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินการ 

เปาหมาย  ผลการดำเนินงาน 

9 รายงานติดตาม ผลการ

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

ของผูตรวจสอบภายในประจำ

หนวยงานและคณะกรรมการ

ควบคุมภายใน 

ม.ค. 2564- ก.ค. 

2564 

เพ่ือติดตามความ

หนาของการ

ดำเนินงานตาม

แผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☑ ดำเนินการแลว  

ม.ค. 2564 รายละเอียดตาม รายงานการประชุม ศรป. ครั้งท่ี 4 วันท่ี 28 ม.ค. 64 วาระท่ี 5.1  

☑ ดำเนินการแลว  

ก.พ. 2564 รายละเอียดตาม รายงานการประชุม ศรป. ครั้งท่ี 5 วันท่ี 24 ม.ค. 64 วาระท่ี 5.1 

☑ ดำเนินการแลว  

มี.ค. 2564 รายละเอียดตาม รายงานการประชุม ศรป. ครั้งท่ี 6 วันท่ี 29 มี.ค. 64 วาระท่ี 5.1 

☑ ดำเนินการแลว  

เม.ย. 2564 รายละเอียดตาม รายงานการประชุม ศรป. ครั้งท่ี 7 วันท่ี 30 เม.ย. 64 วาระท่ี 5.1 

☑ ดำเนินการแลว  

พ.ค. 2564 รายละเอียดตาม รายงานการประชุม ศรป. ครั้งท่ี 8 วันท่ี 28 พ.ค. 64 วาระท่ี 5.1 

☑ ดำเนินการแลว  

มิ.ย. 2564 รายละเอียดตาม รายงานการประชุม ศรป. ครั้งท่ี 9 วันท่ี 28 มิ.ย. 64 วาระท่ี 5.1 

☑ ดำเนินการแลว  

ก.ค. 2564 รายละเอียดตาม รายงานการประชุม ศรป. ครั้งท่ี 10 วันท่ี 30 ก.ค. 64 วาระท่ี 5.1 

 

 

 

 



 รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 2 

กลุม่วิเทศสัมพันธ์ กลุม่ยทุธศาสตรฯ์ งานอ านวยการ

2.1 ระดับความส าเร็จของการควบคุมภายใน และแผนด าเนินธุรกจิอย่างต่อเนือ่ง (BCP) S S1 O1

2.2 ระดับความส าเร็จของการการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต S S1 O1

2.3 ร้อยละของการเบิกจา่ยงบประมาณ   S S1 O1

2.4 ระดับความส าเร็จของการเป็นองคกรแหงการเรียนรู (LO) O1 S S

2.5 ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 S O1 S1

2.6 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA)

O1 S S1

1.39 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาขดีสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถด าเนินงาน

ด้านต่างประเทศเพื่อรองรับการด าเนินงานสุขภาพโลกของไทย

O1 S1 S

1.40 ระดับความส าเร็จในการจดัท าฐานขอ้มูลความร่วมมือระหว่างประเทศของ กรมอนามัย S1 O1 S

1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอ้มูล (Data Catalog) ในระบบฐานขอ้มูลกลาง เพื่อน าไปสู่การเปิดเผยขอ้มูลภาครัฐ 

(Open Data)

O1 O1 S1

นโยบายส าคัญเร่งด่วน ยทุธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (3 ตัวช้ีวดั)

ประเด็น : การพัฒนาและขับเคลือ่นงานส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิง่แวดล้อมในเวทีสากล (ปย. 4)

ประเด็น : ยกระดับแพลตฟอร์มดิจิทัลเฝ้าระวงัสุขภาพ (ปย. 4)

หมายเหตุ : ตารางผู้รับผิดชอบโครงการใหใ้ส่เคร่ืองหมาย O = Ower O1 ผู้รับผิดชอบหลัก, O ใช้ส าหรับผู้ช่วยส ารอง  และ S = Suppoter S1 ใช้ส าหรับผู้ช่วยหลัก, S ใช้ส าหรับผู้ช่วยส ารอง

แบบวิเคราะหก์ารถ่ายทอดตัวช้ีวัด หน่วยงาน ศูนยค์วามรว่มมือระหว่างประเทศ

ตารางผู้รบัผิดชอบตัวช้ีวัด (ช่ือกลุม่งาน)

ภารกิจรอง/สนับสนุนกรมอนามัย (6 ตัวช้ีวัด)

ล าดับ ช่ือตัวช้ีวัดระดับหน่วยงาน
ความเช่ือมโยงการถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับหน่วยงานลงสูร่ะดับกลุม่งาน Owner= O, Supporter=S

somphrasong.p
Textbox
เอกสารแนบ 3



คุณป่ินอนงค์ คุณพศิน คุณสมฤทัย คุณจริาภรณ์ คุณศิรนัินต์

2.1 ระดับความส าเร็จของการควบคุมภายใน และแผนด าเนินธุรกจิอย่างต่อเนือ่ง (BCP) S S S S S

2.2 ระดับความส าเร็จของการการพัฒนาสถานท่ีท างานน่าอยู่ น่าท างาน มีชวิีตชวีา 

และเสริมสร้างคุณภาพชวิีต

S S S S S

2.3 ร้อยละของการเบิกจา่ยงบประมาณ   S S S S S

2.4 ระดับความส าเร็จของการเป็นองคกรแหงการเรียนรู (LO) S S S S S

2.5 ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 O S S S O

2.6 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA)

S S S S S

1.39 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาขดีสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถด าเนินงานด้าน

ต่างประเทศเพือ่รองรับการด าเนินงานสุขภาพโลกของไทย

S S S S S

1.40 ระดับความส าเร็จในการจดัท าฐานขอ้มูลความร่วมมือระหว่างประเทศของ กรมอนามัย S1 O O O1 S1

1.31 การพัฒนาระบบบัญชขีอ้มูล (Data Catalog) ในระบบฐานขอ้มูลกลาง เพือ่น าไปสู่การเปิดเผย

ขอ้มูลภาครัฐ (Open Data)

S1 O O O1 S1

ภารกิจรอง/สนับสนุนกรมอนามัย (6 ตัวช้ีวดั)

นโยบายส าคัญเร่งด่วน ยทุธศาสตร์ ภารกิจหลกักรมอนามัย (3 ตัวช้ีวดั)

ประเด็น : การพัฒนาและขับเคลือ่นงานสง่เสริมสขุภาพ และอนามัยสิง่แวดลอ้มในเวทีสากล (ปย. 4)

ประเด็น : ยกระดับแพลตฟอร์มดิจิทัลเฝ้าระวงัสขุภาพ (ปย. 4)

หมายเหตุ ตารางผู้รับผิดชอบตัวชีวั้ดให้ใส่เคร่ืองหมาย  O = Owner  O1 ผู้รับผิดชอบหลัก, O ใช้ส าหรับผู้ช่วยส ารอง  และ S = Supporter  S1 ใช้ส าหรับผู้ช่วยหลัก,
 S ใช้ส าหรับผู้ช่วยส ารอง

แบบวิเคราะห์การถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับกลุม่งานลงสูร่ะดับบุคคล
ความเช่ือมโยงการถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับกลุม่งานลงสูร่ะดับบุคคล กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละประสานความรว่มมือ  (โครงสรา้งบรหิารภายในหน่วยงาน)

ความเช่ือมโยงการถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับหน่วยงานลงสูร่ะดับกลุม่งาน Owner= O, Supporter=S

ล าดับ ช่ือตัวช้ีวัดระดับหน่วยงาน ตารางผู้รบัผิดชอบตัวช้ีวัด 



หัวหน้าวิเทศฯ คุณมนสินี คุณเปรมรัตนา

2.1 ระดับความส าเร็จของการควบคุมภายใน และแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) S1 S S

2.2 ระดับความส าเร็จของการการพฒันาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต

S S S

2.3 ร้อยละของการเบกิจา่ยงบประมาณ   S S S

2.4 ระดับความส าเร็จของการเปน็องคกรแหงการเรียนรู (LO) O1 S1 S1

2.5 ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการระดับหน่วยงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 S S S
2.6 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency

 Assessment : ITA)
O1 S1 S1

1.39 ระดับความส าเร็จในการพฒันาขีดสมรรถนะของบคุลากรกรมอนามัยใหส้ามารถด าเนินงาน
ด้านต่างประเทศเพื่อรองรับการด าเนินงานสุขภาพโลกของไทย

O1 S1 S1

1.40 ระดับความส าเร็จในการจดัท าฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัย S S S

1.31 การพฒันาระบบบญัชีข้อมูล (Data Catalog) ในระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อน าไปสู่การเปดิเผย
ข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

S S S

ภารกิจรอง/สนับสนุนกรมอนามัย (6 ตัวช้ีวัด)

นโยบายส าคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (3 ตัวช้ีวัด)

ประเด็น : การพัฒนาและขับเคลือ่นงานส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิง่แวดล้อมในเวทสีากล (ปย. 4)

ประเด็น : ยกระดับแพลตฟอร์มดิจิทลัเฝ้าระวังสุขภาพ (ปย. 4)

หมายเหตุ : ตารางผู้รับผิดชอบโครงการใหใ้ส่เคร่ืองหมาย O = Ower O1 ผู้รับผิดชอบหลัก, O ใช้ส าหรับผู้ช่วยส ารอง  และ S = Suppoter    S1 ใช้ส าหรับผู้ช่วยหลัก,
 S ใช้ส าหรับผู้ช่วยส ารอง

แบบวิเคราะห์การถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับกลุ่มงานลงสู่ระดับบุคคล
ความเช่ือมโยงการถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับกลุ่มงานลงสู่ระดับบุคคล กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ (โครงสร้างบริหารภายในหน่วยงาน)

ความเช่ือมโยงการถ่ายทอดตัวช้ีวดัระดับหน่วยงานลงสูร่ะดับกลุม่งาน Owner= O, Supporter=S

ล าดับ ช่ือตัวช้ีวัดระดับหน่วยงาน ตารางผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด 



คุณสุพัตรา คุณสมประสงค์ คุณพันธนันท์

2.1 ระดับความส าเร็จของการควบคุมภายใน และแผนด าเนินธุรกจิอย่างต่อเนือ่ง (BCP) O1 S1 S1

2.2 ระดับความส าเร็จของการการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต

O1 S1 S1

2.3 ร้อยละของการเบิกจา่ยงบประมาณ   O1 S1 S1

2.4 ระดับความส าเร็จของการเป็นองคกรแหงการเรียนรู (LO) S S S

2.5 ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 S S S
2.6 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA)
S1 S S

1.39 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาขดีสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถด าเนินงาน
ด้านต่างประเทศเพื่อรองรับการด าเนินงานสุขภาพโลกของไทย

S S S

1.40 ระดับความส าเร็จในการจดัท าฐานขอ้มูลความร่วมมือระหว่างประเทศของ กรมอนามัย S S S

1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอ้มูล (Data Catalog) ในระบบฐานขอ้มูลกลาง เพื่อน าไปสู่การเปิดเผย
ขอ้มูลภาครัฐ (Open Data)

S S S

แบบวิเคราะหก์ารถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับกลุม่งานลงสูร่ะดับบุคคล
ความเช่ือมโยงการถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับกลุม่งานลงสูร่ะดับบุคคล งานอ านวยการ (โครงสรา้งบรหิารภายในหน่วยงาน)

ความเช่ือมโยงการถ่ายทอดตัวช้ีวดัระดับหน่วยงานลงสูร่ะดับกลุม่งาน Owner= O, Supporter=S

ล าดับ ช่ือตัวช้ีวัดระดับหน่วยงาน ตารางผู้รบัผิดชอบตัวช้ีวัด 

ภารกิจรอง/สนับสนุนกรมอนามัย (6 ตัวช้ีวดั)

นโยบายส าคัญเร่งด่วน ยทุธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (3 ตัวช้ีวดั)

ประเด็น : การพัฒนาและขับเคลือ่นงานส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิง่แวดล้อมในเวทีสากล (ปย. 4)

ประเด็น : ยกระดับแพลตฟอร์มดิจิทัลเฝ้าระวงัสุขภาพ (ปย. 4)

หมายเหตุ : ตารางผู้รับผิดชอบโครงการใหใ้ส่เคร่ืองหมาย O = Ower O1 ผู้รับผิดชอบหลัก, O ใช้ส าหรับผู้ช่วยส ารอง  และ S = Suppoter    S1 ใช้ส าหรับผู้ช่วยหลัก,

 S ใช้ส าหรับผู้ช่วยส ารอง



คุณป่ินอนงค์ คุณพศิน คุณสมฤทัย คุณจริาภรณ์ คุณศิรนัินต์

1 โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  -  -  -  -  -

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุง่สูส่ากล  -  -  -  -  -

2.1 การพัฒนาศักยภาพเพือ่การยกระดับทักษะภาษาองักฤษส าหรับงาน
ด้านต่างประเทศ (คร้ังท่ี 1)  -  -  -  -  -

2.2 การพัฒนาศักยภาพเพือ่การยกระดับทักษะภาษาองักฤษส าหรับงาน
ด้านต่างประเทศ (คร้ังท่ี 2)  -  -  -  -  -

2.3 การพัฒนาความรู้ด้านพิธีการทูตและการรับรองแขกต่างประเทศ  -  -  -  -  -

3 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานความร่วมมือระหวา่งประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือ

ต่างๆ

S O1 S S S

3.1 ประชมุคณะกรรมการความร่วมมือด้านต่างประเทศ S S O1 S S

3.2 ประชมุคณะท างานความร่วมมือกลุ่มประเด็นสาธารณสุขอาเซียน (ระดับ Cluster) Cluster 1: 

Promoting Healthy Lifestyle

S O1 S S S

3.3 ประชมุเตรียมการส าหรับการประชมุสมัชชาอนามัยโลกสมัยท่ี 75 (World Health Assembly) S O O1 S S

3.4 ประชมุเตรียมการส าหรับการประชมุความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลาว  -  -  -  -  -

3.5 ประชมุประจ าเดือนของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  -  -  -  -  -

3.6 ประชมุเตรียมการความร่วมมือเพือ่รองรับการประชมุนานาชาติ (On line) S O1 O O S

3.7 ประชมุสนับสนุนกจิกรรมการด าเนินงานภายใต้สถานการณ์ Covid-19 O1 S S S O

4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยทุธศาสตร์ ความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

กรมอนามัย

O1 S1 S1 S1 O

4.1 ประชมุเชงิปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย O1 S1 S1 S1 O

4.2  โครงการประชมุเชงิปฏิบัติการการจดัท าแผนปฏิบัติการ การด าเนินงานศูนย์ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ กรมอนามัย ประจ าปี 2566 - 2567

O1 S1 S1 S1 O

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบโครงการ

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการศูนยค์วามร่วมมือระหวา่งประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

somphrasong.p
Textbox
เอกสารแนบ 4



คุณป่ินอนงค์ คุณพศิน คุณสมฤทัย คุณจริาภรณ์ คุณศิรนัินต์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบโครงการ

5 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ด้านความร่วมมือระหวา่งประเทศ กรมอนามัย O S S O1 O

5.1  พัฒนาระบบฐานขอ้มูลความร่วมมือระหว่างประเทศ O S S O1 O

5.2 พัฒนาระบบฐานขอ้มูล คู่มือการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจยัดูงาน ประชมุ สัมมนา และ

น าเสนอผลงาน วิชาการ ณ ต่างประเทศ

 -  -  -  -  -

6 โครงการสนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางอาเซียนตามพรบ. ของ กพ  -  -  -  -  -

6.1 การสนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางอาเซียนตามพรบ. ของกพ  -  -  -  -  -

หมายเหตุ : ตารางผู้รับผิดชอบโครงการให้ใส่เคร่ืองหมาย O = Ower O1 ผู้รับผิดชอบหลัก, O ใช้ส าหรับผู้ช่วยส ารอง  และ S = Suppoter    S1 ใช้ส าหรับผู้ช่วยหลัก,
 S ใช้ส าหรับผู้ช่วยส ารอง



หัวหน้าวิเทศฯ คุณมนสินี คุณเปรมรัตนา
1 โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน S S S

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุง่สูส่ากล O1 S S

2.1 การพฒันาศักยภาพเพื่อการยกระดับทกัษะภาษาอังกฤษส าหรับงาน
ด้านต่างประเทศ (คร้ังที่ 1) S O1 S

2.2 การพฒันาศักยภาพเพื่อการยกระดับทกัษะภาษาอังกฤษส าหรับงาน
ด้านต่างประเทศ (คร้ังที่ 2) S O1 S

2.3 การพฒันาความรู้ด้านพธีิการทตูและการรับรองแขกต่างประเทศ S S O1

3 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือ
ต่างๆ

S S S

3.1 ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านต่างประเทศ S S S

3.2 ประชุมคณะท างานความร่วมมือกลุ่มประเด็นสาธารณสุขอาเซียน (ระดับ Cluster) Cluster 1: 
Promoting Healthy Lifestyle S S S

3.3 ประชุมเตรียมการส าหรับการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 75 (World Health Assembly) S S S

3.4 ประชุมเตรียมการส าหรับการประชุมความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลาว S1 O1 S1

3.5 ประชุมประจ าเดือนของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ S S S

3.6 ประชุมเตรียมการความร่วมมือเพื่อรองรับการประชุมนานาชาติ (On line) S S S

3.7 ประชุมสนับสนุนกิจกรรมการด าเนินงานภายใต้สถานการณ์ Covid-19 S S S

4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
กรมอนามัย S S S

4.1  ประชุมเชิงปฏิบติัการพฒันาแผนยุทธศาสตร์ ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย S S S

4.2  โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการการจดัท าแผนปฏิบติัการ การด าเนินงานศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ กรมอนามัย ประจ าป ี2566 - 2567 S S S

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565



หัวหน้าวิเทศฯ คุณมนสินี คุณเปรมรัตนา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ

5 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย S S O1

5.1  พฒันาระบบฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ  -  -  -

5.2 พฒันาระบบฐานข้อมูล คู่มือการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบติัการวิจยัดูงาน ประชุม สัมมนา และ
น าเสนอผลงาน วิชาการ ณ ต่างประเทศ

S S O1

6 โครงการสนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางอาเซียนตามพรบ. ของ กพ S O1 S

6.1 การสนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางอาเซียนตามพรบ. ของกพ S O1 S
หมายเหตุ : ตารางผู้รับผิดชอบโครงการใหใ้ส่เคร่ืองหมาย O = Ower O1 ผู้รับผิดชอบหลัก, O ใช้ส าหรับผู้ช่วยส ารอง  และ S = Suppoter    S1 ใช้ส าหรับผู้ช่วยหลัก,
 S ใช้ส าหรับผู้ช่วยส ารอง



คุณสุพัตรา คุณสมประสงค์ คุณพันธนันท์
1 โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน O1 S1 S1

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุง่สูส่ากล  -  -  - 

2.1 การพัฒนาศักยภาพเพื่อการยกระดับทักษะภาษาองักฤษส าหรับงานด้านต่างประเทศ (คร้ัง 1)  -  -  - 

2.2 การพัฒนาศักยภาพเพื่อการยกระดับทักษะภาษาองักฤษส าหรับงานด้านต่างประเทศ (คร้ัง 2)  -  -  - 

2.3 การพัฒนาความรู้ด้านพิธีการทูตและการรับรองแขกต่างประเทศ  -  -  - 

3 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานความร่วมมือระหวา่งประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ  -  -  - 

3.1 ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านต่างประเทศ  -  -  - 

3.2 ประชุมคณะท างานความร่วมมือกลุ่มประเด็นสาธารณสุขอาเซียน (ระดับ Cluster) Cluster 1: 
Promoting Healthy Lifestyle

 -  -  - 

3.3 ประชุมเตรียมการส าหรับการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 75 (World Health Assembly)  -  -  - 

3.4 ประชุมเตรียมการส าหรับการประชุมความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลาว  -  -  - 

3.5 ประชุมประจ าเดือนของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ O1 S1 S1

3.6 ประชุมเตรียมการความร่วมมือเพื่อรองรับการประชุมนานาชาติ (On line)  -  -  - 

3.7 ประชุมสนับสนุนกจิกรรมการด าเนินงานภายใต้สถานการณ์ Covid-19  -  -  - 

4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยทุธศาสตร์ ความร่วมมือระหวา่งประเทศ กรมอนามัย  -  -  - 
4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย  -  -  -
4.2  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจดัท าแผนปฏิบัติการ การด าเนินงานศูนย์ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ กรมอนามัย ประจ าปี 2566 - 2567
 -  -  -

ผู้รบัผิดชอบโครงการโครงการ/กิจกรรมล าดับ

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการศูนยค์วามร่วมมือระหวา่งประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565



คุณสุพัตรา คุณสมประสงค์ คุณพันธนันท์

ผู้รบัผิดชอบโครงการโครงการ/กิจกรรมล าดับ

5 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ด้านความร่วมมือระหวา่งประเทศ กรมอนามัย S S S

5.1  พัฒนาระบบฐานขอ้มูลความร่วมมือระหว่างประเทศ S S S

5.2 พัฒนาระบบฐานขอ้มูล คู่มือการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจยัดูงาน ประชุม สัมมนา และ

น าเสนอผลงาน วิชาการ ณ ต่างประเทศ S S S

6 โครงการสนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางอาเซียนตามพรบ. ของ กพ S S S

6.1 การสนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางอาเซียนตามพรบ. ของกพ S S S
หมายเหตุ : ตารางผู้รับผิดชอบโครงการใหใ้ส่เคร่ืองหมาย O = Ower O1 ผู้รับผิดชอบหลัก, O ใช้ส าหรับผู้ช่วยส ารอง  และ S = Suppoter    S1 ใช้ส าหรับผู้ช่วยหลัก,
 S ใช้ส าหรับผู้ช่วยส ารอง
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