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รายงานการประชุม 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี 3/2565 

ในวันพุธท่ี 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. – 14.00 น. 

ณ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ อาคาร 6 ช้ัน 4 กรมอนามัย 

ผูมาประชุม 

1. นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ  ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ      ประธาน 

2. นางจารุมน บุญสิงห   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

3. นางสาวปนอนงค เครือซา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                        

4. นายพศิน พิริยหะพันธุ    นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

5. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ  นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ   

6. นางสาวมนสินี น้ําจันทร  นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

7. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย   นักวิเทศสัมพันธ                     

8. นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

9. นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ  นักวิชาการคอมพิวเตอร  

10. นางสาวพัทธนันท วังเสนา   นักวิชาการพัสดุ 

11. นายรังสรรค พันธจบสิงห  พนักงานขับรถยนต                  

12. นางสาวสมประสงค ภาผล   นักจัดการงานท่ัวไป                      เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม - 

1. นางสาวสุพัตรา ทางาม   เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เนื่องจากลาคลอด 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 1  เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

1.1 การประชุมกรมอนามัยครั้งท่ี 3/2565 : ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายเปดประเทศดวย

มาตรการปลอดภัยสําหรับองคกร (COVID Free Setting) ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 2 ระหวางวันท่ี 1 – 3 

ธันวาคม 2564 ณ อุทยานแหงชาติตากสินมหาราช ตําบลแมทอ อําเภอเมือง จังหวัดตาก มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) อธิบดีกรมอนามัย ไดกลาวขอบคุณทุกหนวยงาน ทีมสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 จังหวัด

ตาก และศูนยอนามัยท่ี 2 พิษณุโลก ท่ีใหการดูแลการจัดการประชุมฯ  

(2) ผูอํานวยการกองคลัง รายงานภาพรวมผลการเบิกจายงบประมาณ ขอมูล ณ วันท่ี 29 

พฤศจิกายน 2564 จากระบบ GFMIS โดยศรป. อยูในลําดับท่ี 2 ของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม ท้ังนี้ 

ประธานการประชุมฯ ใหหนวยงานท่ีคาดวาเบิกจายไมทันในเดือนธันวาคม 2564 รีบดําเนินการขอขยายงวด

เงินไปยังกองแผนงาน และใหหารือกับรองอธิบดีกรมอนามัยในกํากับ รวมถึงใหกองคลังติดตามผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

(3) ผูอํานวยการกองแผนงาน ขอใหท่ีประชุมพิจารณารางกฎบัตรการประชุมกรมอนามัย โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหท่ีประชุมกรมอนามัยถือปฏิบัติ และดําเนินการใหเปนมาตรฐานแนวทางเดียวกัน  

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดของการประชุม  ท้ังนี้ ประธานการประชุมฯ ตองการใหองคประชุม

บูรณาการการบริหารแบบมีสวนรวม เพ่ิมบทบาทในการตัดสินใจขององคประชุมฯ ใหชัดเจนข้ึน มีกลไกทาง

กฎหมาย และเปนเครื่องมือ ในการดําเนินงาน สวนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการจัดประชุมฯ  
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ใหนับจํานวนองคประชุม มีการประเมินการจัดการประชุมฯ และประเมินสมรรถนะองคประชุมฯ รวมถึง

พิจารณายุทธศาสตร แผนงาน โครงการใหเปนระดับกรมฯ ข้ึนไป มติท่ีประชุม รับทราบ เห็นชอบในหลักการ 

และมอบกองแผนงานปรับแกไขคําในกฎบัตร และพิจารณาเรื่องท่ีนําเขาท่ีประชุมฯ 

(4) ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี รายงานการกําหนดระดับ ผลการประเมินของขาราชการ/

พนักงานราชการ รอบท่ี 1/2565 ประกอบดวย ขาราชการอยางนอย 3 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี และ

พนักงานราชการ อยางนอย 2 ระดับ โดยระดับดีเดน ไมเกินรอยละ 2 ของจํานวนคนท่ีไดเลื่อนเงินเดือน สวน

แนวทางการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนขาราชการ รอบท่ี 1/2565 รอยละ 3 แบงเปน PA หนวยงาน รอยละ 

2.95 และกันเงินเปนวงเงินสวนกลาง รอยละ 0.05 (Healthy Workplace รอยละ 50 และหนวยงานคุณธรรม 

รอยละ 50 ท้ังสวนกลางและภูมิภาค) มติท่ีประชุม รับทราบ ใหทุกหนวยงานถือปฏิบัติ และมอบหมายใหกอง

การเจาหนาท่ีทําหนังสือแจงเวียนหนวยงาน 

(5)  ประธานการประชุมฯ ใหสํานักงานเลขานุการกรมฯ พิจารณาชื่อภาษาอังกฤษ ซ่ึงชื่อยอของ

กรมอนามัยซํ้ากับชื่อของกรมทางหลวง (Department of Highway: DOH)  ใหมีความสอดคลองกับชื่อ

ภาษาไทย  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  

ครั้งท่ี2/2565  เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 

นางสาวสมประสงค ภาผล นําเสนอรายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี 

2/2565 เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 เพ่ือเสนอท่ีประชุมรับรอง 

ท่ีประชุมขอแกไขรายละเอียดขอความในรายงานฯ ขอ 1.2 จากเดิม“รายงานผลการเลิกจาย” เปน 

“รายงานการเบิกจาย”  

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมตามท่ีเสนอแกไข  

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  

 3.1 ทบทวนและกําหนดวัฒนธรรมองคกร ประจําป 2565 

 นางสาวสมประสงค ภาผล เสนอใหบุคลากรในหนวยงานทุกระดับ ทบทวนและกําหนดวัฒนธรรม

องคกรเพ่ือประกอบการดําเนินงานตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทํางาน 

นาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต และประกอบการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ปองกันการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใตกลยุทธท่ี 2 พัฒนาศักยภาพและสรางการมีสวนรวมของบุคลากร/เครือขายใน

การตอตานการทุจริต ซ่ึงเดิมหนวยงานไดกําหนดวัฒนธรรมองคกรไว คือ HETH ไดแก H:Health Model 

(เปนตนแบบดานสุขภาพ) E:Ethics (มีจริยธรรม) T:Trust (เคารพและเชื่อม่ัน) H:Harmony (เปนอันหนึ่งอัน

เดียวกัน)  

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหกําหนดวัฒนธรรมองคกรตามเดิม คือ HETH  

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ  - 

4.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการเบิกจายงบประมาณศูนยความรวมมือระหวางประเทศ

ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2565 งบดําเนินงาน ผานระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย 

(Department Operation Center : DOC)  
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นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย รายงานวาไดดําเนินการบันทึกผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบดําเนินงาน จํานวน 6 โครงการ ผาน

ระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) เรียบรอยแลว 

ซ่ึงมีผลเบิกจาย ณ วันท่ี 22 ธันวาคม 2564 จํานวน 375,217.55 บาท จากงบประมาณภาพรวมท่ีไดรับจัดสรร 

จํานวน 884,500 บาท พรอมแจงวาไดดําเนินการปรับแผนปฏิบัติการฯ ประจําไตรมาสท่ี 1 เสนอกรมอนามัย

อนุมัติเรียบรอยแลว เนื่องจากมีการดําเนินงานท่ีใชเงินงบประมาณขามโครงการ และเงินคงเหลือตามท่ีไดรับ

โอนจัดสรรครั้งท่ี 1 ไมเพียงพอ จึงไดขอยืมเงินงบประมาณจากกองการเจาหนาท่ี จํานวน 124,000 บาท เพ่ือ

ใชดําเนินงานตามแผนฯ ระหวางรอการรับโอนเงินงบประมาณครั้งท่ี 2 ในเดือนมีนาคม 2565 ท้ังนี้กองคลังได

โอนเงินยืมดังกลาวใหศรป. เรียบรอยแลว รายละเอียดการปรับแผนฯ ตามเอกสารลิงคท่ีแนบ คลิ๊กดาวนโหลด 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.2 รายงานสถานการณ ผลการเบิกจายงบประมาณ งบดําเนินงานศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

(ขอมูล 29 ธันวาคม 2564) 

นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานวา ผลการเบิกจายสะสม ณ วันท่ี 29 ธันวาคม 2564 แบงตาม

ประเภทรายงบ พบวามีเฉพาะ งบดําเนินงาน ท่ีมีผลเบิกจายสะสม จํานวน 390,482.30 บาท คิดเปน 44.15 % 

ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร (884,500.00 บาท) ซ่ึงสูงกวาเปาหมาย (283,040.00 =32%) มียอด

ผูกพัน จํานวน 11,375.50 บาท คิดเปน 1.29 % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร ทําใหมียอดเงิน

คงเหลือหลังหักยอดผูกพัน จํานวน 482,642.20 บาท คิดเปน 54.57 % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับ

จัดสรร ท้ังนี้ ศรป. ไดรับโอนเงินงบประมาณท่ียืมจากกองการเจาหนาท่ี จํานวน 124,000 บาท เพ่ือใช

ดําเนินงานตามแผนฯ ระหวางรอการรับโอนเงินงบประมาณครั้งท่ี 2 ในเดือนมีนาคม 2565 สงผลใหฐาน

ภาพรวมงบประมาณ ศรป. จากเดิมจํานวน 884,500.00 บาท  เพ่ิมเปน จํานวน 1,008,500.00  บาท ซ่ึงผล

การเบิกจายสะสมปจจุบัน จํานวน 390,482.30 บาท คิดเปน 38.72 %  สูงกวาเปาหมายท่ีกรมอนามัยกําหนด

และเพ่ือใหเปนไปตามมาตรการสําคัญประเมินผลคะแนนตามตัวชี้วัด 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 

กรมอนามัยกําหนดเปาหมายงบดําเนินงานคาใชจายในการฝกอบรมประชุมสัมมนา ไตรมาสท่ี 1 เบิกจายไม

นอยกวารอยละ 50 คิดเปนเงินจํานวน 504,250.00 ของวงเงินท่ีไดรับจัดสรร 1,008,500.00 บาท ปจจุบันมี

ผลเบิกจายสะสม จํานวน 320,777.25 บาท คิดเปน 31.81 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.3 รายงานผลการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง และ

หนังสือเวียนกรมบัญชีกลางเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง” ระหวางวันท่ี 1 – 3 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม  

กรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

นางสาวพัทธนันท วังเสนา และนางสาวสมประสงค ภาผล รายงานวากองคลัง กรมอนามัยเปน

ผูจัดการประชุมฯ เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานพัสดุและท่ีเก่ียวของรับทราบแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ  

สรางความเขาใจท่ีตรงกัน ลดความคลาดเคลื่อนท่ีไมตรงกันในการตีความหนังสือ และสรางการแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกัน ซ่ึงมีเนื้อหาเก่ียวกับหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ว89 ท่ีถูกยกเลิกและใหใช ว 845 แทน  

เรื่องยกเวนและกําหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุ และวิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีรัฐตอง

สงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 บังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2564 เปนตนไป รายละเอียด

ตามเอกสารแนบ 2 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/action-plan/improve%20the%20action%20plan65-2.pdf
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มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.4 รายงานผลการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือขายดาน

การเงินการคลัง" ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหวางวันท่ี 15 – 17 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมโกลเดน  

ซิตี้ จังหวัดระยอง 

นางสาวสมประสงค ภาผล และ นางสาวพัทธนันท วังเสนา รายงานวากองคลัง กรมอนามัยเปน

ผูจัดการประชุมฯ เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานงานการเงินและท่ีเก่ียวของรับทราบแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ 

กฎกระทรวง สรางความเขาใจท่ีตรงกัน ลดความคลาดเคลื่อนท่ีไมตรงกันในการตีความหนังสือ และสรางการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ซ่ึงมีเนื้อหาเก่ียวกับระเบียบ หลักเกณฑคาใชจายในการบริหารงานสวนราชการ 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศ คาใชจายในการฝกอบรม จัดงานฯ หนังสือเวียนมาตรการ

ชวยเหลือในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.5 รายงานผลการเขารวมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานยุคใหม

เพ่ือองคกรโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางวันท่ี 23 – 25 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมริเวอรตัน 

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

นางสาวมนสินี น้ําจันทร และนางสาวศิรินันต ทุนทรัพย รายงานวา กลุมตรวจสอบภายในเปนผูจัดการ

ประชุมฯ เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางถูกตอง

ตามระเบียบเพ่ือปองกันขอบกพรองหรือขอผิดพลาดท่ีอาจนําไปสูการทุจริตและกอใหเกิดความเสียหายตอทาง

ราชการ รวมท้ังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ขอตรวจสอบ ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และ

แนวทางการแกไข รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.6 รายงานผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรูดานพิธีการทูตและการรับรองแขก

ตางประเทศ ระหวางวันท่ี 21 – 22 ธันวาคม 2564 ณ หองประชุมศูนยหองปฏิบัติการ กรมอนามัย 

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย รายงานวา มีผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จากหนวยงานสวนกลาง 

วิทยากร และคณะทํางาน รวมจํานวน 30 คน มีผลเบิกจายงบประมาณเปนเงิน 31,100.00 บาท จากวงเงิน

งบประมาณ 35,400.00 บาท สงผลใหเงินงบประมาณคงเหลือเปนเงิน 4,300.00บาท และมีผลประเมินความ

พึงพอใจในภาพรวม รอยละ 84.6 โดยผูเขารวมประชุมรอยละ 83.33 พึงพอใจมากท่ีสุด และรอยละ 16.67  

พึงพอใจมาก รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.7 รายงานผลการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการการวางกรอบเนื้อหาสําหรับการสํารวจความรอบรู

ดานสุขภาพของคนไทย ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 23 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเอบีนา เฮาส หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย รายงานวาการประชุมดังกลาวจัดโดยกองสงเสริมความรอบรูและสื่อสาร

สุขภาพ มีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดกรอบเนื้อหาและจัดทําเครื่องมือสํารวจความรอบรูดานสุขภาพของคนไทย

ทุกกลุมวัย โดยมีผูแทน/ผูเก่ียวของกับทุกกลุมวัยท้ังจากหนวยงานในสังกัดกรมอนามัยและกรมตางๆในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขเขารวมการประชุมฯ โดยไดกําหนดแผนการดําเนินงานเพ่ือใชเครื่องมือสํารวจความรอบรู

ของประชาชนไทยประมาณเดือนตุลาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 

มติท่ีประชุม รับทราบ 



5 
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา - 

5.1 ติดตามผลการดําเนินงาน ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประกอบดวย 

5.1.1 นโยบายสําคัญ เรงดวน ยุทธศาสตร ภารกิจหลักกรมอนามัย และภารกิจหลักสาย

วิชาการ (Core Function) 

5.1.1.1 ตัวช้ีวัดท่ี 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพ่ือนําไปสู

การเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 

> นายพศิน พิริยหะพันธ และนางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ รายงานวาไดจัดทํากิจกรรมตาม

แผน จํานวน 2 กิจกรรม ไดแก (1)จัดทําประกาศศูนยความรวมมือระหวางประเทศ เรื่อง แนวทางดําเนินการ

พัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) ในระบบฐานขอมูลกลางและดําเนินการเรียบรอยแลว และ (2) เสนอ

ในท่ีประชุมพิจารณาคัดเลือกชื่อชุดขอมูลเพ่ือเตรียมการจัดทําระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) รายละเอียด

ตามเอกสารแนบ 7 

มติท่ีประชุม รับทราบและมีมติใหใชชื่อชุดขอมูลวา “กรอบความรวมมืองานตางประเทศดานสงเสริม

สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของกรมอนามัย” 

5.1.1.2 ตัวช้ีวัดท่ี 1.39 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร

กรมอนามัยใหสามารถดําเนินงานดานตางประเทศเพ่ือรองรับการดําเนินงานสุขภาพโลกของไทย 

นางสาวมนสินี น้ําจันทร รายงานวาไดจัดทํากิจกรรมตามแผน จํานวน 3 กิจกรรม และ

ดําเนินการเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 โดยในเดือนธันวาคม 2564 ได (1) จัดทํารายงาน

สรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะดานตางประเทศ ครั้งท่ี 1 (2) สรุปการเตรียมการ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะดานตางประเทศ ครั้งท่ี 2 และ (3) รายงานการติดตามการ

ดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ประจําเดือนธันวาคม 2564  

นอกจากนี้  ในเดือนธันวาคม 2564  ยั ง ไดจั ด ทํา  “ทํา เนี ยบผู รั บบริการและ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ของตัวชี้วัดท่ี 1.39 เพ่ิมเติม 1” เนื่องจากหลังจากจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาขีด

สมรรถนะดานตางประเทศ ครั้งท่ี 1 ทําใหมีผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ิมข้ึน จึงเห็นวาควรนํามาเพ่ิม

ในทําเนียบผูรับบริการ ของตัวชี้วัดท่ี 1.39 ดวย อีกท้ัง หัวขอ “รายการขอมูลท่ีนํามาใช” ในระบบ DOC ของ

ตัวชี้วัดนี้ ยังไดแกไขเพ่ิมเติมชื่อหัวขอ/ประเด็น เพ่ือใหขอมูลท่ีรายงานไปแลวในเดือนพฤศจิกายนมีความ

สอดคลองกับแบบฟอรม Template ของตัวชี้วัดและเพ่ือใหมีความชัดเจนมากข้ึน นอกจากท่ีไดรายงานผลการ

ดําเนินงานในภาพรวมไปแลวในเดือนพฤศจิกายน และเนื่องจากไดยายขอมูลท่ีอยูใน google drive ไปไวท่ี

หนาเว็บไซตหนวยงาน เพ่ือใหเปน URL ท่ีเขาถึงขอมูลไดเสถียรมากข้ึน ทําใหไฟลบางไฟลจําเปนตองกรอก

ขอมูลลงในระบบ DOC ซํ้าข้ึนใหมอีกครั้ง นอกจากท่ีไดลงไวในรายละเอียดตามเอกสารแนบของรายงานการ

ประชุมประจําเดือนพฤศจิกายน 2564 ดังนั้น หัวขอ/ประเด็นท่ีทําซํ้าข้ึนใหมอีกครั้ง แตใชชื่อหัวขอ/ประเด็น

ใหม ไดแก“1.1 ผลการวิเคราะหสถานการณของตัวชี้วัด และความรูท่ีนํามาใชประกอบการวิเคราะห”, “1.2 

ผลการวิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัด” และ “1.3 ทําเนียบผูรับบริการและผู

มีสวนไดสวนเสีย เพ่ิมเติม 1”  

มติท่ีประชุม รับทราบ 



6 
5.1.1.3 ตัวช้ีวัดท่ี 1.40 ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูลความรวมมือ

ระหวางประเทศของกรมอนามัย 

นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ และนางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ รายงานวาในเดือนธันวาคม 

2564 ไดดําเนินการปรับเพ่ิมเติมขอมูลสถานการณตัวชี้วัด โดยเพ่ิมทําเนียบผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

รวมถึงไดแกไขชื่อหัวขอในเอกสาร “สรุปผลการวิเคราะหสถานการณการจัดทําฐานขอมูลความรวมมือระหวาง

ประเทศของกรมอนามัยเพ่ือกําหนดมาตรการและแผนขับเคลื่อน” ไดแก “1.1 ผลการวิเคราะหสถานการณ

ของตัวชี้วัด และความรูท่ีนํามาใชประกอบการวิเคราะห” และ “1.2 ผลการวิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสียเพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัด” เพ่ือใหสอดคลองกับรายละเอียด template ตัวชี้วัด 1.40 ซ่ึงมีการ

เปลี่ยนแปลงหลังจากท่ีไดลงขอมูลการดําเนินงานสําหรับรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 ไปแลว นอกจากนี้ ยังอยู

ระหวางการดําเนินการจัดทําบันทึกและ template สําหรับขอขอมูลขอตกลง เอกสารกรอบความรวมมือ

ระหวางประเทศจากหนวยงานตางๆ โดยจะเวียนบันทึกขอความรวมมือหนวยงานในเดือนมกราคม 2565 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2 ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย 

5.1.2.1 ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหาร

ความตอเนื่อง (BCP)  

นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานวาไดจัดทํากิจกรรมตามแผน จํานวน 3 กิจกรรม 

ไดแก (1) กิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐาน/คูมือการปฏิบัติงาน SOP  

ท่ีสอดคลองกับการประเมินควบคุมภายใน และเผยแพรข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน (2) รายงานสรุปผลการ

ติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ผานการประชุมประจําเดือนและนําข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน 

ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป (3) สื่อสารใหความรูเก่ียวกับควบคุมภายใน ผาน one page เขารวมประชุม

ดําเนินการเรียบรอยแลวครบทุกกิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10  

สําหรับแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP) ตามท่ีไดรายงานในเดือนพฤศจิกายน 2564 นั้น 

ศรป. ไดจัดทําครบท้ัง 12 ประเด็นตามองคประกอบแนวทางการจัดทําแผนท่ีกพร.กําหนดไว โดยนําข้ึนเว็บไซต

และรายงานในระบบเรียบรอยแลว สามารถดูขอมูลไดท่ี https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565 และ 

https://cic.anamai.moph.go.th/webupload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.1/BCP65.pdf  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.2 ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นา

ทํางานมีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

นางสาวพัทธนันท วังเสนา รายงานวาเดือนธันวาคม 2564 มีแผนขับเคลื่อน 1 กิจกรรม 

คือ รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัด ตามคํารับรองฯ ผานการประชุมประจําเดือนของหนวยงาน 

และนําข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน รายละเอียดตามรายงานการประชุม ศรป. ครั้งท่ี 3/2565 เม่ือวันท่ี 29 ธ.ค. 

2564  และในเดือน ม.ค.65 จะดําเนินงานกิจกรรมตามแผนตัวชี้วัดท่ี 2.2 และ แผนการพัฒนาสถานท่ีทํางาน

นาอยู นาทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทํางาน (HWP) รวมท้ังแผนการใหความรูดานการ

สงเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม และความสมดุลในชีวิตการทํางาน และแผนกิจกรรมสงเสริมสุขภาพของ

บุคลากรครอบคลุมท้ัง 3 ดาน(ความรู เจตคติ ทักษะ) โดยนางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย ไดจัดทําแผนดังกลาว 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565
https://cic.anamai.moph.go.th/webupload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.1/BCP65.pdf
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พรอมท้ังสํารวจออนไลนเก่ียวกับความตองการความรูดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 

(ภาคผนวก ง) พบวาบุคลากรศรป.มีความตองการความรู 3 ดาน ดังนี้ 1) ดานการออกกําลังกาย ทาบริหาร

ออฟฟศซินโดรม 2) ดานโภชนาการ การลดน้ําหนักดวย(IF)Intermittent Fasting เปนการจํากัดชวงเวลาการ

กิน 3) ดานสุขภาพจิต การนั่งสมาธิ ทักษะในการจัดการอารมณตนเอง รายละเอียดตามเอกสารแนบ 11 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.3 ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ  

นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานวาไดจัดทํากิจกรรมตามแผน จํานวน 4 กิจกรรม 

ไดแก (1) สื่อสาร กฎ ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติงานเก่ียวกับการเบิกจายงบประมาณ เชน ระเบียบ

การเงินการคลัง ระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง ผานการประชุมประจําเดือนของหนวยงาน /one page  

เขารวมอบรม (2) ประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 และรายงานผลการประชุมนําข้ึนเว็บไซตหนวยงาน ภายในวันท่ี 20 ของทุกเดือน (3) รายงานผล

ติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) และนําข้ึนเว็บไซตหนวยงาน ภายในวันท่ี 20 ของทุกเดือน  

(4) รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัด ตามคํารับรองฯ ผานการประชุมประจําเดือนของหนวยงาน 

และนําข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป และดําเนินการเรียบรอยแลวครบทุกกิจกรรม 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 12 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.4 ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย รายงานวาตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหบุคลากรท่ีได

ไปเขารวมประชุม อบรม สัมมนา หรือองคความรูท่ีเปนประโยชนตอภารกิจและองคกร สงในรูปแบบสรุป  

one page ทุกครั้ง สําหรับ one page ประจําเดือน ธ.ค. ขอใหสงใหผูรับชอบดําเนินการลงเว็บหนวยงาน

ตอไปกอนวันท่ี 31 ธ.ค. 64 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 13 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.5 ตัวช้ีวัดท่ี 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นางสาวปนอนงค เครือซา และนางสาวศิรินันต ทุนทรัพย รายงานวาไดจัดทํากิจกรรม

ตามแผน จํานวน 3 กิจกรรม ไดแก 1.ขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  

2. มีการกํากับ ติดตาม ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 3.มีการรายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนฯ และปรับแผนปฏิบัติการตามไตรมาสท่ี 1 ในระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติการกรม

อนามัย DOC ใหเปนปจจุบันเรียบรอยแลว  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 14 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.6 ตัวช้ีวัดท่ี 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและ 

ความโปรงใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

นางจารุมน บุญสิงห และนางสาวมนสินี นําจันทร รายงานเสนอความกาวหนาการ

ดําเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดฯ เดือนธันวาคม 2564 ดังนี้ 

 1. ไดปรับปรุงขอมูลพ้ืนฐานบนเว็บไซต ศรป. ตามแบบวัดการเปดเผยขอมูล

สาธารณะบนเว็บไซตหนวยงาน (Open Data Integrity and Transparency – OIT) ขอ O1 - O10 และดาน
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การแกไขปญหาทุจริต โดยไดสรางชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบและอยูระหวางการ

จัดทํารายละเอียดข้ันตอนแนวทางการรองเรียนและออกแบบแบบฟอรมรับขอรองเรียน และจะนําข้ึนเว็บไซต

ศรป.ตอไป 

 2. สื่อสารความรูบนเว็บไซต ศรป. จํานวน  2 เรื่อง ไดแก 1) เรื่อง หลักเกณฑการ

เปดเผยขอมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment : (OIT) 2) แผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ของศรป. ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สําหรับแบบวัดการ

รับรูของผูสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) อยูระหวางการ

รอขอมูลเรื่องแบบวัด IIT จากกรมฯ 

 3. รายงานความกาวหนาการขับเคลื่อนในการประชุม ศรป.และรายงานในระบบ 

DOC เรียบรอยแลว ดูรายละเอียดไดท่ี https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65 รายละเอียด

ตามเอกสารแนบ 15 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.2 วิเคราะหสถานการณผลการเบิกจายจากขอ 4.2 เพ่ือกําหนดมาตรการ หรือแนวทาง ติดตาม

เรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจําปงบประมาณ 

2565 ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

พบวาสถานการณการเบิกจายงบประมาณ ดังท่ีปรากฏในวาระท่ี 4 ขอ 4.2 คณะกรรมการรบจ.ฯ 

จึงเสนอมาตรการเรงรัดการเบิกจาย ดังนี้ (1) ผูบริหาร กํากับ ติดตามเรงรัดใหผูรับผิดชอบโครงการปฏิบัติตาม

แผนท่ีกําหนดไวผานการประชุมประจําเดือนของหนวยงาน (2).ปรับแผนการดําเนินงานตามรอบไตรมาสและ

ปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมใหสอดคลองกับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(3) กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา เรงรัดผูรับชอบหลักดําเนินการจัดทําอนุมัติจัดสงตอใหงานการเงิน

ดําเนินการยืมเงินลงคลังเพ่ือตัดยอดเบิกจายภายในเดือนท่ีกําหนดตามแผน 

มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบใหดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการใหยอดเบิกจายใกลเคียงกับ

เปาหมายของกรมอนามัยมากท่ีสุด 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  

 6.1 การตรวจประเมิน 5 ส และการประเมินสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวิต  

และความสุขของคนทํางาน (Healthy Workplace Happy for Life) ครั้งท่ี 1/2565 ในวันท่ี 23 ธันวาคม 2564  

 นางสาวปนอนงค เครือซา รายงานวา ศรป. ไดรับการตรวจประเมินฯ โดยคณะกรรมการระดับกรม 

ทีมท่ี 4 ซ่ึงเปนการตรวจเพ่ือใหคําแนะนํายังไมมีการใหคะแนน โดยรวมแลวพึงพอใจ หากทําไดตามเกณฑท่ี

กําหนดอาจไดถึงระดับยอดเยี่ยม ซ่ึงปกติตรวจถึงระดับดีเทานั้น และนําจุดท่ีควรปรับปรุงไดแก การวางแกว

หรือขวดน้ําบนโตะทํางานควรมีเพียง 1 ชิ้น ควรจัดใหสันแฟมเรียบรอย มุมหนังสือบริเวณทางเขาไมเรียบรอย 

ผนังยังมีรอย หรือคราบสกปรกเนื่องจากสีถลอก ควรเปลี่ยนจุดวางตูกดน้ําเนื่องจากกีดขวาง โตะหนาสํานักงาน

ตามเกณฑคือไมสามารถวางไดเนื่องจากกีดขวางทางเดิน ขอใหเก็บอุปกรณออกกําลังกายยายไปในท่ีท่ี

เหมาะสมไมควรวางตรงกลางหองประชุม ขอใหแสดงหลักฐานการวัดแสงสวางและแผนการจัดการ เปนตน 

ท้ังนี้กําหนดการจะเขาตรวจครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
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6.2 สรุปผลการกําหนดคุณธรรมเปาหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของศูนยความรวมมือ

ระหวางประเทศ 

นางจารุมน บุญสิงห และนางสาวสมประสงค ภาผล รายงานผลการตอบแบบสํารวจประเด็นการ

กําหนดคุณธรรมเปาหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ และเสนอ

ท่ีประชุมรวมกันคัดเลือกประเด็นและกําหนดเปาหมายฯ ซ่ึงท่ีประชุมฯ สรุปเลือกเปาหมายคุณธรรมจํานวน 3 

ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารแนบ 16 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.3 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ปองกันการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม  

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนวยงาน ศูนยความรวมมือ

ระหวางประเทศ กรมอนามัย ประจําเดือน ธันวาคม 2564  

นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานวาไดดําเนินกิจกรรมตามแผนฯ ประจําเดือน ธันวาคม 2564 

เรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 17 ไดแก  

(1) สื่อสาร สรางความรูความเขาใจ เก่ียวกับการนํามาตรฐานทางจริยธรรมไปใชในการบริหารงาน

บุคคล โดยนําเสนอความรูพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 คลิ๊ก ใหบุคลากรใน

หนวยงานรับทราบวา พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหมีการนําพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใชในกระบวนการ

บริหารงานบุคคล ทําใหการประพฤติปฏิบัติตนและการรักษาจริยธรรมของเจาหนาท่ีแตละราย จะสงผลตอการ

พิจารณาในเรื่องตางๆ อาทิ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือน การแตงตั้ง ยาย โอน เลื่อน 

หรือใหออกจากราชการ ดังนั้น ผูบริหารหนวยงานจึงใหความสําคัญกับการสงเสริมจริยธรรม โดยกํากับดูแล ให

ขาราชการและเจาหนาท่ีในหนวยงานปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และขอกําหนดจริยธรรมในหนวยงาน และ

เปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีทุกคนท่ีจะตองศึกษาทําความเขาใจและรักษาจริยธรรม โดยแสดงพฤติกรรมท่ีควร 

กระทําพรอมท้ังหลีกเลี่ยงไมแสดงพฤติกรรมท่ีไมควรกระทําหรือมีผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติหนาท่ี  

(2) ประกาศเจตนารมณขับเคลื่อนคุณธรรมและตอตานการทุจริต และเผยแพรประชาสัมพันธให

บุคลากรทุกระดับรวมรับรู 

(3) การเสริมสรางความรอบรูดานคุณธรรม จริยธรรมและการปองกันการทุจริต แกบุคลากรใน

หนวยงานทุกระดับ โดยการสรางการรับรู เรื่องแนวทางปฏิบัติการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดของ

เจาหนาท่ีของรัฐทุกตําแหนงและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข  

(4) การสงเสนอชื่อบุคลากรเขารวมการคัดเลือกคนดีศรีอนามัย 

(5) การสงเสนอผลงานเขารวมกิจกรรมประกวดหนวยงานคุณธรรม (การขับเคลื่อนองคกรคุณธรรมตนแบบ)  

( ุ6) กําหนดคุณธรรมเปาหมายจาก “ปญหาท่ีอยากแก “ และ “ความดีท่ีอยากทํา” ท่ีสอดคลองกับ

คุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญู หรือ วัฒนธรรมองคกร (HEALTH) 

(7) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการเงินการคลัง และการจัดซ้ือจัดจาง   โดยหนวยงานสง

บุคลากรจํานวน 2 ทาน เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงและหนังสือเวียน

กรมบัญชีกลางเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง  

(8) การสงเสริมคานิยม ความผูกพัน และวัฒนธรรมองคกร (HEALTH) ตามหลักคุณธรรมเฉพาะกาล 

(พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญู) ไดแก (1) กิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และวันสําคัญตางๆ 

https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/article/phraraachbayyatimaatrthaanthaangcchriythrrm_ph.s._2562.pdf
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/article/phraraachbayyatimaatrthaanthaangcchriythrrm_ph.s._2562.pdf


10 
ทางศาสนา โดยการเขารวมพิธีตักบาตรทําบุญปใหมกรมอนามัย ในวันท่ี 7 ม.ค. 65 (2) กิจกรรมสถานท่ีทํางาน

นาอยู นาทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทํางาน (Healthy Workplace Happy for Life) 

โดยการรวมกันรวมกันทําความสะอาด 5ส เพ่ือรองรับการเขาตรวจของคณะกรรมการ HWP ระดับกรมในวันท่ี 

23 ธ.ค. 64  จัดกิจกรรมปใหมของศรป. กิจกรรมอวยพรวันเกิดใหแกบุคลากรในหนวยงาน จัดฐานกิจกรรม

วอลคแรลลี่ Walk Rally สําหรับรวมกิจกรรมปใหมกรม ในวันท่ี 7 ม.ค. 65 

(3) กิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยการจัดมุมรวบรวม การคัดแยกขยะขวดพลาสติก อลูมิเนียม และ

กระดาษใชแลว1 หนา บริเวณภายในสํานักงาน ดาวนโหลด 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 14.00 น. 

 

 

ผูจดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค ภาผล 

นักจัดการงานท่ัวไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวปนอนงค เครือซา 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานอํานวยการ 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_6/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%882565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_6/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%882565.pdf
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ประเภทงบ/รายการ
จ านวนรับจัดสรร

ผลการเบกิจา่ย * ผา่น

 GFMIS กองคลงั

* แยกตามประเภท

งบประมาณ

PO 

 คงเหลอื

อยู่ระหวา่ง

ด าเนนิการ+ยังไม่

ผา่นGF ทกุกรณี

งบประมาณ

คงเหลอื หกัPOไว ้

แลว้ =คงเหลอื

หลงักนั D-Fin

% เบกิจา่ย  %เร่งรัด เงนิทีต่อ้งเร่งรัด % PO  % คงแหลอื
กนัเงนิ

คาดการณ์เบกิจา่ย

คงเหลอื (คนืกรมสิน้

ปีงบประมาณ)

1.งบด าเนนิงาน 884,500.00 390,482.30 11,375.50 -   482,642.20            44.15 12.15 107,442.30         1.29 54.57 -   494,017.70
D-Fin โอนงบครัง้ที ่1 วันที ่5/10/2564

แผนบรูณาการพัฒนาศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ

ผลผลติที ่2  [คดิเป็น50% ] จากวงเงนิ

งบประมาณรวม

566,250.00 390,482.30 11,375.50 - 164,392.20            68.96 

1.1 กองคลงั โอนเงนิครัง้ที ่1 ภายใต ้แผนบรูณา

การพัฒนาศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ ผลผลติที ่3

 : โครงการพัฒนาศกัยภาพและบรกิารสง่เสรมิ

สขุภาพประชาชนกลุม่วัยเรยีนวัยรุ่น กจิกรรมหลกั:

 สง่เสรมิ สนับสนุน ระบบสาธารณสขุทีเ่ชือ่มตอ่

กบัโรงเรยีนหรอืสถานศกึษา (40%)

442,250.00 390,482.30 11,375.50 40,392.20 44.15 

1.2 กองคลงั โอนเงนิงบประมาณกองจ. ให ้

ภายใต ้แผนบรูณาการพัฒนาศกัยภาพคนตลอด

ชว่งชวีติ ผลผลติที ่5

124,000.00 124,000.00            - 

2.งบลงทนุ - - - - - #DIV/0! - - 

ไมไ่ดรั้บการจัดสรร - 

รวมทกุประเภทงบ 884,500.00 390,482.30 11,375.50 - 482,642.20 44.15 35.15 310,877.30         1.29 54.57 - 482,642.20

***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 1.60 35.46 7.09 

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 

ผลเบกิจา่ย (เงนิ) *งบด าเนนิงาน+ภาพรวม 14,185.00 313,606.00 62,691.30

เป้าหมายกรม (%) *หมวดอบรม ปช.สมัมนาฯ 50

ผลเบกิจา่ย (%) *หมวดอบรม ปช.สมัมนาฯ 31.81 

เป้าหมายกรม (เงนิ) *หมวดอบร มปช.สมัมนาฯ 504,250.00 

ผลเบกิจา่ย เงนิ) *หมวดอบรม ปช.สมัมนาฯ 320,777.25 

สรปุสถานการณท์ีพ่บ

(1) งบด าเนนิงาน  (เงนิสดในมอื) 566,250.00 64.02 %

(2) งบด าเนนิงาน พบยอดคงเหลอื (หลงักนั) 873,124.50 98.71 %

กรณีหกั [กนัเงนิ พขร. ]
กรณีหกั [กนัเคา่เชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร] 11,375.50 

(3) งบประมาณรบัจดัสรร (ฐานทีย่มืกองจ.) 884,500.00 124,000.00 1,008,500.00 

 - สถานะเบกิจา่ยภาพรวมสะสม (จ านวนเงนิ) 390,482.30 

 - สถานะเบกิจา่ยภาพรวมสะสม (รอ้ยละ) 38.72 *ไตรมาส 1 ผา่น

สรุปทะเบยีนคมุการเบกิจา่ย และประมาณการเบกิจา่ย 

ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามยั ปีงบประมาณ 2565

175,767.70 

เอกสารแนบ 1
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(4) ตรวจทานขอ้มลูผลเบกิจา่ยระหวา่งทะเบยีนศรป. กบั D-Fin

ผ.2 ผ5 (กองจ.) รวม

D-FIN คงเหลอืหลงักนั 40,392.20 124,000.00 164,392.20            

ทะเบยีนคมุศรป. คงเหลอืหลงักนั 40,392.20 124,000.00 164,392.20            

ผลตา่ง ระบบยังไมรั่บรู ้ - - - 

(3) กจิกรรมทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการในเดอืนม.ค. 65 *ปรบัแผนคร ัง้ที ่1 ไตรมาส1 แผน คดิวา่จะเบกิจรงิ ผลตา่งไมต่ามแผน สถานะด าเนนิการ (5) ประมาณการณ ์เบกิจา่ยสะสม ณ ม.ค. 65 
143,130.75 142,975.75 155.00 เบกิจา่ยสะสม 390,482.30 

A. คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการ [กจิกรรมที ่1คชจ. บรหิาร+ 5+6 จดัจา้ง] 18,340.00                    18,340.00 - เบกิจา่ยสะสม *คาดการณจ์รงิ* 142,975.75 

1.1 จา้งพนักงานขบัรถยนตร์าชการ 12,480.00 12,480.00 - รวมเบกิจา่ยสะสม 533,458.05 

1.2.1 จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร (PO) 1,250.00 1,250.00 - PO แลว้

1.2.2 จา้งซอ่มแซมครุภัณฑ ์ส านักงาน - - ไมทั่นเลือ่น งบประมาณรบัโอนในมอื รวม 566,250.00 

1.2.3 จา้งซอ่มอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ - - ไมเ่กดิแตจ่ะปรับเงนิให ้1.2.2 คงเหลอืงบประมาณในมอื รวม (ใชเ้ดอืน ก.พ-ม.ีค) 32,791.95 

1.2.4 จา้งซอ่มยานพาหนะ(รวมพรบ.) - - *เงนิไมพ่อ อยู่ระหวา่งหาราคาซือ้กลอ้ง

1.3.1. คา่วัสดสุ านักงาน+วัสดคุอมพวิเตอร์ - - แผน ก.พ. 17,905.00 

1.3.2. คา่น ้าดืม่ 340.00 340.00 - แผน ม.ีค. 148,777.00 

1.3.3. คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ 500.00 500.00 - ด าเนนิการแลว้ บางสว่น รวม แผน ก.พ- ม.ีค. 166,682.00 

1.3.4. คา่จา้งถา่ยเอกสาร 250.00 250.00 - ด าเนนิการแลว้

1.4.1 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ อืน่ๆ 3,400.00 3,400.00 - กรณีไมไ่ดร้บัเงนิโอนในม.ีค. ตอ้งหาเงนิเพิม่ 133,890.05-   

1.4.2 คา่ลงทะเบยีน - - - - 

1.4.3 คา่ผา่นทางพเิศษ 120.00 120.00 - 

5.1. พัฒนาระบบฐานขอ้มลูความร่วมมอืระหวา่งประเทศ - - - *เลือ่น (6) ผลการด าเนนิงาน (ตามฐานใหม)่ ยมืกองจ.

5.2. พัฒนาระบบฐานขอ้มลู คูม่อืการลาศกึษา ฝึกอบรม ปฏบิตักิารวจัิยดงูาน ประชมุ สมัมนา และน าเสนอผลงาน วชิาการ ณ ตา่งประเทศ-                                -                          - ด าเนนิการแลว้ งบประมาณรับจัดสรร 1,008,500.00 

6.1.การสนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางอาเซยีนตามพรบ. ของกพ -                                - - หกั เบกิจา่ยสะสม +คาดการณ์ทีจ่ะเกดิในเดอืน ม.ค. 65 533,458.05 

- คดิเป็น ผลการเบกิจา่ยสะสม ณ ม.ค. 65 (เป้า 39%) 52.90 

B. คา่ใชจ้า่ยในการอบรมสมัมนา [กจิกรรมที ่2 +3+4] 124,790.75 124,635.75 155.00 คงเหลอืงบประมาณ 475,041.95 

2.1 การพัฒนาศกัยภาพเพือ่การยกระดบัทักษะภาษาองักฤษส าหรับงานดา้นตา่งประเทศ/40 คน 106,000.75 106,000.75 - 

2.2. การพัฒนาความรูด้า้นพธิกีารทตูและการรับรองแขกตา่งประเทศ / 30 คน - - 

3.1.ประชมุคณะกรรมการความร่วมมอืดา้นตา่งประเทศ /25 คน - - 

3.2.ประชมุคณะท างานความร่วมมอืกลุม่ประเด็นสาธารณสขุอาเซยีน (ระดบั Cluster) Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle /20 คน5,700.00                      5,700.00                 - 

3.3.ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุสมัชชาอนามัยโลกสมัยที ่75 (World Health Assembly) /20 คน -       - 

3.4 ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุความร่วมมอืทวภิาคไีทย-ลาว/20 คน - - 

3.5.ประชมุประจ าเดอืนของศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่งประเทศ /13 คน 2,015.00                      1,860.00                 155.00 

3.6.ประชมุเตรยีมการความร่วมมอืเพือ่รองรับการประชมุนานาชาต ิOn line /25 คน - - 

3.7.ประชมุสนับสนุนกจิกรรมการด าเนนิงานภายใตส้ถานการณ์ Covid-19 /20 คน 3,100.00 3,100.00 - 

4.1 ประชมุเชงิปฏบิตักิารพัฒนาแผนยทุธศาสตร์ ความร่วมมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย /25 คน 7,975.00 7,975.00 - 

4.2 โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารการจัดท าแผนปฏบิตักิาร การด าเนนิงานศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย ประจาปี 2566 - 2567 /25 คน-                                -       

(4) กจิกรรมทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการในเดอืน ก.พ. *ปรบัแผนคร ัง้ที ่1 ไตรมาส1 17,905.00 

A. คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการ [กจิกรรมที ่1คชจ. บรหิาร+ 5+6 จดัจา้ง] 15,890.00 

1.1 จา้งพนักงานขบัรถยนตร์าชการ 12,480.00 

1.2.1 จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร (PO) 1,250.00 

1.2.2 จา้งซอ่มแซมครุภัณฑ ์ส านักงาน - 

1.2.3 จา้งซอ่มอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ - 

1.2.4 จา้งซอ่มยานพาหนะ(รวมพรบ.) - 

1.3.1. คา่วัสดสุ านักงาน+วัสดคุอมพวิเตอร์ - 

1.3.2. คา่น ้าดืม่ 340.00 

1.3.3. คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ 500.00 

1.3.4. คา่จา้งถา่ยเอกสาร - 

1.4.1 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ อืน่ๆ 1,200.00 

1.4.2 คา่ลงทะเบยีน - 

1.4.3 คา่ผา่นทางพเิศษ 120.00 

5.1. พัฒนาระบบฐานขอ้มลูความร่วมมอืระหวา่งประเทศ - 

5.2. พัฒนาระบบฐานขอ้มลู คูม่อืการลาศกึษา ฝึกอบรม ปฏบิตักิารวจัิยดงูาน ประชมุ สมัมนา และน าเสนอผลงาน วชิาการ ณ ตา่งประเทศ-                                

6.1.การสนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางอาเซยีนตามพรบ. ของกพ -                                
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B. คา่ใชจ้า่ยในการอบรมสมัมนา [กจิกรรมที ่2 +3+4] 2,015.00                      

2.1 การพัฒนาศกัยภาพเพือ่การยกระดบัทักษะภาษาองักฤษส าหรับงานดา้นตา่งประเทศ/40 คน -                                

2.2. การพัฒนาความรูด้า้นพธิกีารทตูและการรับรองแขกตา่งประเทศ / 30 คน -                                

3.1.ประชมุคณะกรรมการความร่วมมอืดา้นตา่งประเทศ /25 คน -                                

3.2.ประชมุคณะท างานความร่วมมอืกลุม่ประเด็นสาธารณสขุอาเซยีน (ระดบั Cluster) Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle /20 คน-                                

3.3.ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุสมัชชาอนามัยโลกสมัยที ่75 (World Health Assembly) /20 คน -                                

3.4 ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุความร่วมมอืทวภิาคไีทย-ลาว/20 คน -                                

3.5.ประชมุประจ าเดอืนของศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่งประเทศ /13 คน 2,015.00                      

3.6.ประชมุเตรยีมการความร่วมมอืเพือ่รองรับการประชมุนานาชาต ิOn line /25 คน -                                

3.7.ประชมุสนับสนุนกจิกรรมการด าเนนิงานภายใตส้ถานการณ์ Covid-19 /20 คน -                                

4.1 ประชมุเชงิปฏบิตักิารพัฒนาแผนยทุธศาสตร์ ความร่วมมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย /25 คน -                                

4.2 โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารการจัดท าแผนปฏบิตักิาร การด าเนนิงานศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย ประจ าปี 2566 - 2567 /25 คน-                                

(4)  กจิกรรมทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการในเดอืน ม.ีค. *ปรบัแผนคร ัง้ที ่1 ไตรมาส1 148,777.00                  

A. คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการ [กจิกรรมที ่1คชจ. บรหิาร+ 5+6 จดัจา้ง] 134,912.00                  

1.1 จา้งพนักงานขบัรถยนตร์าชการ 12,480.00                    

1.2.1 จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร (PO) 1,250.00                      

1.2.2 จา้งซอ่มแซมครุภัณฑ ์ส านักงาน 10,000.00                    

1.2.3 จา้งซอ่มอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ -                                

1.2.4 จา้งซอ่มยานพาหนะ(รวมพรบ.) -                                

1.3.1. คา่วัสดสุ านักงาน+วัสดคุอมพวิเตอร์ 10,000.00                    

1.3.2. คา่น ้าดืม่ 340.00                          

1.3.3. คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ 500.00                          

1.3.4. คา่จา้งถา่ยเอกสาร -                                

1.4.1 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ อืน่ๆ 1,200.00                      

1.4.2 คา่ลงทะเบยีน 3,500.00                      

1.4.3 คา่ผา่นทางพเิศษ 120.00                          

5.1. พัฒนาระบบฐานขอ้มลูความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 20,000.00                    

5.2. พัฒนาระบบฐานขอ้มลู คูม่อืการลาศกึษา ฝึกอบรม ปฏบิตักิารวจัิยดงูาน ประชมุ สมัมนา และน าเสนอผลงาน วชิาการ ณ ตา่งประเทศ-                                

6.1.การสนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางอาเซยีนตามพรบ. ของกพ 75,522.00                    

B. คา่ใชจ้า่ยในการอบรมสมัมนา [กจิกรรมที ่2 +3+4] 13,865.00                    

2.1 การพัฒนาศกัยภาพเพือ่การยกระดบัทักษะภาษาองักฤษส าหรับงานดา้นตา่งประเทศ/40 คน -                                

2.2. การพัฒนาความรูด้า้นพธิกีารทตูและการรับรองแขกตา่งประเทศ / 30 คน -                                

3.1.ประชมุคณะกรรมการความร่วมมอืดา้นตา่งประเทศ /25 คน 3,875.00                      

3.2.ประชมุคณะท างานความร่วมมอืกลุม่ประเด็นสาธารณสขุอาเซยีน (ระดบั Cluster) Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle /20 คน-                                

3.3.ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุสมัชชาอนามัยโลกสมัยที ่75 (World Health Assembly) /20 คน -                                

3.4 ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุความร่วมมอืทวภิาคไีทย-ลาว/20 คน -                                

3.5.ประชมุประจ าเดอืนของศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่งประเทศ /13 คน 2,015.00                      

3.6.ประชมุเตรยีมการความร่วมมอืเพือ่รองรับการประชมุนานาชาต ิOn line /25 คน -                                

3.7.ประชมุสนับสนุนกจิกรรมการด าเนนิงานภายใตส้ถานการณ์ Covid-19 /20 คน -                                

4.1 ประชมุเชงิปฏบิตักิารพัฒนาแผนยทุธศาสตร์ ความร่วมมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย /25 คน 7,975.00                      

4.2 โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารการจัดท าแผนปฏบิตักิาร การด าเนนิงานศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย ประจ าปี 2566 - 2567 /25 คน-                                
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สรปุประชุมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “แนวทาง
ปฏบิตัติามกฎกระทรวง และหนงัสอืเวยีน

กรมบญัชกีลางเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้ง” 
ระหวา่งวนัที ่1 – 3 ธนัวาคม 2564 

ณ โรงแรม กรนีเนอรี ่รสีอรท์ เขาใหญ ่
จงัหวดันครราชสมีา 

จดัโดย : กองคลงั กรมอนามยั 
ประธาน : นายแพทยส์วุรรณชยั วฒันายิง่เจรญิชยั  

  อธบิด ีกรมอนามยั

วทิยากร : นางธนพร จแูยม้ 
    สํานกังานคลงั จงัหวดัระยอง 

เนือ้หาเกีย่วกบัการอบรม : 
หนังสอืเวยีนกรมบัญชกีลาง ว.845 มเีจตนารมเพือ่

(1) ตอ้งการส่งเสริมการจัดซื้อ/จา้งกับผู ้
ประกอบวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) 
โดยใหห้น่วยงาน จัดซื้อ/จา้ง กับผูป้ระกอบการ 
SME ตามรายการสนิคา้หรือบรกิารทีม่ตีามรายชือ่
ตามที ่สนง.สง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม  (สสว . )  ได ข้ึ้นบัญชีไว  ้โดยให ใ้ช เ้งิน 
งบประมาณจัดซื้อ/จา้ง ไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 30 
ของ งบประมาณในการจัดซือ้/จา้งโดยตรวจสอบ
จาก www.thaismegp.com 
ใหร้ายงานผลการจัดซื้อจ า้งดังกล่าว (ตาม
ภาคผนวก 1) ภายใน 60 วันนับถัดจากวันสิ้นปี 
งบประมาณ 

(2) ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจา้งพัสดุที่ผลติ
ภายในประเทศ Made In Thailand  (MIT) โดย
ใหห้น่วยงานกําหนดใน ขอบเขตของงานหรือ
รายละเอยีดคุณลักษณะของพัสดุที่ใชง้านจา้งว่า 
“ใหใ้ชพ้ัสดุส่งเสริมการผลติภายในประเทศ” ไม่
นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 ของพัสดุที่จะใชใ้นงานจา้ง 
กรณี มีความจําเป็นตอ้งใชพ้ัสดุที่ผลติจาก ตปท. 
เช่น  อ ะ ไหล่  ที่ มี ค ว าม จํ า เ ป็ นต อ้ ง ร ะบุคุณ
ลักษณะเฉพาะและจําเป็นตอ้งใชข้อง ตปท. และมี
ราคาไมเ่กนิ 2 ลา้นบาท  ใหเ้สนอหัวหนา้หน่วยงาน
ของรัฐพจิารณา โดยเสนอไปพรอ้มกับขัน้ตอนการ
ขอความเห็นชอบ รายงานขอซือ้ขอจา้ง(ขอ้22) ก็
ไดต้รวจสอบรายชือ่ผูป้ระกอบการทีไ่ดร้ับรองและ
ออกเครื่องหมายสินคา้ที่ผลิตภายในประเทศ 
( Made in Thailand)  ไ ด ้ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์ข อ ง สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย www.mit.fti.or.th 
การตรวจรับพัสดุ  การตรวจสอบพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ ดังน้ี (1).กรณีเป็นพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ ใหต้รวจสอบรายการพัสดุที่ได ้
รั บ รองและออก เค รื่ อ งหมายการค า้ที่ผลิต

ภายในประเทศจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย (2) กรณีทีเ่ป็นพัสดุทีไ่ม่ใชร่ายการตาม ขอ้1 
ใหต้รวจสอบขอ้มูลที่ปรากฏบนสลากของสนิคา้ 
(3) ใหค้ณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผูจ้ัดทํา
รายงานผลการใชพ้ัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
(ภาคผนวก4) เสนอหัวหนา้หน่วยงานเพือ่รับทราบ
พรอ้มกบัรายงานผลการตรวจรับงานในงวดสดุทา้ย

(3) การจดัซือ้/จา้งพสัดุทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม  (ไมบ่งัคบั) 
สามารถตรวจสอบบัญชรีายชือ่สนิคา้และบรกิารได ้
ที ่http://gp.pcd.go.th ของกรมควบคมุมลพษิ 

ประเด็นทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัหนว่ยงาน /ดําเนนิการ 
( 1) . จั ด ซื้ อ จั ด จ ้า ง โ ด ย ส่ ง เ ส ริ ม

ผูป้ระกอบการ วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SME) ในเชงิพื้นที่ ใหเ้ชญิผูป้ระกอบการไม่นอ้ย
กว่า 6 รายมาเสนอราคาโดยวธิีการคัดเลือก และ
จัดซื้อจัดจา้งใหไ้ด ้ไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 30 ของ 
งบประมาณในการจัดซือ้/จา้งประจําปีงบประมาณ 

(2) จัดทํารายงานภาคผนวก 1 รายงานผล
การจัดซือ้จัดจา้งกับผูป้ระกอบการ SMEs ส่งกอง
คลัง กรมอนามัย เพื่อกองคลังรวบรวมส่ง สสว. 
ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และ
จัดทํารายงานภาคผนวก 4 รายงานผลการใชพ้ัสดุ
ทีผ่ลติในประเทศ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เป็นผูจ้ัดทํารายงานเสนอหัวหนา้หน่วยงานรับทราบ
พรอ้มกบัรายงานผลการตรวจรับงานงวดสดุทา้ย  

(3) อุสรรคที่พบคือเว็บไซต์ สสว. คน้หา
แลว้ไม่พบรายการสนิคา้ที่ตอ้งการจัดซื้อจัดจา้ง 
รวมถงึผูป้ระกอบการฯทีข่ ึน้ทะเบยีนเรยีบรอ้ยแตไ่ม่
ระบรุายการสนิคา้จงึไมส่ามารถจัดซือ้จัดจา้งได ้ 

เอกสารประกอบ 
https://www.cgd.go.th/cs/internet/internet/I
nfoGraphicListNewsItemDef.html?page_local
e=th_TH 

ผูจ้ัดทํารายงาน 
น.ส.สมประสงค ์ภาผล นักจัดการงานทั่วไป 

น.ส.พัทธนันท ์ วังเสนา นักวชิาการพัสด ุ
28/12/2564 

เอกสารแนบ 2

http://www.thaismegp.com/
http://ti.or.t/
http://gp.pcd.go.th/


)๕.๒/ว (Ur คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามท่ี ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

พ 5)  สิงหาคม ๒๔๖๔
เร่ือง อนุมตยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐ 

ต้องการส่งเสริมหรือสนับสบุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๖๓
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราขการจังหวัด ผู้ว่าราขการ 

กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถ่ิน และหัวหน้าหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย คู่มือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริม

หรือสนับสบุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๖๓
ตามท่ีกระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐ 

ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๖๓ ซ่ีงมืผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๔๖๓ 
และคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) 
โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ไต้มีหนังสือ 
ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว ๘๙ ลงวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ 
ตามกฎกระทรวงๆ  จากการดำเนินการท่ีผ่านมา กรมบัญชีกลางได้รับทราบปัญหาจากการออกกฎกระทรวงๆ  
และหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ดังน้ี ๑) การสมยอมกันในการเสนอราคาของผู้ประกอบการ 
โดยเฉพาะในงานจ้างก่อสร้าง เน่ืองจากกฎกระทรวงฯ และหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ กำหนดหลักเกณฑ์ 
ว่า หากมืผู้ประกอบการ SMEs ท่ีฃ้ึนทะเบียนสินค้าหรืองานบริการตรงกับท่ีหน่วยงานของรัฐจะดำเนินการ 
จัดซ้ือจัดจ้าง ในจังหวัดท่ีหน่วยงานของรัฐผู้จัดซ้ือจัดจ้างต้ังอยู่ไม่น้อยกว่า ๓ ราย ให้จัดซ้ือจัดจ้างกับ 
ผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดท่ีหน่วยงานของรัฐต้ังอยู่ก่อน ทำให้ผู้ประกอบการรวมตัวกันไปข้ึนทะเบียน 
เป็นผู้ประกอบการ SMEs กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพ่ือให้ได้สิทธิ 
ในการเชีญเช้ามาย่ืบช้อเสนอก่อน ประกอบกับการท่ีหน่วยงานของรัฐเองก็เชิญเฉพาะผู้ประกอบการรายเดิม 
เช้าย่ืนข้อเสนอ ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ๒) การด้นหารายการสินค้าหรืองานบริการ 
ท่ี wvwv.thaismegp.com ของ สสว. พบปัญหา คือ ในการรับข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs สสว. ไม่ได้ 
ให้ผู้ประกอบการ SMEs นำรายละเอียดของพัสดุท่ีขายหรือรายละเอียดของงานที'รับจ้างมาระบุไว้ในเว็บไซต์ 
ทำให้หน่วยงานของรัฐไม'สามารถด้นหารายการสินค้าและงานบริการต่าง  ๆได้ ๓) เน่ืองจากการกำหนดหลักเกณฑ์ 
ตังกล่าวมีข้ันตอนท่ีต้องปฏิบัติเพ่ิมเติมซ่ึงมีรายละเอียดค่อนช้างมากและมีความยุ่งยากซับซ้อน จึงทำให้ 
หน่วยงานของรัฐยังมีความไม่เช้าใจและไม่สามารถดำเนินการให้ถูกต้องได้ ประกอบกับในการประกาศใช้บังคับ 
กฎกระทรวงฯ และหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ มีหน่วยงานของรัฐหลายแห่งได้รับทราบ 
หนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติภายหลังวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ ทำให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ล่วงเลยมาจนถึงข้ันตอนการประกาศเชิญซวนหรือออกหนังสือเชิญซวน หรือประกาศผลผู้ฃนะหรือผู้ได้รับการดัดเลือกแล้ว 
โดยไม,ได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ และหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐทำหนังสือ

/ฃอ ...



ขออนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงๆ  และหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติดังกล่าวเป็นจำนวนมาก 
คณะกรรมการวินิจฉัย จึงได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๓๒ ลงวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ สำหรับการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีได้ดำเนินการต้ังแต่วันท่ี 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ น้ัน

คณะกรรมการวินิจฉัยนิญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย)
โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า 
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการ 
จัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดไว้ จึงอาศัยอำนาจ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔ วรรคหน่ึง (๖) 
ประกอบมาตรา ๒๙ วรรคหน่ึง (๔) และ (๗) อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ และกำหนดแนวทาง 
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ดังน้ี

๑. ยกเว้นการดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ ในกรณีดังต่อไปน้ี 
๑.๑ ข้อ ๗ (๒) (ก) ๑) ๒)
๑.๒ ข้อ ๗ วรรคสอง
๑.๓ ข้อ ๒๗/๓ (๒) (ข) และวรรคสอง
๑.๔ ขอ ๒๗/๓(๓)
๑.๕ ข้อ ๒๗/๓ วรรคสอง

๒. ยกเลิกหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปีญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยให้ปฏิบัติตามคู่มีอการปฏิบัติ 
ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย

๓. หนังสือเวียนฉบับน๋ีให้มีผลใช้บังคับกับการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีได้เผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญขวน 
หรือหนังสือเชิญขวน ต้ังแต่วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถิอ

(นายประภาศ คงเอียด)
อธิบดีกรมบัญฃีกลาง

ปฏิบัติราขการแทนปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ 
ฝ่ายเลขานุการ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๓ 
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ -  ๖



คูมอ

การปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ 
และวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ 

ท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

แนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจรัยปัญหาการซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕:.๒/ว ๘๔๔ 

ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๔๖๔



สารบญ

เร่ือง หน้า
เจตนารมณ์ของการออกกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ ๑
และวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒<£๖๓
การเตรียมการ ๒
การดำเนินการ ๒

การจัดซ้ือ ๒
- การจัดทำร่างขอบเขตของงาน ๒ 

หรือกำหนดรายละเอียดคุณลักษ๓ะเฉพาะของพัสดุ
- การตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs ๓
- การจัดซ้ือโดยวิธีคัดเลือก ๓
- การจัดซ้ือโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๔

การจัดจ้างก่อสร้าง ๖
- การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ๖
- การกำหนดเง่ือนไขและคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ ๗
- การตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs ๗
- การจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก ๗
- การจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๘

การจัดจ้างท่ีมิใข่งานก่อสร้าง ๙
- การจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดเง่ือนไข ๙ 

และคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ
- การกำหนดเง่ือนไขและคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ ๑๐
- การตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs ๑๐
- การจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ๑๐
- การจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๑๑

การกำหนดเง่ือนไขเอกสารประกวดราคากรณีการให้แต้มต่อ ๑๒
การต่อรองราคากรณีผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาเกินวงเงินงบประมาณท่ีจะจัดซ้ือจัดจ้าง ๑๒
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ๑๓
กรณีการจัดซ้ือจัดจ้างคเงหน่ึงท่ีมีวงเงินไม่เกิน <£๐๐,๐๐๐ บาท ๑๔
การให้สัตยาบัน ๑๔

แนวทางการดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด ๒ ข้อ ๖ (๒) และ (๔) ๑๔
แนวทางการดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด ๗/๒ การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีเป็นมิตรสับสิงแวดล้อม ๑๔
ภาคผนวก ๑ 
ภาคผนวก ๒ 
ภาคผนวก ๓
ภาคผนวก ๔



๑. เจตนารมณ์ของการออกกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริม 
หรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
เจตนารมณ์ของการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามกฎกระทรวงฯ มี ๒ กรณี ไต้แก,
๑.๑ ส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการ SMEs ตามรายการสินค้าหรือบริการ 
ท่ีมีรายซ่ือตามท่ีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้'ข้ึน'บัญชีไว้ โดยให้ไข้เงินงบประมาณ 
จัดซ้ือจัดจ้างพัสดุดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีอยู่ในบัญชีรายซ่ือ 
ผู้ประกอบการ SMEs ซ่ีงการส่งเสริมหรือสนับสนุนแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่

๑.๑.๑ การส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในเซิงพ้ืนท่ี โดยพิจารณา ดังน้ี
๑.๑.๑.๑ กรณีท่ีหน่วยจัดซ้ือจัดจ้างซ่ึงเป็นหน่วยท่ีไต้รับงบประมาณและเป็นผู้ใข้พัสดุน้ันเอง 

ให้พิจารณาผู้ประกอบการ SMEs ในพ้ืนท่ีของหน่วยท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณน้ัน
๑.๑.๑.๒ กรณีท่ีหน่วยจัดซ้ือจัดจ้างเป็นหน่วยท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ และเม่ือได้พัสดุแล้ว 

หน่วยจัดซ้ือจัดจ้างจะต้องจัดสรรพัสดุไปให้ผู้ใข้พัสดุซ่ึงอยู่ต่างพ้ืนท่ี ให้พิจารณาผู้ประกอบการ SMEs 
ในพ้ืนท่ีของหน่วยท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๑.๑.๑.๓ กรณีท่ีหน่วยจัดซ้ือจัดจ้างไม่ใช่หน่วยท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเพียงผู้ดำเนินการ 
จัดซ้ือจัดจ้างแทนหน่วยท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณแห่งอ่ืน โดยเม่ือจัดซ้ือจัดจ้างแล้ว หน่วยจัดซ้ือจัดจ้าง 
ต้องจัดสรรพัสดุไปให้กับหน่วยท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณน้ัน  ๆให้พิจารณาผู้ประกอบการ SMEs ในพ้ืนท่ี 
ของหน่วยท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ

๑.๑.๑.๔ กรณีท่ีหน่วยจัดซ้ือจัดจ้างเป็นหน่วยท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ แต่ต้องจัดซ้ือ 
จัดจ้างพัสดุเพ่ือไปใช้ในพ้ืนท่ีอ่ืนซ่ึงไม่ใช่ท่ีต้ังท่ีหน่วยจัดซ้ือจัดจ้างต้ังอยู่ ให้พิจารณาผู้ประกอบการ SMEs 
ในพ้ืนท่ีท่ีจะไปใช้พัสดุน้ัน

๑.๑.๒ การให้แต้มต่อด้านราคากับผู้ประกอบการ SMEs ให้พิจารณากรณีการเสนอราคาสูงกว่า 
ราคาต่ําสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละ ๑๐ 

๑.๒ ส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีผสิตภายในประเทศ
เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ใช้สินค้าท่ีผลิตภายในประเทศ และการให้แต้มต่อแก'ผู้ประกอบการไทย 

ในการเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ประกอบการต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ โดยกำหนดงานออกเป็น 
๓ ประเภท ดังน้ี

๑.๒.๑ กรณีการจัดซ้ือ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
๑.๒.๒ กรณีการจัดจ้างงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการ 

งานก่อสร้างว่า ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของพัสดุท่ีจะใช้ในงานก่อสร้าง 
โดยใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าท่ีเป็นพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อน ซ่ึงต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
ของปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าท่ีใช้ในงานก่อสร้างท้ังหมดในคร้ังน้ัน หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าแล้ว 
ยังไม,ครบร้อยละของมูลค่าท่ีกำหนดให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐ 
ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอ่ืนเพ่ือให้ครบร้อยละ ๖๐

๑.๒.๓ กรณีงานจ้างท่ีมิใช่งาบจ้างก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดในขอบเขตของงานหรือ 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะใช้ในงานจ้างว่า “ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม,น้อยกว่า 
ร้อยละ ๖๐ ของพัสดุท่ีจะใช้ในงานจ้าง”

หลักการดังกล่าวข้างต้น'ใช้'บังคับสำหรับการจัดซ้ือ การจัดจ้างก่อสร้าง การจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
และการเช่าลังหาริมทรัพย์ แต่ไมใช้กับการจ้างท่ีปรึกษา และการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
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la. บีญหาการสมยอมกันในการเสนอราคา
เน่ืองจากได้รับเร่ืองร้องเรียนว่า กรณีท่ีกฎกระทรวงฯ กำหนดหลักเกณฑ์ว่า หากมีผู้ประกอบการ SMEs 

ท่ีฃ้ึนทะเบียนสินค้าหรืองานบริการตรงกับท่ีหน่วยงานของรัฐจะดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในจังหวัดท่ีหน่วยงานของรัฐ 
ผู้จัดซ้ือจัดจ้างต้ังอยู่ไม่น้อยกว่า ๓ ราย ให้จัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดท่ีหน่วยงานของรัฐ 
ต้ังอยู่ก่อน โดยในงานจ้างก่อสร้าง จังหวัดท่ีไม่มีผู้ประกอบการ SMEs แต่ต่อมาได้มีการรวมตัวกันของผู้ประกอบการ 
ไปดำเนินการข้ึนทะเบียนเบ็เนผู้ประกอบการ SMEs เพ่ือให้เกิดสิทธิภายในกลุ่มของตนเองในการเฃิญ 
เข้ามาย่ืนข้อเสนอก่อน จึงเป็นการสมยอมกันเพ่ือให้เกิดสิทธ๋ึดังกล่าว ก่อให้เกิดการแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรม 
ตังบ้ัน เพ่ือเป็นการแก้ไขบีญหาดังกล่าวจึงแก้ไขโดยให้เปล่ียนจากเดิม “ให้เฃิญผู้ประกอบการ SMEs 
เข้ามาเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๓ ราย” เป็น “ให้เขิญผู้ประกอบการ SMEs เข้ามาเสนอราคา 
โดยวิธีคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๖ ราย”
๓ .  การเตรียมการ

การคำนวณงบประมาณร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีอยู่ในบัญฃีรายซ่ือ 
ผู้ประกอบการ SMEs ให้หน่วยงานของรัฐคำนวณจากงบประมาณของรายการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
สำหรับการจัดซ้ือจัดจ้าง ณ วันท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณทุกคร้ัง โดยให้หน่วยงานของรัฐนำรายการพัสดุ 
ท่ีจะจัดซ้ือจัดจ้างไปตรวจสอบท่ี WWW.thaismegp.com ว่ารายการพัสดุท่ีจะจัดซ้ือจัดจ้างตังกล่าวตรงกับ 
รายการสินค้าหรือบริการท่ี สสว. ได้ข้ึนทะเบียนไว้หรือไม่ และรายการพัสดุท่ีตรงกับการข้ึนทะเบียนบ้ัน 
มีจำนวนก่ีรายการ เป็นมูลค่าเท่าใด เพ่ือนำข้อมูลตังกล่าวไปจัดทำแผนการจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs 
และนำข้อมูลไปกำหนดไว้ในตารางภาคผนวก ๑ ท่ีแนบท้ายต่อไป 

ตัวอย่างการคำนวณ
รายการพัสดุท่ีหน่วยงานของรัฐจะจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณบ้ันมีบ้ังหมดจำนวน ๑๐๐ รายการ งบประมาณ 

รวม ๕๐๐ ล้านบาท เม่ือหน่วยงานของรัฐคำเนินการตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีรายการพัสดุท่ีหน่วยงานของรัฐ 
ประสงค์จะจัดซ้ือจัดจ้างอยู่ในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs จำนวน ๕ รายการ 
งบประมาณท่ีต้องใช้ในการจัดซ้ือจัดจ้าง ๕ รายการตังกล่าว เป็นเงิน ๑๐ ล้านบาท ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือ 
จัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณ ๑๐ ล้านบาท หน่วยงานของรัฐ 
ต้องจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่า ๓ ล้านบาท

ซ่ึงพัสดุ ๕ รายการท่ีอยู่ในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายซ่ือ SMEs ดังกล่าวบ้ัน หน่วยงานของรัฐสามารถ 
เลือกซ้ือหรือจ้างรายการใดรายการหน่ึง หรือหลายรายการ โดยต้องไม่น้อยกว่ามูลค่า ๓ ล้านบาท ก็ได้
๔. การดำเนินการ 

๔.๑ การจัดซ้ือ
๔.๑.® การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๔.๑.๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือกำหนดรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และเป็นพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ

๔.๑.๑.๒ กรณีท่ีพัสดุท่ีหน่วยงานของรัฐต้องการใช้งานเป็นพัสดุท่ีไม่มีผลิตภายในประเทศ 
หน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 
โดยไม่ต้องกำหนดว่าเป็นพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ กรณีบ้ีไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาบของรัฐ 
หรือผู้มีอำนาจเหนือข้ึนไปหน่ึงช้ัน
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๓

๔.๑.๑.๓ ในกรณีท่ีพัสดุท่ีหน่วยงานของรัฐต้องการใช้งานเป็นพัสดุท่ีมีผลิตภายในประเทศ 
แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ หรือมีผู้ประกอบการเช้าย่ืนข้อเสนอจำนวนน้อยราย หรือมีความจำเป็น 
จะต้องมีการใช้พัสดุท่ีผลิตจากต่างประเทศหรือนำเช้าพัสดุจากต่างประเทศให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา โดยจะเสนอ 
ไปพร้อมกับข้ันตอนขอความเห็นขอบรายงานขอซ้ือขอจ้างก็ไต้ ในกรณีดังน้ี

(๑) เป็นการจัดหาอะไหล่ท่ีมีความจำเป็นจะต้องระบุคุณลักษณะเฉพาะ 
และจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

(๒) กรณีมีความจำเป็นจะต้องมีการใช้พัสดุท่ีผลิตหรือนำเช้าจากต่างประเทศ 
ซ่ึงเป็นการจัดหาคร้ังหน่ึงท่ีมีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท หรือราคาพัสดุท่ีนำเช้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วย 
ไม,เกิน ๒ ล้านบาท

กรณีนอกจากวรรคหน่ึง (๑) และ (๒)ให้เสนอผู้มีอำนาจเหนือข้ึนไปหน่ึงข้ันเพ่ืออนุมัติ 
กรณีตามวรรคหน่ึง (๒) หากพิจารณาแล้วสามารถแยกราคาต่อหน่วยได้ว่า 

ราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๒ ล้านบาท กรณีน้ีแม้วงเงินรวมท้ังสัญญาจะเกิน ๒ ล้านบาท ล้าเช้ากรณีใดกรณีหน่ึง 
ให้ขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แต่หากไม่สามารถแยกพิจารณาราคาต่อหน่วยได้ ก็ให้พิจารณาจาก 
มูลค่าของสัญญา ล้าไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้ขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๔.®.๒ การตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายข่ือผู้ประกอบการ SMEs
เม่ือดำเนินการกำหนดรายละเอียดตามข้อ ๔.๑.๑ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐนำรายละเอียด 

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีประสงค์จะจัดซ้ือน้ันไปตรวจสอบท่ี www.thaismegp.com ว่า พัสดุท่ีหน่วยงานของรัฐ 
ต้องการจัดซ้ือน้ันมีผู้ประกอบการ SMEs มาข้ึนทะเบียนสินค้าไว้ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
ท่ีหน่วยงานของรัฐกำหนดไว้หรือไม่ โดยการค้นหารายข่ือผู้ประกอบการ SMEs ให้ดูว่ารายละเอียดคุณลักษณะ 
เฉพาะของพัสดุ (Spec) ท่ีผู้ประกอบการ SMEs ท่ีได้ข้ึนทะเบียนไว้กับ สสว. น้ันตรงกับความต้องการ 
ของหน่วยงานของรัฐท่ีต้องการจัดซ้ือ จากน้ันให้ดำเนินการดังน้ี

๔.๑.๒.๑ หากตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีสินค้าท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงกับ 
ความต้องการของหน่วยงานของรัฐท่ีต้องการจัดซ้ือ กรณีน้ีก็ไม่ต้องจัดซ้ือพัสดุดังกล่าวกับผู้ประกอบการ SMEs 

๔.๑.๒.๒ หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีสินค้าท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงกับ 
ความต้องการของหน่วยงานของรัฐท่ีต้องการจัดซ้ือ ให้ดำเนินการดังน้ี

(๑) กรณีท่ีสินค้าดังกล่าวมีผู้ประกอบการ SMEs นำสินค้ามาข้ึนทะเบียนไว้ 
และมีต้ังแต่ ๖ รายข้ึนไป ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซ้ือโดยวิธีคัดเลือกกับผู้ประกอบการ SMEs ก่อน

(๒) กรณีท่ีสินค้าดังกล่าวมีผู้ประกอบการ SMEs นำสินค้ามาข้ึนทะเบียนไว้ 
แต่มีน้อยกว่า ๖ ราย ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซ้ือตามวิธีการท่ีกำหนดในพระราชบัญญัติการจัดซ้ือ 
จัดว้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ 

๔.๑.๓ การจัดซ้ือโดยวิธีคัดเลือก
เม่ือดำเนินการตามข้อ ๔.๑.๒ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำหนังสือเฃิญซวน พร้อมท้ัง 

ส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของงานไปให้ผู้ประกอบการ SMEs ด้วย โดยให้ดำเนินการดังน้ี 
๔.๑.๓.๑ หากกรณีปรากฏว่า ในจังหวัดท่ีหน่วยจัดซ้ือต้ังอยู่หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ีท่ีจะใช้พัสดุ 

มีรายข่ือผู้ประกอบการ SMEs และมีไม่น้อยกว่า ๖ ราย ให้จัดซ้ือจากผู้ประกอบการ SMEs ท่ีหน่วยจัดซ้ือต้ังอยู่ 
หรืออยู่ในพ้ืนท่ีท่ีจะใช้พัสดุก่อน โดยเชิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย เช้ามาเสนอราคา

/ตัวอย่าง ...
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ตัวอย่าง
(๑) หน่วยงานของรัฐต้ังอยู่ในจังหวัด ก. มีความประสงค์จะจัดซ้ือโต๊ะสำนักงาน 

เม่ือตรวจสอบรายซ่ือแล้วพบว่า จังหวัด ก. มีรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs ท่ีอยู่ในจังหวัด ก. จำนวน ๘ ราย 
ให้เชิญขวนผู้ประกอบการ SMEs จำนวน ๘ รายดังกล่าวเช้ามาเสนอราคา โดยใช้วิธีคัดเลือก โดยเชิญไม่น้อยกว่า ๖ราย

(๒) หน่วยงานของรัฐต้ังอยู่ในจังหวัด ก. มีความประสงค์จะจัดซ้ือโต๊ะสำนักงาน 
เม่ือตรวจสอบรายซ่ือแล้วพบว่า จังหวัด ก. ไม่มีรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs ท่ีอยู่ในจังหวัด ก. หรือมีแต่ไม,ถึง 
๖ ราย ให้ดำเนินการตามข้อ ๔.๑.๓.๒ ต่อไป

๔.๑.๓.๒ หากกรณีปรากฏว่า ในจังหวัดทีห่น่วยจัดซ้ือต้ังอยู่หรือจังหวัดทีพ้ื่นท่ีทีจ่ะใช้พัสดุ 
ไม่มีรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs หรือมีแต่น้อยกว่า ๖ ราย ให้ตรวจสอบบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายซ่ือ 
ของ สสว. ทุกจังหวัดว่า พัสดุท่ีประสงค์จะจัดซ้ือน้ันมีรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs หรือไม่ หากทุกจังหวัด 
ในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายซ่ือของ สสว. มีรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่า ๖ ราย ให้จัดซ้ือ 
จากผู้ประกอบการ SMEs ท่ีมีรายซ่ือน้ัน โดยเชิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย เข้ามาเสนอราคา

หากในจังหวัดท่ีหน่วยจัดซ้ือต้ังอยู่หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ีท่ีจะใช้พัสดุ มีรายซ่ือ 
ผู้ประกอบการ SMEs น้อยกว่า ๖ ราย ให้หน่วยจัดซ้ือเชิญซวนผู้ประกอบการ SMEs ท่ีมีรายซ่ืออยู่ในจังหวัด 
ท่ีหน่วยจัดซ้ือต้ังอยู่หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ีท่ีจะใช้พัสดุ ให้เชิญในจังหวัดท่ีหน่วยจัดซ้ือต้ังอยู่หรือจังหวัด 
ท่ีพ้ืนท่ีท่ีจะใช้พัสดุก่อน แล้วจึงพิจารณาจังหวัดอ่ืน  ๆ ต่อไป แต่หากในจังหวัดท่ีหน่วยจัดซ้ือต้ังอยู่ 
หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ีท่ีจะใช้พัสดุไม่มีรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs ให้เชิญผู้ประกอบการ SMEs ท่ีมีรายซ่ือ 
อยู่ในจังหวัดอ่ืน  ๆโดยเชิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย

ตัวอย่าง
(๑) หน่วยงานของรัฐท่ีดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ต้ังอยู่ในจังหวัด ก. จะจัดซ้ือโต๊ะ 

สำนักงาน เม่ือดำเนินการตามข้อ ๔.๑.๓.๑ พบว่า จังหวัด ก. มีรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs ท่ีอยู่ในจังหวัด ก. 
จำนวน ๔ ราย ให้เชิญขวนผู้ประกอบการจาก ๔ รายดังกล่าวเช้ามาเสนอราคา และให้เชิญผู้ประกอบการ SMEs 
จากจังหวัดอ่ืน  ๆ เช้ามาเสนอราคา โดยเชิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย

(๒) หน่วยงานของรัฐท่ีดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ต้ังอยู่ในจังหวัด ก. จะจัดซ้ือโต๊ะ 
สำนักงาน เม่ือดำเนินการตรวจสอบรายซ่ือแล้วแล้วพบว่า จังหวัด ก. ไม,มีรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs ท่ีอยู่ใน 
จังหวัด ก. ให้เชิญซวนผู้ประกอบการ SMEs จากจังหวัดอ่ืน  ๆ เช้ามาเสนอราคาด้วย โดยเชิญไม,น้อยกว่า ๖ ราย 

๔.๑.๓.๓ หากกรณีไม่เป็นไปตามข้อ ๔.๑.๓.๑ และข้อ ๔๑.๓.๒ ให้หน่วยจัดซ้ือดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามวิธีการท่ีกำหนดในพระราฃบัญญัติๆ  หากหน่วยจัดซ้ือ ดำเนินการจัดซ้ือโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding : e -  bidding) และใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือกผู้ขนะ หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็น 
ผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซ้ือจาก 
ผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่าราคา 
ต่ําสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละ ๑๐ ท่ีจะเรียกมาทำสัญญาไม,เกิน ๓ ราย

ตัวอย่าง
การเสนอราคาคร้ังน้ีมีผู้เสนอราคา ๕ ราย ได้แก่ บริษัท ก. บริษัท ข. บริษัท ค. 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด A. และห้างหุ้นส,วนจำกัด B. โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด A. และห้างหุ้นส่วนจำกัด B. 
เป็นผู้ประกอบการ SMEs และบริษัท ก. บริษัท ข. และบริษัท ค. เป็นผู้ประกอบการท่ัวไป ซ่ึงผู้เสนอราคา 
แต่ละรายเสนอราคาดังน้ี
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บริษัท ก. ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
บริษัท ข. ๕1๒๐๐,๐๐๐ บาท 
บริษัท ค. ๕,๒๕๐,๐๐๐ บาท 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด A. ๕,๓๐๐,๐๐๐ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด B. ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท

พิจารณาได้ว่าในการเสนอราคาคร้ังน้ี ห้างหุ้นส่วนจำกัด A. และห้างหุ้นส่วนจำกัด B. ซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ 
SMEs ได้เสนอราคาสูงกว่าผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเสนอราคาต่ําสุดแต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ดังน้ัน ในการเสนอราคา 
คร้ังน้ี จึงพิจารณาให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด A. เป็นผู้เสนอราคารายต่ําสุดลำดับท่ี ๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด B. 
เป็นผู้เสนอราคารายต่ําสุดลำดับท่ี ๒ และบริษัท ก. เป็นผู้เสนอราคารายต่ําสุดลำดับท่ี ๓

๔.๑.๓.๔ ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ไปยัง สสว. 
ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันส้ินปีงบประมาณ (ตามภาคผนวก ๑)

ลำหรับหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน่วยงานย่อย ให้รายงานไปท่ีหน่วยงานต้นสังกัด 
และให้หน่วยงานด้นสังกัดรายงานในภาพรวมท้ังหน่วยงานของรัฐไปยัง สสว.

ตัวอย่าง
กรม ข. มีหน่วยงานในสังกัดท่ีต้ังอยู่ในต่างจังหวัด ให้หน่วยงานในสังกัดสรุป 

ผลการจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ไปยังส่วนกลาง เพ่ือให้กรม ข. จัดทำรายงานการจัดซ้ือจัดจ้าง 
กับผู้ประกอบการ SMEs ในภาพรวมของกรม ข. ไปยัง สสว.

๔.๑ . ๔ การจัดซ้ือโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๔.๑.๔.๑ ให้หน่วยงานของรัฐนำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ ๔.๑.๑.๑ 

ไปตรวจสอบท่ี vwvw.mitfti.or.th ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าพัสดุดังกล่าวมีผู้ประกอบการ 
มาข้ึนทะเบียนว่าเป็นพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศหรือไม่ หากกรณีปรากฏดังน้ี

(๑) มีผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรองและออกเคร่ืองหมายสินค้าท่ีผลิต 
ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) ต้ังแต่ ๖ รายข้ึนไป ให้กำหนดในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ว่าเป็นพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ ท่ีได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(๒) ไม่มีผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรองและออกเคร่ืองหมายสินค้าท่ีผลิต 
ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) หรือมีแต่น้อยกว่า ๖ ราย ให้กำหนดในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ว่าเป็นพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ ๔.๑.๑.๒ หรือกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการ 
ตามข้อ ๔.๑.๑.๓ แล้ว

๔.๑.๔.๒ การกำหนดเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังน้ี 
(๑) ให้หน่วยงานของรัฐตรวจรายซ่ือผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรองและออกเคร่ืองหมาย 

สินค้าท่ีผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) ได้ท่ี www.mitfti.or.th ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
หากปรากฏว่า มีผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรองและออกเคร่ืองหมายสินค้าท่ีผลิตภายในประเทศไทย 
(Made in Thailand) ต้ังแต่ ๖ รายข้ึนไป ให้เพ่ิมเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ือๆ  ส่วนท่ี ๒ ดังน้ี “ข้อ ๓.๒ 
สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย”

(๒) กำหนดเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ือฯ ส่วนท่ี ๒ ดังน้ี “ข้อ ๓.๒ สำเนา 
ใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)”
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สำหรับการพิจารณาผลกรณีการกำหนดเง่ือนไฃท่ีให้ผู้ย่ืนข้อเสนอย่ืนสำเนา 
ใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีวัตถุประสงค์เพ่ือนำมาตรวจสอบ 
คุณสมบัติในการให้แต้มต่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs กรณีเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืน 
ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หากผู้ประกอบการ SMEs ไม่ย่ืนสำเนาใบข้ึนทะเบียนๆ  ผู้ประกอบการ SMEs รายน้ัน 
ก็จะไม่ไต้รับสิทธิการไต้แต้มต่อในการเสนอราคาดังกล่าว ดังน้ัน กรณีท่ีผู้ประกอบการ SMEs ไม่ย่ืนสำเนา 
ใบข้ึนทะเบียนฯ ไม'ถือว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันเป็นผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติแต่อย่างใด

(๓) กำหนดเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ือฯ กรณีใข้เกณฑ์ราคาในการพิจารณา
ดัดเลือกผู้ขนะดังน้ี

(๓.๑) ให้กำหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
“๖.๘ หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ีงเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน 
ท่ีไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับ 
ผู้ย่ืบข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนไม,เกิน 
ร้อยละ ๑๐ ท่ีจะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมค้าท่ีจะไต้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs”

(๓.๒) ให้กำหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการ 
พิจารณา “๖.๙ หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงมิใข่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือ 
นิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา 
ท่ีมิไต้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐ 
จัดซ้ือหรือจัดจ้างจากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึน 
ตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมค้าท่ีจะไต้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย 
จะต้องเป็นผู้ประกอบการท่ีเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย”

อน่ึง ให้นำเง่ือนไขข้อ ๔.๑.๔.๒ (๒) (๓) (๓.๑) และ (๓.๒) มาใช้กับวิธีดัดเลือกด้วย 
๔.๒ การจัดจ้างก่อสร้าง

๔.๒.๑ การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
๔.๒.๑.๑ หน่วยงานชองรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

และกำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ท่ีจะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
โดยต้องใชไม,น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุท่ีจะใฃในงานก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา

ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาการใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยหน่วยงานชองรัฐ 
ต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กท่ีต้องใช้ท้ังหมดตามสัญญา

๔.๒.๑.๒ กรณีเม่ือหน่วยงานของรัฐไต้จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการ 
ก่อสร้างแล้ว ทราบว่าพัสดุท่ีจะใซในโครงการก่อสร้างน้ันมีผลิตภายในประเทศแต่หน่วยงานชองรัฐจะไมใช้พัสดุ 
ท่ีผลิตภายในประเทศ หรือจะใช้หรือใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ ๖๐ หากกรณีเป็น ดังน้ี

(๑) กรณีท่ีราคาพัสดุท่ีนำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๒ ล้านบาท 
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขออนุมีตก่อน

/ (๒)...
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(๒) กรณีท่ีราคาพัสดุท่ีนำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยรายการใดรายการหน่ึง 
เกิน ๒ ล้านบาท ให้เสนอผู้มีอำนาจเหนือข้ึนไปหน่ึงช้ันเพ่ือขออนุมัติก่อน

๔.๒.๑.๓ กรณีดังต่อไปน้ีใม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจเหนือข้ึนไป 
หน่ึงช้ันขออนุมัติแต่อย่างใด โดยหน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ตามความต้องการ

(๑) กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐทราบต้ังแต่ต้นว่าโครงการก่อสร้างน้ันต้องใช้พัสดุ 
ท่ีนำเข้าจากประเทศและพัสดุดังกล่าวน้ันไม่มีผลิตภายในประเทศ ซ่ึงทำให้อัตราการใช้พัสดุท่ีผลิต 
ภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุท่ีจะใช้ในงานก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา

(๒) กรณีเม่ือหน่วยงานของรัฐได้จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชี 
รายการก่อสร้างแล้ว ทราบว่าโครงการก่อสร้างน้ันต้องใช้พัสดุท่ีนำเข้าจากต่างประเทศและพัสดุดังกล่าวน้ัน 
ไม่มีผลิตภายในประเทศ ซ่ึงทำให้อัตราการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุ 
ท่ีจะใช้ในงานก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา

๔.๒.๒ การกำหนดเง่ือนไขและคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ
หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดเง่ือนไขและคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ เข่น กำหนดมูลค่า 

ของผลงาน กำหนดเง่ือนไขเก่ียวกับการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง เป็นต้น
๔.๒.๓ การตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs

เม่ือดำเนินการกำหนดเง่ือนไขและคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอตามข้อ ๔.๒.๒ แล้ว 
ให้หน่วยงานของรัฐน่างานก่อสร้างท่ีประสงค์จะจัดจ้างน้ันไปตรวจสอบท่ี www.thaismegp.com ว่า 
งานจ้างก่อสร้างท่ีหน่วยงานของรัฐต้องการจัดจ้างน้ันมีผู้ประกอบการ SMEs มาข้ึนทะเบียนงานก่อสร้างไว้ 
ตรงตามคุณสมบัติและเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐกำหนดไว้หรือไม่ จากน้ันให้ดำเนินการดังน้ี

๔.๒.๓.๑ หากตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีงานก่อสร้างท่ีตรงกับความต้องการของหน่วยงานของรัฐ 
ท่ีต้องการจัดจ้างก่อสร้าง กรณีน้ีก็ไม'ต้องจัดจ้างก่อสร้างกับผู้ปร ะกอบการ SMEs

๔.๒.๓.๒ หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีงานก่อสร้างตรงกับความต้องการของหน่วยงานของรัฐ 
ท่ีต้องการจัดจ้างก่อสร้าง ให้ดำเนินการดังน้ี

(๑) กรณีท่ีงานก่อสร้างดังกล่าวมีผู้ประกอบการ SMEs มาข้ึนทะเบียนไว้ 
และมีต้ังแต่ ๖ รายข้ึนไป ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกกับผู้ประกอบการ SMEs ก่อน

(๒) กรณีท่ีงานก่อสร้างดังกล่าวมีผู้ประกอบการ SMEs มาข้ึนทะเบียนไว้ 
แต่มีน้อยกว่า ๖ ราย ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างตามวิธีการท่ีกำหนดในพระราฃบัญญัติฯ 

๔.๒.๔ การจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
เม่ือดำเนินการตามข้อ ๔.๒.๓ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำหนังสือเขิญซวน พร้อมท้ัง 

ส่งแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เง่ือนไขและคุณสมบัติในการย่ืนข้อเสนอไปให้ผู้ประกอบการ SMEs ด้วย 
โดยให้ดำเนินการดังน้ี

๔.๒.๔.๑ หากกรณีปรากฏว่า ในจังหวัดท่ีหน่วยจัดจ้างก่อสร้างต้ังอยู่หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ี 
ท่ีจะไปดำเนินการก่อสร้างมีรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs และมีไม่น้อยกว่า ๖ ราย ให้จัดจ้างก่อสร้าง 
จากผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดท่ีหน่วยจัดจ้างก่อสร้างต้ังอยู่หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ีท่ีจะไปดำเนินการก่อสร้างก่อน 
โดยเซิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย เข้ามาเสนอราคา

๔.๒.๔.๒ หากกรณีปรากฏว่า ในจังหวัดท่ีหน่วยจัดจ้างก่อสร้างต้ังอยู่หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ี 
ท่ีจะไปดำเนินการก่อสร้างไม่มีรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs หรือมีแต่น้อยกว่า ๖ ราย ให้ตรวจสอบบัญชีรายการ

/พัสดุ ...

http://www.thaismegp.com


-๘-

พัสดุและบัญชีรายซ่ือของ สสว. ทุกจังหวัดว่า พัสดุท่ีประสงค์จะจัดจ้างก่อสร้างน้ันมีรายซ่ือผู้ประกอบการ 
SMEs หรือไม่ หากทุกจังหวัดในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายซ่ือของ สสว. มีรายข่ือผู้ประกอบการ SMEs 
ไม,น้อยกว่า ๖ ราย ให้จัดจ้างก่อสร้างจากผู้ประกอบการ SMEs ท่ีมีราย'ซ่ือน้ัน โดยเชิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย 
เข้ามาเสนอราคา

หากในจังหวัดท่ีหน่วยจัดจ้างก่อสร้างต้ังอยู่หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ีท่ีจะไปดำเนินการ 
ก่อสร้างมีรายข่ือผู้ประกอบการ SMEs น้อยกว่า ๖ ราย ให้หน่วยจัดจ้างก่อสร้างเชิญขวนผู้ประกอบการ SMEs 
ท่ีมีรายซ่ืออยู่ในจังหวัดท่ีหน่วยจัดจ้างก่อสร้างต้ังอยู่หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ีท่ีจะไปดำเนินการก่อสร้าง 
ให้เชิญในจังหวัดท่ีหน่วยจัดจ้างก่อสร้างต้ังอยู่หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ีท่ีจะไปดำเนินการก่อสร้างก่อน 
แล้วจึงพิจารณาจังหวัดอ่ืน  ๆ ต่อไป แต่หากในจังหวัดท่ีหน่วยจัดจ้างก่อสร้างต้ังอยู่หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ี 
ท่ีจะไปดำเนินการก่อสร้างไม่มีรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs ให้เชิญผู้ประกอบการ SMEs ท่ีมีรายข่ืออยู่ในจังหวัดอ่ืน  ๆ
โดยเชิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย เข้ามาเสนอราคา

๔.๒.๔.๓ หากกรณีไม,เป็นไปตามข้อ ๔.๒.๔.๑ และข้อ ๔.๒.๔.๒ ให้หน่วยจัดจ้างก่อสร้าง 
ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างตามวิธีการท่ีกำหนดในพระราขบัญญัติฯ หากหน่วยจัดจ้างก่อสร้างดำเนินการ 
จัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e -  bidding) และใช้เกณฑ์ราคา 
ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ฃนะ หากผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุด 
ของผู้เสนอราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซ้ือจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้เสนอราคา 
ซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืนไม,เกินร้อยละ ๑๐ ท่ีจะเรียก 
มาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

๔.๒.๕ การจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๔.๒.๕.๑ เพ่ิมเง่ือนไขในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ “ข้อ ๑.๙ แผนการใช้ 

พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ” ท้ังน้ีโดยให้แนบตารางภาคผนวก ๒ 
และภาคผนวก ๓ ไปด้วย เว้นแต่กรณีท่ีระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

อน่ึง กรณีท่ีงานก่อสร้างน้ันไม่มีการใช้เหล็กเป็นส่วนประกอบ จะไม่กำหนดให้ย่ืน 
แผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศก็ได้

๔.๒.๕.๒ เพ่ิมเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  ๆ ส่วนท่ี ๒ ดังน้ี “ข้อ ๓.๒ 
ลำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)”

อน่ึง ลำหรับการพิจารณาผลกรณีการกำหนดเง่ือนไขท่ีให้ผู้ย่ืนข้อเสนอย่ืนลำเนา 
ใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีวัตถุประสงค์เพ่ือนำมาตรวจสอบ 
คุณสมบัติในการให้แต้มต่อแก,ผู้ประกอบการ SMEs กรณีเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืน 
ไม,เกินร้อยละ ๑๐ หากผู้ประกอบการ SMEs ไม่ย่ืนลำเนาใบข้ึนทะเบียนฯ ผู้ประกอบการ SMEs รายน้ัน ก็จะไม่ได้ 
รับสิทธิการได้แต้มต่อในการเสนอราคาดังกล่าว ดังน้ัน กรณีท่ีผู้ประกอบการ SMEs ไม่ย่ืนสำเนาใบข้ึนทะเบียนๆ  
ไม่ถือว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันเป็นผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติแต่อย่างใด

๔.๒.๕.๓ เพ่ิมเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ “ข้อ ๔.๙ ผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ท่ีเป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กท่ีผลิต 
ภายในประเทศ โดยย่ืนให้หน่วยงาบของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา”

๔.๒.๕.๔ กำหนดเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  ๆ กรณีใช้เกณฑ์ราคา 
ในการพิจารณาดัดเลือกผู้ชนะดังน้ี

/ (๑) ...



- ๙ -

(๑) ให้กำหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาว่า 
“๖.๘ หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีไม่เกิน 
ร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนไม,เกินร้อยละ ๑๐ ท่ีจะเรียก 
มาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ย่ืนข้อเสนอที,เป็นกิจการร่วมค้าท่ีจะได้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย 
จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs”

(๒) ให้กำหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาว่า 
“๖.๙ หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงมิใซ่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคล 
ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิได้ 
ถือลัญฃาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐ 
จัดซ้ือหรือจัดจ้างจากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญฃาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึน 
ตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมค้าท่ีจะไค้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย 
จะต้องเป็นผู้ประกอบการท่ีเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย”

อน่ึง (๑) ให้นำเง่ือนไขข้อ ๔.๒.๔.๑ ข้อ ๔.๒.๔.๒ ข้อ ๔.๒.๔.๓ และข้อ ๔.๒.๔.๔ (๑) และ (๒) 
มาใช้กับวิธีดัดเลือกด้วย

(๒) ให้นำเง่ือนไขข้อ ๔.๒.๔.๑ และข้อ ๔.๒.๔.๓ มาใช้กับวิธีเฉพาะเจาะจงด้วย 
เว้นแต่กรณีท่ีวงเงินการจัดจ้างก่อสร้างไม,เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

๔.๓ การจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง
๔.๓.๑ การจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดเง่ือนไขและคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ

๔.๓.๑.๑ หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดร่างขอบเขตของงานและกำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุ 
ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ท่ีจะใช้ในงานจ้างเป็นพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ โดยต้องใข้ไม,น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
ของมูลค่าพัสดุท่ีจะใช้ในงานจ้างท่ีท้ังหมดตามสัญญา

๔.๓.๑.๒ กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐได้แจกแจงรายการพัสดุท่ีจะนำมาใช้ในงานจ้างน้ันแล้ว 
ทราบว่างานน้ันเป็นพัสดุท่ีไม่มีผลิตภายในประเทศ หน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยไม,ต้องกำหนดว่าเป็นพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
กรณีน้ีไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจเหนือข้ึนไปหน่ึงช้ัน

๔.๓.๑.๓ กรณีเม่ือหน่วยงานของรัฐได้แจกแจงรายการพัสดุท่ีจะนำมาใช้ในงานจ้างน้ันแล้ว 
ทราบว่าพัสดุท่ีจะใช้ในงานจ้างน้ันมีผลิตภายในประเทศแต่หน่วยงานของรัฐจะไม่ใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
หรือจะใช้หรือใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ ๖๐ หากกรณีเป็นดังน้ี

(๑) กรณีท่ีราคาพัสดุท่ีนำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๒ ล้านบาท 
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ืออบุน้ติก่อน

(๒) กรณีท่ีราคาพัสดุท่ีนำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยรายการใดรายการหน่ึง 
เกิน ๒ ล้านบาท ให้เสนอผู้มีอำนาจเหนือข้ึนไปหน่ึงช้ันเพ่ืออนุมัติเห็นก่อน

๔.๓.๑.๔ กรณีดังต่อไปน้ีหน่วยงานของรัฐไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
หรือผู้มีอำนาจเหนือข้ึนไปหน่ึงช้ันอนุมัติแต่อย่างใด โดยหน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดขอบเขตของงาน 
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุได้ตามความต้องการ

/ (๑) ...



- ๑ ๐ -

(๑) กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐทราบต้ังแต่ต้นว่างานจ้างน้ันต้องใช้พัสดุท่ีนำเข้า 
จากต่างประเทศและพัสดุดังกล่าวน้ันไม่มีผลิตภายในประเทศ ซ่ึงทำให้อัตราการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุท่ีจะใช้ในงานจ้างท้ังหมดตามสัญญา

(๒) กรณีเม่ือหน่วยงานของรัฐได้แจกแจงรายการพัสดุท่ีจะนำมาใช้ในงานจ้างน้ัน 
แล้วทราบว่างานจ้างน้ันต้องใช้พัสดุท่ีนำเช้าจากต่างประเทศและพัสดุดังกล่าวน้ันไม่มีผลิตภายในประเทศ ซ่ึงทำให้ 
อัตราการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุท่ีจะใช้ในงานจ้างทังหมดตามสัญญา 

๔.๓ .๒ การกำหนดเง่ือนไขและคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ
หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดเง่ือนไขและคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 

และความต้องการของหน่วยงานของรัฐ เข่น กำหนดมูลค่าของผลงาน เนินต้น
๔.๓.๓ การตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายข่ือผู้ประกอบการ SMEs

เม่ือดำเนินการกำหนดเง่ือนไขและคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอตามข้อ ๔.๓.๒ แล้ว 
ให้หน่วยงานของรัฐนำงานท่ีประสงค์จะจัดจ้างน้ันไปตรวจสอบท่ี www.thaismegp.com ว่า งานจ้าง 
ท่ีหน่วยงานของรัฐต้องการจัดจ้างน้ันมีผู้ประกอบการ SMEs มาข้ึนทะเบียนงานท่ีรับจ้างไว้ตรงตามคุณสมบัติ 
และเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐกำหนดไว้หรือไม่ จากน้ันให้ดำเนินการดังน้ี

๔.๓.๓.๑ หากตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีงานจ้างท่ีตรงกับความต้องการของหน่วยงานของรัฐ 
ท่ีต้องการจัดจ้าง กรณีน้ีก็ไม่ต้องจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs

๔.๓.๓.๒ หากตรวจสอบแล้วพบว่า ม ีงานจ้างตรงกับความต้องการของหน่วยงานของรัฐ 
ท่ีต้องการจัดจ้าง ให้ดำเนินการดังน้ี

(๑) กรณีท่ีงานจ้างดังกล่าวมีผู้ประกอบการ SMEs มาข้ึนทะเบียนไว้ และมีต้ังแต่ 
๖ รายข้ึนไป ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกกับผู้ประกอบการ SMEs ก่อน

(๒) กรณีท่ีงานจ้างดังกล่าวมีผู้ประกอบการ SMEs มาข้ึนทะเบียนไว้ แต่มีน้อยก'ว่า 
๖ ราย ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดจ้างตามวิธีการท่ีกำหนดในพระราฃบัญญ้ตฯ 

๔.๓ .๔ การจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
เม่ือดำเนินการตามข้อ ๔.๓.๓ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำหนังสือเขิญซวน พร้อมท้ัง 

ส่งขอบเขตของงาน เง่ือนไขและคุณสมบัติในการย่ืนข้อเสนอไปให้ผู้ประกอบการ SMEs ด้วย 
โดยให้ดำเนินการดังน้ี

๔.๓.๔.๑ หากกรณีปรากฏว่า ในจังหวัดท่ีหน่วยจัดจ้างต้ังอยู่หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ี 
ท่ีจะไปดำเนินการมีรายข่ือผู้ประกอบการ SMEs และมีไม่น้อยกว่า ๖ ราย ให้จัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs 
ในจังหวัดท่ีหน่วยจัดจ้างต้ังอยู่หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ีท่ีจะไปดำเนินการก่อน โดยเชิญไม'น้อยกว่า ๖ ราย เช้ามาเสนอราคา 

๔.๓.๔.๒ หากกรณีปรากฏว่า ในจังหวัดท่ีหน่วยจัดจ้างต้ังอยู่หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ี 
ท่ีจะไปดำเนินการไม,มีรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs หรือมีแต่น้อยกว่า ๖ ราย ให้ตรวจสอบบัญชีรายการพัสดุ 
และบัญชีรายข่ือของ สสว. ทุกจังหวัดว่า พัสดุท่ีประสงค์จะจัดจ้างน้ันมีรายข่ือผู้ประกอบการ SMEs หรือไม่ 
หากทุกจังหวัดในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายข่ือของ สสว. มีรายข่ือผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่า ๖ ราย 
ให้จัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ท่ีมีรายข่ือน้ัน โดยเชิญไม,น้อยกว่า ๖ ราย เช้ามาเสนอราคา

หากในจังหวัดท่ีหน่วยจัดจ้างต้ังอยู่หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ีท่ีจะไปดำเนินการ 
มีรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs น้อยกว่า ๖ ราย ให้หน่วยจัดจ้างเชิญซวนผู้ประกอบการ SMEs ท่ีมีรายข่ือ 
อยู่ในจังหวัดท่ีหน่วยจัดจ้างต้ังอยู่หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ีท่ีจะไปดำเนินการ ให้เชิญในจังหวัดท่ีหน่วยจัดจ้างต้ังอยู่หรือ

/จังหวัด ...

http://www.thaismegp.com
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จังหวัดท่ีพ้ืนท่ีท่ีจะไปดำเนินการก่อน แล้วจึงพิจารณาจังหวัดอ่ืน  ๆ ต่อไป แต่หากในจังหวัดท่ีหน่วยจัดจ้างตังอยู่ 
หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ีท่ีจะไปดำเนินการไม่มีรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs ให้เชิญผู้ประกอบการ SMEs ท่ีมีรายซ่ือ 
อยู่ในจังหวัดอ่ืน  ๆโดยเชิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย เข้ามาเสนอราคา

๔.๓.๔.๓ หากกรณีไม่เป็นไปตามข้อ ๔.๓.๔.๑ และข้อ ๔.๓.๔.๒ ให้หน่วยจัดจ้างดำเนินการ 
จัดจ้างตามวิธีการท่ีกำหนดในพระราชบัญญัติๆ  หากหน่วยงานชองรัฐดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e -  bidding) และใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ 
หากผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดชองผู้เสนอราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละ ๑๐ 
ให้จัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs 
ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืนไม,เกินร้อยละ ๑๐ ท่ีจะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย 

๔.๓.๔ การจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๔.๓.๔.๑ เพ่ิมเง่ือนไขในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างๆ  ตังน้ี “ข้อ ๑.๗ แผนการใช้ 

พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ” ท้ังน้ีโดยให้แนบตารางภาคผนวก๒ไปด้วย เว้นแต่กรณีท่ีระยะเวลาดำเนินการ 
ตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

๔.๓.๔.๒ เพ่ิมเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ส่วนท่ี ๒ ดังน้ี “ข้อ ๓.๒ ลำเนา 
ใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจชนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ล้ามี)”

อน่ึง สำหรับการพิจารณาผลกรณีการกำหนดเง่ือนไฃท่ีให้ผู้ย่ืนข้อเสนอย่ืนลำเนา 
ใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีวัตถุประสงค์เพ่ือนำมาตรวจสอบ 
คุณสมบัติในการให้แต้มต่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs กรณีเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืน 
ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หากผู้ประกอบการ SMEs ไม่ย่ืนลำเนาใบข้ึนทะเบียนฯ ผู้ประกอบการ SMEs รายน้ัน ก็จะไม่ได้ 
รับสิทธิการได้แต้มต่อในการเสนอราคาดังกล่าว ดังน้ัน กรณีท่ีผู้ประกอบการ SMEs ไม,ย่ืนสำเนาใบข้ึนทะเบียนฯ 
ไม่ถือว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันเป็นผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติแต่อย่างใด

๔.๓.๔.๓ เพ่ิมเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ “ข้อ ๔.๙ ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นผู้ชนะ 
การเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ โดยย่ืนให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา”

๔.๓.๔.๔ กำหนดเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ กรณีใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณา 
ดัดเลือกผู้ชนะดังน้ี

(๑) ให้กำหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาว่า 
“๖.๘ หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีไม่เกิน 
ร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ตังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนไม่เกินร้อยละ ๑๐ ท่ีจะเรียก 
มาทำสัญญาไม,เกิน ๓ ราย

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมด้าท่ีจะได้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย 
จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs”

(๒) ให้กำหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาว่า 
“๖.๙ หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงมีใซ่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึน 
ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิได้ถือสัญชาติไทย 
หรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
จากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญฃาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยดังกล่าว
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ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมค้าท่ีจะได้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย 
จะต้องเป็นผู้ประกอบการท่ีเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย”

อน่ึง (๑) ให้นำเง่ือนไขข้อ ๔.๓.๔.๑ ข้อ ๔.๓.๔.๒ ข้อ ๔.๓.๔.๓ และข้อ ๔.๓.๔.๔ (๑) และ (๒) 
มาใช้กับวิธีคัดเลือกด้วย

(๒) ให้นำเง่ือนไขข้อ ๔.๓.๔.๑ และข้อ ๔.๓.๔.๓ มาใช้กับวิธีเฉพาะเจาะจงด้วย 
เว้นแต่กรณีท่ีวงเงินการจัดจ้างไม,เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๔.๔ การกำหนดเง่ือนไขเอกสารประกวดราคากรณีการให้แต้มต่อ
๔.๔.๑ การกำหนดเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาข้ึอฯ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ 

เอกสารประกวดราคาจ้างฯ กรณีการให้ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุด 
ของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน'ท่ีไม'เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าวน้ัน 
หน่วยงานของรัฐจะต้องกำหนดเง่ือนไขดังกล่าวไวในเอกสารประกวดราคาและหนังสือเชิญขวนทุกคร้ัง 
แม้ว่าหน่วยงานของรัฐจะได้ดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ครบร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณ 
ในการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีอยู่ในบัญขีรายฃ่ือผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

๔.๔.๒ การกำหนดเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ือฯ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ 
เอกสารประกวดราคาจ้างฯ กรณีการให้ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการท่ีเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทย 
หรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย หน่วยงานของรัฐจะต้องกำหนดเง่ือนไขดังกล่าวไวิในเอกสาร 
ประกวดราคาและหนังสือเชิญขวนทุกคร้ัง

๔.๔ การต่อรองราคากรณีผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาเกินวงเงินงบประมาณท่ีจะจัดซ้ือจัดจ้าง
กรณีผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน 

ท่ีไม่เกินร้อยละ ๑๐ แต่สูงกว่าวงเงินท่ีจะจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ข้อ ๔๗ ท้ังน้ี หน่วยงานของรัฐยังต้องน่าหลักการ 
การให้แต้มต่อต้านราคากับผู้ประกอบการ SMEs มาดำเนินการด้วย 

ตัวอย่าง
หน่วยงานของรัฐมีงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจ้าง ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท การเสนอราคาคร้ังน้ี 

มีผู้เสนอราคา ๔ ราย ได้แก่ บริษัท ก. บริษัท ข. บริษัท ค. ห้างหุ้นส่วนจำกัด A. และห้างหุ้นส่วนจำกัด B. 
โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด A. และห้างหุ้นส่วนจำกัด B. เป็นผู้ประกอบการ SMEs และบริษัท ก. บริษัท ข. 
และบริษัท ค. เป็นผู้ประกอบการท่ัวไป ซ่ึงผู้เสนอราคาแต่ละรายเสนอราคาดังน้ี 

บริษัท ก. ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
บริษัท ข. ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท
บริษัท ค. ๔,๒๔๐,๐๐๐ บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด A. ๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด B. ๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท
พิจารณาไต้ว่า ในการเสนอราคาคร้ังน้ี ห้างหุ้นส่วนจำกัด A. และห้างหุ้นส่วนจำกัด B. ซ่ึงเป็น 

ผู้ประกอบการ SMEs ได้เสนอราคาสูงกว่าผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเสนอราคาต่ําสุดแต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ดังน้ัน 
ในการเสนอราคาคร้ังน้ี จึงพิจารณาให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด A. เป็นผู้เสนอราคารายต่ําสุดลำดับท่ี ๑ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด B. เป็นผู้เสนอราคารายต่ําสุดลำดับท่ี ๒ และบริษัท ก. เป็นผู้เสนอราคารายต่ําสุดลำดับท่ี ๓ 
แต่เน่ืองจากผู้เสนอราคาท่ีเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเป็นผู้ชนะลำดับท่ี ๑ เสนอราคาเกินวงเงินท่ีจะซ้ือ 
หรือจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการดังน้ี

/ (๑) ...



- ๑๓ -

(๑) ให้ต่อรองราคากับผู้ประกอบการ SMEs ให้ต่ําท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้ หากยอมลดราคาและราคา 
ท่ีเสนอใหม่ไม,สูงกว่าวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนท่ีสูงกว่าน้ันไม'เกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีกแต่ส่วนท่ีสูงกว่าน้ันไม่เกินร้อยละสิบของวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาท่ีเหมาะสม ก็ให้เสนอซ้ือหรือจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs รายน้ัน 

(๒) ล้าดำเนินการตาม (๑) แล้วไม,ได้ผล ให้แจ้งผู้ท่ีเสนอราคาทุกราย เพ่ือมาเสนอราคาใหม่พร้อมกัน 
ภายในกำหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่ย่ืนใบเสนอราคาให้ถือว่ารายน้ันยืนราคาตามท่ีเสนอไว้เดิม 
หากผู้ท่ีเสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาคร้ังน้ีเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง หรือสูงกว่า 
แต่ส่วนท่ีสูงกว่าน้ันไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ล้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาท่ีเหมาะสม 
ก็ให้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้ท่ีเสนอราคารายน้ัน

ท้ังน้ี หน่วยงานของรัฐยังต้องนำหลักการการให้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้เสนอราคารายอ่ืน 
ท่ีเสนอราคาต่ําสุดแต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ กับผู้ประกอบการ SMEs มาดำเนินการด้วย

(๓) ล้าดำเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการซ้ือหรือจ้าง และดำเนินการ 
จัดซ้ือจัดจ้างตามวิธีการท่ีกำหนดในพระราชบัญญัติา 

๔.๖ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
๔.๖.๑ การจัดทำแผนการใข้พัสดุไม,น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และการใช้เหล็กไม,น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

ท่ีผลิตภายในประเทศ สำหรับการจัดจ้างก่อสร้างและการจ้างท่ีมิใฃ่งานก่อสร้าง 
๔.๖.๑.๑ งานจ้างก่อสร้าง

(๑) หน่วยงานของรัฐจะต้องให้คู่สัญญาจัดทำแผนการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
ไม,น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุท่ีจะใช้ในงานก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๒) โดยส่งให้ 
หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับสัดจากวันท่ีได้ลงนามสัญญา

(๒) หน่วยงานของรัฐจะต้องให้คู่สัญญาจัดทำแผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กท่ีต้องใช้ท้ังหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๓) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐ 
ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันท่ีได้ลงนามสัญญา

๔.๖.๑.๒ งานจ้างท่ีมิใข่งานก่อสร้าง
หน่วยงานของรัฐจะต้องให้คู่สัญญาจัดทำแผนการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุท่ีจะใช้ในงานจ้างท้ังหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๒) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐ 
ภายใน ๖๐ วัน นับสัดจากวันท่ีได้ลงนามสัญญา

กรณีท่ีงานจ้างก่อสร้างและงานจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง ท่ีมีสัญญาอายุไม,เกิน ๖๐ วัน 
หรือกรณีท่ีวงเงินการจัดจ้างไม,เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานของรัฐไม,ต้องให้คู่สัญญาจัดทำแผนการใช้พัสดุ 
ท่ีผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ

หากมูลค่าหรือปริมาณของพัสดุไม'สามารถดำเนินการตามข้อ ๔.๖.๑.๑ และข้อ ๔.๖.๑.๒ 
สามารถแก้ไขเปล่ียนแปลงแผนฯ ได้โดยไม,ต้องดำเนินการในรูปแบบการแก้ไขสัญญา เป็นเพียงการดำเนินการ 
ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับคู่สัญญาก็ได้ ท้ังน้ี เม่ือคู่สัญญามีความประสงค์จะแก้ไขเปล่ียนแปลงแผนฯ 
เม่ือดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้คู่สัญญาส่งแผนฯ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนการส่งมอบงาบในแต่ละงวด 

๔.๖.๒ การตรวจรับพัสดุ
๔.๖.๒.๑ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบว่าพัสดุท่ีส่งมอน เป็นพัสดุท่ีผลิต 

ภายในประเทศตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในสัญญา

/ ๔.๖.๒.๒ ...
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๔.๖.๒.๒ การตรวจสอบพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ สามารถดำเนินการดังน้ี
(๑) กรณีท่ีเป็นพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศท่ีได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย ให้ตรวจสอบรายการพัสดุท่ีได้รับการรับรองและออกเคร่ืองหมายสินค้าท่ีผลิตภายในประเทศไทย 
(Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(๒) กรณีท่ีเป็นพัสดุท่ีไม่ใช่รายการพัสดุตาม (๑) ให้ตรวจสอบจากข้อมูลท่ีปรากฏ 
บนฉลากของสินค้าท่ีติดบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า

๔.๖.๓ การแก้ไขสัญญา
หากลงนามในสัญญาแล้วปรากฏในภายหลังว่า ไม่สามารถส่งมอบพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 

ตามเง่ือนไขหรืออัตราท่ีกำหนดไว้ในสัญญาไค้ให้พิจารณาแก้ไขสัญญาต่อไป ท้ังน้ีให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา 
แก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามหลักการของมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติฯ

๔.๖.๔ การจัดทำรายงานผลการไข้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศสำหรับงานจ้างก่อสร้างและงานจ้าง 
ท่ีมิ'ไข่งานก่อสร้าง

ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้จัดทำรายงานผลการไข้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
(ตามภาคผนวก ๔) เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือทราบพร้อมกับรายงานผลการตรวจรับงานงวดสุดท้าย 

๔.๗ กรณีการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ีงท่ีมีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
หน่วยงานของรัฐสามารถจัดซ้ือจัดจ้างภับผู้ประกอบการรายใดรายหน่ึงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติฯ แต่การดำเนินการยังต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ 
หมวด ๒ ข้อ ๖ (๖) และหมวด ๗/๑

อน่ึง กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ยังไม,ครบร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณ 
ตามแผน หน่วยงานของรัฐต้องจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs เพ่ือให้ไค้อัตราครบร้อยละ ๓๐ 
ของงบประมาณตามแผน และหากดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ครบร้อยละ ๓๐ ตามแผนแล้ว 
หน่วยงานของรัฐจะจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs อีกหรือไม่ก็ไค้

๔.๘ การให้สัตยาบัน
กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม,ดำเนินการขออนุญาตต,อผู้มีอำนาจเหนือข้ึนไปหน่ึงช้ันหรือหัวหน้า 

หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐสามารถให้ผู้มีอำนาจพิจารณาให้สัตยาบันสำหรับการดำเนินการ 
ท่ีไค้ดำเนินการไปก่อนแล้วน้ันในภายหลังไค้
๕. แนวทางการดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด ๒ ข้อ ๖ (๒) และ (๔)

๕.๑ กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซ้ือจัดจ้างผลิตภัณฑ์ยางพารา หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการ 
จัดซ้ือจัดจ้างตามหมวด ๒ ข้อ ๖ (๒) ผลิตกัณฑ์ของร้านค้าสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกรท่ีกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์รับรอง โดยหน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบรายข่ือร้านค้าสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกร 
กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยตรง ท้ังน้ี หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕.๒ กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซ้ือจัดจ้างผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตข้ึนเองหรือบริการขององค์กร 
หรือมูลนิธิเพ่ือคนพิการท่ีไค้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐตามหมวด ๒ ข้อ ๖ (๔) โดยหน่วยงานของรัฐ 
สามารถตรวจสอบรายข่ือองค์กร มูลนิธิ หรือองค์การสงเคราะห์คนพิการ กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตคนพิการ หรือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม โดยตรง ท้ังน้ี หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างไค้ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

/อน่ึง ...
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อน่ึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามข้อ ๕.๑ และข้อ ๕.๒ หากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซือจัดจ้าง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จะใข้วิธีคัดเลือก หรือวิธีประกาศเชิญซวนท่ัวไปก็ได้
๖. แนวทางการดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด ๗/๒ การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีเนินมิตร

กับสิงแวดล้อม
๖.๑ หากหน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีเนินมิตรกับส่ิงแวดล้อม ให้หน่วยงานของรัฐ 

กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของงาน เนินพัสดุท่ีมีรายละเอียดหรือคุณสมบัติ 
ท่ีเนินมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ตัวอย่าง
หน่วยงานของรัฐต้องการจัดซ้ือกระดาษ A4 หากประสงค์จะจัดซ้ือกระดาษท่ีมีคุณสมบัติเนินกระดาษ 

ท่ีเนินมิตรกับส่ิงแวดล้อม ก็ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะได้ตามท่ีหน่วยงานของรัฐ 
ต้องการ แต่หากหน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซ้ือกระดาษ A4 ท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะท่ัวไป ก็ให้หน่วยงานของรัฐ 
กำหนดตามท่ีหน่วยงานของรัฐต้องการ

๖.๒ เม่ือดำเนินการตามข้อ ๖.๑ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบรายข่ือพัสดุท่ีเนินมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
โดยตรวจสอบในฐานข้อมูลบัญซีรายข่ือสินค้าและบริการท่ีเนินมิตรกับส่ิงแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ 
ไต้ท่ี http://gp.pcd.go.th

๖.๓ เม่ือตรวจสอบรายข่ือแล้วปรากฏว,า พัสดุท่ีจะจัดซ้ือจัดจ้างดังกล,าวมีผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการเพียงรายเดียว 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยตรง หากพัสดุท่ีจะจัดซ้ือ 
จัดจ้างมีผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการต้ังแต่ ๒ รายข้ึนไป ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

หากดำเนินการตรวจสอบรายซ่ือแล้วไม่ปรากฏรายข่ือผู้ประกอบการท่ีไต้รับการรับรองว่าเนินพัสดุ 
ท่ีมีเคร่ืองหมายรับรองว่าเนินพัสดุท่ีเนินมิตรกับส่ิงแวดล้อม ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ตามวิธีการท่ีกำหนดในพระราฃบัญญ้ติๆ

อน่ึง หากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีเนินมิตรกับส่ิงแวดล้อม ให้หน่วยงานของรัฐ 
กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของงาน ให้เนินไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

http://gp.pcd.go.th
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ตารางรายงานการจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs
ซ่ือหน่วยงาน .................................................................
๑. รายการพัสดุท่ีตรงกับการข้ึนทะเบียนสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการ SMEs

ลำดับ รายการพัสดุ งบประมาณ

- งบประมาณท้ังหมดท่ีหน่วยงานของรัฐต้องจัดซ้ือจัดจ้าง ............................... บาท
- คิดเปีนร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณสำหรับการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีหน่วยงานของรัฐจะต้องจัดซ้ือจัดจ้าง 

 บาท
๒. รายการพัสดุท่ีหน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs

ลำดับ รายการพัสดุ งบประมาณ

- งบประมาณท่ีหน่วยงานของรัฐสามารถจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs................................บาท
ฮฐป
□  เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริม 

หรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณสำหรับการจัดซ้ือจัดจ้าง 
จากพัสดุท่ีหน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซ้ือจัดจ้างท่ีอยู่ในนัญขีรายการพัสดุและบัญชีรายซ่ือ 
ผู้ประกอบการ SMEs

□  ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ
บีญหาอุปสรรคท่ีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการจัดซ้ือให้ครบร้อยละ ๓๐

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ



ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
โครงการ ..........................................................

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ท่ีใช้ในโครงการ 
แผนการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ

ลำดับ รายการ หน่วย ปริมาณ ราคาต่อหน่วย 
(บาท)

เป็นเงิน 
(รวม)

พัสดุ
ในประเทศ

พัสดุ
ต่างประเทศ

๑
๒
๓

๕
รวม XXX XXX XXX
อัตรา 

(ร้อยละ)
๑๐๐ ๗๐ ๓๐

ลงข่ือ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
)



ภาคผนวก ๓
ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ 

โครงการ .........................................................
รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ท่ีใช้ในโครงการ 
แผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ 
ปริมาณเหล็กท้ังโครงการ XXX (ตัน)

ลำตับ รายการ หน่วย ปริมาณ เหล็ก
ในประเทศ

เหล็ก
ต่างประเทศ

๑ เหล็กเส้น ตัน
๒ เหล็กช้องอ ตัน
๓ เหล็กเส้นกรม ตัน
(S L .

๕

รวม XXX XXX XXX
อัตรา 

(ร้อยละ)
๑๐0 ๙๐ ๑๐

ลงซ่ือ................................ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
( )



ภาคผนวก ๔

ตารางรายงานผลการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ
การใช้พัสดุท้ังโครงการ
รายการพัสดุท้ังโครงการ XXX รายการ
มูลค่าพัสดุท้ังโครงการ XXX บาท
มูลค่าการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ

รายการ หน่วย จำนวนเงิน อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ (บาท) (บาท)
มูลค่าพัสดุท่ีผลิตจากต่างประเทศ (บาท) (บาท)

ปริมาผการใช้เหล็กท้ังโครงการ
ปริมาณการใช้เหล็กท้ังโครงการ XXX ตัน มูลค่าเหล็กท้ังโครงการ XXX บาท

รายการ หน่วย จำนวน อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้เหล็ก ตัน ตัน

□  เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริม 
หรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
©. ร้อยละ ๖๐ พัสดุท่ัวไป (มูลค่า)
๒. ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)

□  ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริม 
หรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
เหตุผล/ความจำเป็นท่ีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการไต้

ลงซ่ือ................................ (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)
( )
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สรปุการเขา้รว่ม 
โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารการพฒันา

ศกัยภาพบคุลากรและเครอืขา่ยดา้นการเงนิ
การคลงั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระหวา่งวนัที ่15-17 ธนัวาคม 2564 
ณ โรงแรมโกลเดน้ซตีี ้จงัหวดัระยอง 

จดัโดย : กองคลัง กรมอนามัย 
ประธาน : นายแพทยส์วุรรณชยั วัฒนายิง่เจรญิชยั  

 อธบิด ีกรมอนามัย  

วทิยากร : นางนโิลบล แวววับศร ี
 สํานักงานคลัง จังหวัดระยอง 

เนือ้หาเกีย่วกบัการอบรม : 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ค่าใชจ้่ายในการ

บรหิารงานส่วนราชการ ค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง
ไปราชการในประเทศ ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรม 
จัดงานฯ หนังสือเวียนมาตรการช่วยเหลือในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโค
โรนา COVID 19 
ประเด็นทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัหนว่ยงาน /ดําเนนิการ 

1. หน่วยงานจะตอ้งรูต้นเองวา่จะดําเนนิการ
สิง่ใด และดําเนินงานภายใตร้ะเบียบ กฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง ใหถ้กูตอ้ง ตรวจสอบได ้

2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการ
เบิกจ่ายค่าใชจ้่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 ใชก้ับค่าใชจ้่ายภายใตง้บ
ดําเนนิงานเทา่นัน้ 

3. ระเบยีบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการเบกิ
จ่ายเงนิตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ 
พ.ศ. 2550 หลักการคอื “งานประจําอยู่ทีไ่หน OT 
อยู่ที่ นั้น ”  ซึ่งจ ะต อ้งได ร้ั บอ นุมั ติแผนและมี
งบประมาณจากหัวหนา้ส่วนราชการก่อน โดยมี
อัตราเบิกจ่ายสําหรับวันทําการใหม้ีสทิธิเบกิเงิน
ตอบแทนไดไ้ม่เกินวันละ 4 ชม.ๆ ละ 50 บาท 
วันหยดุราชการ ใหม้สีทิธเิบกิเงนิคา่ตอบแทนไดไ้ม ่
เกนิวันละ 7 ชม.ๆ ละ 60 บาท 

4. ค่าใชจ้่ายที่กําหนดโดยมติครม.การ
ประกันภัยรถราชการ หนังสือ กค 0310/ว52 ลว. 
31 พฤษภาคม 2564 กําหนดใหร้ถยนตส์่วนกลาง
ทําประกันไดใ้นแบบความคุม้ครองบุคคลที ่3 หรอื
ตามทีก่ฎหมายกําหนด  

5.พระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยค่าใชจ้่ายในการ
เดนิทางไปราชการ ฉบับที ่9  พ.ศ. 2560 ขัน้ตอน
การใชส้ทิธิ ์ตอ้งไดร้ับการอนุมัตใิหเ้ดนิทางจากผูม้ี
อํานาจอนุมัต ิและครอบคลุมเสน้ทางเดนิทาง วัน
เดนิทางทัง้ไปและกลับ กรณีขออนุมตัเิดนิทางโดย

รถยนต์ส่วนบุคคลจะตอ้งไดร้ับการอนุมัติจาก
หัวหนา้สว่นราชการเท่านัน้และตอ้งเดนิทางตลอด
เสน้ทาง ในอัตรากิโลเมตร ละ 4 บาท ส่วน
จักรยานยนต ์อัตรากโิลเมตร ละ 2 บาท ค่าใชจ้่าย
ในการเดนิทางประกอบดว้ย ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าทีพ่ัก 
คา่พาหนะ  

6. ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน
และการประชมุระหว่างประเทศ หลักการคอืจะตอ้ง
มีโครงการ ที่ไดร้ับอนุมัตจิากหัวหนา้ส่วนราชการ
ใหจ้ัด  และเบิกจ่ายตามรายการค่าใชจ้่าย 15 
รายการ และตอ้งจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ภายใน 60 วันนับแตวั่นทีจ่ัดงานเสร็จ 

7. หนังสอืเวยีนเกีย่วกบัมาตรการชว่ยเหลอื
ในชว่งสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัส
โคโรนา 2019  เช่น ดา้นพัสดุ มีหนังสือเวียน 
ว 348 ลงวันที ่14 มถิุนายน 2564กําหนดแนวทาง
ปฏบิัตสิําหรับกระบวนการทางเอกสารในการจัดซือ้
จัดจา้งทุก ๆ ขั ้นตอน สามารถใชล้ายมือชื่อ
อเิล็กทรอนกิสไ์ด ้ 

เอกสารประกอบ 
1. ค่ าใช จ้่ ายการบริหารงานของส่วน

ราชการ 
https://drive.google.com/file/d/1 fIYAA0 o0 Xl
NJu_FQCGrhRttl5XJbCP47/view?usp=drivesd
k 

2. คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ
https://drive.google.com/file/d/1 4 gzfvTPRuI
PO1 aSfGkq-eP-
MPJ34tKmM/view?usp=drivesdk 

3. คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม
https://drive.google.com/file/d/1jI4KuCtxxDa
Roye58k-ryVKvDY8-vqpZ/view?usp=drivesdk 

4. หนังสือเวียนกรมบัญชกีลาง มาตรการ
ชว่ยเหลอื 
https://drive.google.com/file/d/1 g8 ufp6 -
eM3 7 LJ9 wdWgsB5 zD7 BRYa-
l8m/view?usp=drivesdk 

ผูจ้ัดทํารายงาน 
น.ส.สมประสงค ์ภาผล นักจัดการงานทั่วไป 

น.ส.พัทธนันท ์ วังเสนา นักวชิาการพัสด ุ
28/12/2564 

เอกสารแนบ 3

https://drive.google.com/file/d/1fIYAA0o0XlNJu_FQCGrhRttl5XJbCP47/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1fIYAA0o0XlNJu_FQCGrhRttl5XJbCP47/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1fIYAA0o0XlNJu_FQCGrhRttl5XJbCP47/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/14gzfvTPRuIPO1aSfGkq-eP-MPJ34tKmM/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/14gzfvTPRuIPO1aSfGkq-eP-MPJ34tKmM/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/14gzfvTPRuIPO1aSfGkq-eP-MPJ34tKmM/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1jI4KuCtxxDaRoye58k-ryVKvDY8-vqpZ/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1jI4KuCtxxDaRoye58k-ryVKvDY8-vqpZ/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1g8ufp6-eM37LJ9wdWgsB5zD7BRYa-l8m/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1g8ufp6-eM37LJ9wdWgsB5zD7BRYa-l8m/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1g8ufp6-eM37LJ9wdWgsB5zD7BRYa-l8m/view?usp=drivesdk


สรุปรายงาน 
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ 

ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานยุคใหม่
เพื่อองค์กรโปร่งใส  

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
วันที่ 23-25 ธันวาคม พ.ศ. 2564  

ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา  
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม  

จัดโดย: กลุ่มตรวจสอบภายใน 

**************** 
ประเด็น/เนื้อหาเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 
หัวข้อ : แนวทางการตรวจสอบตามแบบ
รายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน 
ประจำปี พ.ศ. 2565 
วิทยากร:  นางสาวอรวรรณ ศรีสงคราม 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการพิเศษ  
และนางสาวยุวารีย์ คำนิล  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน 

     บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 
คือ การทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีระบบควบคุม
ภายในที่ดี และเป็นการป้องกันข้อบกพร้อง
หรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น  
     แนวทางการตรวจสอบ ตามแบบรายงาน
ของผู ้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน 
พ.ศ.2565 ที่เก่ียวข้องกับส่วนกลางมีประเดน็
การตรวจสอบ และการตรวจสอบ/ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง จำนวน 4 หัวข้อหลักๆ (24 ข้อ
ย่อย) ดังต่อไปนี้  
1. การตรวจสอบด้านการเง ินและบ ัญชี
(การใช้บัตรเครดิตราชการ การตรวจสอบ
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
และการใช ้บ ัตรเครด ิตราชการในการ
ปฏิบัติงานครอบคลุมและเกิดประโยชน์ ,
เงินทดรองราชการ การจัดทำรายงานฐานะ

เง ินทดรองราชการและเสนอห ัวหน้ า
หน่วยงานลงชื่อพร้อมวันที่ลงนามเป็นประจำ
ทุกเดือน, เงินยืมราชการ การตรวจสอบการ
ส่งใช้เงินยืม ให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและ
เงินเหลือจ่ายที่ยืมไปภายในกำหนด) 
2. การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานตาม
กฎระเบียบ (การตรวจสอบค่าใช้จ่ายต่างๆ
โดยใช้แบบตรวจสอบหลักฐานประกอบการ
เบิกจ่ายปะหน้าใบสำคัญทุกประเภท และสุ่ม
ตรวจไม่น้อยกว่า 10 ฉบับ)
3. การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือ
การดำเนินงาน (การเผยแพร่ แบบ ปค.4-5
รอบ 12 เดือน เฉพาะไตรมาส 1 ขึ้นเว็บไซต์
ของหน่วยงานให้ครบถ้วน ตามที่กรมอนามัย
กำหนด, มีการตรวจสอบทะเบียนคุมต่างๆ
เช่น บัญชีวัสดุ, การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลัง)
4. การตรวจสอบการบร ิหารงาน (การ
ตรวจสอบการจ ั ดทำแผนการ ใช้ จ่ า ย
งบประมาณ 2565 ให ้ เป ็น ไปตามมติ         
กรมอนามัย และเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ ,
และตรวจสอบผลการเบิกจ่าย 2565 แต่ละ
ไตรมาส ให ้เป ็นไปตามมติกรมอนามัย )
แบบฟอร์มรายงานส่วนกลาง (แบบ ตส.ปจ.-
2565-1)
     ขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
ภายในประจำหน่วยงาน มี 3 ข้ันตอน ได้แก่  
ขั ้นตอนที ่ 1 รายงานผลการตรวจสอบฯ 
ขั ้นตอนที ่ 2 รายงานผลการปฏิบ ัต ิตาม
ข้อเสนอแนะฯ ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการ
ติดตามผลการแก้ไขฯ  
     สำหร ับโปรแกรมตรวจสอบภายใน
ประจำหน่วยงาน ระบบรายงานผู้ตรวจสอบ
ภายใน ให้รายงานผลผู ้ตรวจสอบภายใน 
เพื่อสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ ซึ่งมีคู่มือให้ 
(จะมีหนังสือแจ้งเวียนมาหน่วยงานภายหลัง) 
     ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
QR Code ไฟล์ “11.แบบรายงานส่วนกลาง 
(แบบ ตส.ปจ.-2565-1)”  

หัวข้อ: แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานส่วนราชการ 
วิทยากร: อาจารย์บิโลบล แวววับศรี  

อดีตรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง 
    ค่าวัสดุ คือ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น
รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี
ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 20,000 
บาท 
     ค่าใช ้จ ่ายในการจ ัดประชุมราชการ 
หลักฐานที่ใช้ประกอบ ได้แก่ 
1. หนังสือเชิญประชุม
2. วาระการประชุม
3. รายงานการประช ุม/บ ันท ึกช่ วยจำ
(หนังสือรับรองว่ามีคนเข้าร่วมการประชุมกี่คน -
ไม่ต้องมีลายมือช่ือผู้เข้าร่วมประชุม)

     กรณี สั ่งอาหารว่างและเครื่องดื ่มเกิน
จำนวนผู้มาเข้าร่วมประจำจริง สามารถเบิก
ได้ตามที่จ่ายจริง สามารถให้ผู้มีอำนาจเซ็น
รับรอง ตามหมวด 2 ค่าใช้สอย (ค่าใช้จ่ายที่
เป ็นค ่าใช ้สอย ให ้ห ัวหน ้าส ่วนราชการ
เบ ิ กจ ่ ายตามความจำ เป ็น  เหมาะสม 
ประหยัด และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด) 
     ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ พ.ศ. 2550  
     “เงินตอบแทน” หมายความว่า เงินที่
จ่ายให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่
ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบตังิาน
ในที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอก
เวลาราชการในที่ตั้งสำนักงาน หรือโดย
ลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอก
ที่ตั้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน และ/หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะ
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เป็นผลัด หรือกะและได้ปฏิบัติงานนั้นนอก
ผลัดหรือกะของตน” 
     ถ้าออกนอกสถานที่  จะมีค่าเบี ้ยเลี ้ยง           
ที่พัก ภาหนะ และรายจ่ายอื่นในการเดินทาง 
โดยต้องพิจารณาว่างานหลักอยู่ที ่ไหน เงิน
นอกเวลาจะได ้ก ็ต ่อเม ื ่ออย ู ่ท ี ่น ั ่น  เช่น 
พนักงานขับรถ สถานที่ทำงานหลัก คือ ที่รถ 

หัวข้อ: แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม 
วิทยากร: อาจารย์บิโลบล แวววับศรี  
 อดีตรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง 
     “การฝึกอบรม” หมายถึง การอบรม 
ประชุม/สัมมนาทางวิชาการ/เชิงปฏิบัติการ 
บรรยายพิเศษ ศึกษาดูงาน ฝึกงาน ทั ้งใน
และต่างประเทศ เพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไม่มีการรับ
ปริญญา/ประกาศนียบัตรว ิชาชีพ ไม่ใช่
หลักสูตรการเรียนการสอน การศึกษาต่อ 
ไม่ใช่การประชุมหารือระหว่างส่วนราชการ
การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
คณะทำงาน 
     การดูงานก็เป็นส่วนหนึ่งของการอบรม
จะมีหรือไม่มีก็ได้ จะจัดก่อนหรือหลังจัด
อบรมก็ได้ แต่ถ้ามีดูงานอย่างเดียวต้องจัด
ภายในประเทศ 
     ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่าย 
ค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้ 
1. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่ง 
สถานที่ฝึกอบรม 
2. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด การฝึกอบรม 
3. ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ 
4. ค่าประกาศนียบัตร 
5. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ 
6. ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
7. ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 
8. ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม 
9. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

ค่าใช้จ่ายตาม ข้อ 1 – 9 ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่
จ่ายจริง ตามความจำเป็น เหมาะสมและ
ประหยัด 
* ค่าอาหารว่างและเครื ่องดื ่มในการประชุม
ราชการ 
-  สถานที่ ราชการเบ ิกได ้ ไม่ เก ิน 35 บาท                  
ต่อมื้อต่อคน 
-  สถานที่ เอกชนเบ ิกได ้ ไม่ เ ก ิน  50 บาท               
ต่อมื้อต่อคน 
* ค่าอาหารในการประชุมราชการเบิกได้ไม่เกิน 120 
บาท ต่อมื้อต่อคน ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 24 ลว.           
6 ก.พ. 2556 

10. ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เบิกจ่ายได้
เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราใบละ 300 บาท 
11. ค่าของสมนาคุณในการดูงานให้เบิกจ่าย
ได้เท่าที่จ่ายจริง แห่งละไม่เกิน 1,500 บาท 
12. ค่าสมนาคุณวิทยากร 
- ไม่ต้องหักเวลาที่พักรับประทานอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 
- แต่ละชั่วโมงการฝึกอบรมต้องไม่น้อยกว่า 50 
นาที 
- วิทยากรที่มิใช่บุคลากรของรัฐ ไม่เกิน 1,600 
บาท กรณีจำเป็นต้องใช้วิทยากรที ่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์เป ็นพิเศษ              
จะจ่ายสูงกว่าอัตราที่กำหนด ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของหวัหนา้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 
- การฝึกอบรมโดยใช้ระบบออนไลน์ หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นการฝึกอบรม ตามระเบียบนี้ 
เบิกค่าสมนาคุณวิทยากรได้ หลักฐานจะต้อง
แสดงให้เห็นว่าวิทยากรมีการบรรยาย และมี
ชั ่วโมงบรรยายที่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วน
ราชการเจ้าของงบประมาณ 

13. ค่าอาหาร 
14. ค่าเช่าที่พัก 
15. ค่ายานพาหนะ 
ค่าใช้จ่ายตาม ข้อ 12 ถึง 15 ให้เบิกจ่ายตาม
หลักเกณฑ์และอัตราตามที่กำหนด 

หัวข้อ: แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 
วิทยากร: อาจารย์บิโลบล แวววับศรี  
 อดีตรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง 
     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางชั่วคราว ได้แก ่ 
1. เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 240 บาท และ 270 
บาท (แบ่งตรง C8) 
การนับเวลา ออกจากที่อยู่หรือที่ทำงานปกติ
จนกลับถึงที่อยู่หรือที่ทำงานปกติ 
- กรณีพักแรม 24 ชม. นับเป็น 1 วัน เศษเกิน 
12 ชม. นับเป็น 1 วัน 
- กรณีไม่พักแรม ไม่ถึง 24 ชม. และส่วนที่ไม่
ถึงนั้นเกิน 12 ชม. นับเป็น 1 วัน หากไม่เกิน 
12 ชม. แต่เกิน 6 ชม. ขึ้นไป นับเป็นคร่ึงวัน 
- กรณีลากิจ/พักผ่อน ก่อนปฏิบัติราชการ ให้
นับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการ 
- กรณีลากิจ/พักผ่อน หลังเสร็จสิ้นปฏิบัติ
ราชการ ให้นับถงึสิ้นสุดเวลาปฏิบัติราชการ 
ถ้าประชุมไม่หัก แต่อบรมต้องหัก 
2. ค่าเช่าที่พัก 
3. ค่าพาหนะ 
4. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการ 
เดินทางไปราชกา 

 
เอกสารประกอบ 

 
https://bit.ly/3364e3a 

ผู้สรุปรายงาน 
นางสาวมนสนิี นำ้จันทร์  

นักวิเทศสัมพันธป์ฏิบัติการ 
นางสาวศิรินนัต์ ทนุทรัพย์  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

28 ธ.ค. 64 
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สรุปรายงานประชุมเชิงปฏิบัต ิ
การวางกรอบเนื้อหาสําหรับสํารวจความรอบรูดานสุขภาพของคนไทย ครั้งท่ี 2 

โดย กองสงเสริมความรอบรูและส่ือสารสุขภาพ กรมอนามัย 
ระหวางวันท่ี 22 – 23 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเอบีนา เฮาส หลักส่ี กรุงเทพมหานคร 

---------------------------------------------- 
วัตถุประสงค  
เพ่ือใหการสํารวจความรอบรูดานสุขภาพมีความครอบคลุมตัวแปรท่ีเก่ียวของมากท่ีสุด และคัดเลือกกรอบ
เนื้อหาและจัดทําขอความสื่อสารหลัก (Key message) โดยนักวิชาการดานสงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอมและบุคลากรท่ีเก่ียวของไดแก กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กรมสนับสนุนบริการ กรมการแพทยซ่ึง
แบงกลุมฝกปฏิบัติและนําเสนอการกําหนดกรอบเนื้อหาเพ่ือจัดทําเครื่องมือสํารวจความรูดานสุขภาพท่ีเปน
ภาษาท่ีเหมาะสมกับชวงทุกกลุมวัยและจะดําเนินการประเมินกับประชาชนในชวง เดือนตุลาคม 2565 ตอไป 
 
เอกสารประกอบการประชุม (ท่ีสามารถเผยแพรได) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผูสรุปรายงาน  
นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย นักวิเทศสัมพันธ  

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย 
28 ธ.ค. 64 
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ผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคล่ือนการดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) ในระบบฐานขอมูลกลาง เพ่ือนำไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) เดือนธันวาคม 2564 

ลำดับ

ท่ี 
กิจกรรม 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 ศึกษา/วิเคราะหขอมูลและแนวทางการพัฒนาระบบบัญชีขอมูล เพ่ือ 

นำไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 

พ.ย. 64 1 เรื่อง ดำเนินการแลวเสร็จ 

2 จัดทำเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของระบบบัญชีขอมูล 

(Data Catalog) 

พ.ย. 64 1 ฉบับ ดำเนินการแลวเสร็จ 

3 จัดทำเอกสารกำหนดนโยบายการ ดำเนินการพัฒนาระบบบัญชีขอมูล 

(Data Catalog) 

ธ.ค. 64 1 ฉบับ จัดทำประกาศศูนยความรวมมือระหวางประเทศ เรื่องแนวทาง

ดำเนินการพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) ในระบบ

ฐานขอมูลกลาง ดูรายละเอียดท่ี ตัวชี้วัดท่ี 1.31 

4 คัดเลือกชุดขอมูลเพ่ือการจัดทำระบบบัญชีขอมูลท่ีความสอดคลองกับ

ภารกิจหลักและระบบงานท่ีสำคัญของหนวยงาน 

ธ.ค. 64 1 ระบบงาน มีเอกสารการคัดเลือกชุดขอมูล ดูรายละเอียดท่ี ตัวชี้วัดท่ี 1.31 

5 จัดทำรายชื่อชุดขอมูล (Data set) ท่ีมีความสัมพันธกับภารกิจหลักและ

ระบบงานท่ีสำคัญของหนวยงาน 

ธ.ค. 64 - ม.ค. 65 1 รายการขอมูล อยูระหวางดำเนินการ 

6 จัดทำคำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ตามมาตรฐานของสพร. กำหนด 

(14 รายการ) 

ก.พ. 65 1 รายการขอมูล - 

7 นำเขาชุดขอมูลท่ีมีคำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ตามมาตรฐานของ

สพร. กำหนด ในระบบบัญชีขอมูลกลางของกรมอนามัย 

มี.ค. - ก.ค. 65 1 รายการขอมูล - 

8 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ 

ผานการประชุมประจำเดือนของหนวยงาน  

พ.ย. 64 - ก.ค. 65 8 ครั้ง ไดรายงานความกาวหนาการดำเนินงานในท่ีประชุมศรป. 

ดูรายงานการประชุมศรป. เอกสารแนบ 8 
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เอกสารแนบ 8 

การดำเนินงานตัวช้ีวัดท่ี 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog)  

ในระบบฐานขอมูลกลาง เพ่ือนำไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data)  

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 

กลุมยุทธศาสตรและประสานรวมมือ ไดจัดทำแนวทางดำเนินการพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) 

ในระบบฐานขอมูลกลาง พรอมทั้งนำเสนอในที่ประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศพิจารณาคัดเลือกชุดขอมูลท่ี

สอดคลองกับระบบงานที่สำคัญของหนวยงานตามภารกิจประสานและติดตามการดำเนินงานความรวมมือดาน

ตางประเทศตามทาที แนวทางการดำเนินงาน และรูปแบบความรวมมือระหวางประเทศทั้งระดับอาเซียนและ

นานาชาติดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมที่ประเทศไทยกำหนดแนวทางไว คือ กรอบความรวมมืองาน

ตางประเทศดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของกรมอนามัย เพื่อเตรียมจัดทำชุดขอมูล (Data set) ซ่ึง

จะถูกนำไปจัดทำคำอธิบายขอมูล (Metadata) และจัดเก็บบัญชีขอมูลเขามาไวในฐานขอมูลกลางของกรมอนามัย เพ่ือ

ใหบริการขอมูลและใชประโยชนรวมกันไดตอไป 

 

            
 

 

 

 

 

 

เอกสาร 

“แนวทางดำเนินการพัฒนาระบบบัญชีขอมลูฯ ศรป.” 

เอกสาร 

“การคัดเลือกชุดขอมูล” 

somphrasong.p
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https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_31/Policy_cic_datacatalog.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_31/select_data_set.pdf


หน้า 1 จาก 1

รายงานผลการติดตามกำกับตัวช้ีวัด 1.39 ประจำเดือน ธันวาคม 256๔ 

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศมีกิจกรรมแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพ่ือยกระดับ
ความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศ  
เพื ่อรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย ทั ้งหมด ๑5 กิจกรรม ในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ มีการ
ดำเนินการทั้งหมด 3 กิจกรรม รายละเอียดการดำเนินการในเดือนนี้ปรากฏดังตาราง 

กิจกรรม หลักฐาน 
1. จัดทำรายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศ
- รายงานสรุปผลการจัดประชุม ครั้งที่ 1 (Link)

2. เตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาขีด
สมรรถนะด้านต่างประเทศ

- รายงานความคืนหน้าการเตรียมการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะ
ด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 2 (Link)

3. รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำ
รับรองฯ ประจำเดือน

- เอกสารฉบับนี้

จัดทำโดย 
นางสาวมนสินี น้ำจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2564 

เอกสารแนบ 8

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/1.39%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%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%88%E0%B8%B1%E0%B8%94Eng1-2564.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/1.39%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%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%202.pdf


รายงานสรุปผลจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเพื่อการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
สำหรับงานด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564  
ณ โรงแรม พาโค่ เขาใหญ่ บาย เดอะโบนันซ่า จังหวัดนครราชสีมา 

******************************** 

 ตามที่ศ ูนย ์ความร ่วมมือระหว ่างประเทศได้จ ัดประช ุมเช ิงปฏิบ ัต ิการการพัฒนาศ ักยภาพ                           
เพื่อการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรม พาโค่ เขาใหญ่ บาย เดอะโบนันซ่า จังหวัดนครราชสีมา 
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยด้านต่างประเทศ สร้างและเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านวิชาการ             
ให้ก้าวสู่ เวทีการประชุมระดับนานาชาติและระดับโลกได้อย่างมืออาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพ                    
การดำเนินงานสาธารณสุขระหว่างประเทศของประเทศไทย นั้น 
 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ขอสรุปผลของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังนี้ 

1. กลุ่มเป้าหมาย จำนวนทั้งหมด 41 คน 
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 1.1 ผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 25 คน จาก 13 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักทันตสาธารณสุข 

สำนักนักโภชนาการ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

ศูนย์อนามัยที ่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที ่ 5 จังหวัดราชบุรี ศูนย์อนามัยที ่ 7 จังหวัดขอนแก่น                    

ศูนย์อนามัยที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ศูนย์อนามัยที่ 12 จังหวัดยะลา ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ และ

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง  

 1.2 วิทยากร จำนวน 2 คน ได้แก่ ผศ. ดร. จุฬาภรณ์ กองแก้ว และดร. รวิวรรณ บุพพัณหสมัย 

จากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 1.3 คณะทำงาน จำนวน 14 คน 

2. การประชุมในครั ้งนี้ นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ได้ให้เกียรติเป็นประธาน 

ในพิธีเปิด ท่านได้กล่าวถึงความสำคัญของทักษะภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในสถานการณ์การระบาดใหญ่ของโรค 

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือ

กับการระบาด และจากสถานการณ์นี้ แสดงให้ เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานความร่วมมือ                        

ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และประเทศเพื่อนบ้าน การพัฒนาศักยภาพ 

ด้านต่างประเทศและการพัฒนาขีดความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของบุคลากรกรมอนามัย               

จึงมีความสำคัญและต้องดำเนินงานอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้บุคลากรมีทักษะในการเจรจา นำเสนอผลงาน 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลวิชาการ ตลอดจนสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ตลอดเวลา  
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3. ผศ. ดร. จุฬาภรณ์ กองแก้ว และดร. รวิวรรณ บุพพัณหสมัย อาจารย์ประจำสถาบันภาษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้บรรยายในหัวข้อหลัก ดังนี้ 

3.1 การพัฒนาทักษะการออกเสียง วิทยากรได้ให้ผู ้เข้าร่วมประชุมฝึกการสนทนาเพื่อละลาย

พฤติกรรม และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งคำถามในการสนทนา รวมถึงปูพื้นฐานการออกเสียงภาษาอังกฤษ

ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม เช่น การขึ้นเสียงสูงต่ำสำหรับประโยคคำถามและประโยคบอกเล่า หลักการออกเสียง

เน้นหนัก (stress) สำหรับคำศัพท์ต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้อง สามารถสื่อสารและ

นำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจมากข้ึน นอกจากนี้ วิทยากรยังได้บรรยายและให้ผู้เข้าร่วมการอบรม

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ การจัดท่าทางร่างกาย (posture) ประกอบการพูดให้เหมาะสม

และดูเป็นมืออาชีพด้วย 

 

3.2 เทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการ (Presentation Skills) และการนำเสนอแบบ one-

slide วิทยากรได้บรรยายเกี ่ยวกับส่วนประกอบของการนำเสนอ ซึ ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ บทนำ 

(Introduction) เนื้อหา (Body) และบทสรุป (Conclusion) ตัวอย่างประโยคสำหรับการนำเสนอแต่ละส่วน 

เทคนิคการดึงดูดความสนใจจากผู้ฟัง การเรียงลำดับเนื้อหา อีกทั้ง วิทยากรยังได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำเทคนิค

จากการบรรยายไปประยุกต์ใช้ในการเตรียมบทสำหรับนำเสนอผลงานแบบ one-slide ซึ่งเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับ

ภารกิจของกรมอนามัย เช่น การป้องกันและการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อด้วย DMHTT ข้อควรระวัง
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การสวมหน้ากากให้กับเด็ก การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลสนาม: การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และ

การกำจัดหน้ากากอนามัย เป็นต้น โดยในวันสุดท้ายของการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้นำเสนอผลงาน

แบบ one-slide เป็นภาษาอังกฤษ และวิทยากรได้ประเมินรายบุคคล พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อให้ผู้เข้าร่วม

ประชุมได้นำไปพัฒนาตนเองต่อไป 
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4. ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจสำหรับการประชุมเชิง

ปฏิบัติการฯ และวิทยากร โดยสามารถสรุปความคิดเห็นของผู้เข้าประชุมได้ดังนี ้

4.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความคิดเห็นว่าตนเองมีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษดีขึ้นหลังการเข้าร่วมประชุม 

โดยก่อนการเข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมคิดว่าตนเองมีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลางลงไป 

(ร้อยละ 40.78) และภายหลังการเข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมคิดว่าตนเองมีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดบั

ดีมาก (ร้อยละ 71.11)  

 ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 80 คิดว่าสามารถนำทักษะความรู้ที่ได้จากการประชุมไปใช้ในการ

ปฏิบัติจริง โดยร้อยละ 100 ตอบว่าสามารถนำทักษะความรู้จากการประชุมไปต่อยอดการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษของตนเองได้ ร้อยละ 72.22 ตอบว่าจะนำทักษะความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การ

ทำงานความร่วมมือระหว่างประเทศ การประชุมระหว่างประเทศ การต้อนรับผู้ดูงานชาวต่างชาติ และร้อยละ 

66.67 ตอบว่าจะนำทักษะความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดในหน่วยงาน เพ่ือน รวมถึงครอบครัว 
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ด้านเนื้อหา/หัวข้อที่เลือกมาบรรยาย ได้ร้อยละ 90 โดยผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 50 คิดว่า

เนื้อหา/หัวข้อที่เลือกมาบรรยายมีความเหมาะสมมาก และร้อยละ 50 คิดว่าเนื้อหา/หัวข้อที่เลือกมาบรรยายมี

ความเหมาะสมมากที่สุด 

หัวข้อการประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมชอบและคิดว่าเป็นประโยชน์มากท่ีสุด คือ การเตรียมการ

สำหรับการนำเสนอแบบ one-slide (One-slide Poster Presentation Preparation I) (ร ้อยละ 88.89)           

บทนำสำหรับการนำเสนอ (Introduction to a presentation) (ร้อยละ 83.33) เนื้อหาสำหรับการนำเสนอ 

(Body to a presentation) (ร้อยละ 77.78) และบทสรุปสำหรับการนำเสนอ (Conclusion to a presentation) 

(ร้อยละ 72.22) 

  หัวข้อการประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอให้จัดเพิ่มเติมในอนาคต ได้แก่ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

(Basic English) ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน การสนทนาพื้นฐานเพื่อใช้ในแต่ละอาชีพ (Simple conversation to 

use in each occupation) และการทำหน้าที่เป็นผู้จดบันทึกการประชุม (Rapporteur) ในเวทีการประชุมระหว่าง

ประเทศ  

สำหรับความพึงพอใจต่อรูปแบบ ระยะเวลา สถานที่ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตลอดจน

ความเหมาะสมของการดำเนินงาน การประสานงาน และการอำนวยความสะดวกของผู้รับผิดชอบการประชุม

เชิงปฏิบัติการฯ ได้ร้อยละ 90, 91.11, 83.33 และ 85.56 ตามลำดับ  

 ความพึงพอใจต่อการประชุมในภาพรวม ได้ร้อยละ 87.78 โดยผู้เข้าร่วมประชุมร้อยละ 61.11 

พึงพอใจมาก และร้อยละ 38.89 พึงพอใจมากที่สุด  

4.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 

 ความพึงพอใจต่อวิทยากรในภาพรวม ได้ร้อยละ 96.67 โดยประเด็นที่ผู้เข้าร่วมประชุมพึงพอใจ

มากที่สุด ได้แก่ การจัดลำดับขั้นตอนของการนำเสนอเนื้อหา (ร้อยละ 96.67) เทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการถ่ายทอด

ความรู้ (ร้อยละ 95.56) การเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 95.56) ความน่าสนใจในประเด็น/

เรื่องที่บรรยาย (ร้อยละ 94.44) การใช้สื่อเหมาะสมกับรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (ร้อยละ 92.22) และการ

ใช้เวลาเหมาะสมกับเนื้อหา (ร้อยละ 90) ตามลำดับ 

 ความประทับใจที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีต่อวิทยากร คือ วิทยากรเก่งมาก ใจเย็น ใจดี เป็นกันเอง 

เข้าถึงง่าย ไม่ทำให้รู้สึกเขินเวลาพูด วิทยากรอธิบายละเอียด เป็นขั้นตอน กระชับเข้าใจง่าย ถ่ายทอดชัดเจนมาก 

แนะนำความรู้ดี สอนด้วยภาษาและเทคนิคที่เข้าใจได้ง่าย ชอบน้ำเสียง สอนสนุก เอาใจใส่ผู้เรียน สามารถซักถาม/

ปรึกษาได้อย่างไม่เป็นทางการ ให้ความช่วยเหลือในการเตรียมข้อมูลและทักษะด้านต่างๆ และการให้ข้อมูลอย่าง

เต็มที ่
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4.3 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

 - ไม่มีห้องน้ำตรงสถานทีจ่ัดประชุม 

 
******************************** 

 

สรุปโดย 
นางสาวมนสินี น้ำจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ธันวาคม 2564 

 



หน้า 1 จาก 4 
 

รายงานความคืบหน้าการเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 2 

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานด้านต่างประเทศของ
กรมอนามัย อีกทั้ง ยังเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกรมอนามัยด้านวิชาการ           
ด้านต่างประเทศจึงได้กำหนดจัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเพื่อการยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ขึ้น ทั้งหมด 2 ครั้ง ในเดือน
พฤศจิกายน และมกราคม  

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ นี้ อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล           
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยด้านต่างประเทศ สร้างและเตรียมความพร้อมบุคลากร
ด้านวิชาการให้ก้าวสู่เวทีการประชุมระดับนานาชาติและระดับโลกได้อย่างมืออาชีพ ตลอดจนเสริมสร้าง
ศักยภาพการดำเนินงานสาธารณสุขระหว่างประเทศของประเทศไทย 

กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรกรมอนามัยส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่สนใจเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านต่างประเทศ  

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย และตามแผนที่กำหนดไว้ จึงได้
จัดทำตารางเตรียมการประชุม และสถานะของการทำงานในแต่ละขั้นตอน รายละเอียดดังปรากฎในตาราง 

ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 
สถานะ 

1 เจ้าของโครงการประสานฝ่ายบริหาร 
จัดหาสถานที่ท่ีเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าประชุม 
รูปแบบการประชุม ความสะดวกในการเดินทางของ
ผู้เข้าร่วมประชุม การประสานโรงแรม เช่น ค่าท่ีพัก
ที่จองไว้แต่ไม่เข้าพัก ฯลฯ 

มนสินี, 
สมประสงค์ 
 

ติดต่อโรงแรม 2 แห่ง  
1. บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด  
2. เบสต์ เวสเทิร์น พลัส แวนดา 
แกรนด์ โฮเต็ล  
ได้ใบเสนอราคามาแล้ว 

คำนวณงบประมาณใช้ข้อมูลจาก 1.1 เช่น ค่า
รับรอง ค่าเช่ารถบัส ฯลฯ 

มนสินี,  
สมประสงค์, 
สุพัตรา, 
ศิรินันต์ 

บันทึกขอใช้เงินข้ามโครง  
ได้รับบันทึกกลับมาเรียบร้อย
แล้ว  

2 เจ้าของโครงการทำเรื่องเสนอผู้บริหารในคราวเดียวกันดังนี้ 
โครงการประชุม - โครงใหญ่ ไม่ได้เขียนโครงย่อย
ใหม่ 

ปิ่นอนงค์ เรียบร้อยแล้ว 

กำหนดการ  มนสินี เขียนร่างไว้แล้ว  
ขออนุมัติจัดประชุม + ขอใช้งบข้ามโครง + ขอเพ่ิม
งบ + ตารางอธิบายรายละเอียดการของบใหม่ 

มนสินี เขียนร่างไว้แล้ว  

หนังสือเชิญวิทยากร  มนสินี เขียนร่างไว้แล้ว  
แบบประเมินความเสี่ยง โครงการ มนสินี แนบที่ทำไว้ของ การจัดอบรม 

ครั้งที่ 1  



หน้า 2 จาก 4 
 

ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 
สถานะ 

ขออนุมัติเพ่ิมค่าวิทยากร + เอกสารประกอบขอ
อนุมัติเพ่ิมค่าวิทยากร + เอกสารย้อนหลัง 3 ครั้ง + 
นโยบายประหยัด 

มนสินี เขียนร่างไว้แล้ว  

หนังสือเชิญผู้บริหารเป็นประธาน มนสินี เขียนร่างไว้แล้ว  
หนังสือเชิญผู้เข้าประชุม + แบบตอบรับการประชุม 
(ควรออกแบบร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อได้ข้อมูลที่
ต้องการเช่น เบอร์มือถือผู้เข้าประชุมที่เดินทางโดย
รถบัส) ต้องระบุเมล์ตอบกลับ 

มนสินี กำลังดำเนินการ และได้ไฟล์
รายชื่อผู้เข้าร่วมรอบปีก่อนๆ
มาแล้ว 

ขออนุมัติใช้ลายเซ็นอธิบดี + ตัวอย่างใบเกียรติบัตร มนสินี, 
จิราภรณ์ 

เขียนร่างไว้แล้ว  

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการประชุม + พนักงาน
ขับรถ จากหน่วยงานอ่ืนที่ขอการสนับสนุน 

มนสินี เขียนร่างไว้แล้ว / รอการขอใช้
รถ 

ขอสนับสนุนรถยนต์ราชการพร้อมพนักงานขับรถ / 
ขอรถตู้รับ-ส่งของ โรงแรม 

มนสินี รอการขอใช้รถ 

ขออนุมัติเดินทางไปราชการของ ศรป.   มนสินี รอดำเนินการ 
ขอใช้รถยนต์ราชการ (ต้องอยู่บนรถคันนั้นด้วย) มนสินี รอดำเนินการ 
หนังสือยืนยันโรงแรม + รายชื่อคนเข้าพัก (อาจไม่
ต้องเสนอผู้บริหาร) 

สมประสงค,์ 
สุพัตรา 

รอดำเนินการ ต้องแจ้งก่อนวันที่ 
10 ม.ค. 65 

หนังสือขอรับการสนับสนุนชุดตรวจ ATK 40 ชุด 
หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ จากกองการเจ้าหน้าที่ 

มนสินี,  
พัทธนันท์ 

ได้สเปรย์แอลกอฮอล์มาแล้ว 
และรอพิจารณาว่าต้องขอชุด
ตรวจด้วยหรือไหม 

ขั้นตอน/วิธีการประชุม (กรณีจำเป็น) จารุมน - 
3 เจ้าของโครงการจัดทำ 

คำกล่าวรายงาน มนสินี รอดำเนินการ 
คำกล่าวเปิดการประชุม มนสินี รอดำเนินการ 
ใบลงทะเบียน มนสินี รอดำเนินการ 
เอกสาร/power point ประกอบการบรรยายของ
วิทยากร/ผู้บริหาร (กรณีได้รับมอบหมาย) 

มนสินี, 
พัทธนันท์ 

รอไฟล์จากวิทยากร และนำไป
ถ่ายเอกสาร 

แบบประเมินความพึงพอใจ + ทำ QR Code มนสินี รอดำเนินการ 
ตรวจความพร้อมของสถานที่ เช่น Backdrop / 
ภาพรวมของโรงแรมและห้องจัดประชุม อุปกรณ์ท่ี
ร้องขอไป ได้มาครบหรือไม่ 

มนสินี,  
พัทธนันท์, 
สมประสงค์ 

รอดำเนินการ 

ทำตารางจัดคนขึ้นรถ มนสินี,  
เปรมรัตนา 

รอดำเนินการ 
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ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 
สถานะ 

4 หากมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใดและจำเป็นต้องขออนุมัติจากผู้บริหารเจ้าของโครงการต้อง
ทำเรื่องขออนุมัติก่อนการประชุม 

5 เจ้าของโครงการประชุม BAR – Before Action Review ก่อนการประชุมอย่างช้าที่สุด 3 วัน 
เพื่อชี้แจงรายละเอียดกับทีมงาน ซักซ้อมการทำงานและกำหนดตัวผู้รับผิดชอบ 
ต้อนรับประธาน ผอ.นัยนา,  

จารุมน,  
ปิ่นอนงค์ 

รอดำเนินการ และแจ้งอีกครั้ง
หนึ่งในเดือนมกราคม 

ต้อนรับวิทยากร (อย่าลืมเตรียมที่จอดรถวิทยากร) มนสินี, 
สมฤทัย 

รอดำเนินการ และแจ้งอีกครั้ง
หนึ่งในเดือนมกราคม 

ลงทะเบียน เอกสารการประชุม + ดูใบลงทะเบียน สมประสงค,์ 
พัทธนันท์ 

รอดำเนินการ และแจ้งอีกครั้ง
หนึ่งในเดือนมกราคม 

ดูแลอาหารว่าง อาหารกลางวันให้เหมาะสมกับ
จำนวนผู้เข้าประชุม (หากผู้เข้าประชุมส่วนใหญ่
เดินทางมาเครื่องบินเช้าวันนั้น ควรจัดอาหารว่างให้
เร็วขึ้นหรือเสิร์ฟผู้บริหารที่เดินทางมาเครื่องบินเช้า
วันนั้นก่อนเวลา เป็นกรณีพิเศษ) 

พัทธนันท์ 
 

รอดำเนินการ และแจ้งอีกครั้ง
หนึ่งในเดือนมกราคม 

ดูแลวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องอัดเทป 
คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป ให้เพียงพอและพร้อมใช้   

พัทธนันท์ รอดำเนินการ และแจ้งอีกครั้ง
หนึ่งในเดือนมกราคม 

ดูแลการจัดห้องประชุมใหญ่ การจัดที่นั่งวิทยากร 
ความเหมาะสมของเครื่องฉายภาพกับจอภาพ 
อุปกรณ์ประกอบการบรรยาย เช่น laser 
pointer ป้ายชื่อ และน้ำดื่มวิทยากร 

จิราภรณ์, 
พัทธนันท์ 

รอดำเนินการ และแจ้งอีกครั้ง
หนึ่งในเดือนมกราคม 

ดูแลไมโครโฟนให้เพียงพอและพร้อมใช้ตลอดการ
ประชุม 

จิราภรณ์ รอดำเนินการ และแจ้งอีกครั้ง
หนึ่งในเดือนมกราคม 

ประจำในห้องประชุมใหญ่ดูแลความเรียบร้อยและ
แก้ปัญหาตลอดการประชุม (เช่น ไม่นำจอภาพลง
ช่วงเปิดการประชุม เวลาถ่ายภาพจะได้เห็นชื่อการ
ประชุม) 

จารุมน, 
มนสินี 

รอดำเนินการ และแจ้งอีกครั้ง
หนึ่งในเดือนมกราคม 

พิธีกร ศิรินันต์,  
พศิน 

รอดำเนินการ และแจ้งอีกครั้ง
หนึ่งในเดือนมกราคม 

จดบันทึกการประชุม มนสินี รอดำเนินการ และแจ้งอีกครั้ง
หนึ่งในเดือนมกราคม 

ลงทะเบียนเข้าห้องพัก (ส่วนภูมิภาค) มนสินี, 
สมประสงค์ 

รอดำเนินการ และแจ้งอีกครั้ง
หนึ่งในเดือนมกราคม 



หน้า 4 จาก 4 
 

ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 
สถานะ 

จัดยานพาหนะ  สมประสงค์ รอดำเนินการ และแจ้งอีกครั้ง
หนึ่งในเดือนมกราคม 

ขับรถ รังสรรค์, 
กิตติชัย 

รอดำเนินการ และแจ้งอีกครั้ง
หนึ่งในเดือนมกราคม 

จัดคนขึ้นรถ + นัดเวลา เปรมรัตนา, 
พัทธนันท์ 

รอดำเนินการ และแจ้งอีกครั้ง
หนึ่งในเดือนมกราคม 

ศูนย์กลางดูแลภาพรวม ประสานทุกฝ่ายและ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

จารุมน, 
มนสินี 

รอดำเนินการ และแจ้งอีกครั้ง
หนึ่งในเดือนมกราคม 

6 เจ้าของโครงการประชุม AAR กับทีมงานเพื่อสรุปบทเรียนและบันทึกไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ประชุมครั้งต่อไป  

 
 

จัดทำโดย 
นางสาวมนสินี น้ำจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2564 



ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วยงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ลำดับที่ 
ชื่อ- นามสุกล           

(ผู้รับบริการ/ ผู้ติดต่อ) 
ตำแหน่ง สังกัด/หน่วยงาน 

ประเภทการติดต่อ/ 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 นางสาวนัยนา  ใช้เทียมวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประธาน 
2 นางจารุมน  บุญสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คณะทำงาน 
3 นางสาวปิ่นอนงค์  เครือซ้า นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะทำงาน 
4 นายพศิน  พิริยหะพันธุ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะทำงาน 
5 นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะทำงาน 
6 นางสาวมนสินี  น้ำจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะทำงานและเลขนุการ 
7 นางสาวเปรมรัตนา  วัชโรทัย นักวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขนุการ 
8 นางสาวสุพัตรา  ท่างาม     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขนุการ 
9 นางสาวสมประสงค์  ภาผล นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะทำงาน 
10 นางสาวพัทธนันท์  วังเสนา นักวิชาการพัสดุ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะทำงาน 
11 นางสาวศิรินันต์  ทุนทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะทำงาน 
12 นางสาวจิราภรณ์  สุ่มติ๊บ นักวิชาการคอมพิวเตอร์          ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะทำงาน 
13 นายรังสรรค์  พันธ์จบสิงห์ พนักงานขับรถยนต์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะทำงาน 
14 นายกิตติชัย  นิธิวนิชย ์ พนักงานขับรถยนต์ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ คณะทำงาน 
15 นางกานต์ณัชชา สร้อยเพชร นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 
16 นางสาวปัทมาภรณ์ อักษรชู นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 



ลำดับที่ 
ชื่อ- นามสุกล           

(ผู้รับบริการ/ ผู้ติดต่อ) 
ตำแหน่ง สังกัด/หน่วยงาน 

ประเภทการติดต่อ/ 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย 

17 นางสาวปริมสุดา อุประรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 
18 นางสาวธัญญลักษณ์ แสนลา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 
19 นางสาวปาจรียภัทร นาควารี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักทันตสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 
20 นางสาวสรารัตน์ เรืองฤทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักทันตสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 
21 นางสาวเอมอร ขันมี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 
22 นางสาวเจนจิรา ดวงสอนแสง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 
23 นางสาวผุสดี ประสิทธิ์สมบัติ นักวิชาการสาธารณะสุขปฏิบัติการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 
24 นางสาวอภิญญา พึ่งประยูร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 
25 นางสาวนฤภร บูรณนัติ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 
26 นางสาวมัญชุ์ชยา ชวาฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 
27 นางชนารัตน์ ไวยคณี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 
28 นางสาวทัศนา ฤทธิกุล ทันตแพทย์ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 
29 นางสาวนวรัตน์ วินิจจะกูล ทันตแพทย์ชำนาญการ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 
30 ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ณรงค์ ตัวลือ วิศวกร ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 
31 นายธีธัช เชิญขวัญมา ช่างทันตกรรม ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 
32 นางสาวชัญญา อนุเคราะห์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 
33 นายนิราช นอรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 
34 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีขจรลาภ นายแพทย์ชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 
35 นางสาวกรวิภา ภาคภูมิ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 



ลำดับที่ 
ชื่อ- นามสุกล           

(ผู้รับบริการ/ ผู้ติดต่อ) 
ตำแหน่ง สังกัด/หน่วยงาน 

ประเภทการติดต่อ/ 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย 

36 นางสาวอัจฉรา นาเมือง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 
37 นายอธิวัฒน์ กุลวงษ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 

38 นางสาวเพ็ญพิชชา แสนสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 
39 นางสาวนิสริน มาหะมะ นักโภชนาการปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2565 

 



เอกสารแนบ 9 

1 
 

ผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดท่ี 1.40  ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานขอมลูความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย (ธันวาคม 2564) 

ลำดับ

ท่ี 
กิจกรรม 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
เปาหมาย 

ผลการดำเนินการ 

หมายเหตุ อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

แลว 

1 รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงานดานตางประเทศของ 

กรมอนามัย นำมาวิเคราะหเพื่อกำหนดมาตรการ 

และวางแผนขับเคลือ่น 

ต.ค. - พ.ย. 64 1 ครั้ง   ไดจัดทำสรุปผลการวิเคราะหขอมูลความรูเพื่อ

กำหนดประเด็นความรู มาตรการ และแผน

ขับเคลื่อน (รายละเอียดตามตัวช้ีวัดที่ 1.40) 

2 รวบรวมขอตกลง เอกสารกรอบความรวมมือระหวาง

ประเทศจากหนวยงานตางๆ 

ธ.ค. 64 – ม.ค. 65 1 ครั้ง   ไดรายงานความกาวหนาการดำเนินงานในที่

ประชุมศรป.ครั้งที่ 3/2565 (ดูรายงานการ

ประชุม) 

3 รวบรวม กำกบั ติดตามขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ

จากหนวยงานตางๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการความรวมมือ

ดานตางประเทศ กรมอนามัย 

มี.ค., มิ.ย. 65 

 

2 ครั้ง    

4 สื่อสาร ประชาสัมพันธวิธีการเขาถึงและใชงานระบบ

ฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศในทีป่ระชุม

คณะกรรมการความรวมมือดานตางประเทศ กรมอนามัย 

มี.ค., มิ.ย. 65 

 

2 ครั้ง    

5 พัฒนาระบบฐานขอมูลและนำเขาขอมูลความรวมมือ

ระหวางประเทศ ทีส่ามารถนำไปใชสนับสนุนการทำงานของ

บุคลากรภายในกรมอนามัย 

มี.ค. - ก.ค. 65 

 

1 ระบบ    

6 จัดทำคูมือการใชงานระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวาง

ประเทศ 

มี.ค. - พ.ค. 65 1 ชุด   
 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report3_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report3_2565.pdf


เอกสารแนบ 9 

2 
 

ลำดับ

ท่ี 
กิจกรรม 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
เปาหมาย 

ผลการดำเนินการ 

หมายเหตุ อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

แลว 

7 รายงานการติดตามความคืบหนาการดำเนินงานตัวช้ีวัดในที่

ประชุมประจำเดือนของศูนยความรวมมอืระหวางประเทศ 

พ.ย. 64 – ก.ค. 65 9 ครั้ง   ไดดำเนินการติดตามผลและรายงาน

ความกาวหนาการดำเนินงานในที่ประชุมศรป.

ครั้งที่ 3/2565 (ดูรายงานการประชุม) 

8 การประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอความ

รวมมือระหวางประเทศ 

ก.ค. 65 1 ครั้ง    

9 สรปุและวิเคราะหผลผลิต (output) และผลลัพธ 

(outcome) ของการดำเนินงานตัวช้ีวัดทุก 5 เดือน 

ก.พ., ก.ค. 65 2 ครั้ง    

 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report3_2565.pdf


เอกสารแนบ 10 

รายงานติดตามผลการดำเนินงานตัวช้ีวัด 2.1 ระดบัความสำเร็จของการควบคุมภายใน 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

ประจำเดือน ธันวาคม  2564 

ผลการดำเนินงาน ตามแผนการขับเคลื่อนระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน 
 

ท่ี กิจกรรม / ขั้นตอน เปาหมาย 
(หนวย
นับ) 

ระยะเวลา 
เร่ิมตน – 
สิ้นสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

1 จั ด ท ำ ค ำ สั่ ง แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการควบคุมภายใน 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ติ ด ต า ม
ประเมินผล 

1 ฉบับ ต.ค. 64 P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานเปนผู
ต รวจสอบภายในประจำหน วย งาน 
คณะกรรมการควบคุมภายในประจำ
หนวยงาน 
R : กำหนดขอตกลง แนวปฏิบัติ ข้ันตอน
การปฏิบัติงานรวมกันและถือปฏิบัติใน
หนวยงาน 
 

☑ ต.ค. 64 ดำเนินการแลว  (หลักฐานแนบ Link )  

2 รายงานการความคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน
สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 
 (แบบติดตาม ปค. 5 สวนงาน
ยอยรอบ 12 เดือน)   
 (แบบ ปค.4 สวนงานยอย) 
-(แบบ ปค.5 สวนงานยอย 
-ตารางวิเคราะหความเสี่ยง/
แผนภูมิ 

1 ครั้ง ต.ค. 64 P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานเปนผู
ต รวจสอบภายในประจำหน วย งาน 
คณะกรรมการควบคุมภายในประจำ
หนวยงาน 
A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายในและแผนบริหารความ
ตอเน่ือง (BCP) 
 
 

☑ ต.ค. 64 ดำเนินการแลว (หลักฐานแนบ Link )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/procurement/Internal%20Control%20Committee65.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/procurement/internal%20control_64.pdf
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ท่ี กิจกรรม / ขั้นตอน เปาหมาย 

(หนวย
นับ) 

ระยะเวลา 
เร่ิมตน – 
สิ้นสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

3 รายงานแบบติดตาม ปค . 5 
ส ว น ง า น ย อ ย  ส ำ ห รั บ
ระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 
31 มีนาคม 2565  
 

1 ครั้ง เม.ย. 65 
 
 
 
 
 
 

P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานเปนผู
ต รวจสอบภายในประจำหน วย งาน 
คณะกรรมการควบคุมภายในประจำ
หนวยงาน 
A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายในและแผนบริหารความ
ตอเน่ือง (BCP) 
 
 
 
 

🗌🗌 อยูระหวางดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 

4 จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน SOP 

1 เรื่อง พ.ย. 64 P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานเปนผู
ต รวจสอบภายในประจำหน วย งาน 
คณะกรรมการควบคุมภายในประจำ
หนวยงาน 
A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายในและแผนบริหารความ
ตอเน่ือง (BCP) 
B: พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน
ประจำหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 

☑ พ.ย. 64 ดำเนินการแลว (หลักฐานแนบ Link )  
 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/procurement/2.1_SOP.pdf


-3- 
 
ท่ี กิจกรรม / ขั้นตอน เปาหมาย 

(หนวย
นับ) 

ระยะเวลา 
เร่ิมตน – 
สิ้นสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

5 พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐาน/
คูมือการปฏิบัติงาน SOP ท่ี
สอดคลองกับการประเมิน
ควบคุมภายใน และเผยแพร
ข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน 

1 เรื่อง ธ .ค .64 - ก .พ . 
65 

P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานเปนผู
ต รวจสอบภายในประจำหน วย งาน 
คณะกรรมการควบคุมภายในประจำ
หนวยงาน 
A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
B พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน
ประจำหนวยงาน 
 
 

☑ ธ.ค. 64 ดำเนินการแลว  1 เรื่อง โดยพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure ( SOP) กระบวนงานการ
เบิกจายงบประมาณ (ตัวชวัดท่ี ้ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ) 
หลักฐานแนบ Link   
 

6 รายงานสรุปผลการตดิตามการ
ดำเนิ นงานตั ว ช้ี วัดตามคำ
รับ รองฯ  ผ านการประ ชุม
ประจำเดือนและนำข้ึนเว็บไซต
ของหนวยงาน ภายในวันท่ี 10 
ของเดือนถัดไป 

4 ครั้ง พ .ย .64 - ก .พ . 
65 

P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานเปนผู
ต รวจสอบภายในประจำหน วย งาน 
คณะกรรมการควบคุมภายในประจำ
หนวยงาน 
A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายในและแผนบริหารความ
ตอเน่ือง (BCP) 
 
 

☑ ครั้งท่ี 1 พ.ย. 64 ดำเนินการแลว หลักฐานคือรายงานการประชุม 
ศรป. ครั้งท่ี 2/65 วันท่ี 29 พ.ย. 64 วาระท่ี 5.1.2.1 ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระดับ
ความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความตอเน่ือง (BCP) 
ดาวนโหลด 

☑ ครั้งท่ี 2 ธ.ค. 64 ดำเนินการแลว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. 
ครั้ ง ท่ี  3/65 วัน ท่ี  29  ธ .ค . 64 วาระ ท่ี  5.1.2.1 ตั ว ช้ี วัด ท่ี  2.1 ระดั บ
ความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความตอเน่ือง (BCP) 
ดาวนโหลด 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart/download?id=84003&mid=35319&mkey=m_document&lang=th&did=23335
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
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ท่ี กิจกรรม / ขั้นตอน เปาหมาย 

(หนวย
นับ) 

ระยะเวลา 
เร่ิมตน – 
สิ้นสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

7 สื่ อ ส าร ให ค วาม รู เ ก่ี ย ว กั บ
ควบ คุ มภ าย ใน  ผ าน  one 
page เขารวมประชุม 

2 เรื่อง พ .ย .64 - ก .พ . 
65 

A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
B พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน
ประจำหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

☑ ธ.ค. 64 ดำเนินการแลว จำนวน 1 เร่ือง โดยสื่อสารใหความรูผาน 
one page สรุปประ ชุม เชิ งปฏิ บั ติ การ  เรื่ อ ง  “แนวทางปฏิ บั ติ ตาม
กฎกระทรวง และหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง”
ระหวางวันท่ี 1 – 3 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม กรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ 
จังหวัดนครราชสีมาดาวนโหลด 

และสื่อสารในเวทีประชุมประจำเดือนของหนวยงาน ในการประชุม ศรป. 
ครั้งท่ี 3/65 วันท่ี 29 ธ.ค. 64 วาระท่ี 4.3  ดาวนโหลด 

 

สรุปเดือนธันวาคม 2564 กำหนดแผนกิจกรรมดำเนินงานขับเคล่ือนตัวช้ีวัดฯ จำนวน  3 กิจกรรม และดำเนินการไดตามแผนครบทุกกิจกรรม 
  

https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65


รายงานการตดิตามผลการขบัเคลือ่นการด าเนนิงาน 
ตัวชีว้ดัที ่2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู ่น่าท างาน มชีวีติชวีา และเสรมิสรา้งคณุภาพชวีติ 

ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 

ที ่ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา มาตรการ ประเด็นความรูท้ีใ่ห ้
ผูรั้บบรกิาร 

ผลการด าเนนิการ 

1 จัดท าค าสัง่แตง่ตัง้คณะท างานการ
พัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู ่น่า
ท างาน เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติและ
ความสขุของคนท างาน (Healthy 
Workplace Happy for Life)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตัวชีว้ดั 2.2 

1 ฉบบั 1 – 30 พ.ย. 
64 

Partnership มาตรการสรา้ง
การมสีว่นรว่มระหวา่ง 
ผูบ้รหิารกรมอนามยั 
ผูอ้ านวยการ และบคุลากร
ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่ง
ประเทศ 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน การ
พัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู ่
น่าท างาน เสรมิสรา้ง
คณุภาพชวีติและความสขุ
ของคนท างาน (Healthy 
Workplace Happy for 
Life) 

ด าเนนิการแลว้ พ.ย.64 

2 รวบรวม วเิคราะหส์ถานการณ์ เพือ่
จัดท ารายงานผลการวเิคราะหก์าร
พัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู ่น่า
ท างาน เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติและ
ความสขุของคนท างาน (Healthy 
Workplace Happy for Life)  

2 ครัง้ พ . ย .  64 
และ ม.ิย.65 

Partnership 
Advocate มาตรการ
ขบัเคลือ่นการด าเนนิงานฯ 

ผลคะแนนการด าเนนิการ
การพัฒนาสถานทีท่ างานน่า
อยู ่น่าท างาน เสรมิสรา้ง
คณุภาพชวีติและความสขุ
ของคนท างาน (Healthy 
Workplace Happy for 
Life)  

ด าเนนิการแลว้ พ.ย.64 

3 จัดท ารายงานผลการวเิคราะห์
ผูรั้บบรกิาร ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

2 ครัง้ พ . ย .  6 4 
และ ม.ิย.65 

Partnership   
 
 
 
 
เกณฑก์ารด าเนนิงาน การ
พัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู ่
น่าท างาน ฯ 

ด าเนนิการแลว้ พ.ย.64 

4 จัดท า ท าเนยีบผูรั้บบรกิาร ผูรั้บ ที่
สนับสนุนการด าเนนิงานสง่เสรมิ
สขุภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

2 ครัง้ พ . ย .  6 4 
และ ม.ิย.65 

Partnership  ด าเนนิการแลว้ พ.ย.64 

5. จัดท าแผนปฏบิตักิาร การพฒันา
สถานทีท่ างานน่าอยู ่น่าท างาน ฯ 

2 ครัง้ พ . ย . 6 4 
และ ม.ิย.65 

Partnership ด าเนนิการแลว้ พ.ย.64 

6 จัดท ามาตรฐานการปฏบิตังิาน SOP 
ตัวชีว้ดัที ่2.2  

1 ฉบบั 1- 30 พ.ย. 
64 

Regulation and Legislation  ด าเนนิการแลว้  พ.ย.64 

7 สือ่สาร มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
SOP ตัวชีว้ดัที ่2.2  ผา่นเวทกีาร
ประชมุประจ าเดอืนของหน่วยงาน  

1 ครัง้ 1- 30 พ.ย. 
64 

Partnership 
Advocate 
Build Capacity มาตรการ 
สือ่สารความรู ้แนวปฏบิตัเิพือ่
สรา้งความ เขา้ใจแกบ่คุลากร 

ด าเนนิการแลว้ พ.ย.64 

phattanan.v
Typewriter
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ที ่ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา มาตรการ ประเด็นความรูท้ีใ่ห ้
ผูรั้บบรกิาร 

ผลการด าเนนิการ 

8 กจิกรรม Big Cleaning Day ของ
หน่วยงาน การจัดสิง่แวดลอ้มใหน่้า
อยู ่น่าท างาน เอือ้ตอ่การมสีขุภาพด ี

2 ครัง้ พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 
 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน การ
พัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู ่
น่าท างาน ฯ 

ด าเนนิการวันที ่31 ม.ค.
65 

9 กจิกรรมการตรวจสขุภาพประจ าปี 
(ภายใน ม.ิย.65) 

13 คน พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 
 

 อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 
ม.ค.65 
 

10 กจิกรรมการวดัดัชนมีวลกาย(BMI) 13 คน พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

 อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 
ม.ค.65 

11 การสนับสนุนใหบ้คุลากรเขา้รว่ม
กจิกรรมทางกายทกุรปูแบบ 

13 คน พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

 อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 
ม.ค.65 

12 การสนับสนุนใหบ้คุลากรมคีวามรู ้
ทางโภชนาการ 

1 ครัง้ พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

สือ่ประชาสมัพันธส์ านัก
โภชนาการ 

อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 
ม.ค.65 

13 การตอบแบบประเมนิภาวะสขุภาพ
บคุลากรกรมอนามยั(ภาคผนวก ง) 

11 คน พ.ย.64 Partnership  ด าเนนิการแลว้ พ.ย.64 

14 การตอบแบบประเมนิคณุภาพชวีติ
การท างานของบคุลากรกรมอนามยั 

10 คน ม.ค.65 Partnership  ตอบแลว้รอคะแนน ม.ค. 

15 ผลการประเมนิตามเกณฑก์าร
ประเมนิตามนโยบาย HWP.ระดับดี
มาก 

2 ครัง้ ธ .ค . 64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 
 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน HWP. 
 

ยงัไมถ่งึรอบการประเมนิ 

16 ผลการประเมนิตามเกณฑก์าร
ประเมนิตามนโยบาย 5ส  

2 ครัง้ ธ .ค . 64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน 5ส ยงัไมถ่งึรอบการประเมนิ 

17 รายงานผลการตดิตามการ
ด าเนนิงานตวัชีว้ดั ตามค ารับรองฯ 
ผา่นการประชมุประจ าเดอืนของ
หน่วยงาน และน าขึน้เว็บไซตข์อง
หน่วยงาน ภายในวันที ่10 ของ
เดอืนถัดไป  (แนบแบบรายงานผล
การขบัเคลือ่นการด าเนนิงานตาม
แผน) 

8 ครัง้ พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน การ
พัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู ่
น่าท างาน ฯ 

 พ.ย.64 
 ธ.ค.64 

 
 
 







1 
 

  

แผนการใหค้วามรูด้า้นการสง่เสรมิสขุภาพ อนามยัสิง่แวดลอ้ม และความสมดลุในชวีติการท างาน และ 

แผนกจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพของบคุลากรครอบคลมุท ัง้ 3 ดา้น(ความรู ้เจตคต ิทกัษะ) 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนว่ยงาน ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ  กรมอนามยั 

 

โครงการ /กจิกรรม เป้าหมาย  ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

ผูรั้บผดิชอบ 

1. ก าหนดประเด็นความรูด้า้นการสง่เสรมิสขุภาพ อนามัยสิง่แวดลอ้ม และความ
สมดลุในชวีติการท างาน  อยา่งนอ้ย 3 เรือ่ง ตอ่ปี 

1 แผน ธ.ค.65 กลุม่วเิทศฯ 

2  การเขา้รว่มกจิกรรมกา้วทา้ใจ Season 4    

3.  กจิกรรมเตน้แอโรบกิวนัจันทร ์– วนัศกุร ์วนัละ 30 นาท ี(16.00 – 16.30 น) 13 คน 
 

ม.ค.65 –  
ม.ิย. 65 

กลุม่วเิทศฯและกลุม่
อ านวยการ 

4.  กจิกรรมยดืเหยยีด ระหวา่งวนั  (5 นาท ี/ครัง้ วันละ 2 ครัง้) 13 คน 
 

ม.ค.65 –  
ม.ิย. 65 

กลุม่วเิทศฯและกลุม่
อ านวยการ 

5.  จัดหาอปุกรณ์และสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่กจิกรรมออกก าลังกาย (เครือ่งชัง่
น ้าหนัก กลอ่งอปุกรณ์ปฐมพยาบาล) 

13 คน 
 

ม.ค.65 –  
ม.ิย. 65 

กลุม่วเิทศฯและกลุม่
อ านวยการ 

6 ก าหนดใหจั้ดอาหารวา่งและเครือ่งดืม่ส าหรับการประชมุประจ าหน่วยงาน 
เครือ่งดืม่ลดหวาน มัน เค็ม 

13 คน 
 

ม.ค.65 –  
ม.ิย. 65 

กลุม่วเิทศฯและกลุม่
อ านวยการ 

7. กจิกรรมใหค้วามรูก้ารดแูลสขุภาพชอ่งปาก สนับสนุนอปุกรณ์การท าความ
สะอาดชอ่งปาก ใหค้ าแนะน าถงึสทิธสิวสัดกิารของบคุลากรในหน่วยงานในการ
เขา้รับการบรกิารตามสถานพยาบาลทีต่นเองมสีทิธฯิ (เขา้รับบรกิารตรวจสขุภาพ
ชอ่งปาก ภายใน ม.ิย.64 ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 70 ของบคุลากร) 

13 คน 
 

ม.ค.65 –  
ม.ิย. 65 

กลุม่วเิทศฯและกลุม่
อ านวยการ 

8 กจิกรรมสง่เสรมิใหค้วามรูก้ับหญงิวยัเจรญิพันธุ ์กนิวติามนิเสรมิธาตเุหล็ก
และโฟลกิ 

7 คน 
 

ม.ค.65 –  
ม.ิย. 65 

กลุม่วเิทศฯและกลุม่
อ านวยการ 

9 แผนสนับสนุนความยดืหยุน่ในการท างาน (การท างานทีบ่า้น) Work from 
home 

12 คน 
 

ม.ค.65 –  
ม.ิย. 65 

กลุม่วเิทศฯและกลุม่
อ านวยการ 

10 กจิกรรม Big Cleaning Day และการจัดสิง่แวดลอ้มใหน่้าอยูน่่าท างาน เอือ้ตอ่
การมสีขุภาพด ี

13 คน 
 

ม.ค.65 –  
ม.ิย. 65 

กลุม่วเิทศฯและกลุม่
อ านวยการ 

11.มกีารประเมนิภาวะโภชนาการ โดยใชค้า่ดัชนมีวลกายและวดัรอบเอว 
(ภาคผนวก จ) 

13 คน ครัง้ที ่1 : ม.ค. 
65 
ครัง้ที ่2 : ม.ิย. 
65 

กลุม่วเิทศฯและกลุม่
อ านวยการ 



ผลสรุปความต้องการความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และความสมดุลในชีวิตการท างาน 
ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (ศรป.) 

--------------------------------- 
 

  คณะท ำงำนกำรพัฒนำสถำนที่ท ำงำนน่ำอยู่ น่ำท ำงำน เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต และควำมสุข
ของคนท ำงำนของศรป. ได้จัดท ำแบบส ำรวจออนไลน์ ผ่ำน Google Form เพ่ือส ำรวจควำมต้องกำรควำมรู้
ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ อนำมัยสิ่งแวดล้อม และควำมสมดุลในชีวิตกำรท ำงำนในหน่วยงำน และน ำไปสู่เป้ำหมำย
ของบุคลำกรให้มีสุขภำพดีท้ังร่ำงกำยและจิตใจ 

  จำกผลกำรตอบแบบส ำรวจออนไลน์จ ำนวน 13 คน พบว่ำบุคลำกรศูนย์ควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศ มีควำมสนใจที่จะได้รับควำมรู้ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ และควำมสมดุลในชีวิตกำรท ำงำน ดังนี้ 

  1. ด้านการออกก าลังกาย: ท่ำบริหำรออฟฟิศซินโดรม 
  2. ด้านโภชนาการ : กำรลดน้ ำหนักด้วย Intermittent Fasting (IF) คือกำรลดน้ ำหนัก 
แบบจ ำกัดช่วงเวลำกำรกิน โดยที่นิยมคือกิน 8 ชั่วโมง และอด 16 ชั่วโมง ซึ่งช่วงอดร่ำงกำยจะดึงไขมันที่สะสม
ออกมำใช้ถูกวิธีและรับประทำนอำหำรให้ถูกต้อง 
  3. ด้านสุขภาพจิต: ทักษะในกำรจัดกำรอำรมณ์ตนเอง/นั่งสมำธิ 
 
รูปแบบส ารวจออนไลน์ ผ่าน Google Form  

 
    

   

   

 

 



 

 
 

ผลสรุปการส ารวจ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

จัดท าสรุปโดย 

คณะท ำงำนกำรพัฒนำสถำนที่ท ำงำนน่ำอยู่ น่ำท ำงำน  
เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต และควำมสุขของคนท ำงำน 

 30 ธ.ค. 64 
 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 12 
รายงานกํากบัตดิตามผลการดําเนนิงานตามแผน 

ขบัเคลือ่นการดําเนนิงานตวัชีว้ดัการเบกิจา่ยงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2565 
คร ัง้ที2่ ประจําเดอืน ธนัวาคม 2564 

ที ่ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผลการดําเนนิงาน  

1 จัดทําคําสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามเร่งรัดการ
เบกิจา่ยงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1 ฉบับ 1 – 31 ต.ค. 64 ดําเนนิการตรงตามแผน 
กดทีน่ี่ 
 

2 จัดทําแผนปฏิบัติการการใชจ้่ายเงินงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านการประชุม
ประจําเดือนของหน่วยงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์
หน่วยงาน 

1 ครัง้ 1 – 31 ต.ค. 64 ดําเนนิการตรงตามแผน 
กดทีน่ี่ 

3 จัดทํา SOP การเบกิจา่ยงบประมาณ 1 ฉบับ 1- 30 พ.ย. 64 ดําเนนิการตรงตามแผน 
กดทีน่ี่  
 

4 สื่อสาร SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ ผ่านเวทีการ
ประชุมประจําเดือนของหน่วยงาน และเผยแพร่บน
เว็บไซตห์น่วยงาน 

1 ครัง้ 1- 30 พ.ย. 64 ดําเนนิการตรงตามแผน (ผา่นรายงานการประชมุ
ศรป.ครัง้ที ่2/65) 
กดทีน่ี่ 
 

5 สื่อสาร กฎ ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติงาน
เกีย่วกับการเบกิจ่ายงบประมาณ เชน่ ระเบยีบการเงนิ
การคลัง ระเบียบการจัดซื้อจัดจา้ง ผ่านการประชุม
ประจําเดอืนของหน่วยงาน /one page เขา้รว่มอบรม 
 

1 เรือ่ง 1 ธ.ค.64 –  
28 ก.พ. 65 

เดือน ธ.ค. 64 ดําเนินการแลว้ จํานวน 1 เรื่อง 
โดยสือ่สารใหค้วามรูผ้า่น one page สรปุประชมุ
เชิงปฏิบั ติการ เรื่อ ง “แนวทางปฏิบั ติต าม
กฎกระทรวง และหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจา้ง”ระหว่างวันที่ 1 – 3 
ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม กรีนเนอรี่ รีสอร์ท 
เขาใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา กดที่น่ี และ
สือ่สารในเวทปีระชุมประจําเดอืนของหน่วยงาน 
ในการประชุม ศรป. ครัง้ที่ 3/65 วันที่ 29 ธ.ค. 
64 วาระที ่4.3  กดทีน่ี่ 
 
 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=81861&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26300
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/action-plan/budget65_121164.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart/download?id=84003&mid=35319&mkey=m_document&lang=th&did=23335
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers?page=1
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65


ที ่ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผลการดําเนนิงาน  

6 ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
รายงานผลการประชุมนําขึ้น เว็บไซต์หน่วยงาน 
ภายในวันที ่20 ของทกุเดอืน 

5 ครัง้ 1 ต.ค. 64-  
28 ก.พ. 65 
 
 
 
 

ดําเนนิการตรงตามแผน 
ครัง้ที ่1 เดอืน ต.ค.64 กดทีน่ี่ 
ครัง้ที ่2 เดอืน พ.ย. 64 กดทีน่ี่ 
ครัง้ที ่3 เดอืน ธ.ค.64 กดทีน่ี่ 
อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ 
ครัง้ที ่4 เดอืน ม.ค.65 
ครัง้ที ่5 เดอืน ก.พ.64 

7 รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
(รบจ.1) และนําขึน้เว็บไซต์หน่วยงาน ภายในวันที ่
20 ของทกุเดอืน 

5 ครัง้ 1 ต.ค.64 –  
28 ก.พ. 65 

ดําเนนิการตรงตามแผน 
ครัง้ที ่1 เดอืน ต.ค.64 กดทีน่ี่ 
ครัง้ที ่2 เดอืน พ.ย. 64 กดทีน่ี่ 
ครัง้ที ่3 เดอืน ธ.ค.64  กดทีน่ี่ 
อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ 
ครัง้ที ่4 เดอืน ม.ค.65 
ครัง้ที ่5 เดอืน ก.พ.64 

8 รายงานผลการตดิตามการดําเนนิงานตัวชีวั้ด ตามคํา
รับรองฯ ผ่านการประชุมประจําเดือนของหน่วยงาน 
และนําขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 
ของเดอืนถัดไป  

4 ครัง้ 1 พ.ย.64 –  
28 ก.พ. 65 

ดําเนนิการตรงตามแผน  
ค รั ้งที่  1 เดื อ น  พ .ย . 64 ผ่ าน เวที ป ระชุ ม
ประจําเดอืนของหน่วยงาน หลักฐานคอืรายงาน
การประชุมศรป.ครัง้ที่ 2/65 เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 
64 วาระที่ 5.1.2.3 ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอ้ยละของ
การเบกิจา่ยงบประมาณ   กดทีน่ี่ 
ค รั ้งที่  2 เดื อ น  ธ .ค . 64 ผ่ าน เวที ป ระชุ ม
ประจําเดอืนของหน่วยงาน หลักฐานคอืรายงาน
การประชุมศรป.ครัง้ที่ 3/65 เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 
64 วาระที่ 5.1.2.3 ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอ้ยละของ
การเบกิจา่ยงบประมาณ  กดทีน่ี่ 
อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ 
ครัง้ที ่3 
ครัง้ที ่4 

 
สรปุเดอืนธันวาคม 2564 กําหนดแผนดําเนนิการ จํานวน 4 กจิกรรม และดําเนนิการไดต้ามแผนทกุกจิกรรม 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=81083&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26018
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=81083&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26018
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=82925&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26018
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=82925&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26018
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=82925&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26018
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=85299&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26018
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=85299&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26018
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=81082&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26017
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=81082&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26017
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=82924&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26017
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=82924&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26017
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=82924&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26017
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=85298&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26017
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=85298&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26017
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
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ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ 2.5 ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน 
 
 การก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ศรป. 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก (ผลการด าเนินงานประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564) ตามเอกสาร
แนบหมายเลข 1 ซ่ึงในเดือนธันวาคม ศรป. ได้ด าเนินงานแล้วเสร็จ จ านวน 1 กิจกรรม 139 ผลผลิต คิดเป็น 5 % 
ของกิจกรรมที่ด าเนินการ ทีศ่รป. ต้องด าเนินการทั้งสิ้น 18 กิจกรรม 822 ผลผลิต   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผลการด าเนินงาน ณ เดือนธันวาคม  2564 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ  
 1.ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศมีการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
โดยม ีการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานประจ าเดือน 
 2.มีรายงานผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ปัจจุบัน จ านวน 375,217.55 บาท (42.42 %) 
คิดจากวงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งปี จ านวน 884,500 บาท และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
การประชุมสัมมนาของหน่วยงาน จ านวน 323,217.25 บาท (73.08 %) คิดจากวงเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ประชุมสัมมนา ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยก าหนด (50 %) เป็นจ านวน 442,250 บาท  
 3.มีการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติการประจ าหน่วยงานตามไตรมาส ให้เป็นปัจจุบันตาม 
ที่กรมอนามัยก าหนดลงในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC) และมีเอกสารการอนุมัติ 
ปรับแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

somphrasong.p
Textbox
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https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_5/1.1.%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%20(%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%206%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87)%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202564.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_5/1.1.%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%20(%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%206%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87)%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202564.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_5/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A65.pdf
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แบบรายงานผลการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัด 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

หนวยงาน  ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

แนวทาง/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
ผลลัพธตามตวัชี้วดัของกิจกรรม 

1. เสริมสรางการมีสวนรวมใน

การดําเนินงานคุณธรรมและ

ความโปรงใส ในการประชุม

ประจําเดือน ศรป. 

1.1 ประชุมหารือผูเกี่ยวของเพื่อทบทวน

สถานการณการดําเนินงานคุณธรรมและ

ความโปรงใสของ ศรป. 

 

1 คร้ัง 

 

รายงานเดือน พ.ย. 64 

ไดประชุมหารือผูเกี่ยวของเพื่อทบทวนสถานการณการดําเนินงานคุณธรรมและ

ความโปรงใสของ ศรป.เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 64 และไดจัดทําสรุปรายงานการ

ประชุมฯ พรอมทั้งจัดทํารายงานผลการวิเคราะหสถานการณฯ เรียบรอยแลว ดู

รายละเอียดไดที่เว็บไซต ศรป. ตัวชี้วัดที่ 2.6 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565  

ศรป.ไดเอกสารสรุปการประชุมทบทวน

สถานการณการดําเนินงานคุณธรรมและ

ความโปรงใสของ ศรป. ที่นํามาใชในการ

จัดทําบทวิเคราะหฯ 

1.2 ขับเคล่ือนการดําเนินงานตามแบบวดั

การเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซต

หนวยงาน (Open Data Integrity and 

Transparency – OIT) 

 

1 ดาน 

 

 

รายงานเดือน ธ.ค. 64 

ไดดําเนินการตามแบบวัด OIT แลวดังนี้ 

1. ดานขอมูลพ้ืนฐาน 

  1.1 ปรับปรุงขอมูลพื้นฐาน บนเว็บไซต ศรป. ขอ O1 - O10 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/organization-structure 

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

https://cic.anamai.moph.go.th/th/mission-vision  

https://cic.anamai.moph.go.th/th/contact-us  

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

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

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

2. ดานการแกไขปญหาทุจริต  

   2.1 ไดสรางชองทางแจงเร่ืองรองเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ และอยู

ระหวางการจัดทํารายละเอียดเพิ่มเติม 

มีขอมูลตามหลักเกณฑ OIT และเผยแพร

บนเว็บไซต 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565
https://cic.anamai.moph.go.th/th/organization-structure
https://cic.anamai.moph.go.th/th/directer
https://cic.anamai.moph.go.th/th/mission-vision
https://cic.anamai.moph.go.th/th/contact-us
https://cic.anamai.moph.go.th/th
https://cic.anamai.moph.go.th/th/faq
https://cic.anamai.moph.go.th/th/ita


แนวทาง/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
ผลลัพธตามตวัชี้วดัของกิจกรรม 

 

2. สงเสริมเพื่อยกระดับการ

รับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายใน 

2.1 ชี้แจง/ส่ือสารแก SH เพื่อทําความ

เขาใจแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวน

เสียภายใน (Internal Integrity and 

Transparency Assessment : IIT) 

 

1 คร้ัง 

 

อยูระหวางดําเนินการศึกษาขอมูลเพือ่เตรียมการชี้แจง รอยละ 100 ของบุคลากร ศรป.ไดรับฟง

การชี้แจง/ส่ือสารฯ 

3. กํากับ ติดตามการ

ดําเนินงานคุณธรรมและความ

โปรงใสของ ศรป. 

3.1 จัดทําแผนการขับเคล่ือนการ

ดําเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.6 

1 ฉบับ รายงานเดือน พ.ย. 64 

ไดจัดทําแผนการขับเคล่ือนเรียบรอยแลวดูรายละเอยีดไดที่เว็บไซต ศรป. 

ตัวชี้วัดที่ 2.6 https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565 

มีแผนการขับเคล่ือนตัวชีว้ัดที่ 2.6 

3.2 จัดทําแผนปฏิบัติการการปองกันการ

ทุจริตและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

1 ฉบับ รายงานเดือน พ.ย. 64 

ไดจัดทําแผนปฏิบัติการการปองกันการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศเรียบรอยแลวดูรายละเอยีดไดที่เว็บไซต ศรป. 

ตัวชี้วัดที่ 2.6 https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565 

มีแผนปฏิบัติการการปองกันการทจุริตและ

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม ศูนยความ

รวมมือระหวางประเทศ 1 ฉบับ 

3.3 รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน

ในการประชุมประจําเดือนของ ศรป. 

 

4 คร้ัง รายงานเดือน ธ.ค. 64  

ไดรายงานความกาวหนาในการประชุม ศรป.(คร้ังที่ 2) 

 วันที่ 29 ธ.ค. 64 ดูรายละเอยีดไดที่เว็บไซต ศรป. 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65   

มีเอกสารรายงานความกาวหนาฯ 

3.4 รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดฯ ใน

ระบบ DOC ทุกเดือน 

 

 

 

4 คร้ัง รายงานเดือน ธ.ค. 64 

ไดรายงานผลการดําเนินงานของเดือน ธ.ค. 64 ในระบบ DOC เรียบรอยแลว 

มีการรายงานผลในระบบในเวลาที่กําหนด 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565
https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65


แนวทาง/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
ผลลัพธตามตวัชี้วดัของกิจกรรม 

4. สนับสนุนการเขาถึงความรู

และเทคโนโลย ี

4.1 ส่ือสารและเผยแพรขอมูลความรูบน

เว็บไซต ศรป. และชองทางอื่นๆ  

 

3 เร่ือง รายงานเดือน ธ.ค. 64 

ไดนําความรู ส่ือสารบนเวบ็ไซต ศรป. จํานวน  2 เร่ือง ดังนี้ 

1. หลักเกณฑการเปดเผยขอมูลสาธารณะ Open Data Integrity and 

Transparency Assessment : (OIT) 

2. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของศรป. ปงบประมาณ พ.ศ. 2565         

ดูรายละเอียดไดที ่https://cic.anamai.moph.go.th/th/ita  

https://bit.ly/3Hg2LX9    

สําหรับแบบวัดการรับรูของผูสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and 

Transparency Assessment: IIT) อยูระหวางการรอขอมูลเร่ืองแบบวัด IIT 

จากกรมฯ 

มีการเผยแพรขอมูลความรูบนเว็บไซต 

ศรป. 1 ชองทาง 

 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/ita
https://bit.ly/3Hg2LX9


เอกสารแนบ 16 

สรุปผลการกําหนดคุณธรรมเปาหมาย “ปญหาท่ีอยากแก ความดีท่ีอยากทํา” 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (ศรป.) 

…………………………………………. 

 คณะทํางานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ไดจัดทําแบบสํารวจออนไลน 

โดย Google Form เพ่ือใหบุคลากร ศรป.ไดมีสวนรวมในการกําหนดคุณธรรมเปาหมาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ของหนวยงาน และนําไปเปนขอมูลประกอบการกําหนดแผนกิจกรรมในการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานตอไป 

จากผลการตอบแบบสํารวจออนไลน การกําหนดคุณธรรมเปาหมายของบุคลากร จํานวน 13 ทาน 

พบวาบุคลากรศูนยความรวมมือระหวางประเทศ มีความสนใจท่ีจะกําหนดประเด็นคุณธรรม จํานวน 3 

ประเด็น ประกอบดวย 

1. พอเพียง  

กําหนดปญหาท่ีอยากแก คือ การใชทรัพยากรไมคุมคา ปริมาณขยะมาก กําหนดความดีท่ีอยาก

ทํา คือ การตระหนักใชทรัพยากรใหคุมคา เกิดประโยชนสูงสุด เชน การลดขยะ โดยการนํา

กระดาษมาใชสองหนา  

2. จิตอาสา 

กําหนดปญหาท่ีอยากแก คือ การทํางานหนาท่ีตนเองโดยไมคํานึงถึงผลสําเร็จภาพรวมของ

หนวยงาน อยากใหบุคลากรในหนวยงานชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันและมีจิตอาสามากข้ึน 

กําหนดความดีท่ีอยากทํา คือ ทุกคนในองคกรยินดีและชวยเหลือกันโดยไมเกียงหนาท่ี มีความ

เปนทีมเดียวกัน มีจิตอาสาทํางานเปนทีมและขามสายงาน 

3. วัฒนธรรมองคกร HEALTH 

กําหนดปญหาท่ีอยากแก คือ การไมใสใจดูแลสุขภาพ การกิน การออกกําลัง ไมตอเนื่อง 

กําหนดความดีท่ีอยากทํา คือ ทุกคนเปนตนแบบสุขภาพดี ไมใสใจดูแลสุขภาพ การกิน การออก

กําลัง อยางตอเนื่อง  

 

 

 

 

 

 

 



2 

 
 

แบบสํารวจออนไลน Google Form  

เรื่อง กําหนดคุณธรรมเปาหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 
ส่ือสารการรวมแสดงความเห็นการกําหนดประเด็นคุณธรรม ผานชองทางไลนของหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําสรุปโดย 

คณะทํางานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

 29 ธันวาคม 2564 

 



หนา้ 1 จาก 7 
 
เอกสารแนบ 17 

แบบรายงานผลตามแผนปฏบิตักิาร ป้องกนัการทจุรติและเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามยั  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนว่ยงาน ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามยั 
ประจาํเดอืน ธนัวาคม 2564 

ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดําเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย  

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดําเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 สรา้งสงัคมทีไ่มท่นตอ่การทจุรติ 

กลยทุธท์ี ่1 วางระบบการบรหิารทรพัยากรบคุคลและการจดัการองคก์ร เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการป้องกนัการทจุรติ 

1.จัดทําแผนปฏบิตักิารป้องกัน
การทจุรติและเสรมิสรา้ง
คณุธรรม จรยิธรรมศนูยค์วาม
ร่วมมอืระหวา่งประเทศ กรม
อนามัย 
 

ดําเนนิการแลว้ ดาวนโ์หลด 1 ฉบับ รอ้ยละ 80 ของ
บคุลากรใน
หน่วยงานมสีว่น
ร่วมในกจิกรรม 

 พ.ย.64 พ.ย.64 

2. สือ่สาร สรา้งความรูค้วาม
เขา้ใจ เกีย่วกบัการนํา
มาตรฐานทางจรยิธรรมไปใช ้
ในการบรหิารงานบคุคล 

ดําเนนิการแลว้ รายละเอยีดใน
รายงานการประชมุครัง้ที ่3/ 65  
วาระที ่6.3 ดาวนโ์หลด 

1 ครัง้ รอ้ยละ 80 ของ
บคุลากรใน
หน่วยงานมสีว่น
ร่วมในกจิกรรม 

 ธ.ค.64 ธ.ค.64 

3.จัดทําคาํสัง่แตง่ตัง้
คณะทํางานในการขับเคลือ่น
การป้องกันการทจุรติ และ
เสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม 
กรมอนามัย 

 

 

 

ดําเนนิการแลว้ ดาวนโ์หลด 1 ฉบับ รอ้ยละ 80 ของ
บคุลากรใน
หน่วยงานมสีว่น
ร่วมในกจิกรรม 

 พ.ย.64 พ.ย.64 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_6/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%2065.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_6/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%2065.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_6/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_6/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf


 

ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดําเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย  

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดําเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

กลยทุธท์ี ่2 พฒันาศกัยภาพและสรา้งการมสีว่นรว่มของบคุลากร/เครอืขา่ยในการตอ่ตา้นการทจุรติ 

4.ประกาศเจตนารมณ์
ขับเคลือ่นคณุธรรมและตอ่ตา้น
การทจุรติ 

ดําเนนิการประกาศเจตนารมณ์ฯ 
เรยีบรอ้ยแลว้ 
ดาวนโ์หลด 
และสือ่สารแจง้บคุลากรใน
หน่วยงานรับทราบผา่นเวทกีาร
ประชมุประจําเดอืน ศรป.ครัง้
ที3่/2565 วาระที ่6.3 ดาวนโ์หลด 
พรอ้มเผยแพร่บนเว็บไซตห์น่วยงาน 
ดาวนโ์หลด 

1 ครัง้ รอ้ยละ 80 ของ
บคุลากรใน
หน่วยงานมสีว่น
ร่วมในกจิกรรม 

 ธ.ค.64 ธ.ค.64 

5.การเสรมิสรา้งความรอบรูด้า้น
คณุธรรม จรยิธรรมและการ
ป้องกันการทจุรติ แกบ่คุลากร
ในหน่วยงานทกุระดับ โดยการ
สรา้งการรับรู ้/ เผยแพร่/ อบรม
ใหค้วามรู ้ประเด็นตอ่ไปน้ี 
5.1 ความรูเ้กีย่วกับการป้องกัน
ทจุรติ ผลประโยชนท์ับซอ้น 
การรับของขวญั หรอืประโยชน์
อืน่ใดอันควรไดต้ามกฎหมาย
หรอืโดยธรรมจรรยา/การขัดกัน
ระหวา่งประโยชนส์ว่นตนและ
สว่นรวม 
5.2 มาตรฐานทางจรยิธรรม
ประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพล
เรอืน / ขอ้บังคับจรรยา
ขา้ราชการกรมอนามัย 
 

 

ดําเนนิการแลว้ เดอืน ธ.ค. 64 
จํานวน 1เรือ่ง  คอื เรือ่ง แนวทาง
ปฏบิัตกิารใหห้รอืรับของขวญัหรอื
ประโยชนอ์ืน่ใดของเจา้หนา้ทีข่อง
รัฐทกุตาํแหน่งและทกุระดับของ
กระทรวงสาธารณสขุ ดาวนโ์หลด
และประชาสมัพันธผ์า่นเว็บไซต์
หน่วยงานดาวนโ์หลด 

 
 

2 เรือ่ง รอ้ยละ 80 ของ
บคุลากรใน
หน่วยงานผา่น
เกณฑป์ระเมนิ
พฤตกิรรมทาง
จรยิธรรม 

 ธ.ค.64- 

ก.ย.65 

เรือ่งที ่1 ธ.ค. 64 

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


 

ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดําเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย  

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดําเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

กลยทุธท์ี ่3 สง่เสรมิคา่นยิมการยกยอ่งและเชดิชูดา้นคณุธรรม จรยิธรรม และการป้องกนัการทจุรติ 

6.การคดัเลอืกคนดศีรอีนามัย ดําเนนิการแลว้ โดยการสง่เสนอชือ่
บคุลากรเขา้ร่วมการคดัเลอืกคนดศีรี
อนามัย ดาวนโ์หลด 
 

 

เสนอชือ่เขา้ร่วม
กจิกรรม 2 คน 

บคุลากรทีเ่ขา้รับ
การคดัเลอืกผา่น
คณุสมบตัติาม
เกณฑท์ีก่าํหนด 
รอบที ่1 อยา่ง
นอ้ย 1 คน 

 ธ.ค.64-ก.พ.65 ธ.ค.64 

7.การประกวดหน่วยงาน
คณุธรรม (การขับเคลือ่น
องคก์รคณุธรรมตน้แบบ) 

 

ดําเนนิการแลว้ โดยการสง่เสนอ
ผลงานเขา้ร่วมกจิกรรม 1 เรือ่ง 
ดาวนโ์หลด 
 

 

เสนอผลงานเขา้
ร่วมกจิกรรม 1 
เรือ่ง 

หน่วยงานผา่น
เกณฑก์าร
คัดเลอืก
หน่วยงาน
คณุธรรมรอ้ย 60 
ของคะแนนการ
ประเมนิ 

 ธ.ค.64- 

ก.ย.65 

ธ.ค.64 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 พฒันาระบบป้องกนัการทจุรติเชงิรกุ 

กลยทุธท์ี ่1 พฒันาระบบ/มาตรฐาน/แนวทางการป้องกนัการทจุรติ และกระบวนการจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพ 

8. การประเมนิความเสีย่งและ
จัดทําแผนการบรหิารความ
เสีย่งการทจุรติ 

 

 

 

อยูร่ะหวา่งดาํเนนิการ แผนฯ 1 ฉบบั (มี
มาตรการ/ 
แนวทางป้องกัน
การทจุรติอยา่ง
นอ้ย 1 เรือ่ง) 

รอ้ยละ
ความสาํเร็จการ
ดําเนนิงานตาม
แผนบรหิารความ
เสีย่งรอ้ยละ 80 

  ก.พ. 65 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/Download/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2/%E0%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%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/Download/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2/%E0%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%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/Download/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/Download/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.2565.pdf


 

ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดําเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย  

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดําเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

9. การปรับปรุง/ พัฒนา
ชอ่งทางทีส่ามารถแจง้เรือ่ง
รอ้งเรยีนเกีย่วกับการทจุรติฯ 
ของเจา้หนา้ทีข่องหน่วยงาน 

อยูร่ะหวา่งดาํเนนิการ แสดงชอ่งทาง
แจง้เรือ่งรอ้งเรยีน
เกีย่วกับการทจุรติ 
และฝ่าฝืน
ประมวลจรยิธรรม
ฯ อยา่งนอ้ย 2 
ชอ่งทาง 

ไมม่เีรือ่งรอ้งเรยีน
เกีย่วกับคณุธรรม
จรยิธรรม และการ
ทจุรติของกรม
อนามัย 

 ม.ค.65  

กลยทุธท์ี ่2 เสรมิสรา้งความเขม้แข็งและขยายการมสีว่นรว่มเครอืขา่ยคณุธรรม จรยิธรรม และการป้องกนัการทจุรติ 

10. การขับเคลือ่นชมรม
จรยิธรรมของหน่วยงาน 

ดําเนนิการแลว้ โดยการจัดตัง้ชมรมฯ 
ดาวนโ์หลด 
และแตง่ตัง้คณะทํางานเพือ่
ขับเคลือ่นการดาํเนนิงานฯ ดาวน์
โหลด 
 
 

มคีําสัง่
คณะทํางาน
ขับเคลือ่นชมรม
จรยิธรรม 1 ฉบับ 

เสนอผลงาน
เกีย่วกับการ
สง่เสรมิคณุธรรม 
จรยิธรรม อยา่ง
นอ้ย 1 เรือ่ง (เขา้
ร่วมกจิกรรม
ประกวดองคก์ร
คณุธรรม) 

 พ.ย.64 พ.ย.64 

11.กําหนดคณุธรรมเป้าหมาย
จาก “ปัญหาทีอ่ยากแก ้“ และ 
“ความดทีีอ่ยากทํา” ที่
สอดคลอ้งกับคณุธรรม 5 
ประการ พอเพยีง วนัิย สจุรติ 
จติอาสา กตญั� ูหรอื 
วัฒนธรรมองคก์ร(HEALTH) 

 

 

ดําเนนิการแลว้ รายละเอยีดตาม
รายงานการประชมุศรป. ครัง้ที ่3/ 
2565 วาระที ่6.2  ดาวนโ์หลด 
 

มปีระกาศ
เป้าหมายฯ และ
วัฒนธรรมองคก์ร 
HEALTH 1 ฉบับ 

รอ้ยละ 80 ของ
บคุลากรใน
หน่วยงานมสีว่น
ร่วมในกจิกรรม 

 ธ.ค 64 ธ.ค.64 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/attention/207861
https://cic.anamai.moph.go.th/th/attention/207861
https://cic.anamai.moph.go.th/th/attention/207861
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_6/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_6/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_6/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65


 

ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดําเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย  

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดําเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

12. การพัฒนาศกัยภาพ
บคุลากรดา้นการเงนิการคลงั 
และการจัดซือ้จัดจา้ง  

ดําเนนิแลว้ โดยหน่วยงานสง่
บคุลากรจํานวน 2 ทา่น เขา้ร่วม
ประชมุเชงิปฏบิตักิาร แนวทางปฏบิตั ิ
ตามกฎกระทรวงและหนังสอืเวยีน
กรมบัญชกีลางเกีย่วกับการจัดซือ้จัด
จา้ง และนํามาถา่ยทอดใหบ้คุลากร
ในหน่วยงานรับทราบผา่นสรุปone 
page ดาวนโ์หลด และเวทปีระชมุ
ศรป.ครัง้ที ่3/2565 เมือ่วันที ่29 
ธ.ค. 2564 ดาวนโ์หลด 
 

 

สง่บคุลากรเขา้
ร่วมไมน่อ้ยกวา่ 1 
ครัง้ 

รอ้ยละ 80 ของ
บคุลากรใน
หน่วยงานมสีว่น
ร่วมรับรู ้ความรูท้ี่
ไดรั้บจากผูแ้ทน
หน่วยงานทีเ่ขา้
ร่วมกจิกรรม
พัฒนาศกัยภาพ 

 

 

 

 พ.ย. 64 – ธ.ค. 
64 

ธ.ค. 64 

กลยทุธท์ี ่3 ผลผลติ/พฒันา นวตักรรมเทคโนโลย ีในการสือ่สาธารณะแกเ่ครอืขา่ยและประชาชน เพือ่ป้องกนัการทจุรติ 

13. การเผยแพร่สือ่การ
สง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม 
และการป้องกันทจุรติ 

อยูร่ะหวา่งดาํเนนิการ มชีอ่งทาง
เผยแพร่สือ่
ประชาสมัพันธฯ์ 
อยา่งนอ้ย 2 
ชอ่งทาง 

 

 

 

 

ผลติสือ่
ประชาสมัพันธ์
สง่เสรมิคณุธรรม
จรยิธรรม อยา่ง
นอ้ย 1 เรือ่ง 

 ม.ค. 65  

https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers/download?id=85773&mid=30633&mkey=m_document&lang=th&did=27752
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers/download?id=85773&mid=30633&mkey=m_document&lang=th&did=27752
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65


 

ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดําเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย  

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดําเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

กลยทุธท์ี ่4 สง่เสรมิคณุธรรมเฉพาะกาลทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ปจัจบุนั 

14. โครงการสง่เสรมิคา่นยิม ความ
ผูกพัน และวัฒนธรรมองคก์ร 
(HEALTH) ตามหลักคณุธรรมเฉพาะ
กาล (พอเพยีง วนัิย สจุรติ จติอาสา 
กตัญ�)ู และประเด็นคณุธรรม
เป้าหมาย 3 มติ ิไดแ้ก ่1. ยดึมั่นใน
หลักธรรมศาสนา 2. ปฏบัิตตินตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  3. 
รักษา อนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม 

14.1 กจิกรรมการสบืสานวัฒนธรรม 
ประเพณี และวันสําคัญตา่งๆ ทาง
ศาสนา 

14.2 กจิกรรมแตง่กายผา้ไทย 

14.3 กจิกรรมสถานทีท่ํางานน่าอยู ่
น่าทํางาน เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติ
และความสขุของคนทางาน 
(Healthy Workplace Happy for 
Life)  

14.4 กจิกรรมบรจิาคสิง่ของ หรอื
อนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม เชน่คัดแยกขยะ 
รไีซเคลิ ขยะพลาสตกิ หรอือลมูเินียม 
สบทบใหก้ับโครงการหรอืมลูนธิทิี่
เกีย่วขอ้ง เชน่ โครงการ “แยกขวด 
ชว่ยหมอ” 

14.5 กจิกรรมศกึษาดงูาน โครงการ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

เดอืน ธ.ค. 64 ดําเนนิการแลว้  
รายละเอยีดปรากฎในรายงานการ
ประชมุศรป.ครัง้ที ่3/2565 เมือ่วันที ่
29 ธ.ค. 2564 ดาวนโ์หลด 
 

มกีารดาํเนนิการ
อยา่งนอ้ย 3 
กจิกรรม 

รอ้ยละ 80 ของ
บคุลากรใน
หน่วยงานมสีว่น
ร่วมในกจิกรรม 

 ธ.ค.64- ก.ย.65 ธ.ค.64 
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ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดําเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย  

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดําเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยกระดบัคะแนนดชันกีารรบัรูก้ารทจุรติ (CPI) 

กลยทุธท์ี ่1 การพฒันามาตรฐานการบรหิารงานทีโ่ปรง่ใส ตามเกณฑก์ารประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั 

( Intergrity and Transparency Assessment : ITA) 

15. การขับเคลือ่นตัวชีว้ดัที ่
2.6 ระดับความสาํเร็จของการ
ดําเนนิงานคณุธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) 

อยูร่ะหวา่งดาํเนนิการ ผลการประเมนิ
ตัวชีว้ดัผา่นเกณฑ์
การประเมนิระดับ 
3 ขึน้ไป 

คะแนนการ
ประเมนิคณุธรรม
และความโปร่งใส
ในการดําเนนิงาน
ของหน่วยงานไม่
นอ้ยกวา่รอ้ยละ 
95 

 ธ.ค.64- ก.ย.65  

 
 

ผูร้ายงาน    ชือ่………………………ตาํแหน่ง…………………………..…..โทร...........................................E-mail:……………………………….......... 
 
 

หมายเหต ุ:  หน่วยงานรายงานผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิัตกิารฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที ่1 ภายในวันที ่31 มนีาคม 2565 และ รอบที ่2 ภายใน
วันที ่22 กันยายน 2565  ทางไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์ethics@anamai.mail.go.th 
 
 

สรุปเดอืน ธ.ค. กาํหดนแผนดําเนนิงาน จํานวน  8 กจิกรรม ดําเนนิการไดต้ามแผน 
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