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รายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี4/2565 

ในวันท่ี 31 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น – 14.00 น. 

 ณ หองประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ อาคาร 6 ช้ัน 4 

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 4/2565 ในวันท่ี 7 มกราคม 2564 ณ หองประชุมกําธร สุวรรณกิจ 

มีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) อธิบดีกรมอนามัย ประธานการประชุม แจงใหท่ีประชุมทราบดังนี้ 

- กลาวอวยพรปใหม และแสดงความยินดี ตอนรับรองอธิบดีกรมอนามัยทานใหม ๒ ทาน 

ไดแก นายแพทยเอกชัย เพียรศรีวัชรา และนายแพทยมณเฑียร คณาสวัสดิ์ 

- การริเริ่มงานและกิจกรรมใหมภายใตสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ COVID – 19  

สายพันธุใหม (Omicron) 

- เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการจัดซ้ือจัดจางให

เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

- หนวยงานเตรียมจัดทําคําของบประมาณ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๖ และเตรียมการเขารวม

ชี้แจงตอสภาผูแทนราษฎร โดยใหคํานึงถึงหลักเกณฑการพิจารณางบประมาณ เพ่ือไมใหถูกตัดงบประมาณ 

(2) ผูอานวยการกองคลัง รายงานภาพรวมผลการเบิกจายงบประมาณ ขอมูล ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2564 จากระบบ GFMIS 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี3/2565  

เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2564 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  - ไมมี- 

 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ  - 

4.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการเบิกจายงบประมาณศูนยความรวมมือระหวางประเทศ

ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2565 งบดําเนินงาน ผานระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย 

(Department Operation Center : DOC)  

นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย รายงานวาไดดําเนินการบันทึกผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

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

ระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) เรียบรอยแลว 

ซ่ึงมีผลเบิกจาย ณ วันท่ี 14  มกราคม 2565 จํานวน 444,562.30 บาท คิดเปนรอยละ 44.08 ของงบประมาณ 

(1,008,500 บาท)  ดาวนโหลด  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.2 รายงานสถานการณ ผลการเบิกจายงบประมาณ งบดําเนินงานศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

(ขอมูล 31 มกราคม 2565) 

นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานวา ผลการเบิกจายสะสม แบงตามประเภทรายงบ พบวามีเฉพาะ 

งบดําเนินงาน ท่ีมีผลเบิกจายสะสม จํานวน 446,422.30 บาท คิดเปน 44.27 % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ี

ไดรับจัดสรร (1,008,500.00 บาท รับรูยอดรวมท่ียืมจากกองการเจาหนาท่ี) ซ่ึงสูงกวาเปาหมายท่ีกรมอนามัย

กําหนด (393,315.00 บาท=39%) มียอดผูกพัน จํานวน 84,475.50 บาท คิดเปน 8.38 % ของวงเงิน

งบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร สงผลใหมียอดเงินคงเหลือหลังหักยอดผูกพัน จํานวน 477,602.20 บาท คิดเปน 

47.36 % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร และเพ่ือใหเปนไปตามมาตรการสําคัญประเมินผลคะแนน

ตามตัวชี้วัด 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ กรมอนามัยกําหนดเปาหมายงบดําเนินงานคาใชจายใน

การฝกอบรมประชุมสัมมนา ไตรมาสท่ี 1 เบิกจายไมนอยกวารอยละ 50 คิดเปนเงินจํานวน 504,250.00  

ของวงเงินท่ีไดรับจัดสรร 1,008,500.00 บาท ปจจุบันมีผลเบิกจายสะสม จํานวน 433,100.05 บาท  

คิดเปน 42.94 % รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.3 รายงานผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเพ่ือการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ

สําหรับงานดานตางประเทศ ครั้งท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางวันท่ี 25 – 28 มกราคม 2565  

ณ โรงแรมเบสทเวสเทิรนพลัสแวนดา แกรนด จังหวัดนนทบุรี 

นางสาวมนสินี น้ําจันทร รายงานวามีผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จากหนวยงานสวนกลางและ

สวนภูมิภาค จํานวน 22 คน วิทยากรจากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน และ

คณะทํางาน จํานวน 13 คน รวมท้ังสิ้นจํานวน 37 คน มีผลเบิกจายงบประมาณภาพรวมกิจกรรม  

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/pay2565/pay2565-Jan2022.pdf
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เปนเงิน 104,762.80 บาท จากวงเงินงบประมาณ 106,000.00 บาท สงผลใหเงินงบประมาณคงเหลือ เปนเงิน 

1,237.20 บาท และมีผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวม รอยละ 91.67 โดยผูเขารวมประชุมรอยละ 66.67 

พึงพอใจมาก และรอยละ 33.33 พึงพอใจมากท่ีสุด  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

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

แผนเรียบรอยแลว โดยจัดทํารายชื่อชุดขอมูล (Data set) ท่ีสอดคลองกับระบบงานท่ีสําคัญของหนวยงานตาม

แบบฟอรมท่ี สพร.กําหนด เพ่ือเตรียมจัดทําคําอธิบาย (Metadata) ขอมูลสวนหลัก (Mandatory) สําหรับชุด

ขอมูล รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.1.2 ตัวช้ีวัดท่ี 1.39 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร

กรมอนามัยใหสามารถดําเนินงานดานตางประเทศเพ่ือรองรับการดําเนินงานสุขภาพโลกของไทย 

นางสาวมนสินี น้ําจันทร รายงานวาไดจัดทํากิจกรรมตามแผน จํานวน 4 กิจกรรม และ

ดําเนินการเรียบรอยแลว โดยในเดือนมกราคม 2565 ได (1) สรางแบบการประเมินสมรรถนะ (Global Health 

Competency) - ขอสอบทักษะการใชภาษาและทักษะการสื่อสาร 2 (Pre-test และ Post-test) (2) สรางแบบ

ประเมินความพึงพอใจของประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะดานตางประเทศ - แบบประเมินความ

พึงพอใจของประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะดานตางประเทศ ครั้งท่ี 2 (3) จัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะดานตางประเทศ ระหวางวันท่ี 25 - 28 มกราคม 2565 ณ โรงแรมเบสทเวส

เทิรนพลัสแวนดาแกรนด จังหวัดนนทบุรี และ (4) รายงานการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ 

ประจําเดือนมกราคม 2565 นอกจากนี้ ในเดือนนี้ยังไดจัดทํา “ทําเนียบผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ของ 

ตัวชี้วัด 1.39 เพ่ิมเติม 2” เนื่องจากหลังจากจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะดานตางประเทศ  

ครั้งท่ี 2 ทําใหมีผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ิมข้ึน จึงเห็นวาควรนํามาเพ่ิมในทําเนียบผูรับบริการ 

ตัวชี้วัด. 1.39 ดวย ท้ังนี้ จะนําลงในระบบ DOC ในรอบเดือนนี้ดวย รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.1.3 ตัวช้ีวัดท่ี 1.40 ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูลความรวมมือ

ระหวางประเทศของกรมอนามัย 

นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ  และนางสาวจิราภรณ  สุมติ๊บ รายงานวา ในเดือน 

ธันวาคม 2564 ไดดําเนินการจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหขอมูล พรอมท้ังสรุปกรอบความรวมมือ 

ระหวางประเทศตางท่ีรวบรวมจากหนวยงานตางๆ เรียบรอยแลว  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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5.1.2 ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย 

5.1.2.1 ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหาร

ความตอเนื่อง (BCP)  

นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานวาไดจัดทํากิจกรรมตามแผน จํานวน 2 กิจกรรม 

ไดแก (1) รายงานสรุปผลการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ผานการประชุมประจําเดือนและนํา

ข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป (2) สื่อสารใหความรูเก่ียวกับควบคุมภายใน ผาน 

one page เขารวมประชุมดําเนินการเรียบรอยแลวครบทุกกิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5  

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/filecente

r/KPI65/2.1/BCP65.pdf  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.2 ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นา

ทํางานมีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

นางสาวพัทธนันท วังเสนา รายงานวาในเดือนมกราคม 2565 ไดดําเนินการตามแผน

จํานวน 7 กิจกรรม ไดแก (1) กิจกรรมนันทนาการ จัดงานปใหมของหนวยงานและรวมกิจกรรมปใหมของกรม 

(2)กิจกรรมดูแลสุขภาพชองปาก (3)กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย (4) กิจกรรม Big Cleaning Day ของ

หนวยงาน (5) สงเสริมภาวะโลหิตจาง โดยประชาสัมพันธเรื่องวิตามินโฟลิกพบไดท่ีไหนบาง เพ่ือสงเสริมใหหญิง

วัยเจริญพันธุไดเลือกกินอาหารท่ีมีวิตามินโฟลิกและธาตุเหล็ก (6) กิจกรรมการใหความรูเรื่องทาบริหารเพ่ือ

ปองกันออฟฟศซินโดม (7) รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัด ตามคํารับรองฯ ผานการประชุม

ประจําเดือนของหนวยงาน และนําข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป และดําเนินการ

เรียบรอยแลวครบทุกกิจกรรม  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.3 ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ  

นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานวาไดจัดทํากิจกรรมตามแผน จํานวน 3 กิจกรรม 

ไดแก  (1) ประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 และรายงานผลการประชุมนําข้ึนเว็บไซตหนวยงาน ภายในวันท่ี 20 ของทุกเดือน (2) รายงานผล

ติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) และนําข้ึนเว็บไซตหนวยงาน ภายในวันท่ี 20 ของทุกเดือน  

(3) รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัด ตามคํารับรองฯ ผานการประชุมประจําเดือนของหนวยงาน 

และนําข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป และดําเนินการเรียบรอยแลวครบทุกกิจกรรม 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.4 ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย รายงานวาในเดือนมกราคมไมมีเจาหนาท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรู 

เนื่องจากไมมีการออกไปประชุม/อบรม/สัมมนา ผูรับผิดชอบจึงไดดําเนินการรวบรวมและสรุปองคความรูของ

https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565
https://cic.anamai.moph.go.th/webupload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.1/BCP65.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/webupload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.1/BCP65.pdf
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เจาหนาท่ีเพ่ือเปนหลักฐานการรายงานตัวชี้วัดตอไป อีกท้ังจะดําเนินการสมัครเขารวม LIKE Talk ในเดือน

มีนาคม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.5 ตัวช้ีวัดท่ี 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นางสาวปนอนงค เครือซา และนางสาวศิรินันต ทุนทรัพย รายงานวาไดจัดทํากิจกรรม

ตามแผน จํานวน 2 กิจกรรม ไดแก (1) มีการกํากับ ติดตาม ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การฯ (2) มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ ในระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติการกรมอนามัย DOC 

ใหเปนปจจุบันเรียบรอยแลว  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.6 ตัวช้ีวัดท่ี 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและ 

ความโปรงใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

นางจารุมน บุญสิงห รายงานเสนอความกาวหนาการดําเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดฯ 

เดือนมกราคม 2565 ดังนี้ 

1. รายงานความกาวหนาการดําเนินงานในการประชุมประจําเดือนของ ศรป.ผานเวที

ประชุม ศรป. ครั้งท่ี 4/2565 ในวันท่ี 31ม.ค. 65 https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65 

2. รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดฯ ในระบบ DOC ทุกเดือน ไดรายงานผลการ

ดําเนินงานของเดือน ม.ค.65 ในระบบ DOC เรียบรอยแลว 

3. 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 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10 

ท้ังนี้ไดปรับปรุงขอมูลพ้ืนฐานบนเว็บไซต ศรป. ตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ

บนเว็บไซตหนวยงาน (Open Data Integrity and Transparency – OIT) ขอ O1 - O10 และดานการแกไข

ปญหาทุจริต โดยไดสรางชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบและจัดทํารายละเอียดข้ันตอนแนว

ทางการรองเรียนและออกแบบแบบฟอรมรับขอรองเรียน นําข้ึนเว็บไซตศรป.เรียบรอยแลว ดาวนโหลด  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.2 วิเคราะหสถานการณผลการเบิกจายจากขอ 4.2 เพ่ือกําหนดมาตรการ หรือแนวทาง ติดตาม

เรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจําปงบประมาณ 

2565 ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

พบวาสถานการณการเบิกจายงบประมาณ ดังท่ีปรากฏในวาระท่ี 4 ขอ 4.2 และศรป.มีแผน

ดําเนินงานในเดือน ก.พ. 65 คาดการณผลการเบิกจายท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจริง เปนเงินประมาณ 22,655 บาท 

(จากแผนท่ีกําหนดไวท่ี 25,880 บาท) คณะกรรมการรบจ.ฯ จึงเสนอมาตรการเรงรัดการเบิกจาย ดังนี้ (1) 

ผูบริหาร กํากับ ติดตามเรงรัดใหผูรับผิดชอบโครงการปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไวผานการประชุมประจําเดือน

ของหนวยงาน (2).ปรับแผนการดําเนินงานตามรอบไตรมาสและปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมใหสอดคลอง

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


6 
กับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (3) กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา เรงรัดผูรับ

ชอบหลักดําเนินการจัดทําอนุมัติจัดสงตอใหงานการเงินดําเนินการยืมเงินลงคลังเพ่ือตัดยอดเบิกจายภายใน

เดือนท่ีกําหนดตามแผน ท้ังนี้คาดการณวาในปลายเดือนมีนาคม ศรป.จะไดรับเงินสนับสนุนสําหรับการ

ดําเนินงานในรอบ 6 เดือนหลัง จํานวน 442,250 บาท โดยจะดําเนินการโอนคืนใหแกกองการเจาหนาท่ีจํานวน 

124,000 บาท สงผลใหมีเงินคงเหลือสําหรับการดําเนินงานฯ จํานวน 318,250 บาท หากพิจารณาจาก

งบประมาณท่ีไดรับโอนในมือจํานวนท้ังสิ้น 566,250 บาท หักยอดเบิกจายสะสมจํานวน 446,422.30 บาท หัก

กันเงินPO จํานวน 84,475.50 บาท คงเหลือเงินเพ่ือใชจายในการดําเนินงานระหวางรอรับโอน เปนเงินจํานวน 

35,352.20 บาท กรณีไมไดรับเงินโอนตามระยะเวลาดังกลาว คณะกรรมการฯเสนอใหบริหารจัดการดําเนิน

กิจกรรมโดยใชเงินทดรองราชการของหนวยงานไปพลางกอนภายใตวงเงิน 100,000 บาท 

มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบใหดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการใหยอดเบิกจายใกลเคียงกับ

เปาหมายของกรมอนามัยมากท่ีสุด 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  

 6.1 รายงานผลการเขารวมประชุมหารือผูจัดบริการอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม

สําหรับการจัดประชุมในหนวยงานสวนกลางของกรมอนามัย ในวันท่ี 24 มกราคม 2564 ณ หองประชุมอุทัย 

พิศลยบุตร  

 นางสาวสมประสงค  ภาผล รายงานวาเปนการขับเคลื่อนดําเนินงานของครัวกรมอนามัย  

(สํานักโภชนาการ) โดยมีวัตถุประสงครวบรวมรานคาท้ังภายในและภายนอกกรมอนามัย เขารวมโครงการครัว

กรมอนามัย เพ่ือบริการใหแกบุคลากรมอนามัย และประชาชนภายนอก ใหเปนรายไดเงินบํารุงกรมอนามัย 

จัดทําแคตตาล็อครายการอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่มจากครัวกรมอนามัย โดยสนับสนุนขอมูล

โภชนาการตอรายการอาหารใหแกรานคาท่ีเขารวมโครงการ เพ่ือจําหนายอาหารวางและเครื่องดื่มจากครัว 

กรมอนามัย ภายในหนวยงานสวนกลาง ท้ังนี้กรมอนามัย ขอความรวมมือใหหนวยงานสนับสนุนการจัดหา

อาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่มจากครัวกรมอนามัย และขอความรวมมือเขารวมประชุมวิธีการจัด

รายการอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่มใหมีปริมาณแคลอรี ท่ีเหมาะสม โดยกําหนดจัดใน 

วันท่ี 17 ก.พ. 2565 เวลา 13.00 น. เปนตนไป ท้ังนี้จะมีหนังสือเชิญตามมาภายหลัง ดาวนโหลด  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.2 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ปองกันการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม  

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานวาไดดําเนินกิจกรรมตามแผนฯ จํานวน 4 กิจกรรม เรียบรอยแลว 

ไดแก (1) กิจกรรมท่ี 5.1 เผยแพรความรูหรือประโยชนอ่ืนใดอันควรไดตามกฎหมาย (2) กิจกรรมท่ี 9 

ปรับปรุง/พัฒนาชองทางรองเรียน (3) กิจกรรมท่ี 13 การเผยแพรสื่อการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการ

ปองกันทุจริต (4) กิจกรรท่ี 14 โครงการสงเสริมคานิยม ความผูกพัน และวัฒนธรรมองคกร (HEALTH) ตาม

หลักคุณธรรมเฉพาะกาล (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญู) และประเด็นคุณธรรมเปาหมาย 3 มิติ ไดแก 

1 ยึดม่ันในหลักธรรมศาสนา 2. ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  3. รักษา อนุรักษสิ่งแวดลอม

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 11 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers/download?id=86997&mid=30633&mkey=m_document&lang=th&did=28063
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6.3 รายงานสรุปผลการเขารวมประชุมหัวหนาอํานวยการเพ่ือหารือการบริหารจัดการพ้ืนท่ี

สวนกลางและท่ีจอดรถ เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2565  

นางสาวปนอนงค เครือซา รายงานวา (1) สํานักงานเลขานุการกรมจะจัดสรรพ้ืนท่ีใหกับหนวยงานใหม

จํานวน 4 หนวยงาน  คือ สถาบันปณณทัต สํานักงานตรวจราชการ กองสงเสริมความรอบรูและสื่อสารสุขภาพ 

สํานักงานประสานโครงการพระราชดําริโรงการเฉลิมพระเกียรติ (2) พ้ืนท่ีจอดรถของกรมอนามัยในปจจุบัน 

เพ่ือแกไขปญหาคนนอกมาใชพ้ืนท่ีจอด จึงมีแผนท่ีจะจัดซ้ือจัดจางทําการดสําหรับผานเขา - ออก และมีการ

เรียกเก็บคาท่ีจอดรถสําหรับผูท่ีจอดคางคืนหากทําได (3) เกณฑ 5ส. และเกณฑHWP เรื่องโตะ เกาก้ี วางริม

ระเบียงหนาหนวยงาน ตามเกณฑคือไมอนุญาตใหมีสิ่งกีดขวางทางเดิน ในสวนนี้สํานักงานเลขนานุการกรม

แนะนําใหหนวยงานท่ีมีความจําเปนสามารถทําหนังสือขอความอนุเคราะหเพ่ือยกเวนเนื่องจากสถานการณการ

แพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปยังหนวยงานเพ่ือรวบรวมและเสนอคณะกรรมระดับกรมตอไป (4) กรม

อนามัยจะสรางสถานีชารตไฟฟา จํานวน 4 สถานี (5) ขอความรวมมือหนวยงานในการตรวจสอบ และดูแล

หองเก็บของและหองเก็บพัสดุของหนวยงาน ใหโลง และไมเก็บของท่ีไมมีความจําเปนไวเปนระยะเวลานาน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.4 การปฏิบัติงาน ณ ท่ีพัก Work From Home 

นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ แจงยกเลิกการปฏิบัติงาน 

ณ ท่ีพัก Work From Home โดยเริ่มมีผลนับแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2565 เปนตนไป  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา 14.00 น. 

 

 

ผูจดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค ภาผล 

นักจัดการงานท่ัวไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวปนอนงค เครือซา 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานอํานวยการ 
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ประเภทงบ/รายการ
จ านวนรับจัดสรร

ผลการเบกิจา่ย * ผา่น

 GFMIS กองคลัง

* แยกตามประเภท

งบประมาณ

PO 

 คงเหลอื

อยูร่ะหวา่ง

ด าเนนิการ+ยังไม่

ผา่นGF ทกุกรณี

งบประมาณคงเหลอื

 หกัPOไวแ้ลว้ =

คงเหลอืหลังกัน 

D-Fin

% เบกิจา่ย  %เร่งรัด เงนิทีต่อ้งเร่งรัด % PO  % คงแหลอื
กันเงนิ

คาดการณ์เบกิจา่ย

คงเหลอื (คนืกรมสิน้

ปีงบประมาณ)

1.งบด าเนนิงาน             884,500.00               446,422.30                  84,475.50                        -   353,602.20         50.47                       18.47            163,382.30        9.55             39.98                                        -                  438,077.70
D-Fin โอนงบครัง้ที ่1 วนัที ่5/10/2564

แผนบรูณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชวีติ 

ผลผลติที ่2  [คดิเป็น50% ] จากวงเงนิงบประมาณ

รวม 

566,250.00            446,422.30             84,475.50                 -                     35,352.20           78.84                       




1.1 กองคลัง โอนเงนิครัง้ที ่1 ภายใต ้แผนบรูณา

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชวีติ ผลผลติที ่3 : 

โครงการพัฒนาศักยภาพและบรกิารสง่เสรมิสขุภาพ

ประชาชนกลุม่วยัเรยีนวยัรุ่น กจิกรรมหลัก: สง่เสรมิ 

สนับสนุน ระบบสาธารณสขุทีเ่ชือ่มตอ่กับโรงเรยีน

หรอืสถานศกึษา (40%)

            442,250.00               413,522.30 11,375.50                 17,352.20           46.75                       

1.2 กองคลัง โอนเงนิงบประมาณกองจ. ให ้ภายใต ้

แผนบรูณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชวีติ 

ผลผลติที ่5

124,000.00                           32,900.00 73,100.00                 18,000.00           3.72                         

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

ไมไ่ดรั้บการจัดสรร -                       

รวมทกุประเภทงบ 884,500.00            446,422.30             84,475.50                 -                     353,602.20         50.47                       41.47            366,817.30        9.55             39.98                   -                                  353,602.20

***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 55,940.00              

เป้าหมายกรม (%) *หมวดอบรม ปช.สมัมนาฯ 50

ผลเบกิจา่ย (%) *หมวดอบรม ปช.สมัมนาฯ 42.94                     

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

ผลเบกิจา่ย เงนิ) *หมวดอบรม ปช.สมัมนาฯ 433,100.05             
สรปุสถานการณท์ีพ่บ

(1)  งบด าเนนิงาน  (เงนิสดในมอื) 566,250.00            64.02                  %
884,500.00        
442,250.00        

(2) งบด าเนนิงาน พบยอดคงเหลอื (หลงักนั) 873,124.50            98.71                  % 124,000.00        

     กรณีหกั [กนัเงนิ พขร. ] 318,250.00        
     กรณีหกั [กันเคา่เชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร] 11,375.50                 

(3) งบประมาณรบัจดัสรร (ฐานทีย่มืกองจ.) 884,500.00         124,000.00           1,008,500.00         เป้า 39% เป็นเงนิ 393,315.00         po 8.38              ผลตา่งจากเป้า 53,107.30     
 - สถานะเบกิจา่ยภาพรวมสะสม (จ านวนเงนิ) 446,422.30            เหลอืหลังกัน 477,602.20    5.27             
 - สถานะเบกิจา่ยภาพรวมสะสม (รอ้ยละ) 44.27                      *ไตรมาส 1 ผา่น % 47.36            

สรปุทะเบยีนคมุการเบกิจา่ย และประมาณการเบกิจา่ย 

ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามยั ปีงบประมาณ 2565

152,727.70              

somphrasong.p
Textbox
เอกสารแนบ 1

somphrasong.p
Textbox
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(4) ตรวจทานขอ้มลูผลเบกิจา่ยระหวา่งทะเบยีนศรป. กบั D-Fin
ผ.2 ผ5 (กองจ.) รวม

D-FIN คงเหลอืหลังกัน 17,082.20                 19,237.20 36,319.40           
ทะเบยีนคมุศรป. คงเหลอืหลังกัน 17,352.20                 18,000.00            35,352.20           
ผลตา่ง ระบบยังไมรั่บรู ้ 270.00-                     1,237.20              967.20                

(3)  กจิกรรมทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการในเดอืนม.ค. 65 *ปรบัแผนคร ัง้ที ่1 ไตรมาส1 แผน คดิวา่จะเบกิจรงิ ผลตา่งไมต่ามแผน สถานะด าเนนิการ (5) ประมาณการณ ์เบกิจา่ยสะสม ณ ก.พ.65 

177,757.00            22,655.00         -                    เบกิจา่ยสะสม  446,422.30            

แผน คดิวา่จะเบกิจรงิ ผลตา่งไมต่ามแผน สถานะด าเนนิการ เบกิจา่ยสะสม *คาดการณจ์รงิ* 22,655.00              

(4)  กจิกรรมทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการในเดอืน ก.พ. *ปรบัแผนคร ัง้ที ่1 ไตรมาส1 25,880.00              22,655.00         -                    รวมเบกิจา่ยสะสม 469,077.30            

A. คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการ [กจิกรรมที ่1คชจ. บรหิาร+ 5+6 จดัจา้ง] 15,890.00              12,820.00         -                    เงนิกนั PO รวมทกุรายการ 84,475.50              
1.1 จา้งพนักงานขบัรถยนตร์าชการ 12,480.00                 12,480.00            งบประมาณรบัโอนในมอื รวม 566,250.00            

1.2.1 จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร (PO) 1,250.00                  ตัดจา่ยจากยอดPO คงเหลอืงบประมาณในมอื รวมหลงักนัPO (ใชเ้ดอืน ก.พ-ม.ีค) 12,697.20              

1.2.2 จา้งซอ่มแซมครุภัณฑ ์ส านักงาน -                          
1.2.3 จา้งซอ่มอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ -                          
1.2.4 จา้งซอ่มยานพาหนะ(รวมพรบ.) -                          แผน ม.ีค. *คาดการณ์จรงิ* -                          

1.3.1. คา่วสัดสุ านักงาน+วสัดคุอมพวิเตอร์ -                          รวม แผน ก.พ- ม.ีค. -                          

1.3.2. คา่น ้าดืม่ 340.00                     340.00                
1.3.3. คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ 500.00                     ไมเ่กดิ คงเหลอืงบประมาณในมอื 12,697.20              
1.3.4. คา่จา้งถา่ยเอกสาร -                          
1.4.1 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ อืน่ๆ 1,200.00                  ไมเ่กดิ
1.4.2 คา่ลงทะเบยีน -                          (6) ผลการด าเนนิงาน (ตามฐานใหม)่ ยมืกองจ.

1.4.3 คา่ผา่นทางพเิศษ 120.00                     ไมเ่กดิ งบประมาณรับจัดสรร 1,008,500.00            

5.1. พัฒนาระบบฐานขอ้มลูความร่วมมอืระหวา่งประเทศ -                          หกั เบกิจา่ยสะสม +คาดการณ์ทีจ่ะเกดิในเดอืน ก.พ. 65 469,077.30              
5.2. พัฒนาระบบฐานขอ้มลู คูม่อืการลาศกึษา ฝึกอบรม ปฏบิตักิารวจัิยดงูาน ประชมุ สมัมนา และน าเสนอผลงาน วชิาการ ณ ตา่งประเทศ-                          คดิเป็น ผลการเบกิจา่ยสะสม ณ ก.พ. (เป้า 45%) 46.51                      

6.1.การสนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางอาเซยีนตามพรบ. ของกพ
 -                          คงเหลอืงบประมาณ 539,422.70              

B. คา่ใชจ้า่ยในการอบรมสมัมนา [กจิกรรมที ่2 +3+4] 9,990.00                 9,835.00            -                    
2.1 การพัฒนาศักยภาพเพือ่การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษส าหรับงานดา้นตา่งประเทศ/40 คน -                          
2.2. การพัฒนาความรูด้า้นพธิกีารทตูและการรับรองแขกตา่งประเทศ / 30 คน -                          
3.1.ประชมุคณะกรรมการความร่วมมอืดา้นตา่งประเทศ /25 คน -                          
3.2.ประชมุคณะท างานความร่วมมอืกลุม่ประเด็นสาธารณสขุอาเซยีน (ระดับ 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                  1,860.00              
3.6.ประชมุเตรยีมการความร่วมมอืเพือ่รองรับการประชมุนานาชาต ิOn line /25 คน -                          
3.7.ประชมุสนับสนุนกจิกรรมการด าเนนิงานภายใตส้ถานการณ์ Covid-19 /20 คน -                          
4.1 ประชมุเชงิปฏบิตักิารพัฒนาแผนยทุธศาสตร ์ความร่วมมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย /25 คน -                          
4.2 โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารการจัดท าแผนปฏบิตักิาร การด าเนนิงานศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย ประจ าปี 2566 - 2567 /25 คน-                          
4.1 ประชมุเชงิปฏบิตักิารพัฒนาแผนยทุธศาสตร ์ความร่วมมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย /25 คน 7,975.00                  7,975.00              เลือ่นมาจาก ม.ค.65

แผน คดิวา่จะเบกิจรงิ ผลตา่งไมต่ามแผน สถานะด าเนนิการ

(4)  กจิกรรมทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการในเดอืน ม.ีค. *ปรบัแผนคร ัง้ที ่1 ไตรมาส1 151,877.00            -                     -                    

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                  ตัดจา่ยPO
1.2.2 จา้งซอ่มแซมครุภัณฑ ์ส านักงาน 10,000.00                 รอรับเงนิรอบ2
1.2.3 จา้งซอ่มอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ -                          
1.2.4 จา้งซอ่มยานพาหนะ(รวมพรบ.) -                          
1.3.1. คา่วสัดสุ านักงาน+วสัดคุอมพวิเตอร์ 10,000.00                 รอรับเงนิรอบ2
1.3.2. คา่น ้าดืม่ 340.00                     รอรับเงนิรอบ2
1.3.3. คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ 500.00                     
1.3.4. คา่จา้งถา่ยเอกสาร -                          
1.4.1 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ อืน่ๆ 1,200.00                  รอรับเงนิรอบ2
1.4.2 คา่ลงทะเบยีน 3,500.00                 รอรับเงนิรอบ2
1.4.3 คา่ผา่นทางพเิศษ 120.00                     รอรับเงนิรอบ2
5.1. พัฒนาระบบฐานขอ้มลูความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 20,000.00                 รอรับเงนิรอบ2
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5.2. พัฒนาระบบฐานขอ้มลู คูม่อืการลาศกึษา ฝึกอบรม ปฏบิตักิารวจัิยดงูาน ประชมุ สมัมนา และน าเสนอผลงาน วชิาการ ณ ตา่งประเทศ-                          
6.1.การสนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางอาเซยีนตามพรบ. ของกพ
 75,522.00                 รอรับเงนิรอบ2

B. คา่ใชจ้า่ยในการอบรมสมัมนา [กจิกรรมที ่2 +3+4] 16,965.00              -                     -                    
2.1 การพัฒนาศักยภาพเพือ่การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษส าหรับงานดา้นตา่งประเทศ/40 คน -                          
2.2. การพัฒนาความรูด้า้นพธิกีารทตูและการรับรองแขกตา่งประเทศ / 30 คน -                          
3.1.ประชมุคณะกรรมการความร่วมมอืดา้นตา่งประเทศ /25 คน 3,875.00                  รอรับเงนิรอบ2
3.2.ประชมุคณะท างานความร่วมมอืกลุม่ประเด็นสาธารณสขุอาเซยีน (ระดับ 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 3,100.00                  เลือ่นมาจาก ม.ค.
4.1 ประชมุเชงิปฏบิตักิารพัฒนาแผนยทุธศาสตร ์ความร่วมมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย /25 คน 7,975.00                  เลอืน่ไป เม.ย.65 ,รอรับเงนิรอบ/2
4.2 โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารการจัดท าแผนปฏบิตักิาร การด าเนนิงานศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย ประจ าปี 2566 - 2567 /25 คน-                          



เอกสารแนบ 3 

ผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคล่ือนการดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) ในระบบฐานขอมูลกลาง เพ่ือนำไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) เดือนมกราคม 2565 

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 ดำเนินการแลวเสร็จ 

4 คัดเลือกชุดขอมูลเพ่ือการจัดทำระบบบัญชีขอมูลท่ีความสอดคลองกับ

ภารกิจหลักและระบบงานท่ีสำคัญของหนวยงาน 

ธ.ค. 64 1 ระบบงาน ดำเนินการแลวเสร็จ 

5 จัดทำรายชื่อชุดขอมูล (Data set) ท่ีมีความสัมพันธกับภารกิจหลัก

และระบบงานท่ีสำคัญของหนวยงาน 

ธ.ค. 64 - ม.ค. 65 1 รายการขอมูล เอกสารรายชื่อชุดขอมูล (Data set) 

ดูรายละเอียดท่ี ตัวชี้วัดท่ี 1.31 

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  
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เอกสารแนบ 2

https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report4_2565.pdf


หน้า 1 จาก 1 

 

รายงานผลการติดตามกำกับตัวช้ีวัด 1.39 ประจำเดือน มกราคม 2565 

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศมีกิจกรรมแผนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานเพื ่อยกระดับ
ความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศ              
เพื่อรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย ทั้งหมด ๑5 กิจกรรม ในเดือน มกราคม ๒๕๖5 ได้ดำเนินการ
ทั้งหมด 4 กิจกรรม รายละเอียดการดำเนินการในเดือนนี้ปรากฏดังตาราง 

กิจกรรม หลักฐาน 
1. สร้างแบบการประเมินสมรรถนะ (Global 

Health Competency) 
- ข้อสอบทักษะการใช้ภาษาและทักษะการ

สื่อสาร 2 (Pre-test) (Link) 
- ข้อสอบทักษะการใช้ภาษาและทักษะการ

สื่อสาร 2 (Post-test) (Link) 
2. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะด้าน
ต่างประเทศ 

- แบบประเมินความพึงพอใจของประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะด้าน
ต่างประเทศ ครั้งที่ 2 (Link) 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะ
ด้านต่างประเทศ 

- One page การจัดประชุมฯ ครั้งที่ 2 (Link) 

4. รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำ
รับรองฯ ประจำเดือน 

- เอกสารฉบับนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย 
นางสาวมนสินี น้ำจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2565 
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https://drive.google.com/file/d/18uw6sy_oKvtVXf2Ieg0B48L-CCSTkhjF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LVUkHuYV4imyQPLQhzJsOkI0yGQnFlw4/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO-UiRFUHcB_0h5Jd3ZrNUU93z_7GqEpPpKEWvQ3k9pH_Y0g/viewform
https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/208081


ข้อสอบทักษะการใช้ภาษาและทักษะการสื่อสาร 2 (Pre-test) (Link)

 

ข้อสอบทักษะการใช้ภาษาและทักษะการสื่อสาร 2 (Post-test) (Link)

 

https://drive.google.com/file/d/18uw6sy_oKvtVXf2Ieg0B48L-CCSTkhjF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LVUkHuYV4imyQPLQhzJsOkI0yGQnFlw4/view?usp=sharing


แบบประเมินความพึงพอใจของประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 2 (Link) 
 

 

https://bit.ly/3fqNnuR 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO-UiRFUHcB_0h5Jd3ZrNUU93z_7GqEpPpKEWvQ3k9pH_Y0g/viewform




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

หน่วยงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ลำดับ
ที ่

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 คณะทำงาน 
8 นางสาวสมประสงค์  ภาผล นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขนุการ 
9 นางสาวพัทธนันท์  วังเสนา นักวิชาการพัสดุ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะทำงาน 
10 นางสาวศิรินันต์  ทุนทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะทำงาน 
11 นางสาวจิราภรณ์  สุ่มติ๊บ นักวิชาการคอมพิวเตอร์          ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะทำงาน 
12 นายรังสรรค์  พันธ์จบสิงห์ พนักงานขับรถยนต์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะทำงาน 
13 นายไพรสน  สุขศรีสวัสดิ์ พนักงานขับรถยนต์ สำนักทันตสาธารณสุข คณะทำงาน 
14 นางสาวลักษณิน รุ่งตระกูล นักโภชนาการชำนาญการ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
15 นางสาวใจรัก ลอยสงเคราะห์ นักโภชนาการปฏิบัติการ สำนักโภชนาการ  ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
16 นางปฐมา เชาวนเมธา ทันตแพทย์ชำนาญการ สำนักทันตสาธารณสุข  ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 



ลำดับ
ที ่

ชื่อ- นามสุกล           
(ผู้รับบริการ/ ผู้ติดต่อ) 

ตำแหน่ง สังกัด/หน่วยงาน 
ประเภทการติดต่อ/ 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย 

17 นางสาววิจิตรา กุกำจัด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักทันตสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
18 นางสาวกรกมล ปรปักษ์ขาม นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ  ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
19 นางสาวปาริชาติ สร้อยสูงเนิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
20 นางสาวอังคณา คงกัน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
21 นายทรงพล คำนึงเกียรติวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
22 นางสาวสุชาดา สุดแดง นักวิชาการสาธารณสุข สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
23 นางสาวธวัลรัตน์ ใหม่รัตนไชยชาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
24 นางสาวกรรณิการ์ มณีวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
25 นางสาวยุพิน โจ้แปง ผู้อำนวยการ ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
26 นางชนารัตน์ ไวยคณี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
27 นางกฤษณา กาเผือก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
28 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีขจรลาภ นายแพทย์ชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
29 นางสาวอัจฉรา นาเมือง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
30 นางสาวกรวิภา ภาคภูมิ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
31 นางสาวปิยะรัตน์ จันทร์ส่อง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
32 นางสาวศิรินภา สายชนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
33 นางสาวนิสริน มาหะมะ นักโภชนาการปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา  ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
34 นางสาวทัศนา ฤทธิกุล ทันตแพทย์ชำนาญการ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 



ลำดับ
ที ่

ชื่อ- นามสุกล           
(ผู้รับบริการ/ ผู้ติดต่อ) 

ตำแหน่ง สังกัด/หน่วยงาน 
ประเภทการติดต่อ/ 
การมีส่วนได้ส่วนเสีย 

35 ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ณรงค์ ตัวลือ วิศวกร ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2/2565 
 



เอกสารแนบ 5 

1 

ผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคล่ือนตัวช้ีวัดท่ี 1.40  ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย (มกราคม 2565) 

ลำดับ

ท่ี 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ เปาหมาย 

ผลการดำเนินการ 

หมายเหตุ อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

แลว 

1 รวบรวมขอมูลเก่ียวกับงานดานตางประเทศของ 

กรมอนามัย นำมาวิเคราะหเพ่ือกำหนดมาตรการ 

และวางแผนขับเคลื่อน 

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

กำหนดประเด็นความรู มาตรการ และแผนขับเคลื่อน 

(รายละเอียดตามตัวชี้วัดท่ี 1.40) 

2 รวบรวมขอตกลง เอกสารกรอบความรวมมือระหวาง

ประเทศจากหนวยงานตางๆ 

ธ.ค. 64 – ม.ค. 65 1 ครั้ง   - ไดรายงานความกาวหนาการดำเนินงานในท่ีประชุม

ศรป.ครั้งท่ี 4/2565 (ดูรายงานการประชุม) 

- ไดจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะหขอมูล กรอบ

ความรวมมือระหวางประเทศตางจากหนวยงาน

ตางๆ (รายละเอียดตามตัวชี้วัดท่ี 1.40) 

- สรุปกรอบความรวมมือระหวางประเทศดาน

สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของกรม

อนามัย (รายละเอียดตามตัวชี้วัดท่ี 1.40) 

3 รวบรวม กำกับ ติดตามขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ

จากหนวยงานตางๆ ในท่ีประชุมคณะกรรมการความรวมมือ

ดานตางประเทศ กรมอนามัย 

มี.ค., มิ.ย. 65 

 

2 ครั้ง    

4 สื่อสาร ประชาสัมพันธวิธีการเขาถึงและใชงานระบบ

ฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศในท่ีประชุม

คณะกรรมการความรวมมือดานตางประเทศ กรมอนามัย 

มี.ค., มิ.ย. 65 

 

2 ครั้ง    

somphrasong.p
Textbox
เอกสารแนบ 4

https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report4_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565
https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565


เอกสารแนบ 5 

2 

ลำดับ

ท่ี 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ เปาหมาย 

ผลการดำเนินการ 

หมายเหตุ อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

แลว 

5 พัฒนาระบบฐานขอมูลและนำเขาขอมูลความรวมมือ

ระหวางประเทศ ท่ีสามารถนำไปใชสนับสนุนการทำงานของ

บุคลากรภายในกรมอนามัย 

มี.ค. - ก.ค. 65 

 

1 ระบบ    

6 จัดทำคูมือการใชงานระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวาง

ประเทศ 

มี.ค. - พ.ค. 65 1 ชุด   
 

7 รายงานการติดตามความคืบหนาการดำเนินงานตัวชี้วัดในท่ี

ประชุมประจำเดือนของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

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

การดำเนินงานในท่ีประชุมศรป.ครั้งท่ี 4/2565  

(ดูรายงานการประชุม) 

8 การประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอความ

รวมมือระหวางประเทศ 

ก.ค. 65 1 ครั้ง    

9 สรุปและวิเคราะหผลผลิต (output) และผลลัพธ 

(outcome) ของการดำเนินงานตัวชี้วัดทุก 5 เดือน 

ก.พ., ก.ค. 65 2 ครั้ง    

 

somphrasong.p
Textbox

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report4_2565.pdf


เอกสารแนบ 6 

รายงานติดตามผลการดําเนินงานตัวช้ีวัด 2.1 ระดบัความสําเร็จของการควบคุมภายใน 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

ประจําเดือน มกราคม 2565 

ผลการดําเนินงาน ตามแผนการขับเคลื่อนระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน 

 

ท่ี กิจกรรม / ขั้นตอน เปาหมาย 

(หนวย

นับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมตน – 

สิ้นสุด 

มาตรการ ผลการดําเนินงาน 

1 จั ด ทํ า คํ า 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 รวจสอบภายในประจํ าหน วยงาน 

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 รวจสอบภายในประจํ าหน วยงาน 

คณะกรรมการควบคุมภายในประจํา

หนวยงาน 

A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การ

ควบคุมภายในและแผนบริหารความ

ตอเน่ือง (BCP) 

 

 

☑ ต.ค. 64 ดําเนินการแลว (หลักฐานแนบ Link )  

 

 

 

 

 

 

 

 

somphrasong.p
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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  สํ า ห รั บ

ระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด 

31 มีนาคม 2565  

 

1 ครั้ง เม.ย. 65 

 

 

 

 

 

 

P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานเปนผู

ต รวจสอบภายในประจํ าหน วยงาน 

คณะกรรมการควบคุมภายในประจํา

หนวยงาน 

A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การ

ควบคุมภายในและแผนบริหารความ

ตอเน่ือง (BCP) 

 

 

 

 

� อยูระหวางดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

4 จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน

การควบคุมภายใน SOP 

1 เรื่อง พ.ย. 64 P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานเปนผู

ต รวจสอบภายในประจํ าหน วยงาน 

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 รวจสอบภายในประจํ าหน วยงาน 

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

ดํ า เ นินงานตั ว ช้ี วัดตามคํ า

รับรองฯ  ผ านการประ ชุม

ประจําเดือนและนําข้ึนเว็บไซต

ของหนวยงาน ภายในวันท่ี 10 

ของเดือนถัดไป 

4 ครั้ง พ.ย.64 - ก.พ. 

65 

P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานเปนผู

ต รวจสอบภายในประจํ าหน วยงาน 

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. 

ครั้งท่ี 3/65 วันท่ี 29 ธ.ค. 64 วาระท่ี 5.1.2.1 ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระดับ

ความสําเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความตอเน่ือง (BCP) 

ดาวนโหลด 

☑ ครั้งท่ี 3 ม.ค.65 ดําเนินการแลว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. 

ครั้งท่ี 4/65 วันท่ี 31 ม.ค. 65 วาระท่ี 5.1.2.1 ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระดับ

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
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 อส าร ใหค วามรู เ ก่ี ย ว กับ

ควบ คุมภาย 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 สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง 

และหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง”ระหวางวันท่ี 1 – 

3 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม กรีนเนอรี ่รีสอรท เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา

ดาวนโหลด 

และสื่อสารในเวทีประชุมประจําเดือนของหนวยงาน ในการประชุม ศรป. 

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

☑ ม.ค.65 ดําเนินการแลว จํานวน 1 เร่ือง โดยสื่อสารใหความรูผาน one 

page สรุปรายงานการเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน

ประจําหนวยงานยุคใหมเพ่ือองคกรโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระหวางวันที่ 23-25 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมริเวอรตัน อัมพวา อําเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรสงคราม ดาวนโหลด 

 

 

สรุปเดือนมกราคม 2565 กําหนดแผนกิจกรรมดําเนินงานขับเคล่ือนตัวช้ีวัดฯ จํานวน  2 กิจกรรม และดําเนินการไดตามแผนครบทุกกิจกรรม 

  

https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers/download?id=85775&mid=30633&mkey=m_document&lang=th&did=27754


เอกสารแนบ 7 
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)  

 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 

 พ.ย.64 

4 จัดท า ท าเนยีบผูรั้บบรกิาร ผูรั้บ ที่
สนับสนุนการด าเนนิงานสง่เสรมิ
สขุภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

2 ครัง้ พ . ย .  6 4 
และ ม.ิย.65 

Partnership   พ.ย.64 

5. จัดท าแผนปฏบิตักิาร การพฒันา
สถานทีท่ างานน่าอยู ่น่าท างาน ฯ 

2 ครัง้ พ . ย . 6 4 
และ ม.ิย.65 

Partnership  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 

somphrasong.p
Textbox
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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 

 ม.ค.65 

9 กจิกรรมการตรวจสขุภาพประจ าปี 
(ภายใน ม.ิย.65) 

13 คน พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 
 

 ยงัไมถ่งึรอบระยะเวลา
ด าเนนิการ 
 

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

Advocate 
Partnership 

 ด าเนนิการแลว้ ม.ค.65 

11 การสนับสนุนใหบ้คุลากรเขา้รว่ม
กจิกรรมทางกายทกุรปูแบบ 

13 คน พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

 อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ  

12 การสนับสนุนใหบ้คุลากรมคีวามรู ้
ทางโภชนาการ 

1 ครัง้ พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

สือ่ประชาสมัพันธส์ านัก
โภชนาการ 

อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ  

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  ด าเนนิการแลว้ ม.ค.65 

15 ผลการประเมนิตามเกณฑก์าร
ประเมนิตามนโยบาย HWP.ระดับด ี

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 
 ม.ค.65 
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ผลการปฏบิตังิาน การพฒันาสถานทีท่ างานนา่อยู ่นา่ท างาน เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติและความสขุของคนท างาน      

(Healthy Workplace Happy for Life) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนว่ยงาน ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ  กรมอนามยั 
 

โครงการ /กิจกรรม เป้าหมาย  ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินการ 

1. ประกาศนโยบายการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุข
ของคนท างาน (Healthy Workplace Happy for Life) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจ า
หน่วยงาน 

1 ฉบับ  พ.ย. 64 
 

งานอ านวยการ √ 

2. แต่งตั้งคณะท างานการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุข
ของคนท างาน (Healthy Workplace Happy for Life) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจ า
หน่วยงาน 

1 ฉบับ พ.ย. 64 
 

งานอ านวยการ √ 

3. ประกาศวัฒนธรรมองค์กรประจ าหน่วยงาน (MOPH to HEALTH) 1 ฉบับ พ.ย.-ม.ค.65 งานอ านวยการ √ 
4. ประชุมตรวจติดตาม ทบทวน ประเมินผลการด าเนินงาน/กิจกรรมตามแผนฯ ที่ก าหนด วิเคราะห์
ข้อมูลผลการด าเนินงานเพื่อจัดท าข้อเสนอในการพัฒนาและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

8 ครั้ง ธ.ค.64 –  
ก.ค. 65  

งานอ านวยการ  พ.ย.64 
 ธ.ค.64 
 ม.ค.65 

5. จัดให้มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยมีข้อมูลเผยแพร่ข่าวสารให้เป็นปัจจุบันและกล่องรับฟังความ
คิดเห็น  

1ช้ิน ต.ค. 64 
 

งานอ านวยการ  √ 

6. จัดท าแผนการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยส่ิงแวดล้อม และความสมดุลในชีวิตการ
ท างาน  อย่างน้อย 3 เรื่อง ต่อปี 

1 แผน ม.ค.65 กลุ่มวิเทศฯ √ 

7. จัดท าแผนการตรวจสุขภาพประจ าปีและสรุปผลสุขภาพเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม  

1 แผน ม.ค.-มิ.ย.65 กลุ่มวิเทศฯ √ 

8. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย/ประเมินสมรรถภาพร่างกาย (โดยกองกิจกรรมทางกาย)  13 คน  ครั้งที่ 1 : ม.ค. 65 
ครั้งที่ 2 : มิ.ย. 65 

กลุ่มวิเทศฯ  ม.ค.65 

9. บุคลากรท าแบบประเมินคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรมอนามัย สรุปผลวิเคราะห์ จัดท า
ข้อเสนอในการพัฒนาและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ   
 

11 คน ธ.ค.64-มิ.ย.65 กลุ่มวิเทศฯ √ 

10. บุคลากรท าแบบประเมินความเครียดด้วยตนเอง (แบบประเมินภาวะสุขภาพบุคลากรกรมอนามัย)  11 คน ธ.ค.64-ม.ค.65 งานอ านวยการ 
 

√ 
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โครงการ /กิจกรรม เป้าหมาย  ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ  

11. กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรที่ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน(ความรู้ เจตคติ ทักษะ) 
     11.1  การเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4  
     11.2  กิจกรรมเต้นแอโรบิกวันจันทร์ – วันศุกร์ วันละ 30 นาที (16.00 – 16.30 น) 
     11.3  กิจกรรมยืดเหยียด  ระหว่างวัน  (5 นาที /ครั้ง วันละ 2 ครั้ง) 
     11.4  จัดหาอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อกิจกรรมออกก้าลังกาย (เครื่องชั่งน้้าหนัก กล่องอุปกรณ์
ปฐมพยาบาล) 
     11.5 ก้าหนดให้จัดอาหารว่างและเครื่องดื่มส้าหรับการประชุมประจ้าหน่วยงาน พร้อมเครื่องดื่มลด
หวาน มัน เค็ม 
     11.6 กิจกรรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก สนับสนุนอุปกรณ์การท้าความสะอาดช่องปาก ให้
ค้าแนะน้าถึงสิทธิสวัสดิการของบุคลากรในหน่วยงานในการเข้ารับการบริการตามสถานพยาบาลที่ตนเองมี
สิทธิฯ 
     11.7 กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้กับหญิงวัยเจริญพันธุ์ กินวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก 
     11.8 แผนสนับสนุนความยืดหยุ่นในการท้างาน (การท้างานที่บ้าน) Work from home (สิ้นสุดเดือน 
ม.ค.65) 
     11.9 กิจกรรม Big Cleaning Day และการจัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่น่าท้างาน เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 

13 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 คน 
2 ครั้ง 

ม.ค.65 –  
มิ.ย. 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มวิเทศฯและ
กลุ่มอ านวยการ 

 
11.1 √ 
11.2 √ 
11.3 √ 
11.4 √ 
11.5 √ 
11.6 √ 
11.7 √ 
11.8 √ 
11.9 √ 

12. จัดท าแผนผังสถานที่ท างาน ก าหนดพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจน  
 

1 แผนผัง ม.ค. 65 กลุ่มยุทธฯ √ 

13. จัดท าแผนช่วงเวลาหรืรอบระยะเวลาการท าความสะอาดอุปกรณ์และหลอดไฟ 
 

1 แผน  ม.ค. 65 งานอ านวยการ √ 

14. ติดป้ายแจ้งเตือน ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง ทุกครั้งเม่ือไม่ใช้งาน ทุกจุดที่มีสวิตช์
ไฟฟ้า 

ธ.ค.64 –  
ก.ค. 65 

บุคลากร ศรป. √ 

15. ก าหนดเวลาเปิด – ปิด เครื่องปรับอากาศ เปิด เวลา 09.00 -11.30 น และ13.30 -16.00 น. ปิด 
เวลา 11.30 -13.30 น.  
(พักกลางวัน) *ตั้งอุณหภูมิที่ 25-27 องศาเซลเซียส* 

ทุกจุดที่มีสวิตช์
ไฟฟ้า 

ธ.ค.64 –  
ก.ค. 65 

บุคลากร ศรป. √ 

16. จัดท าแผนซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  
 

1 แผน มี.ค. 65 งานอ านวยการ √ 



3 
 

โครงการ /กิจกรรม เป้าหมาย  ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ  

17. ก าหนดเวลา เปิด – ปิด หน้าต่างหน่วยงานเพื่อระบายอากาศ  ตามวิธีธรรมชาติ เวลา 08.30 -
09.00 และ เวลา 11.30 -13.30 น. 

ทุกจุดที่มี
หน้าต่าง 

ธ.ค.64 –  
ก.ค. 65 

บุคลากร ศรป. √ 

 
 
ผู้รายงานผล  ..................................................... 
                    (นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา) 
                            นักวิชาการพัสดุ 
กรรมการและเลขานุการคณะท างานการพัฒนาสถานที่ท างานฯ  
 

phattanan.v
Textbox
                                                ผู้รายงาน
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การตดิตามผลการใหค้วามรูด้า้นการสง่เสรมิสขุภาพ อนามยัสิง่แวดลอ้ม และความสมดลุในชวีติการท างาน และ 

ผลการด าเนนิงานกจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพของบคุลากรครอบคลมุท ัง้ 3 ดา้น(ความรู ้เจตคต ิทกัษะ) 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนว่ยงาน ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ  กรมอนามยั 

 

โครงการ /กจิกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนนิการ 

1. ก าหนดประเด็นความรูด้า้นการสง่เสรมิสขุภาพ อนามัยสิง่แวดลอ้ม และความสมดลุ
ในชวีติการท างาน  อยา่งนอ้ย 3 เรือ่ง ตอ่ปีไดแ้ก ่ 
1.ทา่บรหิารออฟฟิศซนิโดรม 
2.การลดน ้าหนักดว้ย IF 
3.ทักษะในการฝึกจติตัวเอง/น่ังสมาธ ิ

เรือ่งที1่ ธ.ค.64-ม.ค.65 
เรือ่งที2่ ก.พ.65-ม.ีค.65 
เรือ่งที3่ เม.ย.65-ม.ิย.65 

ทา่บรหิารออฟฟิศซนิโดรม 
ยงัไมถ่งึรอบระยะเวลาด าเนนิการ  
ยงัไมถ่งึรอบระยะเวลาด าเนนิการ 

2. การเขา้รว่มกจิกรรมกา้วทา้ใจ Season 4 13 คน ด าเนนิการแลว้ 

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

ด าเนนิการอยา่งตอ่เนือ่ง 

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

ด าเนนิการอยา่งตอ่เนือ่ง 

5. จัดหาอปุกรณ์และสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่กจิกรรมออกก าลังกาย (เครือ่งชัง่น ้าหนัก 
กลอ่งอปุกรณ์ปฐมพยาบาล) 

13 คน 
 

ด าเนนิการแลว้ 

6 ก าหนดใหจั้ดอาหารหรอืเครือ่งดืม่ส าหรับการประชมุประจ าหน่วยงาน เครือ่งดืม่
อาหารลดหวาน มัน เค็ม 

13 คน 
 

ด าเนนิการอยา่งตอ่เนือ่ง 

7. กจิกรรมใหค้วามรูก้ารดแูลสขุภาพชอ่งปาก สนับสนุนอปุกรณ์การท าความสะอาด
ชอ่งปาก ใหค้ าแนะน าถงึสทิธสิวสัดกิารของบคุลากรในหน่วยงานในการเขา้รับการ
บรกิารตามสถานพยาบาลทีต่นเองมสีทิธฯิ (เขา้รับบรกิารตรวจสขุภาพชอ่งปาก ภายใน 
ม.ิย.64 ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 70 ของบคุลากร) 

13 คน 
 

ด าเนนิการแลว้ 

8 กจิกรรมสง่เสรมิใหค้วามรูก้ับหญงิวยัเจรญิพันธุ ์กนิวติามนิเสรมิธาตเุหล็กและโฟลกิ 7 คน 
 

ด าเนนิการแลว้ 

9 แผนสนับสนุนความยดืหยุน่ในการท างาน (การท างานทีบ่า้น) Work from home 12 คน 
 

สิน้สดุเดอืนมกราคม 2565 

10 กจิกรรม Big Cleaning Day และการจัดสิง่แวดลอ้มใหน่้าอยูน่่าท างาน เอือ้ตอ่การ
มสีขุภาพด ี

13 คน 
 

 ม.ค.65 

11.มกีารประเมนิภาวะโภชนาการ โดยใชค้า่ดัชนมีวลกายและวดัรอบเอว  
(ภาคผนวก จ) 

13 คน ด าเนนิการแลว้ 



เอกสารแนบ 8 
รายงานกาํกบัตดิตามผลการดาํเนนิงานตามแผน 

ขบัเคลือ่นการดาํเนนิงานตวัชีว้ดัการเบกิจา่ยงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2565 
คร ัง้ที3่ ประจําเดอืน มกราคม 2565 

ที ่ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผลการดําเนนิงาน  

1 จัดทําคําสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามเร่งรัดการ
เบกิจา่ยงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

2 จัดทําแผนปฏิบัต ิการการใชจ้่ายเงินงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านการประชุม
ประจําเดอืนของหน่วยงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์
หน่วยงาน 

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

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

4 สือ่สาร SOP การเบกิจ่ายงบประมาณ ผ่านเวทีการ
ประชุมประจําเดือนของหน่วยงาน และเผยแพร่บน
เว็บไซตห์น่วยงาน 

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

5 สื่อสาร กฎ ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัต ิงาน
เกีย่วกับการเบกิจ่ายงบประมาณ เชน่ ระเบยีบการเงนิ
การคลัง ระเบียบการจัดซือ้จัดจา้ง ผ่านการประชุม
ประจําเดอืนของหน่วยงาน /one page เขา้รว่มอบรม 
 

1 เรือ่ง 1 ธ.ค.64 –  
28 ก.พ. 65 

เดอืน ธ.ค. 64 ดําเนินการแลว้ จํานวน 1 เรื่อง 
โดยสือ่สารใหค้วามรูผ้า่น one page สรุปประชมุ
เชิงปฏิบัต ิการ เรื่อง “แนวทางปฏิบัต ิตาม
กฎกระทรวง และหนังสอืเวียนกรมบัญชีกลาง
เกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจา้ง”ระหว่างวันที่ 1 – 3 
ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม กรีนเนอรี่ รีสอร์ท 
เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา กดที่นี่ และ
สือ่สารในเวทปีระชมุประจําเดอืนของหน่วยงาน 
ในการประชุม ศรป. ครัง้ที่ 3/65 วันที ่29 ธ.ค. 
64 วาระที ่4.3  กดทีน่ี ่
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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
รายงานผลการประชุมนําขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน 
ภายในวนัที ่20 ของทกุเดอืน 

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

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

7 รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
(รบจ.1) และนําขึน้เว็บไซตห์น่วยงาน ภายในวันที ่
20 ของทกุเดอืน 

5 ครัง้ 1 ต.ค.64 –  
28 ก.พ. 65 

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

8 
 

รายงานผลการตดิตามการดําเนินงานตัวชีว้ัด ตามคํารับรองฯ 
ผ่านการประชุมประจําเดอืนของหน่วยงาน และนําขึน้เว็บไซต์
ของหน่วยงาน ภายในวนัที ่10 ของเดอืนถัดไป  

4 ครัง้ 1 พ.ย.64 –  
28 ก.พ. 65 

ดําเนนิการตรงตามแผน  
ครัง้ที ่1 เดอืน พ.ย. 64 ผ่านเวทปีระชมุประจําเดอืนของ.
หน่วยงาน หลกัฐานคอืรายงานการประชมุศรป.ครัง้ที ่2/65 
เมือ่วันที ่29 พ.ย. 64 วาระที ่ 5.1.2.3 ตัวชีว้ัดที ่2.3 รอ้ย
ละของการเบกิจา่ยงบประมาณ   กดทีน่ี ่
ครัง้ที ่2 เดอืน ธ.ค. 64 ผ่านเวทปีระชมุประจําเดอืนของ
หน่วยงาน หลกัฐานคอืรายงานการประชมุศรป.ครัง้ที ่3/65 
เมือ่วันที ่29 ธ.ค. 64 วาระที ่ 5.1.2.3 ตัวชีว้ัดที ่2.3 รอ้ย
ละของการเบกิจา่ยงบประมาณ  กดทีน่ี ่
ครัง้ที ่3 เดอืน ม.ค.65 ผ่านเวทปีระชมุประจําเดอืนของ
หน่วยงาน หลกัฐานคอืรายงานการประชมุศรป.ครัง้ที ่4/65 
เมือ่วันที ่31 ม.ค. 65 วาระที ่ 5.1.2.3 ตัวชีว้ัดที ่2.3 รอ้ย
ละของการเบกิจา่ยงบประมาณ  กดทีน่ี ่
 
อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ 
 
ครัง้ที ่4 

 

สรปุเดอืนธันวาคม 2564 กําหนดแผนดําเนนิการ จํานวน 3 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=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=86231&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=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/pay2565/download?id=86230&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26017
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=86230&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
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65


สรุปเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีผลงานการจัดการความรู้อยา่งน้อย คนละ 1 เรื่อง ตามหน้าที่ความรับผิดชอบและ ภารกิจของหน่วยงาน  
และนำแลกเปลี่ยนองคค์วามรู้ในหน่วยงานและ นำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์ความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

 
เดือน ลำดับ รายการองค์ความรู้ รายชื่อเจ้าหนา้ที ่ แลกเปลี่ยนการ

ประชุมศรป. 
ลงเว็บไซต์ 

ธันวาคม 64 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้าน 
การเงินการคลัง  

 

นางสาวสมประสงค์ ภาผล 
นางสาวพัทธนนัท์ วังเสนา 

 

รายงานการประชุม 
ศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
ครั้งที่ 3/2565 
(Link)  

เว็บไซต์ศรป. (Link) 

2 การพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจํา
หน่วยงานยุคใหม่ เพื่อองค์กรโปร่งใส่ 
 

นางสาวมนสินี น้ำจันทร์ และ
นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย ์
 

รายงานการประชุม 
ศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
ครั้งที่ 3/2565 
(Link)  

เว็บไซต์ศรป. (Link) 

3 การวางกรอบเนื้อหาสําหรับการสํารวจความรอบรู้ 
ด้านสุขภาพของคนไทย 
 

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย รายงานการประชุม 
ศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
ครั้งที่ 3/2565 
(Link)  

เว็บไซต์ศรป. (Link) 

มกราคม  ไม่มี 
กุมภาพันธ์      
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ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

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


เอกสารแนบ  

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดท่ี 2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน 

 

 การกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ศรป. 

ประจำปงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก (ผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม) ตามเอกสารแนบ

หมายเลข 1 ซึ่งในเดือนมกราคม ศรป. ไดดำเนินงานแลวเสร็จ จำนวน 3 กิจกรรม 208 ผลผลิต คิดเปน 16.7% 

ของกิจกรรมดำเนินการ ที่ศรป. ตองดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 18 กิจกรรม  822 ผลผลิต   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน ณ เดือนมกราคม  2565 

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  

 1.ศูนยความรวมมือระหวางประเทศมีการประชุมติดตามความกาวหนาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

โดยมี การกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน  

 2.มีรายงานผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจายงบประมาณ ณ ปจจุบัน จำนวน 444,562.30 บาท (50.26%) 

คิดจากวงเงินที่ไดรับจัดสรรทั้งปจำนวน 884,500 บาท และผลการเบิกจายงบประมาณ คาใชจายในการฝกอบรม 

การประชุมสัมมนาของหนวยงาน จำนวน 361,237.25 บาท (81.25%) คิดจากวงเงินคาใชจายในการฝกอบรม

ประชุมสัมมนา ตามเปาหมายที่กรมอนามัยกำหนด (50 %) เปนจำนวน 442,250 บาท ลงในระบบ DOC ใหเปน

ปจจุบันเรียบรอยแลว   

somphrasong.p
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https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_5/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%98.%E0%B8%84.64.pdf
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เอกสารแนบ 10 
แบบรายงานผลการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัด 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส 

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

หนวยงาน  ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

แนวทาง/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
ผลลัพธตามตวัชี้วดัของกิจกรรม 

1. เสริมสรางการมีสวนรวม

ในการดําเนินงานคุณธรรม

และความโปรงใส ในการ

ประชุมประจําเดือน ศรป. 

1.1 ประชุมหารือผูเกี่ยวของเพื่อทบทวน

สถานการณการดําเนินงานคุณธรรมและ

ความโปรงใสของ ศรป. 

 

1 คร้ัง 

 

รายงานเดือน พ.ย. 64 

ไดประชุมหารือผูเกี่ยวของเพื่อทบทวนสถานการณการดําเนินงานคุณธรรมและความ

โปรงใสของ ศรป.เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 64 และไดจัดทําสรุปรายงานการประชุมฯ พรอม

ทั้งจัดทํารายงานผลการวิเคราะหสถานการณฯ เรียบรอยแลว ดูรายละเอยีดไดที่

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

ศรป.ไดเอกสารสรุปการประชุมทบทวน

สถานการณการดําเนินงานคุณธรรมและ

ความโปรงใสของ ศรป. ที่นํามาใชในการ

จัดทําบทวิเคราะหฯ 

1.2 ขับเคล่ือนการดําเนินงานตามแบบ

วัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะบน

เว็บไซตหนวยงาน (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    

 

รายงานเดือน ม.ค.65 

2. ดานการแกไขปญหาทุจริต  

   2.1 ไดสรางชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของ ศรป. 

เรียบรอยแลว สามารถดูรายละเอียดไดท่ี 

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

 

 

 

มีขอมูลตามหลักเกณฑ OIT และเผยแพร

บนเว็บไซต ศรป. 

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

 

อยูระหวางดําเนินการศึกษาขอมูลเพ่ือเตรียมการชี้แจง รอยละ 100 ของบุคลากร ศรป. ไดรับฟง

การชี้แจง/ส่ือสารฯ 

3. กํากับ ติดตามการ

ดําเนินงานคุณธรรมและ

ความโปรงใสของ ศรป. 

3.1 จัดทําแผนการขับเคล่ือนการ

ดําเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.6 

1 ฉบับ รายงานเดือน พ.ย. 64 

ไดจัดทําแผนการขับเคล่ือนเรียบรอยแลวดูรายละเอยีดไดที่เว็บไซต ศรป. ตัวชี้วดัที่ 

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 ศูนย

ความรวมมือระหวางประเทศเรียบรอยแลวดูรายละเอยีดไดที่เว็บไซต ศรป. ตัวชี้วัดที่ 

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

มีแผนปฏิบัติการการปองกันการทจุริต

และเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม ศูนย

ความรวมมือระหวางประเทศ 1 ฉบับ 

3.3 รายงานความกาวหนาการ

ดําเนินงานในการประชุมประจําเดือน

ของ ศรป. 

 

4 คร้ัง รายงานเดือน ม.ค. 65 

ไดรายงานความกาวหนา(คร้ังที่ 3) ในการประชุม ศรป.  

 วันที่ 31 ม.ค.65 ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต ศรป. 

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

มีเอกสารรายงานความกาวหนาฯ 

3.4 รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดฯ 

ในระบบ DOC ทุกเดือน 

 

4 คร้ัง รายงานเดือน ม.ค. 65 

ไดรายงานผลการดําเนินงานของเดือน ม.ค. 65  (คร้ังที่ 3) ในระบบ DOC เรียบรอย

แลว 

มีการรายงานผลในระบบในเวลาที่

กําหนด 

4. สนับสนุนการเขาถึง

ความรูและเทคโนโลย ี

4.1 ส่ือสารและเผยแพรขอมูลความรูบน

เว็บไซต ศรป. และชองทางอื่นๆ  

 

3 เร่ือง รายงานเดือน ม.ค.65   

ไดนําความรู ส่ือสารบนเวบ็ไซต ศรป. จํานวน 2 เร่ือง ดังนี้ 

1. หลักเกณฑการเปดเผยขอมูลสาธารณะ Open Data Integrity and 

Transparency Assessment : (OIT) 

2. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของศรป. ปงบประมาณ พ.ศ. 2565         ดู

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

https://bit.ly/3Hg2LX9    

สําหรับแบบวัดการรับรูของผูสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and 

Transparency Assessment: IIT) อยูระหวางการรอขอมูลเร่ืองแบบวัด IIT จากกรม

ฯ 

มีการเผยแพรขอมูลความรูบนเว็บไซต 

ศรป. 1 ชองทาง 

 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565
https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/th/ita
https://bit.ly/3Hg2LX9
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2. ดานการแกไขปญหาทุจริต  

   2.1 ไดสรางชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของ ศรป. เรียบรอยแลว สามารถดูรายละเอียดไดท่ี https://cic.anamai.moph.go.th/th/complain  

 

 

 

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


หนา้ 1 จาก 7 

 
เอกสารแนบ 11 

แบบรายงานผลตามแผนปฏบิตักิาร ป้องกนัการทจุรติและเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามยั  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนว่ยงาน ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามยั 
ประจาํเดอืน มกราคม 2565 

ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดาํเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย  

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดาํเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 สรา้งสงัคมทีไ่มท่นตอ่การทจุรติ 

กลยทุธท์ี ่1 วางระบบการบรหิารทรพัยากรบคุคลและการจดัการองคก์ร เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการป้องกนัการทจุรติ 

1.จัดทําแผนปฏบิตักิารป้องกนั
การทจุรติและเสรมิสรา้ง
คณุธรรม จรยิธรรมศนูยค์วาม
รว่มมอืระหวา่งประเทศ กรม
อนามยั 
 

ดําเนนิการแลว้ ดาวนโ์หลด 1 ฉบบั รอ้ยละ 80 ของ
บคุลากรใน
หน่วยงานมสีว่น
รว่มในกจิกรรม 

 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
รว่มในกจิกรรม 

 ธ.ค.64 ธ.ค.64 

3.จัดทําคําสัง่แตง่ตัง้
คณะทํางานในการขบัเคลือ่น
การป้องกนัการทจุรติ และ
เสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม 
กรมอนามยั 

 

 

 

ดําเนนิการแลว้ ดาวนโ์หลด 1 ฉบบั รอ้ยละ 80 ของ
บคุลากรใน
หน่วยงานมสีว่น
รว่มในกจิกรรม 

 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/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


 

ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดาํเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย  

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดาํเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

กลยทุธท์ี ่2 พฒันาศกัยภาพและสรา้งการมสีว่นรว่มของบคุลากร/เครอืขา่ยในการตอ่ตา้นการทจุรติ 

4.ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลือ่น
คณุธรรมและตอ่ตา้นการทจุรติ 

ดําเนนิการประกาศเจตนารมณ์ฯ 
เรยีบรอ้ยแลว้ 
ดาวนโ์หลด 
และสือ่สารแจง้บคุลากรในหน่วยงาน
รับทราบผ่านเวทกีารประชมุประจําเดอืน 
ศรป.ครัง้ที3่/2565 วาระที ่6.3 ดาวน์
โหลด 
พรอ้มเผยแพร่บนเว็บไซตห์น่วยงาน 
ดาวนโ์หลด 

1 ครัง้ รอ้ยละ 80 ของ
บคุลากรใน
หน่วยงานมสีว่นร่วม
ในกจิกรรม 

 ธ.ค.64 ธ.ค.64 

5.การเสรมิสรา้งความรอบรูด้า้น
คณุธรรม จรยิธรรมและการป้องกันการ
ทจุรติ แกบ่คุลากรในหน่วยงานทกุ
ระดับ โดยการสรา้งการรับรู ้/ 
เผยแพร่/ อบรมใหค้วามรู ้ประเด็น
ตอ่ไปนี ้
5.1 ความรูเ้กีย่วกับการป้องกันทจุรติ 
ผลประโยชนท์ับซอ้น การรับของขวัญ 
หรอืประโยชนอ์ืน่ใดอันควรไดต้าม
กฎหมายหรอืโดยธรรมจรรยา/การ
ขัดกันระหวา่งประโยชนส์ว่นตนและ
สว่นรวม 
5.2 มาตรฐานทางจรยิธรรมประมวล
จรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืน / 
ขอ้บังคับจรรยาขา้ราชการกรมอนามัย 
 

 

ครัง้ที ่1ดําเนนิการแลว้ เดอืน ธ.ค. 64 
จํานวน 1 เรือ่ง  คอื เรือ่ง แนวทางปฏบัิตกิาร
ใหห้รอืรับของขวัญหรอืประโยชนอ์ืน่ใดของ
เจา้หนา้ทีข่องรัฐทกุตําแหน่งและทกุระดับ
ของกระทรวงสาธารณสขุ ดาวน์โหลดและ
ประชาสัมพันธผ์า่นเว็บไซตห์น่วยงาน
ดาวนโ์หลด 

 
 

ผลการดําเนนิงานเดอืน ม.ค. 65 
ครัง้ที ่2 โดยการสรา้งการรับรู ้/ เผยแพร/่ 
อบรมใหค้วามรู ้ครบตามเป้าหมาย จํานวน 2 
เรือ่ง ดังนี ้
ประเด็น 5.1 ไดเ้ผยแพร ่1) ประกาศ
เจตนารมณ์การป้องกันและแกไ้ขปัญหาการ
ลว่งละเมดิทางเพศของหน่วยงานและของ
กรมอนามัยทีเ่ว็บไซต ์ศรป.   ดาวนโ์หลด  
ประเด็น 5.2 ไดเ้ผยแพรความรูเ้รือ่ง 
พระราชบัญญัตมิาตรฐานทางจรยิธรรม พ.ศ. 
2562 ทีเ่ว็บไซต ์ศรป.   ดาวนโ์หลด 
 

2 เรือ่ง รอ้ยละ 80 ของ
บคุลากรในหน่วยงาน
ผา่นเกณฑป์ระเมนิ
พฤตกิรรมทาง
จรยิธรรม 

 ธ.ค.64- 
ก.ย.65 

-เรือ่งที ่1 ธ.ค. 64 
-เรือ่งที ่2และ 3 ม.ค. 65 

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


 

ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดาํเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย  

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดาํเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

กลยทุธท์ี ่3 สง่เสรมิคา่นยิมการยกยอ่งและเชดิชูดา้นคณุธรรม จรยิธรรม และการป้องกนัการทจุรติ 

6.การคดัเลอืกคนดศีรอีนามยั ดําเนนิการแลว้ โดยการสง่เสนอชือ่
บคุลากรเขา้รว่มการคดัเลอืกคนดศีรี
อนามยั ดาวนโ์หลด 
 

 

เสนอชือ่เขา้รว่ม
กจิกรรม 2 คน 

บคุลากรทีเ่ขา้รับ
การคดัเลอืกผา่น
คณุสมบตัติาม
เกณฑท์ีกํ่าหนด 
รอบที ่1 อยา่ง
นอ้ย 1 คน 

 ธ.ค.64-ก.พ.65 ธ.ค.64 

7.การประกวดหน่วยงาน
คณุธรรม (การขบัเคลือ่น
องคก์รคณุธรรมตน้แบบ) 

 

ดําเนนิการแลว้ โดยการสง่เสนอ
ผลงานเขา้รว่มกจิกรรม 1 เรือ่ง 
ดาวนโ์หลด 
 

 

เสนอผลงานเขา้
รว่มกจิกรรม 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 

 

 

 

อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ แผนฯ 1 ฉบบั (มี
มาตรการ/ 
แนวทางป้องกนั
การทจุรติอยา่ง
นอ้ย 1 เรือ่ง) 

รอ้ยละ
ความสําเร็จการ
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%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 ผลการดาํเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย  

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดาํเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

9. การปรับปรุง/ พัฒนาชอ่งทาง
ทีส่ามารถแจง้เรือ่งรอ้งเรยีน
เกีย่วกบัการทจุรติฯ ของ
เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงาน 

ผลการดําเนนิงานเดอืน ม.ค. 65 
ไดดํ้าเนนิการพัฒนาชอ่งทางการรอ้ง 
เรยีนจํานวน 2 ชอ่งทางเรยีบรอ้ยแลว้ 
ไดแ้ก ่ 
 (1) ชอ่งทางบนเว็บไซต ์ศรป. 
https://cic.anamai.moph.go.th/th/co
mplain  
 
  (2) ชอ่งทางไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส์
หน่วยงาน  
cic.doh@anamai.mail.go.th  
 ทัง้นี ้ในเดอืนม.ค. 65 พบวา่ไมม่เีรือ่ง
รอ้งเรยีนเกีย่วกบัคณุธรรมคณุธรรม
จรยิธรรม และการทจุรติของศรป.
รายละเอยีด ตามเอกสารแนบ 1  

แสดงชอ่งทางแจง้
เรือ่งรอ้งเรยีน
เกีย่วกบัการทจุรติ 
และฝ่าฝืนประมวล
จรยิธรรมฯ อยา่ง
นอ้ย 2 ชอ่งทาง 

ไมม่เีรือ่งรอ้งเรยีน
เกีย่วกบัคณุธรรม
จรยิธรรม และการ
ทจุรติของกรม
อนามัย 

 ม.ค.65 ม.ค.65 

กลยทุธท์ี ่2 เสรมิสรา้งความเขม้แข็งและขยายการมสีว่นรว่มเครอืขา่ยคณุธรรม จรยิธรรม และการป้องกนัการทจุรติ 

10. การขับเคลือ่นชมรมจรยิธรรม
ของหน่วยงาน 

ดําเนนิการแลว้ โดยการจัดตัง้ชมรมฯ 
ดาวนโ์หลด 
และแตง่ตัง้คณะทํางานเพือ่ขับเคลือ่น
การดําเนนิงานฯ ดาวนโ์หลด 
 
 

มคํีาสัง่คณะทํางาน
ขบัเคลือ่นชมรม
จรยิธรรม 1 ฉบบั 

เสนอผลงาน
เกีย่วกบัการสง่เสรมิ
คณุธรรม จรยิธรรม 
อยา่งนอ้ย 1 เรือ่ง 
(เขา้ร่วมกจิกรรม
ประกวดองคก์ร
คณุธรรม) 

 พ.ย.64 พ.ย.64 

11.กําหนดคณุธรรมเป้าหมายจาก 
“ปัญหาทีอ่ยากแก ้“ และ “ความ
ดทีีอ่ยากทํา” ทีส่อดคลอ้งกับ
คณุธรรม 5 ประการ พอเพยีง 
วนัิย สจุรติ จติอาสา กตัญ� ูหรอื 
วฒันธรรมองคก์ร(HEALTH) 

 

ดําเนนิการแลว้ รายละเอยีดตามรายงาน
การประชมุศรป. ครัง้ที ่3/ 2565 วาระที ่
6.2  ดาวนโ์หลด 
 

มปีระกาศเป้าหมาย
ฯ และวฒันธรรม
องคก์ร HEALTH 1 

ฉบับ 

รอ้ยละ 80 ของ
บคุลากรใน
หน่วยงานมสีว่นร่วม
ในกจิกรรม 

 ธ.ค 64 ธ.ค.64 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/complain
https://cic.anamai.moph.go.th/th/complain
mailto:cic.doh@anamai.mail.go.th
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/th/cicmeeting65


 

ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดาํเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย  

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดาํเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

12. การพัฒนาศกัยภาพ
บคุลากรดา้นการเงนิการคลงั 

และการจัดซือ้จัดจา้ง  

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

 

สง่บคุลากรเขา้
รว่มไมน่อ้ยกวา่ 1 
ครัง้ 

รอ้ยละ 80 ของ
บคุลากรใน
หน่วยงานมสีว่น
รว่มรับรู ้ความรูท้ี่
ไดรั้บจากผูแ้ทน
หน่วยงานทีเ่ขา้
รว่มกจิกรรม
พัฒนาศกัยภาพ 

 

 

 

 พ.ย. – ธ.ค. 64 ธ.ค. 64 

กลยทุธท์ี ่3 ผลผลติ/พฒันา นวตักรรมเทคโนโลย ีในการสือ่สาธารณะแกเ่ครอืขา่ยและประชาชน เพือ่ป้องกนัการทจุรติ 

13. การเผยแพรส่ือ่การ
สง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม 
และการป้องกนัทจุรติ 

ผลการดําเนนิงานเดอืน ม.ค. 65  

  - ไดดํ้าเนนิการเผยแพรส่ือ่การ
สง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม และการ
ป้องกนัทจุรติ โดยสือ่สาร
ประชาสมัพันธผ์า่นชอ่งทางตา่งๆ 
จํานวน 3 ชอ่งทาง ไดแ้ก ่ 
(1) เว็บไซตห์น่วยงาน ศรป.  
(2) บอรด์ประชาสมัพันธ ์ 
(3) ไลนก์ลุม่ ศรป. (CIC DoH)  
  - ไดผ้ลติสือ่สง่เสรมิคณุธรรม
จรยิธรรม เพือ่สือ่สารประชาสมัพันธ ์ 
ตามเอกสารแนบ 2 
  

มชีอ่งทาง
เผยแพรส่ือ่
ประชาสมัพันธฯ์ 
อยา่งนอ้ย 2 
ชอ่งทาง 

 

 

 

 

ผลติสือ่
ประชาสมัพันธ์
สง่เสรมิคณุธรรม
จรยิธรรม อยา่ง
นอ้ย 1 เรือ่ง 

 ม.ค. 65 ม.ค. 65 

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


 

ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดาํเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย  

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดาํเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

กลยทุธท์ี ่4 สง่เสรมิคณุธรรมเฉพาะกาลทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณป์จัจบุนั 

14. โครงการสง่เสรมิคา่นยิม ความ
ผกูพัน 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 กจิกรรมสถานทีทํ่างานน่าอยู ่
น่าทํางาน เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติ
และความสขุของคนทางาน 
(Healthy Workplace Happy for 

Life)  

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

14.5 กจิกรรมศกึษาดงูาน โครงการ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

เดอืน ธ.ค. 64 ดําเนนิการแลว้  
รายละเอยีดปรากฏในรายงานการ
ประชมุศรป.ครัง้ที ่3/2565 เมือ่วันที ่
29 ธ.ค. 2564 วาระที ่6.3 ขอ้ที ่(8) 
ดาวนโ์หลด 
 
ผลการดําเนนิงานเดอืน ม.ค. 65 
   ไดดํ้าเนนิการสง่เสรมิคา่นยิม ความ
ผกูพัน และวฒันธรรมองคก์ร (HEALTH) 
ตามหลกัคณุธรรมเฉพาะกาลฯ ดงันี ้ 
   1. กจิกรรมการสบืสานวัฒนธรรม ประเพณี 
และวันสําคัญต่างๆ ทางศาสนา 
    - เมือ่วันที ่7 ม.ค. 65 ศรป. รว่มทําบญุใส่
บาตรพระในวันปีใหมข่องกรมฯ 

   2. กจิกรรมแตง่กายผา้ไทย 
- เมือ่วันที ่21 ม.ค. 65 ผอ.ศรป. นํา

เจา้หนา้ที ่รว่มทํากจิกรรมถา่ยภาพ
ประชาสัมพันธเ์ชญิชวนบคุลากร ร่วมแตง่กาย
ผา้ไทย ผา้ทอ้งถิน่ อยา่งนอ้ย 1 วันตอ่เดอืน 
  3. กจิกรรมสถานทีทํ่างานน่าอยู ่น่าทํางานฯ 

- เมือ่วันที ่31 มกราคม บคุลากร ศรป. 
รว่มแรงร่วมใจจัดสภาพแวดลอ้มทีทํ่างาน 
โตะ๊ทํางาน  
  4. กจิกรรมบรจิาคสิง่ของ หรอือนุรักษ์
สิง่แวดลอ้ม 

- เมือ่วันที ่20 ม.ค. 65 บคุลากร ศรป.
รว่มกันบรจิาคปฏทินิตัง้โตะ๊เกา่  

ตามเอกสารแนบ 3 
 

มกีารดําเนนิการ
อยา่งนอ้ย 3 
กจิกรรม 

รอ้ยละ 80 ของ
บคุลากรใน
หน่วยงานมสีว่น
รว่มในกจิกรรม 

 ธ.ค.64- ก.ย.65 ครัง้ที ่1 ธ.ค.64 

ครัง้ที ่2 ม.ค.65 

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


 

ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดาํเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย  

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดาํเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยกระดบัคะแนนดชันกีารรบัรูก้ารทจุรติ (CPI) 

กลยทุธท์ี ่1 การพฒันามาตรฐานการบรหิารงานทีโ่ปรง่ใส ตามเกณฑก์ารประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั 

( Intergrity and Transparency Assessment : ITA) 

15. การขบัเคลือ่นตัวชีว้ดัที ่
2.6 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนนิงานคณุธรรมและความ
โปรง่ใส (ITA) 

อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ ผลการประเมนิ
ตัวชีว้ดัผา่นเกณฑ์
การประเมนิระดับ 
3 ขึน้ไป 

คะแนนการ
ประเมนิคณุธรรม
และความโปรง่ใส
ในการดําเนนิงาน
ของหน่วยงานไม่
นอ้ยกวา่รอ้ยละ 
95 

 ธ.ค.64- ก.ย.65  

 
 

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

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

สรปุเดอืน ม.ค. กําหดนแผนดําเนนิงาน จํานวน  4 กจิกรรม ดําเนนิการไดต้ามแผน 
 

mailto:ethics@anamai.mail.go.th


หลกัฐานกจิกรรมขอ้ที9่. การปรับปรงุ/ พัฒนาชอ่งทางทีส่ามารถแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการทจุรติฯ ของเจา้หนา้ทีข่องหน่วยงาน 

เอกสารแนบ 1 

แบบฟอร มรายงานสรุปข อร องเรียนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม และการทุจริต 

หนวยงาน : ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ   ผูรับผิดชอบ : สมประสงค ภาผล   โทรศัพท : 0 2590 4617 

เดือน / จํานวน จํานวนขอรองเรยีน ผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะ 
ป ผ ู แนวทางแกไขปญ ั หาจาก 

ชองทาง จํานวน ประเภทขอรองเรยีน จํานวน ระด ับขอรองเรยีน จํานวน แจงผลใหผู จํานวน ผลการตอบสนองตอ จํานวน รองเรียน ขอรองเรียน 
(คน) (เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง) รองเรียนทราบ (เรื่อง) ขอรองเรียน (เรื่อง) 

ม.ค 65 - - โทรศัพท ............ - การทจุริต ............ - ระดับ 1 ประสานงาน ............ - ภายใน 15 วัน ............ - อยูระหวา  งการ ............ จำนวน..............เร่ือง ไดแก 
- โทรสาร ............ - การปฏิบัติหร ือละเวน ............ หนวยงานอืน่ดําเนินการ  นับจากวนัที่รับเร่ือง  ตรวจสอบขอเท ็จจริง  ........................................... 
- รองเรียนกบั จนท. ............ การปฏิบัต ิหนาทีโ่ดยมิชอบ  แกไข  - เกิน 15 วัน นับ ............ - ตรวจสอบแลว ............ ........................................... 
- กลองรับเร่ืองรองเรียน ............ - การไมปฏิบัติตามจรรยา ............ - ระดับ 2 ขอรองเรียน ............ จากวันที่รับเร่ือง  พบวาไมมีมูล  ........................................... 
- หนังสือ/จดหมาย ............ ขาราชการกรมอนาม ัย เชน  เล็ก (หนวยงานแก ไข  (ระบ ุสาเหตุ).........  - อยูระหวา  ง ............ ........................................... 
- อีเมล ............ จนท.บริการไมดี ใชวาจา  ปญหาเอง)  - ไมสามารถแจงได ............ พิจารณาบทลงโทษ  

- เว็บบอรด ............ ไมสุภาพ ฯลฯ  - ระดับ 3 ขอรองเรียน ............ เนื่องจากผูรองเรียน  - มีผลลงโทษแลว ............ 
- เว็บไซต ............ - การฝาฝนประมวล ............ ใหญ (ใหระดับกรมเปน  ไมระบุที่อยูหรือ  (ระบุโทษ).................  

- อื่นๆ (ระบ)ุ............ ............ จริยธรรม ขรก.พลเรือน  ผูพิจารณาแก ไขปญหา)  ระบุไมชัดเจน แต  - ดำเนินการแกไข/ ............ 
- อื่น ๆ ............................ ............  ............ แจงผานส่ือ  ประสานเรียบรอย  

   สาธารณะแล ว  แลว  

   - อื่น ๆ............... ............ - อื่น ๆ............... ............ 
   
   

  

  

 สรุปขอชมเชย  
เด ือน/ป จำนวนผูไดรบั 

การชมเชย (คน) 

ชองทางการรบั 

ขอชมเชย 

จำนวน (เรื่อง) ผลการดําเนินงาน 
ภายใน ๑๕ วัน 

นับจากวนัที่รับเร่ือง 

เกิน ๑๕ วัน 

นับจากวนัที่รับเร่ือง 

ไมสามารถแจงได 

    ม.ค. 65     

จำนวน.......................................เร่ือง 

 

จำนวน................................เร่ือง 

 

จำนวน.....................................เร่ือง 

 



เอกสารแนบ 2 

กจิกรรมขอ้ที ่13. การเผยแพรส่ ือ่การสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม และการป้องกนัทจุรติ  

13.1 หนว่ยงานไดก้าํหนดชอ่งทางการเผยแพร ่สือ่การสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม 
และการป้องกนัทจุรติ จํานวน 4 ชอ่งทาง ไดแ้ก ่ 

(1) เว็บไซตห์น่วยงาน ศรป.  
(2) บอรด์ประชาสมัพันธ ์ 
(3) ไลนก์ลุม่ ศรป. (CIC DoH)  
(4) ประชมุศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ ประจําเดอืน 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บอรด์ประชาสมัพันธ ์ไลนก์ลุม่ ศรป. (CIC DoH) 

เว็บไซตห์น่วยงาน 



13.2 ผลติสือ่สง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรม 

(1)  ไดผ้ลติสือ่เรือ่ง แนวทางปฏบิัตกิารใหห้รอืรับของขวญัฯ คลกิทนีี ่

 
(2) ประกาศเจตนารมณ์ขบัเคลือ่นคณุธรรม และตอ่ตา้นทจุรติ ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่ง

ประเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลกิทนีี ่ 

(3) ผลติสือ่ เรือ่ง รว่มใจแตง่กายผา้ไทยเชดิชเูอกลักษณ์วฒันธรรมการสวมใสผ่า้ไทย 
คลกิทนีี ่
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สรุปผลการดําเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 14 กิจกรรมสงเสริมคานิยม ความผูกพัน และวัฒนธรรมองคกร (HEALTH)  

ตามหลักคุณธรรมเฉพาะกาล (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญู) 

ประจําเดือน มกราคม 2565 

 

 กิจกรรมสงเสริมคานิยม ความผูกพัน และวัฒนธรรมองคกร 

เดือน มกราคม 2565  เม่ือวันท่ี 7 ม.ค.65  ผูบริหารพรอมดวยเจาหนาท่ีศรป. เขารวมพิธีประกาศเจตนารมณ

ขับเคลื่อนคุณธรรมและตอตานการทุจริต กรมอนามัย 

 

เดือน ธันวาคม 2564  จัดทําประกาศพรอมท้ังประชาสัมพันธประกาศเจตนารมณการปองกันและแกไข

ปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานผานทางเว็บไซตของหนวยงาน (Link) เพ่ือรวมกันท่ี

จะสงเสริมความเทาเทียมกันระหวางบุคคล และสรางองคกรท่ีปราศจากการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

ในการทํางาน 
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 กิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และวันสําคัญตางๆ ทางศาสนา 

เดือน มกราคม 2565  เม่ือวันท่ี 7 ม.ค.65  ผูบริหารพรอมดวยเจาหนาท่ีศรป. เขารวมพิธีตักบาตรทําบุญป

ใหม กรมอนามัย  

 

 

 

 

 

และจัดฐานกิจกรรมวอลคแรลลี่ Walk Rally สําหรับรวมกิจกรรมปใหมกรมอนามัย ดวยการเลน

เกมสทายศัพทภาษาอังกฤษ และสงผูแทนหนวยงานเขารวมกิจกรรมฯ ของหนวยงานอ่ืน 

 

เดือน ธันวาคม 2564  วันท่ี 29 ธ.ค. 2564 จัดกิจกรรมปใหมของศรป. กิจกรรมอวยพรวันเกิดใหแกบุคลากร

ในท่ีเกิดในเดือน ธันวาคม 2564  
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 กิจกรรมแตงกายผาไทย 

เดือน มกราคม 2565  เม่ือวันท่ี 21 ม.ค. 65 ผูบริหารพรอมดวยเจาหนาท่ีศรป. รวมกันแตงกายผาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทางาน 

(Healthy Workplace Happy for Life)  

เดือน มกราคม 2565  เม่ือวันท่ี 31 ม.ค.65 เจาหนาท่ี ศรป. รวมกันทํากิจกรรม Big cleaning day 
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เดือน ธันวาคม 2564  เม่ือวันท่ี 23 ธ.ค. 64 เจาหนาท่ี ศรป. รวมกันทําความสะอาด 5ส  

 

 กิจกรรมบริจาคส่ิงของ หรืออนุรักษส่ิงแวดลอม 

เดือน มกราคม 2565  

 - เม่ือวันท่ี 20 ม.ค. 65 บุคลากร ศรป.รวมกันบริจาคปฏิทินตั้งโตะเกา ชนิดตั้งโตะจํานวน 11 ชิ้น เพ่ือนําไปใช

ผลิตสื่ออักษรเบรลล สําหรับผูพิการทางสายตา โดยนําไปสบทบกับจุดรับบริจาคบริเวณหนาสํานักงาน

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิอาคาร 1 ชั้น 3   
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- เจาหนาท่ี ศรป. รวมกันคัดแยกขยะ รีไซเคิล ขยะพลาสติก อยางตอเนื่องจากเดือน ธ.ค.64  และยังนําเบาะท่ี

นั่งรถยนตมาประยุกตใชเปนมุมรับแขกของหนวยงานเพ่ือใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด อนุรักษ

สิ่งแวดลอมโดยไมนําไปท้ิงใหเปนขยะหรือเก็บไวบนหองพัสดุใหเกิดความเสื่อมสภาพโดยเปลาประโยชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดือน ธันวาคม 2564  เจาหนาท่ี ศรป. รวมกันคัดแยกขยะ รีไซเคิล ขยะพลาสติก  

 

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อยูระหวางดําเนินการ 


	รายงานประชุม ศรป. ครั้งที่4.65edit2
	เอกสารแนบ 1 วาระที่4.2 ผลการเบิกจ่ายณ31.12.65
	เอกสารแนบ 2 ตชว.1.31 จิราภรณ์
	เอกสารแนบ 3 ตชว.1.39 มนสินี
	เอกสารแนบ 4 - 1 ตัวชี้วัด 1.39 (1)
	เอกสารแนบ 4 - 2 ตัวชี้วัด 1.39 (2)
	เอกสารแนบ 4 - 3 ตัวชี้วัด 1.39 (3)
	เอกสารแนบ 4 - 4 ตัวชี้วัด 1.39 (4)
	เอกสารแนบ 4 - 5 ตัวชี้วัด 1.39 (5)

	เอกสารแนบ 4 ตชว.1.40 สมฤทัย
	เอกสารแนบ 5 ตชว.2.1 เดือนม.ค.65
	เอกสารแนบ 6 ตชว.2.2 พัทธนันท์
	เอกสารแนบ 7 ตชว.2.3 เดือนม.ค.65
	เอกสารแนบ 8 ตชว.2.4 เปรมรัตนา
	เอกสารแนบ 9 ตชว.2.5 ศิรินันต์
	เอกสารแนบ10 ตชว.2.6 จารุมน
	เอกสารแนบ 11 รายงานผลตามแผนป้องกันทุจริต ม.ค. 65 V3
	เอกสารแนบ 11 หลักฐานแนบข้อ 9 สรุปรายงานผลข้อร้องเรียนทุจริต
	เอกสารแนบ 11 หลักฐานแนบข้อ 13 ช่องทางสื่อสาร
	เอกสารแนบ 11 หลักฐานแนบข้อ 14 กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม



