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รายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี6/2565 

ในวันท่ี 31 มีนาคม 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. นางสาวสุพัตรา ทางาม   เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  

5. นายพศิน พิริยหะพันธุ    นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

6. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ  นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ   

7. นางสาวมนสินี น้ําจันทร  นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

8. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย   นักวิเทศสัมพันธ                     

9. นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

10. นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ  นักวิชาการคอมพิวเตอร  

11. นางสาวพัทธนันท วังเสนา   นักวิชาการพัสดุ 

12. นายรังสรรค พันธจบสิงห  พนักงานขับรถยนต                  

13. นางสาวสมประสงค ภาผล   นักจัดการงานท่ัวไป                      เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม - 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 1  เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

1.1 การประชุมกรมอนามัยครั้งท่ี 6/2565 ในวันท่ี 8 มีนาคม 2565 ณ หองประชุมกําธร สุวรรณกิจ  

มีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) อธิบดีกรมอนามัย ประธานการประชุม แจงใหท่ีประชุมทราบดังนี้ 

- การจัดกิจกรรมวันสถาปนากรมอนามัย และการคัดเลือกคนดีศรีอนามัย มี 3 ขอคิด ดังนี้ 1) 

3 หัว ไดแก หัวคิด หัวโขน หัวใจ 2) 3 ค. ไดแก ครองตน ครองคน ครองงาน และ 3) 3 ส. ไดแก สืบ ศาสตร 

สงทอด โดยขอใหนําขอคิดดังกลาวฯ มาดําเนินงานและถายทอดตอไป 

- หนวยงานเตรียมสื่อสาร ประชาสัมพันธ 3 วัน ในชวงเดือนเมษายน 2565 ในสวนท่ีเก่ียวของ

กับงานกรมอนามัย ไดแก วันอนามัยโลก วันสงกรานต วันผูสูงอายุ 

(2) ผูอํานวยการกองคลัง รายงานภาพรวมผลการเบิกจายงบประมาณ ขอมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 

2565 จากระบบ GFMIS มติท่ีประชุม ทุกหนวยงานตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณ และเรงใชจาย

งบประมาณใหไดอยางนอย 50% สวนการกอสรางหากไมทัน ตองแจงกองคลังลวงหนา 

(3) เลขานุการกรม ชี้แจงการสื่อสารภายในกรมอนามัย ผาน 7 ชองทาง ประกอบดวย หนังสือเวียน 

เสียงตามสาย เว็บไซต Facebook บอรดประชาสัมพันธ โทรศัพท E – mail โดยขอความรวมมือหนวยงาน 

ห า ก มี กิ จ ก ร ร ม ส าม า ร ถส ง รู ป ภ า พ กิ จ ก ร ร ม พ ร อ ม คํ า บ ร ร ย า ย  ห รื อ ลิ ง ค เ พ จ  ผ า น เ ว็ บ ไ ซ ต 

https://dlink.me/6Wos7 หรือสแกน QR CODE เพ่ือนําข้ึนหนาเว็บเพจกรมอนามัย ในการสื่อสาร 

https://dlink.me/6Wos7
https://dlink.me/6Wos7
https://dlink.me/6Wos7
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ประชาสัมพันธกิจกรรมของกรมอนามัย และชวยกด LIKE กดแชร กดติดตาม และเพ่ิมเพ่ือน เพ่ือสรางการรับรู

และเผยแพรผลการดําเนินงานในภาพรวมตอไป 

(4) ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี นําเสนอมาตรการ Work From Home และแนวทางการปฏิบัติ

เม่ือมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สําหรับบุคลากรกรมอนามัย โดยแบงเปนพฤติกรรมเสี่ยงต่ํา 

เสียงปานกลาง เสี่ยงสูง และเสี่ยงสูงสุด รวมถึงจํานวนการรับวัคซีน ซ่ึงท่ีประชุมเห็นวา ควรปรับแยกพฤติกรรม

เสี่ยงต่ํา กับเสี่ยงสูง ใหสอดคลองกับมาตรการของกรมการแพทย เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2565 และตามหนังสือสั่ง

การของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กําหนดใหหนวยงานสวนกลาง Work From Home รอยละ 50 

จึงควรกําหนดเปนมาตรการของกรมอนามัยตอไป ท้ังนี้ ประธานการประชุม ใหกองการเจาหนาท่ีกําหนด

แนวทางมาตรการ Work From Home ใหชัดเจน และใหปรับมาตรการตามขอเสนอ พรอมท้ังแจงเวียนอีก

ครั้ง 

(5) เลขานุการกรม แจงวา กรมอนามัยไดรับโลประกาศเกียรติคุณ การสื่อสารขอมูลขาวสารดีเดน 5 ป

ซอน (โลทอง) เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2564 จากสํานักนายกรัฐมนตรี 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี

5/2565  เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2565  

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  - ไมมี- 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ   

4.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการเบิกจายงบประมาณศูนยความรวมมือระหวางประเทศ

ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2565 งบดําเนินงาน ผานระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย 

(Department Operation Center : DOC)  

นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย รายงานวาไดดําเนินการ 

(1) เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2565 บันทึกผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบดําเนินงาน จํานวน 6 โครงการ ซ่ึงมีผลเบิกจายสะสม จํานวน 

537,060.35 บาท คิดเปนรอยละ 60.72 ของฐานวงเงินงบประมาณภาพรวม (1,008,500 บาท*ยืมกองการ

เจาหนาท่ี.และกลุมพัฒนาระบบบริหาร) เขาสูระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department 

Operation Center : DOC) พรอมเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงานเรียบรอยแลว) รายละเอียดตามดาวน

โหลด   

(2) แจงสถานะผลการดําเนินงานตามแผนฯ เคลื่อนไหว ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 มีผลการเบิกจาย

สะสมจํานวน 578,560.35 บาท คิดเปนรอยละ 65.41 ของวงเงินงบประมาณภาพรวมท่ีไดรับจัดสรรท้ังป 

(884,000 บาท)  

(3) แจงวงเงินงบประมาณท่ีหนวยงานไดรับโอนจากกรมอนามัยเพ่ือใชดําเนินงานตามแผนฯ ในไตร

มาสท่ี 3 จํานวน 216,125 บาท ซ่ึงจํานวนเงินท่ีรับจัดสรรต่ํากวาแผนท่ีวางแผน เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงาน

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/pay2565/pay2565-Mar2022.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/pay2565/pay2565-Mar2022.pdf
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ใหสอดคลองกับแผนฯ หนวยงานจึงมีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2565 ประจํารอบไตร

มาสท่ี 2 เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2565 รายละเอียดตาม ดาวนโหลด  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.2 รายงานสถานการณ ผลการเบิกจายงบประมาณ งบดําเนินงานศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

(ขอมูล 31 มีนาคม 2565) 

นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานวา ผลการเบิกจายสะสม แบงตามประเภทรายงบ พบวามีเฉพาะ 

งบดําเนินงาน ท่ีมีผลเบิกจายสะสม จํานวน 579,829.35 บาท คิดเปน 64.64  % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ี

ไดรับจัดสรร (896,980.00 บาท รับรูยอดรวมท่ียืมจากกลุมพัฒนาระบบบริหาร) ซ่ึงสูงกวาเปาหมายท่ีกรม

อนามัยกําหนด (442,250.00 บาท=50%) มียอดผูกพัน จํานวน 8,161.25 บาท คิดเปน 0.91 % ของวงเงิน

งบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร สงผลใหมียอดเงินคงเหลือหลังหักยอดผูกพัน จํานวน 308,989.40 บาท คิดเปน

34.45  % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร (896,980.00 บาท) และเพ่ือใหเปนไปตามมาตรการสําคัญ

ประเมินผลคะแนนตามตัวชี้วัด 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ กรมอนามัยกําหนดเปาหมายงบ

ดําเนินงานคาใชจายในการฝกอบรมประชุมสัมมนา ไตรมาสท่ี 1 เบิกจายไมนอยกวารอยละ 50 คิดเปนเงิน

จํานวน 448,490.00 ของวงเงินท่ีไดรับจัดสรร 896,980.00 บาท ปจจุบันมีผลเบิกจายสะสม จํานวน 

434,960.05บาท คิดเปน 48.49 % รายละเอียดตามเอกสารแนบ1 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา - 

5.1 ติดตามผลการดําเนินงาน ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประกอบดวย 

5.1.1 นโยบายสําคัญ เรงดวน ยุทธศาสตร ภารกิจหลักกรมอนามัย และภารกิจหลักสาย

วิชาการ (Core Function) 

5.1.1.1 ตัวชี้วัดท่ี 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพ่ือนําไปสูการ

เปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 

นายพศิน พิริยหะพันธ และนางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ  แจงคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก มีผลคะแนนฯอยูท่ี 5/5 คะแนน และ

รายงานขอมูลสําหรับนําเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC วาไดจัดทํา (1) ผลการทบทวนการวิเคราะห

สถานการณของตัวชี้วัดของชุดขอมูล (Data set) และความรูท่ีนํารายการขอมูลมาใชประโยชน (2) ผลการ

ทบทวนวิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (3) ผลการทบทวนทําเนียบผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน

เสีย (4) เอกสารทบทวนมาตรการ/ประเด็นความรู/แนวทางการดําเนินงาน (5) ผลการทบทวนการขับเคลื่อน

การดําเนินงานระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) (6) เอกสารทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของ

ระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) และ (7) รายงานการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตาม 

คํารับรองฯ ประจําเดือน  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.1.2 ตัวชี้วัดท่ี 1.39 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรม

อนามัยใหสามารถดําเนินงานดานตางประเทศเพ่ือรองรับการดําเนินงานสุขภาพโลกของไทย 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/action-plan/improve-the-action-plan65-4.pdf
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นางสาวมนสินี น้ําจันทร แจงคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก มีผลคะแนนฯอยูท่ี 5/5 คะแนน และรายงานวาในเดือน มีนาคม 

2565 ไดดําเนินการท้ังหมด 4 กิจกรรม ไดแก (1) วิเคราะหสถานการณของตัวชี้วัด - โดยไดจัดทําผลการ

วิเคราะหสถานการณของตัวชี้วัดของรอบ 5 เดือนแรกท่ีผานมา (2) กําหนดมาตรการและประเด็นความรูท่ี

ใหแกผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัด - โดยมีการทบทวนมาตรการและ

ประเด็นความรูท่ีใหแกผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย (3) จัดทําแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัด - โดย

มีการทบทวนแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานสําหรับรอบ 5 เดือนหลัง และ (4) รายงานการติดตามการ

ดําเนินงานตามคํารับรองฯ ประจําเดือน มีนาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.1.3 ตัวชี้วัดท่ี 1.40 ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูลความรวมมือระหวาง

ประเทศของกรมอนามัย 

นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ และนางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ แจงคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก มีผลคะแนนฯอยูท่ี 5/5 คะแนน 

และรายงานขอมูลสําหรับนําเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC วาไดจัดทํา (1) ผลการวิเคราะห

สถานการณของตัวชี้วัด และความรูท่ีนํามาใชประกอบการวิเคราะห (2) ผลการวิเคราะหผูรับบริการและ ผูมี

สวนไดสวนเสียเพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัด (3) ทําเนียบผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย (4) มาตรการเพ่ือการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัดท่ีสอดคลองกับกลยุทธ PIRAB (5) ประเด็นความรูท่ีใหแกผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสีย เพ่ือการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัด (6) แผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัด และ (7) 

รายงานการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ประจําเดือน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2 ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย 

5.1.2.1 ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความ

ตอเนื่อง (BCP)  

นางสาวสุพัตรา ทางาม แจงคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก มีผลคะแนนฯอยูท่ี 5/5 คะแนน และรายงานเสนอขอมูลสําหรับ

นําเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC รอบ 5 เดือนหลัง ไดแก (1) ผลการวิเคราะหสถานการณของตัวชี้วัด 

(2) กําหนดมาตรการ และประเด็นความรูท่ีใหแกผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียใหสอดคลองกับ PIRAB (3) 

แผน/ผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและรายงานการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯประจําเดือน  

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5  

นางจารุมน บุญสิงห รายงานวาสําหรับเกณฑการประเมินรอบ 5 เดือนหลัง ขอ 1.3 กําหนดใหมี

เอกสารสรุปการสื่อสารแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของหนวยงาน 

และภาพถายเปนหลักฐานเชิงประจักษ ตามเอกสารแนบ 4 (ใสไฟล PDF ในรายการขอมูลท่ีนํามาใชท่ีระบบ

DOCรายงานคํารับรองการปฏิบัติราชการ) ท้ังนี้ นางสาวสุพัตรา ทางาม และนางจารุมน บุญสิงห ไดสื่อสารแผน

ดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของ ศรป.ในเวทีการประชุมศูนยความรวมมือ
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ระหวางประเทศประจําเดือน ครั้งท่ี 6/2565 เม่ือวันท่ี 31 มี.ค. 65 โดยมีบุคลากรของ ศรป. เขารวมประชุม

ครบทุกคน ซ่ึงเปนองคประกอบของคณะทํางานบริหารความตอเนื่องของ ศรป. โดยมี ผอ.ศรป. ในฐานะ

ประธานคณะทํางาน เปนประธานการประชุมดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 

แผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องสําหรับการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (Business Continuity 

Plan : BCP) ของ ศรป. ประกอบดวย 12 ขอ รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดท่ี 2.1 โดยนําข้ึนเว็บไซต

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

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

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.2 ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางานมี

ชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

นางสาวพัทธนันท วังเสนา รายงานวา ตัวชี้วัดท่ี 2.2 มีผลคะแนนในรอบ 5 เดือนแรก ได 4.20 คะแนน 

สืบเนื่องมาจาก ไมไดรับคะแนนเพ่ิมในการขออุทธรณ คะแนน HWP.และ 5ส. อีกท้ัง คาBMI ของบุคลากรเม่ือ

เทียบกับป 64 นอยลง สงผลใหคะแนนตัวชี้วัดนั้นไมไดเต็ม5 ในรอบ 5 เดือนหลัง จึงไดมีการทบทวนการ

ดําเนินงาน รอบ 5 เดือนแรก เพ่ือปรับแผนปฏิบัติการและมีบางกิจกรรมท่ีมีเพ่ิมข้ึนมา เชน กิจกรรมกาวทาใจ 

Season 4 ผูบริหารหนวยงาน ไดสรางบรรยากาศและกระตุนเจาหนาท่ีทุกคนใหมีสวนรวม โดยมีรางวัลจูงใจ

คือนาฬิกาสมารทวอทช (Smart Watch) ใหแกผูท่ีสงผลกิจกรรมทางกาย ออกกําลังกาย ท่ีมีแตมมากท่ีสุด ซ่ึง

ประกาศผลเม่ือสิ้นสุดโครงการในวันท่ี  11 พ.ค. 2565 ดําเนินการทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการพัฒนา

สถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทํางาน (Healthy Workplace 

Happy for Life)ประจําป พ.ศ. 2565 ท้ังนี้คณะทํางานพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยูฯ ของศรป. ขอเสนอ

ขอมูลรายงานตัวชี้วัดรอบ 5 เดือนหลังเพ่ือนําเขาระบบ DOC ภายใน10 เม.ย. 65 ตามท่ีเจาภาพตัวชี้วัด

กําหนด ประกอบดวย  

ระดับท่ี 1 Assessment การทบทวนการดําเนินงานของ 5 เดือนแรกเพ่ือปรับแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้  

1.1) ผลการวิเคราะหสถานการณสถานรอบ 5 เดือนแรก ผลผลิต/ผลลัพธของการดําเนินงานและ

ความรูท่ีนํามาใชประกอบการวิเคราะห (1.1.1) ผลการวิเคราะหท่ีทํางานนาอยูนาทํางานฯ (1.1.2) ผลการ

วิเคราะหสถานการณสุขภาพ (1.1.3) ผลการวิเคราะหสถานการณขอมูลคุณภาพชีวิตของบุคลากร 1.2) ผลการ

วิเคราะหผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียฯ 1.3) ทําเนียบผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียฯ  

ระดับท่ี 2 Advocacy/Intervention 2.1.ทบทวนมาตรการ PIRAB 2.2ประเด็นความรูใหแก

ผูรับบริการ  

ระดับท่ี 3. Management and Governance มีการทบทวนและจัดทําแผนการพัฒนาสถานท่ีทํางาน 

นาอยูฯ มีการติดตามประเมินผล มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP 3.1) แผนปฏิบัติการฉบับปรับปรุง 3.2) มี

รายงานการติดตามตัวชี้วัดทุกเดือน 3.3) มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP  

และในการประเมินตัวชี้วัดระดับ 5 Outcome นั้นใหใชกิจกรรม HWP.ระดับดีมาก คือ กิจกรรมการ

ประเมินภาวะโภชนาการและกิจกรรมทางกาย/ออกกําลังกาย รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.1/BCP65.pdf


6 
5.1.2.3 ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ  

นางสาวสมประสงค ภาผล แจงคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก มีผลคะแนนฯอยูท่ี 5/5 คะแนน และคณะกรรมการ

ติดตามเรงรัดการเบิกจายฯ ขอเสนอขอมูลเพ่ือนําเขาระบบ DOC ภายใน10 เม.ย. 65 ตามท่ีเจาภาพตัวชี้วัด

กําหนด ไดแก (1) ระดับท่ี 1 Assessment วิเคราะหสถานการณผลการเบิกจายงบประมาณ (ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 3 ปยอนหลัง และ5เดือนท่ีผานมาของปงบประมาณ2565 และกําหนดองคความรูท่ีนํามาใชในการ

เบิกจายงบประมาณ (2) ระดับท่ี 2 Advocacy/Intervention กําหนดมาตรการเพ่ือการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานเบิกจายงบประมาณ และประกาศเปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงาน ใชแนวทาง PIRAB บาง

ตัว และมีประเด็นความรูท่ีสื่อสารใหกับบุคลากรภายในหนวยงาน หรือผูมีสวนไดสวนเสีย (3) ระดับท่ี 3 

Management and Governance จัดทําแผนการขับเคลื่อนมาตรการ (4) ทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (5) ทบทวน SOP การเบิกจาย

งบประมาณ (6) สื่อสารประเด็นความรูภายใตมาตรการท่ีกําหนดใหแกบุคลากรในหนวยงานรวมรับรู (7) 

รายงานการติดตามการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 

ประจําป พ.ศ. 2565 รอบ5เดือนหลัง ครั้งท่ี 1 เดือนมี.ค.65 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 

มติท่ีประชุม รับทราบและอนุมัติตามท่ีคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายฯเสนอ 

5.1.2.4 ตัวชี้วัดท่ี 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)  

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย แจงคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก มีผลคะแนนฯอยูท่ี 5/5 คะแนน และรายงานความคืบหนา

ของการดําเนินการการเตรียมตัวการเขารวมประกวดผลงาน Go Aboard Flow โดยผูรับผิดชอบไดบรรยายใน

การจัดทํารูปแบบชุดขอมูลความรูท่ีเก่ียวของกับการเดินทางไปราชการ ณ ตางประเทศในรูปแบบFlow Chart

ใหม ในชวงการแพรระบาดของCOVID-19ผานเว็บไซตของศูนยความรวมมือระหวางประเทศแตยังตองมีการ

ปรับปรุงใหมีสิทธิภาพข้ึนตอไป อีกท้ังเพ่ือใหเจาหนาท่ีในหนวยงานรับทราบและใหขอเสนอแนะของการจัด

ความรูชุดนี้ตอไป  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.5 ตัวชี้วัดท่ี 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นางสาวปนอนงค เครือซา และนางสาวศิรินันต ทุนทรัพย แจงคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก มีผลคะแนนฯอยูท่ี 4.2/5 

คะแนน และนําเสนอขอมูลสําหรับนําเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC 5 เดือนหลัง ไดแก (1) รายงาน

การวิเคราะหชองวาง (GAP) ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน รอบ 6 เดือนแรก  

ท่ีทําใหการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.2565 ไมบรรลุเปาหมาย (2) กําหนดมาตรการเพ่ือการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โดยใชกลยุทธ PIRAB เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนฯ (3) 

แผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง  (4) ผลการดําเนินงานตามแผน และผลการประชุม 

อบรม สัมมนาของหนวยงาน ในไตรมาสท่ี 3 และมีการรายงานผลผลิตของกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการใน

ระบบ DOC4.0 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 
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มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.6 ตัวชี้วัดท่ี 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

นา งจ า รุ มน  บุ ญสิ ง ห  ปฏิ บั ติ ห น า ท่ี หั ว หน า กลุ ม วิ เ ท ศสั ม พั น ธ  แ ล ะ  น า งส า ว มน สิ นี  

น้ําจันทร นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ ไดแจงคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก คือ 5 คะแนน และรายงานวาการดําเนินงานกิจกรรมใน

รอบ 5 เดือนแรกเปนตามแผนการขับเคลื่อนครบทุกกิจกรรม สําหรับผลการดําเนินงานกิจกรรมในเดือนมีนาคม 

2565 ดําเนินการดังนี้ 

1) สื่อสารแจงเวียนใหบุคลากร ศรป. รับทราบผลการประเมินการรับรูของหนวยงานตามแบบวัดการ

รับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) เปนการ

ประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในท่ีมีตอหนวยงานตนเอง รายละเอียดตามเอกสารแนบ10 

2) กําหนดจัดประชุมทีมผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 2.6 ในวันท่ี 4 เมษายน 2565 เพ่ือวิเคราะห ทบทวน

สถานการณปญหาการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของศูนยความรวมมือระหวางประเทศและ 

วิเคราะห Gap จากผลการประเมินการรับรู IIT ของ ศรป. ซ่ึงจะนําสรุปการประชุมข้ึนเว็บไซต ศรป. ตอไป 

3) สําหรับการขับเคลื่อนตัวชี้วัดท่ี 2.6 รอบ 5 เดือนหลัง เกณฑการประเมินระดับท่ี 1-3 จะประเมินใน

รูปแบบเดียวกับ 5 เดือนแรก ดังนี้  (3.1) มีรายงานการประชุมวิเคราะหทบทวนสถานการณ (3.2) มีรายงานผล

การวิเคราะห Gap (3.3) มีมาตรการ รอบ 5 เดือนหลัง และเอกสารสรุปประเด็นความรูแก C/SH (3.4) มี

แผนการขับเคลื่อน และรายงานการกํากับติดตามตัวชี้วัด นําข้ึนเว็บภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป 

4) เกณฑการประเมินในระดับท่ี 4 : Output มีผลผลิตตามแผนการดําเนินงานและมาตรการท่ีกําหนด 

รอยละของผลการดําเนินงานตามแผนรอบ 5 เดือนหลัง 

5) เกณฑการประเมินในระดับท่ี 5 : Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด (5.1) ประเมินการเปดเผยขอมูล

สาธารณะบนเว็บไซตของหนวยงานตามหลักเกณฑ OIT (คาน้ําหนักรอยละ 70) (5.2) ประเมินระดับการรับรู

การดําเนินงานคุณธรรมความโปรงใสของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน IIT ของหนวยงาน (คาน้ําหนักรอยละ 30) 

ท้ังนี้ จะรายงานผลการดําเนินงานในระบบ DOC ภายในเวลาท่ีกําหนดตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.2 วิเคราะหสถานการณผลการเบิกจายจากขอ 4.2 เพ่ือกําหนดมาตรการ หรือแนวทาง ติดตามเรงรัด

การเบิกจายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจําปงบประมาณ 2565 

ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

พบวาสถานการณการเบิกจายงบประมาณ ดังท่ีปรากฏในวาระท่ี 4 ขอ 4.2 คณะกรรมการติดตาม

เรงรัดการเบิกจายฯ จึงเสนอมาตรการเรงรัดการเบิกจาย ดังนี้ (1) ผูบริหาร กํากับ ติดตามเรงรัดให

ผูรับผิดชอบโครงการปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไวผานการประชุมประจําเดือนของหนวยงาน (2).ปรับแผนการ

ดําเนินงานตามรอบไตรมาสและปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมใหสอดคลองกับสถานการณการระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (3) กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา เรงรัดผูรับชอบหลักดําเนินการจัดทําอนุมัติ

จัดสงตอใหงานการเงินดําเนินการยืมเงินลงคลังเพ่ือตัดยอดเบิกจายภายในเดือนท่ีกําหนดตามแผน ท้ังนี้ เดือน

เม.ย.65 กรมอนามัยกําหนดเปาหมายผลการเบิกจายสะสมไวท่ี 58 % คิดเปนเงินจํานวน 513,010.00 บาท 
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ของวงเงินงบประมาณภาพรวม (รวมยืม กพร.) จํานวน 896,980.00 บาท หากพิจารณาจากงบประมาณท่ี

ไดรับโอนในมือจํานวนท้ังสิ้น 670,855.00 บาท หักยอดเบิกจายสะสมจํานวน 579,829.35 บาท หักกันเงินPO 

จํานวน 8,161.25 บาท หักกันเงินเดือนพนักงานขับรถยนตเดือนเม.ย.- ก.ค. จํานวน 49,920.00 บาท ดังนั้น

เงินคงเหลือสําหรับดําเนินงานในไตรมาส 3 จํานวน 32,944.40 บาท กรณีเงินไมเพียงพอสําหรับดําเนิน

กิจกรรมตามแผนฯ คณะกรรมการฯเสนอใหบริหารจัดการดําเนินกิจกรรมโดยใชเงินทดรองราชการของ

หนวยงานไปพลางกอนภายใตวงเงินคงเหลือ 94,110.00 บาท 

มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบใหดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการใหยอดเบิกจายใกลเคียงกับ

เปาหมายของกรมอนามัยมากท่ีสุด 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  

6.1 รายงานผลการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยองคกร (COVID Free setting) 

สําหรับ สํานักงานและองคกรของหนวยงานภายในกรมอนามัย โดยกรมอนามัยจะสุมประเมินรับรองการปฏิบัติ

ตามมาตรการในชวงเดือน มี.ค. 65 

นางสาวสมประสงค ภาผล นักจัดการงานท่ัวไป รายงานวางานการเจาหนาท่ีศรป.ไดดําเนินการ

ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยองคกร (COVID Free Setting) สําหรับองคกรเรียบรอย

แลว และไดรับใบประกาศรับรองผานเกณฑมาตรฐานฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 11 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.2 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ปองกันการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ศูนยความ

รวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6เดือนแรก 

นางสาวสมประสงค ภาผล นักจัดการงานท่ัวไป รายงานวาคณะทํางานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนย

ความรวมมือระหวางประเทศ ไดจัดทํารายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ปองกันการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรม ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6เดือนแรก

และสงกองการเจาหนาท่ีภายในวันท่ี 31 มี.ค. 2565 เรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 12 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.3 วิเคราะหผลการประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) และการ

ประเมินสุขภาวะ องคกรภาครัฐ (Happy Public Organization Index: HPI) ประจําป 2565 โดยใชขอมูล

จากระบบท่ีปดรับการตอบแบบประเมินเม่ือวันท่ี 28 ก.พ.65 

นางสาวสมประสงค ภาผล นักจัดการงานท่ัวไป รายงานวาคณะทํางานการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู 

นาทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวิต ความสุขของคนทํางาน (Healthy Workplace Happy for Life) ฯ ได

จัดทํารายงานวิเคราะหผลการประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) และการ

ประเมินสุขภาวะ องคกรภาครัฐ (Happy Public Organization Index: HPI) ประจําป 2565 รายละเอียด

ตามเอกสารแนบ 13 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.4 ทบทวนแนวทางปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ี ศรป. ใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติสําหรับ

บุคลากรกรมอนามัย ท่ีสัมผัสติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับลาสุด ท่ีสธ 0902.05/ว2005 ลงวันท่ี 18 มี.ค. 65 
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ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติสําหรับบุคลากรศูนยความ

รวมมือระหวางประเทศ ในการปฏิบัติงานท้ังในและนอกสถานท่ีตั้งและการปฏิบัติตนกรณีพบเชื้อ ใหสอดคลอง

กับมาตรการกรมอนามัยลาสุด โดยกําหนดใหทุกคนตองแสดงผลตรวจATK ท่ีไมพบเชื้อ กอนเขาปฏิบัติงานทุก

ครั้ง เม่ือกลับจากพ้ืนท่ีเสี่ยงหรือพ้ืนท่ีตางจังหวัด รวมถึงสังเกตอาการตนเองหากไมพบเชื้อใหมาปฏิบัติงาน

ตามปกติ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 14 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ปดประชุมเวลา 14.00 น. 

 

 

ผูจดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค ภาผล 

นักจัดการงานท่ัวไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ทางาม 

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานอํานวยการ 



1/4

ประเภทงบ/รายการ
จ านวนรับจัดสรร

ผลการเบกิจา่ย * ผา่น

 GFMIS กองคลัง

* แยกตามประเภท

งบประมาณ

PO 

 คงเหลอื

อยูร่ะหวา่ง

ด าเนนิการ+ยงัไม่

ผา่นGF ทกุกรณี

งบประมาณ

คงเหลอื หกัPOไว ้

แลว้ =คงเหลอื

หลังกัน D-Fin

% เบกิจา่ย  %เรง่รัด เงนิทีต่อ้งเรง่รัด % PO  % คงแหลอื
กันเงนิ

คาดการณ์เบกิจา่ย

คงเหลอื (คนืกรมสิน้

ปีงบประมาณ)

1.งบด าเนนิงาน 884,500.00 579,829.35 8,161.25 -   296,509.40 65.55 33.55 296,789.35       0.92 33.52 -   304,670.65
แผนบรูณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชวีติ

670,855.00 579,829.35 8,161.25 - 206,864.40 86.43 91,025.65




1.1 กองคลัง โอนเงนิครัง้ที ่1 ภายใต ้แผนบรูณา

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชวีติ ผลผลติที ่2

 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบรกิารสง่เสรมิ

สขุภาพประชาชนกลุม่วยัเรยีนวยัรุ่น กจิกรรมหลัก: 

สง่เสรมิ สนับสนุน ระบบสาธารณสขุทีเ่ชือ่มตอ่กับ

โรงเรยีนหรอืสถานศกึษา (50%)

442,250.00




1.4 กองคลัง โอนเงนิครัง้ที2่ ภายใต ้แผนบรูณา

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชวีติ ผลผลติที2่ :

 โครงการพัฒนาศักยภาพและบรกิารสง่เสรมิ

สขุภาพประชาชนกลุม่วยัเรยีนวยัรุ่น กจิกรรมหลัก: 

สง่เสรมิ สนับสนุน ระบบสาธารณสขุทีเ่ชือ่มตอ่กับ

โรงเรยีนหรอืสถานศกึษา

216,125.00

1.2 กองคลัง โอนเงนิงบประมาณกองจ. ให ้ภายใต ้

 แผนบรูณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชวีติ

ผลผลติที ่5

124,000.00 124,000.00 0.00-  0.00 14.02 

1.2 กองคลัง โอนเงนิยมืงบประมาณคนืกองการ

เจา้หนา้ที่
124,000.00-  - 

1.3 กองคลัง โอนเงนิงบประมาณ กพร.ให ้ภายใต ้

แผนบรูณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชวีติ 

ผลผลติที ่1

12,480.00 12,480.00 - 1.41 

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

รวมทกุประเภทงบ 884,500.00 579,829.35 8,161.25 - 296,509.40 65.55 56.55 500,224.35       0.92 33.52 - 296,509.40

***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 87,565.05 35,553.00 - 

เป้าหมายกรม (%) *หมวดอบรม ปช.สัมมนาฯ 50
ผลเบกิจา่ย (%) *หมวดอบรม ปช.สัมมนาฯ 48.49 
เป้าหมายกรม (เงนิ) *หมวดอบร มปช.สัมมนาฯ 448,490.00 
ผลเบกิจา่ย เงนิ) *หมวดอบรม ปช.สัมมนาฯ 434,960.05 

443,349.35 8,161.25 206,864.40        50.12 

สรปุทะเบยีนคมุการเบกิจา่ย และประมาณการเบกิจา่ย 

เอกสารแนบ 1
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สรปุสถานการณท์ีพ่บ (5) ประมาณการณ ์เบกิจา่ยสะสม เม.ย.-65

งบประมาณรบัโอนในมอื รวม 670,855.00           

(1)  งบด าเนนิงาน  (เงนิสดในมอื) 670,855.00           บาท เบกิจา่ยสะสม  *ใบส าคญัลงคลงั* 579,829.35           

       รอ้ยละเงนิสดในมอื จากงบภาพรวม (884,500) 75.85                     % คงเหลอื หลงั หกัเบกิจา่ยสะสม 91,025.65             

       รอรบัโอนสว่นทีเ่หลอื ยอด 213,645.00           

(2) งบประมาณรบัจดัสรร (ฐานทีย่มื กพร.) 896,980.00           บาท หกั PO เชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร 8,161.25               

 - เป้าหมายจ านวนเงนิเบกิจา่ย เดอืน เม.ย. 65 520,248.40           บาท คงเหลอื หลงั หกักนั PO 82,864.40             

 - สถานะเบกิจา่ยภาพรวมสะสม (จ านวนเงนิ) 579,829.35           บาท

ผลตา่ง +สงูกวา่เป้า - ต า่กวา่เป้า 59,580.95             บาท หกั กนัเงนิเดอืน พขร. เม.ย -ก.ค. 4 เดอืน 49,920.00             

 - เป้าหมายรอ้ยละเบกิจา่ย เดอืน เม.ย. 65 58.00                     % คงเหลอื  *เงนิในมอื* 32,944.40             

 - สถานะเบกิจา่ยภาพรวมสะสม (รอ้ยละ) 64.64                     %
ผลตา่ง +สงูกวา่เป้า - ต า่กวา่เป้า 6.64                       %

  - หกั ยอดกนั PO ทกุรายการ 8,161.25                หกั คนืเงนิยมืจาก กพร. 12480

 - รอ้ยละของยอดกนั POทกุรายการ 0.91                       % คงเหลอื *เงนิในมอื* ณ เดอืนม.ิย. 65 32,944.40             

 - งบคงเหลอืหลงักนั PO ทกุรายการ 308,989.40           บาท

34.45                     หกั ใบส าคัญทีร่อสง่เบกิของเดอืน ม.ีค. สง่คลังภายใน 4 เม.ย.65 รวม 7,070.00                 คงเหลอื 25,874.40           
*อา้งองิขอ้มลูศรินินัตป์รบัแผนครงัที ่4 ณ 29.3.65 แผน คดิวา่จะเบกิจรงิ ผลตา่งไมต่ามแผน สถานะด าเนนิการ หกั คาดการณ์กจิกรรมทีจ่ะเกดิขึน้จรงิในเดอืน เม.ย. 65 15,555.00               คงเหลอื 10,319.40           

(4)  กจิกรรมทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการ ม.ีค.-65 43,892.00             7,070.00           13,419.00        หกั คาดการณ์กจิกรรมทีจ่ะเกดิขึน้จรงิในเดอืน พ.ค. 65 2,455.00                 คงเหลอื 7,864.40             

A. คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการ [กจิกรรมที ่1คชจ. บรหิาร+ 5+6 จดัจา้ง] 38,002.00             1,180.00           13,419.00        หกั คาดการณ์กจิกรรมทีจ่ะเกดิขึน้จรงิในเดอืน ม.ิย.65 16,780.00               คงเหลอื 8,915.60-             

1.1 จา้งพนักงานขับรถยนตร์าชการ 12,480.00               12,480.00          ตัดยอดทีข่อยมืเงนิ กพร. คงเหลอื 41,860.00             

1.2.1 จา้งเชา่เครือ่งถ่ายเอกสาร (PO) 2,122.00                 939.00              ตัดจา่ยPO
1.2.2 จา้งซอ่มแซมครภัุณฑ ์ส านักงาน -                         คา่ซอ่มรางไฟพืน้คา้งจา่ย

1.2.3 จา้งซอ่มอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ -                         

1.2.4 จา้งซอ่มยานพาหนะ(รวมพรบ.) -                         

1.3.1. คา่วสัดสุ านักงาน+วสัดคุอมพวิเตอร์ -                         
1.3.2. คา่น ้าดืม่ 600.00                    รอสิน้เดอืน 31.3.65
1.3.3. คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ 2,200.00                 1,000.00             ตามใบเสร็จในมอื9.3.65 (6) บรหิารจดัการยมืเงนิทดรอง 100,000.00           %
1.3.4. คา่จา้งถ่ายเอกสาร -                         ใบส าคญัรอสง่เบกิคนืเงนิทดรอง 5,890 5.89           
1.4.1 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ อืน่ๆ -                         ไมน่่าเกดิ เงนิทดรองคงหลอื 94,110.00             
1.4.2 คา่ลงทะเบยีน -                         ไมน่่าเกดิ
1.4.3 คา่ผา่นทางพเิศษ 600.00                    180.00               ตามใบเสร็จในมอื9.3.65 (7) ตรวจทานยอดเบกิจา่ยในระบบ DOC รบัรูก้จิกรรมตามแผนฯ *ไมร่บัรูย้อดในGFMIS*

5.1. พัฒนาระบบฐานขอ้มลูความรว่มมอืระหวา่งประเทศ 20,000.00               
14.2.65 Poแลว้ 

29.3.65สง่เบกิแลว้
5.2. พัฒนาระบบฐานขอ้มลู คูม่อืการลาศกึษา ฝึกอบรม ปฏบิัตกิารวจัิยดงูาน ประชมุ สัมมนา และน าเสนอผลงาน วชิาการ ณ ตา่งประเทศ-                         DOC สะสม 586,899.35 ตามแผน*สงูกวา่จรงิ*
6.1.การสนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางอาเซยีนตามพรบ. ของกพ
 -                         GF สะสม 579,829.35           เบกิลงคลัง

ผลตา่ง 7,070.00               
B. คา่ใชจ้า่ยในการอบรมสมัมนา [กจิกรรมที ่2 +3+4] 5,890.00                5,890.00           -                   เกดิจากใบส าคัญยงัไมส่ง่เบกิ ม.ีค. 7,070.00                 
2.1 การพัฒนาศักยภาพเพือ่การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษส าหรับงานดา้นตา่งประเทศ/40 คน -                         เกดิจากใบส าคัญยงัไมส่ง่เบกิ ม.ีค. เครยีร ์PO คา่เชา่ -                        
2.2. การพัฒนาความรูด้า้นพธิกีารทตูและการรับรองแขกตา่งประเทศ / 30 คน -                         
3.1.ประชมุคณะกรรมการความรว่มมอืดา้นตา่งประเทศ /25 คน 3,875.00                 3,875.00             ยมืเงนิทดรองราชการ
3.2.ประชมุคณะท างานความรว่มมอืกลุม่ประเด็นสาธารณสขุอาเซยีน (ระดับ Cluster) Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle /20 คน-                         
3.3.ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุสมัชชาอนามัยโลกสมัยที ่75 (World Health Assembly) /20 คน -                         
3.4 ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุความรว่มมอืทวภิาคไีทย-ลาว/20 คน -                         
3.5.ประชมุประจ าเดอืนของศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ /13 คน 2,015.00                 2,015.00             ยมืเงนิทดรองราชการ
3.6.ประชมุเตรยีมการความรว่มมอืเพือ่รองรับการประชมุนานาชาต ิOn line /25 คน -                         
3.7.ประชมุสนับสนุนกจิกรรมการด าเนนิงานภายใตส้ถานการณ์ Covid-19 /20 คน -                         
4.1 ประชมุเชงิปฏบิัตกิารพัฒนาแผนยทุธศาสตร ์ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย /25 คน -                         ครัง้ที1่ เบกิคนืเงนิทดรอง DOC ลงกพ.
4.2 โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารการจัดท าแผนปฏบิัตกิาร การด าเนนิงานศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย ประจ าปี 2566 - 2567 /25 คน-                         

ตวัชีว้ดั 2.3 รอ้ยละของการเบกิจา่ยงบประมาณ 
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คะแนนทีไ่ด ้

(คาดการณ์)

ระดับ รายจา่ย
เป้าหมาย

รอ้ยละ
คะแนนเต็ม

ฐานงบประมาณทีไ่ดรั้บ

จัดสรรทัง้ปี
ผลเบกิจา่ยสะสม

รอ้ยละผล

เบกิจา่ยสะสม
0.50                     

(4)  กจิกรรมทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการ เม.ย.-65 29,285.00             15,555.00         -                   ระดับท ี1 - - 0.50                    - - - 0.40                     

A. คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการ [กจิกรรมที ่1คชจ. บรหิาร+ 5+6 จดัจา้ง] 24,170.00             10,440.00         -                   ระดับที ่2 - - 0.40                    - - - 0.40                     
1.1 จา้งพนักงานขับรถยนตร์าชการ 12,480.00               กันไวแ้ลว้ 4เดอืน ระดับที ่3 - - 0.40                    - - - 3.00                     

1.2.1 จา้งเชา่เครือ่งถ่ายเอกสาร (PO) 1,250.00                 ตัดจา่ยPO ระดับ 4 ผลผลติ
รายจา่ยประจ า 

(งบด าเนนิงาน)
45 3.00                    896,980.00                  579,829.35             64.64         0.70                     

1.2.2 จา้งซอ่มแซมครภัุณฑ ์ส านักงาน 10,000.00               10,000.00           คา่ซอ่มรางไฟพืน้คา้ง ระดับ 5 ผลลัพธ์ ภาพรวมทกุรายงบ 45 0.70                    896,980.00                  579,829.35             64.64         5.00                     
1.2.3 จา้งซอ่มอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ -                         รวม
1.2.4 จา้งซอ่มยานพาหนะ(รวมพรบ.) -                         
1.3.1. คา่วสัดสุ านักงาน+วสัดคุอมพวิเตอร์ -                         
1.3.2. คา่น ้าดืม่ 340.00                    340.00               รอใบเสร็จนิง่
1.3.3. คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ -                         
1.3.4. คา่จา้งถ่ายเอกสาร -                         
1.4.1 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ อืน่ๆ -                         
1.4.2 คา่ลงทะเบยีน -                         
1.4.3 คา่ผา่นทางพเิศษ 100.00                    100.00               รอใบเสร็จนิง่
5.1. พัฒนาระบบฐานขอ้มลูความรว่มมอืระหวา่งประเทศ -                         
5.2. พัฒนาระบบฐานขอ้มลู คูม่อืการลาศกึษา ฝึกอบรม ปฏบิัตกิารวจัิยดงูาน ประชมุ สัมมนา และน าเสนอผลงาน วชิาการ ณ ตา่งประเทศ-                         
6.1.การสนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางอาเซยีนตามพรบ. ของกพ
 -                         

B. คา่ใชจ้า่ยในการอบรมสมัมนา [กจิกรรมที ่2 +3+4] 5,115.00                5,115.00           -                   
2.1 การพัฒนาศักยภาพเพือ่การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษส าหรับงานดา้นตา่งประเทศ/40 คน -                         
2.2. การพัฒนาความรูด้า้นพธิกีารทตูและการรับรองแขกตา่งประเทศ / 30 คน -                         
3.1.ประชมุคณะกรรมการความรว่มมอืดา้นตา่งประเทศ /25 คน -                         
3.2.ประชมุคณะท างานความรว่มมอืกลุม่ประเด็นสาธารณสขุอาเซยีน (ระดับ Cluster) Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle /20 คน-                         
3.3.ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุสมัชชาอนามัยโลกสมัยที ่75 (World Health Assembly) /20 คน 3,100.00                 3,100.00             
3.4 ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุความรว่มมอืทวภิาคไีทย-ลาว/20 คน -                         
3.5.ประชมุประจ าเดอืนของศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ /13 คน 2,015.00                 2,015.00             
3.6.ประชมุเตรยีมการความรว่มมอืเพือ่รองรับการประชมุนานาชาต ิOn line /25 คน -                         
3.7.ประชมุสนับสนุนกจิกรรมการด าเนนิงานภายใตส้ถานการณ์ Covid-19 /20 คน -                         
4.1 ประชมุเชงิปฏบิัตกิารพัฒนาแผนยทุธศาสตร ์ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย /25 คน -                         
4.2 โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารการจัดท าแผนปฏบิัตกิาร การด าเนนิงานศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย ประจ าปี 2566 - 2567 /25 คน-                         

(4)  กจิกรรมทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการ พ.ค.-65 16,185.00             2,455.00           -                   

A. คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการ [กจิกรรมที ่1คชจ. บรหิาร+ 5+6 จดัจา้ง] 14,170.00             440.00              -                   
1.1 จา้งพนักงานขับรถยนตร์าชการ 12,480.00               กันไวแ้ลว้ 4เดอืน
1.2.1 จา้งเชา่เครือ่งถ่ายเอกสาร (PO) 1,250.00                 ตัดจา่ยPO
1.2.2 จา้งซอ่มแซมครภัุณฑ ์ส านักงาน -                         
1.2.3 จา้งซอ่มอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ -                         
1.2.4 จา้งซอ่มยานพาหนะ(รวมพรบ.) -                         
1.3.1. คา่วสัดสุ านักงาน+วสัดคุอมพวิเตอร์ -                         
1.3.2. คา่น ้าดืม่ 340.00                    340.00               
1.3.3. คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ -                         
1.3.4. คา่จา้งถ่ายเอกสาร -                         
1.4.1 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ อืน่ๆ -                         
1.4.2 คา่ลงทะเบยีน -                         
1.4.3 คา่ผา่นทางพเิศษ 100.00                    100.00               
5.1. พัฒนาระบบฐานขอ้มลูความรว่มมอืระหวา่งประเทศ -                         
5.2. พัฒนาระบบฐานขอ้มลู คูม่อืการลาศกึษา ฝึกอบรม ปฏบิัตกิารวจัิยดงูาน ประชมุ สัมมนา และน าเสนอผลงาน วชิาการ ณ ตา่งประเทศ-                         
6.1.การสนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางอาเซยีนตามพรบ. ของกพ
 -                         

B. คา่ใชจ้า่ยในการอบรมสมัมนา [กจิกรรมที ่2 +3+4] 2,015.00                2,015.00           -                   
2.1 การพัฒนาศักยภาพเพือ่การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษส าหรับงานดา้นตา่งประเทศ/40 คน -                         
2.2. การพัฒนาความรูด้า้นพธิกีารทตูและการรับรองแขกตา่งประเทศ / 30 คน -                         
3.1.ประชมุคณะกรรมการความรว่มมอืดา้นตา่งประเทศ /25 คน -                         
3.2.ประชมุคณะท างานความรว่มมอืกลุม่ประเด็นสาธารณสขุอาเซยีน (ระดับ Cluster) Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle /20 คน-                         
3.3.ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุสมัชชาอนามัยโลกสมัยที ่75 (World Health Assembly) /20 คน -                         
3.4 ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุความรว่มมอืทวภิาคไีทย-ลาว/20 คน -                         
3.5.ประชมุประจ าเดอืนของศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ /13 คน 2,015.00                 2,015.00             
3.6.ประชมุเตรยีมการความรว่มมอืเพือ่รองรับการประชมุนานาชาต ิOn line /25 คน -                         
3.7.ประชมุสนับสนุนกจิกรรมการด าเนนิงานภายใตส้ถานการณ์ Covid-19 /20 คน -                         
4.1 ประชมุเชงิปฏบิัตกิารพัฒนาแผนยทุธศาสตร ์ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย /25 คน -                         
4.2 โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารการจัดท าแผนปฏบิัตกิาร การด าเนนิงานศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย ประจ าปี 2566 - 2567 /25 คน-                         
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(4)  กจิกรรมทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการ ม.ิย.-65 30,510.00             16,780.00         -                   

A. คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการ [กจิกรรมที ่1คชจ. บรหิาร+ 5+6 จดัจา้ง] 14,670.00             940.00              -                   
1.1 จา้งพนักงานขับรถยนตร์าชการ 12,480.00               กันไวแ้ลว้ 4เดอืน
1.2.1 จา้งเชา่เครือ่งถ่ายเอกสาร (PO) 1,250.00                 ตัดจา่ยPO
1.2.2 จา้งซอ่มแซมครภัุณฑ ์ส านักงาน -                         
1.2.3 จา้งซอ่มอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ -                         
1.2.4 จา้งซอ่มยานพาหนะ(รวมพรบ.) -                         
1.3.1. คา่วสัดสุ านักงาน+วสัดคุอมพวิเตอร์ -                         
1.3.2. คา่น ้าดืม่ 340.00                    340.00               
1.3.3. คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ 500.00                    500.00               
1.3.4. คา่จา้งถ่ายเอกสาร -                         
1.4.1 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ อืน่ๆ -                         -                    
1.4.2 คา่ลงทะเบยีน -                         
1.4.3 คา่ผา่นทางพเิศษ 100.00                    100.00               
5.1. พัฒนาระบบฐานขอ้มลูความรว่มมอืระหวา่งประเทศ -                         
5.2. พัฒนาระบบฐานขอ้มลู คูม่อืการลาศกึษา ฝึกอบรม ปฏบิัตกิารวจัิยดงูาน ประชมุ สัมมนา และน าเสนอผลงาน วชิาการ ณ ตา่งประเทศ-                         -                    
6.1.การสนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางอาเซยีนตามพรบ. ของกพ
 -                         

B. คา่ใชจ้า่ยในการอบรมสมัมนา [กจิกรรมที ่2 +3+4] 15,840.00             15,840.00         -                   
2.1 การพัฒนาศักยภาพเพือ่การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษส าหรับงานดา้นตา่งประเทศ/40 คน -                         
2.2. การพัฒนาความรูด้า้นพธิกีารทตูและการรับรองแขกตา่งประเทศ / 30 คน -                         
3.1.ประชมุคณะกรรมการความรว่มมอืดา้นตา่งประเทศ /25 คน 3,875.00                 3,875.00             
3.2.ประชมุคณะท างานความรว่มมอืกลุม่ประเด็นสาธารณสขุอาเซยีน (ระดับ Cluster) Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle /20 คน-                         
3.3.ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุสมัชชาอนามัยโลกสมัยที ่75 (World Health Assembly) /20 คน -                         
3.4 ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุความรว่มมอืทวภิาคไีทย-ลาว/20 คน -                         
3.5.ประชมุประจ าเดอืนของศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ /13 คน 2,015.00                 2,015.00             
3.6.ประชมุเตรยีมการความรว่มมอืเพือ่รองรับการประชมุนานาชาต ิOn line /25 คน -                         
3.7.ประชมุสนับสนุนกจิกรรมการด าเนนิงานภายใตส้ถานการณ์ Covid-19 /20 คน -                         
4.1 ประชมุเชงิปฏบิัตกิารพัฒนาแผนยทุธศาสตร ์ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย /25 คน 9,950.00                 9,950.00             กรณีคนืเงนิยมืกพร.รายการนีจ้ าเป็นตอ้งยมืเงนิทดรอง
4.2 โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารการจัดท าแผนปฏบิัตกิาร การด าเนนิงานศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย ประจ าปี 2566 - 2567 /25 คน-                         
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ผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคล่ือนการดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) ในระบบฐานขอมูลกลาง  

เพ่ือนำไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) เดือนมีนาคม 2565  

 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1. ทบทวนการวิเคราะหสถานการณของชุดขอมูล (Data set) และ

ความรูท่ีนำรายการขอมูลมาใชประโยชนตอประชาชน/ผูรับบริการ 

เอกสารหนาท่ี 1 - 4 

2. ทบทวนวิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เอกสารหนาท่ี 5 

3. ทบทวนทำเนียบผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ลิงคเอกสาร 

4. ทบทวนมาตรการ/ประเด็นความรู/แนวทางการดำเนินงาน เอกสารหนาท่ี 6 - 7 

5. ทบทวนแผนการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานระบบบัญชีขอมูล 

(Data Catalog) 

เอกสารหนาท่ี 8 

6. ทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของระบบบัญชีขอมูล 

(Data Catalog) 

ลิงคเอกสาร 

7. รายงานการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ 

ประจำเดือน 

เอกสารฉบับนี้ และไดรายงานใน

ท่ีประชุมศรป. ครั้งท่ี 6/2565 

 

  

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_31/1.31-User-C-SH_R2.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_31/1.31_SOP_R2.pdf
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ทบทวนการวิเคราะหสถานการณของชุดขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ  

เพ่ือกำหนดมาตรการและแผนขับเคล่ือน 

 

1. วิเคราะหสถานการณของชุดขอมูล (Data set) 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศเปนหนวยงานสนับสนุนการดำเนินงานความรวมมือระหวางประเทศ

ของกรมอนามัย ไดใหความสำคัญและสงเสริมใหมีการบริหารจัดการรายการขอมูลที่เกี่ยวของกับงานดาน

ตางประเทศของกรมอนามัย ซ่ึงปจจุบันมีการจัดเก็บขอมูลการดำเนินงานความรวมมือระหวางประเทศในระบบ

ฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อใหมีศูนยกลางขอมูลสารสนเทศสำหรับรวบรวม จัดเก็บและ

ใหบริการขอมูลแกหนวยงานภายในและภายนอกสังกัดกรมอนามัย อำนวยความสะดวกในคนหา เขาถึงขอมูลท่ี

ถูกตองและนำใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสถานการณขอมูลความรวมมือ

ระหวางประเทศของกรมอนามัย ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือ

กำหนดประเด็นความรู มาตรการ และแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดทำบัญชีขอมูล Data Catalog 

ในระบบฐานขอมูลกลาง เพ่ือนำไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 

ในรอบ 5 เดือนแรก ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ไดดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนการจัดทำ

บัญชีขอมูล โดยนำรายการขอมูลท่ีผานการพิจารณาคัดเลือกมาจัดทำรายชื่อชุดขอมูลท่ีสอดคลองกับระบบงาน

ที่สำคัญของหนวยงานตามภารกิจประสานและติดตามการดำเนินงานความรวมมือดานตางประเทศตามทาที 

แนวทางการดำเนินงาน และรูปแบบความรวมมือระหวางประเทศทั้งระดับอาเซียนและนานาชาติดานสงเสริม

สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมที่ประเทศไทย คือ กรอบความรวมมืองานตางประเทศดานสงเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดลอมของกรมอนามัย และจัดทำคำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ที่สอดคลองตามมาตรฐานของ

สพร. กำหนด (14 รายการ) ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสาร “รายชื่อชดุขอมูล” 

ตารางคำอธิบายขอมูล (Metadata)  

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_31/Template-GD-Catalog-01_cic.xlsx
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_31/1.31_Metadata_anamai_cooperation.pdf
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ความรูท่ีนำรายการขอมูลมาใชประโยชนตอประชาชน/ผูรับบริการ 

1. สรุปสาระสำคัญการจัดทำบัญชีขอมูล 

 

เอกสาร “สรุปสาระสำคัญการจัดทำบัญชีขอมูล” 

 

2. มาตรฐานการจัดทำบัญชีขอมูลภาครัฐ 

   

เอกสาร “มาตรฐานการจัดทำบัญชีขอมูล” 

 

 

 

 

 

 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_31/1.31_%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_31/Final_GD-Catalog-Guideline-v.1.0_16032564-3.pdf
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3. คำอธิบาย Metadata 

 

 

เอกสาร “คำอธิบายขอมูล (Metadata)” 

 

4. การนำชุดขอมูลพรอมคำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) เขาระบบ 

 

ตัวอยางการนำชุดขอมูลพรอมคำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) เขาระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_31/Metadata.pdf
https://gdhelppage.nso.go.th/p00_03_012.html
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วิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของตัวชี้วัดนี้ยังคงเปนหนวยงานวิชาการในสังกัดกรมอนามัย รวมถึง

ศูนยอนามัยสวนภูมิภาคตางๆ ที ่มีการดำเนินงานดานตางประเทศ ไดแก สำนักสงเสริมสุขภาพ สำนัก

โภชนาการ สำนักทันตสาธารณสุข สำนักอนามัยการเจริญพันธุ สำนักอนามัยผูสูงอายุ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือ

สุขภาพ สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ และ

หนวยงานนอกสังกัดกรมอนามัย ไดแก กองการตางประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง 

การตางประเทศ กรมความรวมมือระหวางประเทศ กรมองคการระหวางประเทศ กรมยุโรป กรมอาเซียน  

กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา กรมเอเชียตะวันออก กรมอเมริกาและแปซิฟกใต กรมเศรษฐกิจ

ระหวางประเทศ, WHO Thailand UNICEF Thailand, UNFPA Thailand  

 

ทบทวนทำเนียบผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

 
(เอกสาร “ทำเนียบผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย”) 

 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_31/1.31-User-C-SH_R2.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_31/1.31-User-C-SH_R2.pdf
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2. ทบทวนมาตรการ/ประเด็นความรู/แนวทางการดำเนินงาน 

ในรอบ 5 เดือนแรก ศูนยความรวมมือระหวางประเทศไดกำหนดนโยบายการดำเนินการพัฒนาระบบ

บัญชีขอมูล (Data Catalog) ในระบบฐานขอมูลกลาง เพ่ือนำไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) โดย

ดำเนินการจัดทำคำอธิบายชุดขอมูลกรอบความรวมมืองานตางประเทศดานสงเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดลอมของกรมอนามัย เพ่ือเตรียมนำชุดขอมูลพรอมคำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ข้ึนระบบบัญชีขอมูล 

(Data Catalog) ของกรมอนามัย และเพื ่อจัดทำรายละเอียดตัวชี ้ว ัดการพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data 

Catalog)  

 

เอกสาร “แนวทางดำเนินการพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog)” 

 

มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน 

1. สงเสริมใหหนวยงานมีการพัฒนาจัดทำระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) 

หลักการ/เหตุผล: เพ่ือใหไดระบบขอมูลท่ีมีคุณภาพ สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลไดอยาง

ม่ันคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล และเปนเครื่องมือการจัดการบัญชีขอมูลของหนวยงาน  

ความสอดคลองกับกลยุทธ PIRAB: 

Partnership (การสรางพันธมิตร) 

Build Capacity (พัฒนาศักยภาพผูรับบริการ) 

2. พัฒนาทักษะในการจัดทำชุดขอมูล (Data set) เพ่ือนำไปสูการจัดทำระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) 

หลักการ/เหตุผล: เพ่ือการจัดทำชุดขอมูล (Data set) ใหตรงตามลักษณะ โครงสรางของขอมูล เปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานท่ีสพร.กำหนด หรือจากการใชประโยชนของขอมูล  

สอดคลองกับกลยุทธ PIRAB: 

Partnership (การสรางพันธมิตร) 

Build Capacity (พัฒนาศักยภาพผูรับบริการ) 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_31/Policy_cic_datacatalog.pdf
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3. พัฒนาทักษะในการจัดทำคำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ตามมาตรฐานของ สพร. กำหนด 

(14 รายการ) 

หลักการ/เหตุผล: การจัดทำคำอธิบายขอมูล (Metadata) ใหกับชุดขอมูล เพ่ือระบุรายละเอียด

คำอธิบาย สำหรับชุดขอมูล โดยรายชื่อและคำอธิบายขอมูลของชุดขอมูลเหลานี้จะถูกนำไปสรางเปน

บัญชีขอมูลและเผยแพรในรูปแบบท่ีงายตอการสืบคนและใชงาน 

ความสอดคลองกับกลยุทธ PIRAB: 

Partnership (การสรางพันธมิตร) 

Build Capacity (พัฒนาศักยภาพผูรับบริการ) 

 

ประเด็นความรู 

1. ความรูและความเขาใจในขอมูลงานความรวมมือระหวางประเทศของหนวยงาน 

หลักการ/เหตุผล: เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและสามารถการแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกันระหวาง

หนวยงาน  

2. หลักเกณฑการคัดเลือกชุดขอมูลและแนวทางการจัดทำชุดขอมูล (Data set) 

หลักการ/เหตุผล: เพ่ือใหสามารถคัดเลือกชุดขอมูลท่ีสอดคลองกับระบบงานท่ีสำคัญของหนวยงาน 

โดยมีการจัดรูปแบบตามมาตรฐานท่ี สพร. กำหนด และอยูภายใตหมวดหมูท่ีเก่ียวของกับภารกิจของ

หนวยงาน  

3. แนวทางการจัดทำคำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ตามมาตรฐานของ สพร. กำหนด (14 รายการ) 

หลักการ/เหตุผล: เพ่ือทราบถึงแนวทางการจัดทำคำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ตามมาตรฐาน

ของ สพร.  

(14 รายการ) กำหนด  

4. การเชื่อมโยงขอมูลและการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 

หลักการ/เหตุผล: เปนการสรางความรู ความเขาใจ และทักษะในการนำชุดขอมูลเขาในระบบ

ฐานขอมูลกลางของกรมอนามัย 
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แผนการขับเคล่ือนการดำเนินงานตัวช้ีวัดท่ี 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) ในระบบฐานขอมูลกลาง เพ่ือนำไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 

ในรอบ 5 เดือนแรก ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ไดดำเนินการขับเคลื่อนงานตามแผนท่ีกำหนดไวเรียบรอยแลว และสำหรับรอบ 5 เดือนหลัง มี 2 กิจกรรมตอเนื่อง

จากรอบ 5 เดือนแรก รายละเอียดตามตาราง 

ลำดับท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ เปาหมาย หลักฐานประกอบ 

1 ศึกษา/วิเคราะหขอมูลและแนวทางการพัฒนาระบบบัญชีขอมูล 

เพ่ือ 

นำไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 

พ.ย. 64 1 เรื่อง สรุปผลการวิเคราะหสถานการณขอมูล ความรูเพ่ือกำหนด

ประเด็นความรู มาตรการ และแผนขับเคลื่อน 

2 จัดทำเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของระบบบัญชีขอมูล 

(Data Catalog) 

พ.ย. 64 1 ฉบับ เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของระบบบัญชีขอมูล 

(Data Catalog) 

3 จัดทำเอกสารกำหนดนโยบายการ ดำเนินการพัฒนาระบบบัญชี

ขอมูล (Data Catalog) 

ธ.ค. 64 1 ฉบับ เอกสารกำหนดนโยบายการ ดำเนินการพัฒนาระบบบัญชีขอมูล 

(Data Catalog) 

4 คัดเลือกชุดขอมูลเพ่ือการจัดทำระบบบัญชีขอมูลท่ีความสอดคลอง

กับภารกิจหลักและระบบงานท่ีสำคัญของหนวยงาน 

ธ.ค. 64 1 ระบบงาน รายงานการประชุมประจำเดือนของศรป. 

5 จัดทำรายชื่อชุดขอมูล (Data set) ท่ีมีความสัมพันธกับภารกิจหลัก

และระบบงานท่ีสำคัญของหนวยงาน 

ธ.ค. 64 - ม.ค. 65 1 รายการ

ขอมูล 

เอกสารรายชื่อชุดขอมูล (Data set) 

6 จัดทำคำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ตามมาตรฐานของสพร. 

กำหนด (14 รายการ) 

ก.พ. 65 1 รายการ

ขอมูล 

เอกสารคำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) 

7 ทบทวนมาตรการ/ประเด็นความรู/และแนวทางการขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) 

มี.ค. 65 1 เรื่อง เอกสารทบทวนทบทวนมาตรการ/ประเด็นความรู/และแนวทาง

การขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) 

8 นำเขาชุดขอมูลท่ีมีคำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ตามมาตรฐาน

ของสพร. กำหนด ในระบบบัญชีขอมูลกลางของกรมอนามัย 

มี.ค. - ก.ค. 65 1 รายการ

ขอมูล 

รายงานสรุปชุดขอมูลท่ีนำเขาระบบบัญชีขอมูลของกรมอนามัย 
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ลำดับท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ เปาหมาย หลักฐานประกอบ 

9 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ  

ผานการประชุมประจำเดือนของหนวยงาน  

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

 



หน้า 1 จาก 1

รายงานผลการติดตามกำกับตัวช้ีวัด 1.39 ประจำเดือน มีนาคม 2565 

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศมีกิจกรรมแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพ่ือยกระดับ
ความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศ 
เพื่อรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย ทั้งหมด ๑5 กิจกรรม ในเดือน มีนาคม ๒๕๖5 ได้ดำเนินการ
ทั้งหมด 4 กิจกรรม รายละเอียดการดำเนินการในเดือนนี้ปรากฏดังตาราง 

กิจกรรม หลักฐาน 
1. วิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด - ตชว. 1.39(2): ผลการวิเคราะห์สถานการณ์

ของตัวชี้วัดของรอบ 5 เดือนแรกท่ีผ่านมา
(ข้อ 1-2) (Link)

2. กำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการขับเคลื่อน
การดำเนินงานตัวชี้วัด

- ตชว. 1.39(2): ทบทวนมาตรการและ
ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (ข้อ 3-4) (Link)

3. จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด - ตชว. 1.39(2): แผนการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตัวชี้วัด (ข้อ 6-7) (Link)

4. รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด
ตามคำรับรองฯ ประจำเดือน

- เอกสารฉบับนี้ และได้รายงานผลในทีป่ระชุม
ศูนยค์วามร่วมมือระหว่างประเทศ
ครั้งที ่6/2565 วันที่ 31 มีนาคม 2565

จัดทำโดย 
นางสาวมนสินี น้ำจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มี.ค. 2565

เอกสารแนบ 3

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%A7.1.39(2).pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%A7.1.39(2).pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%A7.1.39(2).pdf


หน้า 1 จาก 15 

ตัวช้ีวัด 1.39 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถดำเนินงาน
ด้านต่างประเทศเพื่อรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย 

 
1. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ 
 อ้างอิงข้อมูลจาก (1) รายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาขีดสมรรถนะ               
ด้านต่างประเทศครั้งที ่1 ระหว่างวันที ่24-26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรม พาโค่ เขาใหญ่ บาย เดอะโบนันซ่า 
จังหวัดนครราชสีมา (Link) และ (2) รายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาขีดสมรรถนะ
ด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-28 มกราคม 2565 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัสแวนด้า             
แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี (Link) สามารถสรุปประเด็นที่ผู ้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ ตลอดจน             
ความพึงพอใจของการอบรมทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา ดังตาราง 1 

ตารางท่ี 1 ความพึงพอใจและประเด็นทีผู่้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ 
ประเด็น การอบรม ครั้งที่ 1  การอบรม ครั้งที่ 2 

การประเมินทักษะ
ความรู้ภาษาอังกฤษก่อน
และหลังเข้าร่วมอบรม 

ก่อน: มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษอยู่
ในระดับปานกลางลงไป  

(ร้อยละ 40.78) 
หลัง: มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษอยู่
ในระดับดีมาก  

(ร้อยละ 71.11) 

ก่อน: มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษอยู่
ในระดับปานกลางลงไป  

(ร้อยละ 50.33) 
หลัง: มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษอยู่
ในระดับดีมาก  

(ร้อยละ 73.33) 
หัวข้อการอบรมที่ชอบ
และคิดว่าเป็นประโยชน์
มากที่สุด 3 อันดับแรก  

1. การเตรียมการสำหรับการนำเสนอ
แบบ one-slide (One-slide Poster 
Presentation Preparation I)  

(ร้อยละ 88.89) 
2. บทนำสำหรับการนำเสนอ 
(Introduction to a presentation)  

(ร้อยละ 83.33)  
3. เนื้อหาสำหรับการนำเสนอ (Body 
to a presentation)  

(ร้อยละ 77.78) 

1. การเขียนข้อเสนอโครงการเป็น
ภาษาอังกฤษ (Writing for grant 
proposal / Concept note)  

(ร้อยละ 100)  
2. ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนเชิง
วิชาการ (Academic Writing)  

(ร้อยละ 91.67)  
3. ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานสำหรับการ
เขียน (Basic English Writing)  

(ร้อยละ 83.33)  

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/%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%94%20Eng%202%202564.pdf
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ประเด็น การอบรม ครั้งที่ 1  การอบรม ครั้งที่ 2 
หัวข้อการอบรมที่เสนอ
ให้จัดเพิ่มเติมในอนาคต 

- ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (Basic 
English) 
- ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
- การสนทนาพื้นฐานเพ่ือใช้ในแต่ละ
อาชีพ (Simple conversation to 
use in each occupation) 
- การทำหน้าที่เป็นผู้จดบันทึก                
การประชุม (Rapporteur) ในเวที               
การประชุมระหว่างประเทศ 

- Workshop for advance writing 
of proposal concept  
- ทักษะการนำเสนอ  
 

การนำทักษะความรู้ที่ได้
จากการอบรมไปใช้ใน
การปฏิบัติจริง 

- สามารถนำทักษะความรู้จากการ
อบรมไปต่อยอดการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของตนเองได้  

(ร้อยละ 100) 
- สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
เช่น การทำงานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ การประชุมระหว่างประเทศ 
การต้อนรับผู้ดูงานชาวต่างชาติ  

(ร้อยละ 72.22) 
- สามารถนำทักษะความรู้ที่ได้ไป
ถ่ายทอดในหน่วยงาน เพ่ือน รวมถึง
ครอบครัว  

(ร้อยละ 66.67) 

- สามารถนำทักษะความรู้จากการ
อบรมไปต่อยอดการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของตนเองได้  

(ร้อยละ 100) 
- สามารถนำทักษะความรู้ที่ได้ไป
ถ่ายทอดในหน่วยงาน เพ่ือน รวมถึง
ครอบครัว  

(ร้อยละ 66.67)  
- สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
เช่น การทำงานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ การประชุมระหว่างประเทศ 
การต้อนรับผู้ดูงานชาวต่างชาติ  

(ร้อยละ 58.33)  
- นำไปใช้ในการเขียน proposal 
เสนอขอทุนการศึกษาต่อ  

(ร้อยละ 8.33) 
ความพึงพอใจต่อ
รูปแบบ ระยะเวลา  
และสถานที่ 

- ร้อยละ 90, 91.11, 83.33 
ตามลำดับ 

- ร้อยละ 86.67, 88.33, 88.33 
ตามลำดับ 

ความพึงพอใจต่อวิทยากร
ในภาพรวม 

- ร้อยละ 96.67 - ร้อยละ 96.67 และร้อยละ 98.18 

ความพึงพอใจต่อการ
อบรมในภาพรวม 

- ร้อยละ 87.78 - ร้อยละ 91.67 
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ประเด็น การอบรม ครั้งที่ 1  การอบรม ครั้งที่ 2 
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
เพ่ิมเติม 

- ไม่มีห้องน้ำตรงสถานที่จัดอบรม - อยากให้ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม
ล่วงหน้าเร็วกว่านี้ เนื่องจากสมัคร
เกือบไม่ทัน และถ้าแจ้งกระชั้นจะติด
ภารกิจ 
- สีแสงไฟห้องจัดอบรมควรสว่างและ
เป็นแสงขาวมากกว่านี้ 
- ควรมีหลักสูตรสำหรับผู้ไม่เคยผ่าน
หลักสูตรใดหรือผู้ที่ไม่มีทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษ 
- ขอชื่นชมทีมงานผู้จัดทุกท่าน 

 
จากข้อมูลข้างต้น วัตถุประสงค์ของการอบรม ครั้งที่ 1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัย                    

ด้านต่างประเทศ สร้างและเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านวิชาการให้ก้าวสู่เวทีการประชุมระดับนานาชาติ  
และระดับโลกได้อย่างมืออาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานสาธารณสุขระหว่างประเทศ       
ของประเทศไทย โดยมีหัวข้อหลักในการอบรม ได้แก่ เทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุม             
ระดับนานาชาติ การนำเสนอแบบ one-slide การพัฒนาทักษะการเจรจา และการอภิปรายแบบกลุ่มในเวที
การประชุมระหว่างประเทศ มีผู้เข้าร่วมอบรมและผู้สังเกตการณ์สังกัดกรมอนามัยจากส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค จำนวนทั้งหมด 25 คน จาก 13 หน่วยงาน โดยหลังการอบรม ครั้งที่ 1 ผู้เข้าร่วมอบรมเสนอให้จัด
หัวข้อเกี่ยวกับทักษะการเขียนเพิ่มเติมในอนาคต ดังนั้น ในการจัดอบรม ครั้งที่ 2 จึงเน้นไปที่ทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ เพื่อต่อยอดความรู้จากการอบรม ครั้งที่ 1 ซึ่งในครั้งนั้น วิทยากรได้มามอบความรู้ ด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะการนำเสนอ และการเจรจาในที่ประชุม ทำให้การอบรม ในครั้งที่ 2 นี้ เน้นความรู้
เกี่ยวกับทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ และการเขียนข้อเสนอโครงการเป็นภาษาอังกฤษ โดยหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าการบรรยายและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทักษะภาษาอังกฤษทั้งหมดนี้จะทำให้บุคลากรกรมอนามัย           
มีความพร้อมรอบด้าน ทั้งด้านทักษะการเจรจา การนำเสนอ และการเขียนผลงานวิชาการ เพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของกรมอนามัยในระดับสากล และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย โดยในครั้งที่ 2 มี
ผู้เข้าร่วมอบรมและผู้สังเกตการณ์สังกัดกรมอนามัยจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งหมด 22 คน 
จาก 15 หน่วยงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัย 
มุ่งสู่สากลและมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดีมาก หรือเป็นผู้ที่ มีทักษะหรือประสบการณ์ด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เช่น Concept note หรือ Project proposal 
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2. สรุปการวิเคราะห์ด้วย SWOT Analysis 

 
 

จุดแข็ง (Strengths: S) 
 บุคลากรกรมอนามัยมีความรู้ด้านวิชาการและความเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ ซึ่งเป็นความรู ้ทางเทคนิคเฉพาะด้าน ทำให้บุคลากรกรมอนามัย              
มีความเหมาะสมในฐานะผู้แทนประเทศในการเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติทั้งในและ
ต่างประเทศ 
จุดอ่อน (Weaknesses: W) 
 บุคลากรกรมอนามัยยั งมีข ้อจำกัดด ้านภาษาอังกฤษ และขาดโอกาสในการพัฒนา                  
ขีดสมรรถนะด้านภาษาให้สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศเพื่อรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลก
ของไทยได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บุคลากรที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ทางวิชาการและทักษะ
ภาษาอังกฤษซึ่งสามารถเป็นผู้แทนไปเข้าร่วมการประชุมนานาชาติได้ยังมีจำนวนจำกัด กรมอนามัยจึง
มักจะต้องส่งผู้แทนรายเดิมเข้าร่วมการประชุม ทำให้บุคลากรหน้าใหม่ขาดโอกาส ในการดำเนินงาน
ด้านต่างประเทศในเวทีการประชุมนานาชาติ ตลอดจนตัวแปลเรื่องเวลาที่ทำให้บุคลากรบางท่าน        
ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้หรือเข้าร่วมการอบรมได้ไม่ครบหลักสูตร ทำให้ไม่สามารถนำความรู้         
ที่ได้รับไปต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โอกาส (Opportunities: O) 
 ผู้บริหารกรมอนามัยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และ
สนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านต่างประเทศ ผ่านการเข้าร่วมประชุมในเวที
ต่างๆ อีกทั้ง นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติที่ให้ความสำคัญกับงานด้านต่างประเทศ ได้แก่           
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งมีแผนย่อย 

SWOT

S จุดแข็ง 
• บุคลากรกรมอนามยัมีความรู้ด้านวิชาการ 

และความเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมสขุภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

   W จุดอ่อน 
• บุคลากรกรมอนามยัยังมีข้อจำกัดด้านภาษาอังกฤษ

และโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา อีกทั้ง 
ตัวแปลด้านเวลาทีท่ำใหไ้ม่สามารถเข้าร่วมได ้

O โอกาส 
• ผู้บริหารกรมอนามัยให้ความสำคญักับงานด้าน

ต่างประเทศ 
• นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติที่ให้ความสำคัญ

ด้านต่างประเทศกรอบความร่วมมอืระหว่างประเทศ 
และ MOU ระหวา่งกรมอนามัยกบัประเทศต่าง ๆ 

 
 
 

        T อุปสรรค 
• ปัจจัยด้านงบประมาณจากรัฐบาลที่มีจำกัด 
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การต่างประเทศที่ มี เอกภาพและบูรณาการ กลไกการดำเนินงานที่สำค ัญ คือ การพัฒนา                   
ขีดความสามารถขององค์กรบุคลากร เพ่ือดำเนินบทบาทเชิงรุกของประเทศไทยท่ามกลาง          
ความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม และกรมอนามัยยังมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) 
กับประเทศต่าง ๆ อีกด้วย ทำให้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านต่างประเทศผ่าน           
การเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติหลายรายการ  

ถึงแม้ว่าตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 การดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ              
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปร่วมประชุม ณ ประเทศต่างๆ ได้  
แต่กรมอนามัยยังคงดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านระบบ Video Conference                
ซึ่งการดำเนินงานรูปแบบ New Normal นี้ เป็นการขยายโอกาสให้บุคลากรกรมอนามัยสามารถเข้าร่วม
การประชุมระดับนานาชาติ ในฐานะผู้แทนระดับกรม ระดับกระทรวง และระดับประเทศ ตลอดจน       
ได้เจรจาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับต่างประเทศได้มากขึ้น และเมื่อสถานการณ์โรคโควิด-19 คลี่คลายไป
ในทางท่ีดีขึ้น กรมอนามัยควรที่จะมีความพร้อมด้านบุคลากรที่สามารถเป็นผู้แทนในเวทีเจรจาระหว่าง
ประเทศ เพื่อส่งเสริมบทบาทของกรมอนามัยในระดับสากล ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์สุขภาพโลก          
ของประเทศไทย และวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบ  
ความร่วมมือระดับต่างๆ ดังนั้น สำหรับตัวชี้วัดนี้ การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีด
สมรรถนะด้านต่างประเทศจึงเป็นโอกาสดีที่บุคลากรจะได้เตรียมความพร้อมให้สามารถเป็นผู้แทน           
ในเวทีเจรจาระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อุปสรรค (Threats : T) 
 ปัจจัยด้านงบประมาณจากรัฐบาลที่มีจำนวนจำกัด ทำให้เกิดอุปสรรคในการบริหารจัดการ
และการวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณ 
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Partnership (การสร้างพันธมิตร)P

• บุคลากรในหน่วยงานและภาคีเครือข่าย เพ่ือชักชวนให้ผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมพัฒนาขีดสมรรถนะ                        
ให้สามารถด าเนินงานด้านต่างประเทศเพ่ือรองรับการด าเนินงานสุขภาพโลกของไทย 

Investment (การลงทุน)I

• ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเพ่ือการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ          
ส าหรับงานด้านต่างประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนแผนการพัฒนาการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมด้านการต่างประเทศของกรมอนามัยสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากล 
ตามแผนงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖5

Regulation (การก ากับ ควบคุม)R

• -

Advocacy (ชี้น า สื่อสาร)A

• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเพ่ือการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษส าหรับงาน                    
ด้านต่างประเทศ เพ่ือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรกรมอนามัยที่สนใจมาเข้าร่วมพัฒนา             
ศักยภาพด้านภาษาใหส้ามารถด าเนินงานดา้นตา่งประเทศของกรมอนามยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

Build Capacity (พัฒนาศักยภาพผู้รับบริการ)B 

• พัฒนาศักยภาพบุคลากรทักษะด้านภาษาอังกฤษ และทักษะการน าเสนอ เพ่ือให้สามารถด าเนินงานใน
ความรับผิดชอบด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในมิติต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ทบทวนมาตราการที่กำหนด PIRAB  
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4. ทบทวนประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
๑. เอกสารทักษะภาษาอังกฤษ (Link) 

เอกสารทักษะภาษาอังกฤษประกอบด้วย (1) Presentation skills (๒) meetings and basic 
minutes และ (๓) pronunciation เพื ่อใช้พัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยด้านต่างประเทศ          
สร้างและเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านวิชาการให้ก้าวสู่เวทีการประชุมระดับนานาชาติและระดับ
โลกได้อย่างมืออาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานสาธารณสุขระหว่างประเทศของ
ประเทศไทย เนื่องจากการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศมีความจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ
ในการบริการ ติดต่อสื่อสาร และเจรจา  

๒. Video: DNA กรมอนามัย A2IM official 2560 (Link) 
เพ่ือใช้ประกอบการอธิบายเกี่ยวกับ PIRAB และ A2IM  

๓. พันธกิจของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (Link) 
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจของหน่วยงาน 

๔. สรุปผลแบบสำรวจความต้องการในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรกรมอนามัยมุ ่งสู ่สากล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Link)  

เพ่ือประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด 
๕. สรุปผลวิเคราะห์ความต้องการและประเด็นที่ต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับหน่วยงานด้าน

ต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Link) 
เพ่ือประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด 

๖. รายงานสรุปผลการจัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0 (รุ่นที่ 1) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Link) 

เพ่ือประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด 
๗. รายงานสรุปผลการจัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0 (รุ่นที่ 2) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Link) 
เพ่ือประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด 

๘. แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด 1.39 (Link) 
เพ่ือประกอบการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด และจัดทำมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด 
๙. แบบฟอร์มมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) (Link) 

เพ่ือประกอบการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด 1.39 ระดับความสำเร็จ
ในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศเพื่อรองรับ
การดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย 

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1QUyinmO4dW9yfCpjN8ducqaEPmdcVxsN?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=wZVqYWQbHZA
https://cic.anamai.moph.go.th/th/vision
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%202.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_1/1_43/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%20%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%A7%201.43.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_1/1_43/%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%94%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%20DOH%204.0%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201).pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/1_43/%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%94%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%20DOH%204.0.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1bEgyAdkzsekmlR0ytPO3leJagto2wVZp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PanReb3C_au6R0Ck_kcP1f6doYcE_d2Y?usp=sharing
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๑๐. ตัวอย่างหนังสือต่าง ๆ (Link)  
 เพื่อใช้เป็นตัวอย่างการเขียนกำหนดการ , การขออนุมัติจัดประชุม, หนังสือเชิญประธาน, 
หนังสือเชิญวิทยากร, หนังสือเชิญผู้เข้าประชุม, คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน, หนังสือขอใช้ลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อธิบดีกรมอนามัยประกอบใบประกาศนียบัตร, การขออนุมัติไปราชการ และรูปแบบใบ
ประกาศนียบัตร 

๑๑. Flow Chart ขั้นตอนการจัดโครงการ (Link)  
 เพ่ือใช้ในการเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศ 

๑๒. To do list การจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม (Link) 
 เพ่ือใช้ในการเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศ 

๑๓. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (Link) 
เพื่อให้สามารถจัดตารางการฝึกอบรม ประมาณการค่าใช้จ่าย และปฏิบัติการเบิกจ่ายได้

ถูกต้องตามระเบียบ โดยมีระเบียบสำคัญที่ควรทราบ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคาใช้จ่ายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม

ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคาใช้จ่ายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม

ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคาใช้จ่ายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม

ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 
- ประกาศกรมอนามัย เรื่อง นโยบายประหยัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ฉบับ

ปรับปรุงใหม่) 
๑๔. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศ 

เพ่ือใช้ประกอบการจัดทำรายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะ
ด้านต่างประเทศ โดยดูได้จาก (1) รายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาขีดสมรรถนะ
ด้านต่างประเทศครั้งที่ 1 (Link) และ (2) รายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนา
ขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 2 (Link) 

๑๕. แบบประเมินสมรรถนะ (Global Health Competency) Pre-test และ Post-test (Link) 
ประกอบด้วย (1) ข้อสอบทักษะการใช้ภาษาและทักษะการสื่อสาร และ (๒) แบบประเมิน

สมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM เพื ่อใช้เป็นเครื ่องมือสำหรับการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จใน          
การพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศเพื่อรองรับ
การดำเนินงานสุขภาพโลกของไทยได้อย่างต่อเนื่อง 

๑๖. ผลประเมินสมรรถนะ (Global Health Competency Score) Pre-test และ Post-test (Link) 
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัย

ให้สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศเพ่ือรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทยได้อย่างต่อเนื่อง 

https://drive.google.com/drive/folders/1OC7Ljh-0ZYaXJzLs5gnMzNCy4a0HPK7e?usp=sharing
https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart/download?id=71644&mid=35319&mkey=m_document&lang=th&did=23334
https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart/download?id=71643&mid=35319&mkey=m_document&lang=th&did=23334
https://drive.google.com/drive/folders/1mii8TRMOky0prdbfWh_o9PHevyLznUhH?usp=sharing
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/%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%94%20Eng%202%202564.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/1.39/Global-Health-Competency.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/1.39/1.39-Global-Health-Competency-R1.pdf
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๑๗. สูตรการคิดคะแนน 
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะ = 

คะแนนประเมินสมรรถนะ Post-test (แต่ละคน) – คะแนนประเมินสมรรถนะ Pre-test (แต่ละคน) 
 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ = 
(จำนวนคนที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะเพ่ิมข้ึน / จำนวนคนทั้งหมด) X 100 

 
5. ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ควรจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะด้านภาษาให้แก่บุคลากรกรมอนามัยอย่างทั่วถึง เพื่อให้
การดำเนินงานด้านต่างประเทศของกรมอนามัยมีประสิทธิภาพและเกิดความต่อเนื่อง และยังเป็นการยกระดับ
ความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศ               
เพ่ือรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย 
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6. ทบทวนแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อยกระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศ           
เพื่อรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย 

ในรอบ 5 เดือนแรก ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานตามแผนที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว และสำหรับรอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - 
กรกฎาคม 2564) มี 9 กิจกรรมที่เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากรอบ 5 เดือนแรก รายละเอียดตามตาราง 

ที ่ กิจกรรม มาตรการ 
เป้าหมาย 

รอบ 5 เดือนหลัง 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง หลักฐาน เวลาดำเนินการ 

1 วิเคราะห์สถานการณ์ของ
ตัวชี้วัด 

B 1 ครั้ง - รายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
การพัฒนาขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศครั้งที่ 1 
(Link) และ (2) รายงานสรุปผลการจัดประชุม             
เชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาขีดสมรรถนะ                   
ด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 2 (Link) 

- ตชว. 1.39(2): การทบทวนบท
วิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด 
รอบ 5 เดือนที่ผ่านมา (ข้อ 1-2) 

มี.ค. 65  

2 กำหนดมาตรการและ
ประเด็นความรู้ที่ให้แก่
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย เพ่ือการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด 

P,A,B 1 ครั้ง - Video: DNA กรมอนามัย A2IM official 2560 
อธิบายเกี่ยวกับ PIRAB และ A2IM (Link) 

- เอกสารทักษะภาษาอังกฤษ (Link) 

- ตชว. 1.39(2): การทบทวน
มาตรการและประเด็นความรู้ที่
ให้แก่ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย รอบ 5 เดือนที่ผ่านมา (ข้อ 3-
4) 

มี.ค. 65  

3 จัดทำแผนการขับเคลื่อน 
การดำเนินงานตัวชี้วัด 

P 1 ครั้ง - แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด 1.39 
(Link) 

- ตชว. 1.39(2): การทบทวน
แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด (ข้อ 6) 

มี.ค. 65 
 

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/%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%94%20Eng%202%202564.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wZVqYWQbHZA
https://drive.google.com/drive/folders/1QUyinmO4dW9yfCpjN8ducqaEPmdcVxsN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bEgyAdkzsekmlR0ytPO3leJagto2wVZp?usp=sharing
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ที ่ กิจกรรม มาตรการ 
เป้าหมาย 

รอบ 5 เดือนหลัง 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง หลักฐาน เวลาดำเนินการ 

4 สร้างแบบการประเมิน
สมรรถนะ (Global 
Health Competency) 

B 1 ชุด - ตัวอย่างแบบประเมินสมรรถนะ A2IM จากกอง
การเจ้าหน้าที่ (Link) 

- แบบประเมินสมรรถนะ A2IM 
เฉพาะ AAM 

เม.ย. 65 

5 ส่ง link แบบประเมิน
สมรรถนะ A2IM เฉพาะ 
AAM ให้ผู้เข้าร่วมประเมิน
สำหรับรอบ 5 เดือนหลัง 

P,B 1 ครั้ง - แบบประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM 
สำหรับรอบ 5 เดือนหลัง 

- Email การส่งแบบประเมิน
สมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM 

พ.ค. 65 

6 รวบรวมผลประเมิน
สมรรถนะ (Global 
Health Competency 
Score)  

P,B 1 ครั้ง - แบบประเมินสมรรถนะ (Global Health 
Competency) Post-test 

- ผลคะแนนทักษะการใช้ภาษาและ
ทักษะการสื่อสาร 
o Post-test: หลังเสร็จสิ้นการ

เรียนการสอน 
- ผลประเมินสมรรถนะ A2IM 

เฉพาะ AAM 
o Post-test: ชว่ง 5 เดือนหลัง 

(มิถุนายน) 

มิ.ย. 65 

https://drive.google.com/drive/folders/18U-To94g5fO4RDcgnt4m5jJeYHRyqlQV?usp=sharing


หน้า 12 จาก 15 

ที ่ กิจกรรม มาตรการ 
เป้าหมาย 

รอบ 5 เดือนหลัง 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง หลักฐาน เวลาดำเนินการ 

7 วิเคราะห์ระดับ
ความสำเร็จในการพัฒนา
ขีดสมรรถนะของบุคลากร
กรมอนามัย 
ให้สามารถดำเนินงาน 
ด้านต่างประเทศเพ่ือ
รองรับการดำเนินงาน
สุขภาพโลกของไทยได้
อย่างต่อเนื่อง 

B 1 ครั้ง - ผลประเมินสมรรถนะ (Global Health 
Competency Score) Pre-test 

- ผลประเมินสมรรถนะ (Global Health 
Competency Score) Post-test 

- สูตรการคิดคะแนน 
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะ = คะแนน

ประเมินสมรรถนะ Post-test (แตล่ะคน) – คะแนนประเมิน
สมรรถนะ Pre-test (แตล่ะคน) 

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาสมรรถนะ = (จำนวนคน
ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะเพิม่ขึ้น / จำนวนคนท้ังหมด) X 

100 

- ผลวิเคราะห์ระดับความสำเร็จใน
การพัฒนาขีดสมรรถนะของ
บุคลากรกรมอนามัยให้สามารถ
ดำเนินงานด้านต่างประเทศเพ่ือ
รองรับการดำเนินงานสุขภาพโลก
ของไทยได้อย่างต่อเนื่อง 

ก.ค. 65 

8 สรุปบทเรียน  B 1 ครั้ง - เอกสารทั้งหมดที่นำมาใช้ประกอบตัวชี้วัดนี้ - รายงานสรุปบทเรียนและ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
สมรรถนะด้านต่างประเทศของ
บุคลากรกรมอนามัย 

ก.ค. 65 

9 รายงานการติดตาม 
การดำเนินงานตัวชี้วัด 
ตามคำรับรองฯ 
ประจำเดือน 

B 10 ครั้ง - เอกสารทั้งหมดที่นำมาใช้ประกอบตัวชี้วัดนี้ - รายงานการติดตามการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ 
ประจำเดือน 

ต.ค. 64 - ก.ค. 65 
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7. ทบทวนแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานในแต่ละเดือน 
ระยะเวลา กิจกรรม หลักฐาน 

มีนาคม  
2565 

๑. วิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด - ตชว. 1.39(2): ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด (ข้อ 1-2) 

๒. กำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 

- ตชว. 1.39(2): มาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (ข้อ 3-4) 

๓. จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด - ตชว. 1.39(2): แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด (ข้อ 6) 

๔. รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ 
ประจำเดือน 

- รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำเดือน 
มีนาคม 2565 

เมษายน  
2565 

1. สร้างแบบการประเมินสมรรถนะ (Global Health Competency) - แบบประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM รอบ 5 เดือนหลัง 

2. รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ 
ประจำเดือน 

- รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำเดือน 
เมษายน 2565 

พฤษภาคม 
2565 

1. ส่ง link แบบประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM ให้ผู้เข้าร่วม
ประเมินสำหรับรอบ 5 เดือนหลัง 

- Email การส่งแบบประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM 

2. รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ 
ประจำเดือน 

- รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำเดือน 
พฤษภาคม 2565 

มิถุนายน  
2565 

1. รวบรวมผลประเมินสมรรถนะ (Global Health Competency 
Score)  

- ผลคะแนน Post-test ทักษะการใช้ภาษาและทักษะการสื่อสาร 
- ผลประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM รอบ 5 เดือนหลัง 

2. รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ 
ประจำเดือน 

- รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำเดือน 
มิถุนายน 2565 
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ระยะเวลา กิจกรรม หลักฐาน 
กรกฎาคม 
2565 

1. ความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้
สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศเพ่ือรองรับการดำเนินงาน
สุขภาพโลกของไทยได้อย่างต่อเนื่อง 

- ผลวิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร
กรมอนามัยให้สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศเพ่ือรองรับการ
ดำเนินงานสุขภาพโลกของไทยได้อย่างต่อเนื่อง 

2. สรุปบทเรียน - รายงานสรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะด้าน
ต่างประเทศของบุคลากรกรมอนามัย 

3. รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ 
ประจำเดือน 

- รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำเดือน 
กรกฎาคม 2565 
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อ้างอิง 
1. Flow Chart ขั้นตอนการจัดโครงการ (Link)  
2. To do list การจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม (Link) 
3. Video: DNA กรมอนามัย A2IM official 2560 อธิบายเกี่ยวกับ PIRAB และ A2IM (Link) 
4. เอกสารทักษะภาษาอังกฤษ (Link) 
5. แบบประเมินสมรรถนะ (Global Health Competency) (Link) 
6. แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด 1.39 (Link) 
7. แบบฟอร์มมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) (Link) 
8. ตัวอย่างแบบประเมินสมรรถนะ A2IM จากกองการเจ้าหน้าที่ (Link) 
9. ตัวอย่างการเขียนกำหนดการ, การขออนุมัติจัดประชุม, หนังสือเชิญประธาน, หนังสือเชิญวิทยากร, 

หนังสือเชิญผู้เข้าประชุม, คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน, หนังสือขอใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อธิบดีกรม
อนามัยประกอบใบประกาศนียบัตร, การขออนุมัติไปราชการ และรูปแบบใบประกาศนียบัตร (Link) 

๑๘. ผลประเมินสมรรถนะ (Global Health Competency Score) (Link) 
10. พันธกิจของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (Link) 
11. รายงานสรุปผลการจัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0 (รุ่นที่ 1) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Link)  
12. รายงานสรุปผลการจัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0 (รุ่นที่ 2) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Link)  
13. รายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศครั้งที่ 1 

(Link)  
14. รายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 2 

(Link)  
15. สรุปผลแบบสำรวจความต้องการในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Link)  
16. สรุปผลวิเคราะห์ความต้องการและประเด็นที่ต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับหน่วยงานด้าน

ต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Link) 
  
 
 

จัดทำโดย 
นางสาวมนสินี น้ำจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มี.ค. 2565 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart/download?id=71644&mid=35319&mkey=m_document&lang=th&did=23334
https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart/download?id=71643&mid=35319&mkey=m_document&lang=th&did=23334
https://www.youtube.com/watch?v=wZVqYWQbHZA
https://drive.google.com/drive/folders/1QUyinmO4dW9yfCpjN8ducqaEPmdcVxsN?usp=sharing
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/1.39/Global-Health-Competency.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1bEgyAdkzsekmlR0ytPO3leJagto2wVZp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PanReb3C_au6R0Ck_kcP1f6doYcE_d2Y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18U-To94g5fO4RDcgnt4m5jJeYHRyqlQV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OC7Ljh-0ZYaXJzLs5gnMzNCy4a0HPK7e?usp=sharing
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/1.39/1.39-Global-Health-Competency-R1.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/vision
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_1/1_43/%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%94%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%20DOH%204.0%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201).pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/1_43/%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%94%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%20DOH%204.0.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%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/%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%94%20Eng%202%202564.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%202.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_1/1_43/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%20%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%A7%201.43.pdf


เอกสารแนบ 4 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.40 ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย 

เพ่ือกำหนดมาตรการและแผนขับเคล่ือน (รอบ 5 เดือนหลัง) 

1.1 วิเคราะหสถานการณของตัวช้ีวัด และความรูท่ีนำมาใชประกอบการวิเคราะห 

จากการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด 1.40 ในรอบ 5 เดือนแรก เนนใหความสำคัญกับการเตรียมขอมูล

สำหรับนำเขาระบบฐานขอมูล โดยมีกระบวนการดำเนินงานที่สำคัญคือ การสำรวจและทบทวน (take stock) ขอมูล

ความรวมมือระหวางประเทศท่ีศูนยความรวมมือระหวางประเทศมีอยู จากนั้นจึงทำการขอความอนุเคราะหหนวยงาน

ตางๆ พิจารณาและตรวจสอบชุดขอมูลที่มีอยูวาถูกตอง ครบถวนหรือไม พรอมทั้งเปดใหหนวยงานสงขอมูลความ

รวมมือระหวางประเทศท่ีหนวยงานไดไปดำเนินการเพ่ิมเติมและศูนยความรวมมือระหวางประเทศยังไมมีขอมูลมากอน 

เพื่อใหแนใจวาขอมูลที่นำเขาสูระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศมีความถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน 

จากนั้นจึงปรับปรุงฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศที่จัดเก็บขอมูลไดถูกตอง ครบถวน ทันสมัย สามารถ

ประมวลผลและนำเสนอขอมูลไดอยางรวดเร็ว สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ตลอดจนเปนศูนยกลางขอมูลความ

รวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัยท่ีจะชวยสนับสนุนการดำเนินงาน การใหบริการงานดานตางประเทศไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง ศูนยความรวมมือระหวางประเทศจะเนนการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ สื่อสาร ใหความรู ประชาสัมพันธวิธีการเขาถึงและใชงานระบบฐานขอมูลผาน

ทางชองทางตางๆ พรอมท้ังรวบรวม กำกับ ติดตามขอมูลความรวมมือระหวางประเทศจากหนวยงานตางๆ ตอไป 

ความรูท่ีนำใช 

1. สรุปประชุมคณะกรรมการความรวมมือดานตางประเทศ กรมอนามัย ครั้งท่ี 1/65 (คลิกท่ีนี่)

2. ขอมูลความรวมมือระดับโลก (คลิกท่ีนี่)

3. ขอมูลความรวมมือระดับภูมิภาค ASEAN และเอเชียกรอบอ่ืนๆ (คลิกท่ีนี่)

4. ขอมูลความรวมมือระดับทวิภาคี (คลิกท่ีนี่)

5. ภารกิจสำคัญของกรมอนามัยท่ีตางประเทศสนใจรวมมือ (คลิกท่ีนี่)

1.2 ผลการวิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือขับเคล่ือนตัวช้ีวัด 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ สามารถวิเคราะห SWOT และชองวางของการดำเนินงานจัดทำฐานขอมูล

ความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อกำหนดประเด็นความรู มาตรการ และแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดทำ

ฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศได ดังนี้ 

ปญหา/อุปสรรคท่ีกอใหเกิดชองวาง (gap) ของการดำเนินงาน 

ขณะนี้ขอมูลบนฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศในบางกรอบความรวมมือยังไมครบถวน เชน มี

แผนงานความรวมมือฉบับใหม แตยังไมไดนำเขาสูระบบฐานขอมูล ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากกอนหนานี้ศูนยความ

รวมมือระหวางประเทศไมไดจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ที่ชัดเจน ทำใหเกิดชองวางของการสงขอมูล

ระหวางเจาหนาที่ที่ดำเนินงานดานประสานความรวมมือระหวางประเทศ กับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานดานระบบ

สารสนเทศ รวมถึงไมไดมีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการ update ขอมูลระหวางสองฝาย ทำใหเกิดความลาชาใน

การนำขอมูลเขาระบบฐานขอมูล 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_40/Report%20Committee%20Meeting1-65.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_40/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%2065.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_40/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%20ASEAN%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%8665.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_40/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B5%2065.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_40/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8.pdf


เอกสารแนบ 4 
 

 นอกจากนั้น ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียจำนวนมากยังไมทราบวิธีการเขาถึงและการใชงานระบบ

ฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ ทำใหไมสามารถใชงานระบบฐานขอมูลไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

Strength (จุดแข็ง) 

- ศูนยความรวมมือระหวางประเทศไดจัดทำฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศพรอมสำหรับให

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขามาใชงานได 

- กรมอนามัยมีความรวมมือกับหลายประเทศ หลายองคกร มาเปนเวลานาน ทำใหมีเครือขายความรวมมือท่ี

คอนขางกวางและเขมแข็ง และหนวยงานวิชาการของกรมอนามัยมีความรูและความเชี่ยวชาญดานสงเสริม

สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมในระดับประเทศ ทำใหกรมอนามัยมีความสามารถเปนผูแทนประเทศไทย 

ในการขับเคลื่อนความรวมมือดานสาธารณสุขระหวางประเทศ เปนจุดแข็งในการรับ และแลกเปลี่ยนขอมูล

ดานตางประเทศ 

- กรมอนามัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานความรวมมือระหวางประเทศ ซึ่งมีหนาที่กำหนดแผน วาง

กรอบแนวทางการดำเนิน รวมถึงเปนกลไกในการติดตามการดำเนินงานความรวมมือระหวางประเทศของ

กรมอนามัย 

Weakness (จุดออน) 

- ยังขาดการรวบรวมขอมูลความรวมมือระหวางประเทศจากหนวยงานภาคีเครือขายอยางเปนประจำและทัน

ตอสถานการณ (regularly and timely) 

- ถึงแมจะมีกลไกคณะกรรมการดานตางประเทศ แตที่ผานมายังมีการสื่อสารและการแจงความคืบหนาของ

การดำเน ินงาน รวมถ ึ งแผนการดำเน ินงานความร วมม ือระหว  างประเทศด านสาธารณสุข 

ไมเพียงพอ ทำใหหนวยงานวิชาการไมทราบขอมูลสถานกาณณ ทิศทาง และแนวทางในการผลักดันความ

รวมมือ 

Opportunity (โอกาส) 

- กรมอนามัยมีระบบสารสนเทศและฐานขอมูลกลางดานความรวมมือระหวางประเทศ ที่สามารถเขาถึงและ

ใชบริการสารสนเทศไดอยางสะดวก รวดเร็ว ครบถวน ถูกตอง และเปนปจจุบัน 

Threat (ความทาทาย) 

- ความหลากหลายและการเปลี ่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลที ่เปนไปอยางรวดเร็ว  

ทำใหบุคลากรปรับตัวและเรียนรูไมทัน 
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2.1 มาตรการเพ่ือการขับเคล่ือนการดำเนินงานตัวช้ีวัดท่ีสอดคลองกับกลยุทธ PIRAB 

1. สรางกลไกส่ือสาร กำกับ ติดตามขอมูลการดำเนินงานความรวมมือระหวางประเทศภายใตกรอบความ

รวมมือตางๆ รวมกับหนวยงานเครือขายและคูรวมมืออยางตอเนื่อง 

หลักการ/เหตุผล: เนื่องจากสถานการณโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงควรมีการสื่อสาร กำกับ ติดตาม

ความคืบหนาและแนวโนมของการดำเนินงานความรวมมือระหวางประเทศอยางตอเนื่อง รวมถึงการใหขอมูลที่เปน

ประโยชนแกหนวยงานที่เกี่ยวของอยางรวดเร็ว เพื่อใหหนวยงานสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินงาน และ

ผลักดันความรวมมือใหมๆ ไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณและเง่ือนไขปจจุบัน ดังนั้น การสรางกลไกท่ีจะ

ชวยใหศูนยความรวมมือระหวางประเทศสามารถสื ่อสาร กำกับ ติดตามขอมูลการดำเนินงานความรวมมือกับ

หนวยงานวิชาการและภาคีเครือขายท่ีเก่ียวนของจึงมีความจำเปน 

ความสอดคลองกับกลยุทธ PIRAB: 

- Partnership (สรางพันธมิตร ขยายความรวมมือระหวางหนวยงานเครือขาย คูรวมมือระหวางประเทศ) 

- Regulation (กำกับ ติดตามขอมูลการดำเนินงานระหวางประเทศภายใตกรอบความรวมมือตางๆ เปน

ประจำอยางตอเนื่อง) 

- Advocacy (สื่อสารขอมูล ความรูแกหนวยงานสำหรับใชกำหนดทิศทาง ชี้นำนโยบายความรวมมือ) 

2. พัฒนาระบบฐานขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพและเปนมิตรตอผูใชงาน 

หลักการ/เหตุผล: ระบบฐานขอมูลดานความรวมมือระหวางประเทศที่มีประสิทธิภาพ และเปนมิตรตอ

ผูใชงาน จะชวยใหผูใชงานสามารถสืบคนขอมูลที่ตองการไดสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนประโยชน

ตอการพัฒนาตอยอดการดำเนินงานความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย 

ความสอดคลองกับกลยุทธ PIRAB: 

- Investment (ลงทุนในโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ) 

3. พัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในการใชงานระบบ

ฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ 

หลักการ/เหตุผล: นอกจากระบบฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพแลว ศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ

ผูใชงานก็เปนปจจัยสำคัญที่จะทำใหสามารถใชงานระบบฐษนขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถสืบคนขอมูลท่ี

ตองการนำไปใชไดอยางถูกตอง 

ความสอดคลองกับกลยุทธ PIRAB: 

- Advocacy (สื่อสารขอมูล ความรูแกหนวยงานเกี่ยวกับการใชขอมูลความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือ

พัฒนา ตอยอดการดำเนินงานความรวมมือ) 

- Building Capacity (พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการใชงานระบบ

ฐานขอมูล) 
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2.2 ประเด็นความรูท่ีใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียหลักของระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ มี 2 กลุม ไดแก 

บุคลากรภายในกรมอนามัยที่ตองการทราบขอมูลภูมิหลัง สถานการณปจจุบัน ทิศทาง และแนวทางการดำเนินงาน

ความรวมมือระหวางประเทศในกรอบตางๆ เพื่อนำไปตอยอด ขยายความรวมมือ และสรางความรวมมือในกรอบ

ใหมๆ และผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกกรมอนามัยทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่ตองการทราบขอมูลการ

ดำเนินงานความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย 

 ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ วิเคราะหวาประเด็นความรูท่ีผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียคาดหวังวา

จะไดรับ และมีความสำคัญตอการขับเคลื่อนการดำเนินงานความรวมมือระหวางประเทศ คือ 

1. ความรูเกี่ยวกับกรอบความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย และประเด็นท่ีตางประเทศสนใจให

ความรวมมือ 

หลักการ/เหตุผล: เพ่ือใหสามารถติดตาม ตอยอดการดำเนินงานความรวมมือระหวางประเทศไดอยางมี ประสิทธิภาพ 

และทราบวาประเด็นใดที ่ตางประเทศใหความสนใจซึ่งจะทำใหการเจรจาความรวมมือมีแนวโนม ที ่จะประสบ

ความสำเร็จมากข้ึน 

 2. ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับใชในการสืบคนขอมูล 

หลักการ/เหตุผล: เพื่อใหสามารถสืบคนขอมูลที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงกับความตองการที่จะ

นำไปใช 

 



เอกสารแนบ 4 
 

3.1 แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวช้ีวัดท่ี 1.40 ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย 

ในรอบ 5 เดือนแรก ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ไดดำเนินการขับเคลื่อนงานตามแผนท่ีกำหนดไวเรียบรอยแลว และสำหรับรอบ 5 เดือนหลัง มี 7 กิจกรรมตอเนื่อง

จากรอบ 5 เดือนแรก รายละเอียดตามตาราง 

ลำดับ

ท่ี 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ เปาหมาย หลักฐานประกอบ 

1 รวบรวมขอมูลเก่ียวกับงานดานตางประเทศของ กรมอนามัย  

นำมาวิเคราะหเพ่ือกำหนดมาตรการและวางแผนขับเคลื่อน 

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

ประเด็นความรู มาตรการและแผนขับเคลื่อน 

2 รวบรวมขอตกลง เอกสารกรอบความรวมมือระหวางประเทศ 

จากหนวยงานตางๆ 

ธ.ค. 64 – ม.ค. 65 1 ครั้ง หลักฐานการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับขอตกลง เอกสาร

กรอบความรวมมือระหวางประเทศ 

3 รวบรวม กำกับ ติดตามขอมูลความรวมมือระหวางประเทศจาก

หนวยงานตางๆ ในท่ีประชุมคณะกรรมการความรวมมือดาน

ตางประเทศ กรมอนามัย 

มี.ค., มิ.ย. 65 

 

2 ครั้ง รายงานสรุปการประชุมคณะกรรมการความรวมมือ

ดานตางประเทศ กรมอนามัย 

4 สื่อสาร ประชาสัมพันธวิธีการเขาถึงและใชงานระบบฐานขอมูลความ

รวมมือระหวางประเทศในท่ีประชุมคณะกรรมการความรวมมือดาน

ตางประเทศ กรมอนามัย 

มี.ค., มิ.ย. 65 

 

2 ครั้ง รายงานสรุปการประชุมคณะกรรมการความรวมมือดาน

ตางประเทศ กรมอนามัย 

5 พัฒนาระบบฐานขอมูลและนำเขาขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ 

ท่ีสามารถนำไปใชสนับสนุนการทำงานของบุคลากรภายในกรมอนามัย 

มี.ค. - ก.ค. 65 

 

1 ระบบ ระบบฐานขอมูลของหนวยงาน 

- แผนการพัฒนาระบบฐานขอมูลฯ 

6 จัดทำคูมือการใชงานระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ มี.ค. - พ.ค. 65 1 ชุด คูมือการใชงานระบบฐานขอมูลฯ 

7 รายงานการติดตามความคืบหนาการดำเนินงานตัวชี้วัดในท่ีประชุม

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

สรุปรายงานประชุมประจำเดือนของศูนยความรวมมือ

ระหวางประเทศ 
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ลำดับ

ท่ี 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ เปาหมาย หลักฐานประกอบ 

8 การประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอความรวมมือระหวาง

ประเทศ 

ก.ค. 65 1 ครั้ง สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบ

ฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ 

9 สรุปและวิเคราะหผลผลิต (output) และผลลัพธ (outcome) ของ

การดำเนินงานตัวชี้วัดทุก 5 เดือน 

ก.พ., ก.ค. 65 2 ครั้ง รายงานสรุปและวิเคราะหผลการดำเนินงาน 

 

 



เอกสารแนบ 5 

ตัวช้ีวัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP) 

        5 เดือนหลัง (มีนาคม – กรกฎาคม 2565) 

Assessment 

1. บทวิเคราะห การควบคุมภายในของหนวยงาน

1.1 สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน 5 องคประกอบ 17 หลักการ ดาวนโหลดLink

1.2 บทวิเคราะหการควบคุมภายในของหนวยงาน

1.2.1 สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน 5 องคประกอบ 17 หลักการ

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (ศรป.) ไดจัดทำคำสั ่งแตงตั ้งคณะกรรมการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุม และกำหนดผูรับผิดชอบประจำหนวยงานไดอยางชัดเจน โดย

ใหผู รับผิดชอบคณะกรรมการติดตามฯ ประเมินการควบคุมภายใน 5 องคประกอบ 17 ประการ ตาม

หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหนวยงาน

ภาครัฐ พ.ศ.2561 ตามรอบการประเมินของกรมอนามัย เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานในหนวยงานใหมีความ

ถูกตอง มีระบบควบคุมภายในท่ีรัดกุม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนี้ 

1.สภาพแวดลอมการควบคุม

สภาพแวดลอมการควบคุมของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ มีโครงสรางของหนวยงานอยาง

ชัดเจนมีกระบวนการการทำงานเปนขั้นตอน และปฏิบัติหนาที่ที่กรมอนามัยไดมอบหมาย โดยหนวยงานนำ

นโยบาย หลักวัฒนธรรมองคกร ดานความซื่อสัตย มีการลงนามประกาศเจตนารมณเปนองคกรโปรงใส มีการ

บริหารจัดการ และมีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจรติและเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ที่สามารถตรวจสอบ

ได อีกทั่งมีการสื่อสารใหบุคลากรทุกระดับทราบ และเขาใจบทบาทหนาที่ของตนภายใตกฎ ระเบียบขอบังคับ 

สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมอบรมเพ่ือสงเสริมการพัฒนาความรูทักษะความสามารถของบุคลากรในหนวยงาน

ตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.การประเมินความเส่ียง

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กำหนดวัตถุประสงคตั้งเปาหมายในการดำเนินงานใหมีกิจกรรมท่ี

สอดคลองกับเปาหมายวิสัยทัศน และภารกิจที่กรมอนามัยมอบหมาย ซึ่งหนวยงานมีการวิเคราะหความเสี่ยง 

และการประเมินความเสี่ยง โดยนำเอากระบวนงานสำคัญ และกระบวนงานหลักของหนวยงานมาที่อาจจะ

สงผลกระทบกับหนวยงานวิเคราะความเสี่ยง เชน กระบวนการบริหารงบประมาณ ที่มีความเสี่ยงที่อาจสงผล

กระทบตอหนวยงาน ซึ่งความเสี่ยงที่มีอยู เนื ่องจากงบประมาณไดรับเปนรายงวด จึงทำใหตองพิจารณา

กิจกรรม/โครงการดำเนินงานในทุกเดือน และทุกไตรมาส ทำใหตองจัดทำบริหารความเสี่ยง โดยปรับแผนงบ

คาใชจายใหมีความสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจริงเปนรายงวด และตามที่กรมอนามัยกำหนดจึง

สามารถควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/procurement/Assessment%20of%20internal%20control%205%20elements%2017%20principles.pdf


 

3.กิจกรรมการควบคุม 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กำหนดมาตรการ และคำสั่งแบงบทบาทหนาท่ี และการมอบหมาย

งานเพ่ือควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซ่ึงจะมีการพัฒนากิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง โดย

มีชองทางการสื่อสารเกี่ยวกับสารสนเทศ ใหบุคลากรรับทราบ และปฏิบัติตาม การควบคุมภายในท่ีกำหนด 

โดยผูอำนวยการและหัวหนางานควบคุม กำกับ ดูแลเปนท่ีปรึกษา และแตงตั้งคณะกรรมการมอบหมายหนาท่ี

ดำเนินงาน ควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน         

4.สารสนเทศและการส่ือสาร 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ มีการนำระบบสารสนเทศเขามามีบทบาทในการปฏิบัติงาน และนำ

ระบบโซเชียลเน็ตเวิรคมาใชในการสื่อสารมากข้ึน มีระบบอินทราเน็ตของกรมอนามัย เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ 

และรวดเร็วทันตอเหตุการณทั้งยังมีบุคลากรเขารวมการอบรม/การประชุมสงเสริม และสนับสนุนทักษะความ

เขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy) เพ่ือใหเกิดความรูและทักษะในการนำ

เครื่องมืออุปกรณ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยูในปจจุบัน ใหบุคลากรสามารถนำมาใชงานในการปฏิบัติงานได

อยางและใหเกิดประโยชนสูงสุด ในการสื ่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานรวมกัน อีกทั ้งพัฒนา

กระบวนการทำงาน หรอืระบบงานในองคกรใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

5.กิจกรรมการติดตามผล  

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ มีการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมิน

คุณภาพการปฏิบัติงานอยางตอเนื ่องทุกป โดยมีมาตรฐานจากกรมอนามัยเปนผู กำหนดหลักเกณฑ ซ่ึง

ผูรับผิดชอบหรือหนวยงานมีวิธีปรับปรุงการควบคุมภายในใหเหมาะสมและดียิ่งขึ้น ซึ่งศรป. มีการประชุม

ประจำเดือนของหนวยงาน เพื่อติดตามการประเมินผลฯ โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล

ระบบควบคุมภายในของหนวยงานและผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 

ถึงแมวาศูนยความรวมมือระหวางประเทศ จะจัดระบบการควบคุมภายในไวดีอยูแลว จึงตองมี

องคประกอบภายในทั้ง 5 องคประกอบซึ่ง มีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อใหการ

ปฏิบัติงานสำเร็จบรรลุ ตามวัตถุประสงคที่ไดกำหนดไว โดยจะมีประเด็นที่ตองพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ 

หรือวิธีการในการควบคุมใหเหมาะสมกับสถานการณ วาดวยเรื่องการสื่อสาร หนวยงานสงเสริม ใหบุคลากร

เขารวมการอบรม/การประชุมตางๆ เพื่อพัฒนาบุคลากร อาทิ การประชุมสงเสริม และสนับสนุนทักษะความ

เขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy) เพื่อใหบุคลากรสามารถนำมาใชงานใน

การปฏิบัติงานได การสื่อสาร และใหเกิดประโยชนสูงสุด อีกท้ังยังพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานใน

องคกรใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 



 

1.2.2 รายงานขอสังเกต การตรวจสอบภายใน  

รายงานผลการตรวจสอบ ของผู ตรวจสอบภายในหนวยงาน ผู ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย และ

หนวยงานตรวจสอบภายนอก สตง. ปปช. ปปท. คตป. ในปงบประมาณ 2565  

: รายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงานในไตรมาสที่ 1 ไมพบขอสังเกต 

ดาวนโหลดLink 

: รายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงานในไตรมาสที่ 2 ไมพบขอสังเกต  

ดาวนโหลดLink 

: รายงานผลการตรวจสอบของกลุมตรวจสอบภายในกรมอนามัย จากผลการประเมินการตรวจสอบ

เบื้องตนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (Audit Checklist) พบขอสังเกต ดังนี้   

 ดานการเงิน  

1. เจาหนาที่การเงินบันทึกเบิกชดใชคืนเงินจากกองคลังไมถูกตอง วันที่ 18 พ.ย. 2564 ยอดเงิน

จำนวน 5,990 บาท และวันท่ี 22 ธ.ค. 2564 มีเงินจำนวน 1,182.35 บาท โดยบันทึกขามข้ันตอนเปนเงินฝาก

ธนาคาร และไมไดบันทึกเครดิตในสำคัญออกตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.3/ว61 ลว 25 มิ.ย. 

62 บทที่ 3 การควบคุมเงินทดรองราชการ ขอ 5. วาดวยเรื่องการเบิกเงินงบประมาณชดใชคืนเงินทดรอง

ราชการ   

2. แนบเอกสารไมตรงตามหัวขอ โดยกำหนดใหแนบทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม แตแนบทะเบียนคุมเงิน

ทดรองราชการมาไมตรงกันกับหลักเกณฑ 

  ดานการควบคุมภายใน   

  1 การจัดทำ Flow Chart ไมครอบคลุมทุกภารกิจกระบวนงานตามโครงสรางองคกร ขาด

กระบวนงานยทุธศาสตรและประสานความรวมมือ 

  2. การวิเคราะหความเสี่ยง ไมไดนำกระบวนงานศึกษาวิจัยมาทำการประเมิน 

  3. แบบปค.5 สวนงานยอย ไมมีกระบวนงานศึกษาวิจัยมาทำการประเมิน ตาม คกก. กรมกำหนด 

อีกทั้งการประเมินกระบวนงานตั้งแตป 62-64 เปนกระบวนงานเดิม ๆ ไมมีการปรับเปลี่ยนหรือหาวิธีการ

แกปญหาความเสี่ยง ขอมูลเหมือนกันทุกป 

  4. แบบติดตาม ปค.5 สวนงานยอยการประเมินกระบวนงานตั้งแตป 62-64 เปนกระบวนงานเดิม ๆ 

ไมมีการปรับเปลี่ยนหรือหาวิธีการแกปญหาความเสี่ยง ขอมูลเหมือนกันทุกป 

ทั้งนี้หนวยงานไดดำเนินการรายงานผลการปรับปรุงเพื่อพัฒนาองคกรเสนอผูอำนวยการลงนามและ

นำเขาขอมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส (Audit Checklist) เรียบรอย ดาวนโหลดLink 

1.3 สภาวะว ิกฤต ิ/เหต ุการฉ ุกเฉ ินท ี ่ส งผลกระทบตอการดำเน ินงานของตรวจสอบภายใน              

ดาวนโหลดLink 

1.4 เอกสารสรุปการสื ่อสารแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื ่อง (Business Continuity Plan: BCP)               

ดาวนโหลดLink 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/internal-audit/Report-Audit-2565-1Q1.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/internal-audit/Report-Audit-2565-1Q1.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/internal-audit/Report-Audit-2565-1Q2.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/procurement/65-03-31-Corrective%20Action%20Request%20Report.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.1/BCP65.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_1/2.1_Business-Continuity-Plan_BCP.pdf


 

Advocacy/ Intervention 

2. กำหนดมาตรการและประเด็นความรู ที ่ใหแกผู รับบริการ (C)/ผู มีสวนไดเสีย (SH) เพื ่อการ

ขับเคล่ือนการดำเนินงานตัวช้ีวัด ไดแก บุคลากรในศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

2.1 กำหนดมาตรการ แนวทางการควบคุม 

 (ขอมูลเหมือนเดิมกับรอบ 5 เดือนแรก/ จัดทำครั้งเดียวใชตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ) 

กลยุทธ มาตรการ เหตุผลประกอบฯ 

P : Partnership 

(การสราง

พันธมิตร) 

สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานเปนผูตรวจสอบ

ภายในประจำหนวยงาน คณะกรรมการควบคุม

ภายในประจำหนวยงาน 

 

เพ่ือขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงาน

ควบคุมภายในและแผนบริหารความตอเน่ือง 

(BCP) ใหการควบคุมและตดิตามผลระบบ

ควบคุมภายในเปนไปอยางมีประสทิธิภาพตาม

หลักเกณฑท่ีกำหนด  

R Regulation 

(การกำกับ 

ควบคุม) 

กำหนดขอตกลง แนวปฏิบัติ ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานรวมกันและถือปฏิบัติในหนวยงาน 

เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานใหบรรลุ

เปาหมายรวมกันและมมีาตรฐานการทำงานท่ี

มีประสิทธิภาพ 

A Advocate 

(ช้ีนำ สื่อสาร) 

สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การควบคุม

ภายในและแผนบริหารความตอเน่ือง (BCP) 

เพ่ือใหขอมูล สื่อสารใหบุคลากรสำนักฯ ทราบ

และ ถือปฏิบัต ิ

B Build Capacity 

(พัฒนาศักยภาพ

ผูรับบริการ) 

พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายในประจำ

หนวยงาน  

เพ่ือพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานภายใน

หนวยงานใหมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด

ใหนอยท่ีสุด และเปนไปมาตรการท่ีกรม

อนามัยกำหนด  

 

2.2 กำหนดประเด็นความรูการควบคุมภายในสำหรับบุคลากรในหนวยงานและชองทางการ(เพ่ิมเติมขอ 4) 

ชื่อประเด็นความรู  เหตุผล 

1. คูมือการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน  

ท่ีมา : กลุมตรวจสอบภายใน กรมอนามัย  ดาวนโหลดLink 

เพ่ือเปนแนวทางการทำงานใหกับผูตรวจ

สอบภายในประจำหนวยงาน 

2  หล ั ก เกณฑ กระทรวงการคล ั ง  ว  าด  วยมาตรฐานและหล ัก เกณฑ             

ปฏ ิ บ ั ต ิ ก า รควบค ุ มภ าย ในสำหร ั บหน  วย งานภาคร ั ฐ  พ . ศ .  2 561                                  

ท่ีมา : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   ดาวนโหลดLink 

เพื ่อเปนแนวทางปฏิบัติของผูตรวจสอบ

ควบคุม กำกับ ใหถูกตองตามกฎ ระเบียบ 

3. นโยบายดานการตรวจสอบภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ท่ีมา : กลุมตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ดาวนโหลดLink 

 

เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของผู

ตรวจสอบภายในประจำหนวยงานให

สอดคล องก ับนโยบายที ่กรมอนามัย

กำหนด 

http://203.157.65.15/audit/download/audit_2564/03_Dec/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%AA.%E0%B8%99%E0%B8%87._%E0%B8%9B%E0%B8%B564.pdf
https://audit.tu.ac.th/uploads/audit/pdf/Internal%20Control%20BE%202561.pdf
https://mwi.anamai.moph.go.th/th/internal-audit/download?id=80776&mid=36175&mkey=m_document&lang=th&did=25935
https://mwi.anamai.moph.go.th/th/internal-audit/download?id=80776&mid=36175&mkey=m_document&lang=th&did=25935


 

4. คูมือประกอบการรายงานตรวจสอบเบ้ืองตน (Audit Checklist) 

ในระบบ Google Form ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ท่ีมา : กลุมตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ดาวนโหลดLink 

เพื ่อเปนแนวทางในการนำเขาขอมูลท่ี

สะดวกและรวดเร็ว 

 

Management and Governance 

3.1 ปรับปรุงแผนการขับเคล่ือนการดำเนินงานตัวช้ีวัด 
 

ท่ี กิจกรรม / ขั้นตอน เปาหมาย 

(หนวยนับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมตน – 

สิ้นสุด 

มาตรการ ประเด็นความรู 

1 จัดทำคำสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตดิตาม

ประเมินผล 

1 ฉบับ  ต.ค. 64 P: สนับสนุนใหบุคลากรใน

หนวยงานเปนผูตรวจสอบ

ภายในประจำหนวยงาน 

คณะกรรมการควบคุมภายใน

ประจำหนวยงาน 

R : กำหนดขอตกลง แนว

ปฏิบัติ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

รวมกันและถือปฏิบัติใน

หนวยงาน 

1. คูมือการ

ปฏิบัติงานของผู

ตรวจสอบภายใน

ประจำหนวยงาน 

2 หลักเกณฑ

กระทรวงการคลัง 

วาดวยมาตรฐาน

และหลักเกณฑ

ปฏิบัติการควบคุม

ภายในสำหรับ

หนวยงานภาครัฐ 

พ.ศ. 2561 

3. นโยบายดานการ

ตรวจสอบภายใน 

ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 

2565 

4. คูมือ

ประกอบการ

รายงานตรวจสอบ

เบ้ืองตน (Audit 

Checklist) 

ในระบบ Google 

Form ประจำป 

งบประมาณ พ.ศ. 

2564 

 

2 รายงานการความคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

2564 

 (แบบติดตาม ปค. 5 สวน

งานยอยรอบ 12 เดือน)   

 (แบบ ปค.4 สวนงานยอย) 

-(แบบ ปค.5 สวนงานยอย 

-ตารางวิเคราะหความเสีย่ง/

แผนภูม ิ

1 ครั้ง ต.ค. 64 P: สนับสนุนใหบุคลากรใน

หนวยงานเปนผูตรวจสอบ

ภายในประจำหนวยงาน 

คณะกรรมการควบคุมภายใน

ประจำหนวยงาน 

A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบ

ภายใน การควบคุมภายในและ

แผนบริหารความตอเน่ือง 

(BCP) 

3 รายงานแบบตดิตาม ปค. 5 

สวนงานยอย สำหรบั

ระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 

31 มีนาคม 2565  

 

 

 

 

1 ครั้ง เม.ย. 65 P: สนับสนุนใหบุคลากรใน

หนวยงานเปนผูตรวจสอบ

ภายในประจำหนวยงาน 

คณะกรรมการควบคุมภายใน

ประจำหนวยงาน 

A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบ

ภายใน การควบคุมภายในและ

https://auditold.anamai.moph.go.th/download/audit_2564/02_Nov/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD_Audit_Checklist.pdf
https://auditold.anamai.moph.go.th/download/audit_2564/02_Nov/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD_Audit_Checklist.pdf
https://auditold.anamai.moph.go.th/download/audit_2564/02_Nov/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD_Audit_Checklist.pdf


 

 

 

แผนบริหารความตอเน่ือง 

(BCP) 

 

 

4 จัดทำมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานการควบคุมภายใน 

SOP 

2 เรื่อง 

 

พ.ย. 64,

มิ.ย. 65 

P: สนับสนุนใหบุคลากรใน

หนวยงานเปนผูตรวจสอบ

ภายในประจำหนวยงาน 

คณะกรรมการควบคุมภายใน

ประจำหนวยงาน 

A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบ

ภายใน การควบคุมภายในและ

แผนบริหารความตอเน่ือง 

(BCP) 

B: พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบ

ภายในประจำหนวยงาน 

5 พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐาน/

คูมือการปฏิบัติงาน SOP ท่ี

สอดคลองกับการประเมิน

ควบคุมภายใน และเผยแพร

ข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน 

2 เรื่อง ธ.ค.64 - 

ก.พ. 65 

และ มิ.ย. 

65 

P: สนับสนุนใหบุคลากรใน

หนวยงานเปนผูตรวจสอบ

ภายในประจำหนวยงาน 

คณะกรรมการควบคุมภายใน

ประจำหนวยงาน 

A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบ

ภายใน การควบคุมภายในและ

แผนบริหารความตอเน่ือง 

(BCP) 

B: พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบ

ภายในประจำหนวยงาน 

6 รายงานสรุปผลการติดตาม

การดำเนินงานตัวช้ีวัดตามคำ

รับรองฯ ผานการประชุม

ประจำเดือนและนำข้ึน

เว็บไซตของหนวยงาน 

ภายในวันท่ี 10 ของเดือน

ถัดไป 

9 ครั้ง พ.ย.64 – 

ก.พ. 65 

และ มี.ค.-

ก.ค. 65 

P: สนับสนุนใหบุคลากรใน

หนวยงานเปนผูตรวจสอบ

ภายในประจำหนวยงาน 

คณะกรรมการควบคุมภายใน

ประจำหนวยงาน 

A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบ

ภายใน การควบคุมภายในและ

แผนบริหารความตอเน่ือง 

(BCP) 

7 สื่อสารใหความรูเก่ียวกับ

ควบคุมภายใน ผาน one 

3 เรื่อง พ.ย.64 - 

ก.พ.65และ 

เม.ย. 65 

A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบ

ภายใน การควบคุมภายในและ

การบริหารความเสี่ยง 



 

page เขารวมประชุม/แจง

เวียน 

 

 

B พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบ

ภายในประจำหนวยงาน 

8 รายงานการประชุม

คณะกรรมการควบคุมภายใน  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.

2565 รอบ 6 เดือน 

1 ครั้ง เม.ย. 65 A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบ

ภายใน การควบคุมภายในและ

แผนบริหารความตอเน่ือง 

(BCP) 

R : กำหนดขอตกลง แนว

ปฏิบัติ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

รวมกันและถือปฏิบัติใน

หนวยงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

รายงานติดตามผลการดำเนินงานตัวช้ีวัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

ประจำเดือน มีนาคม 2565  

ผลการดำเนินงาน ตามแผนการขับเคล่ือนระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน 

ท่ี กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย 

(หนวยนับ) 

ระยะเวลา 

เริ่มตน – 

ส้ินสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

1 จ ั ด ท ำ ค ำ ส ั ่ ง แ ต  ง ต้ั ง

คณะกรรมการควบ คุม

ภายใน คณะกรรมการ

ติดตามประเมินผล 

1 ฉบับ ต.ค. 64 P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานเปน

ผ ู ตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน 

คณะกรรมการควบคุมภายในประจำ

หนวยงาน 

R : กำหนดขอตกลง แนวปฏิบัติ ขั้นตอน

การปฏิบัติงานรวมกันและถือปฏิบัติใน

หนวยงาน 

☑ ต.ค. 64 ดำเนินการแลว  (รายละเอียดคลิ๊กแนบ Link )  

2 รายงานการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน

สิ ้นส ุดว ันที ่  30 กันยายน 

2564 

 (แบบติดตาม ปค. 5 สวน

งานยอยรอบ 12 เดือน)   

 (แบบ ปค.4 สวนงานยอย) 

-(แบบ ปค.5 สวนงานยอย 

-ตารางวิเคราะหความเสี่ยง/

แผนภูมิ 

1 คร้ัง ต.ค. 64 P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานเปน

ผ ู ตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน 

คณะกรรมการควบคุมภายในประจำ

หนวยงาน 

A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การ

ควบคุมภายในและแผนบริหารความ

ตอเนื่อง (BCP) 

 

 

 

☑ ต.ค. 64 ดำเนินการแลว (รายละเอียดคลิ๊กแนบ 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 / ข้ันตอน เปาหมาย 

(หนวยนับ) 

ระยะเวลา 

เริ่มตน – 

ส้ินสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

3 รายงานแบบติดตาม ปค. 

5 ส วนงานยอย สำหรับ

ระยะ เวลาดำ เน ิ น ง าน

สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565  

 

1 ครั้ง เม.ย. 65 

 

 

 

 

 

 

P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงาน

เป  น ผ ู  ต ร ว จสอบภ าย ในประจำ

หน วยงาน คณะกรรมการควบคุม

ภายในประจำหนวยงาน 

A: สื ่อสารเรื ่องการตรวจสอบภายใน 

การควบคุมภายในและแผนบริหาร

ความตอเนื่อง (BCP) 

กิจกรรมมีระยะเวลาดำเนินงานเม่ือส้ินสุด 31 มีนาคม. 2565  

🗌🗌 เม.ย. 65 อยูระหวางดำเนินการ  

 

 

4 จ ั ด ท ำ ม า ต ร ฐ า น ก า ร

ปฏ ิบ ัต ิ งานการควบคุม

ภายใน SOP 

2 เรื่อง พ.ย. 64 และ 

มิ.ย. 65 

P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงาน

เป  น ผ ู  ต ร ว จสอบภ าย ในประจำ

หน วยงาน คณะกรรมการควบคุม

ภายในประจำหนวยงาน 

A: สื ่อสารเรื ่องการตรวจสอบภายใน 

การควบคุมภายในและแผนบริหาร

ความตอเนื่อง (BCP) 

B: พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน

ประจำหนวยงาน 

 

 

 

☑ พ.ย. 64 ดำเนินการแลว (รายละเอียดคลิ๊กแนบ Link )  

    

 🗌🗌 มิ.ย. 65 อยูระหวางดำเนินการ  

 

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

(หนวยนับ) 

ระยะเวลา 

เริ่มตน – 

ส้ินสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

5 พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐาน/

คู ม ือการปฏิบัต ิงาน SOP ท่ี

สอดคล องก ับการประเมิน

ควบคุมภายใน และเผยแพร

ข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน 

2 เรื่อง ธ . ค .64 - ก .พ . 

65 และ มิ.ย. 65 

P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานเปนผู

ต ร ว จ ส อ บ ภาย ใ น ประ จ ำ หน  ว ย ง าน 

คณะกรรมการควบค ุมภายในประจำ

หนวยงาน 

A: สื ่อสารเรื ่องการตรวจสอบภายใน การ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

B พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายในประจำ

หนวยงาน 

☑ ธ.ค. 64 ดำเนินการแลว  1 เรื ่อง คือพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการ

ปฏิบ ัต ิงาน Standard Operating Procedure ( SOP) กระบวนงานการ

เบิกจายงบประมาณ (ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ) ราย

ละเอียดคลิ๊ก แนบ Link  โดยกระบวนงานดังกลาวผานความเห็นชอบจาก

ผูอำนวยการและบุคลากรในหนวยงานเรียบรอยแลว รายละเอียดตามรายงาน

การประชุมศรป. ครั้งท่ี 2/2565 เม่ือวันท่ี 29 พ.ย. 64 วาระท่ี 5.1.2.3 ตัวชี้วัด

ท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ Link และกระบวนงานดังกลาว

สอดคลองกับการประเมินผลการควบคุมภายในตามประเด็น (1) ภารกิจ 

โครงสรางของหนวยงาน (2) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน (3) 

ตารางวิเคราะหความเสี่ยงการควบคุมภายใน Link (4) รายงานผลการ

ตรวจสอบภายใน หรือการแกไขตามขอเสนอแนะ/ผูตรวจสอบภายในประจำ

หนวยงาน /กลุ มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย  / หนวยงานตรวจสอบ

ภายนอก (สตง. ปปช. ปปท. คตป. ) Link   

☑ ก.พ. 65 ตามหนังสือกรมอนามัยท่ี  สธ 0903.02/ ว980 

ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2565 เรื่อง แจงยกเลิกการใชงานระบบบริหารการเงิน

การคลัง (D-fins) หนวยงานจึงตองปรับปรุงแกไขกระบวนงานการเบิกจาย

งบประมาณ ( SOP) ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ แกไข

ครั้งที่ 1 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2565 โดยยกเลิกขั้นตอน

กระบวนงานท ี ่ เก ี ่ยวก ับระบบ D-fins รายละเอ ียดในข อ 6 ข ั ้นตอน

กระบวนงาน ขอ6.8  ขอ6.9  และขอ 7 แผนภูมิการทำงาน ลำดับที่ 17 และ 

19 ซึ่งกระบวนงานดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากผูอำนวยการลงนาม 

พรอมเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงาน เรียบรอยแลว Link   

🗌🗌 มิ.ย. 65 อยูระหวางดำเนินการ 

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/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report2_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report2_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/procurement/internal%20control_64.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/procurement/internal%20control_64.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/internal-audit/download?id=71526&mid=596&mkey=m_document&lang=th&did=23250
https://cic.anamai.moph.go.th/th/internal-audit/download?id=71526&mid=596&mkey=m_document&lang=th&did=23250
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/sop/SOP-budget%20-edit1.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/sop/SOP-budget%20-edit1.pdf
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ท่ี กิจกรรม / ข้ันตอน เป  าหมาย 

(หนวยนับ) 

ระยะเวลา 

เ ร ิ ่ ม ต  น  – 

ส้ินสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

6 รายงานสรุปผลการติดตาม

การดำเนินงานตัวชี้วัดตาม

คำ ร ั บ ร อ งฯ  ผ  า นก า ร

ประชุมประจำเดือนและ

น ำ ข ึ ้ น เ ว ็ บ ไ ซ ต  ข อ ง

หนวยงาน ภายในวันที่ 10 

ของเดือนถัดไป 

9 ครั้ง พ.ย.64 - ก.พ. 

65 และ มี.ค.-

ก.ค. 65 

P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงาน

เป  น ผ ู  ต ร ว จสอบภ าย ในประจำ

หน วยงาน คณะกรรมการควบคุม

ภายในประจำหนวยงาน 

A: สื ่อสารเรื ่องการตรวจสอบภายใน 

การควบคุมภายในและแผนบริหาร

ความตอเนื่อง (BCP) 

 

 

☑ ครั้งท่ี 1 พ.ย. 64 ดำเนินการแลว รายละเอียดตามรายงาน

การประชุม ศรป. ครั ้งที ่ 2/65 วันที ่ 29 พ.ย. 64 วาระท่ี 

5.1.2.1 ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน

และแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP) ดาวนโหลด 

☑ ครั้งท่ี 2 ธ.ค. 64 ดำเนินการแลว รายละเอียดตามรายงาน

การประชุม ศรป. ครั ้งที ่ 3/65 วันที ่ 29 ธ.ค. 64 วาระท่ี 

5.1.2.1 ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน

และแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP) ดาวนโหลด 

☑ ครั้งที่ 3 ม.ค.65 ดำเนินการแลว รายละเอียดตามรายงาน

การประชุม ศรป. ครั ้งที ่ 4/65 วันที ่ 31 ม.ค. 65 วาระท่ี 

5.1.2.1 ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน

และแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP) ดาวนโหลด 

☑ ครั้งที่ 4 ก.พ.65 ดำเนินการแลว รายละเอียดตามรายงาน

การประชุม ศรป. ครั ้งที ่ 5/65 วันที ่ 25 ก.พ.65 วาระท่ี 

5.1.2.1 ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน

และแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP) ดาวนโหลด 

☑ ครั้งที่ 5 มี.ค.65 ดำเนินการแลว รายละเอียดตามรายงาน

การประชุม ศรป. ครั ้งที ่ 6/65 วันที ่ 31 มี.ค.65 วาระท่ี 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
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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5.1.2.1 ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน

และแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP) ดาวนโหลด 

🗌🗌 เม.ย. - ก.ค.65 อยูระหวางดำเนินการ 

 

ท่ี กิจกรรม / ข้ันตอน เป  าหมาย 

(หนวยนับ) 

ระยะเวลา 

เ ร ิ ่ ม ต  น  – 

ส้ินสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

7 สื่อสารใหความรูเกี ่ยวกับ

ควบคุมภายใน ผาน one 

page เขารวมประชุม/แจง

เวียน 

3 เรื่อง พ.ย.64 - ก.พ. 

65 และ เม.ย. 

65 

A: สื ่อสารเรื ่องการตรวจสอบภายใน 

การควบคุมภายในและการบริหาร

ความเสี่ยง 

B พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน

ประจำหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

☑ ธ.ค. 64 ดำเนินการแลว จำนวน 1 เรื ่อง โดยสื่อสารให

ความรู ผ าน one page สรุปประชุมเช ิงปฏิบัต ิการ เร ื ่อง 

“แนวทางปฏ ิบ ัต ิตามกฎกระทรวง และหน ั งส ือ เว ียน

กรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง”ระหวางวันที่ 1 – 3 

ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม กรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ จังหวัด

นครราชสีมาดาวนโหลด 

และสื่อสารในเวทีประชุมประจำเดือนของหนวยงาน ในการ

ประชุม ศรป. ครั้งท่ี 3/65 วันท่ี 29 ธ.ค. 64 วาระท่ี 4.3  ดาวน

โหลด 

☑ ม.ค.65 ดำเนินการแลว จำนวน 1 เรื ่อง โดยสื่อสารให

ความรู ผ าน one page สรุปรายงานการเขาร วมโครงการ

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

องคกรโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565ระหวางวันท่ี 

23-25 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมริเวอรตัน อัมพวา 

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ดาวนโหลด 

🗌🗌 เม.ย. 65 อยูระหวางดำเนินการ 

8 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการควบ คุ ม

ภายในประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

1 ครั้ง เม.ย. 65 A: สื ่อสารเรื ่องการตรวจสอบภายใน 

การควบคุมภายในและแผนบริหาร

ความตอเนื่อง (BCP) 

R : กำหนดข อตกลง  แนวปฏ ิบ ั ติ  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานรวมกันและถือ

ปฏิบัติในหนวยงาน 

🗌🗌 เม.ย. 65 อยูระหวางดำเนินการ 

 

  

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
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แผนบริหารความตอเนื่อง (BCP) 

1.3 มีเอกสารสรุปการสื่อสารแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของ

หนวยงาน และภาพถายเปนหลักฐานเชิงประจักษ ตามเอกสารแนบ 4 (ใสไฟล PDF ในรายการขอมูลท่ีนํามาใช ท่ี

ระบบ DOC รายงานคํารับรองการปฏิบัติราชการ)         

 นางจารุมน ผูรับผิดชอบการดําเนินการจัดทําแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity 

Plan: BCP) ของ ศรป. ไดสื่อสารแผน BCP ในการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศประจําเดือน ครั้งท่ี 

6/2565 เม่ือวันท่ี 31 มี.ค. 65 มีบุคลากรของ ศรป. เขารวมประชุมครบทุกคน และมีองคประกอบของคณะทํางาน

บริหารความตอเนื่องของ ศรป. โดยมี ผอ.ศรป. ในฐานะประธานคณะทํางาน เปนประธานการประชุมดังกลาว  

แผน BCP ของ ศรป. ประกอบดวย 12 ขอ 

1 บทนํา 

2 วัตถุประสงค (Objectives) ของการจัดทําแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ 

3 สมมติฐานของแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ (BCP Assumptions) 

4 ขอบเขตของแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ (Scope of BCP) 

5 การวิเคราะหทรัพยากรท่ีสําคัญ 

6 การวิเคราะหเหตุการณสภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ 

7 โครงสรางและทีมงานแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ (Business Continuity Plan Team) 

8 ผลกระทบตอกระบวนการทํางานหรือการใหบริการ 

9 กลยุทธความตอเนื่อง (Business Continuity Strategy) 

10 การวิเคราะหเพ่ือกําหนดความตองการทรัพยากรท่ีสําคัญ 

11 ข้ันตอนการบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการ 

12 กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 

เอกสารแนบ 6
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สรุปสาระสําคัญการส่ือสารแผน BCP ของหนวยงาน ดังนี้ 

1. บทนํา 

การจัดทําแผน BCP เพ่ือให ศรป ไดมีการเตรียมความพรอม และสามารถนําไปใชในการตอบสนองและ

ปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณฉุกเฉินตาง ๆ ท้ังท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ อุบัติการณโรคระบาด 

หรือการมุงรายตอองคกร ฯลฯ โดยไมใหสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินดังกลาวสงผลให ศรป. ตองหยุดการ

ดําเนินงาน หรือไมสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง  

2. วัตถุประสงค (Objectives) ของการจัดทําแผนดําเนนิธุรกิจอยางตอเนื่องฯ   

เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินงาน เตรียมความพรอมในการรับมือกับ

สภาวะวิกฤต และลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินงานหรือการใหบริการ บรรเทาความเสียหายใหอยู

ระดับท่ียอมรับได ใหผูบริหาร หนวยงานในสังกัดกรมอนามัยและผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) มีความ

เชื่อม่ันในศักยภาพของ ศรป. แมตองเผชิญกับเหตุการณรายแรงและสงผลกระทบจนทําใหการดําเนินงานตอง

หยุดชะงัก 

3. สมมติฐานของแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ (BCP Assumptions) จัดทําข้ึนแผน BCP ของ 

ศรป. อยูภายใตสมมติฐาน ดังตอไปนี้  

แผน BCP ของ ศรป. ครอบคลุมถึงสถานการณ หรือเหตุการณ ท่ีทําใหเกิดความเสียหายตอสถานท่ี 

ระบบงาน อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการทํางาน และเอกสารขอมูลท่ีสําคัญท่ีเปนไปไดในแตละกรณี ท้ังนี้

เหตุการณฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน ไมไดสงผลกระทบตอสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง ระบบงาน อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชใน

การทํางาน และเอกสารขอมูลท่ีสําคัญท่ีไดมีการจัดเตรียมไว 

4. ขอบเขตของแผนดําเนินธรุกิจอยางตอเนื่องฯ (Scope of BCP)  

แผน BCP ฉบับนี้ ใชสําหรับเปนแนวทางในการปฏิบัติ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉิน 

เหตุการณท่ีมีผลกระทบตอกิจกรรมหลักของ ศรป. ประกอบดวยเหตุการณตอไปนี้  

1) เหตุการณโรคระบาดตอเนื่อง 

2) เหตุการณอุทกภัย 

3) เหตุการณอัคคีภัย 

4) เหตุการณชุมนุมประทวง/จลาจล 

5) เหตุการณผลกระทบดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

5. การวิเคราะหทรัพยากรท่ีสําคัญ  

สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น เพ่ือให ศรป. สามารถบริหารจัดการการ

ดําเนินงานของหนวยงานใหมีความตอเนื่อง การจัดหาทรัพยากรท่ีสําคัญจึงเปนสิ่งจําเปน และตองระบุไวในแผน

ดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ ซ่ึงการเตรียมการทรัพยากรท่ีสําคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน 5 ดาน ดังนี้ 
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1) ผลกระทบดานอาคาร/ สถานท่ีปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําใหสถานท่ีปฏิบัติงาน

หลักไดรับความเสียหายหรือไมสามารถใชสถานท่ีปฏิบัติงานหลักได และสงผลใหบุคลากรไมสามารถเขาไป

ปฏิบัติงานไดชั่วคราวหรือระยะยาว  

2) ผลกระทบดานวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ/ การจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญ หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึน

ทําใหไมสามารถใชงานวัสดุอุปกรณท่ีสําคัญได 

3) ผลกระทบดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลท่ีสําคัญ หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําใหระบบงาน

เทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือขอมูลท่ีสําคัญไมสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานไดตามปกติ 

4) ผลกระทบดานบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําใหบุคลากรหลักไมสามารถมาปฏิบัติงาน

ไดตามปกติ  

5) ผลกระทบดานคูคา/ ผูใหบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนทําใหคูคา/  

ผูใหบริการ/ ผูมีสวนไดสวนเสีย ไมสามารถติดตอหรือใหบริการหรือสงมอบงานได 

 

6. การวิเคราะหเหตุการณสภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ 

เหตุการณสภาวะวิกฤต 

 

ผลกระทบ 

ดานอาคาร/ 

สถานท่ี

ปฏิบัติงานหลัก 

ดานวัสดุอุปกรณ

ท่ีสําคัญ และการ

จัดหา/จัดสง 

ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

ขอมูลท่ีสําคัญ 

ดาน 

บุคลากร

หลัก 

คูคา/ 

ผูใหบริการ/ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

1 เหตุการณโรคระบาด

ตอเน่ือง 

     

2 เหตุการณอุทกภัย      

3 เหตุการณอัคคภีัย        

4 เหตุการณชุมนุมประทวง/ 

จลาจล 

        

5 เหตุการณผลกระทบดาน

เทคโนโลยีดิจิทัล 

          

 

7. โครงสรางและทีมงานแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ (Business Continuity Plan Team)  

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศไดแตงตั้งคณะทํางานบริหารความตอเนื่องของหนวยงาน เพ่ือใหสามารถ

ปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองานบริการท่ีสําคัญไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพแมเกิดสภาวะวิกฤติ โดยมี

องคประกอบ ดังนี้   

 1. ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  ประธานคณะทํางาน 

 2. นางสาวปนอนงค เครือซา    คณะทํางาน 
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 3. นายพศิน พิริยหะพันธุ     คณะทํางาน 

 4. นางสาวสุพัตรา ทางาม     คณะทํางาน 

 5. นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ    คณะทํางาน 

 6. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย    คณะทํางาน 

 7. นางสาวสมประสงค ภาผล    คณะทํางาน 

 8. นางสาวมนสินี น้ําจันทร    ผูประสานงาน/คณะทํางานและเลขานุการ 

 

โครงสรางคณะทํางานบริหารความตอเนื่องศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

 

 

 

 

 

      

 เพ่ือใหแผน BCP ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผลจึงไดกําหนดตัวบุคลากรหลักและบุคลากรสํารอง และบทบาทหนาท่ีของคณะทํางานบริหารความ

ตอเนื่องและทีมงาน ดังนี้ 

 1. ประธานคณะทํางานบริหารความตอเนื่อง รับผิดชอบงานอํานวยการ/สั่งการ 

 2. ผูประสานงาน/เลขานุการคณะทํางานบริหารความตอเนื่อง รับผิดชอบในการติดตอและประสานงาน

ภายใน ศูนยความรวมมือระหวางประเทศตามกระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 

 3. ทีมบริหารความตอเนื่อง มีหนาท่ีในการรวมมือ ดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกูคืนเหตุการณฉุกเฉินใน

สวนงานของตนเองใหกลับสูภาวะปกติโดยเร็วตามแผน BCP 

 ซ่ึงแตละตําแหนงมีหนาท่ีในการรวมมือดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกูคืนเหตุการณฉุกเฉินในแตละสวน

งานใหกลับสูภาวะปกติโดยเร็ว ตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความตอเนื่อง (BCP Team) ท่ี

กําหนดใหเปนบุคลากรหลัก ในกรณีท่ีบุคลากรหลักไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหบุคลากรสํารองรับผิดชอบ

บทบาทของบุคลากรหลักไปกอน จนกวาจะไดมีการมอบหมายและแตงข้ึนข้ึนโดยหัวหนาคณะทํางานบริหารความ

ตอเนื่องในการบริหารความตอเนื่องและกอบกูคืน   

ผูประสานงาน/เลขานกุาร 
มนสนิี น้ําจนัทร 

คณะทํางาน 

ปนอนงค 

เครือซา 

คณะทํางาน 

พศิน  

พิริยหะพันธุ

  

คณะทํางาน 

สุพัตรา  

ทางาม 

 

 คณะทํางาน 

จิราภรณ สุมต๊ิบ 

 

 

คณะทํางาน 

เปรมรัตนา 

วัชโรทัย 

 

คณะทํางาน 

สมประสงค 

ภาผล 

 

ประธานคณะทํางานบริหารความตอเนื่อง 

ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 
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8. ผลกระทบตอกระบวนการทํางานหรือการใหบริการ  

 เกณฑการพิจารณาผลกระทบ เปนเกณฑการพิจารณาความเสียหายหรือความรุนแรงของเหตุการณท่ี

เกิดข้ึนตอการปฏิบัติงาน และสงผลตอขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือการใหบริการลดลง โดยแบงระดับ

ผลกระทบเปน 4 ระดับ ดังตารางเกณฑการพิจารณาระดับของผลกระทบ 

ระดับผลกระทบ หลักเกณฑการพิจารณาผลกระทบ 

สูงมาก - สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการลดลงมากกวารอยละ 50 

สูง - สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการลดลงตั้งแตรอยละ 25 ไมเกินรอยละ 50 

ปานกลาง - สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือใหบริการลดลงตั้งแตรอยละ 10 ไมเกินรอยละ 25 

ต่ํา -  สงผลใหขีดความสามารถในการดําเนินงานหรือการใหบริการลดลงตั้งแตรอยละ 5 ไมเกินรอยละ 10 

หมายเหตุ : สามารถกําหนดระดับผลกระทบไดตามความเหมาะสม เชน สูง/ปานกลาง/ต่ํา หรือ สูงมาก/สูง/ปาน

กลาง/ต่ํา/ไมเปนสาระสําคัญ เปนตน 

 

กระบวนงานสําคัญศูนยความรวมมือระหวางประเทศ   

 ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ไดพิจารณากระบวนงานสําคัญ หากเกิดเหตุการณฉุกเฉินภาวะวิกฤต

และเกิดผลกระทบตอการดําเนินงาน จํานวน 3 กระบวนงาน ดังนี้ 

 1. งานยุทธศาสตรและประสานความรวมมือ 

 2. งานวิเทศสัมพันธ 

 3. งานอํานวยการ 

 

 การประเมินระดับผลกระทบตอกระบวนงานท่ีสําคัญของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ไดกําหนด

ระยะเวลาเปาหมายในการกลับมาดําเนินงาน หรือฟนคืนสภาพใหไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดเปนชวงเวลา 1 วัน 

3 วัน 7 วัน 15 วัน และ 30 วัน ซ่ึงระยะเวลาดังกลาว หมายถึง ระยะเวลาภายหลังจากเกิดอุบัติการณข้ึน ท่ีทําให

การดําเนินงานหรือการใหบริการตองกลับคืนสภาพเดิม กิจกรรมตองกลับมาดําเนินการไดและทรัพยากรตองไดรับ

การฟนฟู ตามตารางดังนี้ 
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ตารางท่ี 4 ตารางแสดงผลกระทบตอกระบวนงานท่ีสําคัญหรือการใหบริการ (Business Impact Analysis) 

 

กระบวนงานท่ีสําคัญ/กจิกรรม 
ระดับผลกระทบ 

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ 

1 วัน 3 วัน 7 วัน 15 วัน 30 วัน 

1. งานยุทธศาสตรและประสานความรวมมือ ปานกลาง      

2. งานวิเทศสัมพันธ ปานกลาง      

3. งานอํานวยการ ปานกลาง      

 สําหรับกระบวนงานอ่ืน ๆ ท่ีประเมินแลว อาจไมไดรับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความยืดหยุน

สามารถชะลอการดําเนินงานและการใหบริการได โดยใหผูบริหารของฝายงานประเมินความจําเปนและเหมาะสม 

ท้ังนี้ หากมีความจําเปนใหปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความตอเนื่องเชนเดียวกับกระบวนงานหลัก 

9. กลยุทธความตอเนื่อง (Business Continuity Strategy) 

 กลยุทธความตอเนื่อง เปนแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรใหมีความพรอมตอการ

ปฏิบัติงานใหเกิดความตอเนื่องเม่ือเกิดสภาวะวิกฤต ซ่ึงพิจารณาทรัพยากรใน 5 ดาน ดังตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 กลยุทธความตอเนื่อง (Business Continuity Strategy)  

ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่อง 

 

อาคาร/ สถานท่ี

ปฏิบัติงาน

สํารอง 

 กําหนดใหใชพื้นที่ปฏิบัติงานสํารองที่ไดรับคัดเลือก โดยมีการสํารวจ

ความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการเตรียมความพรอม 

กับหนวยงานเจาของพื้นที่ (สวนกลาง กรมฯ พิจารณาให ศอ 5 

ราชบุรีและสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เปน พท.สํารอง ) 

 กําหนดใหปฏิบัติงานที่บาน สําหรับภารกิจที่ไมไดรับผลกระทบหรือ

มีลักษณะงานที่สามารถปฏิบัติงานที่บานได 

 เหลื่อมเวลาการปฏิบัติราชการ 

 ในกรณีที่ประเมินแลวมีความเสียหายขยายเปนวงกวางและมีระยะ

เวลานานเกิน 1 เดือน กําหนดใหใชพื้นที่ปฏิบัติงาน สํารอง ศูนย

อนามัยที่อยูสามารถเดินทางสะดวกตอการ ปฏิบัติงาน โดยมี

ระยะทางไมเกิน 120 กิโลเมตร โดยมี การสํารวจความเหมาะสม

ของสถานที่ ประสานงาน และ การเตรียมความพรอมลวงหนา 
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ทรัพยากร กลยุทธความตอเนื่อง 

 

วัสดุอุปกรณท่ี

สําคัญ / การ

จัดหาจัดสงวัสดุ

อุปกรณท่ีสําคัญ 

 กําหนดใหมีการจัดหาคอมพิวเตอรสํารอง พรอมอุปกรณที่สามารถ

เชื่อมโยงตอผานอินเทอรเน็ตเขาสูระบบเทคโนโลยีของสวนกลาง 

 กําหนดใหใชคอมพิวเตอรแบบพกพา (Laptop/Tablet) ของ 

เจาหนาที่หนวยงานไดเปนการชัว่คราวหากมีความจําเปน 

เรงดวนในชวงระหวางการจัดหาคอมพิวเตอรสํารอง 

 กําหนดใหงานพัสดุจัดเก็บวัสดุสิ้นเปลืองในปริมาณที่เหมาะสม 

 

เทคโนโลยี 

สารสนเทศและ 

ขอมูลท่ีสําคัญ 

 ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญของ

หนวยงานเปนแบบรวมศูนย และเชื่อมโยงระบบเครือขายผาน

อินเทอรเน็ตเพื่อการใชงาน ดังนั้น หากเกิดภาวะฉุกเฉินใหรอจนกวา

ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของสวนกลางจะกลับมาใช

งานไดตามปกติ 

 กําหนดใหเจาหนาที่ดานเทคโนโลยีสารสนเทศจัดใหมีระบบการ

สํารองขอมูลไวในสถานที่อ่ืน 

 จัดเก็บขอมูลเขาสูระบบฐานขอมูลกลาง ที่สามารถเขาถึงไดจาก

สถานที่อ่ืน ๆ ภายนอกสํานักงาน เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานทุกคน

สามารถเขาถึงขอมูล และนําไปใชในการปฏิบัติภารกิจของหนวยงาน 

 

บุคลากรหลัก  กําหนดใหใชบุคลากรทดแทนภายในหนวยงานเดียวกันกอน 

 กําหนดใหมีการเปลี่ยนเวรบุคลากรเพื่อ Rotate งานและการ

ปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง  

 จัดเตรียมพนักงานขับรถยนตเพื่อติดตอประสานงานกับบุคคล และ

สวนราชการอ่ืน ๆ 

 

คูคา/ผู ใหบริการท่ี

สําคัญ/ผู มี ส วนได

สวนเสีย 

 ประสานงาน/ประชุมโดยใชระบบส่ือสารในรูปแบบตาง ๆ โดยเนนการ 

ติดตอ ส่ือสารผานชองทางอิ เ ล็กทรอนิกส  และออนไลน  เชน เ ว็บไซต 

Facebook e-mail Line เปนตน  

 มีรายชื่อผูประสานงาน พรอมระบุชองทางการติดตอ เพ่ือใหการใหบริการกับ

หนวยงานอื่นๆ เกิดความตอเน่ือง เชน เบอรโทรศัพท อีเมลกลาง ฯลฯ 

 การสงหนังสือราชการผานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

 ปร ะ ช า สั ม พั น ธ ข อ มู ล  ข า ว ส า ร  ผ า น ช อ ง ท า ง ก า ร ส่ื อ ส า ร ต า ง  ๆ  

โดยเนนการส่ือสารผานออนไลน 
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10. การวิเคราะหเพ่ือกําหนดความตองการทรัพยากรท่ีสําคัญ 

1) ดานสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement)  

ตารางท่ี 6 ระบุพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานสํารอง  

สถานท่ีปฏบัิติงานสํารอง 

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ 

1 วัน 3 วัน 7 วัน 15 วัน 30 วัน 

พ้ืนท่ีสําหรับสถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง  

(เฉพาะบุคลากรหลักท่ีไปปฏิบัติงาน ณ พ้ืนท่ีสํารอง) 

- สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (ตามท่ีแผน BCP กรม กําหนด) 

 

262 ตารางเมตร 

2) ความตองการดานวัสดุอุปกรณ (Equipment & Supplies Requirement) จัดเตรียมในกรณี

สถานการณฉุกเฉินท่ีทําใหบุคลากรมาสามารถเขามาปฏิบัติงานท่ีอาคารของหนวยงานได 

ตารางท่ี 7 ระบุจํานวนวัสดุอุปกรณท่ีตองการ 

วัสดุอุปกรณท่ีตองการ 
แหลงท่ีมาของ

วัสดุ 

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ 

1 วัน 3 วัน 7 วัน 15 วัน 30 วัน 

Notebook สวนกลาง กลุมอํานวยการ 5 เครื่อง สําหรับเจาหนาท่ี ศรป. 

โทรศัพทมือถือสวนกลาง กลุมอํานวยการ 1 เครื่อง สําหรบัเจาหนาท่ี ศรป. 

เครื่องถายเอกสาร+ปริ๊นเตอรสวนกลาง กลุมอํานวยการ 1 เครื่อง สําหรบัเจาหนาท่ี ศรป. 

รถยนตสวนกลางพรอมคนขับ กลุมอํานวยการ 1 คัน สําหรับเจาหนาท่ี ศรป. 

3) ความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูล (IT & Information  Requirement) 

ตารางท่ี 8 ระบุความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูล 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และขอมูลท่ีตองการ 

 

ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ 

1 วัน 3 วัน 7 วัน 15 วัน 30 วัน 

ระบบ อินเทอรเน็ต / อินทราเน็ต   งาน IT ศรป. ✓     

Air card/ WiFi งาน IT ศรป. ✓     



9 
 

4) ความตองการดานบุคลากรสําหรับความตอเนื่องเพ่ือปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)  

ตารางท่ี 9 ความตองการดานบุคลากรในการปฏิบัติงาน  

บุคลากรท่ีตองการ 
จํานวนบุคลากรท่ีตองการตามระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ 

1 วัน 3 วัน 7 วัน 15 วัน 30 วัน 

จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานท่ี 

สํานักงาน /สถานท่ีปฏิบัติงานสาํรอง 

ผูอํานวยการ ศรป. และเจาหนาท่ี จํานวน 8 คน  

จํานวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดังกลาว ไดแก ผูอํานวยการ และเจาหนาท่ีเทาท่ีมีความจําเปนตองมาปฏิบัติ

หนาท่ีท่ีสํานักงาน/สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง เพ่ือความตอเนื่องในการดําเนินงานในกรณีเกิดสถานการณฉุกเฉิน 

5) ความตองการดานผูใหบริการท่ีสําคัญ (Service Requirement)  

ตารางท่ี 10 ความตองการดานผูใหบริการท่ีสําคัญ 

 

ผูใหบริการ 

ระยะเวลาเปาหมายในการฟนคืนสภาพ 

1 วัน 3 วัน 7 วัน 15 วัน 30 วัน 

ผูใหบริการเครือขายอินเตอรเน็ต (ประสานกอง

แผนงาน ผูดูแลระบบ) 

     

ผูใหบริการไฟฟา (ประสานงานอาคารสถานท่ี 

สํานักงานเลขานุการกรมอนามัย) 

     

11. ข้ันตอนการบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการ 

 ศูนยความรวมมือระหวางประเทศกําหนดแนวทางการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต เปน 3 ระยะ 

ไดแก การตอบสนองตอเหตุการณทันที (ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองตอเหตุการณในระยะแรก (2-7 วัน) 

การตอบสนองตอเหตุการณและการกูคืนกระบวนการปฏิบัติงานระยะเวลาเกิน 7 วัน  

 ตามตารางทายนี้ คือการจัดเตรียมสําหรับทีมบริหารความตอเนื่อง ในการดําเนินการรวบรวม 

ตรวจสอบสถานการณ และรายงานใหคณะทํางานบริหารความตอเนื่องทราบเปนระยะ ๆ ตามกรอบเวลา โดย

ตรวจสอบการดําเนินงานตามข้ันตอนและกิจกรรมของผูรับผิดชอบ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 11 ข้ันตอนการบริหารความตอเนื่องสําหรับทีมบริหารความตอเนื่อง เพ่ือรวบรวม ตรวจสอบสถานการณ 

 และรายงาน 

 การตอบสนองตอเหตุการณทันที (ภายใน 24 ชั่วโมง) 

ขั้นตอนและกจิกรรม ผูรับผิดชอบ ดําเนินการแลวเสร็จ 

 แจงเหตุฉุกเฉิน วิกฤตตามกระบวนการ Call Tree ใหกับ

บุคลากรในหนวยงานทราบ ภายหลังไดรับแจงจากหัวหนา

คณะบริหารความตอเนื่องของกรมอนามัย 

ประธานคณะบริหารความ 

ตอเนื่องของ ศรป. 

 

 จัดประชุมทีมงานบริหารความตอเนื่องเพื่อประเมินความ 

เสียหายผลกระทบตอการดําเนินงาน การใหบริการ และ 

ทรัพยากรสําคัญที่ตองใชในการบริหารความตอเนื่อง 

 ทบทวนกระบวนงานที่มีความเรงดวนหรือสงผลกระทบ

อยางสูง (หากไมดําเนินการ) ดังนั้น จําเปนตองดําเนินงาน 

หรือปฏิบัติดวยมือ (Manual Processing) 

ทีมงานบริหารความ

ตอเนื่องของ ศรป. 

 

 ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรใน ศรป.ที่ไดรับบาดเจ็บหรือ

เสียชีวิต 

หัวหนาทีมบริหารความ 

ตอเนื่องของ ศรป. 

 

 

 รายงานคณะบริหารความตอเนื่องของกรมอนามัย โดย

ครอบคลุมประเด็นดังนี้ 

- จํานวนและรายชื่อบุคลากรที่ไดรับบาดเจบ็/เสียชีวิต 

- ความเสียหายและผลกระทบตอการดําเนินงานและ 

การใหบริการ 

- ทรัพยากรสําคัญที่ตองใชในการบริหารความตอเนื่อง 

กระบวนงานที่มีความเรงดวนและสงผลกระทบ 

อยางสูงหากไมดําเนนิการ และจําเปนตองดาํเนินงานหรือ

ปฏิบัติงานดวยมือ (Manual Processing) 

หัวหนาทีมบริหารความ 

ตอเนื่องของ ศรป. 

 

 

 *ในการปฏิบัติการใดๆ ใหบุคลากรคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืนๆและปฏิบัติ

ตามแนวทางแผนฯ และข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีศรป.กําหนดไวอยางเครงครัด 
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 การตอบสนองในระยะส้ัน (2-7 วัน) 

ขั้นตอนและกจิกรรม ผูรับผิดชอบ ดําเนินการแลวเสร็จ 

 ติดตามสถานะภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากร ที่

ไดรับผลกระทบ ประเมินความจําเปนและระยะเวลา

ที่ตองใชในการกอบกูคืน 

ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ ศรป.  

 ตรวจสอบความพรอมและขอจํากัดในการจัดหา

ทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง

ไดแก 

ทีมงานบริหารความตอเน่ืองของ ศรป.  

 - สถานทีป่ฏิบัตงิานสํารอง   

 - วัสดุอุปกรณที่สําคัญ   

- เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ   

- บุคลากรหลัก   

- ผูรับบริการและผูมีส วนไดสวนเสีย/คูคา/ผู 

  ใหบริการที่สําคัญ 

  

 รายงานหัวหนาคณะกรรมการบริหารความตอเนื่อง
ของหนวยงานเก่ียวกับความพรอมขอจํากัดและ
ขอเสนอแนะในการจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตองใช ใน
การบริหารความตอเนื่อง 

ทีมบริหารความตอเนื่องที่รับผดิชอบ

การจัดหาทรัพยากรที่จําเปน 

 

 ประสานงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรที่

จําเปนตองใชในการบริหารความตอเนื่อง 

ทีมบริหารความตอเนื่องของหนวยงาน  
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 การตอบสนองตอเหตุการณและการกูคืนกระบวนการปฏิบัติงานระยะเวลาเกิน 7 วัน 

 

ขั้นตอนและกจิกรรม ผูรับผิดชอบ ดําเนินการแลวเสร็จ 

 ติดตามสถานภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรที่ไดรับ

ผลกระทบ และประเมินความจําเปนและระยะเวลาที่ตอง

ใชในการกอบกูคืน 

ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ 

ศรป. 

 

 ระบุทรัพยากรที่จําเปนตองใชเพื่อดําเนินงานและใหบริการ

ตามปกติ 

ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ 

ศรป. 

 

  รายงานหัวหนาคณะบริหารความตอเนื่องของหนวยงาน

สถานภาพการกอบกูคืนมาของทรัพยากรที่ไดรับผลกระทบ 

และทรัพยากรที่จําเปนตองใชเพื่อดําเนินงานและใหบริการ

ตามปกติ 

ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ 

ศรป. 

 

 

 

 

 แจ ง ส รุ ป สถานก า รณ แ ล ะกา ร เ ต รี ยมคว ามพร อ ม 

ดานทรัพยากรตาง ๆ เพื่อดําเนินงานและใหบริการตามปกติ

ใหกับบุคลากรในหนวยงาน 

ทีมงานบริหารความตอเนื่องของ 

ศรป. 

 

 

 

12. กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 

เพ่ือใหแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ (BCP) สามารถนําไปปฏิบัติใชไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล ศูนยความรวมมือระหวางประเทศจึงกําหนดใหมีกระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ข้ึน โดย

กระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจงเหตุฉุกเฉินใหกับสมาชิกในทีมบริหารความตอเนื่อง เพ่ือใหสามารถ

บริหารจัดการในการติดตอบุคลากรของหนวยงานภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤต 

 กระบวนการ Call Tree เริ่มตนท่ีประธานคณะบริหารความตอเนื่องแจงใหผูประสานงานคณะบริหาร 

ความตอเนื่องทราบถึงเหตุการณฉุกเฉิน เพ่ือใหผูประสานงานฯ แจงใหทีมบริหารความตอเนื่องรับทราบเหตุการณ

ฉุกเฉินและการประกาศใชแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ จากนั้นทีมบริหารความตอเนื่องของแตละฝายมีหนาท่ี

แจงไปยังบุคลากรภายในฝายเพ่ือรับทราบ ตามผังกระบวนการแจงเหตุฉุกเฉินตาม Call Tree ดังนี้ 
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ในเวลา 
ทําการ 

นอกเวลา 
ทําการ 

ผังกระบวนการแจงเหตุฉุกเฉินตาม Call Tree 

 

ลําดับ ผังกระบวนการ ผูรับผิดชอบ รายละเอียด 

1  

 

 

 

อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมอนามัยประกาศเหตุฉุกเฉินและประกาศใชแผน

ดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง 

 

2  

 

ประธานคณะทํางาน

บริหารความตอเน่ือง

ของ ศรป. 

ประธานคณะทํางานฯ แจงใหผูประสานงานคณะทํางานฯ 

ทราบ 

 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูประสานงาน

คณะทํางานฯ 

ผูประสานคณะทํางานฯ แจงประธานคณะทํางานบริหารความตอเนือ่ง ศรป. 

ทราบ 

1. ถาเหตุการณเกิดข้ึนในเวลาทําการ ใหดาํเนินการติดตอบุคลากรหลักโดย

ติดตอผานเบอรโทรศัพทของหนวยงานเปนชองทางแรก 

2. ถาเหตุการณเกิดข้ึนนอกเวลาทําการสถานที่ปฏิบัติงานหลักไดรับผลกระทบ 

ใหดําเนินการติดตอบุคลากรหลักโดยติดตอผานเบอรโทรศัพทมอืถือเปน

ชองทางแรก 

ถาสามารถติดตอไดใหแจงขอมูลแกบุคลากรของ ศรป. ทราบ ดังตอไปนี ้

- สรุปสถานการณของเหตกุารณฉกุเฉินและการประกาศใชแผนดําเนนิธรุกจิ

อยางตอเนื่อง 

- เวลาและสถานที่สําหรับการนัดประชมุเรงดวนสําหรับผูบริหารและ

คณะทํางานบริหารความตอเนือ่ง 

- ขั้นตอนและวธิีปฏิบัติ เพ่ือบริหารความพรอมตอสภาวะวกิฤตตอไป เชน 

สถานที่รวมพลในกรณทีี่มกีารยายสถานทีท่าํงาน ฯลฯ 

ชวงเวลา 

ผานเบอร 

โทรศัพทมือถือ 

 

ผานเบอรโทรศัพท

ของหนวยงาน 

ประกาศเหตุฉุกเฉินและ 

ประกาศใชแผน BCP 

แจงเหตุฉุกเฉิน 

แจงเหตุฉุกเฉิน 
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4  

 

ผูประสานงาน

คณะทํางานบรหิาร

ความตอเน่ือง 

ผูประสานงานแจงขอมูลท้ังหมดของสถานการณไปยังบุคลากร

ภายในทีมฯ ไดรับทราบเหตุการณฉุกเฉิน 

 

5  

 

ผูประสานงาน

คณะทํางานบรหิาร

ความตอเน่ือง 

ผูประสานงานคณะทํางานฯ รายงานสรุปความพรอมของ 

ศรป. ในการบรหิารความพรอมตอสภาวะวิกฤต รวมท้ังความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ ศรป. 

6  

 

ผูประสานงาน

คณะทํางานบรหิาร

ความตอเน่ือง 

 

ผูประสานงานคณะทํางานฯ รายงานสถานการณท้ังหมดของ  

ศรป.ใหคณะทํางานบริหารความตอเน่ืองทราบ 

รายงานสรุปความพรอม 

แจงเหตุฉุกเฉิน 

รายงาน 
สถานการณทั้งหมด 

จบ 
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แบบตรวจสอบความครบถวนของแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (BCP Checklist) 

รายการตรวจสอบ มี ไมมี 

สวนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐาน   

1.1 กอนหนานี้มีแผนเดิมอยู  ☐  

1.2 แผน BCP ที่จัดทําข้ึนในคร้ังนี้สามารถรองรับเหตุการณ ดังตอไปนี ้   
• เหตุการณอุทกภัย     ☐ 
• เหตุการณอัคคีภัย  ☐ 

• เหตุการณวาตภัย  ☐  
• เหตุการณชุมนุมประทวงจลาจล  ☐ 
• เหตุการณโรคระบาดตอเนื่อง  ☐ 
• เหตุการณผลกระทบดานเทคโนโลยีดิจิทัล  ☐ 
• เหตุการณไฟฟาดับวงกวาง ☐  
• เหตุการณกอการราย ☐  
• เหตุการณแผนดินไหว ☐  

สวนที่ 2 องคประกอบตามแนวทางของการจัดทํา BCP   
2.1 ทีมงานแผนดําเนนิธุรกิจอยางตอเนื่อง  ☐ 
2.2 ผลกระทบตอกระบวนการทํางานหรือการใหบริการ (BIA)  ☐ 
2.3 ความตองการทรัพยากรทีส่าํคัญ   ☐ 

2.4 กลยุทธและแนวทางในการบริหารความตอเนื่อง   
• ดานอาคาร /สถานที่ปฏิบัติงานสาํรอง   ☐ 
• ดานวสัดุอุปกรณที่สาํคัญ/การจัดหา จัดสงวสัดุอุปกรณที่สาํคัญ  ☐ 
• ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สําคัญ  ☐ 
• ดานบุคลากร  ☐ 
• ดานคูคา/ผูใหบริการที่สําคัญ /ผูมีสวนไดสวนเสีย   ☐ 

2.5 กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)  ☐ 
2.6 ข้ันตอนการบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการ  ☐ 
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ภาพถายการส่ือสารแผน BCP ในการประชุมประจําเดือนศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  

เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2565  

 

 

 

นางจารุมน บุญสิงห และนางสาวมนสินี น้ําจันทร 

สรุปการสื่อสารแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ศรป. 

วันท่ี 31 มีนาคม 2565  

 



เอกสารแนบ 7 
รายงานการตดิตามผลการขบัเคลือ่นการด าเนนิงาน 

ตัวชีว้ดัที ่2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู ่น่าท างาน มชีวีติชวีา และเสรมิสรา้งคณุภาพชวีติ 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดอืนหลัง) 

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 

 

2 ครัง้ พ . ย .  64- 
ม.ีค.65 

Partnership มาตรการสรา้ง
การมสีว่นรว่มระหวา่ง 
ผูบ้รหิารกรมอนามยั 
ผูอ้ านวยการ และบคุลากร
ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่ง
ประเทศ 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน การ
พัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู ่น่า

ท างาน เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติ

และความสขุของคนท างาน 
(Healthy Workplace Happy 

for Life) 

ครัง้ที ่1 คลิ๊กทีน่ี่ 

ครัง้ที ่2 คลิ๊กทีน่ี่ 

 

 

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 าเนนิการการ

พัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู ่น่า
ท างาน เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติ

และความสขุของคนท างาน 
(Healthy Workplace Happy 

for Life)  

 พ.ย.64 คลิ๊กทีน่ี่ 
 ม.ีค.65 คลิ๊กทีน่ี ่

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 คลิ๊กทีน่ี่ 
 ม.ีค.65 คลิ๊กทีน่ี ่

4 จัดท า ท าเนยีบผูรั้บบรกิาร ผูรั้บ ที่
สนับสนุนการด าเนนิงานสง่เสรมิ
สขุภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 
 

2 ครัง้ พ . ย .  6 4 
และ ม.ิย.65 

Partnership   พ.ย.64 คลิ๊กทีน่ี่ 
 ม.ีค.65 คลกิทีน่ี ่

5. จัดท าแผนปฏบิตักิาร การพฒันา
สถานทีท่ างานน่าอยู ่น่าท างาน ฯ 
 

2 ครัง้ พ . ย . 6 4 
และ ม.ิย.65 

Partnership  พ.ย.64 คลิ๊กทีน่ี ่
 ม.ีค.65 คลิ๊กทีน่ี ่

6 จัดท ามาตรฐานการปฏบิตังิาน SOP 
ตัวชีว้ดัที ่2.2  

1 ฉบบั 1- 30 พ.ย. 
64 

Regulation and Legislation   คลิ๊กทีน่ี่ 
 
 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report6_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2._1.1_analysis%20results.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report6_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2._1.2_client%20Analysis.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2_1.2_Analysis_User_R2.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2._1.3_service%20recipient%20office.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2_1.3_User_C-SH_R2.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report6_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2_SOP.pdf
phattanan.v
Rectangle



ที ่ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา มาตรการ ประเด็นความรูท้ีใ่ห ้
ผูรั้บบรกิาร 

ผลการด าเนนิการ 

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 

  คลิ๊กทีน่ี ่

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 
คลิ๊กทีน่ี ่

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 
 คลิ๊กทีน่ี ่

11 การสนับสนุนใหบ้คุลากรเขา้รว่ม
กจิกรรมทางกายทกุรปูแบบ 

13 คน พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

 ด าเนนิการแลว้ 

 คลิ๊กทีน่ี ่

12 การสนับสนุนใหบ้คุลากรมคีวามรู ้
ทางโภชนาการ 

1 ครัง้ พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

สือ่ประชาสมัพันธส์ านัก
โภชนาการ 

ยงัไมถ่งึรอบระยะเวลา
ด าเนนิการ 

13 การตอบแบบประเมนิภาวะสขุภาพ
บคุลากรกรมอนามยั(ภาคผนวก ง) 

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

14 การตอบแบบประเมนิคณุภาพชวีติ
การท างานของบคุลากรกรมอนามยั 

10 คน ม.ค.65 Partnership  ด าเนนิการแลว้ ม.ค.65 
คลิ๊กทีน่ี ่

15 ผลการประเมนิตามเกณฑก์าร
ประเมนิตามนโยบาย HWP.ระดับด ี

1 ครัง้ ธ .ค . 64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน HWP. 
 

 คลิ๊กทีน่ี ่

16 ผลการประเมนิตามเกณฑก์าร
ประเมนิตามนโยบาย 5ส  

2 ครัง้ ธ .ค . 64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน 5ส  รอบ 5 เดอืนแรก 
คลิ๊กทีน่ี ่

17 รายงานผลการตดิตามการ
ด าเนนิงานตวัชีว้ดั ตามค ารับรองฯ 
ผา่นการประชมุประจ าเดอืนของ
หน่วยงานและน 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 คลิ๊กทีน่ี ่
 ธ.ค.64 คลิ๊กทีน่ี ่
 ม.ค.65 คลิ๊กทีน่ี ่
 ก.พ.65 คลิ๊กทีน่ี ่
 ม.ีค.65 คลิ๊กทีน่ี ่
 
 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.2/BigCleaningDay.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.2/kpi2.2-5.1.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers/download?id=88924&mid=30633&mkey=m_document&lang=th&did=28472
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.2/kpi2.2-5.2.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.2/kpi2.2-5.2.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2Output-4.2-HWP.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2Output-4.1-5S.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report2_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report3_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report4_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report6_2565.pdf


ที ่ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา มาตรการ ประเด็นความรูท้ีใ่ห ้
ผูรั้บบรกิาร 

ผลการด าเนนิการ 

18 การวเิคราะห์ผลการตอบแบบประเมิน
ภาวะสขุภาพบคุลากรกรมอนามยั 
(ภาคผนวก ง) 

1 ฉบบั 1-31 มี.ค.65 Partnership 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน การ
พัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู ่

น่าท างาน ฯ 

 คลิ๊กทีน่ี ่
 

19 การวเิคราะห์ผลการตอบแบบประเมิน
คณุภาพชีวิตการท างานของบคุลากรกรม
อนามยั 

1 ฉบบั 1-31 มี.ค.65 Partnership  คลิ๊กทีน่ี ่

20 ทบทวนมาตรฐานการปฏิบตัิงาน SOP 

ตวัชีว้ดัที่ 2.2  

1 ฉบบั 1- 31 มี.ค. 
65 

Regulation and Legislation   คลิ๊กทีน่ี ่

21 กจิกรรมใหค้วามรูด้า้นสขุภาพ
อนามยัสิง่แวดลอ้มและความสมดลุ
ในชวีติการท างาน  

2 เรือ่ง ม.ีค. – ม.ิย.
65 

Advocate ยงัไมถ่งึระยะเวลา
ด าเนนิการ 

22 วเิคราะหก์ารประเมนิประสทิธผิลการ
ด าเนนิกจิกรรม (Healthy 
Workplace Happy for Life)ใน
ระดับดมีาก2กจิกรรม 

1 ฉบบั ม.ิย.65 Advocate ยงัไมถ่งึระยะเวลา
ด าเนนิการ 

23 สรปุผลลัพธ ์รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของ
บคุลากรทีม่ ีBMI ปกต ิ

1 ฉบบั ม.ิย.65 Advocate ยงัไมถ่งึระยะเวลา
ด าเนนิการ 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2_1.1%20Analysis_R2.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2_1.1%20Analysis_R2.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2_3.3_SOP_R2.pdf
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ระดับที่ 1 Assessment 
สรุปรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การด าเนินงานสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน  

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน  
(Healthy Workplace Happy for Life) รอบ 5 เดือนแรก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 

1.ข้อมูลที่น ามาใช ้
1. ผลคะแนนการตรวจประเมิน ฯ รอบ 5 เดือนแรก ประจ าปี พ.ศ.2565 

 
2.วิเคราะห์สถานการณ์ รอบ 5 เดือนแรก /ผลการด าเนินการในปัจจุบัน (Level) 
 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศได้ให้ความส าคัญและขับเคลื่อนการด าเนินการโดยยึดหลักเกณฑ์การด าเนินงาน
ของสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน (Healthy Workplace Happy for 
Life) และเกณฑ์ 5 ส. ในปี พ.ศ.2565 หน่วยงานได้ยกระดับการท างานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ในการด าเนินงาน
ของปี พ.ศ.2565 รอบ 5 เดือนแรก หน่วยงานมีการด าเนินงานยังไม่ครบตามเกณฑ์ 5ส. และ(Healthy Workplace 
Happy for Life) ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศจะเพ่ิมการด าเนินงานในรอบ 5 เดือนหลังให้มีประสิทธิภาพและ
ผลลัพธ์ที่มากขึ้นกว่าเดิม จากข้อมูลคะแนนการด าเนินงานของสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ
ความสุขของคนท างาน (Healthy Workplace Happy for Life) และเกณฑ์ 5 ส. 5 เดือนแรก ประกอบด้วย   
 รอบ 5 เดือนแรก ผลการตรวจประเมินฯจากคณะกรรมการตรวจประเมินระดับกรมฯแบ่งเป็น   
-คะแนน 5 ส.    = 39.90     (เต็ม 42 คะแนน)  
-คะแนน HWP.  = 42.55     (เต็ม 44 คะแนน)  ตามตารางท่ี 1 
 
 
 

ตารางที่ 1 ผลผลิต/ผลลัพธ์ของการด าเนินการ HWP. และ 5ส. 
หน่วยงาน คะแนน คะแนน HWP  

 เกณฑ์ 5 ส.
(42) 

1.การ
สนับสนุน(5) 

2.สะอาด 
(11) 

3.ปลอดภัย 
(12) 

4.สิ่งแวดล้อมดี 
(9) 

5.มีชีวิตชีวา 
สมดลุชีวิต 

ระดับพื้นฐาน
(5) 

6.มีชีวิตชีวา 
สมดลุชีวิต 
ระดับดี(2) 

สรุป
คะแนน
(44) 

 
ศรป. 

 
39.90 

 
5.00 

 
10.75 

 
11.40 

 
8.60 

 
4.80 

 
2.00 

 
42.55 

 

จาก ตารางที่ 1 ผลลัพธ์การด าเนินการที่ไม่ตรงตามแผน จ านวน 5 เกณฑ์ ได้แก่ เกณฑ์การด าเนินงาน 5ส. ,HWP.เกณฑ์
สะอาด,เกณฑ์ปลอดภัย,เกณฑ์สิ่งแวดล้อมดี,เกณฑ์มีชีวิตชีวาสมดุลชีวิตระดับพ้ืนฐาน และแบ่งพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ด าเนินงานของสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน (Healthy Workplace 
Happy for Life) และเกณฑ์ 5 ส. ประจ าปี พ.ศ.2565 รอบ 5 เดือนแรก โดยสรุปประเด็นส าคัญที่ได้ผลลัพธ์ไม่เป็นตาม
เป้าหมาย ได้ดังตารางที่ 2 และแนวทางการด าเนนิการแก้ไขต่อไปเพ่ือให้ได้ตามเกณฑ์ต่อไป 
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ตารางที่ 2    การพิจารณาตามเกณฑ์ HWP.และ 5ส. /แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 
ประเด็น เกณฑ์การพิจารณา ผลการประเมิน แนวทางการแก้ไข/ปรับปรงุ 

เกณฑ์ 5ส. 
1.ปา้ยและบอร์ด 

ประชาสมัพนัธ์ ตา่งๆ 

ปา้ย/สญัลกัษณ์บง่ชีบ้ริเวณที่
ไม ่ปลอดภยั เช่น พืน้ท่ีตา่ง
ระดบั หรือจดุ อนัตรายอื่นๆ
ประเด็น  

เส้นสญัลักษณ์ตดิเป็นเส้นประ 
เห็นควรปรบัให้เป็นแนวยาว  
= -0 

ด าเนินการแกไ้ข สญัลักษณ์จาก
เส้นประให้เป็นเส้นแนวยาว 

2.โต๊ะท างาน หรือพืน้ท่ีบริเวณ 

โต๊ะท างาน 

บนโต๊ะท างานสะอาด มเีฉพาะ
เอกสาร และอปุกรณ์ที่จ าเป็น 
(ปากกา ดินสอ ยางลบ) ตาม
ความเหมาะสมหรือ เก่ียวข้อง
กบัการปฏิบตัิงาน และจดัวาง 
อยา่งเป็นระเบียบ 

พบว่าแฟ้มบนโต๊ะของพนักงาน
ขับรถไมต่ิดสันแฟ้ม จ านวน 2 
แฟ้ม = -0.05 

ด าเนินการติดสันแฟ้มให้ครบ 

3.ทางเดิน/ทาง หนีไฟ ไมว่างสิง่ของกีดขวางทางเดิน
ภายใน บริเวณส านกังานและ
ทางหนีไฟ 

มีครุภณัฑ์ (โต๊ะ+เก้าอี้) วางตรง
ทางเดินด้านหน้าขอ 
ส านักงาน = -0 

จัดเก็บครภุณัฑ์ดังกล่าวออกจาก
พื้นที่ทางเดิน 

4.ถังขยะ มีการจดัการขยะ โดยการ
รวบรวม น าไปทิง้ภายนอกเป็น
ประจ าทกุวนั เพื่อ ไมใ่ห้เป็น
แหลง่เพาะพนัธุ์สตัว์แมลงและ 

พาหะน าโรค 

ทิ้งขยะผิดประเภทในถังขยะ
อินทรีย์ = -0.05 

จัดหาถังขยะประเภทอินทรีย์
ใหมพ่ร้อมติดป้าย/สัญลักษณ์
ประเภทของการทิ้งขยะของถัง
ดังกล่าวให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
ยิ่งข้ึน 

เกณฑ์ HWP. 
เกณฑ์ สะอาด 
1.ก าหนดพื้นที่ใช้งานอยา่ง
ชัดเจน โดยแบ่งเปน็พื้นที่เพื่อ
การปฏิบัติงาน การจราจร ขน
ย้ายวัสดุ จดัเก็บวัสดุ/สารเคมี 
จัดเก็บวัสดุเหลือใช้ พื้นที่
ส าหรับพักผ่อน พื้นที่ส าหรับ
รับประทานอาหาร/ดื่มน้ าและ
พื้นที่อื่นๆ ที่จ าเปน็ พร้อมมี
ป้ายแสดง และมีการปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน 5ส 

การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
เหมาะสม และเปน็ระเบียบ ไม่
มีการวางสิ่งของกีดขวาง
บริเวณทางเดิน (0.25)  

มีเบาะรถยนต์วางในพืน้ที่
ส านักงานใกล้ทางเข้าออก  
= -0.25 

น าเข้าหารือกับคณะกรรมการ 
HWP. ในที่ประชุม ศรป.    
(เก้าอี้ดังกล่าวได้ถูกน ามาใช้ให้
เกิดประโยชน์ในมุมรับแขกของ
หน่วยงาน) 

เกณฑ์ความปลอดภัย 
2.มีเครื่องดับเพลิงตรงกับชนิด
ของเชื้อเพลิงอย่างเพียงพอ 
ได้รับการตรวจสอบให้พร้อม
ใช้งาน และติดตัง้อยู่ใน
ต าแหน่งที่สามารถน ามาใช้ได้
ทันท ี

-มีแบบบนัทึกการตรวจสอบ
อุปกรณ์ดับเพลิง (0.2) 
-มีการตรวจสอบดูแลรักษา
อุปกรณ์ดับเพลิง (0.2) 
-มีป้ายแสดงวิธีการใช้ถัง
ดับเพลิง (0.2) 
 

ไม่มีแบบบันทึกการตรวจสอบ
อุปกรณ์ดับเพลิง/การลงนาม
ตรวจสอบ/ป้ายแสดงวิธีการใช้
ถังดับเพลิง = -0.6 

ด าเนินการติดตั้งให้ครบถ้วน 
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เกณฑส์ิ่งแวดล้อมด ี
3.มูลฝอย 
มีที่รองรับมูลฝอยเพียงพอ มี
ฝาปิดมดิชิด และแยกมูลฝอย
อันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป 

การแยกตามประเภทมูลฝอยที่
เกิดขึ้น เช่น มูลฝอยทั่วไป มลู
ฝอย 
รีไซเคิลและมูลฝอยอินทรีย์ 
(0.4) 

มีการแยกประเภทถังขยะ แต่
ตรวจพบการทิ้งผดิประเภทในถัง
ขยะอินทรีย์ = -0.4 

จัดหาถังขยะประเภทอินทรีย์
ใหม่พร้อมติดป้าย/สัญลักษณ์
ประเภทของการทิ้งขยะของถัง
ดังกล่าวให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
ยิ่งข้ึน 

เกณฑ์มีชีวิตชีวา” และ “สมดุล
ชีวิต” ระดับพื้นฐาน 
4.การให้บริการรักษาเบื้องต้น
หรือการปฐมพยาบาล 
มีตู้ยา ชุดปฐมพยาบาล และ
เครื่องชั่งน้ าหนัก พร้อมทั้งมี
การจดบันทึกการรักษาและ
การใช้ยา 

มีตู้ยา อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบื้องต้น เครื่องชั่งน้ าหนัก 
(0.4) 

ภายในกล่องเก็บยาให้แยก
ประเภทยาใช้ภายในและ
ภายนอก/อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบื้องต้นไม่ครบ = -0.2 

จัดหาชุดกล่องปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและจดัแยกประเภทยา
ใช้ภายในกับยาใช้ภายนอก 

 
3. แสดงข้อมูลเปรียบเทียบ (C- Comparisons) ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน  
ปี พ.ศ.2565 รอบเดือน 5 เดือนแรก ตามตารางท่ี 3 เปรียบเทียบผลคะแนนจ าแนกตามเกณฑ์ฯ  
 
ตารางที่ 3  กราฟแสดงคะแนนผลการประเมินสถานท่ีท างานน่าอยู่ น่าท างาน และ 5ส. ข้อมูลปี พ.ศ.2565 รอบเดือน 5 เดือนแรก แยกตาม
เป็นรายเกณฑ์  (Comparisons) 

 
 
4.ความรู้ที่น ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ 
1.เกณฑ์การประเมินสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน (Healthy 
Workplace Happy for Life)  
2.เกณฑก์ารประเมิน 5 ส. 
3.ผลการประเมินการด าเนินงานของสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน 
(Healthy Workplace Happy for Life) 
5.ผลการประเมิน การด าเนินงาน 5 ส. 
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เป รียบเทียบผลการประเ มินสถานที่ ท างานน่าอยู่ น่ าท างานฯและ 5ส.  ปี 2565
รอบ 5 เดือนแรก 

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้



การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ 
ข้อมูลดัชนีมวลกายของบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  

(รอบ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
พฤศจิกายน 64 – มีนาคม 65 

 
การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพในการตอบหลักฐาน Outcome BMI ในรอบ 5 เดือนแรกของ
บุคลากรของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประกอบด้วยชุดข้อมูลซึ่งจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป บคุลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศจ านวนท้ังหมด 11 คน คิด

เป็นร้อยละ 100 แบง่เป็น เพศชาย   จ านวน 2 คน   และ เพศหญิง  จ านวน 9 คน 

 
 
 ส่วนที ่2 ผลผลิต/ผลลัพธ์จากการด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์                                                                                  ข้อมูล ณ วันที่ 28 มี.ค. 65 

 
 
จากข้อมูลดัชนีมวลกายของบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในเดือนพฤศจิกายน 2564 – 

มีนาคม 2565 (รอบ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) แสดงให้เห็นว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีดัชนีมวล
กายปกติ (BMI 18.50 - 22.99)เป็นอันดับ 1  มีภาวะท้วม (BMI 23 – 24.99) และ ภาวะอ้วน (BMI 23 ขึ้นไป)ที่
เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 45.45 , 27.27, 27.27 ตามล าดับ 

ทั้งนี้กลุ่มที่มีภาวะน้ าหนักเกิน สามารถจ าแนกได้ 2 ระดับ ดังนี้ 
1. ท้วม (ค่าดัชนีมวลกาย 23 – 24.99) ร้อยละ 27.27 
2. อ้วน (ค่าดัชนีมวลกาย 25 – 29.99) ร้อยละ 27.27 
สรุป ข้อมูลดัชนีมวลกายบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ รอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 พบว่า บุคลากรที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (BMI 18.50 – 22.99) คิดเป็นร้อยละ 45.45 

ผอม (<18.50)
ปกติ (18.50 –

22.99)
ท้วม (23 – 24.99) อ้วน (25 – 29.99) อ้วนมาก (>30)

ปีงบประมาณ 2565 0 45.45 27.27 27.27 0
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ส่วนที่ 3 ความรู้ที่ใช้น ามาประกอบการวิเคราะห์ 
 

1. แบบประเมินภาวะสุขภาพของกรมอนามัย(พัฒนาโดยส านักส่งเสริมสุขภาพ) 
2. แบบฟอร์มการตอบหลักฐาน Outcome BMI ในรอบ 5 เดือนแรก 

 



ข้อมูลดัชนีมวลกายของบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 
อายุ 
(ปี) 

ส่วนสูง
(ซม.) 

รอบ 5 เดือนหลัง ปี 2564 
(ข้อมูล ณ 31 ก.ค. 64 วัน/เดือน/ปี) 

รอบ 5 เดือนแรก ปี 2565 
(ข้อมูล ณ 28 มี.ค. 65 วัน/เดือน/ปี) 

รอบ 5 เดือนหลัง ปี 2565 
(ข้อมูล ณ...... วัน/เดือน/ปี) 

หมายเหต ุ

น  าหนัก รอบ
เอว 

BMI แปลผล น  าหนัก รอบ
เอว 

BMI แปลผล น  าหนัก รอบ
เอว 

BMI แปลผล 

1 น.ส.นัยนา ใช้เทียมวงศ์ 57 152.0 51 75 22.07 ปกติ 51.8 75.5 22.4 ปกต ิ      
2 น.ส.ปิ่นอนงค์ เครือซ้า 46 163.0 50 66 18.82 ปกติ 52 66 19.6 ปกต ิ      
3 นายพศิน พิริยหะพันธุ ์ 36 173.0 76 84 25.46 อ้วน 78 84.5 26.1 อ้วน      
4 น.ส.สมฤทัย คันธิวงศ์ 28 161.0 58.5 70 22.57 ปกติ 61.1 71 23.6 น้ าหนักเกิน      
5 น.ส.มนสินี น้ าจันทร์ 30 160.0 60 81 23.44 น้ าหนักเกิน 64.5 82 25.2 น้ าหนักเกิน      
6 น.ส.สมประสงค์ ภาผล 30 155.0 52 75 21.64 ปกติ 52.1 75 21.7 ปกต ิ      
7 น.ส.พัทธนันท์ วังเสนา 37 160.0 67.6 81 26.41 อ้วน 65.1 80 25.4 อ้วน      
8 น.ส.เปรมรัตนา วัชโรทัย 37 160.0 66.9 84 26.13 อ้วน 65 82 25.4 อ้วน      
9 น.ส.ศิรินันต์ ทุนทรัพย์ 27 160.0 49.6 77 19.62 ปกติ 48.6 73 19.2 ปกต ิ      
10 น.ส.จิราภรณ์ สุ่มติ๊บ 37 150.0 53.5 81 23.78 น้ าหนักเกิน 54.3 81.5 24.1 น้ าหนักเกิน      
11 นายรังสรรค์ พันธ์จบสิงห์ 55 165.0 66 84 24.24 น้ าหนักเกิน 70.3 85 25.8 อ้วน      

 
หมายเหตุ 

ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) การแปลผล 
น้อยกว่า 18.50 ผอมเกินไป 
18.50 – 22.99 ปกติ 
23.00 – 24.99 น้ าหนักเกิน 
25.00 – 29.99 อ้วน 

ตั้งแต่ 30.00 ขึ้นไป (อ้วนอันตราย) 
 
 
 

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลดัชนีมวลกาย 
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ระดับที่ 1 Assessment 
สรุปรายงานการวิเคราะห์สรุปการตอบแบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรกรมอนามัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 

1.ข้อมูลที่น ามาใช ้
ผลการตอบแบบประเมินแบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิต 

 

2.วิเคราะห์สถานการณ ์รอบ 5 เดือนแรก /ผลการด าเนินการในปัจจุบัน (Level) 
 จากผลการตอบแบบสอบถามเพื่อวัดคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรของศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศประกอบด้วยชุดข้อมูลซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป ผู้ตอบแบบสอบถาม ท้ังหมด 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

 แบง่เป็น เพศชาย   จ านวน 1 คน   และ เพศหญิง  จ านวน 10 คน 

 

ผลผลิต/ผลลัพธ์จากการด าเนินการ 

ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 

1. การได้รับค่าตอบแทนเพียงพอและยุติธรรม     พบว่า มีพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

2. สภาพการปฏิบัติงานน่าอยู่น่าท างานและส่งเสริมสุขภาพ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

3. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน     พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

4. โอกาสในการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคล   พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

5. การท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น   พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

6. ประชาธิปไตยและความยุติธรรมในการท างาน    พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

7. สมดุลระหวา่งงานกับชีวิตส่วนตัว     พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

8. ความภูมิใจในองค์กร      พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
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การแสดงผลการศึกษาข้อมูล เบื้ องต้นด้ านคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข ใช้สถิติการหาค้าเฉลี่ยร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย และการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
โดยได้ก าหนดเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได ้ และท าการแทนค่าและแปลผลออกมาแล้วดังนี้ 

 

 
หมายเหต ุ: คะแนนเต็ม 5.0 

 

จากกราฟ ค่าคะแนนท่ีมากท่ีสุดคือ การท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น คือ บุคลากรเป็นท่ียอมรับของ
ผู้ร่วมงานท่ีท างานมีบรรยากาศของความเป็นมิตร มีความอบอุ่นเอื้ออาทร ปราศจากการแบ่งแยก เป็นหมู่เหล่า 
บุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศได้รับการยอมรับและมีโอกาสปฏิบัติสัมพันธ์กับผู้อื่น  โดยมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด 
                ค่าคะแนนท่ีน้อยท่ีสุดคือ การได้รับค่าตอบแทนเพียงพอและยุติธรรม คือการท่ีผู้ปฏิบัติงานได้รับค่าจ้าง 
เงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ อย่างเพียงพอกับการมีชีวิตอยู่ได้ตามมาตรฐานท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป 
และต้องเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับงาน หรือองค์กรอื่นๆ พบว่าบุคลากรของ ศรป. พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 

ส่วนท่ี 3  แนวโน้มท่ีจะท างานกับหน่วยงานต่อไป 

 แนวโน้มท่ีจะท างานกับหน่วยงานต่อไป พบว่าบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศยังไม่คิดมองหางานใหม่ใน
องค์กรอื่น และมกีารวางแผนเพื่อท่ีอยู่ในหน่วยงานนี้ให้นานท่ีสุด ไม่เคยคิดจะลาออกจากหน่วยงานนี้ ท าให้มี
แนวโน้มท่ีจะท างานกับหน่วยงานต่อไปแน่นอน 
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ผลผลิต/ผลลัพธ์จากการด าเนินการ
การตอบแบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิตในการท างานของ ศรป .
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3.ความรู้ที่น ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ 

1.ภาคผนวก ฉ แบบสอบถามเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรมอนามัย 

2.ผลการตอบแบบสอบถามเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรมอนามัย 



ห น้ า  | 1 

 

ระดับที่ 1 Assessment 
สรุปรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การด าเนินงานสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน  

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน  
(Healthy Workplace Happy for Life) รอบ 5 เดือนแรก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 

1.ข้อมูลที่น ามาใช ้
1. ผลคะแนนการตรวจประเมิน ฯ รอบ 5 เดือนแรก ประจ าปี พ.ศ.2565 

 
2.วิเคราะห์สถานการณ์ รอบ 5 เดือนแรก /ผลการด าเนินการในปัจจุบัน (Level) 
 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศได้ให้ความส าคัญและขับเคลื่อนการด าเนินการโดยยึดหลักเกณฑ์การด าเนินงาน
ของสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน (Healthy Workplace Happy for 
Life) และเกณฑ์ 5 ส. ในปี พ.ศ.2565 หน่วยงานได้ยกระดับการท างานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ในการด าเนินงาน
ของปี พ.ศ.2565 รอบ 5 เดือนแรก หน่วยงานมีการด าเนินงานยังไม่ครบตามเกณฑ์ 5ส. และ(Healthy Workplace 
Happy for Life) ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศจะเพ่ิมการด าเนินงานในรอบ 5 เดือนหลังให้มีประสิทธิภาพและ
ผลลัพธ์ที่มากขึ้นกว่าเดิม จากข้อมูลคะแนนการด าเนินงานของสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ
ความสุขของคนท างาน (Healthy Workplace Happy for Life) และเกณฑ์ 5 ส. 5 เดือนแรก ประกอบด้วย   
 รอบ 5 เดือนแรก ผลการตรวจประเมินฯจากคณะกรรมการตรวจประเมินระดับกรมฯแบ่งเป็น   
-คะแนน 5 ส.    = 39.90     (เต็ม 42 คะแนน)  
-คะแนน HWP.  = 42.55     (เต็ม 44 คะแนน)  ตามตารางท่ี 1 
 
 
 

ตารางที่ 1 ผลผลิต/ผลลัพธ์ของการด าเนินการ HWP. และ 5ส. 
หน่วยงาน คะแนน คะแนน HWP  

 เกณฑ์ 5 ส.
(42) 

1.การ
สนับสนุน(5) 

2.สะอาด 
(11) 

3.ปลอดภัย 
(12) 

4.สิ่งแวดล้อมดี 
(9) 

5.มีชีวิตชีวา 
สมดลุชีวิต 

ระดับพื้นฐาน
(5) 

6.มีชีวิตชีวา 
สมดลุชีวิต 
ระดับดี(2) 

สรุป
คะแนน
(44) 

 
ศรป. 

 
39.90 

 
5.00 

 
10.75 

 
11.40 

 
8.60 

 
4.80 

 
2.00 

 
42.55 

 

จาก ตารางที่ 1 ผลลัพธ์การด าเนินการที่ไม่ตรงตามแผน จ านวน 5 เกณฑ์ ได้แก่ เกณฑ์การด าเนินงาน 5ส. ,HWP.เกณฑ์
สะอาด,เกณฑ์ปลอดภัย,เกณฑ์สิ่งแวดล้อมดี,เกณฑ์มีชีวิตชีวาสมดุลชีวิตระดับพ้ืนฐาน และแบ่งพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ด าเนินงานของสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน (Healthy Workplace 
Happy for Life) และเกณฑ์ 5 ส. ประจ าปี พ.ศ.2565 รอบ 5 เดือนแรก โดยสรุปประเด็นส าคัญที่ได้ผลลัพธ์ไม่เป็นตาม
เป้าหมาย ได้ดังตารางที่ 2 และแนวทางการด าเนนิการแก้ไขต่อไปเพ่ือให้ได้ตามเกณฑ์ต่อไป 
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ตารางที่ 2    การพิจารณาตามเกณฑ์ HWP.และ 5ส. /แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 
ประเด็น เกณฑ์การพิจารณา ผลการประเมิน แนวทางการแก้ไข/ปรับปรงุ 

เกณฑ์ 5ส. 
1.ปา้ยและบอร์ด 

ประชาสมัพนัธ์ ตา่งๆ 

ปา้ย/สญัลกัษณ์บง่ชีบ้ริเวณที่
ไม ่ปลอดภยั เช่น พืน้ท่ีตา่ง
ระดบั หรือจดุ อนัตรายอื่นๆ
ประเด็น  

เส้นสญัลักษณ์ตดิเป็นเส้นประ 
เห็นควรปรบัให้เป็นแนวยาว  
= -0 

ด าเนินการแกไ้ข สญัลักษณ์จาก
เส้นประให้เป็นเส้นแนวยาว 

2.โต๊ะท างาน หรือพืน้ท่ีบริเวณ 

โต๊ะท างาน 

บนโต๊ะท างานสะอาด มเีฉพาะ
เอกสาร และอปุกรณ์ที่จ าเป็น 
(ปากกา ดินสอ ยางลบ) ตาม
ความเหมาะสมหรือ เก่ียวข้อง
กบัการปฏิบตัิงาน และจดัวาง 
อยา่งเป็นระเบียบ 

พบว่าแฟ้มบนโต๊ะของพนักงาน
ขับรถไมต่ิดสันแฟ้ม จ านวน 2 
แฟ้ม = -0.05 

ด าเนินการติดสันแฟ้มให้ครบ 

3.ทางเดิน/ทาง หนีไฟ ไมว่างสิง่ของกีดขวางทางเดิน
ภายใน บริเวณส านกังานและ
ทางหนีไฟ 

มีครุภณัฑ์ (โต๊ะ+เก้าอี้) วางตรง
ทางเดินด้านหน้าขอ 
ส านักงาน = -0 

จัดเก็บครภุณัฑ์ดังกล่าวออกจาก
พื้นที่ทางเดิน 

4.ถังขยะ มีการจดัการขยะ โดยการ
รวบรวม น าไปทิง้ภายนอกเป็น
ประจ าทกุวนั เพื่อ ไมใ่ห้เป็น
แหลง่เพาะพนัธุ์สตัว์แมลงและ 

พาหะน าโรค 

ทิ้งขยะผิดประเภทในถังขยะ
อินทรีย์ = -0.05 

จัดหาถังขยะประเภทอินทรีย์
ใหมพ่ร้อมติดป้าย/สัญลักษณ์
ประเภทของการทิ้งขยะของถัง
ดังกล่าวให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
ยิ่งข้ึน 

เกณฑ์ HWP. 
เกณฑ์ สะอาด 
1.ก าหนดพื้นที่ใช้งานอยา่ง
ชัดเจน โดยแบ่งเปน็พื้นที่เพื่อ
การปฏิบัติงาน การจราจร ขน
ย้ายวัสดุ จดัเก็บวัสดุ/สารเคมี 
จัดเก็บวัสดุเหลือใช้ พื้นที่
ส าหรับพักผ่อน พื้นที่ส าหรับ
รับประทานอาหาร/ดื่มน้ าและ
พื้นที่อื่นๆ ที่จ าเปน็ พร้อมมี
ป้ายแสดง และมีการปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน 5ส 

การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
เหมาะสม และเปน็ระเบียบ ไม่
มีการวางสิ่งของกีดขวาง
บริเวณทางเดิน (0.25)  

มีเบาะรถยนต์วางในพืน้ที่
ส านักงานใกล้ทางเข้าออก  
= -0.25 

น าเข้าหารือกับคณะกรรมการ 
HWP. ในที่ประชุม ศรป.    
(เก้าอี้ดังกล่าวได้ถูกน ามาใช้ให้
เกิดประโยชน์ในมุมรับแขกของ
หน่วยงาน) 

เกณฑ์ความปลอดภัย 
2.มีเครื่องดับเพลิงตรงกับชนิด
ของเชื้อเพลิงอย่างเพียงพอ 
ได้รับการตรวจสอบให้พร้อม
ใช้งาน และติดตัง้อยู่ใน
ต าแหน่งที่สามารถน ามาใช้ได้
ทันท ี

-มีแบบบนัทึกการตรวจสอบ
อุปกรณ์ดับเพลิง (0.2) 
-มีการตรวจสอบดูแลรักษา
อุปกรณ์ดับเพลิง (0.2) 
-มีป้ายแสดงวิธีการใช้ถัง
ดับเพลิง (0.2) 
 

ไม่มีแบบบันทึกการตรวจสอบ
อุปกรณ์ดับเพลิง/การลงนาม
ตรวจสอบ/ป้ายแสดงวิธีการใช้
ถังดับเพลิง = -0.6 

ด าเนินการติดตั้งให้ครบถ้วน 
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เกณฑส์ิ่งแวดล้อมด ี
3.มูลฝอย 
มีที่รองรับมูลฝอยเพียงพอ มี
ฝาปิดมดิชิด และแยกมูลฝอย
อันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป 

การแยกตามประเภทมูลฝอยที่
เกิดขึ้น เช่น มูลฝอยทั่วไป มลู
ฝอย 
รีไซเคิลและมูลฝอยอินทรีย์ 
(0.4) 

มีการแยกประเภทถังขยะ แต่
ตรวจพบการทิ้งผดิประเภทในถัง
ขยะอินทรีย์ = -0.4 

จัดหาถังขยะประเภทอินทรีย์
ใหม่พร้อมติดป้าย/สัญลักษณ์
ประเภทของการทิ้งขยะของถัง
ดังกล่าวให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
ยิ่งข้ึน 

เกณฑ์มีชีวิตชีวา” และ “สมดุล
ชีวิต” ระดับพื้นฐาน 
4.การให้บริการรักษาเบื้องต้น
หรือการปฐมพยาบาล 
มีตู้ยา ชุดปฐมพยาบาล และ
เครื่องชั่งน้ าหนัก พร้อมทั้งมี
การจดบันทึกการรักษาและ
การใช้ยา 

มีตู้ยา อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบื้องต้น เครื่องชั่งน้ าหนัก 
(0.4) 

ภายในกล่องเก็บยาให้แยก
ประเภทยาใช้ภายในและ
ภายนอก/อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบื้องต้นไม่ครบ = -0.2 

จัดหาชุดกล่องปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและจดัแยกประเภทยา
ใช้ภายในกับยาใช้ภายนอก 

 
3. แสดงข้อมูลเปรียบเทียบ (C- Comparisons) ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน  
ปี พ.ศ.2565 รอบเดือน 5 เดือนแรก ตามตารางท่ี 3 เปรียบเทียบผลคะแนนจ าแนกตามเกณฑ์ฯ  
 
ตารางที่ 3  กราฟแสดงคะแนนผลการประเมินสถานท่ีท างานน่าอยู่ น่าท างาน และ 5ส. ข้อมูลปี พ.ศ.2565 รอบเดือน 5 เดือนแรก แยกตาม
เป็นรายเกณฑ์  (Comparisons) 

 
 
4.ความรู้ที่น ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ 
1.เกณฑ์การประเมินสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน (Healthy 
Workplace Happy for Life)  
2.เกณฑก์ารประเมิน 5 ส. 
3.ผลการประเมินการด าเนินงานของสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน 
(Healthy Workplace Happy for Life) 
5.ผลการประเมิน การด าเนินงาน 5 ส. 
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ค ะ แนน  5 ส . ค ะ แนน  H WP

เป รียบเทียบผลการประเ มินสถานที่ ท างานน่าอยู่ น่ าท างานฯและ 5ส.  ปี 2565
รอบ 5 เดือนแรก 

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้



การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ 
ข้อมูลดัชนีมวลกายของบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  

(รอบ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
พฤศจิกายน 64 – มีนาคม 65 

 
การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพในการตอบหลักฐาน Outcome BMI ในรอบ 5 เดือนแรกของ
บุคลากรของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประกอบด้วยชุดข้อมูลซึ่งจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป บคุลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศจ านวนท้ังหมด 11 คน คิด

เป็นร้อยละ 100 แบง่เป็น เพศชาย   จ านวน 2 คน   และ เพศหญิง  จ านวน 9 คน 

 
 
 ส่วนที ่2 ผลผลิต/ผลลัพธ์จากการด าเนินการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ ์                                                                                  ข้อมูล ณ วันที่ 28 มี.ค. 65 

 
 
จากข้อมูลดัชนีมวลกายของบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในเดือนพฤศจิกายน 2564 – 

มีนาคม 2565 (รอบ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) แสดงให้เห็นว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีดัชนีมวล
กายปกติ (BMI 18.50 - 22.99)เป็นอันดับ 1  มีภาวะท้วม (BMI 23 – 24.99) และ ภาวะอ้วน (BMI 23 ขึ้นไป)ที่
เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 45.45 , 27.27, 27.27 ตามล าดับ 

ทั้งนี้กลุ่มที่มีภาวะน้ าหนักเกิน สามารถจ าแนกได้ 2 ระดับ ดังนี้ 
1. ท้วม (ค่าดัชนีมวลกาย 23 – 24.99) ร้อยละ 27.27 
2. อ้วน (ค่าดัชนีมวลกาย 25 – 29.99) ร้อยละ 27.27 
สรุป ข้อมูลดัชนีมวลกายบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ รอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 พบว่า บุคลากรที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (BMI 18.50 – 22.99) คิดเป็นร้อยละ 45.45 

ผอม (<18.50)
ปกติ (18.50 –

22.99)
ท้วม (23 – 24.99) อ้วน (25 – 29.99) อ้วนมาก (>30)

ปีงบประมาณ 2565 0 45.45 27.27 27.27 0

0
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27.27 27.27

0
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

ร้อ
ยล

ะ



ส่วนที่ 3 ความรู้ที่ใช้น ามาประกอบการวิเคราะห์ 
 

1. แบบประเมินภาวะสุขภาพของกรมอนามัย(พัฒนาโดยส านักส่งเสริมสุขภาพ) 
2. แบบฟอร์มการตอบหลักฐาน Outcome BMI ในรอบ 5 เดือนแรก 

 



ข้อมูลดัชนีมวลกายของบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 
อายุ 
(ปี) 

ส่วนสูง
(ซม.) 

รอบ 5 เดือนหลัง ปี 2564 
(ข้อมูล ณ 31 ก.ค. 64 วัน/เดือน/ปี) 

รอบ 5 เดือนแรก ปี 2565 
(ข้อมูล ณ 28 มี.ค. 65 วัน/เดือน/ปี) 

รอบ 5 เดือนหลัง ปี 2565 
(ข้อมูล ณ...... วัน/เดือน/ปี) 

หมายเหต ุ

น  าหนัก รอบ
เอว 

BMI แปลผล น  าหนัก รอบ
เอว 

BMI แปลผล น  าหนัก รอบ
เอว 

BMI แปลผล 

1 น.ส.นัยนา ใช้เทียมวงศ์ 57 152.0 51 75 22.07 ปกติ 51.8 75.5 22.4 ปกต ิ      
2 น.ส.ปิ่นอนงค์ เครือซ้า 46 163.0 50 66 18.82 ปกติ 52 66 19.6 ปกต ิ      
3 นายพศิน พิริยหะพันธุ ์ 36 173.0 76 84 25.46 อ้วน 78 84.5 26.1 อ้วน      
4 น.ส.สมฤทัย คันธิวงศ์ 28 161.0 58.5 70 22.57 ปกติ 61.1 71 23.6 น้ าหนักเกิน      
5 น.ส.มนสินี น้ าจันทร์ 30 160.0 60 81 23.44 น้ าหนักเกิน 64.5 82 25.2 น้ าหนักเกิน      
6 น.ส.สมประสงค์ ภาผล 30 155.0 52 75 21.64 ปกติ 52.1 75 21.7 ปกต ิ      
7 น.ส.พัทธนันท์ วังเสนา 37 160.0 67.6 81 26.41 อ้วน 65.1 80 25.4 อ้วน      
8 น.ส.เปรมรัตนา วัชโรทัย 37 160.0 66.9 84 26.13 อ้วน 65 82 25.4 อ้วน      
9 น.ส.ศิรินันต์ ทุนทรัพย์ 27 160.0 49.6 77 19.62 ปกติ 48.6 73 19.2 ปกต ิ      
10 น.ส.จิราภรณ์ สุ่มติ๊บ 37 150.0 53.5 81 23.78 น้ าหนักเกิน 54.3 81.5 24.1 น้ าหนักเกิน      
11 นายรังสรรค์ พันธ์จบสิงห์ 55 165.0 66 84 24.24 น้ าหนักเกิน 70.3 85 25.8 อ้วน      

 
หมายเหตุ 

ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) การแปลผล 
น้อยกว่า 18.50 ผอมเกินไป 
18.50 – 22.99 ปกติ 
23.00 – 24.99 น้ าหนักเกิน 
25.00 – 29.99 อ้วน 

ตั้งแต่ 30.00 ขึ้นไป (อ้วนอันตราย) 
 
 
 

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลดัชนีมวลกาย 
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ระดับที่ 1 Assessment 
สรุปรายงานการวิเคราะห์สรุปการตอบแบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรกรมอนามัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 

1.ข้อมูลที่น ามาใช ้
ผลการตอบแบบประเมินแบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิต 

 

2.วิเคราะห์สถานการณ ์รอบ 5 เดือนแรก /ผลการด าเนินการในปัจจุบัน (Level) 
 จากผลการตอบแบบสอบถามเพื่อวัดคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรของศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศประกอบด้วยชุดข้อมูลซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป ผู้ตอบแบบสอบถาม ท้ังหมด 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

 แบง่เป็น เพศชาย   จ านวน 1 คน   และ เพศหญิง  จ านวน 10 คน 

 

ผลผลิต/ผลลัพธ์จากการด าเนินการ 

ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 

1. การได้รับค่าตอบแทนเพียงพอและยุติธรรม     พบว่า มีพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

2. สภาพการปฏิบัติงานน่าอยู่น่าท างานและส่งเสริมสุขภาพ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

3. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน     พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

4. โอกาสในการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคล   พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

5. การท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น   พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

6. ประชาธิปไตยและความยุติธรรมในการท างาน    พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

7. สมดุลระหวา่งงานกับชีวิตส่วนตัว     พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

8. ความภูมิใจในองค์กร      พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
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การแสดงผลการศึกษาข้อมูล เบื้ องต้นด้ านคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข ใช้สถิติการหาค้าเฉลี่ยร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย และการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
โดยได้ก าหนดเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได ้ และท าการแทนค่าและแปลผลออกมาแล้วดังนี้ 

 

 
หมายเหต ุ: คะแนนเต็ม 5.0 

 

จากกราฟ ค่าคะแนนท่ีมากท่ีสุดคือ การท างานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น คือ บุคลากรเป็นท่ียอมรับของ
ผู้ร่วมงานท่ีท างานมีบรรยากาศของความเป็นมิตร มีความอบอุ่นเอื้ออาทร ปราศจากการแบ่งแยก เป็นหมู่เหล่า 
บุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศได้รับการยอมรับและมีโอกาสปฏิบัติสัมพันธ์กับผู้อื่น  โดยมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด 
                ค่าคะแนนท่ีน้อยท่ีสุดคือ การได้รับค่าตอบแทนเพียงพอและยุติธรรม คือการท่ีผู้ปฏิบัติงานได้รับค่าจ้าง 
เงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ อย่างเพียงพอกับการมีชีวิตอยู่ได้ตามมาตรฐานท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป 
และต้องเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับงาน หรือองค์กรอื่นๆ พบว่าบุคลากรของ ศรป. พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 

ส่วนท่ี 3  แนวโน้มท่ีจะท างานกับหน่วยงานต่อไป 

 แนวโน้มท่ีจะท างานกับหน่วยงานต่อไป พบว่าบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศยังไม่คิดมองหางานใหม่ใน
องค์กรอื่น และมกีารวางแผนเพื่อท่ีอยู่ในหน่วยงานนี้ให้นานท่ีสุด ไม่เคยคิดจะลาออกจากหน่วยงานนี้ ท าให้มี
แนวโน้มท่ีจะท างานกับหน่วยงานต่อไปแน่นอน 
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ผลผลิต/ผลลัพธ์จากการด าเนินการ
การตอบแบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิตในการท างานของ ศรป .
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3.ความรู้ที่น ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ 

1.ภาคผนวก ฉ แบบสอบถามเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรมอนามัย 

2.ผลการตอบแบบสอบถามเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรมอนามัย 



การวิเคราะห์ผู้รับบริการ(C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(SH) 
เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดการด าเนินงานสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน  ปี พ.ศ.2565 รอบ 5 เดือนหลัง 

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย 

กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - บุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ความต้องการ/ความคาดหวัง - ด้านบุคลากรให้บริการ มีการให้บริการด้วยความสุภาพ  

เอาใจใส่ ให้บริการด้วยความเท่าเทียมกัน มีเทคนิคสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้รับบริการได้ 

- ด้านสถานที่ มีความสะอาด ปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  
และมีอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้บริการ  

- ด้านบรรยากาศการท างาน มีบรรยากาศการท างานที่ดี  
เป็นสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน  

- ด้านการด าเนินการตามเกณฑ์สถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างานฯ 
ที่ไม่ตึงเกินไป    

ความผูกพัน         บุคลากรภายในหน่วยงาน มีการสื่อสาร ประสานงานการ
ด าเนินงานสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน ในที่ประชุมคณะท างานฯ 
การประชุมติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานเป็นประจ าทุกๆเดือน
และ Line Group อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง และแจ้งข่าวสาร 
และขอความร่วมมือบุคลากรภายในหน่วยงานผ่าน Line Group  
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยหน่วยงานมีช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลาย เช่น  
Website : ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย  
Facebook : ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย 
Line : ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (CIC Group) ,ส่วนตัว  
อีเมล์, การประชุม , อบรม , ตามความเหมาะสมและเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง 

ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ จากการท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ 
ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 13 คน  
แบ่งเป็นเพศชาย 2 คน เพศหญิง 11 คน 
ระดับความพึงพอใจ  

- มากที่สุด    ร้อยละ 61.54 
- มาก          ร้อยละ 30.77 
- ปานกลาง   ร้อยละ 7.69 
- น้อย          ร้อยละ 0 
- น้อยที่สุด     ร้อยละ 0 

ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ - บุคลากรควรมีส่วนร่วมในการด าเนินงานสถานที่ท างานน่าอยู่ 
น่าท างานทุกคน   

- บุคลากรมีความสนใจที่จะได้รับความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ 
ด้านโภชนาการลดน  าหนัก การเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ การออกก าลังกาย 



 



ท ำเนียบผู้รับบริกำร (C) /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)   

ศูนย์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ กรมอนำมัย (รอบ 5 เดือนหลัง) 
 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงำน/ประเภท 
1 นาวสาวนัยนา  ใช้เทียมวงศ์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
2 นางจารุมน  บุญสิงห์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
3 นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
4 นายพศิน  พิริยหะพันธุ์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
5 นางสาวสมฤทัย  คันธิวงศ์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
6 นางสาวมนสินี น ้าจันทร์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
7 นางสาวสุพัตรา  ท่างาม ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
8 นางสาวสมประสงค์ ภาผล ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
9 นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
10 นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
11 นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
12 นางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
13 นายรังสรรค์ พันธ์จบสิงห์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 



 

ระดบัที ่2. Advocacy / Intervention (รอบ 5 เดอืนหลงั) 
 
2.1 ทบทวนมาตรการเพือ่การขบัเคลือ่นการด าเนนิงานสถานทีท่ างานน่าอยู่ น่าท างาน 
เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติและความสขุของคนท างาน (Healthy Workplace Happy for Life) 
 จากการวเิคราะหข์อ้มลู และจากความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี จงึก าหนดมาตรการเพือ่
ขับเคลือ่นการด าเนินงานสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสรมิสรา้งคุณภาพชวีติและความสุขของ
คนท างาน (Healthy Workplace Happy for Life) ดังนี ้    
 

แนวทาง มาตรการ หลักการและเหตผุล 

Partnership   มาตรการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง 
ผู้บริหารกรมอนามัย ผู้อ านวยการ และ
บุคลากรศูนย์ ความร่ วมมื อระหว่าง
ประเทศ 
 

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับรู้ ตระหนัก 
ถึงผลส าเร็จของการด าเนินงาน เป้าหมาย
ผลการประเมิน  Healthy Workplace 
Happy for Life ที่คณะกรรมการกรม
อนามัยประเมินร่วมกัน 

Regulation   

มาตรการ พัฒนาการด าเนินงานตาม
เ ก ณ ฑ์ ก า ร ด า เ นิ น ง า น  Healthy 
Workplace Happy for Life  

เพื่อพัฒนาการด าเนินงานร่วมกันภายใน
หน่วยงานให้เกิดการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

มาตรการติดตามการด าเนินการตาม
เ ก ณ ฑ์ ก า ร ด า เ นิ น ง า น  Healthy 
Workplace Happy for Life  

เ พื่ อ ติ ด ต า ม ก า ร ด า เ นิ น ง า น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

Advocate 

มาตรการขับเคลื่อนการด า เนินงาน 
Healthy Workplace Happy for Life 
 

เพื่อช้ีน าให้บุคลากร รับรู้ และด าเนินงาน
ตาม เกณฑ์ การด า เนิ น งาน  น า ไปสู่
ความส าเร็จร่วมกัน 

Build Capacity 
 

มาตรการ สื่อสารความรู้ แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวเกณฑ์การด า เนินงาน Healthy 
Workplace Happy for Life เพื่ อสร้ าง
ความเข้าใจแก่บุคลากรของหน่วยงานใน
ช่องทางต่างๆ 

เพื่อถ่ายทอดประเด็นความรู้ สื่อสาร ให้
บุคลากร ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ รวมทั้ง
เป็นพื้นฐานในการพัฒนาและขับเคลื่อน 
ในทุ ก ระดั บ ให้ ด า เนิ น งาน ได้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนการด าเนินงาน 

มาตรการสง่เสริมด้านสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อสื่อสารให้บุคลากรได้มีความรู้  เพื่อ
ส่งเสริมให้มีสุขภาพท่ีดีขึ้น 

 
 
2.2 ประเด็นความรูท้ ีส่ ือ่สารใหบุ้คลากรในหน่วยงาน หรอืผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีดา้นส่งเสรมิ
สขุภาพอนามยัส ิง่แวดลอ้มและความสมดลุในชวีติการท างาน ดงันี ้   
 2.2.1 เกณฑก์ารด าเนนิงานสถานทีท่ างานน่าอยูน่่าท างาน เสรมิสรา้งชวีติและความสขุของคนท างาน
(Healthy Workplace Happy for Life)  
2.2.2 ความรูด้า้นสขุภาพอนามยัสิง่แวดลอ้มและความสมดลุในชวีติการท างาน 3 เรือ่ง (ทา่กายบรหิารพชิติ

ออฟฟิศซนิโดรม,การลดน ้าหนัก IF,การน่ังสมาธ ิฝึกก าหนดจติ) 

 
 
 
 
 



ระดับที ่3.Management and Governance 
แผนการขบัเคลือ่นการด าเนนิงานตัวชีว้ดัการพัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู ่น่าท างาน เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติและความสขุของคนท างาน  

(Healthy Workplace Happy for Life) และ 5ส ประจ าปี พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรงุ) 
 

ที ่ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา มาตรการ ประเด็นความรูท้ีใ่หผู้รั้บบรกิาร 

1 จัดท าค าสัง่แตง่ตัง้คณะท างานการ
พัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู ่น่าท างาน 
เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติและความสขุของ
คนท างาน (Healthy Workplace 
Happy for Life)ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ตัวชีว้ดั 2.2 
 

2 ครัง้ พ . ย .  64-
ม.ีค.65 

Partnership มาตรการสรา้งการ
มสีว่นรว่มระหวา่ง ผูบ้รหิารกรม
อนามยั ผูอ้ านวยการ และ
บคุลากรศนูยค์วามรว่มมอื
ระหวา่งประเทศ 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน การพฒันา
สถานทีท่ างานน่าอยู ่น่าท างาน 
เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติและความสขุ
ของคนท างาน (Healthy Workplace 
Happy for Life) 

2 รวบรวม วเิคราะหส์ถานการณ์ เพือ่
จัดท ารายงานผลการวเิคราะหก์าร
พัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู ่น่าท างาน 
เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติและความสขุของ
คนท างาน (Healthy Workplace 
Happy for Life)  
 

2 ครัง้ พ . ย .  64 
และ ม.ิย.65 

Partnership 
Advocate มาตรการขบัเคลือ่น
การด าเนนิงานฯ 

ผลคะแนนการด าเนนิการการพัฒนา
สถานทีท่ างานน่าอยู ่น่าท างาน 
เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติและความสขุ
ของคนท างาน (Healthy Workplace 
Happy for Life)  

3 จัดท ารายงานผลการวเิคราะห์
ผูรั้บบรกิาร ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

2 ครัง้ พ . ย .  6 4 
และ ม.ิย.65 

Partnership   
 
 
 
 
 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน การพฒันา
สถานทีท่ างานน่าอยู ่น่าท างาน ฯ 

4 จัดท า ท าเนยีบผูรั้บบรกิาร ผูรั้บ ที่
สนับสนุนการด าเนนิงานสง่เสรมิสขุภาพ
และอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

2 ครัง้ พ . ย .  6 4 
และ ม.ิย.65 

Partnership  

5. จัดท าแผนปฏบิตักิาร การพฒันาสถานที่
ท างานน่าอยู ่น่าท างาน ฯ 

2 ครัง้ พ . ย . 6 4 
และ ม.ิย.65 

Partnership 

6 จัดท ามาตรฐานการปฏบิตังิาน SOP 
ตัวชีว้ดัที ่2.2  

1 ฉบบั 1- 30 พ.ย. 
64 

Regulation and Legislation  

7 สือ่สาร มาตรฐานการปฏบิตังิาน SOP 
ตัวชีว้ดัที ่2.2  ผา่นเวทกีารประชมุ
ประจ าเดอืนของหน่วยงาน  

1 ครัง้ 1- 30 พ.ย. 
64 

Partnership 
Advocate 
Build Capacity มาตรการ 
สือ่สารความรู ้แนวปฏบิตัเิพือ่
สรา้งความ เขา้ใจแกบ่คุลากร 
 



ที ่ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา มาตรการ ประเด็นความรูท้ีใ่หผู้รั้บบรกิาร 

8 กจิกรรม Big Cleaning Day ของ
หน่วยงาน การจัดสิง่แวดลอ้มใหน่้าอยู ่
น่าท างาน เอือ้ตอ่การมสีขุภาพด ี

2 ครัง้ พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 
 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน การพฒันา
สถานทีท่ างานน่าอยู ่น่าท างาน ฯ 
 

9 กจิกรรมการตรวจสขุภาพประจ าปี 13 คน พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

 

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

Advocate 
Partnership 

 

11 การสนับสนุนใหบ้คุลากรเขา้รว่ม
กจิกรรมทางกายทกุรปูแบบ 

13 คน พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

 

12 การสนับสนุนใหบ้คุลากรมคีวามรูท้าง
โภชนาการ 

1 ครัง้ พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

สือ่ประชาสมัพันธข์องส านัก
โภชนาการ 

13 การตอบแบบประเมนิภาวะสขุภาพ
บคุลากรกรมอนามยั(ภาคผนวก ง) 

11 คน พ.ย.64 Partnership  

14 การตอบแบบประเมนิคณุภาพชวีติการ
ท างานของบคุลากรกรมอนามยั 

10 คน ม.ค.65 Partnership  

15 ผลการประเมนิตามเกณฑก์ารประเมนิ
ตามนโยบาย HWP.ระดับดมีาก 

2 ครัง้ ธ . ค . 6 4  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน HWP. 
 

16 ผลการประเมนิตามเกณฑก์ารประเมนิ
ตามนโยบาย 5ส  

2 ครัง้ ธ . ค . 6 4  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน 5ส 

17 รายงานผลการตดิตามการด าเนนิงาน
ตัวชีว้ดั ตามค ารับรองฯ ผา่นการประชมุ
ประจ าเดอืนของหน่วยงาน และน าขึน้
เว็บไซตข์องหน่วยงาน ภายในวันที ่10 
ของเดอืนถดัไป  (แนบแบบรายงานผล
การขบัเคลือ่นการด าเนนิงานตามแผน) 

8 ครัง้ พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน การพฒันา
สถานทีท่ างานน่าอยู ่น่าท างาน ฯ 

 

18 การวเิคราะหผ์ลการตอบแบบประเมนิ
ภาวะสขุภาพบคุลากรกรมอนามยั 
(ภาคผนวก ง) 

1 ฉบบั 1-31 ม.ีค.
65 

Partnership 
Advocate 
 

19 การวเิคราะหผ์ลการตอบแบบประเมนิ
คณุภาพชวีติการท างานของบคุลากร
กรมอนามยั 

1 ฉบบั 1-31 ม.ีค.
65 

Partnership 
Advocate 
 

20 ทบทวนมาตรฐานการปฏบิตังิาน SOP 
ตัวชีว้ดัที ่2.2  

1 ฉบบั 1- 31 ม.ีค. 
65 

Regulation and Legislation  



ที ่ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา มาตรการ ประเด็นความรูท้ีใ่หผู้รั้บบรกิาร 

21 กจิกรรมใหค้วามรูด้า้นสขุภาพอนามยั
สิง่แวดลอ้มและความสมดลุในชวีติการ
ท างาน  

2 เรือ่ง ม.ีค. – ม.ิย.
65 

Advocate 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน การพฒันา
สถานทีท่ างานน่าอยู ่น่าท างาน ฯ 

 

22 วเิคราะหก์ารประเมนิประสทิธผิลการ
ด าเนนิกจิกรรม (Healthy Workplace 
Happy for Life)ในระดับดมีาก2
กจิกรรม 

1 ฉบบั ม.ิย.65 Advocate 

23 สรปุผลลัพธ ์รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของ
บคุลากรทีม่ ีBMI ปกต ิ

1 ฉบบั ม.ิย.65 Advocate 

 
 

                    ผู้จดัท ำแผน                                                                                                                                                                 
         นำงสำวพทัธนนัท์  วงัเสนำ                                                                                                                                        

               นกัวิชำกำรพสัด ุ                                                                                                                                            
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แบบฟอร์มมาตรฐานการปฏบิัตงิาน (SOP) (รอบ 5 เดือนหลัง) 

ช่ือหน่วยงาน คู่มือการปฏิบัตกิารขับเคล่ือนตัวชีวั้ด 
ศนูย์ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 

ช่ือตัวชีวั้ดท่ี 2.2    ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสถานท่ีท างานน่าอยู่ น่า
ท างาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

 

1. วัตถุประสงค์ (Objectives) 

1. เพ่ือให้คณะท างานได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานพฒันาสถานท่ีท างานนา่อยู ่นา่ท างานมีชีวิตชีวาและ

เสริมสร้างคณุภาพชีวิตเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

2. เพ่ือให้บคุลากรทกุคนได้ทราบถึง ขัน้ตอน หรือ กระบวนการ ท างานมาตรฐานของตวัชีว้ดัท่ี 2.2 

3. เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบตังิาน 

2. ขอบเขต (Scope) 

แสดงกระบวนการ ขัน้ตอน โดยรายละเอียดของการด าเนินงานของตวัชีว้ดัท่ี 2.2 ระดบัความส าเร็จของการพฒันา

สถานท่ีท างานนา่อยู ่น่าท างาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคณุภาพชีวิต ส านกัสง่เสริมสขุภาพ 

3. ค าจ ากัดความ (Definition) (ถ้ามี) 

สถานท่ีท างานน่าอยู่น่าท างาน หมายถึง หนว่ยงานในสงักดักรมอนามยัมีการจดัการสิ่งแวดล้อมท่ีสะอาด 

ปลอดภยั และเอือ้ตอ่การมีสขุภาพดีของคนท างานทกุคน และมีการจดักิจกรรมสง่เสริมสขุภาพเพ่ือให้บคุลากรในกรม

อนามยัเกิดความสขุกายสบายใจในการท างาน (Healthy workplace Happy for life) 

สถานที่ท างานมีชีวิตชีวา หมายถึง สถานท่ีท างานท่ีมีการสง่เสริมและพฒันาคนในองค์กรให้มีคณุภาพชีวิต ท่ีดี 

ครอบคลมุทัง้ด้านสขุภาพร่างกาย จิตใจ การอยูใ่นสิ่งแวดล้อมท่ีสะอาด สดช่ืน เอือ้ตอ่การมีสขุภาพดี 

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพการท างานท่ีค านงึถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุลากรภายในหนว่ยงาน

กบัทกุสิ่งทกุอย่างท่ีเก่ียวข้องกบังาน รวมถึงสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือให้เกิดความพงึพอใจในการท างานของ

บคุลากร อนัจะสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพในการท างาน 

บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ พนกังานราชการ ลกูจ้างเหมาบริการ 

4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 

ผู้ รับผิดชอบหลกั : งานอ านวยการ และ ผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง : คณะท างานพฒันาสถานท่ีท างานนา่อยู ่น่าท างาน มี

ชีวิตชีวา และเสริมสร้างคณุภาพชีวิต ศนูย์ความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
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5. ขัน้ตอนการปฏิบัต ิ(Procedure) 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1  ทบทวนค ำสั่ง
คณะท ำงำนขับเคลื่อน
ตัวช้ีวัดที2่.2  
-บุคลำกร ศรป. 
-ผู้อ ำนวยกำร ศรป.เป็น
ประธำนและลงนำม
ค ำสั่ง 

มี.ค.65 อก. ค ำสั่งคณะท ำงำนขับเคลื่อน
ตัวช้ีวัดที ่2.2 

 

2  1.HWP. 
2.ภำวะสุขภำพของ
บุคลำกร ศรป. 
3.ข้อมูลคุณภำพชีวิตฯ 

4.ควำมพึงพอใจผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

5.ควำมต้องกำรควำมรู้
และข้อเสนอแนะ 

มี.ค.65 อก. 1.ผลกำรประเมินHWP.65 
รอบ 5 เดือนแรก 
2. ผลกำรตอบแบบประเมิน 
ภำวะสุขภำพ 
3.ข้อมูลคณุภำพชีวิตฯ 
4.แบบประเมินควำมพึงพอใจ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
ข้อเสนอแนะ 

3  1. วิเครำะหส์ถำนกำรณ์
กำรด ำเนินงำนสถำนท่ี
ท ำงำนน่ำอยู่น่ำท ำงำน 
เสรมิสร้ำงคุณภำพชีวิต 
และควำมสุขของ
คนท ำงำนปี 2565 รอบ 
5 เดือนแรก 
2. วิเครำะห์ข้อมลูภำวะ
สุขภำพของบุคลำกร  
3.วิเครำะห์ข้อมลู
คุณภำพชีวิตฯ 
4.วิเครำะหผ์ู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี 
5.ประเด็นควำมรู/้
ข้อเสนอแนะ
ประกอบกำรวิเครำะห ์

มี.ค.65 อก. 1.ผลกำรวเิครำะห ์
ข้อมูล 
2. ผลกำร 
ด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ  
3. ควำมรู้/ข้อเสนอแนะที่
น ำมำใช้ประกอบกำร
วิเครำะห ์
 
 

4  ประชุมเพื่อทบทวนแผน 

ด ำเนินงำนตำมข้อมูล
วิเครำะห ์รำยงำน
สถำนกำรณ์กำร
ด ำเนินงำนในรอบ 5 
เดือนแรก เสนอข้อมูล
วิเครำะหจ์ำกข้อ 3 

มี.ค.65 อก. 1.แผนและกิจกรรม
ขับเคลื่อนตัวช้ีวัด 2.2 

2.แผนพัฒนำสถำนที่ท ำงำน
น่ำอยู่น่ำท ำงำนมีชีวิตชีวำ
เสรมิสร้ำงคุณภำพชีวิต 
 

 
 

ทบทวนค ำส่ังคณะท ำงำน 

ส ำรวจทบทวนข้อมูล 

รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูล 

เพื่อทบทวนแผน 

ประชมุคณะท างาน 
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ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

5 ไม/่ให้ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 อนมุตัิ 

1. น ำเสนอผลกำร
วิเครำะห์ข้อมูลที่
ปรับปรุงแล้ว 

2. ทบทวนแผนฯ 

ให้คณะท ำงำนเห็นชอบ 
 

มี.ค.65 อก. 1.แผนและกิจกรรม
ขับเคลื่อนตัวช้ีวัด 2.2 
2.แผนพัฒนำสถำนที่ท ำงำน
น่ำอยู่น่ำท ำงำนมีชีวิตชีวำ
เสรมิสร้ำงคุณภำพชีวิต 
 

6  เสนอแผนกำรขับเคลื่อน
กำรด ำเนินงำนตัวช้ีวัดที่ 
2.2 ปี 65 ฉบับปรับปรุง
ช้ีแจงรูปแบบ แนว
ทำงกำรด ำเนินงำน 

-น ำเสนอกิจกรรม 

 

มี.ค.65 อก. 1.แผนและกิจกรรม
ขับเคลื่อนตัวช้ีวัด 2.2 
2.แผนพัฒนำสถำนที่ท ำงำน
น่ำอยู่น่ำท ำงำนมีชีวิตชีวำ
เสรมิสร้ำงคุณภำพชีวิต 
 

7  ทบทวนท ำเนียบผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียในกำร
ด ำเนินงำนพัฒนำ
สถำนท่ีท ำงำนน่ำอยู่  
น่ำท ำงำน มีชีวิตชีวำ 

 

มี.ค.65 อก. ท ำเนียบผู้มสี่วนได ้

ส่วนเสยี 

 

8  1. กำรจัดสิ่งแวดล้อมให้
น่ำอยู่น่ำท ำงำน เอื้อต่อ
กำรมีสุขภำพด ี

2. กำรตรวจสุขภำพ
ประจ ำป ี

3. กำรวัดดัชนีมวลกำย 
(BMI) 
4.จัดกิจกรรมอื่นๆตำม
แผน 

ธ.ค.64- มิ.ย.
65 

คณะท างาน
ฯ 

1. นโยบำย 

2. onepage 

3. ภำพกิจกรรม 

4. หนังสือ 

5. ผลกำรวเิครำะห ์

ข้อมูล 

6.เกณฑ์กำรด ำเนินงำน 
สถำนท่ีท ำงำนน่ำอยู่ฯ 
 

9  1.รับตรวจประเมิน
คณะกรรมกำรกรม
อนำมัย  
2. สรุปผลกำรตรวจ
ประเมินฯ รอบ 5 เดือน
หลงั 
 
 
 
 

ธ.ค.64- มิ.ย.
65 

 1. onepage 

2. ภำพกิจกรรม 

3. สรุปผลกำรตรวจ 

ประเมิน 

4.หนังสือแจ้งเวียน 

 

ประชมุ

คณะท างาน 

เสนอท่ีประชมุ 

ท าเนียบผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 

ประชาสมัพนัธ์สร้างกระแส

และจดักิจกรรมตามแผน 

รับตรวจประเมิน 



4/4 
 

 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

10  จัดท ำหลักฐำนเอกสำร
จำกกำรด ำเนินงำน 
ตรวจสอบและน ำเข้ำ 

ระบบ DOC กรมอนำมัย 

 
 
 

ธ.ค.64และ
ก.ค.65 

อก. มีกำรคีย์ในระบบ 

DOC 

 

11  1.ด ำเนินกิจกรรมตำม
แผนเพื่อให้ไดผ้ลลัพธ์
ตำมเป้ำหมำย 
 

 

ธ.ค.64- ก.ค.
65 

อก. 1.ผลกิจกรรมขับเคลื่อน
ตัวช้ีวัด 2.2 
2.ผลกำรพัฒนำสถำนท่ี
ท ำงำนน่ำอยู่น่ำท ำงำนมี
ชีวิตชีวำเสริมสร้ำงคณุภำพ
ชีวิต 

 
12  1.ประชุมคณะท ำงำน 

2.จัดเก็บเอกสำร 

3.จัดท ำรำยงำนผลกำร
ติดตำม 
4.เผยแพร่และแจ้งเวยีน 
 

 

ธ.ค.64- ก.ค.
65 

อก. มีรำยงำนตดิตำม 

กำรด ำเนินงำน 

ตัวช้ีวัดตำมค ำ 

รับรองฯ ทุกเดือน 

 
 

13  
 
 
 
 

รำยงำนผลกำรติดตำม
ในระบบ DOC กรม
อนำมัย 
 

ธ.ค.64- ก.ค.
65 

อก. มีรำยงำนตดิตำม 

กำรด ำเนินงำน 

ตัวช้ีวัดตำมค ำ 

รับรองฯ ทุกเดือน 

และ น ำขึ้นเว็บไซต ์

หน่วยงำน ภำยใน 

วันท่ี 10 ของเดือน 
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ 

 จดุเร่ิมต้นและสิน้สดุของกระบวนการ 

 

 กิจกรรมและการปฏิบตังิาน 

 

 การตดัสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนมุตัิ 
 

 แสดงถึงทิศทาง หรือการเคล่ือนไหวของงาน 

 

 จดุเช่ือมตอ่ระหว่างขัน้ตอน 

 

6. ภาคผนวก (ถ้ามี) - 

จดัท าหลกัฐาน/เอกสาร คีย์

เข้าระบบ DOC 

ด าเนินการกิจกรรมตามแผน/

กระบวนการ 

การรายงานผล 

การติดตามประเมินผล 
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ทบทวนแผนปฏบิตักิาร การพฒันาสถานทีท่ างานนา่อยู ่นา่ท างาน เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติและความสขุของคนท างาน      

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

หนว่ยงาน ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ  กรมอนามยั 
 

โครงการ /กจิกรรม เป้าหมาย  ระยะเวลาด าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 

1. ประกาศนโยบายการพฒันาสถานทีท่ างานนา่อยู ่นา่ท างาน เสรมิสรา้งคณุภาพ
ชวีติและความสขุของคนท างาน  
(Healthy Workplace Happy for Life) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจ า
หนว่ยงาน 
 

1 ฉบบั  พ.ย. 64 
 

งานอ านวยการ 

2. แตง่ต ัง้คณะท างานการพฒันาสถานทีท่ างานนา่อยู ่นา่ท างาน เสรมิสรา้งคณุภาพ
ชวีติและความสขุของคนท างาน  
(Healthy Workplace Happy for Life) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจ า
หนว่ยงาน 
 

1 ฉบบั พ.ย. 64 
 

งานอ านวยการ 

3. ประกาศวฒันธรรมองคก์รประจ าหนว่ยงาน (MOPH to HEALTH) 1 ฉบบั พ.ย.-ม.ค.65 
 

งานอ านวยการ 

4. ประชุมตรวจตดิตาม ทบทวน ประเมนิผลการด าเนนิงาน/กจิกรรม 
ตามแผนฯ ทีก่ าหนด วเิคราะหข์อ้มลูผลการด าเนนิงานเพือ่จดัท าขอ้เสนอในการ
พฒันาและรายงานผลใหผู้บ้รหิารทราบ 
 

8 คร ัง้ ธ.ค.64 –  
ก.ค. 65  

งานอ านวยการ 

5. จดัใหม้บีอรด์ประชาสมัพนัธ ์โดยมขีอ้มลูเผยแพรข่า่วสารใหเ้ป็นปจัจบุนัและกลอ่ง
รบัฟงัความคดิเห็น  

1ชิน้ ต.ค. 64 
 

งานอ านวยการ  

6. จดัท าแผนการใหค้วามรูด้า้นการสง่เสรมิสขุภาพ อนามยัส ิง่แวดลอ้ม และความ
สมดลุในชวีติการท างาน  อยา่งนอ้ย 3 เร ือ่ง ตอ่ปี 

1 แผน ม.ค.65 กลุม่วเิทศฯ 

7. กจิกรรมการตรวจสขุภาพประจ าปีและสรปุผลสขุภาพเพือ่จดักจิกรรมสง่เสรมิ
สขุภาพและอนามยัส ิง่แวดลอ้ม  

13 คน ม.ค.-ม.ิย.65 กลุม่วเิทศฯ 

8. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย/ประเมนิสมรรถภาพรา่งกาย (โดยกองกจิกรรมทาง
กาย)  

11 คน  ม.ค. 65 
 

กลุม่วเิทศฯ 

9. บคุลากรท าแบบประเมนิคณุภาพชวีติการท างานของบคุลากรกรมอนามยั สรปุผล
วเิคราะห ์ 

11 คน ธ.ค.64-ม.ิย. 65 งานอ านวยการ 

10. บคุลากรท าแบบประเมนิความเครยีดดว้ยตนเอง (แบบประเมนิภาวะสขุภาพ
บคุลากรกรมอนามยั)  

11 คน ธ.ค.64-ม.ค. 65 
 

 
กลุม่วเิทศฯ 
 



2 
 

โครงการ /กจิกรรม เป้าหมาย  ระยะเวลาด าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 

11. กจิกรรมการสง่เสรมิสขุภาพของบคุลากรทีค่รอบคลมุท ัง้ 3 ดา้น(ความรู ้เจตคต ิ
ทกัษะ) 
      11.1  การเขา้รว่มกจิกรรมกา้วทา้ใจ Season 4  
     11.2  กจิกรรมเตน้แอโรบกิวนัจันทร ์– วนัศกุร ์วนัละ 30 นาท ี(16.00 – 16.30 น) 
     11.3  กจิกรรมยดืเหยยีด  ระหวา่งวัน  (5 นาท ี/ครัง้ วนัละ 2 ครัง้) 
     11.4  จัดหาอปุกรณ์และสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่กจิกรรมออกก าลังกาย (เครือ่งชัง่น ้าหนัก 
กลอ่งอปุกรณ์ปฐมพยาบาล) 
     11.5 ก าหนดใหจั้ดอาหารวา่งและเครือ่งดืม่ส าหรับการประชมุประจ าหน่วยงาน พรอ้ม
เครือ่งดืม่ลดหวาน มัน เค็ม 
     11.6 กจิกรรมใหค้วามรูก้ารดแูลสขุภาพชอ่งปาก สนับสนุนอปุกรณ์การท าความสะอาด
ชอ่งปาก  
     11.7 กจิกรรมสง่เสรมิใหค้วามรูก้ับหญงิวยัเจรญิพันธุ ์กนิวติามนิเสรมิธาตเุหล็กและโฟลกิ 
     11.8 แผนสนับสนุนความยดืหยุน่ในการท างาน (การท างานทีบ่า้น) Work from home 
     11.9 กจิกรรม Big Cleaning Day และการจัดสิง่แวดลอ้มใหน่้าอยูน่่าท างาน เอือ้ตอ่การมี
สขุภาพด ี
     11.10การประเมนิความเสีย่งตอ่การเกดิโรคเสน้เลอืดหัวใจและหลอดเลอืดของบคุลากรที่
มอีาย ุ35 ปีขึน้ไปดว้ยโปรแกรม CV Risk score 

13 คน 
 
13 คน 
13 คน 
13 คน 
1 คร ัง้ 
 
13 คน 
 
13 คน 
 
1เรือ่ง 
12 คน 
2 คร ัง้ 
 
1 คร ัง้ 
 

ม.ค.65 –  
ม.ิย. 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุม่วเิทศฯและ
กลุม่อ านวยการ 

12. จดัท าแผนผงัสถานทีท่ างาน ก าหนดพืน้ทีใ่ชง้านอยา่งชดัเจน  1 แผนผงั ม.ค. 65 กลุม่ยทุธฯ 

13. จดัท าแผนชว่งเวลาหรอืรอบระยะเวลาการท าความสะอาดอปุกรณ์และหลอดไฟ 1 แผน  ม.ค. 65 งานอ านวยการ 

14. ตดิป้ายแจง้เตอืน ปิด เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ไฟสอ่งสวา่ง ทกุคร ัง้เม ือ่ไมใ่ชง้าน ทกุจดุทีม่ ี
สวติชไ์ฟฟ้า 

ธ.ค.64 –  
ก.ค. 65 

บคุลากร ศรป.
ทกุทา่น 

15. ก าหนดเวลาเปิด – ปิด เครือ่งปรบัอากาศ เปิด เวลา 09.00 -11.30 น และ13.30 
-16.00 น. ปิด เวลา 11.30 -13.30 น.  
(พกักลางวนั) *ต ัง้อณุหภมูทิ ี ่25-27 องศาเซลเซยีส* 

ทกุจดุทีม่ ี
สวติชไ์ฟฟ้า 

ธ.ค.64 –  
ก.ค. 65 

บคุลากร ศรป.
ทกุทา่น 

16. จดัท าแผนซอ่มบ ารงุรกัษาเครือ่งปรบัอากาศ  1 แผน ม.ีค. 65 งานอ านวยการ 

17. ก าหนดเวลา เปิด – ปิด หนา้ตา่งหนว่ยงานเพือ่ระบายอากาศ  ตามวธิธีรรมชาต ิ
เวลา 08.30 -09.00 และ เวลา 11.30 -13.30 น. 

ทกุจดุทีม่ ี
หนา้ตา่ง 

ธ.ค.64 –  
ก.ค. 65 

บคุลากร ศรป.
ทกุทา่น 
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ผลการปฏบิตังิาน การพฒันาสถานทีท่ างานนา่อยู ่นา่ท างาน เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติและความสขุของคนท างาน      

(Healthy Workplace Happy for Life) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดอืนหลงั) 

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 
ก.พ.65 
มี.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. กจิกรรมการตรวจสุขภาพประจ าปีและสรุปผลสุขภาพเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม  

13 คน ม.ค.-มิ.ย.65 กลุ่มวิเทศฯ √ 

8. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย/ประเมินสมรรถภาพร่างกาย (โดยกองกิจกรรมทางกาย)  11 คน  ม.ค.65 กลุ่มวิเทศฯ √ 
9. บุคลากรท าแบบประเมินคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรกรมอนามัย สรุปผลวิเคราะห์  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 สนับสนุนอุปกรณ์การท้าความสะอาดช่อง 
     11.7 กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้กับหญิงวัยเจริญพันธุ์ กินวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก 
     11.8 แผนสนับสนุนความยืดหยุ่นในการท้างาน (การท้างานที่บ้าน) Work from home (สิ้นสุดเดือน 
ม.ค.65) 
     11.9 กิจกรรม Big Cleaning Day และการจัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่น่าท้างาน เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 
     11.10การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดของบุคลากรที่มีอายุ 35 ปี
ขึ้นไปด้วยโปรแกรม CV Risk score 

13 คน 
13 คน 
13 คน 
13 คน 
1 ครั้ง 
 
13 คน 
 
13 คน 
1 เรื่อง 
12 คน 
 
2 ครั้ง 
1 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 าแผนช่วงเวลาหรือรอบระยะเวลาการท 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 √ 
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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  
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ทบทวนแผนการใหค้วามรูด้า้นการสง่เสรมิสขุภาพ 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. การใหค้วามรูด้า้นการสง่เสรมิสขุภาพ อนามัยสิง่แวดลอ้ม และความสมดลุใน
ชวีติการท างาน  อยา่งนอ้ย 3 เรือ่ง คอื 1)ทา่บรหิารออฟฟิศซนิโดรม , 
2)การลดน ้าหนักดว้ย IF , 3)ทักษะในการฝึกจติตัวเอง/น่ังสมาธ ิ

3 เรือ่ง ธ.ค.64 - ม.ิย.65 
 

กลุม่วเิทศฯ 

2  กจิกรรม กา้วทา้ใจ Season 4 (กจิกรรมทางทางกาย/ออกก าลังกาย) 13 คน ม.ค.65 – ม.ิย. 65 อ านวยการ 

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) 

1 ครัง้ 
 

ม.ค.65 – ม.ิย. 65 กลุม่วเิทศฯและกลุม่
อ านวยการ 

6 ก าหนดใหจั้ดอาหารหรอืเครือ่งดืม่ส าหรับการประชมุประจ าหน่วยงาน เครือ่งดืม่
อาหารลดหวาน มัน เค็ม 

13 คน 
 

ม.ค.65 – ม.ิย. 65 กลุม่วเิทศฯและกลุม่
อ านวยการ 

7. กจิกรรมใหค้วามรูก้ารดแูลสขุภาพชอ่งปาก สนับสนุนอปุกรณ์การท าความ
สะอาดชอ่งปาก (ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 70 ของจ านวนบคุลากร) 

13 คน 
 

ม.ค.65 – ม.ิย. 65 กลุม่วเิทศฯและกลุม่
อ านวยการ 

8 กจิกรรมสง่เสรมิใหค้วามรูก้ับหญงิวยัเจรญิพันธุ ์กนิวติามนิเสรมิธาตเุหล็ก
และโฟลกิ 

1 เรือ่ง 
 

ม.ค.65 – ม.ิย. 65 กลุม่วเิทศฯและกลุม่
อ านวยการ 

9 แผนสนับสนุนความยดืหยุน่ในการท างาน (การท างานทีบ่า้น) Work from 
home 

12 คน 
 

ม.ค.65 – ก.พ.65 กลุม่วเิทศฯและกลุม่
อ านวยการ 

10 กจิกรรม Big Cleaning Day และการจัดสิง่แวดลอ้มใหน่้าอยูน่่าท างาน เอือ้ตอ่
การมสีขุภาพด ี

2 ครัง้ ครัง้ที ่1 ม.ค.65 
ครัง้ที ่2 ม.ิย.65 

กลุม่วเิทศฯและกลุม่
อ านวยการ 

11.มกีารประเมนิภาวะโภชนาการ โดยใชค้า่ดัชนมีวลกายและวดัรอบเอว 
(ภาคผนวก จ) 

13 คน ครัง้ที ่1 : ม.ค. 65 
ครัง้ที ่2 :15ม.ิย.65 

กลุม่วเิทศฯและกลุม่
อ านวยการ 

12.กจิกรรมการประเมนิความเสีย่งตอ่การเกดิโรคเสน้เลอืดหัวใจและหลอดเลอืด
ของบคุลากรทีม่อีาย ุ35 ปีขึน้ไปดว้ยโปรแกรม CV Risk score 

1 ครัง้ ม.ีค.- ม.ิย.65 อ านวยการ 
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การตดิตามผลการใหค้วามรูด้า้นการสง่เสรมิสขุภาพ อนามยัสิง่แวดลอ้ม และความสมดลุในชวีติการท างาน และ 

ผลการด าเนนิงานกจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพของบคุลากรครอบคลมุท ัง้ 3 ดา้น(ความรู ้เจตคต ิทกัษะ) 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดอืนหลงั) 

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 
การลดน ้าหนักดว้ย IF  
ยงัไมถ่งึรอบระยะเวลาด าเนนิการ 

2. การเขา้รว่มกจิกรรมกา้วทา้ใจ Season 4 13 คน  

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

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

5. จัดหาอปุกรณ์และสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่กจิกรรมออกก าลังกาย (เครือ่งชัง่น ้าหนัก 
กลอ่งอปุกรณ์ปฐมพยาบาล) 

1 ครัง้ 
 

ด าเนนิการแลว้ 

6 ก าหนดใหจั้ดอาหารหรอืเครือ่งดืม่ส าหรับการประชมุประจ าหน่วยงาน เครือ่งดืม่
อาหารลดหวาน มัน เค็ม 

13 คน 
 

ด าเนนิการแลว้ 

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

13 คน 
 

ด าเนนิการแลว้ 
ขอหลักฐาน พีแ่จค +กิ๊ก+พี่
มอส เพิม่ 

8 กจิกรรมสง่เสรมิใหค้วามรูก้ับหญงิวยัเจรญิพันธุ ์กนิวติามนิเสรมิธาตเุหล็กและโฟลกิ 1 เรือ่ง 
 

ด าเนนิการแลว้ 

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

สิน้สดุเดอืนมกราคม 2565 

10 กจิกรรม Big Cleaning Day และการจัดสิง่แวดลอ้มใหน่้าอยูน่่าท างาน เอือ้ตอ่การ
มสีขุภาพด ี

ครัง้ที ่1 ม.ค.65 
ครัง้ที ่2 ม.ิย.65 

 ม.ค.65 

11.มกีารประเมนิภาวะโภชนาการ โดยใชค้า่ดัชนมีวลกายและวดัรอบเอว  
(ภาคผนวก จ) 

13 คน เก็บหลักฐานภายใน 15 ม.ิย.65 

12.กจิกรรมการประเมนิความเสีย่งตอ่การเกดิโรคเสน้เลอืดหัวใจและหลอดเลอืดของ
บคุลากรทีม่อีาย ุ35 ปีขึน้ไปดว้ยโปรแกรม CV Risk score 

1 ครัง้ เก็บหลักฐานภายใน 15 ม.ิย.65 



1 

รายงานกํากับติดตามผลการดําเนินงาน 

ตามแผนขับเคล่ือนการดําเนินงานตัวช้ีวัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 

ประจําป พ.ศ. 2565 (รอบ5เดือนหลัง) 

ครั้งท่ี 1 ประจําเดือน มีนาคม 2565 

ช่ือกิจกรรม 
เปาหมาย

ตามแผน 

ระยะเวลา

ตามแผน 
ผลการดําเนินงาน /หลักฐาน/URL 

1. ทบทวนคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการติดตาม

เรงรัดการเบิกจาย

งบประมาณประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565

1 ครั้ง 1 มี.ค. - 30 

เม.ย. 65 

 มี.ค. 65 ไดดําเนินการทบทวนคําสั่งฯ โดยยกเลิก

คําสั่งเดิมและจัดทําคําสั่งใหมเพ่ือกําหนดผูรับผิดชอบท่ี

เปนปจจุบัน รายละเอียดตาม คลิกดาวนโหลด และ

สื่อสารคําสั่งฯผานการประชุมศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ ครั้งท่ี 6/2565 เม่ือวันท่ี 31 มี.ค.65 วาระท่ี 

5.1.2.3 ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจาย

งบประมาณ รายละเอียดตาม  คลิกดาวนโหลด 

2. ทบทวนแผนปฏิบัติการ

การใชจายเงินงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2565

1 ครั้ง 1 มี.ค. - 30 

เม.ย. 65 

 มี.ค. 65 ไดดําเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการ การใช

จายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โดยปรับปรุงแผนฯใหสอดคลองกับสถานการณการ

ดําเนินงานปจจุบัน ภายใตวงเงินงบประมาณภาพรวมเดิม 

รายละเอียดตาม  คลิกดาวนโหลด และสื่อสารแผนฯ

ผานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี 

6/2565 เม่ือวันท่ี 31 มี.ค.65 วาระท่ี4.1 รายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนการเบิกจายงบประมาณศูนยความ

รวมมือระหวางประเทศประจําปงบประมาณพ.ศ. 2565 

งบดําเนินงาน ผานระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน 

กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) 

ขอ (3) รายละเอียดตาม  คลิกดาวนโหลด 

3. ทบทวน SOP การ

เบิกจายงบประมาณ

1 ครั้ง 1 มี.ค. - 30 

เม.ย. 65 

 มี.ค. 65 ไดดําเนินการทบทวน SOP การเบิกจาย

งบประมาณ พบวาเม่ือ ก.พ. 65 ท่ีผานมา หนวยงานได

ดําเนินการปรับปรุงแกไขกระบวนงานการเบิกจาย

งบประมาณ ( SOP) ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการ

เบิกจายงบประมาณ แกไขครั้งท่ี 1 มีผลบังคับใชตั้งแต

วันท่ี 18 กุมภาพันธ 2565 เปนตนไป และหนวยงาน

เอกสารแนบ 8

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/202204/m_news/35328/209084/file_download/067ae8e185ea47f72a3bdceacae85e74.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/th/action-plan
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
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ช่ือกิจกรรม 
เปาหมาย

ตามแผน 

ระยะเวลา

ตามแผน 
ผลการดําเนินงาน /หลักฐาน/URL 

ยังคงใช SOP ดังกลาวตอไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง 

รายละเอียดตาม  คลิกดาวนโหลด . และสื่อสารSOP

ฯผานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้ง

ท่ี 6/2565 เม่ือวันท่ี 31 มี.ค.65 วาระท่ี 5.1.2.3 ตัวชี้วัด

ท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ รายละเอียด

ตาม  คลิกดาวนโหลด 

4. สื่อสารประเด็นความรู

ภายใตมาตรการท่ีกําหนด

แกบุคลากรในหนวยงาน

รวมรับรู ผานการประชุม

ประจําเดือนของหนวยงาน 

1 ครั้ง 1 มี.ค. - 30 

เม.ย. 65 

 

 มี.ค. 65 ไดดําเนินการ สื่อสารประเด็นความรูภายใต

มาตรการท่ีกําหนดแกบุคลากรในหนวยงานรวมรับรู ผาน

ประกาศศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย 

ลงวันท่ี 31 มี.ค. 65 พรอมเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงาน

รายละเอียดตาม คลิกดาวนโหลด .และผานการ

ประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี 6/2565 

เม่ือวันท่ี 31 มี.ค.65 วาระท่ี 5.1.2.3 ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอย

ละของการเบิกจายงบประมาณ รายละเอียดตาม  

คลิกดาวนโหลด ซ่ึงสื่อสารประเด็นความรูจํานวน 3 

ประเด็น ไดแก (1) แนวทางในการดําเนินการเบิกจาย

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใตมาตรการสรางการมีสวน

รวม (2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน  Standard 

Operating Procedure ( SOP) กระบวนการเบิกจาย

งบประมาณ (ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจาย

งบประมาณ) ฉบับแกไขครั้งท่ี 1 วันท่ี 18 ก.พ. 65 

ภายใตมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ

รายจายประจําป (3) แผนปฏิบัติงานและการใชจาย

งบประมาณศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจําป 

พ.ศ. 2565 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ภายใตมาตรการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานรอยละของการเบิกจาย

งบประมาณ 

5. รายงานผลติดตามเรงรัด

การเบิกจายงบประมาณ 

(รบจ.1) ณ วันท่ี 15 ของ

ทุกเดือน และนําข้ึน

5 ครั้ง 1 มี.ค. – 31 

ก.ค. 65 

 

ครั้งท่ี1  มี.ค. 65 ไดดําเนินการจัดทํารายงานรบจ.1 

วันท่ี 15 มีนาคม 2565 (update 16 มี.ค. 65).

รายละเอียดตาม คลิกดาวนโหลด . 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/sop/SOP-budget%20-edit1.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/202204/m_news/35328/209094/file_download/153a2d58385d53f77ef82d4cecc04947.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=89702&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26017
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ช่ือกิจกรรม 
เปาหมาย

ตามแผน 

ระยะเวลา

ตามแผน 
ผลการดําเนินงาน /หลักฐาน/URL 

เว็บไซตหนวยงาน ภายใน

วันท่ี 20 ของทุกเดือน 

6. ประชุมคณะกรรมการ

ติดตามเรงรัดการเบิกจาย

งบประมาณ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

และรายงานผลการประชุม

นําข้ึนเว็บไซตหนวยงาน  

5 ครั้ง 1 มี.ค. – 31 

ก.ค. 65 

 

ครั้งท่ี1  มี.ค. 65 ไดดําเนินการจัดทํารายงานการ

ประชุมคณะทํางานติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 

(update 16 มี.ค. 65). รายละเอียดตาม คลิกดาวน

โหลด . 

7. รายงานผลการติดตาม

การดําเนินงานตัวชี้วัด ตาม

คํารับรองฯ และแสดง

หลักฐานผลการขับเคลื่อน

กิจกรรมตามแผนฯ ผาน

การประชุมประจําเดือน

ของหนวยงาน นําข้ึน

เว็บไซตของหนวยงาน 

ภายในวันท่ี 10 ของเดือน

ถัดไป   

5 ครั้ง 1 มี.ค. – 31 

ก.ค. 65 

 

ครั้งท่ี1  มี.ค. 65 ไดดําเนินการจัดทํารายงานผลการ

ติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัด ตามคํารับรองฯ และแสดง

หลักฐานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนฯ โดย ศรป. 

ไดกําหนดกิจกรรมในแผนฯไว รวม 7 กิจกรรม และ

ดําเนินงานแลวเสร็จไดตามแผนท่ีวางไวทุกกิจกรรม 

รายละเอียดตามเอกสารแนบหลักฐานกิจกรรมท่ี 7 หรือ  

 คลิกดาวนโหลด . 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางแผนขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัดการเบิกจายงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2565 (รอบ5เดือน

หลัง) ขางตน พบวาในเดือนมีนาคม 2565 ศรป. ไดกําหนดกิจกรรมในแผนฯไว รวม 7 กิจกรรม และดําเนินงานแลว

เสร็จไดตามแผนท่ีวางไวทุกกิจกรรม  

จัดทําโดย 

คณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=89703&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26018
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=89703&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26018
https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565
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11-03-22

หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
บันทึก ท่ี สธ ..............................................................   ลงวันท่ี ..................................................

แผน

(1)

ผล 

(2)

1.แผนงานบรูณาการพฒันา

ศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ

1.แผนงานบรูณาการ

พฒันาศกัยภาพคนตลอด

ชว่งชวีติ
1.โครงการบรหิารจดัการหนว่ยงาน       254,300.00       117,029.30     137,270.70                   -   1.โครงการบรหิารจดัการหนว่ยงาน      254,300.00 

1.1. จา้งพนักงานขับรถยนตร์าชการ 1 คน 1 คน         149,760.00 74,880.00         74,880.00                        -   1.1. จา้งพนักงานขับรถยนต์

ราชการ

1 คน 149,760.00       

1.2 จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร จา้ง

ซอ่มแซมครุภัณฑ ์ส านักงาน อปุกรณ์

คอมพวิเตอร ์ซอ่มยานพาหนะ คา่ผา่น

ทางพเิศษ จา้งแปลเอกสาร

6 งาน 6 งาน           30,000.00            8,021.10         21,978.90                  -   1.2 จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร 

จา้งซอ่มแซมครุภัณฑ ์

ส านักงาน อปุกรณ์คอมพวิเตอร์

 ซอ่มยานพาหนะ คา่ผา่นทาง

พเิศษ จา้งแปลเอกสาร

6 งาน 30,000.00         

1.2.1 จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร 1 ปี 1 ปี           15,000.00            6,838.75           8,161.25                  -   1.2.1 จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร 1 ปี 15,000.00         

1.2.2 จา้งซอ่มแซมครุภัณฑ ์ส านักงาน 1 ปี 1 ปี           10,000.00         10,000.00                  -   1.2.2 จา้งซอ่มแซมครุภัณฑ ์

ส านักงาน

1 ปี 10,000.00         

1.2.3 จา้งซอ่มอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ 1 ปี 1 ปี                      -                    -   1.2.3 จา้งซอ่มอปุกรณ์

คอมพวิเตอร์

1 ปี -                  

1.2.4 จา้งซอ่มยานพาหนะ (รวมพรบ.) 1 ปี 1 ปี             5,000.00            1,182.35           3,817.65                  -   1.2.4 จา้งซอ่มยานพาหนะ 

(รวมพรบ.)

1 ปี 5,000.00          

1.3 จัดซือ้วสัดสุ านักงานเพือ่ใช ้

ด าเนนิงานภายในหน่วยงานและโครงการ

อบรม/ประชมุของหน่วยงาน ( คา่

หนังสอืพมิพ,์ วสัดสุ านักงาน+ วสัดุ

คอมพวิเตอร,์ คา่น ้าบรโิภค, คา่น ้ามัน

เชือ้เพลงิ)

4 งาน 4 งาน           31,720.00            8,160.20         23,559.80                  -   1.3 จัดซือ้วสัดสุ านักงานเพือ่

ใชด้ าเนนิงานภายในหน่วยงาน

และโครงการอบรม/ประชมุ

ของหน่วยงาน ( คา่

หนังสอืพมิพ,์ วสัดสุ านักงาน+ 

วสัดคุอมพวิเตอร,์ คา่น ้าบรโิภค

, คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ)

4 งาน 31,720.00         

1.3.1. คา่วสัดสุ านักงาน+วสัดุ

คอมพวิเตอร์

1 ปี 1 ปี           15,000.00         15,000.00                  -   1.3.1. คา่วสัดสุ านักงาน+วสัดุ

คอมพวิเตอร์

1 ปี 15,000.00         

1.3.2. คา่น ้าดืม่ 1 ปี 1 ปี             4,000.00            1,500.00           2,500.00                  -   1.3.2. คา่น ้าดืม่ 1 ปี 4,000.00          

 งบประมาณ

(บาท)

(10) ไดร้บั

(4)

 เบกิจา่ย

(5)

 แผนทีจ่ะใช้

(6)

 คงเหลอื/

สว่นขาด

(7)

แบบฟอร์มการปรับแผน/โครงการประจ าปีงบประมาณ 2565

รายการเดมิ รายการหลงัปรบัแผน  เหตผุลในการปรบัแผน

(1.เหตผุลทีไ่มด่ าเนนิโครงการ/

กจิกรรมเดมิ/มี

งบประมาณเหลอืจา่ย

2.เหตผุลทีจ่ะด าเนนิการโครงการ/ 

รายการใหม)่

(11)

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

(1)

เป้าหมายโครงการ

ตามแผนปฏบิตักิาร

(2)

 งบประมาณ (บาท)

ชือ่โครงการ

(8)

เป้าหมา

ยโครง

การ

(9)

ปรับแผนครัง้ที ่4
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11-03-22

หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
บันทึก ท่ี สธ ..............................................................   ลงวันท่ี ..................................................

แผน

(1)

ผล 

(2)

 งบประมาณ

(บาท)

(10) ไดร้บั

(4)

 เบกิจา่ย

(5)

 แผนทีจ่ะใช้

(6)

 คงเหลอื/

สว่นขาด

(7)

แบบฟอร์มการปรับแผน/โครงการประจ าปีงบประมาณ 2565

รายการเดมิ รายการหลงัปรบัแผน  เหตผุลในการปรบัแผน

(1.เหตผุลทีไ่มด่ าเนนิโครงการ/

กจิกรรมเดมิ/มี

งบประมาณเหลอืจา่ย

2.เหตผุลทีจ่ะด าเนนิการโครงการ/ 

รายการใหม)่

(11)

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

(1)

เป้าหมายโครงการ

ตามแผนปฏบิตักิาร

(2)

 งบประมาณ (บาท)

ชือ่โครงการ

(8)

เป้าหมา

ยโครง

การ

(9)

1.3.3. คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ 1 ปี 1 ปี           11,720.00            6,660.20           5,059.80                  -   1.3.3. คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ 1 ปี 11,720.00         

1.3.4. คา่จา้งถา่ยเอกสาร 1 ปี 1 ปี             1,000.00           1,000.00                  -   1.3.4. คา่จา้งถา่ยเอกสาร 1 ปี 1,000.00          

1.4 การพัฒนาบคุลากร การประชมุ อบรม

 สัมมนา (คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ราชการ และคา่ใชจ้า่ยในการเขา้ร่วม

ประชมุ/อบรม/สัมมนา ของผูอ้ านวยการ

เจา้หนา้ทีศ่นูยค์วามร่วมมอืระหวา่ง

ประเทศ ,คา่ลงทะเบยีน)

12 คน 12 คน           42,820.00          25,968.00         16,852.00                  -   1.4 การพัฒนาบคุลากร การ

ประชมุ อบรม สัมมนา 

(คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ราชการ และคา่ใชจ้า่ยในการ

เขา้ร่วมประชมุ/อบรม/สัมมนา 

ของผูอ้ านวยการเจา้หนา้ที่

ศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่ง

ประเทศ ,คา่ลงทะเบยีน)

12 คน 42,820.00         

1.4.1 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ อืน่ๆ 1 ปี 1 ปี           40,000.00 24,068.00         15,932.00                        -   1.4.1 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไป

ราชการ อืน่ๆ

1 ปี 40,000.00         

1.4.2 คา่ลงทะเบยีน 1 ปี 1 ปี                500.00           500.00 1.4.2 คา่ลงทะเบยีน 1 ปี -                   1.กจิกรรมอยูร่ะหวา่งการด าเนนิงาน

2.มงีบประมาณเดมิ จ านวน 500 บาท 

3.ปรับแผนใหก้จิกรรมที ่1.4.3 จ านวน 

500 บาท  

1.4.3 คา่ผา่นทางพเิศษ 1 ปี 1 ปี             2,320.00 1,900.00           920.00            -         500.00 1.4.3 คา่ผา่นทางพเิศษ 1 ปี 2,820.00           1.กจิกรรมอยูร่ะหวา่งการด าเนนิงาน

2.มงีบประมาณเดมิ จ านวน 2,320 บาท 

3.เบกิจา่ยแลว้ 1,900 บาท 

4.มแีผนจะใช ้จ านวน 920 บาท จงึมสีว่น

ขาดจ านวน 500 บาท

5.ไดรั้บจากกจิกรรมที ่1.4.2 จ านวน 500

 บาท

ปรับแผนครัง้ที ่4
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11-03-22

หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
บันทึก ท่ี สธ ..............................................................   ลงวันท่ี ..................................................

แผน

(1)

ผล 

(2)

 งบประมาณ

(บาท)

(10) ไดร้บั

(4)

 เบกิจา่ย

(5)

 แผนทีจ่ะใช้

(6)

 คงเหลอื/

สว่นขาด

(7)

แบบฟอร์มการปรับแผน/โครงการประจ าปีงบประมาณ 2565

รายการเดมิ รายการหลงัปรบัแผน  เหตผุลในการปรบัแผน

(1.เหตผุลทีไ่มด่ าเนนิโครงการ/

กจิกรรมเดมิ/มี

งบประมาณเหลอืจา่ย

2.เหตผุลทีจ่ะด าเนนิการโครงการ/ 

รายการใหม)่

(11)

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

(1)

เป้าหมายโครงการ

ตามแผนปฏบิตักิาร

(2)

 งบประมาณ (บาท)

ชือ่โครงการ

(8)

เป้าหมา

ยโครง

การ

(9)

2.โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากร

กรมอนามยัมุง่สูส่ากล

      425,498.00       419,960.05                     -         5,537.95 2.โครงการพฒันาศกัยภาพ

บคุลากรกรมอนามยัมุง่สู่

สากล

425,498.00    

2.1 ประชมุเชงิปฏบัิตกิารการพัฒนา

ศักยภาพเพือ่การยกระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษส าหรับงานดา้น

ตา่งประเทศครัง้ที1่/30 คน, ครัง้ที ่2/ 30

 คน

30 คน/30

 คน

30 คน/30

 คน

390,098.00        388,860.05              1,237.95 2.1 ประชมุเชงิปฏบัิตกิารการ

พัฒนาศักยภาพเพือ่การ

ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ

ส าหรับงานดา้นตา่งประเทศ

ครัง้ที1่/40 คน, ครัง้ที ่2/ 30 

คน

40คน/30คน 390,098.00       

2.2. ประชมุเชงิปฏบัิตกิารการพัฒนา

ความรูด้า้นพธิกีารทตูและการรับรองแขก

ตา่งประเทศ

30 คน 30 คน 35,400.00          31,100.00                4,300.00 2.2. ประชมุเชงิปฏบัิตกิารการ

พัฒนาความรูด้า้นพธิกีารทตู

และการรับรองแขกตา่งประเทศ

30 คน 35,400.00         

3.โครงการสนบัสนนุการด าเนนิงาน

ความรว่มมอืระหวา่งประเทศภายใต้

กรอบความรว่มมอืตา่งๆ

3 เร ือ่ง 61,380.00        20,890.00       40,490.00     -              3.โครงการสนบัสนนุการ

ด าเนนิงานความรว่มมอื

ระหวา่งประเทศภายใต้

กรอบความรว่มมอืตา่งๆ

61,380.00       

3.1.ประชมุคณะกรรมการความร่วมมอื

ดา้นตา่งประเทศ

25 คน 25 คน 11,625.00          3,875.00           7,750.00                          -   3.1.ประชมุคณะกรรมการความ

ร่วมมอืดา้นตา่งประเทศ

25 คน 11,625.00         

3.2.ประชมุคณะท างานความร่วมมอืกลุม่

ประเด็นสาธารณสขุอาเซยีน (ระดับ 

Cluster) Cluster 1: Promoting 

Healthy Lifestyle

20 คน 20 คน 5,700.00           5,700.00                            -   3.2.ประชมุคณะท างานความ

ร่วมมอืกลุม่ประเด็น

สาธารณสขุอาเซยีน (ระดับ 

Cluster) Cluster 1: 

Promoting Healthy Lifestyle

20 คน 5,700.00          

3.3.ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุ

สมัชชาอนามัยโลกสมัยที ่75 (World 

Health Assembly)

20 คน 20 คน 3,100.00           3,100.00                          -   3.3.ประชมุเตรยีมการส าหรับ

การประชมุสมัชชาอนามัยโลก

สมัยที ่75 (World Health 

Assembly)

20 คน 3,100.00          

ปรับแผนครัง้ที ่4
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หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
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แผน

(1)

ผล 

(2)

 งบประมาณ

(บาท)

(10) ไดร้บั

(4)

 เบกิจา่ย

(5)

 แผนทีจ่ะใช้

(6)

 คงเหลอื/

สว่นขาด

(7)

แบบฟอร์มการปรับแผน/โครงการประจ าปีงบประมาณ 2565

รายการเดมิ รายการหลงัปรบัแผน  เหตผุลในการปรบัแผน

(1.เหตผุลทีไ่มด่ าเนนิโครงการ/

กจิกรรมเดมิ/มี

งบประมาณเหลอืจา่ย

2.เหตผุลทีจ่ะด าเนนิการโครงการ/ 

รายการใหม)่

(11)

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

(1)

เป้าหมายโครงการ

ตามแผนปฏบิตักิาร

(2)

 งบประมาณ (บาท)

ชือ่โครงการ

(8)

เป้าหมา

ยโครง

การ

(9)

3.4 ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุ

ความร่วมมอืทวภิาคไีทย-ลาว

20 คน 20 คน 6,700.00           6,700.00                          -   3.4 ประชมุเตรยีมการส าหรับ

การประชมุความร่วมมอืทวภิาคี

ไทย-ลาว

20 คน 6,700.00          1.กจิกรรมครัง้ที ่1 เดมิจัดเดอืน พ.ค. 

เลือ่นกจิกรรมเป็นเดอืน ก.ค.65 (3,100)

2.กจิกรรมครัง้ที ่2 คงเดมิ จัดเดอืน ส.ค. 

65 (3,600)

3.5.ประชมุประจ าเดอืนของศนูยค์วาม

ร่วมมอืระหวา่งประเทศ

13 คน 13 คน 24,180.00          11,315.00         12,865.00                        -   3.5.ประชมุประจ าเดอืนของ

ศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่ง

ประเทศ

13 คน 24,180.00         

3.6.ประชมุเตรยีมการความร่วมมอืเพือ่

รองรับการประชมุนานาชาต ิOn line

25 คน 25 คน 3,875.00           3,875.00                          -   3.6.ประชมุเตรยีมการความ

ร่วมมอืเพือ่รองรับการประชมุ

นานาชาต ิOn line

25 คน 3,875.00           1.ปช.ราชการ เดมิจัดเดอืน พ.ค.65

เลือ่นกจิกรรมเป็นเดอืน ก.ค.65 (3,875)

3.7.ประชมุสนับสนุนกจิกรรมการ

ด าเนนิงานภายใตส้ถานการณ์ Covid-19

20 คน 20 คน 6,200.00           6,200.00                          -   3.7.ประชมุสนับสนุนกจิกรรม

การด าเนนิงานภายใต ้

สถานการณ์ Covid-19

20 คน 6,200.00           1.กจิกรรมครัง้ที ่1 เดมิจัดเดอืน ม.ิย.65

เลือ่นกจิกรรมเป็นเดอืน ก.ค.65 (6,200)

4.โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิาร

พฒันาแผนยทุธศาสตร ์ความรว่มมอื

ระหวา่งประเทศ กรมอนามยั

27,800.00        9,020.00         18,780.00     -              4.โครงการประชุมเชงิ

ปฏบิตักิารพฒันาแผน

ยทุธศาสตร ์ความรว่มมอื

ระหวา่งประเทศ กรมอนามยั

27,800.00       

4.1 ประชมุเชงิปฏบัิตกิารพัฒนาแผน

ยทุธศาสตร ์ความร่วมมอืระหวา่งประเทศ

 กรมอนามัย

25 คน 25 คน 23,925.00          9,020.00           14,905.00                        -   4.1 ประชมุเชงิปฏบัิตกิาร

พัฒนาแผนยทุธศาสตร ์ความ

ร่วมมอืระหวา่งประเทศ กรม

อนามัย

25 คน 23,925.00          1.กจิกรรมครัง้ที ่2 เดมิจัดเดอืน เม.ย.

เลือ่นกจิกรรมเป็นเดอืน ม.ิย.65 (9,950)

2. กจิกรรมครัง้ที ่3 เดมิจัดม.ิย. เลือ่นจัด

กจิกรรมเป็น ก.ค.

4.2 โครงการประชมุเชงิปฏบัิตกิารการ

จัดท าแผนปฏบัิตกิาร การด าเนนิงานศนูย์

ความร่วมมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย

 ประจ าปี 2566 - 2567

25 คน 25 คน 3,875.00           3,875.00                          -   4.2 โครงการประชมุเชงิ

ปฏบัิตกิารการจัดท า

แผนปฏบัิตกิาร การด าเนนิงาน

ศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่ง

ประเทศ กรมอนามัย ประจ าปี 

2566 - 2567

25 คน 3,875.00          

5.โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลู 

ดา้นความรว่มมอืระหวา่งประเทศ 

กรมอนามยั

40,000.00        -                  40,000.00     -              5.โครงการพฒันาระบบ

ฐานขอ้มลู 

ดา้นความรว่มมอืระหวา่ง

ประเทศ กรมอนามยั

40,000.00       

5.1. การพัฒนาระบบฐานขอ้มลูความ

ร่วมมอืระหวา่งประเทศ

1 งาน 1 งาน 20,000.00          20,000.00                        -   5.1. การพัฒนาระบบ

ฐานขอ้มลูความร่วมมอืระหวา่ง

ประเทศ

1 งาน 20,000.00         

ปรับแผนครัง้ที ่4
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แผนการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณ พ.ศ. 2565

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  รวมเป็นเงนิ  รอ้ยละ
 ยอดยกมา ( สะสม

ไตรมาส1)
 ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  รวมเป็นเงนิ  รอ้ยละ

 ยอดยกมา 

( สะสมไตรมาส1+2)

รอบ 6 เดอืนแรก

 รอ้ยละ

งบด าเนนิงาน   แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันา

ศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ
              884,500.00 

เป้าหมายรอ้ยละ กรมอนามยั                     9.00                 18.00                 32.00      32.00                       32.00 39.00                             45.00                       50.00        50.00 

เป้าหมายรอ้ยละของแผน                     1.60                 35.46                   7.57      44.63                       44.63                14.59                  2.80                         4.96        66.98 

กจิกรรม/รายการ             

1.โครงการบรหิารจดัการหนว่ยงาน               254,300.00            12,480.00          27,493.75          29,731.30                69,705.05        7.88                69,705.05         15,480.00         13,842.25                18,002.00          47,324.25         5.35                   117,029.30        13.23 

1.1จา้งพนกังานขบัรถยนตร์าชการ               149,760.00            12,480.00          12,480.00          12,480.00                37,440.00                37,440.00         12,480.00         12,480.00                12,480.00          37,440.00                     74,880.00 

1.2จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร จา้งซอ่มแซม

ครภุณัฑ ์ส านกังาน อปุกรณค์อมพวิเตอร ์ซอ่ม

ยานพาหนะ คา่ผา่นทางพเิศษ จา้งแปลเอกสาร                 30,000.00 -                     1,283.75          3,523.10                           4,806.85                  4,806.85 -                  1,092.25         2,122.00                3,214.25                                8,021.10 

1.2.1 จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร                   15,000.00 1,283.75             2,340.75                             3,624.50                    3,624.50 1,092.25            2,122.00                                3,214.25                         6,838.75 

1.2.2 จา้งซอ่มแซมครภัุณฑ ์ส านักงาน                   10,000.00                             -                                -                          -                                    -   

1.2.3 จา้งซอ่มอปุกรณ์คอมพวิเตอร์                              -                               -                                -                          -                                    -   

1.2.4 จา้งซอ่มยานพาหนะ(รวมพรบ.)                     5,000.00 1,182.35                             1,182.35                    1,182.35                        -                           1,182.35 

1.3จดัซือ้วสัดสุ านกังานเพือ่ใชด้ าเนนิงานภายใน

หนว่ยงานและโครงการอบรม/ประชุมของหนว่ยงาน

 ( คา่หนงัสอืพมิพ,์ วสัดสุ านกังาน + วสัดุ

คอมพวิเตอร,์ คา่น า้บรโิภค, คา่น า้มนัเชือ้เพลงิ+

จา้งถา่ยเอกสาร)

                31,720.00                         -                 120.00            2,030.20                  2,150.20                  2,150.20           3,000.00              210.00                  2,800.00            6,010.00                       8,160.20 

1.3.1. คา่วสัดสุ านักงาน+วสัดคุอมพวิเตอร์                   15,000.00                             -                                -                         -                                    -   

1.3.2. คา่น ้าดืม่                     4,000.00                 120.00                 570.00                     690.00                       690.00                210.00                       600.00               810.00                         1,500.00 

1.3.3. คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ                   11,720.00              1,460.20                  1,460.20                    1,460.20             3,000.00                    2,200.00            5,200.00                         6,660.20 

1.3.4. คา่จา้งถา่ยเอกสาร                     1,000.00                             -                                -                         -                                    -   

1.4การพฒันาบคุลากร การประชุม อบรม สมัมนา 

(คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ และคา่ใชจ้า่ย

ในการเขา้รว่มประชุม/อบรม/สมัมนา ของ

ผูอ้ านวยการเจา้หนา้ทีศ่นูยค์วามรว่มมอืระหวา่ง

ประเทศ ,คา่ลงทะเบยีน, คา่ผา่นทางพเิศษ)
                42,820.00                         -            13,610.00          11,698.00                25,308.00                25,308.00                      -                  60.00                     600.00               660.00                     25,968.00 

1.4.1 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ อืน่ๆ                   40,000.00            13,490.00            10,578.00                24,068.00                   24,068.00                        -                         24,068.00 

1.4.2 คา่ลงทะเบยีน                              -                               -                                -                          -                                    -   

1.4.3 คา่ผา่นทางพเิศษ                     2,820.00 120.00               1,120.00                             1,240.00                    1,240.00 60.00                600.00                                     660.00                         1,900.00 

2.โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรกรมอนามยัมุง่

สูส่ากล               425,498.00                         -          284,097.25          35,400.00              319,497.25      36.12              319,497.25       106,000.75                      -                               -          106,000.75       11.98                   425,498.00        48.11 

2.1 การพัฒนาศกัยภาพเพือ่การยกระดบัทักษะ

ภาษาอังกฤษส าหรับงานดา้นตา่งประเทศ/30 คน
                 390,098.00           284,097.25              284,097.25                 284,097.25          106,000.75           106,000.75                     390,098.00 

2.2. การพัฒนาความรูด้า้นพธิกีารทตูและการรับรองแขก

ตา่งประเทศ / 30 คน
                  35,400.00            35,400.00                35,400.00                   35,400.00                        -                         35,400.00 

3.โครงการสนบัสนนุการด าเนนิงานความรว่มมอื

ระหวา่งประเทศภายใตก้รอบความรว่มมอืตา่งๆ                 61,380.00              1,705.00            2,015.00            1,860.00                  5,580.00        0.63                  5,580.00           7,560.00           1,860.00                  5,890.00          15,310.00         1.73                     20,890.00          2.36 

3.1.ประชมุคณะกรรมการความรว่มมอืดา้นตา่งประเทศ /

25 คน                   11,625.00                             -                                -                      3,875.00              3,875.00                         3,875.00 

งบรายจา่ย/รายการ/กจิกรรม
 รวม

ท ัง้ปีงบฯ

 แผนการเบกิจา่ยเงนิในไตรมาสที ่1  แผนการเบกิจา่ยเงนิในไตรมาสที ่2  แผนการเบกิจา่ยเงนิในไตรมาสที ่3

แผนการใชจ้่ายงบ 65 3 (2)
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 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  รวมเป็นเงนิ  รอ้ยละ
 ยอดยกมา ( สะสม

ไตรมาส1)
 ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  รวมเป็นเงนิ  รอ้ยละ

 ยอดยกมา 

( สะสมไตรมาส1+2)

รอบ 6 เดอืนแรก

 รอ้ยละงบรายจา่ย/รายการ/กจิกรรม
 รวม

ท ัง้ปีงบฯ

 แผนการเบกิจา่ยเงนิในไตรมาสที ่1  แผนการเบกิจา่ยเงนิในไตรมาสที ่2  แผนการเบกิจา่ยเงนิในไตรมาสที ่3

3.2.ประชมุคณะท างานความรว่มมอืกลุม่ประเด็น

สาธารณสขุอาเซยีน (ระดบั Cluster) Cluster 1: 

Promoting Healthy Lifestyle /20 คน
                    5,700.00                             -                                -               5,700.00              5,700.00                         5,700.00 

3.3.ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุสมัชชาอนามัย

โลกสมัยที ่75 (World Health Assembly) /20 คน
                    3,100.00                             -                                -                          -                                    -   

3.4 ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุความรว่มมอืทวิ

ภาคไีทย-ลาว/20 คน                     6,700.00                             -                                -                          -                                    -   

3.5.ประชมุประจ าเดอืนของศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่ง

ประเทศ /13 คน                   24,180.00                1,705.00              2,015.00              1,860.00                  5,580.00                    5,580.00             1,860.00             1,860.00                    2,015.00              5,735.00                       11,315.00 

3.6.ประชมุเตรยีมการความรว่มมอืเพือ่รองรับการประชมุ

นานาชาต ิOn line /25 คน                     3,875.00                             -                                -                          -                                    -   

3.7.ประชมุสนับสนุนกจิกรรมการด าเนนิงานภายใต ้

สถานการณ์ Covid-19 /20 คน                     6,200.00                             -                                -                          -                                    -   

4.โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารพฒันาแผน

ยทุธศาสตร ์ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรม

อนามยั
                27,800.00                         -                         -                         -                               -              -                               -                        -             9,020.00                             -              9,020.00         1.02                       9,020.00          1.02 

4.1 ประชมุเชงิปฏบัิตกิารพัฒนาแผนยทุธศาสตร ์ความ

รว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย /25 คน
                  23,925.00                             -                                -               9,020.00              9,020.00                         9,020.00 

4.2 โครงการประชมุเชงิปฏบัิตกิารการจัดท าแผนปฏบัิติ

การ การด าเนนิงานศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรม

อนามัย ประจ าปี 2566 - 2567 /25 คน                     3,875.00                             -                                -                          -                                    -   

5.โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลู ดา้นความรว่มมอื

ระหวา่งประเทศ กรมอนามยั
                40,000.00                         -                         -                         -                               -              -                               -                        -                        -                  20,000.00          20,000.00         2.26                     20,000.00          2.26 

5.1. พัฒนาระบบฐานขอ้มลูความรว่มมอืระหวา่งประเทศ

                  20,000.00                             -                                -                    20,000.00            20,000.00                       20,000.00 

5.2. พัฒนาระบบฐานขอ้มลู คูม่อืการลาศกึษา ฝึกอบรม 

ปฏบัิตกิารวจัิยดงูาน ประชมุ สมัมนา และน าเสนอผลงาน 

วชิาการ ณ ตา่งประเทศ

                  20,000.00                             -                                -                          -                                    -   

โครงการสนบัสนนุการแปลเอกสารภาษากลาง

อาเซยีนตามพรบ. ของกพร.
                75,522.00                          -                          -                         -                               -              -                                -                        -                         -                               -                         -               -                                    -                -   

6.1.สนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางอาเซยีนตาม

พรบ. ของคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน                   75,522.00                             -                                -                          -                                    -   

รวมเงนิงบด าเนนิงาน               884,500.00            14,185.00        313,606.00          66,991.30              394,782.30      44.63              394,782.30       129,040.75         24,722.25                43,892.00        197,655.00       22.35                   592,437.30        66.98 

แผนการใชจ้่ายงบ 65 3 (2)
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แผนการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบด าเนนิงาน   แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันา

ศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ
              884,500.00 

เป้าหมายรอ้ยละ กรมอนามยั

เป้าหมายรอ้ยละของแผน

กจิกรรม/รายการ

1.โครงการบรหิารจดัการหนว่ยงาน               254,300.00 

1.1จา้งพนกังานขบัรถยนตร์าชการ               149,760.00 

1.2จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร จา้งซอ่มแซม

ครภุณัฑ ์ส านกังาน อปุกรณค์อมพวิเตอร ์ซอ่ม

ยานพาหนะ คา่ผา่นทางพเิศษ จา้งแปลเอกสาร                 30,000.00 

1.2.1 จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร                   15,000.00 

1.2.2 จา้งซอ่มแซมครภัุณฑ ์ส านักงาน                   10,000.00 

1.2.3 จา้งซอ่มอปุกรณ์คอมพวิเตอร์                              -   

1.2.4 จา้งซอ่มยานพาหนะ(รวมพรบ.)                     5,000.00 

1.3จดัซือ้วสัดสุ านกังานเพือ่ใชด้ าเนนิงานภายใน

หนว่ยงานและโครงการอบรม/ประชุมของหนว่ยงาน

 ( คา่หนงัสอืพมิพ,์ วสัดสุ านกังาน + วสัดุ

คอมพวิเตอร,์ คา่น า้บรโิภค, คา่น า้มนัเชือ้เพลงิ+

จา้งถา่ยเอกสาร)

                31,720.00 

1.3.1. คา่วสัดสุ านักงาน+วสัดคุอมพวิเตอร์                   15,000.00 

1.3.2. คา่น ้าดืม่                     4,000.00 

1.3.3. คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ                   11,720.00 

1.3.4. คา่จา้งถา่ยเอกสาร                     1,000.00 

1.4การพฒันาบคุลากร การประชุม อบรม สมัมนา 

(คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ และคา่ใชจ้า่ย

ในการเขา้รว่มประชุม/อบรม/สมัมนา ของ

ผูอ้ านวยการเจา้หนา้ทีศ่นูยค์วามรว่มมอืระหวา่ง

ประเทศ ,คา่ลงทะเบยีน, คา่ผา่นทางพเิศษ)
                42,820.00 

1.4.1 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ อืน่ๆ                   40,000.00 

1.4.2 คา่ลงทะเบยีน                              -   

1.4.3 คา่ผา่นทางพเิศษ                     2,820.00 

2.โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรกรมอนามยัมุง่

สูส่ากล               425,498.00 

2.1 การพัฒนาศกัยภาพเพือ่การยกระดบัทักษะ

ภาษาอังกฤษส าหรับงานดา้นตา่งประเทศ/30 คน
                 390,098.00 

2.2. การพัฒนาความรูด้า้นพธิกีารทตูและการรับรองแขก

ตา่งประเทศ / 30 คน
                  35,400.00 

3.โครงการสนบัสนนุการด าเนนิงานความรว่มมอื

ระหวา่งประเทศภายใตก้รอบความรว่มมอืตา่งๆ                 61,380.00 

3.1.ประชมุคณะกรรมการความรว่มมอืดา้นตา่งประเทศ /

25 คน                   11,625.00 

งบรายจา่ย/รายการ/กจิกรรม
 รวม

ท ัง้ปีงบฯ  เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.  รวมเป็นเงนิ  รอ้ยละ
 ยอดยกมา (สะสม

ไตรมาส1+2+3)

 รอ้ยละ
 ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  รวมเป็นเงนิ  รอ้ยละ

 รอ้ยละ

                     884,500.00 

                58.00                  67.00 75.00                      75.00                        58.00              93.00               100.00      100.00 

                  3.31                    1.83                      3.45     75.57                          5.91                 6.49                 12.03      100.00 

         24,170.00           14,170.00             14,670.00                   53,010.00         5.99             170,039.30     19.22                32,147.65       27,902.00          24,211.05            84,260.70       9.53                   254,300.00        28.75 

         12,480.00           12,480.00             12,480.00                   37,440.00             112,320.00                12,480.00       12,480.00          12,480.00            37,440.00                   149,760.00 

11,250.00        1,250.00           1,250.00                               13,750.00               21,771.10 5,067.65                 1,250.00       1,911.25                       8,228.90                     30,000.00 

1,250.00            1,250.00             1,250.00                                   3,750.00                 10,588.75 1,250.00                   1,250.00          1,911.25                           4,411.25                        15,000.00 

10,000.00                             10,000.00                 10,000.00                         -                          10,000.00 

                               -                              -                           -                                     -   

                               -                     1,182.35 3,817.65                                  3,817.65                          5,000.00 

              340.00                340.00                  840.00                     1,520.00                 9,680.20                11,840.00         7,100.00            3,099.80            22,039.80                     31,720.00 

                               -                              -                     10,000.00           5,000.00              15,000.00                        15,000.00 

                340.00                  340.00                    340.00                     1,020.00                   2,520.00                       340.00              350.00                 790.00                1,480.00                          4,000.00 

                   500.00                        500.00                   7,160.20                     1,000.00           1,500.00              2,059.80                4,559.80                        11,720.00 

                               -                              -                         500.00              250.00                 250.00                1,000.00                          1,000.00 

              100.00                100.00                  100.00                        300.00               26,268.00                   2,760.00         7,072.00            6,720.00            16,552.00                     42,820.00 

                               -                   24,068.00                     2,560.00           6,872.00              6,500.00              15,932.00                        40,000.00 

                               -                              -                           -                                        -   

100.00               100.00                100.00                                         300.00                   2,200.00 200.00                      200.00             220.00                                 620.00                          2,820.00 

                      -                          -                            -                                  -               -               425,498.00     48.11                              -                      -                         -                           -             -                     425,498.00        48.11 

                               -                 390,098.00                         -                     390,098.00 

                               -                   35,400.00                         -                       35,400.00 

           5,115.00             2,015.00               5,890.00                   13,020.00         1.47               33,910.00       3.83                15,190.00         5,615.00            6,665.00            27,470.00       3.11                     61,380.00          6.94 

                3,875.00                     3,875.00                   7,750.00              3,875.00                3,875.00                        11,625.00 

 แผนการเบกิจา่ยเงนิในไตรมาสที ่3

 ยอดยกมา ( สะสมไตร

มาส1+2+3+4)

 แผนการเบกิจา่ยเงนิในไตรมาสที ่4

แผนการใชจ้่ายงบ 65 3 (2)





ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ มาตรฐานการปฏบิตังิาน  Standard 
Operating Procedure ( SOP) 

หมายเลขเอกสาร 
SOP No:001 

ผูจ้ดัทํา งานอํานวยการ 
ผูต้รวจทาน หวัหนา้งานอํานวยการ 

แกไ้ขคร ัง้ที ่1-   
หนา้ 1-8 
วนัทีเ่ร ิม่บงัคบัใช ้ 
18.02.2565 

ชือ่กระบวนการ :  
กระบวนการเบกิจา่ยงบประมาณ (ตวัชีว้ดัที ่2.3 รอ้ยละของการเบกิจา่ยงบประมาณ) 

 
1. วตัถปุระสงค ์(Objectives) 

1.1 เพือ่ใหห้น่วยงานมคีู่มอืการปฏบิัตงิานกระบวนงานการเบกิจ่ายงบประมาณที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร ทีแ่สดงถงึขอบเขต ขัน้ตอนและรายละเอยีดของแตล่ะขัน้ตอนการปฏบิัตงิานเพือ่ใช ้
ในการปฏบิัตงิาน 

1.2 เพือ่ใหบุ้คลากรสามารถทํางานแทนกันได ้สามารถเริม่ปฏบิัตงิานไดอ้ย่างถูกตอ้ง ลด
ขัน้ตอนการทํางานทีซ่บัซอ้น ลดขอ้ผดิพลาดจากการทํางานทีไ่มเ่ป็นระบบ 

1.3 เพื่อใหก้ารดําเนินงานของหน่วยงานสอดคลอ้งกับการดําเนินงานของระบบบรหิาร
การเงนิการคลังกรมอนามัย และกระทรวงการคลัง ที่เป็นปัจจุบัน สบืเนื่องจากกรมบัญชกีลาง
กําหนดใหทุ้กส่วนราชการใชร้ะบบบรหิารการเงนิการคลังภาครัฐแบบอเิล็กทรอนิกสใ์หม่ (New 
GFMIS Thai) แทน ระบบ GFMIS เดมิ ซึง่มผีลตอ่ระบบบรหิารการเงนิการคลัง (D-fins) ของกรม
อนามัย จะไม่สามารถใชง้านได ้ทัง้นี้กองคลัง จงึไดแ้จง้ทุกหน่วยงานในสังกัดยกเลกิการใชง้าน
ระบบ D-fins โดยมผีลตัง้แตว่นัที ่14 กมุภาพันธ ์2565 เป็นตน้ไป 
2. ขอบเขต (Scope) มาตรฐานการปฏบิัตงิานการเบกิจ่ายงบประมาณ ครอบคลมุการเบกิจ่าย
งบประมาณทกุประเภทรายจ่าย ไดแ้ก ่ภาพรวม รายจ่ายประจํา (งบดําเนนิงาน) รายจ่ายลงทุน ทุก
รายปีงบประมาณ และเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนตัวชีว้ัดที่ 2.3 รอ้ยละของการเบกิจ่าย
งบประมาณ 
3. คําจํากัดความ (Definition) 

ระบบ GFMIS คอื การบรหิารงานการเงนิการคลังภาครัฐ แบบอเิล็กทรอนกิส ์(Government 
Fiscal Mangement Information System) 
 ระบบศนูยต์ดิตามผลการปฏบิัตงิานกรมอนามัย (DOC 4.0) 
4. ผูรั้บผดิชอบ 

งานอํานวยการ กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละประสานความรว่มมอื กลุม่วเิทศสมัพันธ ์
5. เอกสารอา้งองิ 

4.1 คูม่อืการปฏบิัตงิานระบบศนูยต์ดิตามผลการปฏบิัตงิาน (DOC 4.0) 
 กดโหลดเอกสาร 

 4.2 หนังสอืกรมอนามัย ที ่สธ 0903.02/ว980 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ ์2565 เรื่อง แจง้
ยกเลกิการใชง้านระบบบรหิารการเงนิการคลัง (D-fins) รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 1  

6. ขัน้ตอนกระบวนงาน 

แนวทางการปฏบิัตงิานกระบวนงานการเบกิจา่ยงบประมาณ ประกอบดว้ยขัน้ตอนดังตอ่ไปนี ้
6.1 ทกุกลุม่งานจัดทํารา่งโครงการ /กจิกรรม และประมาณการคา่ใชจ้า่ยเพือ่ดําเนนิงานภาร

ใตโ้ครงการหรอืกจิกรรมดังกลา่ว สง่ใหก้ลุม่ยทุธศาสตรแ์ละประสานความรว่มมอื  
6.2 กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละประสานความร่วมมอื รวบรวมโครงการหรอืกจิกรรม เพือ่จัดทํา

แผนปฏบิัตกิารประจําหน่วยงาน เสนอกองแผนงานงาน เพื่อขอรับการจัดสรรวงเงนิงบประมาณ
สําหรับการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณนัน้  

 
 

somphrasong.p
Textbox
หลักฐานกิจกรรมทีี่ 3.ทบทวน SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ 

https://doc.anamai.moph.go.th/download/Handbook_DOC_4.0.pdf
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6.3 กองแผนงาน แจง้อนุมัตแิผนปฏบิัตกิารประจําหน่วยงาน และวงเงนิงบประมาณทจัีดสรร

มายังหน่วยงาน 
6.4 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯจัดทําแผนการใชจ้่ายเงนิงบประมาณ ภายใตแ้ผนปฏบิัตกิารของ

หน่วยงาน 
6.5 ผูรั้บผดิชอบโครงการหรอืกจิกรรม ตามแผนการใชจ้่ายเงนิงบประมาณของหน่วยงาน 

ดําเนนิการจัดทํา และเสนอโครงการ หรอืกจิกรรมดังกล่าวผ่านกลุ่มยุทธศาสตรฯ์ เพื่อตรวจสอบ
โครงการทีข่อใชเ้งนิงบประมาณใหเ้ป็นไปตามแผน และผลผลติทีไ่ดรั้บจัดสรร 

6.6 งานอํานวยการตรวจสอบเงนิงบประมาณคงเหลอืเพยีงพอ ต่อการจัดโครงการหรือ
กจิกรรม กอ่นเสนอผูม้อํีานาจอนุมัตใิหจั้ดโครงการหรอืกจิกรรม หรอืลงนามโครงการ 

6.7 ผูรั้บผดิชอบโครงการหรอืกจิกรรมดําเนนิการจัดโครงการหรอืกจิกรรมใหแ้ลว้เสร็จตาม
ระยะเวลาทีกํ่าหนด 

6.8 ผูรั้บผดิชอบโครงการหรือกจิกรรม รวมรวบเอกสารส่งใหง้านอํานวยการ เพือ่เขา้สู่
กระบวนการเบกิจ่ายผา่นระบบ GFMIS ซึง่การเบกิจ่ายเงนิดังกลา่วแบง่เป็น ลักษะของงานการเงนิ 
(ยมืเงนิ ลา้งหนี ้เบกิจา่ยตรง)  และงานพัสด ุ(จัดซือ้ จัดจา้ง กันเงนิ จา่ยตรงผูข้าย)  

6.9 งานอํานวยการ สง่เอกสารใบสําคัญเบกิจ่ายดังกลา่วใหง้านสารบรรณ ออกเลขหนังสอื
ส่งไปยังกองคลัง และงานงบประมาณตัดยอดเบิกจ่ายตามใบสําคัญเบิกจ่ายลงทะเบียนคุม
งบประมาณ ของหน่วยงานใหเ้ป็นปัจจบัุน  

6.10 งานอํานวยการ จัดทําสรุปรายงานการตดิตามและเร่งรัดการเบกิจ่ายงบประมาณ 
ประจําวันที่ 15 ของทุกเดือน รายงานต่อคณะกรรมการเร่งรัดการเบกิจ่ายงบประมาณและ
ผูอํ้านวยการหน่วยงาน และนําขึน้เว็บไซตข์องหน่วยงานภายในวันที ่20 ของเดอืน และสรุปสถานะ
ผลเบกิจา่ยณ สิน้เดอืน เสนอตอ่ผูอํ้านวยการหน่วยงานเพือ่ใหท้ราบถงึสถานการณ์การเบกิจ่ายและ
เงนิคงเหลอื 

6.11 กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละประสานความร่วมมอื นําขอ้มูลขอ้ 6.10 บันทกึผลเบกิจ่ายใน
ระบบ DOC 4.0 ใหเ้ป็นปัจจบุัน ภายในวนัที ่20 ของเดอืน 

 
สญัลักษณ์ทีใ่ช ้

 

 
 

จดุเริม่ตน้และสิน้สดุของกระบวนการ 

 
 

กจิกรรมและการปฏบิัตงิาน 

 
 

การตดัสนิใจ เชน่ การตรวจสอบ การอนุมัต ิ

 
 

แสดงถงึทศิทาง หรอืการเคลือ่นไหวของงาน 

 
 

จดุเชือ่มต่อระหวา่งขัน้ตอน 
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7. แผนภมูกิารทํางาน 

ลําดับที ่ ผังกระบวนการ จดุควบคมุ ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ทกุลุม่งานสง่
รายละเอยีด
โครงการ/กจิกรรม
ภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

180 นาท ี กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละ
ประสานความรว่มมอื 
กลุม่วเิทศสมัพันธ ์
และงานอํานวยการ 

2  
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีด
โครงการ/กจิกรรม 
สอดคลอ้งกบั
นโยบายแผนระดับ
กรม และประมาณ
การคา่ใชจ้า่ย
ถกูตอ้งตาม
ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

360 นาท ี กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละ
ประสานความรว่มมอื 
(น.ส.ศรินัินต ์ทนุทรัพย)์ 

3 
 
 
 
 

 
 

 

แผนปฏบิตักิาร
สอดคลอ้งกบั
แนวทางบรหิาร
แผนระดับกรม 

360 นาท ี กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละ
ประสานความรว่มมอื 
(น.ส.ศรินัินต ์ทนุทรัพย)์ 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เลขาตรวจสอบ
หนังสอืนําสง่แผนฯ 
และงานสารบรรณ
ออกเลขนําสง่ไป
ยงัหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง ภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนด 

60 นาท ี งานอํานวยการ 
(น.ส.สมประสงค ์ภาผล)  

5  
 
 
 
 
 
 
 
 

กองแผนงาน
ตรวจสอบ และ
เสนอผูม้อํีานาจ
อนุมตัเิหนอืขึน้ไป
ลงนามอนุมตัแิผน
ฯและแจง้จัดสรร
วงเงนิงบประมาณ
ใหแ้กห่น่วยงาน 

720 นาท ี กองแผนงาน 

6  
 
 
 
 
 

แผนการใชจ้า่ยเงนิ
งบประมาณ
สอดคลอ้งกบัแนว
ทางการดําเนนิการ
เบกิจา่ยประจําปี
งบประมาณ ทีก่รม
กําหนด 
 

360 นาท ี กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละ
ประสานความรว่มมอื 
(น.ส.ศรินัินต ์ทนุทรัพย)์ 

 

จัดทํารา่งโครงการ /กจิกรรม 

ตรวจสอบ
เอกสาร 

- รวบรวมโครงการ/กจิกรรม  
- จัดทําแผนปฏบิตักิารประจํา
หน่วยงานเสนอ ผอ.พจิารณา 

กอง
แผนงาน 

ถกูตอ้ง 

ไมถ่กูตอ้ง 

ผอ.พจิารณา 

อนุมตั ิ

ไมอ่นุมตั ิ

- รับหนังสอืแจง้อนุมตัิ
แผนปฏบิตักิารและวงเงนิจัดสรร 
- จัดทําแผนการใชจ้า่ยเงนิ
งบประมาณทกุประเภทรายจา่ย 
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ลําดับที ่ ผังกระบวนการ จดุควบคมุ ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
7 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จัดทําโครงการ
หรอืกจิกรรม ให ้
สอดคลอ้งกบัแผน 
และผลผลติที่
ไดรั้บจัดสรร 

360 นาท ี กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละ
ประสานความรว่มมอื 
กลุม่วเิทศสมัพันธ ์
และงานอํานวยการ 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตรวจสอบโครงการ
หรอืกจิกรรม ให ้
สอดคลอ้งกบัแผน 
และผลผลติที่
ไดรั้บจัดสรร 

60 นาท ี กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละ
ประสานความรว่มมอื 
(น.ส.ศรินัินต ์ทนุทรัพย)์ 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จัดทําโครงการ
หรอืกจิกรรม ให ้
สอดคลอ้งกบัเงนิ
งบประมาณทีไ่ดรั้บ
จัดสรรเพยีงพอตอ่
การดําเนนิงาน 

180 นาท ี กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละ
ประสานความรว่มมอื 
กลุม่วเิทศสมัพันธ ์
และงานอํานวยการ 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตรวจสอบเงนิ
งบประมาณ
คงเหลอืเพยีงพอ 

60 นาท ี งานอํานวยการ 
(น.ส.สมประสงค ์ภาผล) 

11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขาตรวจสอบ
หนังสอืนําสง่ขอ
อนุมตัจัิดโครงการ/
กจิกรรม และงาน
สารบรรณออกเลข
นําสง่ไปยงั
หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง ภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนด 

60 นาท ี งานอํานวยการ 
(น.ส.สมประสงค ์ภาผล)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ผูรั้บผดิชอบจัดทํา โครงการ 
หรอืกจิกรรมตามแผนทีอ่นุมตั ิ

กลุม่ยทุธฯ
พจิารณา 

สอดคลอ้ง 

ไมส่อดคลอ้ง 

- ผูรั้บผดิชอบสง่โครงการ หรอื
กจิกรรมทีจ่ะดําเนนิการ ทผีา่น
การตรวจสอบความสอดคลอ้ง
ตามแผนและผลผลติ สง่ตอ่ให ้
งานอํานวยการ 
- ผูรั้บผดิชอบ จัดทําหนังสอืจาก
หน่วยงานถงึกรม เพือ่ขออนุมตัิ
ใหจั้ดโครงการ กจิกรรมดังกลา่ว 

ผอ.พจิารณา 

อนุมตั ิ

ไมอ่นุมตั ิ

งานอํานวยการ 

เพยีงพอ 

ไมเ่พยีงพอ 
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ลําดับที ่ ผังกระบวนการ จดุควบคมุ ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 

12  
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอผูม้อํีานาจ
อนุมตั ิตามสาย
งาน  

60 นาท ี สํานักงานเลขานุการ
กรม 

13 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ตดิตาม กํากบั ให ้
เป็นไปตาม
ระยะเวลาทีกํ่าหนด 

720 นาท ี อธ.ตามสายงาน 

14 
 
 
 
 
 
 
 

 ตดิตาม กํากบั ให ้
เป็นไปตาม
ระยะเวลาทีกํ่าหนด 

720 นาท ี กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละ
ประสานความรว่มมอื 
กลุม่วเิทศสมัพันธ ์
และงานอํานวยการ 

15 
 
 
 
 
 
 

 ตรวจสอบใบสําคญั
การเบกิจา่ยให ้
ถกูตอ้ง ครบถว้น 
ตามระเบยีบที่
เกีย่วขอ้ง 
 

360 นาท ี งานอํานวยการ 
- การเงนิ : 
น.ส.สพุตัรา ทา่งาม/ 
น.ส.สมประสงค ์ภาผล 
- พสัด ุ: 
น.ส.พทัธนันท ์วงัเสนา 

 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตรวจสอบใบสําคญั
การเบกิจา่ยให ้
ถกูตอ้ง ครบถว้น 
ตามระเบยีบที่
เกีย่วขอ้ง 
 

60 นาท ี งานอํานวยการ 
- การเงนิ : 
น.ส.สพุตัรา ทา่งาม/ 
น.ส.สมประสงค ์ภาผล 
- พสัด ุ: 
น.ส.พทัธนันท ์วงัเสนา 

 

 

 

 

สํานักงาน
เลขานุการ

กรม 

อธ.พจิารณา
อนุมัตใิหจั้ด /

ลงนามโครงการ 

อนุมตั ิ

ไมอ่นุมตั ิ

-ดําเนนิการจัดโครงการ หรอื
กจิกรรม ใหแ้ลว้เสร็จตาม
ระยะเวลาทีกํ่าหนด  
- รวบรวมเอกสารสง่งาน
อํานวยการ เพือ่เขา้สูก่ระบวนการ
เบกิจา่ยผา่นระบบ GFMIS 

- ตรวจสอบใบสําคญัการเบกิจา่ย 
ตามประเภทงานการเงนิ หรอืงาน
พัสด ุถกูตอ้ง ครบถว้น 

งานการเงนิ /

งานพัสด ุ
พจิารณา 

ถกูตอ้ง 

ไมถ่กูตอ้ง 
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ลําดับที ่ ผังกระบวนการ จดุควบคมุ ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
17  

 
 
 
 
 
 
 
 

ระบแุผน
งบประมาณและ
ผลผลติ ใหถ้กูตอ้ง
ตรงตามแผนปฏบิตั ิ
การทีไ่ดรั้บอนุมตั ิ

60 นาท ี งานอํานวยการ 
- การเงนิ : 
น.ส.สพุตัรา ทา่งาม/ 
น.ส.สมประสงค ์ภาผล 
- พสัด ุ: 
น.ส.พทัธนันท ์วงัเสนา 

 

18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขาตรวจสอบ
หนังสอืนําสง่ และ
งานสารบรรณออก
เลขนําสง่ไปยงั
หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง ภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนด 

60 นาท ี งานอํานวยการ 
(น.ส.สมประสงค ์ภาผล)  

 
 
 
 
 

 

19  
 
 
 
 
 
 

กอ่นนําสง่เอกสาร
ตอ้งกดสง่เอกสาร
ผา่นระบบสาร
บรรณ ทกุครัง้ 

60 นาท ี งานอํานวยการ 
- การเงนิ : 
น.ส.สพุตัรา ทา่งาม/ 
น.ส.สมประสงค ์ภาผล 
- พสัด ุ: 
น.ส.พทัธนันท ์วงัเสนา 
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กํากบั ตดิตามให ้
ขอ้มลูเป็นปัจจบุนั 

60 นาท ี งานอํานวยการ 
(น.ส.สมประสงค ์ภาผล)  
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กํากบั ตดิตามให ้
ขอ้มลูเป็นปัจจบุนั 

60 นาท ี งานอํานวยการ 
(น.ส.สมประสงค ์ภาผล)  

 

 

 

 

 

- จัดทําใบสําคัญเบกิจ่าย เสนอ
ผอ.ลงนามอนุมัติ เพื่อส่งกอง
คลัง 

ผอ.พจิารณา 

อนุมตั ิ

ไมอ่นุมตั ิ

กองคลัง 

- ตัดยอดเบกิจ่ายตามใบสําคัญ
ลงทะเบียนคุมงบประมาณ ของ
หน่วยงานใหเ้ป็นปัจจบุนั 

- จัดทําสรุปรายงานการตดิตาม
และเรง่รัดการเบกิจา่ยงบประมาณ 
ประจําวันที ่15 ของทกุเดอืน 
- สรุปสถานะผลเบกิจ่าย ณ สิน้
เดอืน 
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เอกสารแนบ 1
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ประกาศศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย 
เรื่อง มาตรการเพ่ือการขับเคล่ือนการดําเนินงานตัวช้ีวัดท่ี 2.3 รอยละการเบิกจายงบประมาณ 

(ปงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนหลัง) 
ตามท่ีกรมอนามัย กําหนดใหหนวยงานดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดท่ี 

2.3 รอยละการเบิกจายงบประมาณ (ปงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนหลัง) กําหนดมาตรการเพ่ือ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานเบิกจายงบประมาณ และประกาศเปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงาน นั้น 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย ไดกําหนดมาตรการขับเคลื่อนฯ ดังนี้ 
 (1) มาตรการสรางการมีสวนรวม  

มาตรการ มาตรการสรางการมีสวนรวม 

หลักการและเหตุผล เพ่ือสรางการรับรู ตระหนัก ถึงผลสําเร็จของการดําเนินงาน เปาหมายผลการเบิกจายเงิน

งบประมาณ ท่ีกรมอนามัยกําหนด รวมกันของผูมีสวนไดสวนเสีย 

PIRAB GAP 

P : Partnership ระดับการรับรู และตระหนักถึงผลสําเร็จของการดําเนินงาน เปาหมายผลการเบิกจายงบประมาณ

ของผูมีสวนไดสวนเสียในแตละกลุมไมเทากัน  

PIRAB แนวทางการพัฒนา 

P : Partnership  ส่ือสารใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม รับรูและตระหนักถึง แนวทางในการดําเนินการเบิกจาย

งบประมาณ พ.ศ. 2565 และสถานการณผลการเบิกจายงบประมาณเปนประจําทุกเดือน  

ประเด็นความรู แนวทางในการดําเนินการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เหตุผลการนําประเด็นความรูมาใช เพ่ือสรางการรับรู ตระหนัก ถึงผลสําเร็จของการดําเนินงาน เปาหมายผลการเบิกจายเงิน

งบประมาณ ท่ีกรมอนามัยกําหนด รวมกันของบุคลากรทุกระดับในหนวยงาน 

กลุมเปาหมาย ผูอํานวยการ และบุคลากรศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

(2) มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําป 
มาตรการ มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําป 

หลักการและเหตุผล เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการใชจายงบประมาณ ท่ีมีอยูจํากัดใหเกิดความคุมคา บรรลุเปาหมาย 

โดยการทํางานท่ีไดมาตรฐาน รวดเร็ว ถูกตอง ตามระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑตางๆท่ี

เกี่ยวของ 

PIRAB GAP 

R: Regulation and Legislation ผูรับผิดชอบงานท่ีเกี่ยวของในกระบวนการเบิกจายงบประมาณทุกประเภท มีทักษะ และระดับ

รับรู ของระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑตางๆ ไมเทากัน 

PIRAB แนวทางการพัฒนา 

R: Regulation and Legislation  

B: Build Capacity และ 

A: Advocate 

กําหนดแนวทางหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานภายใตระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของ

ตางๆรวมกัน พรอมส่ือสารใหผูรับผิดชอบงานท่ีเกี่ยวของในกระบวนการเบิกจายงบประมาณทุก

ประเภท รับรูและปฏิบัติงานไดตามบริบทหนาท่ีของตน สงเสริมใหบุคลกรพัฒนาตนเองดวย

การศึกษา กฎ ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจายงบประมาณอยาง

สมํ่าเสมอเพ่ือใหทันตอการเปล่ียนแปลง 

somphrasong.p
Textbox
หลักฐานกิจกรรมที่ 4  สื่อสารประเด็นความรู้ภายใต้มาตรการที่กำหนดแก่บุคลากรในหน่วยงานร่วมรับรู้ 
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2 
ประเด็นความรู มาตรฐานการปฏิบัติงาน  Standard Operating Procedure ( SOP) กระบวนการเบิกจาย

งบประมาณ (ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ)  

เหตุผลการนําประเด็นความรูมาใช เพ่ือสรางการรับรู และเพ่ิมความสามารถในการใชจายงบประมาณ ท่ีมีอยูจํากัดใหเกิดความคุมคา 

บรรลุเปาหมาย โดยการทํางานท่ีไดมาตรฐาน รวดเร็ว ถูกตอง  

กลุมเปาหมาย ผูอํานวยการ และบุคลากรศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

(3) มาตรการขับเคล่ือนการดําเนินงานรอยละของการเบิกจายงบประมาณ 
มาตรการ มาตรการขับเคล่ือนการดําเนินงานรอยละของการเบิกจายงบประมาณ 

หลักการและเหตุผล เพ่ือชี้นําใหบุคลากรทุกประเภท รับรูถึงเปาหมาย สถานการณเดียวกัน รวมถึงเรงรัด และติดตาม

การดําเนินงานตามมาตรการ นําไปสูความสําเร็จรวมกัน 

PIRAB GAP 

A: Advocate บุคลากรทุกประเภทรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงาน ไมเทากัน 

PIRAB แนวทางการพัฒนา 

A: Advocate และ 

B: Build Capacity 

ช้ีนํา และสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับใหความสําคัญกับแผนปฏิบัติงานและการใชจาย

งบประมาณของหนวยงาน ส่ือสารแผนและกํากับติดตามใหดําเนินงานตามแผนอยางสมํ่าเสมอ

และเปนปจจุบัน ผานชองทางการส่ือสารตางๆ เชน การประชุม ไลนกรุป เว็บไซต เปนตน 

ประเด็นความรู แผนปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจําป พ.ศ. 

2565 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

เหตุผลการนําประเด็นความรูมาใช เพ่ือสรางกําหนดแนวทางและขับเคล่ือนการดําเนินงาน ใหบรรลุเปาหมายตามแผนฯ และทันตอ

สถานการณปจจุบัน 

กลุมเปาหมาย ผูอํานวยการ และบุคลากรศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

 

ประกาศ ณ  วันท่ี  31  มีนาคม 2565 

 

 

 

 

 

(นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ) 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย 

 









ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ มาตรฐานการปฏบิตังิาน  Standard 
Operating Procedure ( SOP) 

หมายเลขเอกสาร 
SOP No:001 

ผูจ้ดัทํา งานอํานวยการ 
ผูต้รวจทาน หวัหนา้งานอํานวยการ 

แกไ้ขคร ัง้ที ่1-   
หนา้ 1-8 
วนัทีเ่ร ิม่บงัคบัใช ้ 
18.02.2565 

ชือ่กระบวนการ :  
กระบวนการเบกิจา่ยงบประมาณ (ตวัชีว้ดัที ่2.3 รอ้ยละของการเบกิจา่ยงบประมาณ) 

 
1. วตัถปุระสงค ์(Objectives) 

1.1 เพือ่ใหห้น่วยงานมคีู่มอืการปฏบิัตงิานกระบวนงานการเบกิจ่ายงบประมาณที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร ทีแ่สดงถงึขอบเขต ขัน้ตอนและรายละเอยีดของแตล่ะขัน้ตอนการปฏบิัตงิานเพือ่ใช ้
ในการปฏบิัตงิาน 

1.2 เพือ่ใหบุ้คลากรสามารถทํางานแทนกันได ้สามารถเริม่ปฏบิัตงิานไดอ้ย่างถูกตอ้ง ลด
ขัน้ตอนการทํางานทีซ่บัซอ้น ลดขอ้ผดิพลาดจากการทํางานทีไ่มเ่ป็นระบบ 

1.3 เพื่อใหก้ารดําเนินงานของหน่วยงานสอดคลอ้งกับการดําเนินงานของระบบบรหิาร
การเงนิการคลังกรมอนามัย และกระทรวงการคลัง ที่เป็นปัจจุบัน สบืเนื่องจากกรมบัญชกีลาง
กําหนดใหทุ้กส่วนราชการใชร้ะบบบรหิารการเงนิการคลังภาครัฐแบบอเิล็กทรอนิกสใ์หม่ (New 
GFMIS Thai) แทน ระบบ GFMIS เดมิ ซึง่มผีลตอ่ระบบบรหิารการเงนิการคลัง (D-fins) ของกรม
อนามัย จะไม่สามารถใชง้านได ้ทัง้นี้กองคลัง จงึไดแ้จง้ทุกหน่วยงานในสังกัดยกเลกิการใชง้าน
ระบบ D-fins โดยมผีลตัง้แตว่นัที ่14 กมุภาพันธ ์2565 เป็นตน้ไป 
2. ขอบเขต (Scope) มาตรฐานการปฏบิัตงิานการเบกิจ่ายงบประมาณ ครอบคลมุการเบกิจ่าย
งบประมาณทกุประเภทรายจ่าย ไดแ้ก ่ภาพรวม รายจ่ายประจํา (งบดําเนนิงาน) รายจ่ายลงทุน ทุก
รายปีงบประมาณ และเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนตัวชีว้ัดที่ 2.3 รอ้ยละของการเบกิจ่าย
งบประมาณ 
3. คําจํากัดความ (Definition) 

ระบบ GFMIS คอื การบรหิารงานการเงนิการคลังภาครัฐ แบบอเิล็กทรอนกิส ์(Government 
Fiscal Mangement Information System) 
 ระบบศนูยต์ดิตามผลการปฏบิัตงิานกรมอนามัย (DOC 4.0) 
4. ผูรั้บผดิชอบ 

งานอํานวยการ กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละประสานความรว่มมอื กลุม่วเิทศสมัพันธ ์
5. เอกสารอา้งองิ 

4.1 คูม่อืการปฏบิัตงิานระบบศนูยต์ดิตามผลการปฏบิัตงิาน (DOC 4.0) 
 กดโหลดเอกสาร 

 4.2 หนังสอืกรมอนามัย ที ่สธ 0903.02/ว980 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ ์2565 เรื่อง แจง้
ยกเลกิการใชง้านระบบบรหิารการเงนิการคลัง (D-fins) รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 1  

6. ขัน้ตอนกระบวนงาน 

แนวทางการปฏบิัตงิานกระบวนงานการเบกิจา่ยงบประมาณ ประกอบดว้ยขัน้ตอนดังตอ่ไปนี ้
6.1 ทกุกลุม่งานจัดทํารา่งโครงการ /กจิกรรม และประมาณการคา่ใชจ้า่ยเพือ่ดําเนนิงานภาร

ใตโ้ครงการหรอืกจิกรรมดังกลา่ว สง่ใหก้ลุม่ยทุธศาสตรแ์ละประสานความรว่มมอื  
6.2 กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละประสานความร่วมมอื รวบรวมโครงการหรอืกจิกรรม เพือ่จัดทํา

แผนปฏบิัตกิารประจําหน่วยงาน เสนอกองแผนงานงาน เพื่อขอรับการจัดสรรวงเงนิงบประมาณ
สําหรับการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณนัน้  

 
 

https://doc.anamai.moph.go.th/download/Handbook_DOC_4.0.pdf
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6.3 กองแผนงาน แจง้อนุมัตแิผนปฏบิัตกิารประจําหน่วยงาน และวงเงนิงบประมาณทจัีดสรร

มายังหน่วยงาน 
6.4 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯจัดทําแผนการใชจ้่ายเงนิงบประมาณ ภายใตแ้ผนปฏบิัตกิารของ

หน่วยงาน 
6.5 ผูรั้บผดิชอบโครงการหรอืกจิกรรม ตามแผนการใชจ้่ายเงนิงบประมาณของหน่วยงาน 

ดําเนนิการจัดทํา และเสนอโครงการ หรอืกจิกรรมดังกล่าวผ่านกลุ่มยุทธศาสตรฯ์ เพื่อตรวจสอบ
โครงการทีข่อใชเ้งนิงบประมาณใหเ้ป็นไปตามแผน และผลผลติทีไ่ดรั้บจัดสรร 

6.6 งานอํานวยการตรวจสอบเงนิงบประมาณคงเหลอืเพยีงพอ ต่อการจัดโครงการหรือ
กจิกรรม กอ่นเสนอผูม้อํีานาจอนุมัตใิหจั้ดโครงการหรอืกจิกรรม หรอืลงนามโครงการ 

6.7 ผูรั้บผดิชอบโครงการหรอืกจิกรรมดําเนนิการจัดโครงการหรอืกจิกรรมใหแ้ลว้เสร็จตาม
ระยะเวลาทีกํ่าหนด 

6.8 ผูรั้บผดิชอบโครงการหรือกจิกรรม รวมรวบเอกสารส่งใหง้านอํานวยการ เพือ่เขา้สู่
กระบวนการเบกิจ่ายผา่นระบบ GFMIS ซึง่การเบกิจ่ายเงนิดังกลา่วแบง่เป็น ลักษะของงานการเงนิ 
(ยมืเงนิ ลา้งหนี ้เบกิจา่ยตรง)  และงานพัสด ุ(จัดซือ้ จัดจา้ง กันเงนิ จา่ยตรงผูข้าย)  

6.9 งานอํานวยการ สง่เอกสารใบสําคัญเบกิจ่ายดังกลา่วใหง้านสารบรรณ ออกเลขหนังสอื
ส่งไปยังกองคลัง และงานงบประมาณตัดยอดเบิกจ่ายตามใบสําคัญเบิกจ่ายลงทะเบียนคุม
งบประมาณ ของหน่วยงานใหเ้ป็นปัจจบัุน  

6.10 งานอํานวยการ จัดทําสรุปรายงานการตดิตามและเร่งรัดการเบกิจ่ายงบประมาณ 
ประจําวันที่ 15 ของทุกเดือน รายงานต่อคณะกรรมการเร่งรัดการเบกิจ่ายงบประมาณและ
ผูอํ้านวยการหน่วยงาน และนําขึน้เว็บไซตข์องหน่วยงานภายในวันที ่20 ของเดอืน และสรุปสถานะ
ผลเบกิจา่ยณ สิน้เดอืน เสนอตอ่ผูอํ้านวยการหน่วยงานเพือ่ใหท้ราบถงึสถานการณ์การเบกิจ่ายและ
เงนิคงเหลอื 

6.11 กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละประสานความร่วมมอื นําขอ้มูลขอ้ 6.10 บันทกึผลเบกิจ่ายใน
ระบบ DOC 4.0 ใหเ้ป็นปัจจบุัน ภายในวนัที ่20 ของเดอืน 

 
สญัลักษณ์ทีใ่ช ้

 

 
 

จดุเริม่ตน้และสิน้สดุของกระบวนการ 

 
 

กจิกรรมและการปฏบิัตงิาน 

 
 

การตดัสนิใจ เชน่ การตรวจสอบ การอนุมัต ิ

 
 

แสดงถงึทศิทาง หรอืการเคลือ่นไหวของงาน 

 
 

จดุเชือ่มต่อระหวา่งขัน้ตอน 
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7. แผนภมูกิารทํางาน 

ลําดับที ่ ผังกระบวนการ จดุควบคมุ ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ทกุลุม่งานสง่
รายละเอยีด
โครงการ/กจิกรรม
ภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

180 นาท ี กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละ
ประสานความรว่มมอื 
กลุม่วเิทศสมัพันธ ์
และงานอํานวยการ 

2  
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีด
โครงการ/กจิกรรม 
สอดคลอ้งกบั
นโยบายแผนระดับ
กรม และประมาณ
การคา่ใชจ้า่ย
ถกูตอ้งตาม
ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

360 นาท ี กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละ
ประสานความรว่มมอื 
(น.ส.ศรินัินต ์ทนุทรัพย)์ 

3 
 
 
 
 

 
 

 

แผนปฏบิตักิาร
สอดคลอ้งกบั
แนวทางบรหิาร
แผนระดับกรม 

360 นาท ี กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละ
ประสานความรว่มมอื 
(น.ส.ศรินัินต ์ทนุทรัพย)์ 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เลขาตรวจสอบ
หนังสอืนําสง่แผนฯ 
และงานสารบรรณ
ออกเลขนําสง่ไป
ยงัหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง ภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนด 

60 นาท ี งานอํานวยการ 
(น.ส.สมประสงค ์ภาผล)  

5  
 
 
 
 
 
 
 
 

กองแผนงาน
ตรวจสอบ และ
เสนอผูม้อํีานาจ
อนุมตัเิหนอืขึน้ไป
ลงนามอนุมตัแิผน
ฯและแจง้จัดสรร
วงเงนิงบประมาณ
ใหแ้กห่น่วยงาน 

720 นาท ี กองแผนงาน 

6  
 
 
 
 
 

แผนการใชจ้า่ยเงนิ
งบประมาณ
สอดคลอ้งกบัแนว
ทางการดําเนนิการ
เบกิจา่ยประจําปี
งบประมาณ ทีก่รม
กําหนด 
 

360 นาท ี กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละ
ประสานความรว่มมอื 
(น.ส.ศรินัินต ์ทนุทรัพย)์ 

 

จัดทํารา่งโครงการ /กจิกรรม 

ตรวจสอบ
เอกสาร 

- รวบรวมโครงการ/กจิกรรม  
- จัดทําแผนปฏบิตักิารประจํา
หน่วยงานเสนอ ผอ.พจิารณา 

กอง
แผนงาน 

ถกูตอ้ง 

ไมถ่กูตอ้ง 

ผอ.พจิารณา 

อนุมตั ิ

ไมอ่นุมตั ิ

- รับหนังสอืแจง้อนุมตัิ
แผนปฏบิตักิารและวงเงนิจัดสรร 
- จัดทําแผนการใชจ้า่ยเงนิ
งบประมาณทกุประเภทรายจา่ย 
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ลําดับที ่ ผังกระบวนการ จดุควบคมุ ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
7 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จัดทําโครงการ
หรอืกจิกรรม ให ้
สอดคลอ้งกบัแผน 
และผลผลติที่
ไดรั้บจัดสรร 

360 นาท ี กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละ
ประสานความรว่มมอื 
กลุม่วเิทศสมัพันธ ์
และงานอํานวยการ 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตรวจสอบโครงการ
หรอืกจิกรรม ให ้
สอดคลอ้งกบัแผน 
และผลผลติที่
ไดรั้บจัดสรร 

60 นาท ี กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละ
ประสานความรว่มมอื 
(น.ส.ศรินัินต ์ทนุทรัพย)์ 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จัดทําโครงการ
หรอืกจิกรรม ให ้
สอดคลอ้งกบัเงนิ
งบประมาณทีไ่ดรั้บ
จัดสรรเพยีงพอตอ่
การดําเนนิงาน 

180 นาท ี กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละ
ประสานความรว่มมอื 
กลุม่วเิทศสมัพันธ ์
และงานอํานวยการ 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตรวจสอบเงนิ
งบประมาณ
คงเหลอืเพยีงพอ 

60 นาท ี งานอํานวยการ 
(น.ส.สมประสงค ์ภาผล) 

11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขาตรวจสอบ
หนังสอืนําสง่ขอ
อนุมตัจัิดโครงการ/
กจิกรรม และงาน
สารบรรณออกเลข
นําสง่ไปยงั
หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง ภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนด 

60 นาท ี งานอํานวยการ 
(น.ส.สมประสงค ์ภาผล)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ผูรั้บผดิชอบจัดทํา โครงการ 
หรอืกจิกรรมตามแผนทีอ่นุมตั ิ

กลุม่ยทุธฯ
พจิารณา 

สอดคลอ้ง 

ไมส่อดคลอ้ง 

- ผูรั้บผดิชอบสง่โครงการ หรอื
กจิกรรมทีจ่ะดําเนนิการ ทผีา่น
การตรวจสอบความสอดคลอ้ง
ตามแผนและผลผลติ สง่ตอ่ให ้
งานอํานวยการ 
- ผูรั้บผดิชอบ จัดทําหนังสอืจาก
หน่วยงานถงึกรม เพือ่ขออนุมตัิ
ใหจั้ดโครงการ กจิกรรมดังกลา่ว 

ผอ.พจิารณา 

อนุมตั ิ

ไมอ่นุมตั ิ

งานอํานวยการ 

เพยีงพอ 

ไมเ่พยีงพอ 
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ลําดับที ่ ผังกระบวนการ จดุควบคมุ ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 

12  
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอผูม้อํีานาจ
อนุมตั ิตามสาย
งาน  

60 นาท ี สํานักงานเลขานุการ
กรม 

13 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ตดิตาม กํากบั ให ้
เป็นไปตาม
ระยะเวลาทีกํ่าหนด 

720 นาท ี อธ.ตามสายงาน 

14 
 
 
 
 
 
 
 

 ตดิตาม กํากบั ให ้
เป็นไปตาม
ระยะเวลาทีกํ่าหนด 

720 นาท ี กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละ
ประสานความรว่มมอื 
กลุม่วเิทศสมัพันธ ์
และงานอํานวยการ 

15 
 
 
 
 
 
 

 ตรวจสอบใบสําคญั
การเบกิจา่ยให ้
ถกูตอ้ง ครบถว้น 
ตามระเบยีบที่
เกีย่วขอ้ง 
 

360 นาท ี งานอํานวยการ 
- การเงนิ : 
น.ส.สพุตัรา ทา่งาม/ 
น.ส.สมประสงค ์ภาผล 
- พสัด ุ: 
น.ส.พทัธนันท ์วงัเสนา 

 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตรวจสอบใบสําคญั
การเบกิจา่ยให ้
ถกูตอ้ง ครบถว้น 
ตามระเบยีบที่
เกีย่วขอ้ง 
 

60 นาท ี งานอํานวยการ 
- การเงนิ : 
น.ส.สพุตัรา ทา่งาม/ 
น.ส.สมประสงค ์ภาผล 
- พสัด ุ: 
น.ส.พทัธนันท ์วงัเสนา 

 

 

 

 

สํานักงาน
เลขานุการ

กรม 

อธ.พจิารณา
อนุมัตใิหจั้ด /

ลงนามโครงการ 

อนุมตั ิ

ไมอ่นุมตั ิ

-ดําเนนิการจัดโครงการ หรอื
กจิกรรม ใหแ้ลว้เสร็จตาม
ระยะเวลาทีกํ่าหนด  
- รวบรวมเอกสารสง่งาน
อํานวยการ เพือ่เขา้สูก่ระบวนการ
เบกิจา่ยผา่นระบบ GFMIS 

- ตรวจสอบใบสําคญัการเบกิจา่ย 
ตามประเภทงานการเงนิ หรอืงาน
พัสด ุถกูตอ้ง ครบถว้น 

งานการเงนิ /

งานพัสด ุ
พจิารณา 

ถกูตอ้ง 

ไมถ่กูตอ้ง 
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ลําดับที ่ ผังกระบวนการ จดุควบคมุ ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
17  

 
 
 
 
 
 
 
 

ระบแุผน
งบประมาณและ
ผลผลติ ใหถ้กูตอ้ง
ตรงตามแผนปฏบิตั ิ
การทีไ่ดรั้บอนุมตั ิ

60 นาท ี งานอํานวยการ 
- การเงนิ : 
น.ส.สพุตัรา ทา่งาม/ 
น.ส.สมประสงค ์ภาผล 
- พสัด ุ: 
น.ส.พทัธนันท ์วงัเสนา 

 

18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขาตรวจสอบ
หนังสอืนําสง่ และ
งานสารบรรณออก
เลขนําสง่ไปยงั
หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง ภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนด 

60 นาท ี งานอํานวยการ 
(น.ส.สมประสงค ์ภาผล)  

 
 
 
 
 

 

19  
 
 
 
 
 
 

กอ่นนําสง่เอกสาร
ตอ้งกดสง่เอกสาร
ผา่นระบบสาร
บรรณ ทกุครัง้ 

60 นาท ี งานอํานวยการ 
- การเงนิ : 
น.ส.สพุตัรา ทา่งาม/ 
น.ส.สมประสงค ์ภาผล 
- พสัด ุ: 
น.ส.พทัธนันท ์วงัเสนา 

 

20 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กํากบั ตดิตามให ้
ขอ้มลูเป็นปัจจบุนั 

60 นาท ี งานอํานวยการ 
(น.ส.สมประสงค ์ภาผล)  

 

 
21 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กํากบั ตดิตามให ้
ขอ้มลูเป็นปัจจบุนั 

60 นาท ี งานอํานวยการ 
(น.ส.สมประสงค ์ภาผล)  

 

 

 

 

 

- จัดทําใบสําคัญเบกิจ่าย เสนอ
ผอ.ลงนามอนุมัติ เพื่อส่งกอง
คลัง 

ผอ.พจิารณา 

อนุมตั ิ

ไมอ่นุมตั ิ

กองคลัง 

- ตัดยอดเบกิจ่ายตามใบสําคัญ
ลงทะเบียนคุมงบประมาณ ของ
หน่วยงานใหเ้ป็นปัจจบุนั 

- จัดทําสรุปรายงานการตดิตาม
และเรง่รัดการเบกิจา่ยงบประมาณ 
ประจําวันที ่15 ของทกุเดอืน 
- สรุปสถานะผลเบกิจ่าย ณ สิน้
เดอืน 
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11-03-22

หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
บันทึก ท่ี สธ ..............................................................   ลงวันท่ี ..................................................

แผน

(1)

ผล 

(2)

1.แผนงานบรูณาการพฒันา

ศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ

1.แผนงานบรูณาการ

พฒันาศกัยภาพคนตลอด

ชว่งชวีติ
1.โครงการบรหิารจดัการหนว่ยงาน       254,300.00       117,029.30     137,270.70                   -   1.โครงการบรหิารจดัการหนว่ยงาน      254,300.00 

1.1. จา้งพนักงานขับรถยนตร์าชการ 1 คน 1 คน         149,760.00 74,880.00         74,880.00                        -   1.1. จา้งพนักงานขับรถยนต์

ราชการ

1 คน 149,760.00       

1.2 จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร จา้ง

ซอ่มแซมครุภัณฑ ์ส านักงาน อปุกรณ์

คอมพวิเตอร ์ซอ่มยานพาหนะ คา่ผา่น

ทางพเิศษ จา้งแปลเอกสาร

6 งาน 6 งาน           30,000.00            8,021.10         21,978.90                  -   1.2 จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร 

จา้งซอ่มแซมครุภัณฑ ์

ส านักงาน อปุกรณ์คอมพวิเตอร์

 ซอ่มยานพาหนะ คา่ผา่นทาง

พเิศษ จา้งแปลเอกสาร

6 งาน 30,000.00         

1.2.1 จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร 1 ปี 1 ปี           15,000.00            6,838.75           8,161.25                  -   1.2.1 จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร 1 ปี 15,000.00         

1.2.2 จา้งซอ่มแซมครุภัณฑ ์ส านักงาน 1 ปี 1 ปี           10,000.00         10,000.00                  -   1.2.2 จา้งซอ่มแซมครุภัณฑ ์

ส านักงาน

1 ปี 10,000.00         

1.2.3 จา้งซอ่มอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ 1 ปี 1 ปี                      -                    -   1.2.3 จา้งซอ่มอปุกรณ์

คอมพวิเตอร์

1 ปี -                  

1.2.4 จา้งซอ่มยานพาหนะ (รวมพรบ.) 1 ปี 1 ปี             5,000.00            1,182.35           3,817.65                  -   1.2.4 จา้งซอ่มยานพาหนะ 

(รวมพรบ.)

1 ปี 5,000.00          

1.3 จัดซือ้วสัดสุ านักงานเพือ่ใช ้

ด าเนนิงานภายในหน่วยงานและโครงการ

อบรม/ประชมุของหน่วยงาน ( คา่

หนังสอืพมิพ,์ วสัดสุ านักงาน+ วสัดุ

คอมพวิเตอร,์ คา่น ้าบรโิภค, คา่น ้ามัน

เชือ้เพลงิ)

4 งาน 4 งาน           31,720.00            8,160.20         23,559.80                  -   1.3 จัดซือ้วสัดสุ านักงานเพือ่

ใชด้ าเนนิงานภายในหน่วยงาน

และโครงการอบรม/ประชมุ

ของหน่วยงาน ( คา่

หนังสอืพมิพ,์ วสัดสุ านักงาน+ 

วสัดคุอมพวิเตอร,์ คา่น ้าบรโิภค

, คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ)

4 งาน 31,720.00         

1.3.1. คา่วสัดสุ านักงาน+วสัดุ

คอมพวิเตอร์

1 ปี 1 ปี           15,000.00         15,000.00                  -   1.3.1. คา่วสัดสุ านักงาน+วสัดุ

คอมพวิเตอร์

1 ปี 15,000.00         

1.3.2. คา่น ้าดืม่ 1 ปี 1 ปี             4,000.00            1,500.00           2,500.00                  -   1.3.2. คา่น ้าดืม่ 1 ปี 4,000.00          

 งบประมาณ

(บาท)

(10) ไดร้บั

(4)

 เบกิจา่ย

(5)

 แผนทีจ่ะใช้

(6)

 คงเหลอื/

สว่นขาด

(7)

แบบฟอร์มการปรับแผน/โครงการประจ าปีงบประมาณ 2565

รายการเดมิ รายการหลงัปรบัแผน  เหตผุลในการปรบัแผน

(1.เหตผุลทีไ่มด่ าเนนิโครงการ/

กจิกรรมเดมิ/มี

งบประมาณเหลอืจา่ย

2.เหตผุลทีจ่ะด าเนนิการโครงการ/ 

รายการใหม)่

(11)

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

(1)

เป้าหมายโครงการ

ตามแผนปฏบิตักิาร

(2)

 งบประมาณ (บาท)

ชือ่โครงการ

(8)

เป้าหมา

ยโครง

การ

(9)

ปรับแผนครัง้ที ่4
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11-03-22

หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
บันทึก ท่ี สธ ..............................................................   ลงวันท่ี ..................................................

แผน

(1)

ผล 

(2)

 งบประมาณ

(บาท)

(10) ไดร้บั

(4)

 เบกิจา่ย

(5)

 แผนทีจ่ะใช้

(6)

 คงเหลอื/

สว่นขาด

(7)

แบบฟอร์มการปรับแผน/โครงการประจ าปีงบประมาณ 2565

รายการเดมิ รายการหลงัปรบัแผน  เหตผุลในการปรบัแผน

(1.เหตผุลทีไ่มด่ าเนนิโครงการ/

กจิกรรมเดมิ/มี

งบประมาณเหลอืจา่ย

2.เหตผุลทีจ่ะด าเนนิการโครงการ/ 

รายการใหม)่

(11)

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

(1)

เป้าหมายโครงการ

ตามแผนปฏบิตักิาร

(2)

 งบประมาณ (บาท)

ชือ่โครงการ

(8)

เป้าหมา

ยโครง

การ

(9)

1.3.3. คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ 1 ปี 1 ปี           11,720.00            6,660.20           5,059.80                  -   1.3.3. คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ 1 ปี 11,720.00         

1.3.4. คา่จา้งถา่ยเอกสาร 1 ปี 1 ปี             1,000.00           1,000.00                  -   1.3.4. คา่จา้งถา่ยเอกสาร 1 ปี 1,000.00          

1.4 การพัฒนาบคุลากร การประชมุ อบรม

 สัมมนา (คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ราชการ และคา่ใชจ้า่ยในการเขา้ร่วม

ประชมุ/อบรม/สัมมนา ของผูอ้ านวยการ

เจา้หนา้ทีศ่นูยค์วามร่วมมอืระหวา่ง

ประเทศ ,คา่ลงทะเบยีน)

12 คน 12 คน           42,820.00          25,968.00         16,852.00                  -   1.4 การพัฒนาบคุลากร การ

ประชมุ อบรม สัมมนา 

(คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ราชการ และคา่ใชจ้า่ยในการ

เขา้ร่วมประชมุ/อบรม/สัมมนา 

ของผูอ้ านวยการเจา้หนา้ที่

ศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่ง

ประเทศ ,คา่ลงทะเบยีน)

12 คน 42,820.00         

1.4.1 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ อืน่ๆ 1 ปี 1 ปี           40,000.00 24,068.00         15,932.00                        -   1.4.1 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไป

ราชการ อืน่ๆ

1 ปี 40,000.00         

1.4.2 คา่ลงทะเบยีน 1 ปี 1 ปี                500.00           500.00 1.4.2 คา่ลงทะเบยีน 1 ปี -                   1.กจิกรรมอยูร่ะหวา่งการด าเนนิงาน

2.มงีบประมาณเดมิ จ านวน 500 บาท 

3.ปรับแผนใหก้จิกรรมที ่1.4.3 จ านวน 

500 บาท  

1.4.3 คา่ผา่นทางพเิศษ 1 ปี 1 ปี             2,320.00 1,900.00           920.00            -         500.00 1.4.3 คา่ผา่นทางพเิศษ 1 ปี 2,820.00           1.กจิกรรมอยูร่ะหวา่งการด าเนนิงาน

2.มงีบประมาณเดมิ จ านวน 2,320 บาท 

3.เบกิจา่ยแลว้ 1,900 บาท 

4.มแีผนจะใช ้จ านวน 920 บาท จงึมสีว่น

ขาดจ านวน 500 บาท

5.ไดรั้บจากกจิกรรมที ่1.4.2 จ านวน 500

 บาท

ปรับแผนครัง้ที ่4
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หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
บันทึก ท่ี สธ ..............................................................   ลงวันท่ี ..................................................

แผน

(1)

ผล 

(2)

 งบประมาณ

(บาท)

(10) ไดร้บั

(4)

 เบกิจา่ย

(5)

 แผนทีจ่ะใช้

(6)

 คงเหลอื/

สว่นขาด

(7)

แบบฟอร์มการปรับแผน/โครงการประจ าปีงบประมาณ 2565

รายการเดมิ รายการหลงัปรบัแผน  เหตผุลในการปรบัแผน

(1.เหตผุลทีไ่มด่ าเนนิโครงการ/

กจิกรรมเดมิ/มี

งบประมาณเหลอืจา่ย

2.เหตผุลทีจ่ะด าเนนิการโครงการ/ 

รายการใหม)่

(11)

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

(1)

เป้าหมายโครงการ

ตามแผนปฏบิตักิาร

(2)

 งบประมาณ (บาท)

ชือ่โครงการ

(8)

เป้าหมา

ยโครง

การ

(9)

2.โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากร

กรมอนามยัมุง่สูส่ากล

      425,498.00       419,960.05                     -         5,537.95 2.โครงการพฒันาศกัยภาพ

บคุลากรกรมอนามยัมุง่สู่

สากล

425,498.00    

2.1 ประชมุเชงิปฏบัิตกิารการพัฒนา

ศักยภาพเพือ่การยกระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษส าหรับงานดา้น

ตา่งประเทศครัง้ที1่/30 คน, ครัง้ที ่2/ 30

 คน

30 คน/30

 คน

30 คน/30

 คน

390,098.00        388,860.05              1,237.95 2.1 ประชมุเชงิปฏบัิตกิารการ

พัฒนาศักยภาพเพือ่การ

ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ

ส าหรับงานดา้นตา่งประเทศ

ครัง้ที1่/40 คน, ครัง้ที ่2/ 30 

คน

40คน/30คน 390,098.00       

2.2. ประชมุเชงิปฏบัิตกิารการพัฒนา

ความรูด้า้นพธิกีารทตูและการรับรองแขก

ตา่งประเทศ

30 คน 30 คน 35,400.00          31,100.00                4,300.00 2.2. ประชมุเชงิปฏบัิตกิารการ

พัฒนาความรูด้า้นพธิกีารทตู

และการรับรองแขกตา่งประเทศ

30 คน 35,400.00         

3.โครงการสนบัสนนุการด าเนนิงาน

ความรว่มมอืระหวา่งประเทศภายใต้

กรอบความรว่มมอืตา่งๆ

3 เร ือ่ง 61,380.00        20,890.00       40,490.00     -              3.โครงการสนบัสนนุการ

ด าเนนิงานความรว่มมอื

ระหวา่งประเทศภายใต้

กรอบความรว่มมอืตา่งๆ

61,380.00       

3.1.ประชมุคณะกรรมการความร่วมมอื

ดา้นตา่งประเทศ

25 คน 25 คน 11,625.00          3,875.00           7,750.00                          -   3.1.ประชมุคณะกรรมการความ

ร่วมมอืดา้นตา่งประเทศ

25 คน 11,625.00         

3.2.ประชมุคณะท างานความร่วมมอืกลุม่

ประเด็นสาธารณสขุอาเซยีน (ระดับ 

Cluster) Cluster 1: Promoting 

Healthy Lifestyle

20 คน 20 คน 5,700.00           5,700.00                            -   3.2.ประชมุคณะท างานความ

ร่วมมอืกลุม่ประเด็น

สาธารณสขุอาเซยีน (ระดับ 

Cluster) Cluster 1: 

Promoting Healthy Lifestyle

20 คน 5,700.00          

3.3.ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุ

สมัชชาอนามัยโลกสมัยที ่75 (World 

Health Assembly)

20 คน 20 คน 3,100.00           3,100.00                          -   3.3.ประชมุเตรยีมการส าหรับ

การประชมุสมัชชาอนามัยโลก

สมัยที ่75 (World Health 

Assembly)

20 คน 3,100.00          

ปรับแผนครัง้ที ่4
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หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
บันทึก ท่ี สธ ..............................................................   ลงวันท่ี ..................................................

แผน

(1)

ผล 

(2)

 งบประมาณ

(บาท)

(10) ไดร้บั

(4)

 เบกิจา่ย

(5)

 แผนทีจ่ะใช้

(6)

 คงเหลอื/

สว่นขาด

(7)

แบบฟอร์มการปรับแผน/โครงการประจ าปีงบประมาณ 2565

รายการเดมิ รายการหลงัปรบัแผน  เหตผุลในการปรบัแผน

(1.เหตผุลทีไ่มด่ าเนนิโครงการ/

กจิกรรมเดมิ/มี

งบประมาณเหลอืจา่ย

2.เหตผุลทีจ่ะด าเนนิการโครงการ/ 

รายการใหม)่

(11)

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

(1)

เป้าหมายโครงการ

ตามแผนปฏบิตักิาร

(2)

 งบประมาณ (บาท)

ชือ่โครงการ

(8)

เป้าหมา

ยโครง

การ

(9)

3.4 ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุ

ความร่วมมอืทวภิาคไีทย-ลาว

20 คน 20 คน 6,700.00           6,700.00                          -   3.4 ประชมุเตรยีมการส าหรับ

การประชมุความร่วมมอืทวภิาคี

ไทย-ลาว

20 คน 6,700.00          1.กจิกรรมครัง้ที ่1 เดมิจัดเดอืน พ.ค. 

เลือ่นกจิกรรมเป็นเดอืน ก.ค.65 (3,100)

2.กจิกรรมครัง้ที ่2 คงเดมิ จัดเดอืน ส.ค. 

65 (3,600)

3.5.ประชมุประจ าเดอืนของศนูยค์วาม

ร่วมมอืระหวา่งประเทศ

13 คน 13 คน 24,180.00          11,315.00         12,865.00                        -   3.5.ประชมุประจ าเดอืนของ

ศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่ง

ประเทศ

13 คน 24,180.00         

3.6.ประชมุเตรยีมการความร่วมมอืเพือ่

รองรับการประชมุนานาชาต ิOn line

25 คน 25 คน 3,875.00           3,875.00                          -   3.6.ประชมุเตรยีมการความ

ร่วมมอืเพือ่รองรับการประชมุ

นานาชาต ิOn line

25 คน 3,875.00           1.ปช.ราชการ เดมิจัดเดอืน พ.ค.65

เลือ่นกจิกรรมเป็นเดอืน ก.ค.65 (3,875)

3.7.ประชมุสนับสนุนกจิกรรมการ

ด าเนนิงานภายใตส้ถานการณ์ Covid-19

20 คน 20 คน 6,200.00           6,200.00                          -   3.7.ประชมุสนับสนุนกจิกรรม

การด าเนนิงานภายใต ้

สถานการณ์ Covid-19

20 คน 6,200.00           1.กจิกรรมครัง้ที ่1 เดมิจัดเดอืน ม.ิย.65

เลือ่นกจิกรรมเป็นเดอืน ก.ค.65 (6,200)

4.โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิาร

พฒันาแผนยทุธศาสตร ์ความรว่มมอื

ระหวา่งประเทศ กรมอนามยั

27,800.00        9,020.00         18,780.00     -              4.โครงการประชุมเชงิ

ปฏบิตักิารพฒันาแผน

ยทุธศาสตร ์ความรว่มมอื

ระหวา่งประเทศ กรมอนามยั

27,800.00       

4.1 ประชมุเชงิปฏบัิตกิารพัฒนาแผน

ยทุธศาสตร ์ความร่วมมอืระหวา่งประเทศ

 กรมอนามัย

25 คน 25 คน 23,925.00          9,020.00           14,905.00                        -   4.1 ประชมุเชงิปฏบัิตกิาร

พัฒนาแผนยทุธศาสตร ์ความ

ร่วมมอืระหวา่งประเทศ กรม

อนามัย

25 คน 23,925.00          1.กจิกรรมครัง้ที ่2 เดมิจัดเดอืน เม.ย.

เลือ่นกจิกรรมเป็นเดอืน ม.ิย.65 (9,950)

2. กจิกรรมครัง้ที ่3 เดมิจัดม.ิย. เลือ่นจัด

กจิกรรมเป็น ก.ค.

4.2 โครงการประชมุเชงิปฏบัิตกิารการ

จัดท าแผนปฏบัิตกิาร การด าเนนิงานศนูย์

ความร่วมมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย

 ประจ าปี 2566 - 2567

25 คน 25 คน 3,875.00           3,875.00                          -   4.2 โครงการประชมุเชงิ

ปฏบัิตกิารการจัดท า

แผนปฏบัิตกิาร การด าเนนิงาน

ศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่ง

ประเทศ กรมอนามัย ประจ าปี 

2566 - 2567

25 คน 3,875.00          

5.โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลู 

ดา้นความรว่มมอืระหวา่งประเทศ 

กรมอนามยั

40,000.00        -                  40,000.00     -              5.โครงการพฒันาระบบ

ฐานขอ้มลู 

ดา้นความรว่มมอืระหวา่ง

ประเทศ กรมอนามยั

40,000.00       

5.1. การพัฒนาระบบฐานขอ้มลูความ

ร่วมมอืระหวา่งประเทศ

1 งาน 1 งาน 20,000.00          20,000.00                        -   5.1. การพัฒนาระบบ

ฐานขอ้มลูความร่วมมอืระหวา่ง

ประเทศ

1 งาน 20,000.00         

ปรับแผนครัง้ที ่4
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แผนการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณ พ.ศ. 2565

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  รวมเป็นเงนิ  รอ้ยละ
 ยอดยกมา ( สะสม

ไตรมาส1)
 ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  รวมเป็นเงนิ  รอ้ยละ

 ยอดยกมา 

( สะสมไตรมาส1+2)

รอบ 6 เดอืนแรก

 รอ้ยละ

งบด าเนนิงาน   แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันา

ศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ
              884,500.00 

เป้าหมายรอ้ยละ กรมอนามยั                     9.00                 18.00                 32.00      32.00                       32.00 39.00                             45.00                       50.00        50.00 

เป้าหมายรอ้ยละของแผน                     1.60                 35.46                   7.57      44.63                       44.63                14.59                  2.80                         4.96        66.98 

กจิกรรม/รายการ             

1.โครงการบรหิารจดัการหนว่ยงาน               254,300.00            12,480.00          27,493.75          29,731.30                69,705.05        7.88                69,705.05         15,480.00         13,842.25                18,002.00          47,324.25         5.35                   117,029.30        13.23 

1.1จา้งพนกังานขบัรถยนตร์าชการ               149,760.00            12,480.00          12,480.00          12,480.00                37,440.00                37,440.00         12,480.00         12,480.00                12,480.00          37,440.00                     74,880.00 

1.2จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร จา้งซอ่มแซม

ครภุณัฑ ์ส านกังาน อปุกรณค์อมพวิเตอร ์ซอ่ม

ยานพาหนะ คา่ผา่นทางพเิศษ จา้งแปลเอกสาร                 30,000.00 -                     1,283.75          3,523.10                           4,806.85                  4,806.85 -                  1,092.25         2,122.00                3,214.25                                8,021.10 

1.2.1 จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร                   15,000.00 1,283.75             2,340.75                             3,624.50                    3,624.50 1,092.25            2,122.00                                3,214.25                         6,838.75 

1.2.2 จา้งซอ่มแซมครภัุณฑ ์ส านักงาน                   10,000.00                             -                                -                          -                                    -   

1.2.3 จา้งซอ่มอปุกรณ์คอมพวิเตอร์                              -                               -                                -                          -                                    -   

1.2.4 จา้งซอ่มยานพาหนะ(รวมพรบ.)                     5,000.00 1,182.35                             1,182.35                    1,182.35                        -                           1,182.35 

1.3จดัซือ้วสัดสุ านกังานเพือ่ใชด้ าเนนิงานภายใน

หนว่ยงานและโครงการอบรม/ประชุมของหนว่ยงาน

 ( คา่หนงัสอืพมิพ,์ วสัดสุ านกังาน + วสัดุ

คอมพวิเตอร,์ คา่น า้บรโิภค, คา่น า้มนัเชือ้เพลงิ+

จา้งถา่ยเอกสาร)

                31,720.00                         -                 120.00            2,030.20                  2,150.20                  2,150.20           3,000.00              210.00                  2,800.00            6,010.00                       8,160.20 

1.3.1. คา่วสัดสุ านักงาน+วสัดคุอมพวิเตอร์                   15,000.00                             -                                -                         -                                    -   

1.3.2. คา่น ้าดืม่                     4,000.00                 120.00                 570.00                     690.00                       690.00                210.00                       600.00               810.00                         1,500.00 

1.3.3. คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ                   11,720.00              1,460.20                  1,460.20                    1,460.20             3,000.00                    2,200.00            5,200.00                         6,660.20 

1.3.4. คา่จา้งถา่ยเอกสาร                     1,000.00                             -                                -                         -                                    -   

1.4การพฒันาบคุลากร การประชุม อบรม สมัมนา 

(คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ และคา่ใชจ้า่ย

ในการเขา้รว่มประชุม/อบรม/สมัมนา ของ

ผูอ้ านวยการเจา้หนา้ทีศ่นูยค์วามรว่มมอืระหวา่ง

ประเทศ ,คา่ลงทะเบยีน, คา่ผา่นทางพเิศษ)
                42,820.00                         -            13,610.00          11,698.00                25,308.00                25,308.00                      -                  60.00                     600.00               660.00                     25,968.00 

1.4.1 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ อืน่ๆ                   40,000.00            13,490.00            10,578.00                24,068.00                   24,068.00                        -                         24,068.00 

1.4.2 คา่ลงทะเบยีน                              -                               -                                -                          -                                    -   

1.4.3 คา่ผา่นทางพเิศษ                     2,820.00 120.00               1,120.00                             1,240.00                    1,240.00 60.00                600.00                                     660.00                         1,900.00 

2.โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรกรมอนามยัมุง่

สูส่ากล               425,498.00                         -          284,097.25          35,400.00              319,497.25      36.12              319,497.25       106,000.75                      -                               -          106,000.75       11.98                   425,498.00        48.11 

2.1 การพัฒนาศกัยภาพเพือ่การยกระดบัทักษะ

ภาษาอังกฤษส าหรับงานดา้นตา่งประเทศ/30 คน
                 390,098.00           284,097.25              284,097.25                 284,097.25          106,000.75           106,000.75                     390,098.00 

2.2. การพัฒนาความรูด้า้นพธิกีารทตูและการรับรองแขก

ตา่งประเทศ / 30 คน
                  35,400.00            35,400.00                35,400.00                   35,400.00                        -                         35,400.00 

3.โครงการสนบัสนนุการด าเนนิงานความรว่มมอื

ระหวา่งประเทศภายใตก้รอบความรว่มมอืตา่งๆ                 61,380.00              1,705.00            2,015.00            1,860.00                  5,580.00        0.63                  5,580.00           7,560.00           1,860.00                  5,890.00          15,310.00         1.73                     20,890.00          2.36 

3.1.ประชมุคณะกรรมการความรว่มมอืดา้นตา่งประเทศ /

25 คน                   11,625.00                             -                                -                      3,875.00              3,875.00                         3,875.00 

งบรายจา่ย/รายการ/กจิกรรม
 รวม

ท ัง้ปีงบฯ

 แผนการเบกิจา่ยเงนิในไตรมาสที ่1  แผนการเบกิจา่ยเงนิในไตรมาสที ่2  แผนการเบกิจา่ยเงนิในไตรมาสที ่3

แผนการใชจ้่ายงบ 65 3 (2)
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 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  รวมเป็นเงนิ  รอ้ยละ
 ยอดยกมา ( สะสม

ไตรมาส1)
 ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  รวมเป็นเงนิ  รอ้ยละ

 ยอดยกมา 

( สะสมไตรมาส1+2)

รอบ 6 เดอืนแรก

 รอ้ยละงบรายจา่ย/รายการ/กจิกรรม
 รวม

ท ัง้ปีงบฯ

 แผนการเบกิจา่ยเงนิในไตรมาสที ่1  แผนการเบกิจา่ยเงนิในไตรมาสที ่2  แผนการเบกิจา่ยเงนิในไตรมาสที ่3

3.2.ประชมุคณะท างานความรว่มมอืกลุม่ประเด็น

สาธารณสขุอาเซยีน (ระดบั Cluster) Cluster 1: 

Promoting Healthy Lifestyle /20 คน
                    5,700.00                             -                                -               5,700.00              5,700.00                         5,700.00 

3.3.ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุสมัชชาอนามัย

โลกสมัยที ่75 (World Health Assembly) /20 คน
                    3,100.00                             -                                -                          -                                    -   

3.4 ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุความรว่มมอืทวิ

ภาคไีทย-ลาว/20 คน                     6,700.00                             -                                -                          -                                    -   

3.5.ประชมุประจ าเดอืนของศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่ง

ประเทศ /13 คน                   24,180.00                1,705.00              2,015.00              1,860.00                  5,580.00                    5,580.00             1,860.00             1,860.00                    2,015.00              5,735.00                       11,315.00 

3.6.ประชมุเตรยีมการความรว่มมอืเพือ่รองรับการประชมุ

นานาชาต ิOn line /25 คน                     3,875.00                             -                                -                          -                                    -   

3.7.ประชมุสนับสนุนกจิกรรมการด าเนนิงานภายใต ้

สถานการณ์ Covid-19 /20 คน                     6,200.00                             -                                -                          -                                    -   

4.โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารพฒันาแผน

ยทุธศาสตร ์ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรม

อนามยั
                27,800.00                         -                         -                         -                               -              -                               -                        -             9,020.00                             -              9,020.00         1.02                       9,020.00          1.02 

4.1 ประชมุเชงิปฏบัิตกิารพัฒนาแผนยทุธศาสตร ์ความ

รว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย /25 คน
                  23,925.00                             -                                -               9,020.00              9,020.00                         9,020.00 

4.2 โครงการประชมุเชงิปฏบัิตกิารการจัดท าแผนปฏบัิติ

การ การด าเนนิงานศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรม

อนามัย ประจ าปี 2566 - 2567 /25 คน                     3,875.00                             -                                -                          -                                    -   

5.โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลู ดา้นความรว่มมอื

ระหวา่งประเทศ กรมอนามยั
                40,000.00                         -                         -                         -                               -              -                               -                        -                        -                  20,000.00          20,000.00         2.26                     20,000.00          2.26 

5.1. พัฒนาระบบฐานขอ้มลูความรว่มมอืระหวา่งประเทศ

                  20,000.00                             -                                -                    20,000.00            20,000.00                       20,000.00 

5.2. พัฒนาระบบฐานขอ้มลู คูม่อืการลาศกึษา ฝึกอบรม 

ปฏบัิตกิารวจัิยดงูาน ประชมุ สมัมนา และน าเสนอผลงาน 

วชิาการ ณ ตา่งประเทศ

                  20,000.00                             -                                -                          -                                    -   

โครงการสนบัสนนุการแปลเอกสารภาษากลาง

อาเซยีนตามพรบ. ของกพร.
                75,522.00                          -                          -                         -                               -              -                                -                        -                         -                               -                         -               -                                    -                -   

6.1.สนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางอาเซยีนตาม

พรบ. ของคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน                   75,522.00                             -                                -                          -                                    -   

รวมเงนิงบด าเนนิงาน               884,500.00            14,185.00        313,606.00          66,991.30              394,782.30      44.63              394,782.30       129,040.75         24,722.25                43,892.00        197,655.00       22.35                   592,437.30        66.98 

แผนการใชจ้่ายงบ 65 3 (2)
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แผนการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบด าเนนิงาน   แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันา

ศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ
              884,500.00 

เป้าหมายรอ้ยละ กรมอนามยั

เป้าหมายรอ้ยละของแผน

กจิกรรม/รายการ

1.โครงการบรหิารจดัการหนว่ยงาน               254,300.00 

1.1จา้งพนกังานขบัรถยนตร์าชการ               149,760.00 

1.2จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร จา้งซอ่มแซม

ครภุณัฑ ์ส านกังาน อปุกรณค์อมพวิเตอร ์ซอ่ม

ยานพาหนะ คา่ผา่นทางพเิศษ จา้งแปลเอกสาร                 30,000.00 

1.2.1 จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร                   15,000.00 

1.2.2 จา้งซอ่มแซมครภัุณฑ ์ส านักงาน                   10,000.00 

1.2.3 จา้งซอ่มอปุกรณ์คอมพวิเตอร์                              -   

1.2.4 จา้งซอ่มยานพาหนะ(รวมพรบ.)                     5,000.00 

1.3จดัซือ้วสัดสุ านกังานเพือ่ใชด้ าเนนิงานภายใน

หนว่ยงานและโครงการอบรม/ประชุมของหนว่ยงาน

 ( คา่หนงัสอืพมิพ,์ วสัดสุ านกังาน + วสัดุ

คอมพวิเตอร,์ คา่น า้บรโิภค, คา่น า้มนัเชือ้เพลงิ+

จา้งถา่ยเอกสาร)

                31,720.00 

1.3.1. คา่วสัดสุ านักงาน+วสัดคุอมพวิเตอร์                   15,000.00 

1.3.2. คา่น ้าดืม่                     4,000.00 

1.3.3. คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ                   11,720.00 

1.3.4. คา่จา้งถา่ยเอกสาร                     1,000.00 

1.4การพฒันาบคุลากร การประชุม อบรม สมัมนา 

(คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ และคา่ใชจ้า่ย

ในการเขา้รว่มประชุม/อบรม/สมัมนา ของ

ผูอ้ านวยการเจา้หนา้ทีศ่นูยค์วามรว่มมอืระหวา่ง

ประเทศ ,คา่ลงทะเบยีน, คา่ผา่นทางพเิศษ)
                42,820.00 

1.4.1 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ อืน่ๆ                   40,000.00 

1.4.2 คา่ลงทะเบยีน                              -   

1.4.3 คา่ผา่นทางพเิศษ                     2,820.00 

2.โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรกรมอนามยัมุง่

สูส่ากล               425,498.00 

2.1 การพัฒนาศกัยภาพเพือ่การยกระดบัทักษะ

ภาษาอังกฤษส าหรับงานดา้นตา่งประเทศ/30 คน
                 390,098.00 

2.2. การพัฒนาความรูด้า้นพธิกีารทตูและการรับรองแขก

ตา่งประเทศ / 30 คน
                  35,400.00 

3.โครงการสนบัสนนุการด าเนนิงานความรว่มมอื

ระหวา่งประเทศภายใตก้รอบความรว่มมอืตา่งๆ                 61,380.00 

3.1.ประชมุคณะกรรมการความรว่มมอืดา้นตา่งประเทศ /

25 คน                   11,625.00 

งบรายจา่ย/รายการ/กจิกรรม
 รวม

ท ัง้ปีงบฯ  เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.  รวมเป็นเงนิ  รอ้ยละ
 ยอดยกมา (สะสม

ไตรมาส1+2+3)

 รอ้ยละ
 ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  รวมเป็นเงนิ  รอ้ยละ

 รอ้ยละ

                     884,500.00 

                58.00                  67.00 75.00                      75.00                        58.00              93.00               100.00      100.00 

                  3.31                    1.83                      3.45     75.57                          5.91                 6.49                 12.03      100.00 

         24,170.00           14,170.00             14,670.00                   53,010.00         5.99             170,039.30     19.22                32,147.65       27,902.00          24,211.05            84,260.70       9.53                   254,300.00        28.75 

         12,480.00           12,480.00             12,480.00                   37,440.00             112,320.00                12,480.00       12,480.00          12,480.00            37,440.00                   149,760.00 

11,250.00        1,250.00           1,250.00                               13,750.00               21,771.10 5,067.65                 1,250.00       1,911.25                       8,228.90                     30,000.00 

1,250.00            1,250.00             1,250.00                                   3,750.00                 10,588.75 1,250.00                   1,250.00          1,911.25                           4,411.25                        15,000.00 

10,000.00                             10,000.00                 10,000.00                         -                          10,000.00 

                               -                              -                           -                                     -   

                               -                     1,182.35 3,817.65                                  3,817.65                          5,000.00 

              340.00                340.00                  840.00                     1,520.00                 9,680.20                11,840.00         7,100.00            3,099.80            22,039.80                     31,720.00 

                               -                              -                     10,000.00           5,000.00              15,000.00                        15,000.00 

                340.00                  340.00                    340.00                     1,020.00                   2,520.00                       340.00              350.00                 790.00                1,480.00                          4,000.00 

                   500.00                        500.00                   7,160.20                     1,000.00           1,500.00              2,059.80                4,559.80                        11,720.00 

                               -                              -                         500.00              250.00                 250.00                1,000.00                          1,000.00 

              100.00                100.00                  100.00                        300.00               26,268.00                   2,760.00         7,072.00            6,720.00            16,552.00                     42,820.00 

                               -                   24,068.00                     2,560.00           6,872.00              6,500.00              15,932.00                        40,000.00 

                               -                              -                           -                                        -   

100.00               100.00                100.00                                         300.00                   2,200.00 200.00                      200.00             220.00                                 620.00                          2,820.00 

                      -                          -                            -                                  -               -               425,498.00     48.11                              -                      -                         -                           -             -                     425,498.00        48.11 

                               -                 390,098.00                         -                     390,098.00 

                               -                   35,400.00                         -                       35,400.00 

           5,115.00             2,015.00               5,890.00                   13,020.00         1.47               33,910.00       3.83                15,190.00         5,615.00            6,665.00            27,470.00       3.11                     61,380.00          6.94 

                3,875.00                     3,875.00                   7,750.00              3,875.00                3,875.00                        11,625.00 

 แผนการเบกิจา่ยเงนิในไตรมาสที ่3

 ยอดยกมา ( สะสมไตร

มาส1+2+3+4)

 แผนการเบกิจา่ยเงนิในไตรมาสที ่4

แผนการใชจ้่ายงบ 65 3 (2)
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สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คร้ังท่ี 6/2565  

ในวันท่ี 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 -12.00 น. 

ณ หองประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ อาคาร 6 ชั้น 4 

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

ผูมาประชุม 

1. นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ  ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ    ประธาน 

2. นางสาวปนอนงค เครือซา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หัวหนากลุมยุทธศาสตรและประสานความรวมมือ 

3. นางจารุมน บุญสิงห  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมวิเทศสัมพันธ 

4. นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

5. นางสาวสมประสงค ภาผล  นักจัดการงานท่ัวไป     ผูจดรายงานประชุม 

ผูไมมาประชุม :  -  

1. นางสาวสุพัตรา ทางาม  เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน หัวหนางานอํานวยการ 

                                               ลาคลอดบุตร 

 

เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 

วาระท่ี สาระสําคัญ/มติท่ีประชุม 

1 .  ป ร ะ ธ า น แ จ ง         

ท่ีประชุมทราบ 

ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ แจงใหท่ีประชุมทราบถึงนโยบายของกรมอนามัยในการกําหนด

เปาหมายการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพรวมทุกรายงบประจําเดือนมีนาคม 2565 

รอยละ 50 ประกอบดวยงบดําเนินงาน รอยละ 50 งบลงทุน รอยละ  61 และประจําไตรมาสท่ี 2 รอยละ 50 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

2. รับรองรายงาน

การประชุม  

การประชุมคณะทํางานติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ครั้ง 5/2565  เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2565 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

3. เรื่องเพ่ือทราบ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศไดรับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ 2565 โดยแบงออกเปนรายงบดังตอไปน้ี 

1) งบดําเนินงาน  ไดรับจัดสรรวงเงินงบประมาณภาพรวมท้ังปงบฯ จํานวน 884,500.00 บาท โดย 

กรมอนามัยไดโอนจัดสรรครั้งท่ี 1 จํานวน 442,250.00 บาท คิดเปน 50% ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร  

2) งบลงทุน ไมไดรับจัดสรร 

3) ภาพรวมทุกรายงบ ไดรับจัดสรรวงเงินงบประมาณภาพรวมท้ังปงบฯ จํานวน 884,500.00 บาท โดย 

กรมอนามัยไดโอนจัดสรรครั้งท่ี 1 จํานวน 442,250.00 บาท คิดเปน 50% ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร 

4) ศรป. ไดรับโอนเงินงบประมาณท่ียืมจากกองการเจาหนาท่ี จํานวน 124,000 บาท และกลุมพัฒนาระบบ

บริหาร จํานวน 12,480 บาท เพ่ือใชดําเนินงานตามแผนฯ ระหวางรอการรับโอนเงินงบประมาณครั้งท่ี 2 ในเดือน

มีนาคม 2565 สงผลใหฐานภาพรวมงบประมาณ ศรป. จากเดิมจํานวน 884,500.00 บาท  เพ่ิมเปน จํานวน 

1,020,980.00  บาท และฐานภาพรวมจะเทาเดิมคือจํานวน 884,500.00 บาท เมื่อศรป.ทําเรื่องคืนงบฯไปยังกอง

การเจาหนาท่ีและกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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วาระท่ี สาระสําคัญ/มติท่ีประชุม 

4. เพ่ือพิจารณา ติ ดตามเร งรั ดการเบิ กจ ายเงิ นงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ การศู นย ความร วมมื อระหว างประเทศ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

       สถานการณการเบิกจายงบประมาณ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2565 พบวามีการเคลื่อนไหวเฉพาะ 

งบดําเนินงาน มีผลเบิกจายสะสม จํานวน 549,540.35  บาท คิดเปน 53.82  % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ี

ไดรับจัดสรร (1,020,980 บาท) ซึ่งสูงกวาเปาหมาย มีผลยอดผูกผัน จํานวน  29,100.25 บาท คิดเปน 2.85  % 

ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร (1,020,980 บาท) ทําใหมียอดเงินคงเหลือหลังหักยอดผูกผัน จํานวน   

442,339.40 บาท คิดเปน 43.32  % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร (1,020,980 บาท) หากพิจารณา

จากเปาหมายท่ีกรมอนามัยกําหนดในเดือนน้ี จํานวน 510,490.00 บาท คิดเปน 50% ของวงเงินงบประมาณรวม

ท่ีไดรับจัดสรร (1,020,980 บาท) พบวาหนวยงานมีผลการเบิกจายสะสมสูงกวาเปาหมาย จํานวน  39,050.35  

บาท คิดเปน 3.82 % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร (1,020,980 บาท)  และเพ่ือใหเปนไปตาม

มา ต ร ก า ร สํ า คั ญ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ค ะ แ น น ต า ม ตั ว ช้ี วั ด  2 . 3  ร อ ย ล ะ ข อ งกา ร เ บิ ก จ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ  

กรมอนามัยกําหนดเปาหมายงบดําเนินงานคาใชจายในการฝกอบรมประชุมสัมมนา ไตรมาสท่ี 1 กําหนดให

เบิกจายไมนอยกวารอยละ 50 คิดเปนเงินจํานวน 510,490.00 ของวงเงินท่ีไดรับจัดสรร (1,020,980 บาท)  

ปจจุบันมีผลเบิกจายสะสม จํานวน 434,960.05 บาท คิดเปน 42.60 %  และพบวาหากพิจารณาผลการเบิกจาย

สะสม ณ ปจจุบัน หักจากงบประมาณของวงเงินท่ีรับโอน จํานวน 578,730.00 บาท จะพบวาเงินงบประมาณ

คงเหลือหลังกันสําหรับการดําเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก จํานวน 89.40 บาท  

        ศรป.จึงกําหนดมาตรการเรงรัดการเบิกจายใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกรมอนามัยกําหนด ดังน้ี 

      (1) ผูบริหาร กํากับ ติดตามเรงรัดใหผูรับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไวผานการประชุม

ประจําเดือนของหนวยงาน 

      (2). ปรับแผนการดําเนินงานตามรอบไตรมาส  และปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมใหสอดคลองกับ

สถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

      (3) กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา เรงรัดผูรับชอบหลักดําเนินการจัดทําอนุมัติจัด สงตอใหงานการเงิน

ดําเนินการยืมเงินลงคลัง เพ่ือตัดยอดเบิกจายภายในเดือนท่ีกําหนดตามแผน 

      (4) จัดใหมีการกําหนดผูรับผิดชอบในการติดตามเรงรัดการเบิกจาย ใหเปนปจจุบัน ผานรูปแบบของการ

จัดทําคําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ

ประชุมติดตามประจําเดือน 

      (5) จัดทําแผนการเบิกจายรายไตรมาสใหผานเกณฑท่ีกรมอนามัยกําหนด 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ใหดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการยอดเบิกจายใกลเคียงกับเปาหมายของ 

กรมอนามัยมากท่ีสุด 

  

เลิกประชมุเวลา 12.00 น. 

 

ผูจดรายงานการประชุม  นางสาวสมประสงค ภาผล  

นักจัดการงานท่ัวไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวปนอนงค เครือซา 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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ประเภทงบ/รายการ
จ านวนรับจัดสรร

ผลการเบกิจา่ย * ผา่น

 GFMIS กองคลัง

* แยกตามประเภท

งบประมาณ

PO 

 คงเหลอื

อยูร่ะหวา่ง

ด าเนนิการ+ยงัไม่

ผา่นGF ทกุกรณี

งบประมาณ

คงเหลอื หกัPOไว ้

แลว้ =คงเหลอื

หลังกัน D-Fin

% เบกิจา่ย  %เรง่รัด เงนิทีต่อ้งเรง่รัด % PO  % คงแหลอื
กันเงนิ

คาดการณ์เบกิจา่ย

คงเหลอื (คนืกรมสิน้

ปีงบประมาณ)

1.งบด าเนนิงาน            884,500.00              549,540.35                 29,100.25                       -   305,859.40        62.13                      30.13           266,500.35       3.29            34.58                                                 -                 334,959.65
D-Fin โอนงบครัง้ที ่1 วนัที ่5/10/2564

แผนบรูณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชวีติ 

ผลผลติที ่2  [คดิเป็น50% ] จากวงเงนิงบประมาณ

รวม 

578,730.00           549,540.35            29,100.25               -                    89.40                94.96                                     29,189.65




1.1 กองคลัง โอนเงนิครัง้ที ่1 ภายใต ้แผนบรูณา

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชวีติ ผลผลติที ่3

 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบรกิารสง่เสรมิ

สขุภาพประชาชนกลุม่วยัเรยีนวยัรุ่น กจิกรรมหลัก: 

สง่เสรมิ สนับสนุน ระบบสาธารณสขุทีเ่ชือ่มตอ่กับ

โรงเรยีนหรอืสถานศกึษา (40%)

           442,250.00              432,297.55 9,863.05                 89.40                48.87                       

1.2 กองคลัง โอนเงนิงบประมาณกองจ. ให ้ภายใต ้

 แผนบรูณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชวีติ 

ผลผลติที ่5

124,000.00                        104,762.80 19,237.20               -                   11.84                      

1.2 กองคลัง โอนเงนิงบประมาณ กพร.ให ้ภายใต ้

แผนบรูณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชวีติ 

ผลผลติที ่1

12,480.00                          12,480.00 -                   

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

รวมทกุประเภทงบ 884,500.00           549,540.35            29,100.25               -                    305,859.40        62.13                      53.13           469,935.35       3.29            34.58                  -                                           305,859.40

***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.สัมมนาฯ 50
ผลเบกิจา่ย (%) *หมวดอบรม ปช.สัมมนาฯ 42.42                     
เป้าหมายกรม (เงนิ) *หมวดอบร มปช.สัมมนาฯ 510,490.00              
ผลเบกิจา่ย เงนิ) *หมวดอบรม ปช.สัมมนาฯ 433,100.05              

สรปุทะเบยีนคมุการเบกิจา่ย และประมาณการเบกิจา่ย 
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สรปุสถานการณท์ีพ่บ (5) ประมาณการณ ์เบกิจา่ยสะสม ม.ีค.-65

งบประมาณรบัโอนในมอื รวม *รวม ยมื กองจ. และกพร.* 578,730.00           

(1)  งบด าเนนิงาน  (เงนิสดในมอื) 578,730.00           บาท เบกิจา่ยสะสม  549,540.35           

       รอ้ยละเงนิสดในมอื จากงบภาพรวม (884,500) 65.43                     % คงเหลอื หลงั หกัเบกิจา่ยสะสม 29,189.65             

หกั PO เชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร และจา้งท าฐานขอ้มลู 29,100.25             

(2) งบประมาณรบัจดัสรร (ฐานทีย่มืกองจ.+ กพร.) 1,020,980.00        บาท คงเหลอื หลงั หกักนั PO 89.40                     

 - เป้าหมายจ านวนเงนิเบกิจา่ย เดอืน ม.ีค. 65 510,490.00           บาท หกั กนัเงนิเดอืน พขร. ม.ีค.65 12,480.00             

 - สถานะเบกิจา่ยภาพรวมสะสม (จ านวนเงนิ) 549,540.35           บาท คงเหลอื  *เงนิในมอื* 12,390.60-             

ผลตา่ง +สงูกวา่เป้า - ต า่กวา่เป้า 39,050.35             บาท

 - เป้าหมายรอ้ยละเบกิจา่ย เดอืน ม.ีค. 65 50.00                     % (6) ประมาณการณ ์งบ ตามเงือ่นไขรบัโอนคร ัง้ที ่2/65 ส าหรบัไตรมาส3 ที ่75% ของ 442,250.00             

 - สถานะเบกิจา่ยภาพรวมสะสม (รอ้ยละ) 53.82                     % คาดการณ์จะไดรั้บโอนภายใน 25 ม.ีค. 65 = 331,687.50             
ผลตา่ง +สงูกวา่เป้า - ต า่กวา่เป้า 3.82                       % หกั คนืเงนิยมืจากกองจ. 124,000.00             

  - หกั ยอดกนั PO ทกุรายการ 29,100.25             หกั คนืเงนิยมืจาก กพร. 12,480.00               

 - รอ้ยละของยอดกนั POทกุรายการ 2.85                       % คงเหลอืใชจ้า่ย ม.ีค.- ม.ิย.65 195,207.50             

 - งบคงเหลอืหลงักนั PO ทกุรายการ 442,339.40           บาท หกั กันเงนิเดอืน พขร. เดอืน เม.ย-ก.ย.65 (6 เดอืน) 74,880.00               

คงเหลอืใชจ้า่ย ม.ีค.- ม.ิย.65 *หลังกันเงนิเดอืน พขร.ทัง้ปี 120,327.50             

*อา้งองิขอ้มลูศรินินัตป์รบัแผนครงัที ่3 ณ 11.3.65 แผน คดิวา่จะเบกิจรงิ ผลตา่งไมต่ามแผน สถานะด าเนนิการ หกั คาดการณ์กจิกรรมทีจ่ะเกดิขึน้จรงิในเดอืน ม.ีค. 65 16,360.00               คงเหลอื 103,967.50         

(4)  กจิกรรมทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการ ม.ีค.-65 42,643.00             16,360.00         -                   หกั แผนกจิกรรมตามแผนเดมิ ในเดอืน เม.ย. 65 62,502.65               คงเหลอื 41,464.85           

A. คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการ [กจิกรรมที ่1คชจ. บรหิาร+ 5+6 จดัจา้ง] 36,753.00             1,450.00           -                   หกั แผนกจิกรรมตามแผนเดมิ ในเดอืน พ.ค. 65 25,660.00               คงเหลอื 15,804.85           
1.1 จา้งพนักงานขับรถยนตร์าชการ 12,480.00               ตัดยอดทีข่อยมืเงนิ กพร. หกั แผนกจิกรรมตามแผนเดมิ ในเดอืน ม.ิย.65 47,765.00               คงเหลอื 31,960.15-           

1.2.1 จา้งเชา่เครือ่งถ่ายเอกสาร (PO) 1,183.00                 ตัดจา่ยPO คงเหลอื 31,960.15-             

1.2.2 จา้งซอ่มแซมครภัุณฑ ์ส านักงาน -                         คา่ซอ่มรางไฟพืน้คา้งจา่ย
1.2.3 จา้งซอ่มอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ -                         
1.2.4 จา้งซอ่มยานพาหนะ(รวมพรบ.) -                         
1.3.1. คา่วสัดสุ านักงาน+วสัดคุอมพวิเตอร์ -                         
1.3.2. คา่น ้าดืม่ 270.00                    270.00               รอสิน้เดอืน 31.3.65 (7) บรหิารจดัการยมืเงนิทดรองระหวา่งรอรบัเงนิโอนคร ัง้ที ่2 ตน้ม.ีค.65 100,000.00           
1.3.3. คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ 1,200.00                 1,000.00             ตามใบเสร็จในมอื9.3.65 ใบส าคญั 9,020 9.02        %
1.3.4. คา่จา้งถ่ายเอกสาร -                         เงนิทดรองคงหลอื 90,980.00             
1.4.1 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ อืน่ๆ 1,200.00                 ไมน่่าเกดิ
1.4.2 คา่ลงทะเบยีน -                         ไมน่่าเกดิ
1.4.3 คา่ผา่นทางพเิศษ 420.00                    180.00               ตามใบเสร็จในมอื9.3.65
5.1. พัฒนาระบบฐานขอ้มลูความรว่มมอืระหวา่งประเทศ 20,000.00               14.2.65 Poแลว้
5.2. พัฒนาระบบฐานขอ้มลู คูม่อืการลาศกึษา ฝึกอบรม ปฏบิัตกิารวจัิยดงูาน ประชมุ สัมมนา และน าเสนอผลงาน วชิาการ ณ ตา่งประเทศ-                         
6.1.การสนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางอาเซยีนตามพรบ. ของกพ
 -                         

B. คา่ใชจ้า่ยในการอบรมสมัมนา [กจิกรรมที ่2 +3+4] 5,890.00                14,910.00         -                   
2.1 การพัฒนาศักยภาพเพือ่การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษส าหรับงานดา้นตา่งประเทศ/40 คน -                         
2.2. การพัฒนาความรูด้า้นพธิกีารทตูและการรับรองแขกตา่งประเทศ / 30 คน -                         
3.1.ประชมุคณะกรรมการความรว่มมอืดา้นตา่งประเทศ /25 คน 3,875.00                 3,875.00             นอ้งยิม้จัด 30.3.65 
3.2.ประชมุคณะท างานความรว่มมอืกลุม่ประเด็นสาธารณสขุอาเซยีน (ระดับ Cluster) Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle /20 คน-                         
3.3.ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุสมัชชาอนามัยโลกสมัยที ่75 (World Health Assembly) /20 คน -                         
3.4 ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุความรว่มมอืทวภิาคไีทย-ลาว/20 คน -                         
3.5.ประชมุประจ าเดอืนของศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ /13 คน 2,015.00                 2,015.00             ก าหนดจัด 31.3.65
3.6.ประชมุเตรยีมการความรว่มมอืเพือ่รองรับการประชมุนานาชาต ิOn line /25 คน -                         
3.7.ประชมุสนับสนุนกจิกรรมการด าเนนิงานภายใตส้ถานการณ์ Covid-19 /20 คน -                         
4.1 ประชมุเชงิปฏบิัตกิารพัฒนาแผนยทุธศาสตร ์ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย /25 คน -                         9,020.00             ครัง้ที1่ เบกิคนืเงนิทดรอง
4.2 โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารการจัดท าแผนปฏบิัตกิาร การด าเนนิงานศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย ประจ าปี 2566 - 2567 /25 คน-                         

-                         
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ตวัชีว้ดั 2.3 รอ้ยละของการเบกิจา่ยงบประมาณ 
ระดับ

(4)  กจิกรรมทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการ เม.ย.-65 62,502.65             26,920.00         -                   ระดับท ี1 รายจา่ย
เป้าหมาย

รอ้ยละ
คะแนนเต็ม

ฐานงบประมาณทีไ่ดรั้บ

จัดสรรทัง้ปี
ผลเบกิจา่ยสะสม

รอ้ยละผล

เบกิจา่ย

สะสม

คะแนนทีไ่ด ้

(คาดการณ์)

A. คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการ [กจิกรรมที ่1คชจ. บรหิาร+ 5+6 จดัจา้ง] 41,237.65             26,920.00         -                   ระดับที ่2 - - 0.50                    - - - 0.50                     
1.1 จา้งพนักงานขับรถยนตร์าชการ 12,480.00               12,480.00           ระดับที ่3 - - 0.40                    - - - 0.40                     
1.2.1 จา้งเชา่เครือ่งถ่ายเอกสาร (PO) 1,250.00                 ตัดจา่ยPO ระดับ 4 ผลผลติ - - 0.40                    - - - 0.40                     

1.2.2 จา้งซอ่มแซมครภัุณฑ ์ส านักงาน 10,000.00               ระดับ 5 ผลลัพธ์
รายจา่ยประจ า 

(งบด าเนนิงาน)
45 3.00                    1,020,980.00                549,540.35             53.82      3.00                     

1.2.3 จา้งซอ่มอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ -                         รวม ภาพรวมทกุรายงบ 45 0.70                    1,020,980.00                549,540.35             53.82      0.70                     
1.2.4 จา้งซอ่มยานพาหนะ(รวมพรบ.) 3,817.65                 3,000.00             นจ3496เช็คระยะ 5.00                     
1.3.1. คา่วสัดสุ านักงาน+วสัดคุอมพวิเตอร์ 10,000.00               10,000.00           ซือ้กลอ้งใชป่่าว
1.3.2. คา่น ้าดืม่ 340.00                    340.00               รอใบเสร็จนิง่
1.3.3. คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ 1,000.00                 1,000.00             รอใบเสร็จนิง่
1.3.4. คา่จา้งถ่ายเอกสาร 250.00                    ไมน่่าเกดิ
1.4.1 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ อืน่ๆ 1,500.00                 ไมน่่าเกดิ
1.4.2 คา่ลงทะเบยีน 500.00                    ไมน่่าเกดิ
1.4.3 คา่ผา่นทางพเิศษ 100.00                    100.00               รอใบเสร็จนิง่
5.1. พัฒนาระบบฐานขอ้มลูความรว่มมอืระหวา่งประเทศ -                         
5.2. พัฒนาระบบฐานขอ้มลู คูม่อืการลาศกึษา ฝึกอบรม ปฏบิัตกิารวจัิยดงูาน ประชมุ สัมมนา และน าเสนอผลงาน วชิาการ ณ ตา่งประเทศ-                         
6.1.การสนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางอาเซยีนตามพรบ. ของกพ
 -                         

B. คา่ใชจ้า่ยในการอบรมสมัมนา [กจิกรรมที ่2 +3+4] 21,265.00             -                    -                   
2.1 การพัฒนาศักยภาพเพือ่การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษส าหรับงานดา้นตา่งประเทศ/40 คน -                         
2.2. การพัฒนาความรูด้า้นพธิกีารทตูและการรับรองแขกตา่งประเทศ / 30 คน -                         
3.1.ประชมุคณะกรรมการความรว่มมอืดา้นตา่งประเทศ /25 คน -                         
3.2.ประชมุคณะท างานความรว่มมอืกลุม่ประเด็นสาธารณสขุอาเซยีน (ระดับ Cluster) Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle /20 คน-                         
3.3.ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุสมัชชาอนามัยโลกสมัยที ่75 (World Health Assembly) /20 คน 3,100.00                 วนัที.่...
3.4 ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุความรว่มมอืทวภิาคไีทย-ลาว/20 คน -                         
3.5.ประชมุประจ าเดอืนของศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ /13 คน 2,015.00                 วนัที.่...
3.6.ประชมุเตรยีมการความรว่มมอืเพือ่รองรับการประชมุนานาชาต ิOn line /25 คน -                         
3.7.ประชมุสนับสนุนกจิกรรมการด าเนนิงานภายใตส้ถานการณ์ Covid-19 /20 คน 6,200.00                 วนัที.่...
4.1 ประชมุเชงิปฏบิัตกิารพัฒนาแผนยทุธศาสตร ์ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย /25 คน 9,950.00                 ครัง้ที ่2  วนัที.่...
4.2 โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารการจัดท าแผนปฏบิัตกิาร การด าเนนิงานศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย ประจ าปี 2566 - 2567 /25 คน-                         

(4)  กจิกรรมทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการ พ.ค.-65 25,660.00             -                    -                   

A. คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการ [กจิกรรมที ่1คชจ. บรหิาร+ 5+6 จดัจา้ง] 16,670.00             -                    -                   
1.1 จา้งพนักงานขับรถยนตร์าชการ 12,480.00               
1.2.1 จา้งเชา่เครือ่งถ่ายเอกสาร (PO) 1,250.00                 
1.2.2 จา้งซอ่มแซมครภัุณฑ ์ส านักงาน -                         
1.2.3 จา้งซอ่มอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ -                         
1.2.4 จา้งซอ่มยานพาหนะ(รวมพรบ.) -                         
1.3.1. คา่วสัดสุ านักงาน+วสัดคุอมพวิเตอร์ -                         
1.3.2. คา่น ้าดืม่ 340.00                    
1.3.3. คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ 1,000.00                 
1.3.4. คา่จา้งถ่ายเอกสาร -                         
1.4.1 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ อืน่ๆ 1,500.00                 
1.4.2 คา่ลงทะเบยีน -                         
1.4.3 คา่ผา่นทางพเิศษ 100.00                    
5.1. พัฒนาระบบฐานขอ้มลูความรว่มมอืระหวา่งประเทศ -                         
5.2. พัฒนาระบบฐานขอ้มลู คูม่อืการลาศกึษา ฝึกอบรม ปฏบิัตกิารวจัิยดงูาน ประชมุ สัมมนา และน าเสนอผลงาน วชิาการ ณ ตา่งประเทศ-                         
6.1.การสนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางอาเซยีนตามพรบ. ของกพ
 -                         

B. คา่ใชจ้า่ยในการอบรมสมัมนา [กจิกรรมที ่2 +3+4] 8,990.00                -                    -                   
2.1 การพัฒนาศักยภาพเพือ่การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษส าหรับงานดา้นตา่งประเทศ/40 คน -                         
2.2. การพัฒนาความรูด้า้นพธิกีารทตูและการรับรองแขกตา่งประเทศ / 30 คน -                         
3.1.ประชมุคณะกรรมการความรว่มมอืดา้นตา่งประเทศ /25 คน -                         
3.2.ประชมุคณะท างานความรว่มมอืกลุม่ประเด็นสาธารณสขุอาเซยีน (ระดับ Cluster) Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle /20 คน-                         
3.3.ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุสมัชชาอนามัยโลกสมัยที ่75 (World Health Assembly) /20 คน -                         
3.4 ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุความรว่มมอืทวภิาคไีทย-ลาว/20 คน 3,100.00                 
3.5.ประชมุประจ าเดอืนของศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ /13 คน 2,015.00                 
3.6.ประชมุเตรยีมการความรว่มมอืเพือ่รองรับการประชมุนานาชาต ิOn line /25 คน 3,875.00                 
3.7.ประชมุสนับสนุนกจิกรรมการด าเนนิงานภายใตส้ถานการณ์ Covid-19 /20 คน -                         
4.1 ประชมุเชงิปฏบิัตกิารพัฒนาแผนยทุธศาสตร ์ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย /25 คน -                         
4.2 โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารการจัดท าแผนปฏบิัตกิาร การด าเนนิงานศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย ประจ าปี 2566 - 2567 /25 คน-                         
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(4)  กจิกรรมทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการ ม.ิย.-65 47,765.00             -                    -                   

A. คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการ [กจิกรรมที ่1คชจ. บรหิาร+ 5+6 จดัจา้ง] 36,920.00             -                    -                   
1.1 จา้งพนักงานขับรถยนตร์าชการ 12,480.00               
1.2.1 จา้งเชา่เครือ่งถ่ายเอกสาร (PO) 1,250.00                 
1.2.2 จา้งซอ่มแซมครภัุณฑ ์ส านักงาน -                         
1.2.3 จา้งซอ่มอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ -                         
1.2.4 จา้งซอ่มยานพาหนะ(รวมพรบ.) -                         
1.3.1. คา่วสัดสุ านักงาน+วสัดคุอมพวิเตอร์ -                         
1.3.2. คา่น ้าดืม่ 340.00                    
1.3.3. คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ 1,000.00                 
1.3.4. คา่จา้งถ่ายเอกสาร 250.00                    
1.4.1 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ อืน่ๆ 1,500.00                 
1.4.2 คา่ลงทะเบยีน -                         
1.4.3 คา่ผา่นทางพเิศษ 100.00                    
5.1. พัฒนาระบบฐานขอ้มลูความรว่มมอืระหวา่งประเทศ -                         
5.2. พัฒนาระบบฐานขอ้มลู คูม่อืการลาศกึษา ฝึกอบรม ปฏบิัตกิารวจัิยดงูาน ประชมุ สัมมนา และน าเสนอผลงาน วชิาการ ณ ตา่งประเทศ20,000.00               
6.1.การสนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางอาเซยีนตามพรบ. ของกพ
 -                         

B. คา่ใชจ้า่ยในการอบรมสมัมนา [กจิกรรมที ่2 +3+4] 10,845.00             -                    -                   
2.1 การพัฒนาศักยภาพเพือ่การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษส าหรับงานดา้นตา่งประเทศ/40 คน -                         
2.2. การพัฒนาความรูด้า้นพธิกีารทตูและการรับรองแขกตา่งประเทศ / 30 คน -                         
3.1.ประชมุคณะกรรมการความรว่มมอืดา้นตา่งประเทศ /25 คน 3,875.00                 
3.2.ประชมุคณะท างานความรว่มมอืกลุม่ประเด็นสาธารณสขุอาเซยีน (ระดับ Cluster) Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle /20 คน-                         
3.3.ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุสมัชชาอนามัยโลกสมัยที ่75 (World Health Assembly) /20 คน -                         
3.4 ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุความรว่มมอืทวภิาคไีทย-ลาว/20 คน -                         
3.5.ประชมุประจ าเดอืนของศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ /13 คน 2,015.00                 
3.6.ประชมุเตรยีมการความรว่มมอืเพือ่รองรับการประชมุนานาชาต ิOn line /25 คน -                         
3.7.ประชมุสนับสนุนกจิกรรมการด าเนนิงานภายใตส้ถานการณ์ Covid-19 /20 คน -                         
4.1 ประชมุเชงิปฏบิัตกิารพัฒนาแผนยทุธศาสตร ์ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย /25 คน 4,955.00                 
4.2 โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารการจัดท าแผนปฏบิัตกิาร การด าเนนิงานศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย ประจ าปี 2566 - 2567 /25 คน-                         



1 
รายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี6/2565 

ในวันท่ี 31 มีนาคม 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. นางสาวสุพัตรา ทางาม   เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  

5. นายพศิน พิริยหะพันธุ    นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

6. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ  นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ   

7. นางสาวมนสินี น้ําจันทร  นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

8. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย   นักวิเทศสัมพันธ                     

9. นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

10. นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ  นักวิชาการคอมพิวเตอร  

11. นางสาวพัทธนันท วังเสนา   นักวิชาการพัสดุ 

12. นายรังสรรค พันธจบสิงห  พนักงานขับรถยนต                  

13. นางสาวสมประสงค ภาผล   นักจัดการงานท่ัวไป                      เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม - 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 1  เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

1.1 การประชุมกรมอนามัยครั้งท่ี 6/2565 ในวันท่ี 8 มีนาคม 2565 ณ หองประชุมกําธร สุวรรณกิจ  

มีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) อธิบดีกรมอนามัย ประธานการประชุม แจงใหท่ีประชุมทราบดังนี้ 

- การจัดกิจกรรมวันสถาปนากรมอนามัย และการคัดเลือกคนดีศรีอนามัย มี 3 ขอคิด ดังนี้ 1) 

3 หัว ไดแก หัวคิด หัวโขน หัวใจ 2) 3 ค. ไดแก ครองตน ครองคน ครองงาน และ 3) 3 ส. ไดแก สืบ ศาสตร 

สงทอด โดยขอใหนําขอคิดดังกลาวฯ มาดําเนินงานและถายทอดตอไป 

- หนวยงานเตรียมสื่อสาร ประชาสัมพันธ 3 วัน ในชวงเดือนเมษายน 2565 ในสวนท่ีเก่ียวของ

กับงานกรมอนามัย ไดแก วันอนามัยโลก วันสงกรานต วันผูสูงอายุ 

(2) ผูอํานวยการกองคลัง รายงานภาพรวมผลการเบิกจายงบประมาณ ขอมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 

2565 จากระบบ GFMIS มติท่ีประชุม ทุกหนวยงานตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณ และเรงใชจาย

งบประมาณใหไดอยางนอย 50% สวนการกอสรางหากไมทัน ตองแจงกองคลังลวงหนา 

(3) เลขานุการกรม ชี้แจงการสื่อสารภายในกรมอนามัย ผาน 7 ชองทาง ประกอบดวย หนังสือเวียน 

เสียงตามสาย เว็บไซต Facebook บอรดประชาสัมพันธ โทรศัพท E – mail โดยขอความรวมมือหนวยงาน 

ห า ก มี กิ จ ก ร ร ม ส าม า ร ถส ง รู ป ภ า พ กิ จ ก ร ร ม พ ร อ ม คํ า บ ร ร ย า ย  ห รื อ ลิ ง ค เ พ จ  ผ า น เ ว็ บ ไ ซ ต 

https://dlink.me/6Wos7 หรือสแกน QR CODE เพ่ือนําข้ึนหนาเว็บเพจกรมอนามัย ในการสื่อสาร 

somphrasong.p
Textbox

somphrasong.p
Textbox
หลักฐานกิจกรรมที่ 7  . รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ  รอบ5เดือนหลัง ครั้งที่ 1 (มี.ค.65)

https://dlink.me/6Wos7
https://dlink.me/6Wos7
https://dlink.me/6Wos7


2 
ประชาสัมพันธกิจกรรมของกรมอนามัย และชวยกด LIKE กดแชร กดติดตาม และเพ่ิมเพ่ือน เพ่ือสรางการรับรู

และเผยแพรผลการดําเนินงานในภาพรวมตอไป 

(4) ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี นําเสนอมาตรการ Work From Home และแนวทางการปฏิบัติ

เม่ือมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สําหรับบุคลากรกรมอนามัย โดยแบงเปนพฤติกรรมเสี่ยงต่ํา 

เสียงปานกลาง เสี่ยงสูง และเสี่ยงสูงสุด รวมถึงจํานวนการรับวัคซีน ซ่ึงท่ีประชุมเห็นวา ควรปรับแยกพฤติกรรม

เสี่ยงต่ํา กับเสี่ยงสูง ใหสอดคลองกับมาตรการของกรมการแพทย เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2565 และตามหนังสือสั่ง

การของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กําหนดใหหนวยงานสวนกลาง Work From Home รอยละ 50 

จึงควรกําหนดเปนมาตรการของกรมอนามัยตอไป ท้ังนี้ ประธานการประชุม ใหกองการเจาหนาท่ีกําหนด

แนวทางมาตรการ Work From Home ใหชัดเจน และใหปรับมาตรการตามขอเสนอ พรอมท้ังแจงเวียนอีก

ครั้ง 

(5) เลขานุการกรม แจงวา กรมอนามัยไดรับโลประกาศเกียรติคุณ การสื่อสารขอมูลขาวสารดีเดน 5 ป

ซอน (โลทอง) เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2564 จากสํานักนายกรัฐมนตรี 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี

5/2565  เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2565  

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  - ไมมี- 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ   

4.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการเบิกจายงบประมาณศูนยความรวมมือระหวางประเทศ

ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2565 งบดําเนินงาน ผานระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย 

(Department Operation Center : DOC)  

นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย รายงานวาไดดําเนินการ 

(1) เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2565 บันทึกผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบดําเนินงาน จํานวน 6 โครงการ ซ่ึงมีผลเบิกจายสะสม จํานวน 

537,060.35 บาท คิดเปนรอยละ 60.72 ของฐานวงเงินงบประมาณภาพรวม (1,008,500 บาท*ยืมกองการ

เจาหนาท่ี.และกลุมพัฒนาระบบบริหาร) เขาสูระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department 

Operation Center : DOC) พรอมเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงานเรียบรอยแลว) รายละเอียดตามดาวน

โหลด   

(2) แจงสถานะผลการดําเนินงานตามแผนฯ เคลื่อนไหว ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 มีผลการเบิกจาย

สะสมจํานวน 578,560.35 บาท คิดเปนรอยละ 65.41 ของวงเงินงบประมาณภาพรวมท่ีไดรับจัดสรรท้ังป 

(884,000 บาท)  

(3) แจงวงเงินงบประมาณท่ีหนวยงานไดรับโอนจากกรมอนามัยเพ่ือใชดําเนินงานตามแผนฯ ในไตร

มาสท่ี 3 จํานวน 216,125 บาท ซ่ึงจํานวนเงินท่ีรับจัดสรรต่ํากวาแผนท่ีวางแผน เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงาน

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/pay2565/pay2565-Mar2022.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/pay2565/pay2565-Mar2022.pdf
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ใหสอดคลองกับแผนฯ หนวยงานจึงมีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2565 ประจํารอบไตร

มาสท่ี 2 เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2565 รายละเอียดตาม ดาวนโหลด  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.2 รายงานสถานการณ ผลการเบิกจายงบประมาณ งบดําเนินงานศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

(ขอมูล 31 มีนาคม 2565) 

นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานวา ผลการเบิกจายสะสม แบงตามประเภทรายงบ พบวามีเฉพาะ 

งบดําเนินงาน ท่ีมีผลเบิกจายสะสม จํานวน 579,829.35 บาท คิดเปน 64.64  % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ี

ไดรับจัดสรร (896,980.00 บาท รับรูยอดรวมท่ียืมจากกลุมพัฒนาระบบบริหาร) ซ่ึงสูงกวาเปาหมายท่ีกรม

อนามัยกําหนด (442,250.00 บาท=50%) มียอดผูกพัน จํานวน 8,161.25 บาท คิดเปน 0.91 % ของวงเงิน

งบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร สงผลใหมียอดเงินคงเหลือหลังหักยอดผูกพัน จํานวน 308,989.40 บาท คิดเปน

34.45  % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร (896,980.00 บาท) และเพ่ือใหเปนไปตามมาตรการสําคัญ

ประเมินผลคะแนนตามตัวชี้วัด 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ กรมอนามัยกําหนดเปาหมายงบ

ดําเนินงานคาใชจายในการฝกอบรมประชุมสัมมนา ไตรมาสท่ี 1 เบิกจายไมนอยกวารอยละ 50 คิดเปนเงิน

จํานวน 448,490.00 ของวงเงินท่ีไดรับจัดสรร 896,980.00 บาท ปจจุบันมีผลเบิกจายสะสม จํานวน 

434,960.05บาท คิดเปน 48.49 % รายละเอียดตามเอกสารแนบ1 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา - 

5.1 ติดตามผลการดําเนินงาน ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประกอบดวย 

5.1.1 นโยบายสําคัญ เรงดวน ยุทธศาสตร ภารกิจหลักกรมอนามัย และภารกิจหลักสาย

วิชาการ (Core Function) 

5.1.1.1 ตัวชี้วัดท่ี 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพ่ือนําไปสูการ

เปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 

นายพศิน พิริยหะพันธ และนางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ  แจงคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก มีผลคะแนนฯอยูท่ี 5/5 คะแนน และ

รายงานขอมูลสําหรับนําเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC วาไดจัดทํา (1) ผลการทบทวนการวิเคราะห

สถานการณของตัวชี้วัดของชุดขอมูล (Data set) และความรูท่ีนํารายการขอมูลมาใชประโยชน (2) ผลการ

ทบทวนวิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (3) ผลการทบทวนทําเนียบผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน

เสีย (4) เอกสารทบทวนมาตรการ/ประเด็นความรู/แนวทางการดําเนินงาน (5) ผลการทบทวนการขับเคลื่อน

การดําเนินงานระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) (6) เอกสารทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของ

ระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) และ (7) รายงานการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตาม 

คํารับรองฯ ประจําเดือน  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.1.2 ตัวชี้วัดท่ี 1.39 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรม

อนามัยใหสามารถดําเนินงานดานตางประเทศเพ่ือรองรับการดําเนินงานสุขภาพโลกของไทย 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/action-plan/improve-the-action-plan65-4.pdf
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นางสาวมนสินี น้ําจันทร แจงคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก มีผลคะแนนฯอยูท่ี 5/5 คะแนน และรายงานวาในเดือน มีนาคม 

2565 ไดดําเนินการท้ังหมด 4 กิจกรรม ไดแก (1) วิเคราะหสถานการณของตัวชี้วัด - โดยไดจัดทําผลการ

วิเคราะหสถานการณของตัวชี้วัดของรอบ 5 เดือนแรกท่ีผานมา (2) กําหนดมาตรการและประเด็นความรูท่ี

ใหแกผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัด - โดยมีการทบทวนมาตรการและ

ประเด็นความรูท่ีใหแกผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย (3) จัดทําแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัด - โดย

มีการทบทวนแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานสําหรับรอบ 5 เดือนหลัง และ (4) รายงานการติดตามการ

ดําเนินงานตามคํารับรองฯ ประจําเดือน มีนาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.1.3 ตัวชี้วัดท่ี 1.40 ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูลความรวมมือระหวาง

ประเทศของกรมอนามัย 

นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ และนางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ แจงคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก มีผลคะแนนฯอยูท่ี 5/5 คะแนน 

และรายงานขอมูลสําหรับนําเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC วาไดจัดทํา (1) ผลการวิเคราะห

สถานการณของตัวชี้วัด และความรูท่ีนํามาใชประกอบการวิเคราะห (2) ผลการวิเคราะหผูรับบริการและ ผูมี

สวนไดสวนเสียเพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัด (3) ทําเนียบผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย (4) มาตรการเพ่ือการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัดท่ีสอดคลองกับกลยุทธ PIRAB (5) ประเด็นความรูท่ีใหแกผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสีย เพ่ือการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัด (6) แผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัด และ (7) 

รายงานการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ประจําเดือน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2 ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย 

5.1.2.1 ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความ

ตอเนื่อง (BCP)  

นางสาวสุพัตรา ทางาม แจงคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก มีผลคะแนนฯอยูท่ี 5/5 คะแนน และรายงานเสนอขอมูลสําหรับ

นําเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC รอบ 5 เดือนหลัง ไดแก (1) ผลการวิเคราะหสถานการณของตัวชี้วัด 

(2) กําหนดมาตรการ และประเด็นความรูท่ีใหแกผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียใหสอดคลองกับ PIRAB (3) 

แผน/ผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและรายงานการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯประจําเดือน  

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5  

นางจารุมน บุญสิงห รายงานวาสําหรับเกณฑการประเมินรอบ 5 เดือนหลัง ขอ 1.3 กําหนดใหมี

เอกสารสรุปการสื่อสารแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของหนวยงาน 

และภาพถายเปนหลักฐานเชิงประจักษ ตามเอกสารแนบ 4 (ใสไฟล PDF ในรายการขอมูลท่ีนํามาใชท่ีระบบ

DOCรายงานคํารับรองการปฏิบัติราชการ) ท้ังนี้ นางสาวสุพัตรา ทางาม และนางจารุมน บุญสิงห ไดสื่อสารแผน

ดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของ ศรป.ในเวทีการประชุมศูนยความรวมมือ

somphrasong.p
Textbox
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ระหวางประเทศประจําเดือน ครั้งท่ี 6/2565 เม่ือวันท่ี 31 มี.ค. 65 โดยมีบุคลากรของ ศรป. เขารวมประชุม

ครบทุกคน ซ่ึงเปนองคประกอบของคณะทํางานบริหารความตอเนื่องของ ศรป. โดยมี ผอ.ศรป. ในฐานะ

ประธานคณะทํางาน เปนประธานการประชุมดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 

แผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องสําหรับการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (Business Continuity 

Plan : BCP) ของ ศรป. ประกอบดวย 12 ขอ รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดท่ี 2.1 โดยนําข้ึนเว็บไซต

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

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

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.2 ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางานมี

ชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

นางสาวพัทธนันท วังเสนา รายงานวา ตัวชี้วัดท่ี 2.2 มีผลคะแนนในรอบ 5 เดือนแรก ได 4.20 คะแนน 

สืบเนื่องมาจาก ไมไดรับคะแนนเพ่ิมในการขออุทธรณ คะแนน HWP.และ 5ส. อีกท้ัง คาBMI ของบุคลากรเม่ือ

เทียบกับป 64 นอยลง สงผลใหคะแนนตัวชี้วัดนั้นไมไดเต็ม5 ในรอบ 5 เดือนหลัง จึงไดมีการทบทวนการ

ดําเนินงาน รอบ 5 เดือนแรก เพ่ือปรับแผนปฏิบัติการและมีบางกิจกรรมท่ีมีเพ่ิมข้ึนมา เชน กิจกรรมกาวทาใจ 

Season 4 ผูบริหารหนวยงาน ไดสรางบรรยากาศและกระตุนเจาหนาท่ีทุกคนใหมีสวนรวม โดยมีรางวัลจูงใจ

คือนาฬิกาสมารทวอทช (Smart Watch) ใหแกผูท่ีสงผลกิจกรรมทางกาย ออกกําลังกาย ท่ีมีแตมมากท่ีสุด ซ่ึง

ประกาศผลเม่ือสิ้นสุดโครงการในวันท่ี  11 พ.ค. 2565 ดําเนินการทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการพัฒนา

สถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทํางาน (Healthy Workplace 

Happy for Life)ประจําป พ.ศ. 2565 ท้ังนี้คณะทํางานพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยูฯ ของศรป. ขอเสนอ

ขอมูลรายงานตัวชี้วัดรอบ 5 เดือนหลังเพ่ือนําเขาระบบ DOC ภายใน10 เม.ย. 65 ตามท่ีเจาภาพตัวชี้วัด

กําหนด ประกอบดวย  

ระดับท่ี 1 Assessment การทบทวนการดําเนินงานของ 5 เดือนแรกเพ่ือปรับแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้  

1.1) ผลการวิเคราะหสถานการณสถานรอบ 5 เดือนแรก ผลผลิต/ผลลัพธของการดําเนินงานและ

ความรูท่ีนํามาใชประกอบการวิเคราะห (1.1.1) ผลการวิเคราะหท่ีทํางานนาอยูนาทํางานฯ (1.1.2) ผลการ

วิเคราะหสถานการณสุขภาพ (1.1.3) ผลการวิเคราะหสถานการณขอมูลคุณภาพชีวิตของบุคลากร 1.2) ผลการ

วิเคราะหผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียฯ 1.3) ทําเนียบผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียฯ  

ระดับท่ี 2 Advocacy/Intervention 2.1.ทบทวนมาตรการ PIRAB 2.2ประเด็นความรูใหแก

ผูรับบริการ  

ระดับท่ี 3. Management and Governance มีการทบทวนและจัดทําแผนการพัฒนาสถานท่ีทํางาน 

นาอยูฯ มีการติดตามประเมินผล มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP 3.1) แผนปฏิบัติการฉบับปรับปรุง 3.2) มี

รายงานการติดตามตัวชี้วัดทุกเดือน 3.3) มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP  

และในการประเมินตัวชี้วัดระดับ 5 Outcome นั้นใหใชกิจกรรม HWP.ระดับดีมาก คือ กิจกรรมการ

ประเมินภาวะโภชนาการและกิจกรรมทางกาย/ออกกําลังกาย รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.1/BCP65.pdf
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5.1.2.3 ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ  

นางสาวสมประสงค ภาผล แจงคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก มีผลคะแนนฯอยูท่ี 5/5 คะแนน และคณะกรรมการ

ติดตามเรงรัดการเบิกจายฯ ขอเสนอขอมูลเพ่ือนําเขาระบบ DOC ภายใน10 เม.ย. 65 ตามท่ีเจาภาพตัวชี้วัด

กําหนด ไดแก (1) ระดับท่ี 1 Assessment วิเคราะหสถานการณผลการเบิกจายงบประมาณ (ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 3 ปยอนหลัง และ5เดือนท่ีผานมาของปงบประมาณ2565 และกําหนดองคความรูท่ีนํามาใชในการ

เบิกจายงบประมาณ (2) ระดับท่ี 2 Advocacy/Intervention กําหนดมาตรการเพ่ือการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานเบิกจายงบประมาณ และประกาศเปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงาน ใชแนวทาง PIRAB บาง

ตัว และมีประเด็นความรูท่ีสื่อสารใหกับบุคลากรภายในหนวยงาน หรือผูมีสวนไดสวนเสีย (3) ระดับท่ี 3 

Management and Governance จัดทําแผนการขับเคลื่อนมาตรการ (4) ทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (5) ทบทวน SOP การเบิกจาย

งบประมาณ (6) สื่อสารประเด็นความรูภายใตมาตรการท่ีกําหนดใหแกบุคลากรในหนวยงานรวมรับรู (7) 

รายงานการติดตามการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 

ประจําป พ.ศ. 2565 รอบ5เดือนหลัง ครั้งท่ี 1 เดือนมี.ค.65 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 

มติท่ีประชุม รับทราบและอนุมัติตามท่ีคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายฯเสนอ 

5.1.2.4 ตัวชี้วัดท่ี 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)  

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย แจงคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก มีผลคะแนนฯอยูท่ี 5/5 คะแนน และรายงานความคืบหนา

ของการดําเนินการการเตรียมตัวการเขารวมประกวดผลงาน Go Aboard Flow โดยผูรับผิดชอบไดบรรยายใน

การจัดทํารูปแบบชุดขอมูลความรูท่ีเก่ียวของกับการเดินทางไปราชการ ณ ตางประเทศในรูปแบบFlow Chart

ใหม ในชวงการแพรระบาดของCOVID-19ผานเว็บไซตของศูนยความรวมมือระหวางประเทศแตยังตองมีการ

ปรับปรุงใหมีสิทธิภาพข้ึนตอไป อีกท้ังเพ่ือใหเจาหนาท่ีในหนวยงานรับทราบและใหขอเสนอแนะของการจัด

ความรูชุดนี้ตอไป  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.5 ตัวชี้วัดท่ี 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นางสาวปนอนงค เครือซา และนางสาวศิรินันต ทุนทรัพย แจงคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก มีผลคะแนนฯอยูท่ี 4.2/5 

คะแนน และนําเสนอขอมูลสําหรับนําเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC 5 เดือนหลัง ไดแก (1) รายงาน

การวิเคราะหชองวาง (GAP) ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน รอบ 6 เดือนแรก  

ท่ีทําใหการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.2565 ไมบรรลุเปาหมาย (2) กําหนดมาตรการเพ่ือการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โดยใชกลยุทธ PIRAB เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนฯ (3) 

แผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง  (4) ผลการดําเนินงานตามแผน และผลการประชุม 

อบรม สัมมนาของหนวยงาน ในไตรมาสท่ี 3 และมีการรายงานผลผลิตของกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการใน

ระบบ DOC4.0 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 

somphrasong.p
Rectangle



7 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.6 ตัวชี้วัดท่ี 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

นา งจ า รุ มน  บุ ญสิ ง ห  ปฏิ บั ติ ห น า ท่ี หั ว หน า กลุ ม วิ เ ท ศสั ม พั น ธ  แ ล ะ  น า งส า ว มน สิ นี  

น้ําจันทร นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ ไดแจงคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก คือ 5 คะแนน และรายงานวาการดําเนินงานกิจกรรมใน

รอบ 5 เดือนแรกเปนตามแผนการขับเคลื่อนครบทุกกิจกรรม สําหรับผลการดําเนินงานกิจกรรมในเดือนมีนาคม 

2565 ดําเนินการดังนี้ 

1) สื่อสารแจงเวียนใหบุคลากร ศรป. รับทราบผลการประเมินการรับรูของหนวยงานตามแบบวัดการ

รับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) เปนการ

ประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในท่ีมีตอหนวยงานตนเอง รายละเอียดตามเอกสารแนบ10 

2) กําหนดจัดประชุมทีมผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 2.6 ในวันท่ี 4 เมษายน 2565 เพ่ือวิเคราะห ทบทวน

สถานการณปญหาการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของศูนยความรวมมือระหวางประเทศและ 

วิเคราะห Gap จากผลการประเมินการรับรู IIT ของ ศรป. ซ่ึงจะนําสรุปการประชุมข้ึนเว็บไซต ศรป. ตอไป 

3) สําหรับการขับเคลื่อนตัวชี้วัดท่ี 2.6 รอบ 5 เดือนหลัง เกณฑการประเมินระดับท่ี 1-3 จะประเมินใน

รูปแบบเดียวกับ 5 เดือนแรก ดังนี้  (3.1) มีรายงานการประชุมวิเคราะหทบทวนสถานการณ (3.2) มีรายงานผล

การวิเคราะห Gap (3.3) มีมาตรการ รอบ 5 เดือนหลัง และเอกสารสรุปประเด็นความรูแก C/SH (3.4) มี

แผนการขับเคลื่อน และรายงานการกํากับติดตามตัวชี้วัด นําข้ึนเว็บภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป 

4) เกณฑการประเมินในระดับท่ี 4 : Output มีผลผลิตตามแผนการดําเนินงานและมาตรการท่ีกําหนด 

รอยละของผลการดําเนินงานตามแผนรอบ 5 เดือนหลัง 

5) เกณฑการประเมินในระดับท่ี 5 : Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด (5.1) ประเมินการเปดเผยขอมูล

สาธารณะบนเว็บไซตของหนวยงานตามหลักเกณฑ OIT (คาน้ําหนักรอยละ 70) (5.2) ประเมินระดับการรับรู

การดําเนินงานคุณธรรมความโปรงใสของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน IIT ของหนวยงาน (คาน้ําหนักรอยละ 30) 

ท้ังนี้ จะรายงานผลการดําเนินงานในระบบ DOC ภายในเวลาท่ีกําหนดตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.2 วิเคราะหสถานการณผลการเบิกจายจากขอ 4.2 เพ่ือกําหนดมาตรการ หรือแนวทาง ติดตามเรงรัด

การเบิกจายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจําปงบประมาณ 2565 

ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

พบวาสถานการณการเบิกจายงบประมาณ ดังท่ีปรากฏในวาระท่ี 4 ขอ 4.2 คณะกรรมการติดตาม

เรงรัดการเบิกจายฯ จึงเสนอมาตรการเรงรัดการเบิกจาย ดังนี้ (1) ผูบริหาร กํากับ ติดตามเรงรัดให

ผูรับผิดชอบโครงการปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไวผานการประชุมประจําเดือนของหนวยงาน (2).ปรับแผนการ

ดําเนินงานตามรอบไตรมาสและปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมใหสอดคลองกับสถานการณการระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (3) กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา เรงรัดผูรับชอบหลักดําเนินการจัดทําอนุมัติ

จัดสงตอใหงานการเงินดําเนินการยืมเงินลงคลังเพ่ือตัดยอดเบิกจายภายในเดือนท่ีกําหนดตามแผน ท้ังนี้ เดือน

เม.ย.65 กรมอนามัยกําหนดเปาหมายผลการเบิกจายสะสมไวท่ี 58 % คิดเปนเงินจํานวน 513,010.00 บาท 

somphrasong.p
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ของวงเงินงบประมาณภาพรวม (รวมยืม กพร.) จํานวน 896,980.00 บาท หากพิจารณาจากงบประมาณท่ี

ไดรับโอนในมือจํานวนท้ังสิ้น 670,855.00 บาท หักยอดเบิกจายสะสมจํานวน 579,829.35 บาท หักกันเงินPO 

จํานวน 8,161.25 บาท หักกันเงินเดือนพนักงานขับรถยนตเดือนเม.ย.- ก.ค. จํานวน 49,920.00 บาท ดังนั้น

เงินคงเหลือสําหรับดําเนินงานในไตรมาส 3 จํานวน 32,944.40 บาท กรณีเงินไมเพียงพอสําหรับดําเนิน

กิจกรรมตามแผนฯ คณะกรรมการฯเสนอใหบริหารจัดการดําเนินกิจกรรมโดยใชเงินทดรองราชการของ

หนวยงานไปพลางกอนภายใตวงเงินคงเหลือ 94,110.00 บาท 

มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบใหดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการใหยอดเบิกจายใกลเคียงกับ

เปาหมายของกรมอนามัยมากท่ีสุด 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  

6.1 รายงานผลการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยองคกร (COVID Free setting) 

สําหรับ สํานักงานและองคกรของหนวยงานภายในกรมอนามัย โดยกรมอนามัยจะสุมประเมินรับรองการปฏิบัติ

ตามมาตรการในชวงเดือน มี.ค. 65 

นางสาวสมประสงค ภาผล นักจัดการงานท่ัวไป รายงานวางานการเจาหนาท่ีศรป.ไดดําเนินการ

ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยองคกร (COVID Free Setting) สําหรับองคกรเรียบรอย

แลว และไดรับใบประกาศรับรองผานเกณฑมาตรฐานฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 11 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.2 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ปองกันการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ศูนยความ

รวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6เดือนแรก 

นางสาวสมประสงค ภาผล นักจัดการงานท่ัวไป รายงานวาคณะทํางานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนย

ความรวมมือระหวางประเทศ ไดจัดทํารายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ปองกันการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรม ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6เดือนแรก

และสงกองการเจาหนาท่ีภายในวันท่ี 31 มี.ค. 2565 เรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 12 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.3 วิเคราะหผลการประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) และการ

ประเมินสุขภาวะ องคกรภาครัฐ (Happy Public Organization Index: HPI) ประจําป 2565 โดยใชขอมูล

จากระบบท่ีปดรับการตอบแบบประเมินเม่ือวันท่ี 28 ก.พ.65 

นางสาวสมประสงค ภาผล นักจัดการงานท่ัวไป รายงานวาคณะทํางานการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู 

นาทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวิต ความสุขของคนทํางาน (Healthy Workplace Happy for Life) ฯ ได

จัดทํารายงานวิเคราะหผลการประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) และการ

ประเมินสุขภาวะ องคกรภาครัฐ (Happy Public Organization Index: HPI) ประจําป 2565 รายละเอียด

ตามเอกสารแนบ 13 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.4 ทบทวนแนวทางปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ี ศรป. ใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติสําหรับ

บุคลากรกรมอนามัย ท่ีสัมผัสติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับลาสุด ท่ีสธ 0902.05/ว2005 ลงวันท่ี 18 มี.ค. 65 

somphrasong.p
Rectangle



9 
ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติสําหรับบุคลากรศูนยความ

รวมมือระหวางประเทศ ในการปฏิบัติงานท้ังในและนอกสถานท่ีตั้งและการปฏิบัติตนกรณีพบเชื้อ ใหสอดคลอง

กับมาตรการกรมอนามัยลาสุด โดยกําหนดใหทุกคนตองแสดงผลตรวจATK ท่ีไมพบเชื้อ กอนเขาปฏิบัติงานทุก

ครั้ง เม่ือกลับจากพ้ืนท่ีเสี่ยงหรือพ้ืนท่ีตางจังหวัด รวมถึงสังเกตอาการตนเองหากไมพบเชื้อใหมาปฏิบัติงาน

ตามปกติ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 14 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ปดประชุมเวลา 14.00 น. 

 

 

ผูจดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค ภาผล 

นักจัดการงานท่ัวไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ทางาม 

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานอํานวยการ 



รายละเอียดตามเอกสารแนบ  ตัวช้ีวัด 2.5

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจําปงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนแรก 

(ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ 2565) 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (ศรป.) ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

ตามแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดําเนินงาน) และกรอบแนวทางการบริหาร

งบประมาณ โดยศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ รอบแรก ไตรมาส 1-2 32 % 

เปนเงินจํานวน 442,250 บาท จากเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรท้ังป จํานวน 884,500 บาท ซ่ึงศรป.มีผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ฯ รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ 2565) ตามเอกสารแนบ

หมายเลข 1 ศรป. ตองดําเนินการท้ังสิ้น 10 กิจกรรม 318 ผลผลิต พบวา มีการดําเนินงาน จํานวน 6 

กิจกรรม 242 ผลผลิต คิดเปนรอยละ 60 ของกิจกรรมท่ีดําเนินการท้ังสิ้น  

ผลการวิเคราะหชองวาง (GAP) ที่อาจทําใหการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของหนวยงานไม

บรรลุเปาหมาย 

จากการวิเคราะห GAP ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - 

กุมภาพันธ 2565) ท่ีอาจทําใหการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ประจําปของหนวยงานไมบรรลุเปาหมาย พรอมท้ัง

การรายงานผลไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว พบวา  

1. งบประมาณท่ีไดรับไมเพียงพอสําหรับการเบิกจายตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน ศรป. จึงมีความ

จําเปนตองยืมเงินงบประมาณจากหนวยงานอ่ืน (กอง จ. และกพร.) เพ่ือใชในการดําเนินงานตามกิจกรรม/

โครงการท่ีสําคัญ เนื่องจากแผนปฏิบัติการฯ วางแผนท้ังปจากยอดงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรรายป 

2. ไมสามารถดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ท่ีวางไวท้ังปได เพราะจําเปนตองปรับแผนใหมีความ

สอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจริงเปนรายงวด 

3.การรายงานผลในระบบ DOC ผล/แผน และจํานวนเงินเบิกจายจากระบบ GFMIS จะไมตรงกัน

เนื่องจากมีการปรับแผนปฏิบัติการะหวางไตรมาส และมีการยืมเงินงบประมาณจากหนวยงานอ่ืนมาใช 

แตศรป. ไมสามารถเขาไปแกไข/อัพเดทแผนไดเพราะระบบจะเปดใหปรับแกไขไดในชวงปลายไตรมาส และระบบ 

DOC มิไดรองรับในกรณีการยืมเงินจากหนวยงานอ่ืนมาดําเนินการ   

เอกสารแนบ 9

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_5/2.5%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%20DOC%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%205%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_5/2.5%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%20DOC%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%205%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81.pdf


 

แนวทางการดําเนินงานตอไป 

 1.สื่อสารขอมูลผลการดําเนินงาน กําหนดมาตรการแผนปฏิบัติการของหนวยงาน เพ่ือเปนแนวทาง 

ในการขับเคลื่อน กํากับ ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงาน รวมท้ังการวิเคราะหปญหารวมกัน โดยผาน 

การประชุมของหนวยงานเปนประจําทุกเดือน 

 2.ใหผู รับผิดชอบเขาใจแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการฯ และทราบถึงประเด็นปญหาของ 

การดําเนินงานแผนปฏิบัติการ เพ่ือใหผูรับผิดชอบเตรียมการปรับแผนฯ ไดตามกําหนด และบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 

 3. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของหนวยงาน  

 4. ผูรับผิดชอบตรวจสอบแผนปฏิบัติการ และบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการของหนวยงานใหบรรลุ

เปาหมายท่ีวางไว 

  

ประเด็นความรู  

ประเด็นความรู หลักการและเหตุผล 

1.แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย  

(งบดําเนินงาน) 

เปนแนวทางใหบุคลากร จัดทําแผนปฏิบัติการ

ดําเนินงาน เ พ่ือการขับเคลื่ อนแผนปฏิบัติการ 

ประจําปของหนวยงานใหบรรลุเปาหมาย เปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน ถูกตอง ตามท่ีกรมอนามัยกําหนด 

2.แนวทางในการดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ 2565 

เปนแนวทางใหบุคลากร ดําเนินการเรงรัดการเบิก

จายเงินงบประมาณ กําหนดเปาหมายในการใชจาย

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ให สามารถดํ าเนินเบิกจ ายไดตามเป าหมายท่ี 

กรมอนามัยกําหนด 

3. กระบวนการ SOP แผนปฏิบัติของการของ

หนวยงาน 

เ พ่ือใหผู รับผิดชอบเขา ใจแนวทางการบริหาร

แผนปฏิบัติการฯ และทราบถึงกระบวนการทํางาน

ของการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ   

 

 

 

 

 



 

มาตรการ เพ่ือการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

มาตรการขับเคลื่อน กลยุทธ PIRAB เหตุผลประกอบในการกําหนดมาตรการ 

 

1.มีการสื่อสาร ใหคําปรึกษา 

เก่ียวกับผลการดําเนินงาน

แผนปฏิบัติการ 

Partnership 

(การสราง

พันธมิตร) &  

Regulation  

(การกํากับ 

ควบคุม) 

ศรป.  มีมาตรการสร างการมีส วนร วมใน 

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ผานการ

ประชุมติดตามความกาวหนาผลการปฏิบัติ

ราชการตามคํารับรองฯ ทุกเดือน โดยให

ผูรับผิดชอบรายงานชี้แจงรายละเอียด ปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงาน พรอมท้ังใหทุกกลุม

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมกันหาแนวทาง 

ทําใหการดําเนินงานบรรลุตามแผนปฏิบัติการ 

2.มีการประชุมการเรงรัดติดตาม 

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติของ

หนวยงาน 

Regulation  

(การกํากับ 

ควบคุม) 

หนวยงานมีการ กํากับ ติดตามผลการ

ดําเนินงานของแผนปฏิบัติการใหบรรลุ

เปาหมายตามนโยบายของกรมอนามัย 

3.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูล 

แนวทางการบริหารแผนกรมอนามัย 

ระเบียบตางๆท่ีเก่ียวของกับ 

การดําเนินงาน 

Build Capacity 

(พัฒนาศักยภาพ

ผูรับบริการ) 

ใหบุคลากรเขาใจแนวทางการบริหารแผน  

และทราบถึงประเด็นปญหาการดําเนิน  

งานแผนปฏิบัติการ ใหขับเคลื่อนอยางบรรลุ

เปาหมาย 

 

4.การปรับแผนปฏิบัติการ ประจําป

ของหนวยงาน ตามรอบไตรมาส  

ท่ีกรมอนามัยไดกําหนด 

 

Regulation  

(การกํากับ 

ควบคุม) 

หนวยงานมีการปรับแผนปฏิบัติการฯ ตามรอบ

ไตรมาส ท่ีกองแผนกําหนด เพ่ือใหการ

ดําเนินงานบรรลุเปาหมายท่ีวางไว และเปน

ปจจุบัน ถูกตอง ตามท่ีกรมอนามัยกําหนด 

5.การพัฒนาระบบการควบคุม 

กํากับ การดําเนินงานใหเปนไปตาม

แผนปฏิบัติ 

Invest  

(การลงทุน) 

เพ่ือใหศรป. มีการวางแผน ท่ีเปนระบบ และมี

การทํางานรวมกัน ประสานงานกัน เพ่ือให 

การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค และบรรลุ

เปาหมายท่ีวางไว ตามท่ีกรมอนามัยกําหนด   

 

 

 



 

แผนการขับเคลื่อนแผนการดําเนินงานของ ตัวช้ีวัด 2.5 ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

กิจกรรม 

 

ประจําปงบประมาณ 2565 (รอบ 5 เดือนหลัง) 

มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 

1. รวบรวมเอกสารผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ของหนวยงาน (รอบ 6 เดือนแรก) 

     

2. จัดทําบทวิเคราะห ชองวาง (GAP) ท่ีอาจทําให 

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ประจําของศรป. 

ไมบรรลุเปาหมาย (1 ฉบับ)                                                                                                                                                                           

 

 
 

  

 

  

 

3.ทบทวนมาตรการ เพ่ือการขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการฯ โดยใชกลยุทธ PIRAB พรอม

ประกอบเหตุผลในการกําหนดมาตรการ 

 
     

4.จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในการขับเคลื่อน

แผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

 

 

 

 
   

5. จัดทําแผนขับเคลื่อนปฏิบัติการศูนยความรวมมือ

ระหวางประเทศ (DOC 4.0) ประจําป 2565 รอบ 5 

เดือนหลัง (1 ฉบับ)  

 

 

 

    

6. ประชุมกํากับ ติดตาม ความกาวหนาของการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในท่ีประชุมประจําเดือน

ของ ศรป. (5 ครั้ง) 

     

7. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ และปรับแผนใน

ระบบ DOC ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 25 ของเดือน  

(5 ฉบับ) 

 

 

    

 



เอกสารแนบ 10











เอกสารแนบ 11



PLUS2-50-2565/002872

สำนักงาน องคกร สถานประกอบการ

สะอาด ปลอดภัย ปองกันโรค

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย

ขาพเจาขอรับรองวาไดปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัด

__________________________

(นางสาวนัยนาใช  เทียมวงศ)

ตำแหนง____________________

มอบให ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565

แจงขอรองเรียน

Scan QR Code เพื่อตรวจสอบ

1. วันหมดอายุ (14 วัน)

2. มาตรฐานสถานประกอบการ

somphrasong.p
Textbox
ผู้อำนวยการศูนย์์ความร่วมมือระหว่างประเทศ



ชื่อสถานประกอบการ : ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย

ผูประกอบการ : นางสาวนัยนาใช  เทียมวงศ

ไดปฏิบัติตามมาตรฐาน ขอกำหนด หลักปฏิบัติ ดังนี้

ผูรับบริการเสนอแนะ

หรือแจงขอรองเรียน

ดานสุขอนามัยและความปลอดภัย

1. 

มีเจลแอลกอฮอลไวบริการในบริเวณตางๆ เชน ทางเขาออก หนาลิฟต หองอาหาร อยางเพียงพอ

2. 

มีการกำหนดและการตรวจสอบการทำความสะอาดพื้นที่สวนกลาง สำนักงาน อุปกรณ/เครื่องใช

ทุกรอบการปฏิบัติงานอยางชัดเจน

3. 

มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยประเภทตาง ๆ สภาพดี และกำหนดจุดรวบรวมเพื่อรอไปกำจัดอยางถูกตอง

ดานการรักษาระยะหาง

4. 

มีมาตรการควบคุมจำนวนผูปฏิบัติงานไมใหแออัด โดยลดการรวมกลุมระหวางบุคคล เชน การสลับเวลาในการเขางาน

เวลาพัก หรือเวลารับประทานอาหาร

5. 

หากพื้นที่จำกัด จัดโตะเวนระยะไมถึง 1 เมตร ใหทำฉากกั้น ทั้งนี้ตองไมเปนอุปสรรคตอการระบายอากาศ

6. 

กรณีที่มีผูมาติดตอ ตองมีฉากกั้นระหวางผูปฏิบัติงานและผูรับบริการ

ดานการระบายอากาศ

7. 

ภายในอาคารที่มีผูใชงาน ควรมีอัตราการระบายอากาศตาม จำนวนคน อยางนอย 10

ลิตรตอวินาทีตอคน (จำนวนคนสูงสุดตอพื้นที่ เทากับ 1 คนตอ 4 ตารางเมตร)



ชื่อสถานประกอบการ : ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย

ผูประกอบการ : นางสาวนัยนาใช  เทียมวงศ

ไดปฏิบัติตามมาตรฐาน ขอกำหนด หลักปฏิบัติ ดังนี้

8. 

ใหมีการระบายอากาศในอาคารสำนักงาน กอนและหลังการใชงาน เปนเวลาอยางนอย 2 ชั่วโมง

9. 

หองน้ำควรมีระบบระบายอากาศที่ดี หรือเปดพัดลมดูดอากาศออกและเปดใชงานตลอดเวลา

และปดฝาชักโครกทุกครั้งหลังการใชงาน

10. 

การคัดกรองความเสี่ยงพนักงานโดยใชโปรแกรมการประเมินตนเอง Thai Save Thai หรือโปรแกรม/แบบบันทึก

ที่จัดทำขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหา 3 ปจจัยเสี่ยง คือ อาการเสี่ยง สถานที่เสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง

11. 

กำกับ ติดตาม พนักงานและผูมาติดตอปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อยางเครงครัด

12. 

พนักงานไดรับการฉีดวัคซีนตามเกณฑที่กำหนด และมีการสุมตรวจพนักงานและกลุมเสี่ยงควรไดรับการตรวจคัดกรองดวย

Antigen Test Kit (ATK) ทุก 7 วัน

13. 

ประเมินความเสี่ยงผูมาติดตอ ทั้งกอนเขาและออกจากสถานที่ โดยใชโปรแกรมการประเมินตนเอง Thai Save Thai

หรือโปรแกรม/แบบบันทึกที่จัดทำขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหา 3 ปจจัยเสี่ยง คือ อาการเสี่ยง สถานที่เสี่ยง

และพฤติกรรมเสี่ยง

14. 

มีหลักฐานหรือมีผลการฉีดวัคซีนตามเกณฑที่กำหนด หรือมีผลการตรวจคัดกรองดวย Antigen Test Kit (ATK)

ระยเวลาไมเกิน 72 ชั่วโมง

15. 

ผูมาติดตอตองปฏิบัติตามตามมาตรการ DMHTT อยางเครงครัด
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104-2565/000001

สำนักงาน องคกร สถานประกอบการ

สะอาด ปลอดภัย ปองกันโรค COVID-19

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย

ประเภท สำนักงาน

ผานมาตรฐาน

ขาพเจาขอรับรองวาไดปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัด

__________________________

(นางสาวนัยนาใช เทียมวงศ)

มอบให ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565

ผูรับบริการเสนอแนะ

หรือแจงขอรองเรียน

มอบให ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565   (กรุณาพิมพใบสำคัญนี้และติดบริเวณที่เห็นไดชัดเจน)



ชื่อสถานประกอบการ : ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย

ผูประกอบการ : นางสาวนัยนาใช เทียมวงศ

ไดปฏิบัติตามมาตรฐาน ขอกำหนด หลักปฏิบัติ ดังนี้

ผูรับบริการเสนอแนะ

หรือแจงขอรองเรียน

สวนที่ 1 การปองกันโรค

1. 

จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเขาพื้นที่สำนักงาน องคกร สถานประกอบการ โดยใชโปรแกรมการประเมินตนเอง Thai

Save Thai หรือโปรแกรม/แบบบันทึกที่สำนักงาน องคกร สถานประกอบการ จัดทำขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหา 3

ปจจัยเสี่ยง คือ อาการเสี่ยง สถานที่เสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง

2. 

ตรวจวัดอุณหภูมิรางกายทุกคนกอนเขาภายในบริเวณสำนักงาน องคกร สถานประกอบการ

3. 

มีมาตรการติดตามขอมูลของผูปฏิบัติงานและผูมาติดตอมีการเก็บขอมูลการเดินทาง (ไทมไลน) กรณีที่มีความเสี่ยง

การใชแอพพลิเคชั่นตามที่ทางราชการกำหนด (เชน โปรแกรมไทยชนะ) หรือใชแบบบันทึกการเขาออกตามที่สำนักงาน

องคกร สถานประกอบการ กำหนด รวมถึงการสแกนนิ้ว การสแกน barcode

4. 

ผูปฏิบัติงานและผูมาติดตอทุกคนสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาที่อยูภายในสำนักงาน องคกร

สถานประกอบการ

5. 

จัดใหมีที่ลางมือพรอมสบูหรือเจลแอลกอฮอลไวบริการในบริเวณตางๆ เชน ทางเขาออก หนาลิฟต หองอาหาร

หองสวมสำหรับผูปฏิบัติงานและผูมาติดตออยางเพียงพอ

6. 

มีมาตรการควบคุมจำนวนผูปฏิบัติงานไมใหแออัด โดยลดการรวมกลุมระหวางบุคคล เชน

หลีกเลี่ยงการจัดประชุมที่มีผูรวมประชุมจำนวนมากโดยการใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร

จัดเวลาทำงาน เวลาพัก และเวลารับประทานอาหารใหเหลื่อมเวลากัน



ชื่อสถานประกอบการ : ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย

ผูประกอบการ : นางสาวนัยนาใช เทียมวงศ

ไดปฏิบัติตามมาตรฐาน ขอกำหนด หลักปฏิบัติ ดังนี้

7. 

จัดใหมีการเวนระยะหางหรือกั้นดวยแผนใสหรือวัสดุอื่นใดในบริเวณที่มีการใชพื้นที่รวมกัน เชน

สถานที่รับประทานอาหาร พื้นที่สวนกลางหรือรถรับ-สงพนักงาน เปนตน

8. 

ประชาสัมพันธ/อบรมใหความรูแกพนักงาน เรื่องการปองกันและการลดความเสี่ยงจากการแพรกระจายเชื้อโรค

และกำกับดูแลใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติตามอยางเครงครัด

9. 

มีการเฝาระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำการเฝาระวังคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

ของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงแรงงาน (ประเมินขอใดขอหนึ่ง)

10. 

มีแผนปองกันควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-19 เพื่อรองรับกรณีพบพนักงานติดเชื้อและมีการซักซอมแผน

สวนที่ 2 อนามัยสิ่งแวดลอม

11. 

ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ พื้นผิวสัมผัส อุปกรณ เครื่องใช ทุกรอบการปฏิบัติงาน ทั้งในพื้นที่ผลิต สำนักงาน

พื้นที่สวนกลาง โรงอาหารหรือสถานที่รับประทานอาหาร และรถรับ-สงพนักงาน

12. 

จัดใหมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยประเภทตาง ๆ ที่สะอาด สภาพดี และมีฝาปด พรอมติดปายแสดงขยะมูลฝอย

แตละประเภทใหชัดเจน กำหนดใหมีจุดรวบรวม เพื่อรอไปกำจัดอยางถูกตอง

13. 

จัดใหมีการระบายอากาศที่เหมาะสม

โดยตรวจสอบประสิทธิภาพและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ โดยที่เปดประตู หนาตาง

ควรเปดประตู หนาตาง เปนระยะเพื่อใหอากาศถายเท



ชื่อสถานประกอบการ : ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย

ผูประกอบการ : นางสาวนัยนาใช เทียมวงศ

ไดปฏิบัติตามมาตรฐาน ขอกำหนด หลักปฏิบัติ ดังนี้

14. 

ทำความสะอาดรถรับ-สง บริเวณที่มีการสัมผัสกับคนจำนวนมากทุกเที่ยวการเดินทาง

และจำกัดจำนวนคนภายในรถไมใหแออัด

15. 

กรณีสำนักงาน องคกร สถานประกอบการ มีสถานที่จำหนายอาหารและเครื่องดื่ม สถานที่รับประทานอาหาร

ใหปฏิบัติตามคำแนะนำดานสาธารณสุขตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำหรับสถานที่จำหนายอาหารหรือเครื่องดื่ม

16. 

กรณีสำนักงาน องคกร สถานประกอบการ มีหอพักสำหรับผูปฏิบัติงาน

ใหปฏิบัติตามคำแนะนำดานสาธารณสุขตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำหรับหอพัก

สวนที่ 3 แนวทางปฏิบัติกรณีพบผูปวยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

17. 

แจงเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอในพื้นที่ภายใน 3 ชั่วโมง นับตั้งแตพบผูปวย

18. 

พิจารณาหยุดกิจกรรมหรือใหบริการในแผนกที่มีพนักงานปวยดวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หรือปดสถานที่ตามที่เจาพนักงานควบคุมโรคกำหนด

19. 

การคัดกรอง/คัดแยก และมีแนวทางการสงตอในกรณีเมื่อพบพนักงานเจ็บปวยหรือพบพนักงานที่มีความเสี่ยงเพื่อเขาการ

ตรวจวินิจฉัยและรักษาในโรงพยาบาล พรอมทั้งการติดตามผล และมาตรการการประเมินกลับเขาทำงาน



ชื่อสถานประกอบการ : ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย

ผูประกอบการ : นางสาวนัยนาใช เทียมวงศ

ไดปฏิบัติตามมาตรฐาน ขอกำหนด หลักปฏิบัติ ดังนี้

20. 

ทำความสะอาดและฆาเชื้อบริเวณสถานที่โดยรอบและพื้นผิว โดยเฉพาะจุดสัมผัสรวม เชน ลูกบิด ประตูราวบันได โตะ

เกาอี้ ผากันเปอน รวมถึงอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการทำงาน
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แบบรายงานผลตามแผนปฏบิตักิาร ป้องกนัการทจุรติและเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามยั  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ6 เดอืนแรก 

หนว่ยงาน ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามยั 

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 
 

มแีผนปฏบิตักิารป้องกนัการทจุรติฯ 
จํานวน 1 ฉบบั ดาวนโ์หลด  และ
บคุลากรในหน่วยงานรอ้ยละ 100 มี
สว่นรว่มในการจัดทําแผนฯ ผา่นการ
ประชมุ ศรป.ครัง้ที ่2/2565 เมือ่วันที ่
29 พ.ย. 64 วาระที ่5.5 ดาวน์
โหลด 

1 ฉบบั รอ้ยละ 80 ของ
บคุลากรใน
หน่วยงานมสีว่น
รว่มในกจิกรรม 

 พ.ย.64 พ.ย.64 

2. สือ่สาร สรา้งความรูค้วาม
เขา้ใจ เกีย่วกบัการนํา
มาตรฐานทางจรยิธรรมไปใช ้
ในการบรหิารงานบคุคล 

บคุลากรในหน่วยงานรอ้ยละ 90 มี
สว่นรว่มในกจิกรรม การสือ่สาร สรา้ง
ความรู ้เกีย่วกบัการนํามาตรฐานทาง
จรยิธรรมไปใชใ้นการบรหิารงาน
บคุคล ผา่นการประชมุ ศรป.ครัง้ที ่3/ 
2565 เมือ่วันที ่29 ธ.ค. 64 วาระที ่
6.3 ขอ้ (1)  ดาวนโ์หลด   

1 ครัง้ รอ้ยละ 80 ของ
บคุลากรใน
หน่วยงานมสีว่น
รว่มในกจิกรรม 

 ธ.ค.64 ธ.ค.64 

3.จัดทําคําสัง่แตง่ตัง้
คณะทํางานในการขบัเคลือ่น
การป้องกนัการทจุรติ และ
เสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม 
กรมอนามยั 

 

 

มคํีาสัง่แตง่ตัง้คณะทํางานในการ
ขบัเคลือ่นการป้องกนัการทจุรติ และ
เสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม กรม
อนามยั จํานวน 1 ฉบบั และบคุลากร
ในหน่วยงานรอ้ยละ 100 มสีว่นรว่ม 

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/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report2_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report2_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report3_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_6/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
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ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดาํเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย  

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดาํเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

กลยทุธท์ี ่2 พฒันาศกัยภาพและสรา้งการมสีว่นรว่มของบคุลากร/เครอืขา่ยในการตอ่ตา้นการทจุรติ 

4.ประกาศเจตนารมณ์
ขบัเคลือ่นคณุธรรมและตอ่ตา้น
การทจุรติ 

มปีระกาศเจตนารมณ์ฯ เรยีบรอ้ย
แลว้ดาวนโ์หลด  
และสือ่สารแจง้บคุลากรใน
หน่วยงานรับทราบผา่นเวทกีาร
ประชมุประจําเดอืน ศรป.ครัง้ที่
3/2565 เมือ่วันที ่29 ธ.ค. 64 วาระ
ที ่6.3 ขอ้ (2) ดาวนโ์หลด  
พรอ้มเผยแพรบ่นเว็บไซตห์น่วยงาน 
ดาวนโ์หลด 

1 ครัง้ รอ้ยละ 80 ของ
บคุลากรใน
หน่วยงานมสีว่น
รว่มในกจิกรรม 

 ธ.ค.64 ธ.ค.64 

5.การเสรมิสรา้งความรอบรูด้า้น
คณุธรรม จรยิธรรมและการ
ป้องกนัการทจุรติ แกบ่คุลากร
ในหน่วยงานทกุระดับ โดยการ
สรา้งการรับรู ้/ เผยแพร/่ อบรม
ใหค้วามรู ้ประเด็นตอ่ไปนี ้
5.1 ความรูเ้กีย่วกบัการป้องกนั
ทจุรติ ผลประโยชนท์ับซอ้น 
การรับของขวญั หรอืประโยชน์
อืน่ใดอนัควรไดต้ามกฎหมาย
หรอืโดยธรรมจรรยา/การขดักนั
ระหวา่งประโยชนส์ว่นตนและ
สว่นรวม 
5.2 มาตรฐานทางจรยิธรรม
ประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพล
เรอืน / ขอ้บงัคับจรรยา
ขา้ราชการกรมอนามยั 
 

 

ครัง้ที ่1 ดําเนนิการแลว้ เดอืน ธ.ค. 
64 จํานวน 1 เรือ่ง  ประเด็น 5.1 
เรือ่ง แนวทางปฏบิตักิารใหห้รอืรับ
ของขวัญหรอืประโยชนอ์ืน่ใดของ
เจา้หนา้ทีข่องรัฐทกุตําแหน่งและทกุ
ระดับของกระทรวงสาธารณสขุ 
ดาวนโ์หลดและประชาสมัพันธ์
ผา่นเว็บไซตห์น่วยงานดาวน์
โหลด 

 
 

ครัง้ที ่2 ดําเนนิการแลว้ เดอืน ม.ค. 
65 โดยการสรา้งการรับรู ้/ เผยแพร/่ 
อบรมใหค้วามรู ้ครบตามเป้าหมาย 
จํานวน 2 เรือ่งไดแ้ก ่ประเด็น 5.1 

2 เรือ่ง รอ้ยละ 80 ของ
บคุลากรใน
หน่วยงานผา่น
เกณฑป์ระเมนิ
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/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/
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ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดาํเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย  

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดาํเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

ไดเ้ผยแพร ่1) ประกาศเจตนารมณ์
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการลว่ง
ละเมดิทางเพศของหน่วยงานและ
ของกรมอนามยัทีเ่ว็บไซต ์ศรป.   
ดาวนโ์หลด  
ประเด็น 5.2 ไดเ้ผยแพรความรู ้
เรือ่ง พระราชบญัญตัมิาตรฐานทาง
จรยิธรรม พ.ศ. 2562 ทีเ่ว็บไซต ์
ศรป.   ดาวนโ์หลด 
สว่นการกจิกรรมประเมนิพฤตกิรรม
ทางจรยิธรรมของบคุลากรใน
หน่วยงาน อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ
ประมาณเดอืน ส.ค-ก.ย.65 ตาม
แบบสํารวจทีก่องการเจา้หนา้ที ่

กลยทุธท์ี ่3 สง่เสรมิคา่นยิมการยกยอ่งและเชดิชูดา้นคณุธรรม จรยิธรรม และการป้องกนัการทจุรติ 

6.การคดัเลอืกคนดศีรอีนามยั ธ.ค. 64 ไดดํ้าเนนิการแลว้ โดยสง่
เสนอชือ่บคุลากรเขา้รว่มการคัดเลอืก
คนดศีรอีนามยั จํานวน 2 คน 
รายละเอยีดตามหนังสอืดว่นทีส่ดุ ที ่
สธ 0938.01(1)/1199 ลงวนัที ่17 
ธ.ค. 64  
ก.พ. 65 มผีลการดําเนนิงาน 
รายละเอยีดตามหนังสอืกองการ
เจา้หนา้ที ่ที ่สธ 0902.07/ว801 ลง
วันที ่15 ก.พ.65 ซึง่บคุลากรทัง้ 2 
คน ไดรั้บประกาศเกยีรตบิตัร ยกยอ่ง
เชดิชเูกยีรต ิ“คนดศีรอีนามยัประจํา
หน่วยงาน" 
ม.ีค. 65 ผูบ้รหิารและบคุลากรใน
หน่วยงานรว่มแสดงความยนิดยีกยอ่ง

เสนอชือ่เขา้รว่ม
กจิกรรม 2 คน 

บคุลากรทีเ่ขา้รับ
การคดัเลอืกผา่น
คณุสมบตัติาม
เกณฑท์ีกํ่าหนด 
รอบที ่1 อยา่ง
นอ้ย 1 คน 

 ธ.ค.64-ก.พ.65 ธ.ค.64 

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

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดาํเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

เชดิชเูกยีรตแิกผู่ไ้ดรั้บรางวลัฯ 
รายละเอยีดตามขา่วประชาสมัพันธ์
หนา้เว็บไซตศ์รป.หรอืดาวนโ์หลด 

7.การประกวดหน่วยงาน
คณุธรรม (การขบัเคลือ่น
องคก์รคณุธรรมตน้แบบ) 

 

ธ.ค.64 ดําเนนิการแลว้ โดยสง่เสนอ
ผลงานเขา้รว่มกจิกรรม 1 เรือ่ง ในชือ่
ผลงาน “สง่เสรมิคณุธรรม นอ้มนํา
เศรษฐกจิพอเพยีง” (Promotion of 
Morality and Sufficiency 
Economy) ดาวนโ์หลด และ 
อยูร่ะหวา่งดาํเนนิการ ประเมนิ
ผลลัพธเ์ชงิคณุภาพ “หน่วยงานผา่น
เกณฑก์ารคัดเลอืกหน่วยงาน
คณุธรรมรอ้ย 60 ของคะแนนการ
ประเมนิ” อา้งองิจากคูม่อืการ
คัดเลอืกหน่วยงานคณุธรรม กรม
อนามยั ฯ ของกองการเจา้หนา้ที ่ได ้
กําหนดใหท้กุหน่วยงานสง่ผลการ
ดําเนนิงานหน่วยงานคณุธรรมภายใน 
30 เม.ย. 65 และจะประกาศผลการ
คัดเลอืกหน่วยงานคณุธรรมฯ ภายใน
เดอืน ม.ิย. 65 

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 

 

มกีารประเมนิความเสีย่งและจัดทํา
แผนการบรหิารความเสีย่งการทจุรติ 
และจัดทําแผนฯ จํานวน 1 ฉบบั  
ดาวนโ์หลด  
มรีายงานผลการดําเนนิงานตามแผน
บรหิารความเสีย่งทจุรติ ดังนี ้ 

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

รอ้ยละ
ความสําเร็จการ
ดําเนนิงานตาม
แผนบรหิารความ
เสีย่งรอ้ยละ 80 

 ก.พ. 65 ก.พ. 65 

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

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดาํเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

1.) ไดกํ้าหนดเนือ้งานขอบเขต
เป็นไปตามวัตถปุระสงคแ์ละการใช ้
จา่ยงบประมาณของโครงการ และ
ปฏบิตัติามระเบยีบอยา่งเครง่ครัด 
โดยขออนุมตัจัิดประชมุทัง้ 3 
กจิกรรม สอดคลอ้งกบัระเบยีบการ
เบกิจา่ยและวตัถปุระสงคข์อง
โครงการ รวมถงึทําหนังสอืเชญิ
กลุม่เป้าหมายชดัเจน  
2.) ไดกํ้าหนดการเบกิจา่ยคา่
วทิยากรภายนอกตามระเบยีบ
ขอ้บงัคับและตรวจสอบได ้ 
จากรายงานผลการดําเนนิงาน
เปรยีบเทยีบกบัแผนฯ พบวา่
หน่วยงานมผีลการดําเนนิงานรอ้ยละ
ความสําเร็จการดําเนนิงานตามแผน
บรหิารความเสีย่ง คดิเป็นรอ้ยละ 100  
รายละเอยีดตามดาวนโ์หลด   

9. การปรับปรงุ/ พัฒนา
ชอ่งทางทีส่ามารถแจง้เรือ่ง
รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการทจุรติฯ 
ของเจา้หนา้ทีข่องหน่วยงาน 

ม.ค. 65 ไดดํ้าเนนิการพัฒนาชอ่ง
ทางการรอ้ง เรยีนจํานวน 2 ชอ่งทาง
เรยีบรอ้ยแลว้ ไดแ้ก ่ 
 (1) ชอ่งทางบนเว็บไซต ์ศรป. 
https://cic.anamai.moph.go.th/th
/complain  
 
  (2) ชอ่งทางไปรษณีย์
อเิล็กทรอนกิสห์น่วยงาน  
cic.doh@anamai.mail.go.th  
 ทัง้นีส้รปุผลรายงานขอ้รอ้งเรยีนฯ 
เป็นดังนี ้
- ม.ค. 65 พบวา่ไมม่เีรือ่งรอ้งเรยีนฯ 
ดาวนโ์หลด 

แสดงชอ่งทาง
แจง้เรือ่งรอ้งเรยีน
เกีย่วกบัการทจุรติ 
และฝ่าฝืน
ประมวลจรยิธรรม
ฯ อยา่งนอ้ย 2 
ชอ่งทาง 

ไมม่เีรือ่งรอ้งเรยีน
เกีย่วกบัคณุธรรม
จรยิธรรม และการ
ทจุรติของกรม
อนามยั 

 ม.ค.65 ม.ค.65 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/risk%20management%20plan.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/complain
https://cic.anamai.moph.go.th/th/complain
mailto:cic.doh@anamai.mail.go.th
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/report-complaints01.65.pdf
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ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดาํเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย  

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดาํเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

- ก.พ. 65 พบวา่ไมม่เีรือ่งรอ้งเรยีนฯ 
ดาวนโ์หลด 
- ม.ีค. 65 พบวา่ไมม่เีรือ่งรอ้งเรยีนฯ 
ดาวนโ์หลด 

กลยทุธท์ี ่2 เสรมิสรา้งความเขม้แข็งและขยายการมสีว่นรว่มเครอืขา่ยคณุธรรม จรยิธรรม และการป้องกนัการทจุรติ 

10. การขบัเคลือ่นชมรม
จรยิธรรมของหน่วยงาน 

ดําเนนิการแลว้ โดยการจัดตัง้ชมรมฯ 
ดาวนโ์หลด 
และแตง่ตัง้คณะทํางานเพือ่
ขบัเคลือ่นการดําเนนิงานฯ ดาวน์
โหลด 
และไดเ้สนอผลงานเกีย่วกบัการ
สง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม อยา่งนอ้ย 
1 เรือ่ง (เขา้รว่มกจิกรรมประกวด
องคก์รคณุธรรม) ดาวนโ์หลด 

มคํีาสัง่
คณะทํางาน
ขบัเคลือ่นชมรม
จรยิธรรม 1 ฉบบั 

เสนอผลงาน
เกีย่วกบัการ
สง่เสรมิคณุธรรม 
จรยิธรรม อยา่ง
นอ้ย 1 เรือ่ง (เขา้
รว่มกจิกรรม
ประกวดองคก์ร
คณุธรรม) 

 พ.ย.64 พ.ย.64 

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

 

บคุลากรในหน่วยงานรอ้ยละ 90 
รว่มกนักําหนดคณุธรรมเป้าหมายจาก 
“ปัญหาทีอ่ยากแก ้“ และ “ความดทีี่
อยากทํา” ทีส่อดคลอ้งกบัคณุธรรม 5 
ประการ พอเพยีง วนัิย สจุรติ จติ
อาสา กตญั� ูหรอื วัฒนธรรมองคก์ร
(HEALTH) ผา่นการประชมุศรป. ครัง้
ที ่3/ 2565 เมือ่วันที ่29 ธ.ค. 64 
วาระที ่6.2  ดาวนโ์หลด  
*ทัง้นีไ้ดจั้ดทําประกาศเป้าหมายฯ 
ดังกลา่ว จํานวน1 ฉบบั เผยแพรบ่น
เว็บไซตห์น่วยงานเรยีบรอ้ย 
ดาวนโ์หลด 
 

มปีระกาศ
เป้าหมายฯ และ
วัฒนธรรมองคก์ร 
HEALTH 1 ฉบบั 

รอ้ยละ 80 ของ
บคุลากรใน
หน่วยงานมสีว่น
รว่มในกจิกรรม 

 ธ.ค 64 ธ.ค.64 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/report-complaints02.65.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/report-complaints03.65.pdf
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/Download/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report3_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/Announcement-of-moral-goals.pdf
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ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดาํเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย  

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดาํเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

12. การพัฒนาศกัยภาพ
บคุลากรดา้นการเงนิการคลงั 
และการจัดซือ้จัดจา้ง  

หน่วยงานสง่บคุลากรจํานวน 2 ทา่น 
เขา้รว่มประชมุเชงิปฏบิตักิาร 
แนวทางปฏบิตัติามกฎกระทรวงและ
หนังสอืเวยีนกรมบญัชกีลางเกีย่วกบั
การจัดซือ้จัดจา้ง และนํามาถา่ยทอด
ใหบ้คุลากรในหน่วยงานรับทราบผา่น
สรปุone page ดาวนโ์หลด และมี
บคุลากรในหน่วยงานมสีว่นรว่มรับรู ้
ความรู ้ผา่นการประชมุศรป. ครัง้ที ่3/ 
2565 เมือ่วันที ่29 ธ.ค. 64 วาระที ่
4.3 หนา้ที ่3 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 ์ 
ดาวนโ์หลด 
 
 

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/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report3_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/ITA030322.pdf
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ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดาํเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย  

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดาํเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

กลยทุธท์ี ่4 สง่เสรมิคณุธรรมเฉพาะกาลทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์
ปจัจบุนั 

14. โครงการสง่เสรมิคา่นยิม 
ความผกูพัน และวัฒนธรรม
องคก์ร (HEALTH) ตามหลกั
คณุธรรมเฉพาะกาล (พอเพยีง 
วนัิย สจุรติ จติอาสา กตญั�)ู 
และประเด็นคณุธรรมเป้าหมาย 
3 มติ ิไดแ้ก ่1. ยดึมัน่ใน
หลกัธรรมศาสนา 2. ปฏบิตัติน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง  3. รักษา อนุรักษ์
สิง่แวดลอ้ม 

14.1 กจิกรรมการสบืสาน
วัฒนธรรม ประเพณี และวัน
สําคญัตา่งๆ ทางศาสนา 

14.2 กจิกรรมแตง่กายผา้ไทย 

14.3 กจิกรรมสถานทีทํ่างาน
น่าอยู ่น่าทํางาน เสรมิสรา้ง
คณุภาพชวีติและความสขุของ
คนทางาน (Healthy 

Workplace Happy for Life)  

14.4 กจิกรรมบรจิาคสิง่ของ 
หรอือนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม เชน่

ไดดํ้าเนนิการจัดกจิกรรมจํานวน 5 
กจิกรรม ไดแ้ก ่ 
14.1 กจิกรรมการสบืสานวฒันธรรม 
ประเพณี และวันสําคัญตา่งๆ ทาง
ศาสนา  
• เมือ่วันที ่8 มนีาคม 2565 ผูบ้รหิาร
พรอ้มดว้ยเจา้หนา้ทีศ่รป. เขา้รว่ม
กจิกรรมวันครบรอบวันสถาปนา กรม
อนามยั 70 ปี และรว่มกนัตักบาตร
และยกยอ่งเชดิชบูคุคลทีทํ่าความด ี
• เมือ่วันที ่25 ม.ีค. 65 จัดกจิกรรม
อวยพรวันเกดิใหแ้กบ่คุลากร จํานวน 
1 ราย 
• เมือ่วันที ่18 ก.พ. 65  ผูบ้รหิาร
พรอ้มดว้ยเจา้หนา้ทีศ่รป. รว่มทําบญุ
ถวายสงัฆทาน ณ วัดพทุธปัญญา 
• เมือ่วันที ่15 ก.พ. 65 จัดกจิกรรม
อวยพรวันเกดิใหแ้กบ่คุลากร จํานวน 
1 ราย 
• เมือ่วันที ่7 ม.ค.65  ผูบ้รหิารพรอ้ม
ดว้ยเจา้หนา้ทีศ่รป. เขา้รว่มพธิี
ประกาศเจตนารมณ์ขบัเคลือ่น
คณุธรรมและตอ่ตา้นการทจุรติ กรม
อนามยั พธิตีกับาตรทําบญุปีใหม ่
กรมอนามยั และจัดฐานกจิกรรมวอล์
คแรลลี ่Walk Rally สําหรับรว่ม
กจิกรรมปีใหมก่รมอนามยั ดว้ยการ
เลน่เกมสท์ายศัพทภ์าษาองักฤษ 
และสง่ผูแ้ทนหน่วยงานเขา้รว่ม

มกีารดําเนนิการ
อยา่งนอ้ย 3 
กจิกรรม 

รอ้ยละ 80 ของ
บคุลากรใน
หน่วยงานมสีว่น
รว่มในกจิกรรม 

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

งบประมาณทีใ่ช ้
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คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

คัดแยกขยะ รไีซเคลิ ขยะ
พลาสตกิ หรอือลมูเินยีม สบ
ทบใหก้บัโครงการหรอืมลูนธิทิี่
เกีย่วขอ้ง เชน่ โครงการ “แยก
ขวด ชว่ยหมอ” 

14.5 กจิกรรมศกึษาดงูาน 
โครงการตามแนวปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

กจิกรรมฯ ของหน่วยงานอืน่ 
• เมือ่วันที ่29 ธ.ค. 2564 จัดทํา
ประกาศพรอ้มทัง้ประชาสมัพันธ์
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาการลว่งละเมดิหรอื
คกุคามทางเพศในการทํางานผา่น
ทางเว็บไซตข์องหน่วยงาน และจัด
กจิกรรมอวยพรวันเกดิใหแ้กบ่คุลากร
จํานวน 1 ราย 
 
 
14.2 กจิกรรมแตง่กายผา้ไทย  
• ผูบ้รหิารพรอ้มดว้ยเจา้หนา้ทีศ่รป. 
รว่มกนัแตง่กายผา้ไทย เมือ่วันที ่8 
ม.ีค. 65 วันที ่11 ก.พ. 65 วันที ่21 
ม.ค. 65 
 
14.3 กจิกรรมสถานทีทํ่างานน่าอยู ่
น่าทํางาน เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติ
และความสขุของคนทางาน 
(Healthy Workplace Happy for 
Life)  
• เจา้หนา้ที ่ศรป. รว่มกนัออกกําลัง
กายเป็นประจําทกุสปัดาห ์
• เจา้หนา้ที ่ศรป. รว่มกนัทําความ
สะอาดและจัดสถานทีทํ่างาน เมือ่
วันที ่18 ม.ีค.65 วันที ่31 ม.ค.65 
วันที ่23 ธ.ค. 64 
 
14.4 กจิกรรมบรจิาคสิง่ของ หรอื
อนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม เชน่คดัแยกขยะ 
รไีซเคลิ ขยะพลาสตกิ หรอื
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ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดาํเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย  
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ระยะเวลาดาํเนนิการ 
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ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

อลมูเินยีม สบทบใหก้บัโครงการหรอื
มลูนธิทิีเ่กีย่วขอ้ง  
• เมือ่วันที ่16 ม.ีค.65 เจา้หนา้ที ่
ศรป. จํานวน 3 ราย ไปบรจิาคเลอืด 
ณ กรมการแพทย ์ซึง่มเีพยีง 1 ราย 
ทีผ่า่นเกณฑส์ามารถบรจิาคเลอืดได ้
• ระหวา่งวันที ่23 – 31 ม.ีค.65 
นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย เป็นจติ
อาสารว่มปฏบิตัหินา้ทีรั่บโทรศัพท์
สายดว่น ผูพ้ทิักษ์อนามยั COVID 
Watch 
 
• เมือ่วันที ่20 ม.ค. 65 บคุลากร 
ศรป.รว่มกนับรจิาคปฏทินิตัง้โต๊ะเกา่ 
ชนดิตัง้โต๊ะจํานวน 11 ชิน้ เพือ่
นําไปใชผ้ลติสือ่อกัษรเบรลล ์สําหรับ
ผูพ้กิารทางสายตา โดยนําไปสบทบ
กบัจดุรับบรจิาคบรเิวณหนา้สํานักงาน
คณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุอิาคาร 1 
ชัน้ 3   
• ระหวา่งเดอืน ธ.ค.64 – ม.ีค.64 
เจา้หนา้ที ่ศรป. รว่มกนัคดัแยกขยะ รี
ไซเคลิ ขยะพลาสตกิ อยา่งตอ่เนือ่ง 
และยงันําเบาะทีน่ั่งรถยนตม์า
ประยกุตใ์ชเ้ป็นมมุรับแขกของ
หน่วยงานเพือ่ใชท้รัพยากรทีม่อียูใ่ห ้
เกดิประโยชนส์งูสดุ อนุรักษ์
สิง่แวดลอ้มโดยไมนํ่าไปทิง้ใหเ้ป็น
ขยะหรอืเกบ็ไวบ้นหอ้งพัสดใุหเ้กดิ
ความเสือ่มสภาพโดยเปลา่ประโยชน ์
 
 



 

11 
 

ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดาํเนนิงาน 
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งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดาํเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
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คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

14.5 กจิกรรมศกึษาดงูาน โครงการ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
• เมือ่วันที ่25 ม.ีค.65 เขา้รว่ม
กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูต้ามแนว
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ในหัวขอ้ 
“การปลกูตน้Cactus สรา้งรายได”้ 

จัดโดยสํานักสขุาภบิาลอาหารและน้ํา 
ในรปูแบบออนไลน ์
 
รายละเอยีดตามดาวนโ์หลด 
 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยกระดบัคะแนนดชันกีารรบัรูก้ารทจุรติ (CPI) 

กลยทุธท์ี ่1 การพฒันามาตรฐานการบรหิารงานทีโ่ปรง่ใส ตามเกณฑก์ารประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั 

( Intergrity and Transparency Assessment : ITA) 

15. การขบัเคลือ่นตัวชีว้ดัที ่
2.6 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนนิงานคณุธรรมและความ
โปรง่ใส (ITA) 

มผีลการดําเนนิงาน ดังนี ้
(1) ผลการประเมนิตวัชีว้ดัที ่2.6 
ผา่นเกณฑก์ารประเมนิระดบั 3 
หน่วยงานมผีลการเมนิ ระดบั 5  
(2) คะแนนการประเมนิคณุธรรม
และความโปรง่ใสในการดําเนนิงาน
ของหน่วยงานไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 95  
โดยพจิารณาจากเครือ่งมอืประเมนิ 2 
เครือ่งมอื ไดแ้ก ่
     1) แบบวัดการรับรูข้องผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยีภายใน (IIT)  พบวา่
หน่วยงานมผีลคะแนนถว่งน้ําหนัก ที่
97.37 (อา้งองิหนังสอืกองจ. ที ่สธ 
0902.07/ว1024) ซึง่ตวัชีว้ดัที.่2.6 

ผลการประเมนิ
ตัวชีว้ดัผา่นเกณฑ์
การประเมนิระดับ 
3 ขึน้ไป 

คะแนนการ
ประเมนิคณุธรรม
และความโปรง่ใส
ในการดําเนนิงาน
ของหน่วยงานไม่
นอ้ยกวา่รอ้ยละ 
95 

 ธ.ค.64- ก.ย.65 ม.ีค. 65 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/ITA-K14-03.65.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/ITA-K14-03.65.pdf
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ITA กําหนดเกณฑใ์หน้ํ้าหนักแบบ
สํารวจอยูท่ีร่อ้ยละ 30 ดงัน ัน้คา่
คะแนนทีไ่ดค้อื 29.21 % 
     2) แบบวัดการเปิดเผยขอ้มลูบน
เว็บไซต ์(OIT) คาดการณ์วา่
หน่วยงานจะมผีลคะแนนถว่งน้ําหนัก 
ที1่00 ซึง่ตวัชีว้ัดที.่2.6 ITA กําหนด
เกณฑใ์หน้ํ้าหนักแบบสํารวจอยูท่ีร่อ้ย
ละ 70 ดังนัน้คา่คะแนนทีไ่ด ้ 
คอื 70 %   
     เมือ่รวมคะแนนแบบสํารวจทีถ่ว่ง
น้ําหนัก ทัง้สองสว่น หน่วยงานจงึ
ประเมนิตนเอง ไดผ้ลรวมคะแนน
การดําเนนิงานคณุธรรมและความ
โปรง่ใส (TIA) ในรอบ 6 เดอืนแรก 
คดิเป็น 99.21 % 

 
 

 
ผูอ้นุมตัริายงาน............................................................ 

(นางสาวนัยนาใชเ้ทยีมวงศ)์ 
นักวชิาการสาธารณสขุชํานาญการพเิศษ 

ปฏบิตัหินา้ทีผู่อํ้านวยการศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามยั 
 
 
ผูร้ายงาน    ชือ่…น.ส.สมประสงค ์ภาผล……ตําแหน่ง……นักจัดการงานทัว่ไป…..โทร.025904617........E-mail:…somphrasong.p@anamai.mail.got.h.. 

 
หมายเหตุ :  หน่วยงานรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  รอบที่ 1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 
รอบที ่2 ภายในวันที ่22 กนัยายน 2565  ทางไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์ethics@anamai.mail.go.th 
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รายงานสรุปผลการประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) 

และประเมินสุขภาวะองคกรภาครัฐ (Happy Public Oranization Index: HPI) 

ความเปนมา : กรมอนามัย กําหนดใหทุกหนวยงานในสังกัด ใหบุคลากรในหนวยงานดําเนินการประเมินความสุขของ

ตนเอง ผานแพลตฟอรม https://happy.moph.go.th โดยเปดระบบตอบแบบประเมินฯ ระหวางวันท่ี 1 ธันวาคม 

2564 – 28 กุมภาพันธ 2565  

การดําเนินงาน : 

 การประเมินความสุขของบุคลากร : Happinometer 

งานอํานวยการ ดําเนินการประชาสัมพันธและติดตามใหแกบุคคลกรในสังกัดเขาตอบแบบประเมินภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงพบวามีบุคลากรเขาตอบแบบประเมินท้ังสิ้น 12 คน คิดเปนอัตราการตอบกลับ รอยละ 100 โดย

มีคาคะแนนเฉลี่ย ความสุขในภาพรวมคิดเปนรอยละ 68.55 เม่ือแยกเปนรายมิติจาก 12 มิติ พบวา มิติท่ีมีคาคะแนน

เฉลี่ยความสุขสูงสุด คือ Happy Brain / ใฝรูดี คิดเปนรอยละ 77.27 รองลงมาคือ Happy Heart / น้ําใจดี คิดเปนรอย

ละ 75.45 และมิติท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ย ความสุขนอยท่ีสุด คือ Happy Money / สุขภาพเงินดี คิดเปนรอยละ 52.27   

ภาพท่ี 1. กราฟแสดงผลคะแนนเฉล่ียของการตอบแบบประเมินเครื่องมือวัดความสุขดวยตนเอง 

 68.64 

 60.00 

 75.45 

 73.18 

 71.97 

 62.88 

 77.27 

 52.27 

 75.27 

 68.55 

 72.73 

 53.18 

Happy Body / สุขภาพกายดี 

Happy Relax / ผอนคลายดี 

Happy Heart / น้ําใจดี 

Happy Soul / จิตวิญญาณดี 

Happy Family / ครอบครัวดี 

Happy Society / สังคมดี 

Happy Brain / ใฝรูดี 

Happy Money / สุขภาพเงินดี 

Happy Work Life (Happy Plus) / การงานดี 

คาเฉลี่ยความสุขภาพรวม 

ความผูกพัน 

สมดุลชีวิตกับการทํางาน 

ผลการตอบแบบประเมิน เครื่องมือวัดความสุขดวยตนเอง 

(Happinometer) 12 มิติ 
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เกณฑคาเฉล่ียความสุข 

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 0.00 – 24.99 Very Unhappy สะทอนใหเห็นวา บุคลากรในองคกรอยูในระดับ  

“ ไมมีความสุขเลย” ตัวทานเองและผูบริหารตองรวมมือกัน ดําเนินการพัฒนาสรางเสริมความสุขอยางเรงดวน 

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 25.00 – 49.99 Unhappy สะทอนใหเห็นวา บุคลากรในองคกรอยูในระดับ  

“ ไมมีความสุข” ตัวทานเองและผูบริหารตองรวมมือกัน ดําเนินการพัฒนาสรางเสริมความสุขอยางจริงจัง 

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 50.00 – 74.99 happy  สะทอนใหเห็นวา บุคลากรในองคกรอยูในระดับ  

“ มีความสุข” ตัวทานเองและผูบริหารตองรวมมือกันสรางเสริมและสนับสนุนใหมีความสุขยิ่งข้ึนไป 

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 75.00 – 100.00 Very happy  สะทอนใหเห็นวา บุคลากรในองคกรอยูในระดับ  

“ มีความสุขมาก” ตัวทานเองและผูบริหารตองรวมมือกันสรางเสริมและสนับสนุนใหมีความสุขอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

รวมท้ังรวมมือกัน สรางเสริม องคกรของทานใหเปน “ องคกรตนแบบสรางสุข” เพ่ือเปนแบบอยาง “องคกรท่ีมีการ

ปฏิบัติท่ีเปนเลิศ” : Best Practice 

 ท้ังนี้หากพิจารณาจากภาพท่ี 1 เม่ือเทียบกับเกณฑคาเฉลี่ยความสุข พบวาบุคลากรในองคกรมีคาคะแนนเฉลี่ย

รอยละ 68.55 สะทอนใหเห็นวาบุคลากรในองคกรอยูในระดับ “มีความสุข” ตัวบุคลากรและผูบริหารตองรวมมือกัน

สรางเสริมและสนับสนุนใหมีความสุขยิ่งข้ึนไป 

 

 การประเมินสุขภาวะองคกรของหนวยงาน : Happy Public Organization Index ( HPI) 

งานอํานวยการ ดําเนินการประชาสัมพันธและติดตามใหแกผูบริหาร และผูปฏิบัติงานตั้งแตระดับหัวหนางาน

ข้ึนไป เขาตอบแบบประเมินภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงพบวามีบุคลากรเขาตอบแบบประเมินท้ังสิ้น 3 คน คิดเปน

อัตราการตอบกลับ รอยละ 100 โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยสุขภาวะองคกร ภาพรวมคิดเปนรอยละ 84.48 เม่ือแยกเปนราย

มิติจาก 6 มิติ พบวา มิติท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ยความสุขสูงสุด คือ Atmosphere/ บรรยากาศ คิดเปนรอยละ 95 รองลงมา

คือ Investment/ การลงทุน คิดเปนรอยละ 86.11 และมิติท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ Administration/ การ

บริหาร คิดเปนรอยละ 78.33 

ภาพท่ี 2. กราฟแสดงผลคะแนนเฉล่ียของการตอบแบบประเมินสุขภาวะองคกร 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 83.33  

 78.33  

 79.63  

 95.00  

 86.11  

 84.48  

Success/ ความสําเร็จ 

Administration/ การบริหาร 

Body & Mind/ สขุภาพกาย – ใจ 

Atmosphere/ บรรยากาศ 

Investment/ การลงทนุ 

ภาพรวม 

ผลการประเมินสุขภาวะองค์กร 
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เกณฑการประเมินสุขภาวะองคกรของหนวยงาน 

 

ท้ังนี้หากพิจารณาจากภาพท่ี 2 เม่ือเทียบกับเกณฑคาเฉลี่ยการประเมินสุขภาวะองคกร พบวาองคกรมีคา

คะแนนเฉลี่ยรอยละ 84.48 สะทอนใหเห็นวาสุขภาวะของคนในองคกรอยูในระดับ “นาปล้ืมท่ีสุด” บุคลากรและ

ผูบริหารตองรวมมือกันสรางเสริมและสนับสนุนใหมีความสุขอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

 

 

 

 

 

จัดทําโดย 

คณะทํางานการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวิต ความสุขของคนทํางาน  

(Healthy Workplace Happy for Life) 

 ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้าท่ี 1

ฉบบัปรับปรุงครัง้ท่ี 1 วนัท่ี 31.03.65 

แนวทางการปฏิบัติสาํหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่เชือ้จากไวรัสโควิด -19 .(อ้างอิงมาตรการกรมอนามัยที่ สธ0902.05/ว2005 ลว 18 มี.ค.65) 

1. ประเมินตนเอง จากพฤติกรรมเส่ียง

2. การปฏิบัติตน

2.1 กรณี เดินทางไปยังสถานที่เส่ียง / พืน้ที่ ต่างจังหวัด (สถานที่จดังานจดักิจกรรมมีผู้คนแออดั หรือพืน้ที่นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล) 

โดยพาหนะสว่นตวั  /ขนสง่สาธารณะ (เคร่ืองบิน รถทวัร์ เป็นต้น) 

• เม่ือกลบัมาจากพืน้ที่ดงักลา่วให้ทกุคนตรวจ ATK และแจ้งผลมายงัหน่วยงาน ก่อนกลบัมาทํางานวนัแรก (ตรวจครัง้ที่1)  และหลงัจากนัน้ 3-

5 วนัตรวจอีกครัง้ (ตรวจครัง้ที่2) หรือตรวจเม่ือมีอาการ 

2.2 กรณีเป็นผู้ติดเชือ้ (ผู้ป่วย)  

1. แจ้งtime line เพ่ือเป็นประโยชน์ในประเมินความเสี่ยงของบคุลากรในหน่วยงาน

2. ให้รายงานข้อมลู ตามแบบรายงานผู้ติดเชือ้ กรมอนามยั ให้งานการเจ้าหน้าที่ ได้แก่ 1. ประเภทบคุลากร 2. เพศ 3. อาย ุ(ปี) 4. ความเสี่ยง

(พท.&สมัผสัผู้ติดเชือ้) 5. วนัที่สมัผสัความเสี่ยง 6. วนัที่ทราบผล (ติดเชือ้-บวก) 7. การรักษา 8. จํานวนผู้สมัผสั เสี่ยงสงู 9. ผลตรวจผู้สมัผสั 10. ผู้ติดเชือ้

รับวคัซีนแล้ว เข็มที่........ 

3. ก่อนกลับเข้ามาปฏิบัติงานวันแรก ให้แสดงผลตรวจ ATK ไม่พบเชือ้

ระดับความเส่ียง พฤติกรรม 
สาํหรับผู้ รับวัคซีน 

ครบ 3 เข็มขึน้ไป 

สาํหรับผู้ รับวัคซีน 

ตํ่ากว่า3 เข็ม 

เส่ียงสูง 

- ผู้ สัมผัสแบ่งออกเป็น

2กลุม่

- กลุม่ 1 ผู้ที่มีประวตัิทํา

กิจกรรมร่วมกับผู้ ป่วย

น อ ก เ ห นื อ จ า ก ก า ร

ปฏิบตัิงาน

- กลุ่มที่  2 ผู้ ที่อาจรับ

เ ชื ้อ จ า ก ผู้ ป่ ว ย  คื อ

สัมผัสผู้ ป่วยตัง้แต่ก่อน

มีอาการประมาณ 2-3

วนั

• ไม่สวมหน้ากากทัง้ผู้ ป่วยและผู้

สมัผสั และ

• เว้นระยะห่างน้อยกว่า 2 เมตร

และ

• ระยะใกล้ชิดผู้ ป่วย มากกว่า 5

นาทีหรือ

• อยู่ในบริเวณที่ปิดร่วมกับผู้ ป่วย

มากกวา่ 30 นาที

• ปฏิบัติงานได้ตามปกติ (หากสถานที่

ทํางานไม่เอือ้ต่อการเว้นระยะอาจ

พิจารณาให้กักตัว 10 วันตามความ

เหมาะสม)

• UP –DMHTA อยา่งเคร่งครัด

• ตรวจ ATK วันที่ 0,5,10 หลังจาก

สัมผัสผู้ ป่วยครัง้สุดท้าย รหือเม่ือมี

อาการ

• กักตัว 10 วัน หลงัจากสัมผัสผู้ ป่วย

ครัง้สดุท้าย

• ตรวจ ATK วันที่ 0,5,10 หลังจาก

สมัผัสผู้ ป่วยครัง้สุดท้าย รหือเม่ือมี

อาการ

• 

เส่ียงตํ่า 

- ผู้ สัมผัสแบ่งออกเป็น

2กลุม่

- กลุม่ 1 ผู้ที่มีประวตัิทํา

กิจกรรมร่วมกับผู้ ป่วย

น อ ก เ ห นื อ จ า ก ก า ร

ปฏิบตัิงาน

- กลุ่มที่  2 ผู้ ที่อาจรับ

เ ชื ้อ จ า ก ผู้ ป่ ว ย  คื อ

สัมผัสผู้ ป่วยตัง้แต่ก่อน

มีอาการประมาณ 2-3

วนั

• ผู้ ใกล้ชิดผู้ ป่วยที่ไม่เข้าข่ายกลุ่ม

เสี่ยงสูง  (สัมผัสผู้ ป่ วยขณะมี

อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น สวม

หน้ากากตลอดเวลาทัง้ 2 ฝ่าย

หรือ ระยะเวลาใกล้ชิดผู้ ป่วยน้อย

กว่า 5 นาที หรือ อยู่ในบริเวณที่

ปิดร่วมกันกับผู้ ป่วยน้อยกว่า 30

นาที)

• ปฏิบตัิงานตามปกติ

• สงัเกตตนเอง 10 วนั

• ตรวจ ATK เม่ือมีอาการ

• UP-DMHTH

• ปฏิบตัิงานตามปกติ

• สงัเกตตนเอง 10 วนั

• ตรวจ ATK วนัที่ 5 หรือเม่ือมีอาการ

• UP-DMHTH

เอกสารแนบ 14
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