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รายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี7/2565 

ในวันท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น – 14.00 น. 

ณ หองประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ อาคาร 6 ช้ัน 4 

ผูมาประชุม 

1. นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ  ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ      ประธาน 

2. นางสาวปนอนงค เครือซา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                        

3. นางสาวสุพัตรา ทางาม   เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  

4. นายพศิน พิริยหะพันธุ    นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

5. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ  นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ   

6. นางสาวมนสินี น้ําจันทร  นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

7. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย   นักวิเทศสัมพันธ                     

8. นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

9. นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ  นักวิชาการคอมพิวเตอร  

10. นางสาวพัทธนันท วังเสนา   นักวิชาการพัสดุ 

11. นายรังสรรค พันธจบสิงห  พนักงานขับรถยนต                  

12. นางสาวสมประสงค ภาผล   นักจัดการงานท่ัวไป                      เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม  

1. นางจารุมน บุญสิงห   นักวิเทศสัมพันธชํานาญการพิเศษ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 1  เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

1.1 การประชุมกรมอนามัยครั้งท่ี 7/2565 ในวันท่ี 12 เมษายน 2565 ณ หองประชุมกําธร สุวรรณกิจ  

มีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) อธิบดีกรมอนามัย กลาวขอบคุณบุคลากรและหนวยงานท่ีรวมดําเนินงานใหกรมอนามัยไดรับ

โลประกาศเกียรติคุณ “ศูนยขอมูลขาวสารของราชการโดดเดน ประจําป พ.ศ. 2563-2565” (5 ปซอน) 

(2) ผูอํานวยการกองคลัง รายงานภาพรวมการเบิกจายงบประมาณของหนวยงานกรมอนามัย  

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 

(3) ผูอํานวยการกองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ รายงานความกาวหนาการเตรียมการจัด

ประชุมวิชาการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งท่ี 15 ประจําป พ.ศ. 2565 ซ่ึงจะจัดข้ึนใน

ระหวางวันท่ี 12-14 มิถุนายน 2565 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจาฯ จะเสด็จพระราชดําเนินเปดการประชุม 

และพระราชทานรางวัลฯ ในวันท่ี 12 มิถุนายน 2565 

(4) ผูอํานวยการกองแผนงาน นําเสนอแนวทางการนิเทศงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

และรายงานความคืบหนาการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและประเมินผลงานฯ รอบ 6 เดือน” ซ่ึงจะ

จัดข้ึนในระหวางวันท่ี 27-29 เมษายน 2565 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 



2 
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  - ไมมี- 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ   

4.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการเบิกจายงบประมาณศูนยความรวมมือระหวางประเทศ

ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2565 งบดําเนินงาน ผานระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย 

(Department Operation Center : DOC)  

นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย รายงานวาไดดําเนินการ เม่ือวันท่ี 19 เม.ย. 2565 ไดบันทึกผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

งบดําเนินงาน จํานวน 6 โครงการ ซ่ึงมีผลเบิกจายสะสม จํานวน 591,859.35บาท คิดเปนรอยละ 65.98  

ของฐานวงเงินงบประมาณภาพรวม (869,980 บาทรวมเงินยืมกลุมพัฒนาระบบบริหาร) เขาสูระบบ 

ศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) พรอมเผยแพร 

บนเว็บไซตหนวยงานเรียบรอยแลว) รายละเอียดตาม ดาวนโหลด   

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.2 รายงานสถานการณ ผลการเบิกจายงบประมาณ งบดําเนินงานศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

(ขอมูล 21 เม.ย. 2565) 

นางสาวสุพัตรา ทางาม รายงานวา ผลการเบิกจายสะสม แบงตามประเภทรายงบ พบวามีเฉพาะ  

งบดําเนินงาน ท่ีมีผลเบิกจายสะสม จํานวน 591,859.35 บาท คิดเปน 65.98 % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ี

ไดรับจัดสรร (896,980.00 บาท รวมยอดท่ียืมจากกลุมพัฒนาระบบบริหาร) ซ่ึงสูงกวาเปาหมายท่ีกรมอนามัย

กําหนด (520,248.40 บาท= 58.00 %) มียอดผูกพัน จํานวน 8,161.25 บาท คิดเปน 0.91 % ของวงเงิน

งบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร สงผลใหมียอดเงินคงเหลือหลังหักยอดผูกพัน จํานวน 296,959.40 บาท คิดเปน 

33.11 % 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

454,830.05 บาท คิดเปน 50.71 % 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 รายงานขอมูลการดําเนินงานรอบเดือนเม.ย. 65 

ท่ีจะนําเขาสูระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC วาไดประสานงานกับเจาภาพตัวชี้วัดท่ี 1.31 เพ่ือขอ 

Username และ Password สําหรับใชในการนําเขาชุดขอมูลท่ีมีคําอธิบายขอมูล (Metadata) ซ่ึงทาง 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/pay2565/pay2565-April2022.pdf


3 
คุณธนพล กลุมพัฒนาระบบขอมูล กองแผนงาน ไดเสนอใหศูนยความรวมมือระหวางประเทศเขาหารือเก่ียวกับ

เกณฑการประเมินในรอบ 5 เดือนหลัง เพ่ือสรางความเขาใจตรงกัน กอนนําชุดขอมูลบันทึกเขาในระบบ 

Anamai Data catalog ตอไป โดยมีนางสาวปนอนงค เครือซา หัวหนากลุมยุทธฯ จะเปนผูเขารวมหารือ

ดังกลาว  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2   

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.1.2 ตัวชี้วัดท่ี 1.39 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร 

กรมอนามัยใหสามารถดําเนินงานดานตางประเทศเพ่ือรองรับการดําเนินงานสุขภาพโลกของไทย 

นางสาวมนสินี น้ําจันทร รายงานวาไดจัดทํากิจกรรมตามแผน จํานวน 2 กิจกรรม และดําเนินการ

เรียบรอยแลว โดยในเดือน เม.ย. 65 ได (1) สรางแบบการประเมินสมรรถนะ (Global Health 

Competency) - แบบประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM รอบ 5 เดือนหลังเรียบรอยแลว โดยจะมีการทํา

หนังสือไปยังผูเก่ียวของใหตอบแบบประเมินในรอบ 5 เดือนหลังตอไป และ (2) รายงานการติดตามการ

ดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ประจําเดือนเม.ย. 65   รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.1.3 ตัวชี้วัดท่ี 1.40 ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูลความรวมมือระหวาง

ประเทศของกรมอนามัย 

นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ และนางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ รายงานวาไดดําเนินการตามแผนขับเคลื่อน

ตัวชี้วัดของเดือนเม.ย. 65 ซ่ึงไดดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย

เสร็จสิ้นเปนท่ีเรียบรอยแลว ท้ังนี้จะนําเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือนก.ค. 65 ตอไป 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2 ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย 

5.1.2.1 ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความ

ตอเนื่อง (BCP)  

นางสาวสุพัตรา ทางาม รายงานเสนอขอมูลสําหรับนําเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือน 

เม.ย. 65 วามีการดําเนินการคือ (1) รายงานแบบติดตาม ปค.5 สวนงานยอย สําหรับระยะเวลาดําเนินงาน

สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 (2) รายงานการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯประจําเดือน (3) สื่อสาร

ใหความรูเก่ียวกับควบคุมภายใน ผานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน ครั้งท่ี 1/2565 ณ วันท่ี 28 

มีนาคม 2565 (4) รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน ครั้งท่ี 1/2565 ณ วันท่ี 28 มีนาคม 2565 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5  

และรายงานวาแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องสําหรับการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (Business Continuity 

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

เรียบรอยแลวสามารถดูขอมูลไดท่ี https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565 และ https://cic.anamai.moph.go.th/web-

upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.1/BCP65.pdf  

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


4 
สําหรับเกณฑการประเมินรอบ 5 เดือนหลัง ระดับท่ี 1 ขอ1.2 ใหมีเอกสารสรุปการสือสารแผน BCP ซ่ึงไดสื่อสาร

แผนดังกลาวไปแลวในการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี 6 เม่ือวันท่ี 31 มี.ค.65 ดูรายละเอียดไดท่ี 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_1/2.1_Business-Continuity-Plan_BCP.pdf 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.2 ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางานมี

ชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

นางสาวพัทธนันท วังเสนา รายงานเสนอขอมูลสําหรับนําเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC  

ในเดือน เม.ย. 65 วามีการดําเนินการคือ รายงานการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯประจําเดือน 

และแจงท่ีประชุมใหทราบวาคณะกรรมการHWP ระดับกรม มีกําหนดเขาตรวจประเมินหนวยงาน ตามเกณฑ

ประเมิน 5ส.และHWP ในวันท่ี 29 มิ.ย. 65 เวลา 09.00 น. เปนตนไป ซ่ึงเปนการตรวจประเมินรอบ 5 เดือน

หลัง พรอมเสนอท่ีประชุมใหวันท่ี 24 มิ.ย. 65 เปนวัน Big cleaning Day เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการ

ตรวจประเมินฯดังกลาว รวมถึงเชิญชวนใหเจาหนาท่ีทุกคนรวมกรอกผลการออกกําลังกายผาน“กาวทาใจ 

Season4” เพ่ือสะสมแตมสุขภาพ ซ่ึงปดการรับผลในวันท่ี 11 พ.ค. 65 ท้ังนี้จะประกาศผลผูมีแตมสะสมสูงสุด

และมอบรางวัลในการประชุมศรป. ครั้งท่ี 8 /65  และมีการติดตาม BMIพรอมเฝาระวังกลุมเสี่ยง การยืด

เหยียดระหวางวัน การออกกําลังกาย โดยในระดับท่ี 5 จะใชกิจกรรมในระดับดีมากของเกณฑ HWP. จํานวน 2 

กิจกรรมมาใชทําการวิเคราะห ประเมินประสิทธิผลการดําเนินกิจกรรมคือ (1).กิจกรรมการประเมินภาวะ

โภชนาการ (2) กิจกรรมทางกาย/ออกกกําลังกาย  ซ่ึงจะใหบุคลากรทุกทานมีสวนรวมในการประเมิน  

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 

มติท่ีประชุม รับทราบ และลงมติเห็นชอบใหวันท่ี 24 มิ.ย. 65 เปนวัน Big cleaning Day  

5.1.2.3 ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ  

นางสาวสมประสงค ภาผล เสนอขอมูลรายงานการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ

ประจําเดือน สําหรับนําเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในรอบเดือน เม.ย. 65 ผานคณะกรรมการ

ติดตามเรงรัดการเบิกจายฯ วาจะดําเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผน จํานวน 3 กิจกรรม ไดแก (1) 

กิจกรรมท่ี 5. รายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันท่ี 15 ของทุกเดือน และนําข้ึน 

เว็บไซตหนวยงาน ภายในวันท่ี 20 ของทุกเดือน เนื่องจากไมสามารถดึงขอมูลผลการเบิกจายจากระบบ GFMIS 

ทุกวันท่ี 15 ของเดือนเม.ย. 65 จากกองคลังได และกองคลังไดแจงผานไลนกลุม “รายงานงบประมาณ” วา

เพราะระบบ New GFMIS Thai มีความคาดเคลื่อนของงบประมาณท่ียกยอดไปของหนวยงานสวนกลาง และ

อยูระหวางการแกไข จึงอนุโลมเลื่อนการจัดทํา รบจ. ประจําเดือน เม.ย. 65 จากภายในวันท่ี 20 เม.ย.65 เปน 

ภายในวันท่ี 10 พ.ค.65 (2) กิจกรรมท่ี 6. ประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการประชุมนําข้ึนเว็บไซตหนวยงาน (3) กิจกรรมท่ี 7. รายงาน

ผลการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัด ตามคํารับรองฯ และแสดงหลักฐานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนฯ 

ผานการประชุมประจําเดือนของหนวยงาน นําข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป    

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 

มติท่ีประชุม รับทราบและอนุมัติตามเสนอ 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_1/2.1_Business-Continuity-Plan_BCP.pdf
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5.1.2.4 ตัวชี้วัดท่ี 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)  

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย รายงานวากลุมใดมีแผนการปรังปรุง Flow Chart ใหมใหแจง

ผูรับผิดชอบ รวมไปถึงองคความรูท่ีพัฒนางานภารกิจของตนเอง และการดําเนินการการเตรียมตัวการเขารวม

ประกวดผลงาน Go Aboard Flowอยูในระหวางพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบนําเสนอใหกระชับและเขาใจงาย 

ตอไป    

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.5 ตัวชี้วัดท่ี 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นางสาวปนอนงค เครือซา และนางสาวศิรินันต ทุนทรัพย เสนอขอมูลสําหรับนําเขาระบบรายงาน

ตัวชี้วัดในระบบ DOC 5 เดือน เม.ย. 65 ไดแก (1) มีการรายงานผลผลิตของกิจกรรมท่ีดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการแลว ณ เดือนเม.ย.65 (2) รายงานแผนบริหารความเสี่ยงในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของ

หนวยงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.6 ตัวชี้วัดท่ี 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

นางสาวมนสินี น้ําจันทร รายงานท่ีประชุมทราบผลการดําเนินงานกิจกรรมในเดือน เม.ย. 65 ดังนี้ (1) 

เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2565 ไดมีการประชุมทีมผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 2.6 เพ่ือวิเคราะห ทบทวนสถานการณ

ปญหาการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของศรป.และ วิเคราะห Gap 1 ประเด็นจากผลคะแนนการ

ประเมินการรับรู IIT ของ ศรป. (2) ไดจัดทํารายงานผลการวิเคราะ Gap ดังกลาวในขอ 1 และเสนอแผนการ

ขับเคลื่อนตัวชี้วัด เพ่ือท่ีประชุมรับทราบและรวมใหขอคิดเห็นและเพ่ือเสนอผูอํานวยการลงนามอนุมัติตอไป 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 

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 

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

ไดรับโอนในมือจํานวนท้ังสิ้น 670,855.00 บาท หักยอดเบิกจายสะสมจํานวน 591,859.35 บาท หักกันเงิน

PO จํานวน 8,161.25 บาท หักกันเงินเดือนพนักงานขับรถยนตเดือนเม.ย.- ก.ค. จํานวน 49,920.00 บาท 
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ดังนั้นเงินคงเหลือหลังกันสําหรับดําเนินงานในไตรมาส 3 จํานวน 20,914.40  บาท กรณีเงินไมเพียงพอ

สําหรับดําเนินกิจกรรมตามแผนฯ คณะกรรมการฯเสนอใหบริหารจัดการดําเนินกิจกรรมโดยใชเงินทดรอง

ราชการของหนวยงานไปพลางกอน 

มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบใหดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการใหยอดเบิกจายใกลเคียงกับ

เปาหมายของกรมอนามัยมากท่ีสุด 

5.3 พิจารณาประเด็นคุณธรรมเพ่ิมเติม 

นางสาวสมประสงค ภาผล ในฐานะคณะทํางานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือ 

ระหวางประเทศ เสนอท่ีประชุมพิจารณาสืบเนื่องจากการกําหนดเปาหมายคุณธรรม “ปญหาท่ีอยากแก ความดี

ท่ีอยากทํา”  3 ประเด็น คือ 1. พอเพียง 2.จิตอาสา จิตบริการ 3.วัฒนธรรมองคกร HEALTH นั้น เพ่ือแสดงถึง

ความมุงม่ันในการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร ศรป. จึงขอเสนอประเด็นคุณธรรม

เพ่ิมเติมอีก 3 ประเด็น ไดแก (1).ยึดม่ันในหลักศาสนา (2) วิถีวัฒนธรรม (3) รักษาสิ่งแวดลอม   

มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบ 

5.4 การติดตามประเมินผลสําเร็จ เพ่ือทบทวน ปรับปรุงแผนสงเสริมคุณธรรมขององคกรใหมี

คุณภาพและบรรลุคุณธรรมเปาหมายท่ีกําหนด 

นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานวาคณะทํางานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ ขอเสนอรางจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (ฉบับปรับปรุง

ครั้งท่ี1) ใหสอดคลองกับเกณฑตามแบบประเมินองคกรคุณธรรมของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สําหรับหนวยงานระดับกองหรือเทียบเทา) ในเกณฑประเมินขอท่ี 5 

กําหนดใหองคกรมีการทบทวน ปรับปรุงแผนสงเสริมฯขององคกรท่ีมีคุณภาพ ท้ังนี้คณะทํางานฯจึงขอเสนอ

กิจกรรมเพ่ิมเติม ไดแก (1) ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย (2) กําหนดประเด็นคุณธรรมเพ่ิมเติม ท่ีสอดคลองกับ

ประเด็นคุณธรรมเปาหมาย 3 มิติ ไดแก 1. ยึดม่ันในหลักธรรมศาสนา 2. ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  3. รักษา อนุรักษสิ่งแวดลอม และประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10 

มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบ 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  

6.1 รายงานความคืบหนาการปรับปรุงขอมูลขาวประชาสัมพันธในเว็บไซตภาษาอังกฤษของ 

กรมอนามัย 

นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ รายงานวาไดปรับปรุงแกไขสวนในของขาวประชาสัมพันธในเว็บไซต

ภาษาอังกฤษของกรมอนามัยเรียบรอยแลว ท้ังนี้สามารถเขาไปดูขอมูลเพ่ือรวมกันชวยทบทวน ตรวจสอบ และ

ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน และกรณีตองการปรับปรุงขอมูลในสวนอ่ืนๆ สามารถประสานงานกับ 

กองแผนงาน เพ่ือขอสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลเพ่ิมเติมได 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.2 กําหนดวันประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศครั้งตอไป 

นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กําหนดใหจัดประชุม 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี 8/2565 ในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2565  
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มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.3 การจัดทําแผนทดสอบภาษาอังกฤษ 

นางสาวนัยนา ใชเ ทียมวงศ  ผู อํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ มอบหมายให 

นางสาวมนสินี น้ําจันทร จัดทําแผนทดสอบภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรกรมอนามัย ดังกลาว  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.4 รายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

นางสาวสมประสงค ภาผล  รายงานวาคณะทํางานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ ไดจัดทํารายงานฯ โดยมีกิจกรรมท่ีขับเคลื่อนตามแผนฯ ณ วันท่ี 21 เมษายน 2565 ไดแก (1) 

กิจกรรมท่ี 9 รายงานผลการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตฯ (2) กิจกรรมท่ี 14 โครงการสงเสริมคานิยม ความ

ผูกพัน และวัฒนธรรมองคกร รายละเอียดตามเอกสารแนบ 11 

6.5 การประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของกรมอนามัย 

ครั้งท่ี 2/2565  

นางสาวสมประสงค แจงท่ีประชุมทราบเรื่องการประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนคุณธรรมและ 

ความโปรงใสในการดําเนินงานของกรมอนามัย ครั้งท่ี 2/2565 ซ่ึงกองการเจาหนาท่ีไดจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 19 

เมษายน 2565 ในการประชุมดังกลาว ผูจัดไดสื่อสารใหคณะทํางานไดรับทราบหลักเกณฑการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตามท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดประกอบดวย เกณฑการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ภายใตเครื่องมือการประเมิน 3 

เครื่องมือ ดังนี้ (1) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) (2) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก(External Integrity and 

Transparency Assessment : EIT) (3) แบบตรวจการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ (Open Data Integrity 

and Transparency Assessment : OIT) 

 

 

ปดประชุมเวลา 14.00 น. 

 

 

ผูจดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค ภาผล 

นักจัดการงานท่ัวไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ทางาม 

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานอํานวยการ 
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ประเภทงบ/รายการ
จ านวนรับจัดสรร

ผลการเบกิจา่ย * ผา่น

 GFMIS กองคลัง

* แยกตามประเภท

งบประมาณ

PO 

 คงเหลอื

อยูร่ะหวา่ง

ด าเนนิการ+ยังไม่

ผา่นGF ทกุกรณี

งบประมาณคงเหลอื

 หักPOไวแ้ลว้ =

คงเหลอืหลังกัน 

D-Fin

% เบกิจา่ย  %เรง่รัด เงนิทีต่อ้งเรง่รัด % PO  % คงแหลอื
กันเงนิ

คาดการณ์เบกิจา่ย

คงเหลอื (คนืกรมสิน้

ปีงบประมาณ)

1.งบด าเนนิงาน             884,500.00               591,859.35                    8,161.25                         -   284,479.40          66.91                        34.91            308,819.35        0.92             32.16                                                      -                  292,640.65
แผนบรูณาการพัฒนาศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ  

670,855.00            591,859.35              8,161.25                   -                      194,834.40          88.22                                         78,995.65




1.1 กองคลัง โอนเงนิครัง้ที ่1 ภายใต ้แผนบรูณา

การพัฒนาศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ ผลผลติที ่2 : 

โครงการพัฒนาศกัยภาพและบรกิารสง่เสรมิสขุภาพ

ประชาชนกลุม่วัยเรยีนวัยรุน่ กจิกรรมหลัก: สง่เสรมิ 

สนับสนุน ระบบสาธารณสขุทีเ่ชือ่มตอ่กับโรงเรยีน

หรอืสถานศกึษา (50%)

            442,250.00  




1.4 กองคลัง โอนเงนิครัง้ที2่ ภายใต ้แผนบรูณาการ

พัฒนาศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ ผลผลติที2่ : 

โครงการพัฒนาศกัยภาพและบรกิารสง่เสรมิสขุภาพ

ประชาชนกลุม่วัยเรยีนวัยรุน่ กจิกรรมหลัก: สง่เสรมิ 

สนับสนุน ระบบสาธารณสขุทีเ่ชือ่มตอ่กับโรงเรยีน

หรอืสถานศกึษา

            216,125.00  

1.2 กองคลัง โอนเงนิงบประมาณกองจ. ให ้ภายใต ้

แผนบรูณาการพัฒนาศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ 

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 ้

แผนบรูณาการพัฒนาศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ 

ผลผลติที ่1

12,480.00                              12,480.00 -                     1.41                         

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

รวมทกุประเภทงบ 884,500.00            591,859.35              8,161.25                   -                      284,479.40          66.91                        57.91            512,254.35        0.92             32.16                    -                                               284,479.40

***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            45,842.00                   12,030.00      

เป้าหมายกรม (%) *หมวดอบรม ปช.สมัมนาฯ 50
ผลเบกิจา่ย (%) *หมวดอบรม ปช.สมัมนาฯ 50.71                       
เป้าหมายกรม (เงนิ) *หมวดอบร มปช.สมัมนาฯ 448,490.00               
ผลเบกิจา่ย เงนิ) *หมวดอบรม ปช.สมัมนาฯ 454,830.05               

สรุปสถานการณท์ีพ่บ (5) ประมาณการณ ์เบกิจา่ยสะสม เม.ย.-65

งบประมาณรบัโอนในมอื รวม 670,855.00            

(1)  งบด าเนนิงาน  (เงนิสดในมอื) 670,855.00            บาท เบกิจา่ยสะสม  *ใบส าคญัลงคลงั* 591,859.35            

       รอ้ยละเงนิสดในมอื จากงบภาพรวม (884,500) 75.85                     % คงเหลอื หลงั หกัเบกิจา่ยสะสม 78,995.65              

       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 70,834.40              

 - สถานะเบกิจา่ยภาพรวมสะสม (จ านวนเงนิ) 591,859.35            บาท

ผลตา่ง +สูงกวา่เป้า - ต า่กวา่เป้า 71,610.95              บาท หกั กนัเงนิเดอืน พขร. เม.ย -ก.ค. 4 เดอืน 49,920.00              

 - เป้าหมายรอ้ยละเบกิจา่ย เดอืน เม.ย. 65 58.00                     % คงเหลอื  *เงนิในมอื* 20,914.40              

 - สถานะเบกิจา่ยภาพรวมสะสม (รอ้ยละ) 65.98                     % หกั คนืเงนิยมืจาก กพร. 12,480.00              

ผลตา่ง +สูงกวา่เป้า - ต า่กวา่เป้า 7.98                       % คงเหลอื *เงนิในมอื* ณ เดอืนม.ิย. 65 8,434.40                

  - หกั ยอดกนั PO ทกุรายการ 8,161.25                (7) ตรวจทานยอดเบกิจา่ยในระบบ DOC รบัรูก้จิกรรมตามแผนฯ *ไมร่บัรูย้อดในGFMIS*

 - รอ้ยละของยอดกนั POทกุรายการ 0.91                       % DOC สะสม 591,859.35

 - งบคงเหลอืหลงักนั PO ทกุรายการ 296,959.40            บาท ใบส าคญัสง่กองคลงัแลว้ สะสม 591,859.35            

 - รอ้ยละคงเหลอืหลงักนั 33.11                       ผลตา่ง -                         

สรุปทะเบยีนคมุการเบกิจา่ย และประมาณการเบกิจา่ย 

              455,379.35 8,161.25                   194,834.40          51.48                        

somphrasong.p
Textbox
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กจิกรรม แผน ผล คงเหลอื สถานะ

1.โครงการบรหิารจัดการหน่วยงาน 254,300.00            117,029.30              137,270.70               อยูร่ะหวา่ง

2.โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรกรมอนามัยมุง่สู่

สากล
425,498.00            419,960.05              5,537.95                   เสร็จส ิน้

3.โครงการสนับสนุนการด าเนนิงานความรว่มมอื

ระหวา่งประเทศภายใตก้รอบความรว่มมอืตา่งๆ
61,380.00              25,850.00                35,530.00                 อยูร่ะหวา่ง

4.โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารพัฒนาแผน

ยทุธศาสตร ์ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย
27,800.00              9,020.00                 18,780.00                 อยูร่ะหวา่ง

5.โครงการพัฒนาระบบขอ้มลู ดา้นความรว่มมอื

ระหวา่งประเทศ กรมอนามัย
40,000.00              20,000.00                20,000.00                 อยูร่ะหวา่ง

6.โครงการสนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางอาเซยีนตามพรบ. ของกพ75,522.00              -                         ยังไมเ่คลือ่นไหว

884,500.00            591,859.35              217,118.65               

กจิกรรม แผน ผล คงเหลอื
1.1จา้งพนักงานขบัรถยนตร์าชการ 149,760.00            74,880.00                74,880.00                 
1.2จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร จา้งซอ่มแซมครภัุณฑ์

 ส านักงาน อปุกรณ์คอมพวิเตอร ์ซอ่มยานพาหนะ 

คา่ผา่นทางพเิศษ จา้งแปลเอกสาร

30,000.00              8,021.10                 21,978.90                 

1.3จัดซือ้วัสดสุ านักงานเพือ่ใชด้ าเนนิงานภายใน

หน่วยงานและโครงการอบรม/ประชมุของหน่วยงาน (

 คา่หนังสอืพมิพ,์ วัสดสุ านักงาน + วัสดคุอมพวิเตอร,์

 คา่น ้าบรโิภค, คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ+จา้งถา่ยเอกสาร)

31,720.00              8,160.20                 23,559.80                 

1.4การพัฒนาบคุลากร การประชมุ อบรม สมัมนา 

(คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ และคา่ใชจ้า่ย

ในการเขา้รว่มประชมุ/อบรม/สมัมนา ของ

ผูอ้ านวยการเจา้หนา้ทีศ่นูยค์วามรว่มมอืระหวา่ง

ประเทศ ,คา่ลงทะเบยีน, คา่ผา่นทางพเิศษ)

42,820.00              25,968.00                16,852.00                 

254,300.00         117,029.30           137,270.70            

1.โครงการบรหิารจดัการหนว่ยงาน
 -

 50,000.00

 100,000.00

 150,000.00

 200,000.00

 250,000.00
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ผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคล่ือนการดำเนินงาน 

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

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศไดติดตอประสานงานกับเจาภาพตัวชี้วัดที่ 1.31 เพื่อขอ Username และ Password สำหรับใชในการนำเขาชุดขอมูลที่มีคำอธิบายขอมูล 

(Metadata) ซึ่งทางคุณธนพล กลุมพัฒนาระบบขอมูล กองแผนงาน ไดเสนอใหศูนยความรวมมือระหวางประเทศ เขาหารือเกี่ยวกับเกณฑการประเมินในรอบ 5 เดือนหลัง เพื่อสรางความ

เขาใจตรงกัน กอนนำชุดขอมูลบันทึกเขาในระบบ Anamai Data catalog ตอไป  

ลำดับ

ท่ี 
กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 ศึกษา/วิเคราะหขอมูลและแนวทางการพัฒนาระบบบัญชีขอมูล 

เพ่ือนำไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 

พ.ย. 64 1 เรื่อง ดำเนินการแลวเสร็จ 

2 จัดทำเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของระบบบัญชีขอมูล 

(Data Catalog) 

พ.ย. 64 1 ฉบับ ดำเนินการแลวเสร็จ 

3 จัดทำเอกสารกำหนดนโยบายการ ดำเนินการพัฒนาระบบบัญชีขอมูล  

(Data Catalog) 

ธ.ค. 64 1 ฉบับ ดำเนินการแลวเสร็จ 

4 คัดเลือกชุดขอมูลเพ่ือการจัดทำระบบบัญชีขอมูลท่ีความสอดคลองกับภารกิจ

หลักและระบบงานท่ีสำคัญของหนวยงาน 

ธ.ค. 64 1 ระบบงาน ดำเนินการแลวเสร็จ 

5 จัดทำรายชื่อชุดขอมูล (Data set) ท่ีมีความสัมพันธกับภารกิจหลัก 

และระบบงานท่ีสำคัญของหนวยงาน 

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

6 จัดทำคำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ตามมาตรฐานของสพร. กำหนด  

(14 รายการ) 

ก.พ. 65 1 รายการขอมูล ดำเนินการแลวเสร็จ 

7 นำเขาชุดขอมูลท่ีมีคำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ตามมาตรฐานของสพร. 

กำหนด ในระบบบัญชีขอมูลกลางของกรมอนามัย 

มี.ค. - ก.ค. 65 1 รายการขอมูล อยูระหวางดำเนินการ 
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ลำดับ

ท่ี 
กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 

8 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ  

ผานการประชุมประจำเดือนของหนวยงาน  

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

ในท่ีประชุมศรป. 

ดูรายงานการประชุมศรป. ครั้งท่ี 7 
 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report7_2565.pdf


หน้า 1 จาก 1 

 

รายงานผลการติดตามกำกับตัวช้ีวัด 1.39 ประจำเดือน เมษายน 2565 

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศมีกิจกรรมแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพ่ือยกระดับ
ความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศ              
เพื่อรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย ทั้งหมด ๑5 กิจกรรม ในเดือน เมษายน ๒๕๖5 ได้ดำเนินการ
ทั้งหมด 2 กิจกรรม รายละเอียดการดำเนินการในเดือนนี้ปรากฏดังตาราง 

กิจกรรม หลักฐาน 
1. สร้างแบบการประเมินสมรรถนะ (Global 

Health Competency) 
- แบบประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM 

รอบ 5 เดือนหลัง (Link) 
2. รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตาม          

คำรับรองฯ ประจำเดือน 
- เอกสารฉบับนี้ และได้รายงานผลในที่ประชุม

ศูนยค์วามร่วมมือระหว่างประเทศ  
ครั้งที ่7/2565 วันที่ 21 เมษายน 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย 
นางสาวมนสินี น้ำจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 เม.ย. 2565 

somphrasong.p
Textbox
เอกสารแนบ 3

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/1.39_Competency_Assessment_AAM_R2.pdf


แบบประเมินสมรรถนะ A2IM รอบ 5 เดือนหลัง 
(เฉพาะการวิเคราะห์ Assessment Advocacy และ Management) 

คำอธิบาย  
แบบประเมินสมรรถนะ A2IM (เฉพาะการวิเคราะห์ Assessment Advocacy และ Management) 

ปรับปรุงมาจากแบบประเมินสมรรถนะ A2IM ของกองการเจ้าหน้าที่  ที่ประกอบไปด้วย Assessment 
Competency (สมรรถนะด้านการประเมิน) Advocacy Competency (สมรรถนะด้านการชี้นำเชิงกลยุทธ์) 
Intervention Competency (สมรรถนะด้านการปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ) และ
Management and Governance Competency (สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ อภิบาลระบบ) 

แบบประเมินสมรรถนะ A2IM (AAM) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัย
ในการดำเนินงานด้านต่างประเทศเพ่ือรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย โดยศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ได้นำแบบประเมินสมรรถนะ A2IM มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้ประเมินตนเอง 
และจะได้นำผลการตอบแบบประเมินไปใช้ประโยชน์ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยใน                 
การดำเนินงานด้านสุขภาพโลกต่อไป 

สมรรถนะ หมายถึง กลุ่มของทักษะความรู้ความสามารถ รวมทั้งพฤติกรรม คุณลักษณะ และทัศนคติ
ที่บุคลากรจำเป็นต้องมีเพื่อปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเพื่อบรรลุผลสำเร็จตรงตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร  

ขีดสมรรถนะในการดำเนินงานด้านสุขภาพโลก (Core Global Health Competency) หมายถึง  
1. มีความรู้ด้านสุขภาพโลก 
2. มีทักษะในการดำเนินงานด้านสุขภาพโลกที่จำเป็น คือ การพัฒนานโยบาย การวิเคราะห์  

การบริหารจัดการ 
3. มีทักษะทางสังคม (Soft Skill) คือ ทักษะการเจรจาต่อรอง ทักษะการใช้ภาษาและสื่อสาร 

ทักษะในการโน้มน้าว ทักษะการให้ความร่วมมือและตระหนักทางด้านการเมือง เพื่อรองรับ
การปฏิบัติด้านสุขภาพโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำชี้แจง  
โปรดเลือกระดับของตำแหน่งงานของท่าน และพิจารณาโดยทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับความ

เป็นจริงมากที่สุด (น้อยที่สุด = 1, น้อย = 2, ปานกลาง = 3, มาก = 4, มากที่สุด = 5) 
 

แบบประเมินสมรรถนะ A2IM รอบ 5 เดือนหลัง 
(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/พรก.) 

 

 
https://bit.ly/3xdNRyN  

 
แบบประเมินสมรรถนะ A2IM รอบ 5 เดือนหลัง 

(อาวุโส/ชำนาญการ) 
 

 
https://bit.ly/3uqVqQW  

 
แบบประเมินสมรรถนะ A2IM รอบ 5 เดือนหลัง 

(ชำนาญการพิเศษ) 
 

 
https://bit.ly/3NYzvIz   

 



เอกสารแนบ 4 

1 

ผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคล่ือนตัวช้ีวัดท่ี 1.40 ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย (เมษายน 2565) 

ลำดับ

ท่ี 
กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
เปาหมาย 

ผลการดำเนินการ 

หมายเหตุ อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

แลว 

1 รวบรวมขอมูลเก่ียวกับงานดานตางประเทศของกรมอนามัย 

นำมาวิเคราะหเพ่ือกำหนดมาตรการและวางแผนขับเคลื่อน 

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

กำหนดประเด็นความรู มาตรการ และแผน

ขับเคลื่อน (รายละเอียดตามตัวชี้วัดท่ี 1.40) 

2 รวบรวมขอตกลง เอกสารกรอบความรวมมือระหวาง

ประเทศจากหนวยงานตางๆ 

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

ประชุมศรป.ครั้งท่ี 4/2565 (ดูรายงานการประชุม) 

- ไดจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะหขอมูล กรอบ

ความรวมมือระหวางประเทศตางจากหนวยงาน

ตางๆ (รายละเอียดตามตัวชี้วัดท่ี 1.40) 

- สรุปกรอบความรวมมือระหวางประเทศดาน

สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของกรม

อนามัย (รายละเอียดตามตัวชี้วัดท่ี 1.40) 

3 รวบรวม กำกับ ติดตามขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ

จากหนวยงานตางๆ ในท่ีประชุมคณะกรรมการความรวมมือ

ดานตางประเทศ กรมอนามัย 

มี.ค., มิ.ย. 65 2 ครั้ง   สรุปรายงานการประชุมประชุมคณะกรรมการความ

รวมมือดานตางประเทศ กรมอนามัย ครั้งท่ี 1/65  

(ดูรายงานการประชุม) 

4 สื่อสาร ประชาสัมพันธวิธีการเขาถึงและใชงานระบบ

ฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศในท่ีประชุม

คณะกรรมการความรวมมือดานตางประเทศ กรมอนามัย 

มี.ค., มิ.ย. 65 2 ครั้ง   สรุปรายงานการประชุมประชุมคณะกรรมการ

ความรวมมือดานตางประเทศ กรมอนามัย  

ครั้งท่ี 1/65 (ดูรายงานการประชุม) 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report4_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565
https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565
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/Report%20Committee%20Meeting1-65.pdf


เอกสารแนบ 4 

2 

ลำดับ

ท่ี 
กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
เปาหมาย 

ผลการดำเนินการ 

หมายเหตุ อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

แลว 

5 พัฒนาระบบฐานขอมูลและนำเขาขอมูลความรวมมือ

ระหวางประเทศ ท่ีสามารถนำไปใชสนับสนุนการทำงานของ

บุคลากรภายในกรมอนามัย 

มี.ค. - ก.ค. 65 

(ก.ค. 65) 

1 ระบบ   ดำเนินการเรียบรอยแลว  

6 จัดทำคูมือการใชงานระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวาง

ประเทศ 

มี.ค. - พ.ค. 65 

(พ.ค. 65) 

1 ชุด   อยูระหวางดำเนินการ 

7 รายงานการติดตามความคืบหนาการดำเนินงานตัวชี้วัดในท่ี

ประชุมประจำเดือนของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

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

การดำเนินงานในท่ีประชุมศรป.ครั้งท่ี 7/2565  

(ดูรายงานการประชุม) 

8 การประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอความ

รวมมือระหวางประเทศ 

ก.ค. 65 1 ครั้ง   
ยังไมถึงกำหนดการดำเนินงาน 

9 สรุปและวิเคราะหผลผลิต (output) และผลลัพธ 

(outcome) ของการดำเนินงานตัวชี้วัดทุก 5 เดือน 

ก.พ., ก.ค. 65 2 ครั้ง   สรุปและวิเคราะหผลผลิต (output) และผลลัพธ 

(outcome) ของการดำเนินงานตัวชี้วัด 

- รอบ 5 เดือนแรก 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report7_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_40/1.40_4Output-and-5Outcome-R1.pdf


 

รายงานติดตามผลการดำเนินงานตัวช้ีวัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

ประจำเดือน เมษายน 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 )  
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https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/procurement/Internal%20Control%20Committee65.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/procurement/internal%20control_64.pdf


-2- 
 

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) 

กิจกรรมมีระยะเวลาดำเนินงานเม่ือสิ้นสุด 31 มีนาคม. 2565  

☑  เม.ย. 65 ดำเนินการแลว (รายละเอียดคลิ๊กแนบ Link ) 

 

 

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/Form-PK5-65(R1).pdf
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 เปาหมาย 

(หนวยนับ) 

ระยะเวลา 

เริ่มตน – 

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 

☑  ครั้งท่ี 6 เม.ย.65 ดำเนินการแลว รายละเอียดตามรายงาน

การประชุม ศรป. ครั ้งท่ี 7/65 วันท่ี 21 เม.ย.65 วาระท่ี 

5.1.2.1 ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน

และแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP) ดาวนโหลด 

🗌🗌 พ.ค. - ก.ค.65 อยูระหวางดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
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ท่ี กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย 

(หนวยนับ) 

ระยะเวลา 

เริ่มตน – 

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

พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงานยุคใหมเพ่ือ

องคกรโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565ระหวางวันท่ี  

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

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ดาวนโหลด 

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
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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☑ เม . ย . 65  โดยส ื ่ อสาร ให  ความร ู  ผ  านการประชุม

คณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามการ

ประเมินระบบควบคุมภายใน ครั ้งท่ี 1/2565 ในวันท่ี 28 

มีนาคม 2565 (รายละเอียดคลิ๊กแนบ Link ) 

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 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุม

ภายในและคณะกรรมการติดตามการประเมินระบบควบคุม

ภายใน  คร ั ้ งท ี ่  1 /2565 ในว ันท ี ่  28  ม ีนาคม 2565                       

(รายละเอียดคลิ๊กแนบ Link ) 

 

  

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/procurement/Internal-Control-0938.01.1.42.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/procurement/Internal-Control-0938.01.1.42.pdf


เอกสารแนบ 6 
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


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 ่
 ม.ิย.65 ยงัไมถ่งึรอบ
ระยะเวลาด าเนนิการ 

9 กจิกรรมการตรวจสขุภาพประจ าปี 
(ภายใน ม.ิย.65) 

13 คน พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

 รอผลตรวจสขุภาพ 

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 

ด าเนนิการแลว้ 

คลิ๊กทีน่ี ่

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  5เดอืนแรก คลิ๊กทีน่ี ่
 5เดอืนหลังยังไมถ่งึรอบ 

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 ่
 เม.ย.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 การวเิคราะหผ์ลการตอบแบบ
ประเมนิภาวะสขุภาพบคุลากรกรม
อนามยั (ภาคผนวก ง) 

1 ฉบบั 1-31 ม.ีค.
65 

Partnership 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน การ
พัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู ่

น่าท างาน ฯ 

 คลิ๊กทีน่ี ่
 

19 การวเิคราะหผ์ลการตอบแบบ
ประเมนิคณุภาพชวีติการท างานของ
บคุลากรกรมอนามยั 

1 ฉบบั 1-31 ม.ีค.
65 

Partnership  คลิ๊กทีน่ี ่

20 ทบทวนมาตรฐานการปฏบิตังิาน 
SOP ตัวชีว้ดัที ่2.2  

1 ฉบบั 1- 31 ม.ีค. 
65 

Regulation and Legislation   คลิ๊กทีน่ี ่

21 กจิกรรมใหค้วามรูด้า้นสขุภาพ
อนามยัสิง่แวดลอ้มและความสมดลุ
ในชวีติการท างาน  

2 เรือ่ง ม.ีค. – ม.ิย.
65 

Advocate  คลิ๊กทีน่ี ่
 ยังไมถ่งึรอบด 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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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 
เม.ย.65 

5. จัดให้มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยมีข้อมูลเผยแพร่ข่าวสารให้เป็นปัจจุบันและกล่องรบัฟังความคิดเห็น  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 สนับสนุนอุปกรณ์การท้าความสะอาดช่องปาก 
     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 √ 
11.10√ 

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  
 



1 
 

  

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 
 

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 
ยังไมถ่งึระยะเวลาด าเนนิการ 

11.มกีารประเมนิภาวะโภชนาการ โดยใชค้า่ดัชนมีวลกายและวดัรอบเอว  
(ภาคผนวก จ) 

13 คน เก็บหลักฐานภายใน 15 ม.ิย.65 

12.กจิกรรมการประเมนิความเสีย่งตอ่การเกดิโรคเสน้เลอืดหัวใจและหลอดเลอืดของ
บคุลากรทีม่อีาย ุ35 ปีขึน้ไปดว้ยโปรแกรม CV Risk score 

1 ครัง้ ด าเนนิการแลว้ 



               

กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามยัส่ิงแวดล้อม และความสมดลุในชีวิตการท างาน 

เรื่องการลดน ้าหนักด้วย IF  [Intermittent Fasting] 

Intermittent  = เป็นช่วงๆ การท าเป็นพกัๆ ไม่ต่อเน่ือง   , Fasting = การจ ากดัหรืองดอาหาร 
สิ่งที่พงึได้รับจาก IF  คือ  
-Sirtuins [SIRTs] การยืดอาย ุยีนอดอยาก ยีนอายยืุน ยีนควบคมุการแก่ตวัของเซลล์ 
-Autophagy ขจดั/ชะลอความเส่ือม กระบวนการกลืนกินตวัเองของเซลล์เป็นกระบวนการส าคญัเม่ือเซลล์ต้องการ
สารอาหาร การติดเชือ้ หรือซอ่มแซมออร์แกแนลท่ีเกิดความเสียหาย 
-Metabolic Flexibility สร้างความยืดหยุ่นของระบบพลงังานในร่างกาย ส าคญัต่อการรักษาสมดลุพลงังานของ
ร่างกาย การท างานของสมอง ระดบัพลงังานและการป้องกนัโรค 

ช่วงเวลา Fasting diet นัน้แหล่งของคาร์โบไฮเดรตในร่างกายจะลดลง และไขมนัท่ีถกูเก็บ ถกูน าออกมาใช้เป็น
พลงังาน โดยประเภทท่ีได้รับความนิยมคือ จ ากดัเวลาทานอาหาร 8 ชัว่โมง และอดอาหาร 16 ชัว่โมง 

การจัดสัดส่วนจาน 2:1:1 

แบ่ง “จานอาหารเป็น 4 สว่น แลว้แบ่งปรมิาณอาหารลงในจานตาม

สดัสว่น และเสรมิดว้ย ผลไม ้1 สว่น/มือ้ + นมจดื 1 แกว้/วนั หรอืโย

เกริต์ รสธรรมชาต ิมือ้ไหนก็ได ้

ทัง้นี ้ลดการกนิมือ้จบุจบิ 
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การประเมนิภาวะโภชนาการ 

วธิทีี ่1 ค านวณจากคา่ดชันีมวลกาย (BMI)  

สตูร ดชันีมวลกาย BMI     =       น 
้าหนัก(กโิลกรมั)                         

                                                 ส่วนสูง(เมตร) x ส่วนสูง (เมตร) 

วธิทีี ่2 เปรยีบเทยีบ เสน้รอบเอว กบั ส่วนสูงหารสอง (อว้นลงพุง) โดย 
1.วดั “เสน้รอบเอว (ซม.)   
2.ค านวณ “ส่วนสูง (ซม.) หาร 2   
3.เปรยีบเทยีบ “เสน้รอบเอว”กบั “ส่วนสูง” หาร 2 
 
เทคนิค การดแูลน ้าหนักตวั 
-เลอืกน ้าหนักทีอ่ยู่ในชว่งเกณฑ ์BMI ปกต ิมา 2 ตวัเลข 
  ตวัเลข 1 น ้าหนักทีใ่ช ่ “รกัษาไวใ้หค้งที”่ 
  ตวัเลข 2 น ้าหนักจุดวกิฤต อาจใกลเ้สีย่ง เกนิ BMI ปกตแิลว้ 
-ช ัง่น ้าหนักตวัเป็นประจ า 
-หากช ัง่น ้าหนักถงึจดุวกิฤต ควรรบีหนักลบัมาดแูลตวัเอง 
*เป็นวธิกีารป้องกนัไม่ใหน้ ้าหนักเลยไปเกนิจดุทีจ่ะหนักลบัมาลดไดท้นั 

วทิยากรจากส านักโภชนาการ 

นายภาสกร สรุะผดั นักวชิาการสาธารณสขุปฏบิตักิาร  (เป็นนักก าหนดอาหารวชิาชพี) 

นางสาวนาตยา องัคนาวนิ นักโภชนาการช านาญการ 

ผูเ้ขา้รบัการอบรม : บุคลากรศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ 

น.ส.พทัธนันท ์วงัเสนา นักวชิาการพสัดุ 



การวเิคราะห์สรุปผลการประเมนิความเส่ียงต่อการเกดิโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด  

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้วยโปรแกรม CV risk  score  

 การประเมินความเส่ียงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหวัใจและหลอดเลือดของบุคลากรท่ีมีอาย ุ35 ปีข้ึนไป ดว้ย
โปรแกรม CV Risk score  Thai CV risk score (mahidol.ac.th)   

1. ขอ้มูลทัว่ไป จ านวนบุคลากรท่ีมีอาย ุ35 ปีข้ึนไป จ านวน 8 คน จากจ านวนทั้งหมด 13 คน แบ่งเป็น เพศชาย จ านวน 2 คน 

 และเพศหญิง จ านวน 6 คน 

2. ผลลพัธ์ท่ีได ้

ล ำดับ ชื่อ % ควำมเส่ียงต่อกำรเกิดโรคฯ
ในระยะเวลำ 10 ปีของท่ำน 

จัดอยู่ในกลุ่ม
ควำมเสี่ยง 

ค ำแนะน ำ 

1 น.ส.นยันา ใช้เทียมวงศ์ 7.91% เส่ียงนอ้ย ควรออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ รับประทานผกัผลไมเ้ป็น
ประจ า ลดน ้ าหนกัใหอ้ยูใ่นเกณฑป์กติ และตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 

2 นางจารุมน บญุสงิห์ 14.38% เสีย่งปานกลาง ควรออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ รับประทานผกัผลไมเ้ป็น
ประจ า ควบคุมระดบัความดนัโลหิตใหดี้ ลดน ้ าหนกัใหอ้ยู่
ในเกณฑป์กติ และควรไดรั้บการตรวจร่างกายประจ าปี
อยา่งสม ่าเสมอ 

3 น.ส.ป่ินอนงค์ เครือซ้า 2.70% เส่ียงนอ้ย ควรออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ รับประทานผกัผลไมเ้ป็น
ประจ า ลดน ้ าหนกัใหอ้ยูใ่นเกณฑป์กติ และตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 

4 นายพศิน  พิริยหะพนัธุ์ 1.56% เส่ียงนอ้ย “ 

5 น.ส.จิราภรณ์  สุม่ติ๊บ 1.84% เส่ียงนอ้ย “ 

6 น.ส.สมประสงค์ ภาผล 1.21% เส่ียงนอ้ย “ 

7 น.ส.พทัธนนัท์  วงัเสนา 1.64% เส่ียงนอ้ย “ 
8 นายรังสรรค์ พนัธ์จบสงิห์ 6.83%    เส่ียงนอ้ย “ 

หมายเหต ุ(Disclaimer) 

-ผลลพัธ์ที่ได้ เป็นการประเมินความเสีย่งตอ่การเจ็บป่วยหรือเสยีชีวิตจากโรคเส้นเลอืดหวัใจตีบตนัและโรคเส้นเลอืดสมองตีบตนัในระยะเวลา 10 ปี

ข้างหน้า 

-ผลการประเมินและค าแนะน าทีไ่ด้รับจากโปรแกรมนีไ้มส่ามารถใช้แทนการตดัสนิใจของแพทย์ได้ การตรวจรักษาเพิ่มเติมหรือการให้ยารักษาขึน้อยู ่

กบัดลุยพินิจของแพทย์และการปรึกษากนัระหวา่งแพทย์และตวัทา่น  

-ผลการประเมินนีไ้มส่ามารถใช้กบัผู้ ป่วยโรคลิน้หวัใจหรือโรคหวัใจเต้นผิดจงัหวะได้ 

 

 

 

3. การแปรผลตามคา่ท่ีได้ 



กำรแปรผลโอกำสเส่ียงต่อกำรเกดิโรคเส้นเลือดหวัใจและหลอดเลือด 

   จ ำนวนคน ร้อยละ 

เขียว <10% ต ่ำ 7 87 

เหลือง 10-<20% ปำนกลำง 1 13 

ส้ม 20-<30% สูง 0 0 

แดง 0-<40% สูงมำก 0 0 

แดงเข้ม >40% สูงอันตรำย 0 0 

 

สรุป การวิเคราะห์ ผลการประเมินความเส่ียงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหวัใจและหลอดเลือดของบคุลากรท่ีมีอาย ุ35 ปี

ขึน้ไป ด้วยโปรแกรม CV Risk score จากการแปรคา่ท่ีได้พบว่า บคุลากรศนูย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ มีความเส่ียงตอ่

การเกิดโรคเส้นเลือดหวัใจและหลอดเลือดในระยะเวลา 10 ปีจดัอยูใ่นกลุ่มเส่ียงน้อย หรือเส่ียงต ่า คดิเป็นร้อยละ 87 ซึง่ใกล้เคียงกบั
ระดบัความเส่ียงของคนไทยเพศเดียวกนั อายเุท่ากนั และปราศจากปัจจยัเส่ียง และมีเพียงร้อยละ 13 ท่ีมีความเส่ียงระดบัปานกลาง  

ข้อแนะน ำเบือ้งต้น 

เพ่ือปอ้งกนัการเกิดโรคหลอดเลือดในอนาคต ควรออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ รับประทานผกัผลไม้เป็นประจ า ลดน า้หนกัให้อยูใ่น
เกณฑ์ปกต ิและตรวจสขุภาพประจ าปี  ควบคมุระดบัความดนัโลหิตให้ดี  



26 เม.ย. 65 หน้าท่ี 1 

รายงานกํากับติดตามผลการดําเนินงาน 

ตามแผนขับเคล่ือนการดําเนินงานตัวช้ีวัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ  

ประจําป พ.ศ. 2565 (รอบ5เดือนหลัง) 

ครั้งท่ี 1 ประจําเดือน เมษายน 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

somphrasong.p
Textbox
เอกสารแนบ 7

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 ไดดําเนินการจํานวน 1 ครั้ง โดยสื่อสาร

ประเด็นความรูภายใตมาตรการท่ีกําหนดแกบุคลากรใน

หนวยงานรวมรับรู ผานประกาศศูนยความรวมมือ

ระหวางประเทศ กรมอนามัย ลงวันท่ี 31 มี.ค. 65 พรอม

เผยแพรบนเว็บไซตหนวยงานรายละเอียดตาม คลิก

ดาวนโหลด .และผานการประชุมศูนยความรวมมือ

ระหวางประเทศ ครั้งท่ี 6/2565 เม่ือวันท่ี 31 มี.ค.65 

วาระท่ี 5.1.2.3 ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจาย

งบประมาณ รายละเอียดตาม  คลิกดาวนโหลด ซ่ึง

สื่อสารประเด็นความรูจํานวน 3 ประเด็น ไดแก (1) 

แนวทางในการดําเนินการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ภายใตมาตรการสรางการมีสวนรวม (2) มาตรฐาน

การปฏิบัติงาน  Standard Operating Procedure ( 

SOP) กระบวนการเบิกจายงบประมาณ (ตัวชี้วัดท่ี 2.3 

รอยละของการเบิกจายงบประมาณ) ฉบับแกไขครั้งท่ี 1 

วันท่ี 18 ก.พ. 65 ภายใตมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ใชจายงบประมาณรายจายประจําป (3) แผนปฏิบัติงาน

และการใชจายงบประมาณศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ ประจําป พ.ศ. 2565 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

ภายใตมาตรการขับเคลื่อนการดําเนินงานรอยละของการ

เบิกจายงบประมาณ 

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 และนําข้ึนเว็บไซตเรียบรอยแลว.

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/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/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 

ครั้งท่ี2  เม.ย.65 เนื่องจากไมสามารถดึงขอมูลผลการ

เบิกจายจากระบบ GFMIS ทุกวันท่ี 15 ของเดือนเม.ย. 

65 จากกองคลัง ท้ังนี้กองคลังไดแจงผานไลนกลุม 

“รายงานงบประมาณ” วาเพราะระบบ New GFMIS 

Thai มีความคาดเคลื่อนของงบประมาณท่ียกยอดไปของ

หนวยงานสวนกลาง และอยูระหวางการแกไข จึงอนุโลม

เลื่อนการจัดทํา รบจ. ประจําเดือน เม.ย. 65 จากภายใน

วันท่ี 20 เม.ย.65 เปน ภายในวันท่ี 10 พ.ค.65 โดยวันท่ี 

28 เม.ย. 65 ไดดําเนินการจัดทํารายงานรบจ.1 ณ วันท่ี 

27 เม.ย. 65 นําข้ึนเว็บไซตเรียบรอยแลว.รายละเอียด

ตาม คลิกดาวนโหลด . 

6. ประชุมคณะกรรมการ

ติดตามเรงรัดการเบิกจาย

งบประมาณ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

และรายงานผลการประชุม

นําข้ึนเว็บไซตหนวยงาน  

5 ครั้ง 1 มี.ค. – 31 

ก.ค. 65 

 

ครั้งท่ี1  มี.ค. 65 รายละเอียดตามรายงานการประชุม

คณะทํางานติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณครั้งท่ี 

6 เม่ือวันท่ี 16 มี.ค. 65  คลิกดาวนโหลด  

ครั้งท่ี2  เม.ย. 65 รายละเอียดตามรายงานการ

ประชุมคณะทํางานติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ

ครั้งท่ี 7 เม่ือวันท่ี 19 เม.ย. 65 รายละเอียดตาม 

 คลิกดาวนโหลด . 

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 ผานการ

ประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้ง ท่ี 

6/2565 เม่ือวันท่ี 31 มี.ค. 65 ซ่ึงในเดือนมี.ค. 65 

ขับเคล่ือนกิจกรรมตามแผนฯ จํานวน 7 กิจกรรม และ

ดําเนินงานแลวเสร็จไดตามแผนท่ีวางไวทุกกิจกรรม 

รายละเอียดตามเอกสารแนบหลักฐานกิจกรรมท่ี 7 หรือ  

 คลิกดาวนโหลด . 

ครั้งท่ี2  เม.ย. 65 ไดดําเนินการจัดทํารายงานผลการ

ติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัด ตามคํารับรองฯ และแสดง

หลักฐานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนฯ ผานการ

https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=92241&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26017
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=91856&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26018
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_3/2.3-7-Mar65.pdf
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ช่ือกิจกรรม 
เปาหมาย

ตามแผน 

ระยะเวลา

ตามแผน 
ผลการดําเนินงาน /หลักฐาน/URL 

ประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้ง ท่ี 

7/2565 เม่ือวันท่ี 21 เม.ย.65 ซ่ึงในเดือนเม.ย.65 

ขับเคล่ือนกิจกรรมตามแผนฯ จํานวน 3 กิจกรรม และ

ดําเนินงานแลวเสร็จไดตามแผนท่ีวางไวทุกกิจกรรม 

รายละเอียดตามเอกสารแนบหลักฐานกิจกรรมท่ี 7 หรือ 

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

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางแผนขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัดการเบิกจายงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2565 (รอบ5เดือน

หลัง) ขางตน พบวาในเดือนเมษายน 2565 ศรป. ไดกําหนดกิจกรรมในแผนฯไว รวม3 กิจกรรม และดําเนินงานแลว

เสร็จไดตามแผนท่ีวางไวทุกกิจกรรม  

จัดทําโดย 

คณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565
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สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คร้ังท่ี 7/2565  

ในวันท่ี 19 เมษายน 2565 เวลา 09.30 -12.00 น. 

ณ หองประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ อาคาร 6 ชั้น 4 

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

ผูมาประชุม 

1. นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ  ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ    ประธาน 

2. นางสาวปนอนงค เครือซา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมยุทธศาสตรและประสานความรวมมือ 

3. นางจารุมน บุญสิงห  นักวิเทศสัมพันธชํานาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมวิเทศสัมพันธ 

4. นางสาวสุพัตรา ทางาม  เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานอํานวยการ 

5. นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

6. นางสาวสมประสงค ภาผล  นักจัดการงานท่ัวไป     ผูจดรายงานประชุม 

ผูไมมาประชุม :  -  

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 ภาพรวมทุกรายงบประจําเดือนเมษายน 2565 

รอยละ 58 ประกอบดวยงบดําเนินงาน รอยละ 58 งบลงทุน รอยละ  71 และประจําไตรมาสท่ี 3 รอยละ 90 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

2. รับรองรายงาน

การประชุม  

การประชุมคณะทํางานติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ครั้ง 6/2565  เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 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%  และครั้งท่ี 2 จํานวน 216,125.00 

บาท คิดเปน 24.43% ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร (884,500 บาท)  

2) งบลงทุน ไมไดรับจัดสรร 

3) ภาพรวมทุกรายงบ ไดรับจัดสรรวงเงินงบประมาณภาพรวมท้ังปงบฯ จํานวน 884,500.00 บาท โดย 

กรมอนามัยไดโอนจัดสรรครั้งท่ี 1  จํานวน 442,250.00 บาท คิดเปน 50%  และครั้งท่ี 2 จํานวน 216,125.00 

บาท คิดเปน 24.43% ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร (884,500 บาท)  
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วาระท่ี สาระสําคัญ/มติท่ีประชุม 

4) ศรป. ยืมเงินงบประมาณจากหนวยงานอ่ืน  ไดแก 

    4.1) กองการเจาหนาท่ี จํานวน 124,000 บาท เพ่ือใชดําเนินงานตามแผนฯ ระหวางรอการรับโอนเงิน

งบประมาณครั้งท่ี 2 ในเดือนมีนาคม 2565 โดยเมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2565 ไดดําเนินการสงคืนเงินยืมจํานวน 

124,000 บาท คืนใหแกกองการเจาหนาท่ี เรียบรอยแลว รายละเอียดตามหนังสือกองคลัง ท่ี สธ 0903.02/ว719 

ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2565 

    4.2) กลุมพัฒนาระบบบริหาร จํานวน 12,480 บาท เพ่ือใชดําเนินงานตามแผนฯ ระหวางรอการรับโอนเงิน

งบประมาณครั้งท่ี 2 ในเดือนมีนาคม 2565 ซึ่งมีแผนจะสงคืนเมื่อไดรับเงินโอนจัดสรรจากกรมอนามัยในรอบ 

ไตรมาสท่ี 4 

    4.3) สงผลใหฐานภาพรวมงบประมาณ ศรป. จากเดิมตามท่ีกรมอนามัยจัดสรร จํานวน 884,500.00 บาท  

เปน จํานวน 896,980.00   บาท   

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

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

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

       สถานการณการเบิกจายงบประมาณ ณ วันท่ี 19 เมษายน 2565 พบวามีการเคลื่อนไหวเฉพาะ 

งบดําเนินงาน มีผลเบิกจายสะสม จํานวน 591,859.35 บาท คิดเปน 65.98  % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ี

ไดรับจัดสรร ( 896,980.00 บาท) ซึ่งสูงกวาเปาหมาย มีผลยอดผูกผัน จํานวน 8,161.25  บาท คิดเปน 0.91 % 

ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร ( 896,980.00 บาท) ทําใหมียอดเงินคงเหลือหลังหักยอดผูกผัน จํานวน   

296,959.40 บาท คิดเปน 33.11  % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร ( 896,980.00 บาท) หาก

พิจารณาจากเปาหมายท่ีกรมอนามัยกําหนดในเดือนเมษายน จํานวน 520,248.40  บาท คิดเปน 58% ของ

วงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร ( 896,980.00 บาท) พบวาหนวยงานมีผลการเบิกจายสะสมสูงกวาเปาหมาย 

จํานวน 71,610.95 บาท คิดเปน 7.98 % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร ( 896,980.00 บาท) และ

เพ่ือใหเปนไปตามมาตรการสําคัญประเมินผลคะแนนตามตัวช้ีวัด 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ  

กรมอนามัยกําหนดเปาหมายงบดําเนินงานคาใชจายในการฝกอบรมประชุมสัมมนา ไตรมาสท่ี 1 กําหนดให

เบิกจายไมนอยกวารอยละ 50 คิดเปนเงินจํานวน 448,490.00 ของวงเงินท่ีไดรับจัดสรร ( 896,980.00 บาท)

ปจจุบันมีผลเบิกจายสะสม จํานวน 454,830.05 บาท คิดเปน 50.71 % และพบวาหากพิจารณางบประมาณของ

วงเงินท่ีรับโอนในมือ จํานวน 670,855.00 บาท หักผลเบิกจายสะสม (591,859.35) หักยอดกันเงินPO 

(8,161.25) และหักยอดกันเงินเดือนพนักงานขับรถยนตเดือน เม.ย. – ก.ค. (49,920.00) จะพบวาเงินงบประมาณ

คงเหลือสําหรับการดําเนินงานในไตรมาส 3 เปนเงินจํานวน 20,914.40  บาท  

        คณะกรรมการฯ.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 
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วาระท่ี สาระสําคัญ/มติท่ีประชุม 

      (5) จัดทําแผนการเบิกจายรายไตรมาสใหผานเกณฑท่ีกรมอนามัยกําหนด 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ใหดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการยอดเบิกจายใกลเคียงกับเปาหมายของ 

กรมอนามัยมากท่ีสุด 

  

เลิกประชมุเวลา 12.00 น. 

 

ผูจดรายงานการประชุม  นางสาวสมประสงค ภาผล  

นักจัดการงานท่ัวไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ทางาม 

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏบัิติงาน 



1/2

ประเภทงบ/รายการ
จ านวนรับจัดสรร

ผลการเบกิจา่ย * ผา่น

 GFMIS กองคลัง

* แยกตามประเภท

งบประมาณ

PO 

 คงเหลอื

อยูร่ะหวา่ง

ด าเนนิการ+ยังไม่

ผา่นGF ทกุกรณี

งบประมาณคงเหลอื

 หักPOไวแ้ลว้ =

คงเหลอืหลังกัน 

D-Fin

% เบกิจา่ย  %เรง่รัด เงนิทีต่อ้งเรง่รัด % PO  % คงแหลอื
กันเงนิ

คาดการณ์เบกิจา่ย

คงเหลอื (คนืกรมสิน้

ปีงบประมาณ)

1.งบด าเนนิงาน             884,500.00               591,859.35                    8,161.25                         -   284,479.40          66.91                        34.91            308,819.35        0.92             32.16                                                      -                  292,640.65
แผนบรูณาการพัฒนาศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ  

670,855.00            591,859.35              8,161.25                   -                      194,834.40          88.22                                         78,995.65




1.1 กองคลัง โอนเงนิครัง้ที ่1 ภายใต ้แผนบรูณา

การพัฒนาศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ ผลผลติที ่2 : 

โครงการพัฒนาศกัยภาพและบรกิารสง่เสรมิสขุภาพ

ประชาชนกลุม่วัยเรยีนวัยรุน่ กจิกรรมหลัก: สง่เสรมิ 

สนับสนุน ระบบสาธารณสขุทีเ่ชือ่มตอ่กับโรงเรยีน

หรอืสถานศกึษา (50%)

            442,250.00  




1.4 กองคลัง โอนเงนิครัง้ที2่ ภายใต ้แผนบรูณาการ

พัฒนาศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ ผลผลติที2่ : 

โครงการพัฒนาศกัยภาพและบรกิารสง่เสรมิสขุภาพ

ประชาชนกลุม่วัยเรยีนวัยรุน่ กจิกรรมหลัก: สง่เสรมิ 

สนับสนุน ระบบสาธารณสขุทีเ่ชือ่มตอ่กับโรงเรยีน

หรอืสถานศกึษา

            216,125.00  

1.2 กองคลัง โอนเงนิงบประมาณกองจ. ให ้ภายใต ้

แผนบรูณาการพัฒนาศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ 

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 ้

แผนบรูณาการพัฒนาศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ 

ผลผลติที ่1

12,480.00                              12,480.00 -                     1.41                         

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

รวมทกุประเภทงบ 884,500.00            591,859.35              8,161.25                   -                      284,479.40          66.91                        57.91            512,254.35        0.92             32.16                    -                                               284,479.40

***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            45,842.00                   12,030.00      

เป้าหมายกรม (%) *หมวดอบรม ปช.สมัมนาฯ 50
ผลเบกิจา่ย (%) *หมวดอบรม ปช.สมัมนาฯ 50.71                       
เป้าหมายกรม (เงนิ) *หมวดอบร มปช.สมัมนาฯ 448,490.00               
ผลเบกิจา่ย เงนิ) *หมวดอบรม ปช.สมัมนาฯ 454,830.05               

สรุปสถานการณท์ีพ่บ (5) ประมาณการณ ์เบกิจา่ยสะสม เม.ย.-65

งบประมาณรบัโอนในมอื รวม 670,855.00            

(1)  งบด าเนนิงาน  (เงนิสดในมอื) 670,855.00            บาท เบกิจา่ยสะสม  *ใบส าคญัลงคลงั* 591,859.35            

       รอ้ยละเงนิสดในมอื จากงบภาพรวม (884,500) 75.85                     % คงเหลอื หลงั หกัเบกิจา่ยสะสม 78,995.65              

       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 70,834.40              

 - สถานะเบกิจา่ยภาพรวมสะสม (จ านวนเงนิ) 591,859.35            บาท

ผลตา่ง +สูงกวา่เป้า - ต า่กวา่เป้า 71,610.95              บาท หกั กนัเงนิเดอืน พขร. เม.ย -ก.ค. 4 เดอืน 49,920.00              

 - เป้าหมายรอ้ยละเบกิจา่ย เดอืน เม.ย. 65 58.00                     % คงเหลอื  *เงนิในมอื* 20,914.40              

 - สถานะเบกิจา่ยภาพรวมสะสม (รอ้ยละ) 65.98                     % หกั คนืเงนิยมืจาก กพร. 12,480.00              

ผลตา่ง +สูงกวา่เป้า - ต า่กวา่เป้า 7.98                       % คงเหลอื *เงนิในมอื* ณ เดอืนม.ิย. 65 8,434.40                

  - หกั ยอดกนั PO ทกุรายการ 8,161.25                (7) ตรวจทานยอดเบกิจา่ยในระบบ DOC รบัรูก้จิกรรมตามแผนฯ *ไมร่บัรูย้อดในGFMIS*

 - รอ้ยละของยอดกนั POทกุรายการ 0.91                       % DOC สะสม 591,859.35

 - งบคงเหลอืหลงักนั PO ทกุรายการ 296,959.40            บาท ใบส าคญัสง่กองคลงัแลว้ สะสม 591,859.35            

 - รอ้ยละคงเหลอืหลงักนั 33.11                       ผลตา่ง -                         

สรุปทะเบยีนคมุการเบกิจา่ย และประมาณการเบกิจา่ย 

              455,379.35 8,161.25                   194,834.40          51.48                        
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กจิกรรม แผน ผล คงเหลอื สถานะ

1.โครงการบรหิารจัดการหน่วยงาน 254,300.00            117,029.30              137,270.70               อยูร่ะหวา่ง

2.โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรกรมอนามัยมุง่สูส่ากล 425,498.00            419,960.05              5,537.95                   เสร็จส ิน้

3.โครงการสนับสนุนการด าเนนิงานความรว่มมอืระหวา่งประเทศภายใตก้รอบความรว่มมอืตา่งๆ61,380.00              25,850.00                35,530.00                 อยูร่ะหวา่ง

4.โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารพัฒนาแผนยทุธศาสตร ์ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย27,800.00              9,020.00                 18,780.00                 อยูร่ะหวา่ง

5.โครงการพัฒนาระบบขอ้มลู ดา้นความรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย40,000.00              20,000.00                20,000.00                 อยูร่ะหวา่ง

6.โครงการสนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางอาเซยีนตามพรบ. ของกพ75,522.00              -                         ยังไมเ่คลือ่นไหว

884,500.00            591,859.35              217,118.65               

กจิกรรม แผน ผล คงเหลอื
1.1จา้งพนักงานขบัรถยนตร์าชการ 149,760.00            74,880.00                74,880.00                 
1.2จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร จา้งซอ่มแซมครภัุณฑ ์ส านักงาน อปุกรณ์คอมพวิเตอร ์ซอ่มยานพาหนะ คา่ผา่นทางพเิศษ จา้งแปลเอกสาร30,000.00              8,021.10                 21,978.90                 
1.3จัดซือ้วัสดสุ านักงานเพือ่ใชด้ าเนนิงานภายในหน่วยงานและโครงการอบรม/ประชมุของหน่วยงาน ( คา่หนังสอืพมิพ,์ วัสดสุ านักงาน + วัสดคุอมพวิเตอร,์ คา่น ้าบรโิภค, คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ+จา้งถา่ยเอกสาร)31,720.00              8,160.20                 23,559.80                 
1.4การพัฒนาบคุลากร การประชมุ อบรม สมัมนา (คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ และคา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มประชมุ/อบรม/สมัมนา ของผูอ้ านวยการเจา้หนา้ทีศ่นูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ ,คา่ลงทะเบยีน, คา่ผา่นทางพเิศษ)42,820.00              25,968.00                16,852.00                 

254,300.00         117,029.30           137,270.70            

1.โครงการบรหิารจดัการหนว่ยงาน
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1 
รายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี7/2565 

ในวันท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น – 14.00 น. 

ณ หองประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ อาคาร 6 ช้ัน 4 

ผูมาประชุม 

1. นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ  ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ      ประธาน 

2. นางสาวปนอนงค เครือซา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                        

3. นางสาวสุพัตรา ทางาม   เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  

4. นายพศิน พิริยหะพันธุ    นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

5. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ  นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ   

6. นางสาวมนสินี น้ําจันทร  นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

7. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย   นักวิเทศสัมพันธ                     

8. นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

9. นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ  นักวิชาการคอมพิวเตอร  

10. นางสาวพัทธนันท วังเสนา   นักวิชาการพัสดุ 

11. นายรังสรรค พันธจบสิงห  พนักงานขับรถยนต                  

12. นางสาวสมประสงค ภาผล   นักจัดการงานท่ัวไป                      เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม  

1. นางจารุมน บุญสิงห   นักวิเทศสัมพันธชํานาญการพิเศษ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 1  เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

1.1 การประชุมกรมอนามัยครั้งท่ี 7/2565 ในวันท่ี 12 เมษายน 2565 ณ หองประชุมกําธร สุวรรณกิจ  

มีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) อธิบดีกรมอนามัย กลาวขอบคุณบุคลากรและหนวยงานท่ีรวมดําเนินงานใหกรมอนามัยไดรับ

โลประกาศเกียรติคุณ “ศูนยขอมูลขาวสารของราชการโดดเดน ประจําป พ.ศ. 2563-2565” (5 ปซอน) 

(2) ผูอํานวยการกองคลัง รายงานภาพรวมการเบิกจายงบประมาณของหนวยงานกรมอนามัย  

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 

(3) ผูอํานวยการกองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ รายงานความกาวหนาการเตรียมการจัด

ประชุมวิชาการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งท่ี 15 ประจําป พ.ศ. 2565 ซ่ึงจะจัดข้ึนใน

ระหวางวันท่ี 12-14 มิถุนายน 2565 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจาฯ จะเสด็จพระราชดําเนินเปดการประชุม 

และพระราชทานรางวัลฯ ในวันท่ี 12 มิถุนายน 2565 

(4) ผูอํานวยการกองแผนงาน นําเสนอแนวทางการนิเทศงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

และรายงานความคืบหนาการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและประเมินผลงานฯ รอบ 6 เดือน” ซ่ึงจะ

จัดข้ึนในระหวางวันท่ี 27-29 เมษายน 2565 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

somphrasong.p
Textbox
หลักฐานกิจกรรมที่ 7. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด
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ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  - ไมมี- 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ   

4.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการเบิกจายงบประมาณศูนยความรวมมือระหวางประเทศ

ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2565 งบดําเนินงาน ผานระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย 

(Department Operation Center : DOC)  

นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย รายงานวาไดดําเนินการ เม่ือวันท่ี 19 เม.ย. 2565 ไดบันทึกผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

งบดําเนินงาน จํานวน 6 โครงการ ซ่ึงมีผลเบิกจายสะสม จํานวน 591,859.35บาท คิดเปนรอยละ 65.98  

ของฐานวงเงินงบประมาณภาพรวม (869,980 บาทรวมเงินยืมกลุมพัฒนาระบบบริหาร) เขาสูระบบ 

ศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) พรอมเผยแพร 

บนเว็บไซตหนวยงานเรียบรอยแลว) รายละเอียดตาม ดาวนโหลด   

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.2 รายงานสถานการณ ผลการเบิกจายงบประมาณ งบดําเนินงานศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

(ขอมูล 21 เม.ย. 2565) 

นางสาวสุพัตรา ทางาม รายงานวา ผลการเบิกจายสะสม แบงตามประเภทรายงบ พบวามีเฉพาะ  

งบดําเนินงาน ท่ีมีผลเบิกจายสะสม จํานวน 591,859.35 บาท คิดเปน 65.98 % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ี

ไดรับจัดสรร (896,980.00 บาท รวมยอดท่ียืมจากกลุมพัฒนาระบบบริหาร) ซ่ึงสูงกวาเปาหมายท่ีกรมอนามัย

กําหนด (520,248.40 บาท= 58.00 %) มียอดผูกพัน จํานวน 8,161.25 บาท คิดเปน 0.91 % ของวงเงิน

งบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร สงผลใหมียอดเงินคงเหลือหลังหักยอดผูกพัน จํานวน 296,959.40 บาท คิดเปน 

33.11 % 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

454,830.05 บาท คิดเปน 50.71 % 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 รายงานขอมูลการดําเนินงานรอบเดือนเม.ย. 65 

ท่ีจะนําเขาสูระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC วาไดประสานงานกับเจาภาพตัวชี้วัดท่ี 1.31 เพ่ือขอ 

Username และ Password สําหรับใชในการนําเขาชุดขอมูลท่ีมีคําอธิบายขอมูล (Metadata) ซ่ึงทาง 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/pay2565/pay2565-April2022.pdf
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คุณธนพล กลุมพัฒนาระบบขอมูล กองแผนงาน ไดเสนอใหศูนยความรวมมือระหวางประเทศเขาหารือเก่ียวกับ

เกณฑการประเมินในรอบ 5 เดือนหลัง เพ่ือสรางความเขาใจตรงกัน กอนนําชุดขอมูลบันทึกเขาในระบบ 

Anamai Data catalog ตอไป โดยมีนางสาวปนอนงค เครือซา หัวหนากลุมยุทธฯ จะเปนผูเขารวมหารือ

ดังกลาว  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2   

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.1.2 ตัวชี้วัดท่ี 1.39 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร 

กรมอนามัยใหสามารถดําเนินงานดานตางประเทศเพ่ือรองรับการดําเนินงานสุขภาพโลกของไทย 

นางสาวมนสินี น้ําจันทร รายงานวาไดจัดทํากิจกรรมตามแผน จํานวน 2 กิจกรรม และดําเนินการ

เรียบรอยแลว โดยในเดือน เม.ย. 65 ได (1) สรางแบบการประเมินสมรรถนะ (Global Health 

Competency) - แบบประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM รอบ 5 เดือนหลังเรียบรอยแลว โดยจะมีการทํา

หนังสือไปยังผูเก่ียวของใหตอบแบบประเมินในรอบ 5 เดือนหลังตอไป และ (2) รายงานการติดตามการ

ดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ประจําเดือนเม.ย. 65   รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.1.3 ตัวชี้วัดท่ี 1.40 ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูลความรวมมือระหวาง

ประเทศของกรมอนามัย 

นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ และนางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ รายงานวาไดดําเนินการตามแผนขับเคลื่อน

ตัวชี้วัดของเดือนเม.ย. 65 ซ่ึงไดดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย

เสร็จสิ้นเปนท่ีเรียบรอยแลว ท้ังนี้จะนําเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือนก.ค. 65 ตอไป 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2 ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย 

5.1.2.1 ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความ

ตอเนื่อง (BCP)  

นางสาวสุพัตรา ทางาม รายงานเสนอขอมูลสําหรับนําเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือน 

เม.ย. 65 วามีการดําเนินการคือ (1) รายงานแบบติดตาม ปค.5 สวนงานยอย สําหรับระยะเวลาดําเนินงาน

สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 (2) รายงานการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯประจําเดือน (3) สื่อสาร

ใหความรูเก่ียวกับควบคุมภายใน ผานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน ครั้งท่ี 1/2565 ณ วันท่ี 28 

มีนาคม 2565 (4) รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน ครั้งท่ี 1/2565 ณ วันท่ี 28 มีนาคม 2565 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5  

และรายงานวาแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องสําหรับการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (Business Continuity 

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

เรียบรอยแลวสามารถดูขอมูลไดท่ี https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565 และ https://cic.anamai.moph.go.th/web-

upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.1/BCP65.pdf  

https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.1/BCP65.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.1/BCP65.pdf
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สําหรับเกณฑการประเมินรอบ 5 เดือนหลัง ระดับท่ี 1 ขอ1.2 ใหมีเอกสารสรุปการสือสารแผน BCP ซ่ึงไดสื่อสาร

แผนดังกลาวไปแลวในการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี 6 เม่ือวันท่ี 31 มี.ค.65 ดูรายละเอียดไดท่ี 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_1/2.1_Business-Continuity-Plan_BCP.pdf 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.2 ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางานมี

ชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

นางสาวพัทธนันท วังเสนา รายงานเสนอขอมูลสําหรับนําเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC  

ในเดือน เม.ย. 65 วามีการดําเนินการคือ รายงานการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯประจําเดือน 

และแจงท่ีประชุมใหทราบวาคณะกรรมการHWP ระดับกรม มีกําหนดเขาตรวจประเมินหนวยงาน ตามเกณฑ

ประเมิน 5ส.และHWP ในวันท่ี 29 มิ.ย. 65 เวลา 09.00 น. เปนตนไป ซ่ึงเปนการตรวจประเมินรอบ 5 เดือน

หลัง พรอมเสนอท่ีประชุมใหวันท่ี 24 มิ.ย. 65 เปนวัน Big cleaning Day เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการ

ตรวจประเมินฯดังกลาว รวมถึงเชิญชวนใหเจาหนาท่ีทุกคนรวมกรอกผลการออกกําลังกายผาน“กาวทาใจ 

Season4” เพ่ือสะสมแตมสุขภาพ ซ่ึงปดการรับผลในวันท่ี 11 พ.ค. 65 ท้ังนี้จะประกาศผลผูมีแตมสะสมสูงสุด

และมอบรางวัลในการประชุมศรป. ครั้งท่ี 8 /65  และมีการติดตาม BMIพรอมเฝาระวังกลุมเสี่ยง การยืด

เหยียดระหวางวัน การออกกําลังกาย โดยในระดับท่ี 5 จะใชกิจกรรมในระดับดีมากของเกณฑ HWP. จํานวน 2 

กิจกรรมมาใชทําการวิเคราะห ประเมินประสิทธิผลการดําเนินกิจกรรมคือ (1).กิจกรรมการประเมินภาวะ

โภชนาการ (2) กิจกรรมทางกาย/ออกกกําลังกาย  ซ่ึงจะใหบุคลากรทุกทานมีสวนรวมในการประเมิน  

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 

มติท่ีประชุม รับทราบ และลงมติเห็นชอบใหวันท่ี 24 มิ.ย. 65 เปนวัน Big cleaning Day  

5.1.2.3 ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ  

นางสาวสมประสงค ภาผล เสนอขอมูลรายงานการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ

ประจําเดือน สําหรับนําเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในรอบเดือน เม.ย. 65 ผานคณะกรรมการ

ติดตามเรงรัดการเบิกจายฯ วาจะดําเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผน จํานวน 3 กิจกรรม ไดแก (1) 

กิจกรรมท่ี 5. รายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันท่ี 15 ของทุกเดือน และนําข้ึน 

เว็บไซตหนวยงาน ภายในวันท่ี 20 ของทุกเดือน เนื่องจากไมสามารถดึงขอมูลผลการเบิกจายจากระบบ GFMIS 

ทุกวันท่ี 15 ของเดือนเม.ย. 65 จากกองคลังได และกองคลังไดแจงผานไลนกลุม “รายงานงบประมาณ” วา

เพราะระบบ New GFMIS Thai มีความคาดเคลื่อนของงบประมาณท่ียกยอดไปของหนวยงานสวนกลาง และ

อยูระหวางการแกไข จึงอนุโลมเลื่อนการจัดทํา รบจ. ประจําเดือน เม.ย. 65 จากภายในวันท่ี 20 เม.ย.65 เปน 

ภายในวันท่ี 10 พ.ค.65 (2) กิจกรรมท่ี 6. ประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการประชุมนําข้ึนเว็บไซตหนวยงาน (3) กิจกรรมท่ี 7. รายงาน

ผลการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัด ตามคํารับรองฯ และแสดงหลักฐานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนฯ 

ผานการประชุมประจําเดือนของหนวยงาน นําข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป    

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 

มติท่ีประชุม รับทราบและอนุมัติตามเสนอ 

 

somphrasong.p
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https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_1/2.1_Business-Continuity-Plan_BCP.pdf


5 
5.1.2.4 ตัวชี้วัดท่ี 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)  

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย รายงานวากลุมใดมีแผนการปรังปรุง Flow Chart ใหมใหแจง

ผูรับผิดชอบ รวมไปถึงองคความรูท่ีพัฒนางานภารกิจของตนเอง และการดําเนินการการเตรียมตัวการเขารวม

ประกวดผลงาน Go Aboard Flowอยูในระหวางพัฒนาและปรังปรุงรูปแบบนําเสนอใหกระชับและเขาใจงาย 

ตอไป    

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.5 ตัวชี้วัดท่ี 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นางสาวปนอนงค เครือซา และนางสาวศิรินันต ทุนทรัพย เสนอขอมูลสําหรับนําเขาระบบรายงาน

ตัวชี้วัดในระบบ DOC 5 เดือน เม.ย. 65 ไดแก (1) มีการรายงานผลผลิตของกิจกรรมท่ีดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการแลว ณ เดือนเม.ย.65 (2) รายงานแผนบริหารความเสี่ยงในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของ

หนวยงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.6 ตัวชี้วัดท่ี 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

นางสาวมนสินี น้ําจันทร รายงานท่ีประชุมทราบผลการดําเนินงานกิจกรรมในเดือน เม.ย. 65 ดังนี้ (1) 

เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2565 ไดมีการประชุมทีมผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 2.6 เพ่ือวิเคราะห ทบทวนสถานการณ

ปญหาการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของศรป.และ วิเคราะห Gap 1 ประเด็นจากผลคะแนนการ

ประเมินการรับรู IIT ของ ศรป. (2) ไดจัดทํารายงานผลการวิเคราะ Gap ดังกลาวในขอ 1 เรียบรอยแลว 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 

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 

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

ไดรับโอนในมือจํานวนท้ังสิ้น 670,855.00 บาท หักยอดเบิกจายสะสมจํานวน 591,859.35 บาท หักกันเงิน

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

ดังนั้นเงินคงเหลือหลังกันสําหรับดําเนินงานในไตรมาส 3 จํานวน 20,914.40  บาท กรณีเงินไมเพียงพอ
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สําหรับดําเนินกิจกรรมตามแผนฯ คณะกรรมการฯเสนอใหบริหารจัดการดําเนินกิจกรรมโดยใชเงินทดรอง

ราชการของหนวยงานไปพลางกอน 

มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบใหดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการใหยอดเบิกจายใกลเคียงกับ

เปาหมายของกรมอนามัยมากท่ีสุด 

5.3 พิจารณาประเด็นคุณธรรมเพ่ิมเติม 

นางสาวสมประสงค ภาผล ในฐานะคณะทํางานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือ 

ระหวางประเทศ เสนอท่ีประชุมพิจารณาสืบเนื่องจากการกําหนดเปาหมายคุณธรรม “ปญหาท่ีอยากแก ความดี

ท่ีอยากทํา”  3 ประเด็น คือ 1. พอเพียง 2.จิตอาสา จิตบริการ 3.วัฒนธรรมองคกร HEALTH นั้น เพ่ือแสดงถึง

ความมุงม่ันในการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร ศรป. จึงขอเสนอประเด็นคุณธรรม

เพ่ิมเติมอีก 3 ประเด็น ไดแก (1).ยึดม่ันในหลักศาสนา (2) วิถีวัฒนธรรม (3) รักษาสิ่งแวดลอม   

มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบ 

5.4 การติดตามประเมินผลสําเร็จ เพ่ือทบทวน ปรับปรุงแผนสงเสริมคุณธรรมขององคกรใหมี

คุณภาพและบรรลุคุณธรรมเปาหมายท่ีกําหนด 

นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานวาคณะทํางานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ ขอเสนอรางจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (ฉบับปรับปรุง

ครั้งท่ี1) ใหสอดคลองกับเกณฑตามแบบประเมินองคกรคุณธรรมของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สําหรับหนวยงานระดับกองหรือเทียบเทา) ในเกณฑประเมินขอท่ี 5 

กําหนดใหองคกรมีการทบทวน ปรับปรุงแผนสงเสริมฯขององคกรท่ีมีคุณภาพ ท้ังนี้คณะทํางานฯจึงขอเสนอ

กิจกรรมเพ่ิมเติม ไดแก (1) ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย (2) กําหนดประเด็นคุณธรรมเพ่ิมเติม ท่ีสอดคลองกับ

ประเด็นคุณธรรมเปาหมาย 3 มิติ ไดแก 1. ยึดม่ันในหลักธรรมศาสนา 2. ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  3. รักษา อนุรักษสิ่งแวดลอม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10 

มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบ 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  

6.1 รายงานความคืบหนาการปรับปรุงขอมูลขาวประชาสัมพันธในเว็บไซตภาษาอังกฤษของ 

กรมอนามัย 

นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ รายงานวาไดปรับปรุงแกไขสวนในของขาวประชาสัมพันธในเว็บไซต

ภาษาอังกฤษของกรมอนามัยเรียบรอยแลว ท้ังนี้สามารถเขาไปดูขอมูลเพ่ือรวมกันชวยทบทวน ตรวจสอบ และ

ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน และกรณีตองการปรับปรุงขอมูลในสวนอ่ืนๆ สามารถประสานงานกับ 

กองแผนงาน เพ่ือขอสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลเพ่ิมเติมได 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.2 กําหนดวันประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศครั้งตอไป 

นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กําหนดใหจัดประชุม 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี 8/2565 ในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2565  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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6.3 การจัดทําแผนทดสอบภาษาอังกฤษ 

นางสาวนัยนา ใชเ ทียมวงศ  ผู อํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ มอบหมายให 

นางสาวมนสินี น้ําจันทร จัดทําแผนฯดังกลาว  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.4 รายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

นางสาวสมประสงค ภาผล  รายงานวาคณะทํางานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ ไดจัดทํารายงานฯ โดยมีกิจกรรมท่ีขับเคลื่อนตามแผนฯ ณ วันท่ี 21 เมษายน 2565 ไดแก (1) 

กิจกรรมท่ี 9 รายงานผลการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตฯ (2) กิจกรรมท่ี 14 โครงการสงเสริมคานิยม ความ

ผูกพัน และวัฒนธรรมองคกร รายละเอียดตามเอกสารแนบ 11 

6.5 การประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของกรมอนามัย 

ครั้งท่ี 2/2565  

นางสาวสมประสงค แจงท่ีประชุมทราบเรื่องการประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนคุณธรรมและ 

ความโปรงใสในการดําเนินงานของกรมอนามัย ครั้งท่ี 2/2565 ซ่ึงกองการเจาหนาท่ีไดจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 19 

เมษายน 2565 ในการประชุมดังกลาว ผูจัดไดสื่อสารใหคณะทํางานไดรับทราบหลักเกณฑการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตามท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดประกอบดวย เกณฑการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ภายใตเครื่องมือการประเมิน 3 

เครื่องมือ ดังนี้ (1) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) (2) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก(External Integrity and 

Transparency Assessment : EIT) (3) แบบตรวจการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ (Open Data Integrity 

and Transparency Assessment : OIT) 

 

 

ปดประชุมเวลา 14.00 น. 

 

 

ผูจดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค ภาผล 

นักจัดการงานท่ัวไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ทางาม 

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานอํานวยการ 



ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดท่ี 2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน 

 การกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ศรป. 

ประจำปงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก (ผลการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม) ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 

ซึ่งในเดือนเมษายน ศรป. ไดดำเนินงานแลวเสร็จ จำนวน 8 กิจกรรม 375 ผลผลิต คิดเปน 45.62% ของกิจกรรม

ดำเนินการ ที่ศรป. ตองดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 18 กิจกรรม  822 ผลผลิต   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน ณ เดือนเมษายน 2565 

somphrasong.p
Textbox
	เอกสารแนบ 8

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_5/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%A1%E0%B8%B5.%E0%B8%84.65.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_5/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B9%80%E0%B8%A1.%E0%B8%A2.65.pdf


การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  

 1.ศูนยความรวมมือระหวางประเทศมีการประชุมติดตามความกาวหนาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

โดยมี การกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน  

 2.มีแผนบริหารความเสี่ยงในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

 3.มีรายงานผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจายงบประมาณ ณ วันที่ 19 เมษายน 2565 จำนวน 591,859.35 บาท 

(66.61%) คิดจากวงเงินที่ไดรับจัดสรรทั้งปจำนวน 884,500 บาท และผลการเบิกจายงบประมาณ คาใชจายในการ

ฝกอบรมการประชุมสัมมนาของหนวยงาน จำนวน 454,830.05 บาท (50.71) คิดจากวงเงินคาใชจายในการฝกอบรม

ประชุมสัมมนา ตามเปาหมายที่กรมอนามัยกำหนด (50 %) เปนจำนวน 448,490 บาท ลงในระบบ DOC ใหเปนปจจุบัน

เรียบรอยแลว   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/pay2565/pay2565-April2022.pdf


สรุปรายงานการประชุมวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  

ตัวช้ีวัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส  
(Integrity and Transparency Assessment : (ITA) 
วันที่  4 เมษายน 2565  2565 เวลา 13.30 – 14.30 น.  

ณ ห้องประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  
……………………………… 

ผู้เข้าประชุม 

1. นางจารุมน บุญสิงห์  นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  
2. นางสาวมนสินี น้ำจันทร์  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
3. นางสาวสุพัตรา ท่างาม  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
4. นางสาวสมประสงค์ ภาผล  นักจัดการงานทั่วไป 
5. นางสาวพัทธนันท ์วังเสนา นักวิชาการพัสดุ 
 
สรุปสาระสำคัญการประชุม ดังนี้ 
 1. นางจารุมน บุญสิงห์ แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการทบทวนเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดที่ 2.6 รอบ 5 เดือน
หลังให้ทุกคนรับทราบ โดยเกณฑ์การประเมินระดับที่ 1-3 จะประเมินในรูปแบบเดียวกับ 5 เดือนแรก ดังนี้ 
    - มีรายงานการประชุมวิเคราะห์ทบทวนสถานการณ์ 
 - มีรายงานผลการวิเคราะห์ Gap  
    - มีมาตรการ รอบ 5 เดือนหลัง และเอกสารสรุปประเด็นความรู้แก่ C/SH  
    - มีแผนการขับเคลื่อน และรายงานการกำกับติดตามตัวชี้วัด นำขึ้นเว็บภายในวันที่  10 ของเดือนถัดไป 
  เกณฑ์การประเมินในระดับที่ 4 : Output มีผลผลิตตามแผนการดำเนินงานและมาตรการที่กำหนด ร้อยละ
ของผลการดำเนินงานตามแผนรอบ 5 เดือนหลัง 
 เกณฑ์การประเมินในระดับที่ 5 : Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด คือ 
    - ประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ OIT (ค่าน้ำหนักร้อยละ 70) 
    - ประเมินระดับการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT ของ
หน่วยงาน(ค่าน้ำหนักร้อยละ 30) 

 2. ที่ประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี ่ยนการทำงานที่ผ่านมาเพื ่อนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์สถานการณ์การ
ดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศสำหรับรอบ 5 เดือนหลัง โดยใช้ข้อมูล
ผลคะแนนประเมินการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ภาพรวม ย้อนหลัง 3 ปี (2562-2564) (ข้อมูลเดิมจากบทวิเคราะห์รอบ 5 เดือนแรก) รวมถึงผลการประเมินคะแนน
รอบ 5 เดือนแรกปีงบประมาณ 2565 เพ่ือพิจารณา GAP และกำหนดมาตรการ ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำมาจัดทำแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.6 รอบ 5 เดือนหลัง โดยแผนการขับเคลื่อนจะต้อง
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ OIT ด้วย จากผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู้ฯ ปีงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือน

somphrasong.p
Textbox
เอกสารแนบ 9
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แรก พบว่า ศรป. มีผลคะแนนภาพรวมเพิ่มมากขึ้น อยู ่ที่ร ้อยละ 97.37 โดยไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตและ
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เนื ่องจาก ศรป. มีการสื ่อสารทำความเข้าใจและขับเคลื ่อนการ
ดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเข้มแข็ง เมื่อตรวจสอบผลคะแนนรายตัวชี้วัดพบว่ามีคะแนนดังนี้ 
 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ มีผลคะแนน ร้อยละ 98.79 
 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มีผลคะแนน ร้อยละ 96.59  
 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ มีผลคะแนน ร้อยละ 94.60 
 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีผลคะแนน ร้อยละ 96.97 
 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุกจริต มีผลคะแนน ร้อยละ 99.05 
 จากการพิจารณาผลคะแนนดังกล่าว คณะทำงานพิจารณาเห็นว่า ควรจะดำเนินการเพื่อปิด Gap ใน
ตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนต่ำสุด โดยได้ดำเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ กำหนดมาตรการ จัดทำแผนขับเคลื่อนตาม
แนวทางท่ีตัวชี้วัดกำหนด และจะนำเสนอในการประชุมประจำเดือน ศรป.เพ่ือรับทราบต่อไป  
 ทั้งนี้ นางจารุมน ได้ขอให้ทีมทำงานครั้งนี้ ดำเนินการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.6 ตามที่ Template กำหนด 
พร้อมทั้งรายงานในที่ประชุมประจำเดือนในวันที่ 21 เมษายน 2565 รวมถึงเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและ
รายงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัดในระบบ DOC ภายในเวลาที่ กพร. กำหนดต่อไปด้วย 
        
ปิดประชุมเวลา 14.30 น.  
 
 
            ผู้สรุปการประชุม 
        นางสาวสมประสงค์ ภาผล 
           นักจัดการงานทั่วไป 
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ภาพการประชุมวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์ปัญหาการดำเนินงานคณุธรรมและความโปร่งใส 
ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  

ตัวช้ีวัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส  
(Integrity and Transparency Assessment : (ITA) 
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รายงานผลการวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ รอบ 5 เดือนหลัง ปี 2565 

 
Assessment 

 การขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์
สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 21 การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ (2561 - 2580) เพื่อยกระดับการ
ดำเนินงานตามมาตรการด้านการป้องกันทุจริตเชิงรุก โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐนำแนวทางการขับเคลื่อนไป
เป็นกรอบในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  และเป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ให้บริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรม มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ และยังเป็นการผลักดันให้เกิดทิศทาง การ
พัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยใช้กรอบแนวทางและเครื่องมือการ
ประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ(ศรป.) ได้ให้ความสำคัญและขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามแนวทางดังกล่าวอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อยกระดับการดำเนินงานตาม
มาตรการด้านการป้องกันทุจริตเชิงรุก การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ยิ่งขึ้น ศรป.จึงได้วิเคราะห์ Gap และทบทวนสถานการณ์การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
ดังนี้ 

 1. ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดยใช้กรอบแนวทางและ
เครื่องมือการประเมิน 2 เครื่องมือ ดังนี้ 
  1.1 แบบวัดการร ับร ู ้ของผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้
ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
       1.2 แบบตรวจการเป ิดเผยข ้อม ูลต ่อสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื ่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้  

 2. การนำข้อมูลสารสนเทศและความรู้มาใช้ จากผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู้การดำเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ ศรป. ย้อนหลัง 3 ปี (2562 – 2564) และผลคะแนนการประเมินการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) รอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2565 เพื่อกำหนดมาตรการและจัดทำแผนการ
ขับเคลื่อนในการปิด Gap และส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานต่อไป  

 3. แสดงข้อมูลเปรียบเทียบ (C- Comparisons) ระดับผลคะแนนจากผลคะแนนการประเมินการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) โดยใช้ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 5 เดือนแรกและ 6 เดือนหลัง
เปรียบเทียบของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศกับกรมอนามัย จำแนกรายตัวชี้วัด ตามตารางที่ 1  
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 4. แสดงข้อมูลแนวโน้ม (T - Trends) ระดับผลคะแนนจากการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (IIT) โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี (2562 – 2564) และปี2565 รอบ 5 เดือนแรก ตามภาพที่ 1 ผล
คะแนนประเมินการรับรู้ฯ ภาพรวมทั้งหน่วยงาน โดยจำแนกเป็นรายปี รายรอบ 5 เดือนแรกและรอบ 5 เดือนหลัง 
ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบ (C- Comparisons) ระดับผลคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (IIT) โดยใช้ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 5 เดือนหลัง และปี 2565 รอบ 5 เดือนแรก 
เปรียบเทียบของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศกับกรมอนามัย จำแนกรายตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที ่
ปี 2564 รอบ 5 เดือนหลัง 

(ร้อยละ)  
ปี 2565 รอบ 5 เดือนแรก 

(ร้อยละ) 

ศรป. กรมฯ ศรป. กรมฯ 

1. การปฏิบัติหน้าที ่ 96.25 92.83 98.79 

ยังไม่ได้รับ
ข้อมูล 

2. การใช้งบประมาณ 95.42 83.71 96.59 

3. การใช้อำนาจ 92.92 89.25 94.60 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 97.14 88.05 96.97 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 96.39 87.77 99.05 

คะแนนภาพรวม 95.74 88.36 97.37  
                           

 เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมิน IIT รอบ 5 หลัง ปีงบประมาณ 2564 ของศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ กับ กรมอนามัย จำแนกรายตัวชี้วัด พบว่า ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ มีผลคะแนนราย
ตัวชี้วัดทุกตัวและผลคะแนนภาพรวมมากกว่าผลคะแนนของกรมอนามัย โดยปี 2564 รอบ 5 เดือนหลังมีผล
คะแนนภาพรวมสูงที่สุด ร้อยละ 95.74 โดยตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีคะแนนสูงสุด อยู่ที่ 97.14 
และจากสรุปผลการประเมินของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ พบว่า ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในของหน่วยงาน ทั้งนี้ ยังไม่มีข้อมูลภาพกรมฯ ของปี 2565 รอบ 5 เดือนแรกเพ่ือนำมาเปรียบเทียบ 
                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



T- Trends 
ภาพที่ 1  สรุปผลคะแนนประเมินการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ภาพรวม  
 ย้อนหลัง 3 ปี (2562-2564) และ ปี 2565 รอบ 5 เดือนแรก 
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เปรียบเทียบรายปีงบ 62-64 รอบ 5 เดือนแรก-หลัง และ ปี 2565 รอบ 5 เดือนแรก

คะแนนภาพรวม ย้อนหลัง 3 ปี (2562-2564) และปี 2565 รอบ 5 เดือนแรก



4 
 

 ภาพที่ 2 สรุปผลคะแนนประเมินการการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ย้อนหลัง 3 ปี (2562-2564) 
    รอบ 5 เดือนแรกและรอบ 5 เดือนหลัง และปีงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนแรก จำแนกรายตัวชี้วัด  
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กราฟแสดงผลคะแนนการวัดการรับรู้การด าเนินงาน คุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ ศรป. 3 ปีย้อนหลัง (2562-2564)และ ปีงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนแรก

1. การปฏิบัติหน้าที่ 2. การใช้งบประมาณ 3. การใช้อ านาจ 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
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 จากภาพที่ 1 แสดงผลคะแนนประเมินการการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของศูนย์
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ภาพรวม ย้อนหลัง 3 ปี (2562-2564)และปีงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนแรก 
พบว่า คะแนนภาพรวมของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ มีผลคะแนนที่สูงขึ้นเป็นลำดับ โดยปีงบประมาณ 
2565 ในรอบ 5 เดือนแรก มีผลคะแนนสูงสุด อยู่ที่ 97.37  
 จากภาพที่ 2  แสดงผลคะแนนฯ ย้อนหลัง 3 ปี (2562 - 2564) รอบ 5 เดือนแรก-หลัง และปีงบประมาณ 
2565 รอบ 5 เดือนแรก ซ่ึงจำแนกรายตัวชี้วัด พบว่า ผลคะแนนรอบ 5 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของแต่ละตัวชี้วัด มีผลคะแนนมากกว่าทุกรอบการประเมิน นอกจากตัวชี้วัดที่ 4 มีคะแนนอยู่ที่ 96.97 ซึ่งต้องนำไป
วิเคราะห์เพิ่มเติมต่อไปว่าประเด็นย่อยใดที่มีค่าคะแนนน้อย อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวม ศรป.มีค่าคะแนนที่มี
แนวโน้มทิศทางการขับเคลื่อนดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานไปในทางที่ดีมากข้ึน  

 เมื่อพิจารณาผลคะแนนรายตัวชี้วัด จำนวน 5 ตัวชี้วัด ของรอบ 5 เดือนแรก และ 5 เดือนหลัง ตั้งแต่ปี 
2562 – 2564 (ใช้ข้อมูลเดิมเหมือนบทวิเคราะห์ของรอบ 5 เดือนแรก ปีงบ 2565) และผลคะแนนการประเมินการ
รับรู้ฯ ปี 2565 รอบ 5 เดือนแรก มีดังนี ้

 1. จุดแข็งในการดำเนินงานฯ เห็นได้จากการที่มีตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90 ทุกรอบการ
ประเมิน จำนวน 2 ตัวชี้วัด 
  ตัวชี ้วัดที ่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ : เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู ้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดย
ยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว 
รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วน
ถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานทั้งใน
กรณีท่ีแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
แม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการ
รับสินบนได้ในอนาคต จะเห็นได้ว่า ศรป.มีการดำเนินงานที่ยึดมั่นความโปร่งใส ปฏิบัติงานตามข้ันตอน 
  ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ : เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของศรป. ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เริ่มตั้งแต่การ
จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของ
บุคลากรภายใน ในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย อีกทั้ง ยังให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ จะเห็นได้ว่า หน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง และไม่เบิกจ่ายเงินที่
เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการ
ตรวจรับพัสดุมีความโปร่งใสตรวจสอบได้  
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 2. การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานมีแนวโน้มที่ดีมากขึ้น 
 สำหรับตัวชี้วัดที่ 2 เรื่องการใช้งบประมาณ จะเห็นได้ว่า ในการประเมินรอบ 5 เดือนหลังของปี 2564 ได้
คะแนนร้อยละ 92.92 ซึ่งเป็นคะแนนที่ได้น้อยที่สุดในกลุ่มตัวชี้วัดทั้งหมด แต่เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มของคะแนน
ที ่ได ้ พบว ่า ผลคะแนนการประเมินรอบ 5 เด ือนแรกตั ้งแต่ป ี 2562 ถึงรอบ 5 เด ือนหลังของปี 2564  
ตัวชี้วัดที่ 2 เรื ่องการใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละ 87.89 91.67 89.69 90.00 92.50 และ 92.92 ซึ่งมีผล
คะแนนที่มีแนวโน้มสูงขึ้น 
 นอกจากนี้ ในช่วงปี 2562 - 2563 ตัวชี้วัดด้านอื่นๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้
ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนอยู่ในระดับร้อยละ 80 – 90 อย่างไร    
ก็ตาม ในรอบ 5 เดือนหลังของปี 2563 เป็นต้นไป มีผลคะแนนที่ดีมากขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งเป็นผลจากการสื่อสาร ทำ
ความเข้าใจกับบุคลากรในหน่วยงาน และการมุ่งมั่นดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานอย่างเห็น
ได้ชัด  
 โดยสรุปจะเห็นได้ชัดว่า จากการวิเคราะห์สถานการณ์รอบ 5 เดือนแรกปี 2565 ศรป.กำหนดมาตรการ
และแผนการดำเนินงาน และมีการดำเนินงานที่มีผลสำเร็จสามารถปิด GAP ทำให้ผลคะแนนการตอบแบบประเมิน
การรับรู ้ฯ ตัวชี ้ว ัดที ่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต จากเดิมรอบ 5 เดือนหลัง ปี 2564 อยู ่ที ่ร ้อยละ 96.39 เมื่อ
ดำเนินการปิด GAP แล้วทำให้ผลคะแนนปรับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 99.05 ในรอบ 5 เดือนแรกของปี 2565   
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ตารางท่ี 2  ตารางผลคะแนนการประเมินการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของปี 2565 รอบ 5 เดือนแรก 
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ภาพที่ 3 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  
  โดยใช้ SWOC Analysis  

 
 3. การวิเคราะห์ GAP จากผลคะแนนการประเมินการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส
ของ รอบ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณพ.ศ. 2565 

  3.1 เมื่อพิจารณาผลคะแนนการประเมินการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส  
รอบ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณพ.ศ. 2565 จากตารางที่ 2 โดยดูค่าคะแนนในประเด็นย่อยของแต่ละตัวชี้วัด 
พบว่า ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ “ข้อ 14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน
อย่างถูกต้อง” มีผลคะแนนน้อยที่สุด อยู่ที่ 86.36  

1. ผู้บริหารใหค้วามสำคัญ
และสนบัสนุนการดำเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน 

2. ทีมทำงานและเจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องมีความตั้งใจมุ่งมั่น
ในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน 

3. ศรป. มีกลไกการทำงานท่ี
ให้เกิดความโปร่งใส คือ มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการด้าน
ต่างๆ ในการกำกับตดิตาม
และตรวจสอบการดำเนินงาน 
ได้แก่ คณะกรรมการเร่งรดั
ติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณ คณะกรรมการ
ควบคุมภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในและมีผูต้รวจสอบ
ภายในของหน่วยงาน  

1. การดำเนินงานให้เกิด
คุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 
จำเป็นต้องมีความรู้ความ
เข้าใจต่อหลักเกณฑ์ 
แนวทางปฏิบัติรวมถึง
ระเบียบต่างๆ ซึ่งมีความ
ละเอียด มีความซับซ้อน 
ผู้รับผิดชอบและบุคลากร
ในหน่วยงานอาจจะต้อง
ศึกษาเพิ่มเตมิเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

2. การสื่อสารภายใน
หน่วยงานเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานคุณธรรมและ
ความโปร่งใสยังมีน้อย 
 

 

1. กรมใหค้วามสำคัญและ
สนับสนุนหน่วยงาน โดยมี
แนวทางการขับเคลื่อนที่
ชัดเจน ทำให้หน่วยงาน
ขับเคลื่อนได้ง่าย 

2. กรมมีกลไกในการกำกับ
ติดตามการดำเนินงานท้ัง
ในด้านแผนงาน 
งบประมาณ ส่งผลให้
หน่วยงานดำเนินงานได้
บรรลตุามเป้าหมาย 

 

 

1. การสร้างความเช่ือมั่น
ของบุคลากร ศรป.ต่อการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการที่สอดคล้อง
เหมาะสม 
 

จุดแข็ง  
Strengths) 

 

จุดอ่อน  
(Weakness) 

 

โอกาส 
(Opportunities) 

 

ท้าทาย 
(Challenges) 
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  3.3 จากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ โดยใช้ SWOC Analysis ที่เชื่อมโยงกับตารางที่ 2 ผลคะแนนการประเมินฯ พบว่า ประเด็น Weakness 
คือ 1) การดำเนินงานให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อ
หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติรวมถึงระเบียบต่างๆ ซึ่งมีความละเอียด มีความซับซ้อน ผู้รับผิดชอบและบุคลากรใน
หน่วยงานอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น  2) การสื่อสารภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสยังมีน้อย และประเด็น Challenge คือ 1. การสร้างความเชื่อมั่นของ
บุคลากร ศรป.ต่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องเหมาะสม 

 4. ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน : ไม่มีประเด็นข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
จากแหล่งที่มาข้อมูลสรุปผลคะแนนการประเมินการรับรู้ IIT ของ ศรป.ที่ได้รับจากกองการเจ้าหน้าที่ และข้อมูล
จากช่องทางการรับข้อร้องเรียน 

 โดยสรุปการวิเคราะห์ GAP ที่พบและนำไปเพื่อนำไปกำหนดมาตรการและจัดทำแผนต่อไป มีดังนี้ 

 1. ประเด็นย่อย ของตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนน้อยที่สุด คือ 

  ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ “ข้อ 14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพ
ของผลงานอย่างถูกต้อง” มีผลคะแนนน้อยที่สุด อยู่ที่ 86.36  

 2. การวิเคราะห์ SWOC พบประเด็น Weakness และ Challenge ดังนี้ 

➢ Weakness : การดำเนินงานให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน จำเป็นต้องมี
ความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติรวมถึงระเบียบต่างๆ ซึ่งมีความละเอียด มีความ
ซับซ้อน ผู้รับผิดชอบและบุคลากรในหน่วยงานอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
มากยิ่งขึ้น  

➢ Challenge : การสร้างความเชื่อมั่นของบุคลากร ศรป.ต่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่
สอดคล้องเหมาะสม 
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Advocacy/Intervention) 
 จากผลสรุปข้างต้น ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศพิจารณาเห็นว่า ประเด็น GAP ดังกล่าว เป็นโอกาสในการพัฒนาและข้อท้าทายในการ
ดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ศรป. จึงกำหนดมาตรการแนวทางเพ่ือปิด GAP โดยนำกลยุทธ์ PIRAB 
มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาและเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์ OIT ดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 มาตรการแนวทางเพ่ือปิด GAP โดยนำกลยุทธ์ PIRAB และเชื่อมโยงหลักเกณฑ์ OIT 

 PIRAB มาตรการ/แนวทาง 
เหตุผลในการกำหนด
มาตรการแนวทาง 

ประเด็นความรู้ท่ีให้แก่ C/SH  OIT 

P : Partner 
B : Build Capacity  
 

1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมใน
การกำกับติดตามการดำเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส ใน
การประชุมประจำเดือน ศรป. 
2. ส่งเสริมเพื่อยกระดับการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

เพ ื ่อให ้ผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเสีย
(บุคลากร ศรป.) ได้ม ีความ
เข้าใจ และเกิดความเชื่อมั่นต่อ
การดำเนินการ 

1. หล ักเกณฑ ์การเป ิดเผยข ้อมูล
ส า ธ า ร ณะ  Open Data Integrity 
and Transparency Assessment : 
(OIT) 
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) 
3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ของศรป. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มาตรการ OIT  
ข้อ 4 การใช้อำนาจ 
O1 : นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
O2: การดำเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
O3: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
O4: รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจำปี 
O5: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
O6: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

R : Regulate  
 

3. กำกับ ติดตามการดำเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ 
ศรป. 

เพ ื ่อให ้การข ับเคล ื ่อนการ
ดำเนินงานคุณธรรมและความ
โ ป ร ่ ง ใ ส ม ี ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ าพ 
สามารถลดช่องว่างต่างๆได้ 
เ น ื ่ อ งจากงานด ั งกล ่ าวมี
ห ล ั ก เ ก ณฑ ์ ร า ยละ เ อ ี ย ด 
ร ะ เ บ ี ย บ ท ี ่ เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง
ค่อนข้างมาก 

A : Advocate  
 

4. สนับสนุนการเข้าถึงความรู้
และเทคโนโลยี 

เพ ื ่อให ้ผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเสีย
สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ได้
ง่ายขึ้น 
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แผนการขับเคลื่อนการดำเนนิงานตัวช้ีวัด 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคณุธรรมและความโปร่งใส  

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนหลัง 

หน่วยงาน  ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

แนวทาง/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ

กิจกรรม 
1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใส ในการ
ประชุมประจำเดือน ศรป. 

1.1 ประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องเพ่ือทบทวน
สถานการณ์การดำเนินงานคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ ศรป. 
 

1 ครั้ง 
 

4 เม.ย. 65 คณะทำงานขับเคลื่อน
ชมรมจริยธรรม ศรป. 
 

มีเอกสารสรุปการประชุมฯ 
 

1.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแบบวัด
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์
หน่วยงาน (Open Data Integrity and 
Transparency – OIT) 
 

1 ด้าน 
 
 

มี.ค. - ก.ค. 65 คณะทำงานขับเคลื่อน
ชมรมจริยธรรม ศรป. 
 

มีข้อมูลตามหลักเกณฑ์ OIT 
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

2. ส่งเสริมเพ่ือยกระดับการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน 

2.1 ชี ้แจง/สื ่อสารแก่ SH เพื ่อทำความ
เข้าใจแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เ ส ี ย ภ าย ใน  (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) 
 

1 ครั้ง 
 

มี.ค. - ก.ค. 65 คณะทำงานขับเคลื่อน
ชมรมจริยธรรม ศรป. 
 

ร้อยละ 100 ของบุคลากร 
ศรป.ได้รับฟังการชี้แจง/สื่อ
สารฯ 

3. กำกับ ติดตามการ
ดำเนินงานคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ ศรป. 

3.1 จ ั ดทำแผนการข ับ เ คล ื ่ อ นก าร
ดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.6 

1 ฉบับ เม.ย.65 คณะทำงานขับเคลื่อน
ชมรมจริยธรรม ศรป. 
 

มีแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 
2.6 

3.2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ในการประชุมประจำเดือนของ ศรป. 
 

4 ครั้ง เม.ย. - ก.ค.65 คณะทำงานขับเคลื่อน
ชมรมจริยธรรม ศรป. 
 

มีมีเอกสารรายงาน
ความก้าวหน้าฯ 
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แนวทาง/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ

กิจกรรม 
3.4 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ 
ในระบบ DOC ทุกเดือน 
 

4 ครั้ง เม.ย. - ก.ค.65 คณะทำงานขับเคลื่อน
ชมรมจริยธรรม ศรป. 

มีการรายงานผลในระบบใน
เวลาที่กำหนด 

4. สนับสนุนการเข้าถึง
ความรู้และเทคโนโลยี 

4.1 สื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลความรู้บน
เว็บไซต์ ศรป. และช่องทางอ่ืนๆ  
 

2 เรื่อง เม.ย. - ก.ค.65 คณะทำงานขับเคลื่อน
ชมรมจริยธรรม ศรป. 

มีการเผยแพร่ข้อมูลความรู้
บนเว็บไซต์ และช่องทางอ่ืนๆ 

 
        

          ผู้อนุมัติแผน…………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ – แผนขับเคลื่อนตัวชี้วัดต้องมีความสอดคล้องกับสถานการณ์/GAP ของหน่วยงานและจัดทำแผนฯเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลต่อ 
  สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
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แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี1) 

กรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

สถานที่ตั้ง   เลขที่ 88/22 อาคาร 5 ชั้น 4 ถนนติวานนท ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี       

ชื่อผูประสานงาน นางสาวสมประสงค ภาผล           หมายเลขโทรศัพท 0 2590 4617   

ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 

จํานวนโครงการ / กิจกรรมที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5    17 โครงการ 

จํานวนงบประมาณที่ใชดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวม -            บาท 

• จากงบปกติของหนวยงาน ทุกโครงการ จํานวน  -  บาท 

• จากงบอ่ืน ๆ รวมทุกโครงการ จํานวน - บาท 

เปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
• หนวยงาน / องคกรทั้งภายในและภายนอกที่ใหความสําคัญสนับสนุนใหมีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จํานวน  -  แหง รวมผูที่ไดรับการอบรม จํานวน  -     คน 
• หนวยงาน / องคกรทั้งภายในและภายนอกที่ใหการสนับสนุนหรือรวมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย จํานวน -    แห ง รวมผู ที่ เข าร วมกิจกรรม จํ านวน
 - คน 

ระยะเวลาที่ดําเนินการ  พฤศจิกายน 2564 -  กันยายน 2565 

ผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการในโครงการ / กิจกรรมตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

 บุคลากรในหนวยงานไดรับการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริต 

ช่ือหนวยงานในสังกัดท่ีรับผิดชอบโครงการ 
ในแผนปฏิบัติการป ๒๕๖5 

จํานวนบุคลากรใน
หนวยงาน 

จํานวนกลุมเปาหมาย 
และภาคีเครือขาย 

(หมายถึง บุคลากรในศรป.) 

จํานวนประชาชนเปาหมาย 
(ประชาชน หมายถึง บุคลากร ศรป.) 

กลุมอํานวยการ 4 4 4 

กลุมยุทธศาสตรและประสานความรวมมือ  6 5 5 

กลุมวิเทศสัมพันธ 3 3 3 

แบบฟอรมท่ี 2 

somphrasong.p
Textbox
เอกสารแนบ 10
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ยุทธศาสตร/ 

กลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

งบประมา

ณ (บาท) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลลัพธ

เชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธ

เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.

๖5) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖5) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต    

กลยุทธท่ี 1  

วางระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลและ

การจัดการองคกร 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการปองกันการ

ทุจริต 

1.จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

และเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมศูนย

ความรวมมือระหวางประเทศ กรม

อนามัย 

 

 

เพ่ือเปนกรอบทิศทางการ

ขับเคล่ือนการดําเนินงานสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรมและปองกัน

การทุจริต ของหนวยงาน 

 

 

คณะทํางาน 1 ฉบับ รอยละ 80 

ของ

บุคลากรใน

หนวยงาน

มีสวนรวม

ในกิจกรรม 

-     

2.ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริตและเสริมสราง

คุณธรรม จริยธรรมศูนยความรวมมือ

ระหวางประเทศ กรมอนามัย 

 

เพ่ือเปนกรอบทิศทางการ

ขับเคล่ือนการดําเนินงานสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรมและปองกัน

การทุจริต ของหนวยงาน 

 

 

คณะทํางาน 1 ฉบับ รอยละ 80 

ของ

บุคลากรใน

หนวยงาน

มีสวนรวม

ในกิจกรรม 

     

3. ส่ือสาร สรางความรูความเขาใจ 

เกี่ยวกับการนํามาตรฐานทางจริยธรรม

ไปใชในการบริหารงานบุคคล 

เพ่ือสรางความรูความเขาใจ

มาตรฐานทางจริยธรรมให

บุคลากรในหนวยงานรับรูและ

นําไปปฏิบัติ 

คณะทํางาน 1 ครั้ง รอยละ 80 

ของ

บุคลากรใน

หนวยงาน

มีสวนรวม

ในกิจกรรม 

-     

4.จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานในการ

ขับเคล่ือนการปองกันการทุจริต และ

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม กรม

อนามัย 

เพ่ือกําหนดผูรับผิดชอบ และสนับสนุน

การดําเนนิงานขับเคล่ือนการ

ดําเนนิงานปองการการทจุริต สงเสริม

คุณธรรม จริยธรรมของหนวยงาน 

คณะทํางาน 1 ฉบับ รอยละ 80 

ของบุคลากร

ในหนวยงานมี

สวนรวมใน

กิจกรรม 

-     



 

3 
 

ยุทธศาสตร/ 

กลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

งบประมา

ณ (บาท) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลลัพธ

เชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธ

เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.

๖5) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖5) 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนา

ศักยภาพและสราง

การมีสวนรวมของ

บุคลากร/เครือขายใน

การตอตานการทุจริต 

5.ประกาศเจตนารมณขับเคล่ือน

คุณธรรมและตอตานการทุจริต 

เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมในการ

แสดงเจตนารมณการขับเคล่ือน

องคกรคุณธรรมและตอตาน

ทุจริตของผูบริหารและบุคลากร

ทุกระดับ 

คณะทํางาน 1 ครั้ง รอยละ 80 

ของ

บุคลากรใน

หนวยงาน

มีสวนรวม

ในกิจกรรม 

-     

6.การเสริมสรางความรอบรูดาน

คุณธรรม จริยธรรมและการปองกันการ

ทุจริต แกบุคลากรในหนวยงานทุกระดับ 

โดยการสรางการรับรู / เผยแพร/ อบรม

ใหความรู 

ประเด็นตอไปน้ี 

6.1 ความรูเกี่ยวกับการปองกันทุจริต 

ผลประโยชนทับซอน การรับของขวัญ 

หรือประโยชนอื่นใดอันควรไดตาม

กฎหมายหรือโดยธรรมจรรยา/การขัดกัน

ระหวางประโยชนสวนตนและสวนรวม 

6.2 มาตรฐานทางจริยธรรมประมวล

จริยธรรมขาราชการพลเรือน / ขอบังคับ

จรรยาขาราชการกรมอนามัย 

 

 

 

 

เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร

ปฏิบัติงานยึดม่ันในหลักความ

ถูกตอง โปรงใส เปนธรรม / 

หลักธรรมาภิบาล ใหบุคลากร

รับทราบ และถือปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมฯ และ

ขอบังคับจรรยาฯ และสามารถ

นําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 

และสังคมการทํางานบนสภาวะ

ความหลากหลายของชวงวัย 

คณะทํางาน 2 เรื่อง รอยละ 80 

ของ

บุคลากรใน

หนวยงาน

ผานเกณฑ

ประเมิน

พฤติกรรม

ทาง

จริยธรรม 

-     



 

4 
 

ยุทธศาสตร/ 

กลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

งบประมา

ณ (บาท) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลลัพธ

เชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธ

เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.

๖5) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖5) 

กลยุทธท่ี 3 สงเสริม

คานิยมการยกยอง

และเชิดชูดาน

คุณธรรม จริยธรรม 

และการปองกันการ

ทุจริต 

7.การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย เพ่ือยกยองเชิดชู บุคคลท่ีมี

คุณธรรมจริยธรรม และเปน

แบบอยางท่ีดี สรางแรงบันดาล

ใจแกบุคคลอื่น สงเสริม 

สนับสนุนใหบุคลากรเปนผูนําใน

การพัฒนากรมอนามัยเปน

องคกรคุณภาพคูคุณธรรม

อยางยั่งยื่น 

คณะทํางาน เสนอชื่อ

เขารวม

กิจกรรม 2 

คน 

บุคลากรท่ี

เขารับการ

คัดเลือก

ผาน

คุณสมบัติ

ตามเกณฑ

ท่ีกําหนด 

รอบท่ี 1 

อยางนอย 

1 คน 

-     

8.การประกวดหนวยงานคุณธรรม (การ

ขับเคล่ือนองคกรคุณธรรมตนแบบ) 

 

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน

หนวยงานใหมีการพัฒนาองคกร

ดานคุณธรรมจริยธรรม และการ

ปองกันการทุจริตอยางตอเน่ือง 

สรางขวัญกําลังใจแกหนวยงานท่ี

มีผลดีเดนเปนท่ีประจักษ 

สามารถปรับเปนแบบอยางท่ีดีมี

การเผยแพรและแลกเปล่ียน

เรียนรู ขยายผลไปสูหนวยงาน

อื่น 

คณะทํางาน เสนอ

ผลงานเขา

รวม

กิจกรรม 1 

เรื่อง 

หนวยงาน

ผานเกณฑ

การ

คัดเลือก

หนวยงาน

คุณธรรม

รอย 60 

ของ

คะแนน

การ

ประเมิน 

 

 

 

-     



 

5 
 

ยุทธศาสตร/ 

กลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

งบประมา

ณ (บาท) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลลัพธ

เชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธ

เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.

๖5) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖5) 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก    

กลยุทธท่ี 1 พัฒนา

ระบบ/มาตรฐาน/

แนวทางการปองกัน

การทุจริต และ

กระบวนการจัดการ

เรื่องรองเรียนใหมี

ประสิทธิภาพ 

 

9. การประเมินความเส่ียงและจัดทํา

แผนการบริหารความเส่ียงการทุจริต 

เพ่ือพัฒนากลไก วางระบบ

กําหนดมาตรการการปองกัน

ทุจริต หรือทบทวนมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน (SOP) ของหนวยงาน

ใหมีประสิทธิภาพ 

คณะทํางาน แผนฯ 1 

ฉบับ (มี

มาตรการ/ 

แนวทาง

ปองกันการ

ทุจริตอยาง

นอย 1 

เรื่อง) 

รอยละ

ความสําเร็

จการ

ดําเนินงาน

ตามแผน

บริหาร

ความเส่ียง

รอยละ 80 

-     

 10. การปรับปรุง/ พัฒนาชองทางท่ี

สามารถแจงเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการ

ทุจริตฯ ของเจาหนาท่ีของหนวยงาน 

เพ่ือใหบุคลากร หรือผูมีสวนได

สวนเสีย หรือผูรับบริการมีสวน

รวมในการปองกันทุจริตผาน

ชองทางแจงเรื่องรองเรียน

เกี่ยวกับการทุจริต การฝาฝน

ประมวลจริยธรรม หรือการไม

ปฏิบัติตามจรรยาขาราชการ ไม

ปฏิบัติตามขั้นตอนการใหบริการ 

คณะทํางาน แสดง

ชองทาง

แจงเรื่อง

รองเรียน

เกี่ยวกับ

การทุจริต 

และฝาฝน

ประมวล

จริยธรรมฯ 

อยางนอย 

2 ชองทาง 

 

 

 

ไมมีเรื่อง

รองเรียน

เกี่ยวกับ

คุณธรรม

จริยธรรม 

และการ

ทุจริตของ

กรม

อนามัย 

-     



 

6 
 

ยุทธศาสตร/ 

กลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

งบประมา

ณ (บาท) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลลัพธ

เชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธ

เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.

๖5) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖5) 

กลยุทธท่ี 2 

เสริมสรางความ

เขมแข็งและขยายการ

มีสวนรวมเครือขาย

คุณธรรม จริยธรรม 

และการปองกันการ

ทุจริต 

11. การขับเคล่ือนชมรมจริยธรรมของ

หนวยงาน 

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

เครือขายคุณธรรมจริยธรรม ให

เปนแกนนําขับเคล่ือนคานิยม 

ความผูกพัน และวัฒนธรรม

องคกร 

คณะทํางาน มีคําส่ัง

คณะทํางา

น

ขับเคล่ือน

ชมรม

จริยธรรม 

1 ฉบับ 

เสนอ

ผลงาน

เกี่ยวกับ

การ

สงเสริม

คุณธรรม 

จริยธรรม 

อยางนอย 

1 เรื่อง 

(เขารวม

กิจกรรม

ประกวด

องคกร

คุณธรรม) 

-     

12.กําหนดคุณธรรมเปาหมายจาก 

“ปญหาท่ีอยากแก “ และ “ความดีท่ี

อยากทํา” ท่ีสอดคลองกับคุณธรรม 5 

ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 

กตัญู หรือ วัฒนธรรมองคกร

(HEALTH) 

 

 

 

 

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

คุณธรรมจริยธรรม ใหบุคลากรมี

สวนรวม กําหนดคาเปาหมาย 

และวัฒนธรรมองคกร  

คณะทํางาน มีประกาศ

เปาหมายฯ 

และ

วัฒนธรรม

องคกร 

HEALTH 1 

ฉบับ 

รอยละ 80 

ของ

บุคลากรใน

หนวยงาน

มีสวนรวม

ในกิจกรรม 

-     



 

7 
 

ยุทธศาสตร/ 

กลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

งบประมา

ณ (บาท) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลลัพธ

เชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธ

เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.

๖5) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖5) 

 13. กําหนดประเด็นคุณธรรมเพ่ิมเติม ท่ี

สอดคลองกับประเด็นคุณธรรมเปาหมาย 

3 มิติ ไดแก 1. ยึดม่ันในหลักธรรม

ศาสนา 2. ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  3. รักษา อนุรักษ

ส่ิงแวดลอม 

 

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

คุณธรรมจริยธรรม ใหบุคลากรมี

สวนรวม กําหนดคาเปาหมาย 

และวัฒนธรรมองคกร  

คณะทํางาน มีประกาศ

เปาหมายฯ 

1 ฉบับ 

รอยละ 80 

ของ

บุคลากรใน

หนวยงาน

มีสวนรวม

ในกิจกรรม 

     

 14. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน

การเงินการคลัง และการจัดซ้ือจัดจาง  

เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ

ในการปฏิบัติงานไดถูกตองตาม

ระเบียบท่ีเกี่ยวของ โปรงใส 

ตรวจสอบได 

คณะทํางาน สงบุคลากร

เขารวมไม

นอยกวา 1 

ครั้ง 

รอยละ 80 

ของ

บุคลากรใน

หนวยงาน

มีสวนรวม

รับรู 

ความรูท่ี

ไดรับจาก

ผูแทน

หนวยงาน

ท่ีเขารวม

กิจกรรม

พัฒนา

ศักยภาพ 

 

 

-     



 

8 
 

ยุทธศาสตร/ 

กลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

งบประมา

ณ (บาท) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลลัพธ

เชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธ

เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.

๖5) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖5) 

กลยุทธท่ี 3 ผลผลิต/

พัฒนา นวัตกรรม

เทคโนโลยี ในการส่ือ

สาธารณะแก

เครือขายและ

ประชาชน เพ่ือ

ปองกันการทุจริต 

 

 

15. การเผยแพรส่ือการสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และการปองกันทุจริต 

เพ่ือเผยแพร ประชาสัมพันธ

สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตน

ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 

คณะทํางาน มีชองทาง

เผยแพรส่ือ

ประชาสัม

พันธฯ 

อยางนอย 

2 ชองทาง 

ผลิตส่ือ

ประชาสัม

พันธ

สงเสริม

คุณธรรม

จริยธรรม 

อยางนอย 

1 เรื่อง 

-     

กลยุทธท่ี 4 สงเสริม

คุณธรรมเฉพาะกาลท่ี

สอดคลองกับ

สถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) และ

สถานการณปจจุบัน 

16. โครงการสงเสริมคานิยม ความ

ผูกพัน และวัฒนธรรมองคกร (HEALTH) 

ตามหลักคุณธรรมเฉพาะกาล (พอเพียง 

วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญู) และ

ประเด็นคุณธรรมเปาหมาย 3 มิติ ไดแก 

1. ยึดม่ันในหลักธรรมศาสนา 2. ปฏิบัติ

ตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

3. รักษา อนุรักษส่ิงแวดลอม 

16.1 กิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรม 

ประเพณี และวันสําคัญตางๆ ทาง

ศาสนา 

16.2 กิจกรรมแตงกายผาไทย 

16.3 กิจกรรมสถานท่ีทํางานนาอยู นา

ทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวิต 

และความสุขของคนทางาน (Healthy 

เพ่ือปลูกฝงคานิยม ความผูกพัน

และวัฒนธรรมองคกร สงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

บุคลากร และสรางบรรยากาศท่ี

ดีในการปฏิบัติงาน 

คณะทํางาน มีการ

ดําเนินการ

อยางนอย 

3 กิจกรรม 

รอยละ 80 

ของ

บุคลากรใน

หนวยงาน

มีสวนรวม

ในกิจกรรม 

- 
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ยุทธศาสตร/ 

กลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

งบประมา

ณ (บาท) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลลัพธ

เชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธ

เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.

๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.

๖5) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖5) 

Workplace Happy for Life)  

16.4 กิจกรรมบริจาคส่ิงของ หรือ

อนุรักษส่ิงแวดลอม เชนคัดแยกขยะ รี

ไซเคิล ขยะพลาสติก หรืออลูมิเนียม สบ

ทบใหกับโครงการหรือมูลนิธิท่ีเกี่ยวของ 

เชน โครงการ “แยกขวด ชวยหมอ” 

16.5 กิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI)    

กลยุทธท่ี 1 การ

พัฒนามาตรฐานการ

บริหารงานท่ีโปรงใส 

ตามเกณฑการ

ประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ ( 

Intergrity and 

Transparency 

Assessment : ITA) 

17. การขับเคล่ือนตัวชี้วัดท่ี 2.6 ระดับ

ความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรม

และความโปรงใส (ITA) 

เพ่ือพัฒนามาตรฐานการ

บริหารงานของหนวยงานใน

สังกัดกรมอนามัยใหมีความ

โปรงใส ตามตามเกณฑการ

ประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ ( Intergrity 

and Transparency 

Assessment : ITA) 

คณะทํางาน ผลการ

ประเมิน

ตัวชี้วัดผาน

เกณฑการ

ประเมิน

ระดับ 3 

ขึ้นไป 

คะแนน

การ

ประเมิน

คุณธรรม

และความ

โปรงใสใน

การ

ดําเนินงาน

ของ

หนวยงาน

ไมนอยกวา

รอยละ 95 

-     

จัดทําโดย : คณะทํางานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 
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แบบรายงานผลตามแผนปฏบิตักิาร ป้องกนัการทจุรติและเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามยั  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ขอ้มลู ณ 21 เม.ย. 65) 
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 

somphrasong.p
Textbox
เอกสารแนบ 11

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 
- เม.ย. 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/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/report-complaints04.65.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 ่7 และ 12 เม.ย. 2565 
ผูบ้รหิารพรอ้มดว้ยเจา้หนา้ทีศ่รป. 
เขา้รว่มกจิกรรมวันสงกรานต ์
• เมือ่วันที ่26 เม.ย. 65 จัดกจิกรรม
อวยพรวันเกดิใหแ้กบ่คุลากร จํานวน 
1 ราย 
• 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

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 ้
ระยะเวลาดาํเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

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

14.5 กจิกรรมศกึษาดงูาน 
โครงการตามแนวปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

อนามยั พธิตีกับาตรทําบญุปีใหม ่
กรมอนามยั และจัดฐานกจิกรรมวอล์
คแรลลี ่Walk Rally สําหรับรว่ม
กจิกรรมปีใหมก่รมอนามยั ดว้ยการ
เลน่เกมสท์ายศัพทภ์าษาองักฤษ 
และสง่ผูแ้ทนหน่วยงานเขา้รว่ม
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 วันที ่7 เม.ย. 65 วนัที ่12 
เม.ย. 65 
 
14.3 กจิกรรมสถานทีทํ่างานน่าอยู ่
น่าทํางาน เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติ
และความสขุของคนทางาน 
(Healthy Workplace Happy for 
Life)  
• เจา้หนา้ที ่ศรป. รว่มกนัออกกําลัง
กายเป็นประจําทกุสปัดาห ์
• เจา้หนา้ที ่ศรป. รว่มกนัทําความ
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ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดาํเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย  

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดาํเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

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
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 – เม.ย.64 
เจา้หนา้ที ่ศรป. รว่มกนัคดัแยกขยะ รี
ไซเคลิ ขยะพลาสตกิ อยา่งตอ่เนือ่ง 
และยงันําเบาะทีน่ั่งรถยนตม์า
ประยกุตใ์ชเ้ป็นมมุรับแขกของ
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ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดาํเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย  

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดาํเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

หน่วยงานเพือ่ใชท้รัพยากรทีม่อียูใ่ห ้
เกดิประโยชนส์งูสดุ อนุรักษ์
สิง่แวดลอ้มโดยไมนํ่าไปทิง้ใหเ้ป็น
ขยะหรอืเกบ็ไวบ้นหอ้งพัสดใุหเ้กดิ
ความเสือ่มสภาพโดยเปลา่ประโยชน ์
 
 
14.5 กจิกรรมศกึษาดงูาน โครงการ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
• เมือ่วันที ่19 เม.ย. 65 จัดกจิกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารดําเนนิงาน
รว่มกบัศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่ง
ประเทศ. โดยระบบออนไลน ์ระหวา่ง
ศรป.กบักองแผนงาน 
• เมือ่วันที ่25 ม.ีค.65 เขา้รว่ม
กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูต้ามแนว
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ในหัวขอ้ 
“การปลกูตน้Cactus สรา้งรายได”้ 

จัดโดยสํานักสขุาภบิาลอาหารและน้ํา 
ในรปูแบบออนไลน ์
 
รายละเอยีดตามดาวนโ์หลด 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/ITA-K14-04.65.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/ITA-K14-04.65.pdf
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ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดาํเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย  

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดาํเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยกระดบัคะแนนดชันกีารรบัรูก้ารทจุรติ (CPI) 

กลยทุธท์ี ่1 การพฒันามาตรฐานการบรหิารงานทีโ่ปรง่ใส ตามเกณฑก์ารประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั 

( Intergrity and Transparency Assessment : ITA) 

15. การขบัเคลือ่นตัวชีว้ดัที ่
2.6 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนนิงานคณุธรรมและความ
โปรง่ใส (ITA) 

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 
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

ผลการประเมนิ
ตัวชีว้ดัผา่นเกณฑ์
การประเมนิระดับ 
3 ขึน้ไป 

คะแนนการ
ประเมนิคณุธรรม
และความโปรง่ใส
ในการดําเนนิงาน
ของหน่วยงานไม่
นอ้ยกวา่รอ้ยละ 
95 

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

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดาํเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

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 
 
 

จัดทําโดย : คณะทํางานขบัเคลือ่นชมรมจรยิธรรมศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามยั 
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