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รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่8/2565 
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น – 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร 6 ชั้น 4 

ผู้มาประชุม 
1. นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์  ผู้อ านวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ      ประธาน 
2. นางจารุมน บุญสิงห์   นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
3. นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                        
4. นางสาวสุพัตรา ท่างาม   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
5. นายพศิน พิริยหะพันธุ์    นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
6. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ   
7. นางสาวมนสินี น้ าจันทร์  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
8. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย   นักวิเทศสัมพันธ์                     
9. นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
10. นางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
11. นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา   นักวิชาการพัสดุ 
12. นายรังสรรค์ พันธ์จบสิงห์  พนักงานขับรถยนต์                  
13. นางสาวสมประสงค์ ภาผล   นักจัดการงานทั่วไป                      เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม   - 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 การประชุมกรมอนามัยครั้งที่ 8/2565 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมก าธร 

สุวรรณกิจ มีรายละเอียด ดังนี้ 
(1) อธิบดีกรมอนามัย กล่าวขอบคุณบุคลากรและหน่วยงานที่ร่วมด าเนินงานให้กรมอนามัยได้รับ

โล่ประกาศเกียรติคุณ “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2563-2565” (5 ปีซ้อน) และ
แสดงความยินดีกับผู้อ านวยการ กรส. คนใหม่ นายแพทย์ศุภฤกษ์ สื่อรุ่งเรือง 

(2) ผู้อ านวยการกองคลังรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 จากระบบ GFMIS  
ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 ประธานการประชุม ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้ได้ตาม
เป้าหมาย 

(3) ผู้อ านวยการกองแผนงาน รายงานร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 ซึ่ง
กรมอนามัยได้รับงบประมาณน้อยลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวน 26.32 ล้านบาท และขอให้
หน่วยงานเตรียมข้อมูลส าหรับการพิจารณาร่าง พรบ. วาระที่ 1 และวาระที่ 2 ของสภาผู้แทนราษฎร ในช่วง
เดือนมิถุนายน และสิงหาคม 2565 นี้ 

(4) ผู้อ านวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ รายงานความก้าวหน้าการเตรียมการประชุม
วิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจ าปี พ.ศ. 2565 และการเตรียมการรับเสด็จฯ โดยจะมีการ
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ประชุมเตรียมการรับเสด็จ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ประธานการ
ประชุมแจ้งให้ทุกส านักฯ/กองฯ ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมการประชุมด้วย 

(5) เลขานุการกรมฯ รายงานหนังสือแจ้งเวียนมาตรการประหยัดพลังงาน และแผนการ
ด าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565) และขอให้ทุกหน่วยงานติดตาม
รายงานข้อมูลผ่านระบบ e-report ทุกวันที่ 5 ของเดือน 

(6) ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ น าเสนอการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม กฎ กพ . ที่ออกมา
ใหม่ 1) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอน ย้าย ข้าราชการพลเรือยสามัญ 2) ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
ข้าราชการ HIPPS 3) ผลการประเมิน Happinometer ของกรมอนามัย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ครั้งที7่/2565  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  - ไม่มี- 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ   
4.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 งบด าเนินงาน ผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย 
(Department Operation Center : DOC)  

นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์ รายงานว่าได้บันทึกผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบด าเนินงาน จ านวน 6 โครงการ เข้าสู่ระบบศูนย์ติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) โดยมีผลเบิกจ่ายสะสม  
จ านวน 619,757.90 บาท (ข้อมูล 20 พฤษภาคม 2565) คิดเป็นร้อยละ 69.09 ของฐานวงเงินงบประมาณ
ภาพรวม (869,980 บาท รวมเงินที่ยืมจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)  

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.2 รายงานสถานการณ์ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบด าเนินงานศูนย์ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ (ข้อมูล 20 พฤษภาคม 2565) 
นางสาวสุพัตรา ท่างาม รายงานว่า ผลการเบิกจ่ายสะสม แบ่งตามประเภทรายงบ พบว่ามีเฉพาะ  

งบด าเนินงาน ที่มีผลเบิกจ่ายสะสม จ านวน 619,757.90 บาท คิดเป็น 69.09 % ของวงเงินงบประมาณรวม
ที่ได้รับจัดสรร (896,980.00 บาท รวมยอดที่ยืมจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที ่
กรมอนามัยก าหนด (600,976.60 บาท=67 %) มียอดผูกพัน จ านวน 7,121.50  บาท คิดเป็น 0.79 % ของ
วงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร ส่งผลให้มียอดเงินคงเหลือหลังหักยอดผูกพัน จ านวน 270,100.60 บาท 
คิดเป็น  30.11 % ของวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร (896,980.00 บาท) และเพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรการส าคัญประเมินผลคะแนนตามตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ กรมอนามัยก าหนด
เป้าหมายงบด าเนินงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมประชุมสัมมนา ไตรมาสที่ 1 เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
คิดเป็นเงินจ านวน 448,490.00 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร 896,980.00 บาท ปัจจุบันมีผลเบิกจ่ายสะสม จ านวน 
459,170.05 บาท คิดเป็น 51.19 % รายละเอียดตามเอกสารแนบ1 



3 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา - 

5.1 ติดตามผลการด าเนินงาน ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 
ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 

5.1.1 นโยบายส าคัญ เร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย และภารกิจหลักสาย
วิชาการ (Core Function) 

5.1.1.1 ตัวชี้วัดที่ 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อน าไปสู่
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) 

นายพศิน พิริยหะพันธ์ และนางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ รายงานข้อมูลส าหรับน าเข้าระบบรายงานตัวชี้วัด
ในระบบ DOC ในเดือน พ.ค. 65 ว่าได้เข้าหารือท าความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินในรอบ 5 เดือนหลัง 
กับกลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล กองแผนงานเรียบร้อยแล้ว และได้รับ Username, Password ส าหรับใช้ในการ
น าเข้าชุดข้อมูลที่มีค าอธิบายข้อมูล (Metadata) ในระบบ Anamai  Data catalog เพ่ือเตรียมด าเนินงาน
ตามแผนต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2   

มติที่ประชุม รับทราบ 
5.1.1.2 ตัวชี้วัดที่ 1.39 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร

กรมอนามัยให้สามารถด าเนินงานด้านต่างประเทศเพ่ือรองรับการด าเนินงานสุขภาพโลกของไทย 
นางสาวมนสินี น้ าจันทร์ รายงานเสนอข้อมูลส าหรับน าเข้าระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ใน

เดือน พ.ค. 65 ว่าได้ด าเนินการ 2 รายการตามแผน ได้แก่ (1) ส่งแบบประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM 
ให้ผู้เข้าร่วมประเมินส าหรับรอบ 5 เดือนหลัง โดยได้จัดท าเป็นบันทึกแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ท าแบบประเมิน
สมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM และ (2) รายงานการติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ ประจ าเดือน 
พ.ค. 65  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3  

มติที่ประชุม รับทราบ 
5.1.1.3 ตัวชี้วัดที่ 1.40 ระดับความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลความร่วมมือ

ระหว่างประเทศของกรมอนามัย 
นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์ และนางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ รายงานเสนอข้อมูลส าหรับน าเข้าระบบ

รายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือน พ.ค. 65 ว่าได้ด าเนินการตามแผนขับเคลื่อน ได้แก่ (1) พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัย (2) จัดท าคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

มติที่ประชุม รับทราบ 
5.1.2 ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย 

5.1.2.1 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหาร
ความต่อเนื่อง (BCP)  

นางสาวสุพัตรา ท่างาม รายงานเสนอข้อมูลส าหรับน าเข้าระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC  
ในเดือน พ.ค. 65 ได้ด าเนินการรายงานการติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 5 พร้อมเสนอหัวข้อ กระบวนงาน SOP ที่จะจัดท าขึ้นใหม่และกระบวนงานที่จะปรับปรุง   
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ส าหรับเกณฑ์การประเมินรอบ 5 เดือนหลัง ระดับที่ 1 ข้อ1.2 ให้มีเอกสารสรุปการสือสารแผน BCP 
ซึ่งได้สื่อสารแผนดังกล่าวไปแล้วในการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 31 มี.ค.65 
ดูรายละเอียดได้ที่ https://cic.anamai.moph.go.th/web-
upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_1/2.1_Business-Continuity-Plan_BCP.pdf 

ส าหรับการทดสอบแผน BCP จะก าหนดด าเนินการในเดือนมิถุนายน 2565 และจะแจ้งวันให้ทราบ
ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบให้จัดท ากระบวนงาน SOP ที่จะจัดท าขึ้นใหม่ คือ กระบวนงาน
การเดินทางไปราชการต่างประเทศ การลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศ และ
กระบวนงาน SOP ที่จะปรับปรุง คือ กระบวนงานงบรายจ่ายอ่ืน รายการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราว   

 
5.1.2.2 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่า

ท างานมีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา รายงานเสนอข้อมูลส าหรับน าเข้าระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ใน

เดือน พ.ค. 65 ว่า ในเดือนนี้จะให้ทุกคนตอบแบบประเมินประสิทธิผลซึ่งในการประชุม ศรป. ครั้งที่ 7 ได้มีการ
เลือกกิจกรรมในระดับดีมากไว้แล้ว คือกิจกรรมทางกาย/ออกก าลังกาย และกิจกรรมการประเมินภาวะ
โภชนาการ ซึ่งกิจกรรมที่เลือกสามารถน าไปสู่การสร้างเสริมหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มุ่งให้เกิดการเรียนรู้
ด้านสุขภาพครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ เจตคติ และทักษะ โดยขอความร่วมมือให้ทุกคนร่วมกันตอบ
แบบประเมินฯตามลิงค์ที่ส่งไปในกรุ๊ปไลน์ CIC เพ่ือคณะท างาน HWP. จะรวบรวมและรายงานผลต่อไป 

พร้อมแจ้งก าหนดการส าหรับการเข้ารับตรวจประเมินรอบ 5 เดือนหลัง จากเดิมมิถุนายน เป็นระหว่าง
วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 แจ้งผลคะแนนการประเมินฯ ในวันที่ 20 ก.ค.65 และเปิดให้อุทธรณ์คะแนน 
ระหว่างวันที่ 21-27 ก.ค.65 ประกาศผลคะแนนอุทธรณ์ในวันที่ 9 ส.ค.65 ทั้งนี้ส านักส่งเสริมสุขภาพจะแจ้ง
เวียนรายละเอียดดังกล่าวให้ทราบอีกครั้ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 

มติที่ประชุม รับทราบ  
5.1.2.3 ตัวช้ีวัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  

นางสาวสมประสงค์ ภาผล รายงานเสนอข้อมูลส าหรับน าเข้าระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ใน
เดือน พ.ค. 65 ผ่านคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายฯ ว่าจะด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผน 
จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมที่ 5. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 
15 ของทุกเดือน และน าขึ้น เว็บไซต์หน่วยงาน ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน (2) กิจกรรมที่ 6. ประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 และรายงานผลการ
ประชุมน าขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน (3) กิจกรรมที่ 7. รายงานผลการติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัด ตามค ารับรองฯ 
และแสดงหลักฐานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนฯ ผ่านการประชุมประจ าเดือนของหน่วยงาน น าขึ้น
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 

มติที่ประชุม รับทราบและอนุมัติตามเสนอ 
 
 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_1/2.1_Business-Continuity-Plan_BCP.pdf
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 ตัวช้ีวัดที่ 2.4 ระดับความส าเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)  
นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย ได้ด าเนินการปรับปรุงเนื้อหาและขอหารือแนวทางการน าเสนอ LIKE 

Talk รอบชิงชนะเลิศ หัวข้อจัดการความรู้เรื่อง Go Abroad Flow ในส่วนของรูปแบบของ Flow Chart  และ
หากท่านใดมีองค์ความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับภารกิจงานให้เจ้าหน้าที่สามารถน าเสนอในที่ประชุมศรป .ในครั้ง
ต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ 
5.1.2.5 ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า และนางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์ รายงานเสนอข้อมูลส าหรับน าเข้าระบบ

รายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือน พ.ค. 65 มี 2 กิจกรรม ได้แก่ 1.มีการติดตาม ความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 2.มีรายงานผลผลิตของกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการแล้ว  
ณ เดือนพฤษภาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 

มติที่ประชุม รับทราบ 
5.1.2.6 ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรมและความ

โปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
นางจารุมน บุญสิงห์ รายงานการด าเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.6 มีกิจกรรมที่อยู่

ระหว่างการด าเนินงาน คือ  
กิจกรรมที่ 1.2 ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน 

(OIT) ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินการรับรู้ฯ IIT ของรอบ 5 เดือนแรก พบว่ามีตัวชี้วัดที่มีค่า
คะแนนน้อยที่สุดคือ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ประเด็นเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพ
ของผลงานอย่างถูกต้อง ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหลักเกณฑ์ OIT และด าเนินการตามหลักเกณฑ์เพ่ือปิด GAP 
ต่อไป 

กิจกรรมที่ 3.2 - 3.3 ก าหนดเป้าหมายกิจกรรมละ 4 ครั้ง โดยในการประชุมครั้งนี้ เป็นการรายงาน
ความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 ในการประชุม ศรป.ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 20 พ.ค.65 

กิจกรรมที่ 4.1 สื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลความรู้บนเว็บไซต์ ศรป. และช่องทางอ่ืนๆ ก าหนดเป้าหมาย 
2 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการหาข้อมูลความรู้เพื่อมาเผยแพร่ต่อไป 

ส าหรับการด าเนินงานคุณธรรมของหน่วยงาน นางจารุมน บุญสิงห์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า (1) เมื่อ
วันที่ 29 เม.ย. 2565 ได้ส่งผลงานหน่วยงานคุณธรรมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ชื่อผลงานส่งเสริมคุณธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง (Promotion of Morality and 
Sufficiency Economy) ประกาศผลการคัดเลือกภายใน มิถุนายน 2565 พิธีมอบรางวัลในการประชุม กรม
อนามัย ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565 (2) ผู้แทนหน่วยงานจ านวน 6 คน ตอบแบบวัดการรับรู้ (IIT) ของ
ส านักงาน ปปช.เรียบร้อยแล้ว 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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5.2 วิเคราะห์สถานการณ์ผลการเบิกจ่ายจากข้อ 4.2 เพื่อก าหนดมาตรการ หรือแนวทาง ติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

พบว่าสถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ ดังที่ปรากฏในวาระที่ 4 ข้อ 4.2 เดือนพ.ค. 2565  
กรมอนามัยก าหนดเป้าหมายผลการเบิกจ่ายสะสมไว้ที่ 67 % คิดเป็นเงินจ านวน 600,976.60 บาท ของวงเงิน
งบประมาณภาพรวม (รวมยืม กพร.) จ านวน 896,980.00 บาท หากพิจารณาจากงบประมาณที่ได้รับโอน
ทั้งสิ้นจ านวน 670,855.00 บาท หักยอดเบิกจ่ายสะสมจ านวน 619,757.90 บาท หักกันเงินPO จ านวน
7,121.50 บาท หักกันเงินเดือนพนักงานขับรถยนต์เดือนพ.ค.- ก.ค. จ านวน 37,440.00 บาท ดังนั้นเงิน
คงเหลือหลังกันส าหรับด าเนินงานในไตรมาส 3 จ านวน 6,535.60  บาท  

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายฯ จึงเสนอมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย ดังนี้ (1) ผู้บริหาร 
ก ากับ ติดตามเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ผ่านการประชุมประจ าเดือนของ
หน่วยงาน (2). จัดท าแผนการเบิกจ่ายรายไตรมาสให้ผ่านเกณฑ์ท่ีกรมอนามัยก าหนด /ปรับแผนการด าเนินงาน
ตามรอบไตรมาสและปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (3) กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา เร่งรัดผู้รับชอบหลักด าเนินการจัดท าอนุมัติจัด ส่งต่อให้
งานการเงินด าเนินการยืมเงินลงคลัง เพ่ือตัดยอดเบิกจ่ายภายในเดือนที่ก าหนดตามแผน (4) กรณีเงิน
งบประมาณด าเนินงานไม่เพียงพอส าหรับการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน หรือระหว่างรอรับเงินโอนจัดสรร
งบประมาณในส่วนที่เหลือ ให้บริหารจัดการโดยการขอยืมเงินงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน หรือบริหารจัดการ
ด้วยเงินทดรองราชการประจ าหน่วยงาน 

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบให้ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการให้ยอดเบิกจ่ายใกล้เคียงกับ
เป้าหมายของกรมอนามัยมากที่สุด 
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

6.1 การประชุมความร่วมมือไทย-จีนด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม วันพุธที่ 25 
พฤษภาคม  2556 เวลา 13.30-16.00 น. (Bangkok Time) ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกาย  

มติที่ประชุม รับทราบนางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า แจ้งว่าการประชุมดังกล่าวเป็นการจัดแบบออนไลน์ 
ระหว่างไทย – จีน เพ่ือหารือตาม MOA โดยผลลัพธ์ที่จะได้รับคือ วัน เวลา สถานที่ ประเด็น หน่วยงานที่จะ
เข้าร่วม และขอให้กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ช่วยจัดท าป้ายตั้งโต๊ะส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว 

6.2 การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
กรมอนามัย ระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2565 ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดอยุธยา 

นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า ในฐานะCHRO แจ้งว่าอ.ก.พ. กรมอนามัย มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการ และประเภททั่วไป ในสังกัดกรมอนามัย  

มติที่ประชุม รับทราบ 
6.3 การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2567 งบลงทุน (ยกเว้น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา แจ้งเงือนไขในการของบฯ โดยต้องมีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้น

ไป และถ้าเป็นราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ให้แนบเอกสารใบเสนอราคาจ านวน 3 ร้าน ด้วยและที่ประชุม
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เสนอให้ขอค าจ านวน 3 รายการ ได้แก่ 1) ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด 2)เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 
15 ตัว 3) เครื่องปรับอากาศจ านวน 4 เครื่อง 

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ 
6.4 รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
นางสาวสมประสงค์ ภาผล  รายงานว่าคณะท างานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนย์ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ ได้จัดท ารายงานฯ โดยมีกิจกรรมที่ขับเคลื่อนตามแผนฯ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ได้แก่ (1) 
กิจกรรมที่ 9 รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตฯ (2) กิจกรรมที่ 14 โครงการส่งเสริมค่านิยม ความ
ผูกพัน และวัฒนธรรมองค์กร รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10 

6.5 การสอบภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรกรมอนามัย 
นางสาวมนสินี น้ าจันทร์  รายงานว่าเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้ท าแบบส ารวจความต้องการในการ

เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรกรมอนามัย โดยด าเนินการน าร่องในหน่วยงานส่วนกลาง เพ่ือ
ส ารวจจ านวนผู้สนใจเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษจากหน่วยงานต่าง ๆ และน าข้อมูลที่ได้มาวางแผนจัดการ
ทดสอบภาษาอังกฤษต่อไป โดยในขณะนี้ได้ปิดรับแบบส ารวจฯ แล้ว มีผู้สนใจเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ 
จ านวนทั้งสิ้น 160 คน จาก 17 หน่วยงาน โดยในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน พ.ค. 65 นี้ จะมีการปรึกษากับ 
สถาบันปัณณทัตถึงแนวทางและกรอบการด าเนินงานให้ชัดเจนขึ้น ตลอดจนท าบันทึกแจ้งให้ผู้มีรายชื่อทั้ง 160 
คน ลงทะเบียนและเลือกรอบการสอบ 1 รอบ จาก 5 รอบ ที่จะจัดสอบระหว่างวันที่ 22-24 ม.ย. 65  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา 14.00 น. 
 
 

ผู้จดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค์ ภาผล 
นักจัดการงานทั่วไป 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ท่างาม 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานอ านวยการ 
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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               619,757.90                    7,121.50                         -   257,620.60          70.07                        38.07            336,717.90        0.81             29.13                                                      -                  264,742.10
แผนบรูณาการพัฒนาศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ  

670,855.00            619,757.90              7,121.50                   -                      167,975.60          92.38                                         51,097.10




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            619,757.90              7,121.50                   -                      257,620.60          70.07                        61.07            540,152.90        0.81             29.13                    -                                               257,620.60

***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                   32,218.80      

เป้าหมายกรม (%) *หมวดอบรม ปช.สมัมนาฯ 50
ผลเบกิจา่ย (%) *หมวดอบรม ปช.สมัมนาฯ 51.19                       
เป้าหมายกรม (เงนิ) *หมวดอบร มปช.สมัมนาฯ 448,490.00               
ผลเบกิจา่ย เงนิ) *หมวดอบรม ปช.สมัมนาฯ 459,170.05               

สรุปสถานการณท์ีพ่บ (5) ประมาณการณ ์เบกิจา่ยสะสม พ.ค.-65

งบประมาณรบัโอนในมอื รวม 670,855.00            

(1)  งบด าเนนิงาน  (เงนิสดในมอื) 670,855.00            บาท เบกิจา่ยสะสม  *ใบส าคญัลงคลงั* 619,757.90            

       รอ้ยละเงนิสดในมอื จากงบภาพรวม (884,500) 75.85                     % คงเหลอื หลงั หกัเบกิจา่ยสะสม 51,097.10              

       รอรบัโอนสว่นทีเ่หลอื ยอด 213,645.00            

(2) งบประมาณรบัจดัสรร (ฐานทีย่มื กพร.) 896,980.00            บาท หกั PO เชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร 7,121.50                

 - เป้าหมายจ านวนเงนิเบกิจา่ย เดอืน พ.ค. 65 600,976.60            บาท คงเหลอื หลงั หกักนั PO 43,975.60              

 - สถานะเบกิจา่ยภาพรวมสะสม (จ านวนเงนิ) 619,757.90            บาท

ผลตา่ง +สูงกวา่เป้า - ต า่กวา่เป้า 18,781.30              บาท หกั กนัเงนิเดอืน พขร. ม.ิย-ก.ค. 2 เดอืน 37,440.00              

 - เป้าหมายรอ้ยละเบกิจา่ย เดอืน พ.ค.65 67 % คงเหลอื  *เงนิในมอื* 6,535.60                

 - สถานะเบกิจา่ยภาพรวมสะสม (รอ้ยละ) 69.09                     % หกั คนืเงนิยมืจาก กพร. 12,480.00              

ผลตา่ง +สูงกวา่เป้า - ต า่กวา่เป้า 2.09                       % คงเหลอื *เงนิในมอื* ณ เดอืนม.ิย. 65 5,944.40-                

  - หกั ยอดกนั PO ทกุรายการ 7,121.50                (7) ตรวจทานยอดเบกิจา่ยในระบบ DOC รบัรูก้จิกรรมตามแผนฯ *ไมร่บัรูย้อดในGFMIS*

 - รอ้ยละของยอดกนั POทกุรายการ 0.79                       % DOC สะสม 616,342.90  ณ 19.5.65

 - งบคงเหลอืหลงักนั PO ทกุรายการ 270,100.60            บาท ใบส าคญัสง่กองคลงัแลว้ สะสม 619,757.90            

 - รอ้ยละคงเหลอืหลงักนั 30.11                     ผลตา่ง 3,415.00-                

สรุปทะเบยีนคมุการเบกิจา่ย และประมาณการเบกิจา่ย 

              483,277.90 7,121.50                   167,975.60          54.64                        

somphrasong.p
Textbox
เอกสารแนบ 1 
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กจิกรรม แผน ผล คงเหลอื สถานะ

1.โครงการบรหิารจัดการหน่วยงาน 254,300.00            140,587.85              113,712.15               อยูร่ะหวา่ง

2.โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรกรมอนามัยมุง่สู่

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

3.โครงการสนับสนุนการด าเนนิงานความรว่มมอื

ระหวา่งประเทศภายใตก้รอบความรว่มมอืตา่งๆ
61,380.00              30,190.00                31,190.00                 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            619,757.90              189,220.10               

กจิกรรม แผน ผล คงเหลอื
1.1จา้งพนักงานขบัรถยนตร์าชการ 149,760.00            87,360.00                62,400.00                 
1.2จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร จา้งซอ่มแซมครภัุณฑ์

 ส านักงาน อปุกรณ์คอมพวิเตอร ์ซอ่มยานพาหนะ 

คา่ผา่นทางพเิศษ จา้งแปลเอกสาร

30,000.00              16,379.65                13,620.35                 

1.3จัดซือ้วัสดสุ านักงานเพือ่ใชด้ าเนนิงานภายใน

หน่วยงานและโครงการอบรม/ประชมุของหน่วยงาน (

 คา่หนังสอืพมิพ,์ วัสดสุ านักงาน + วัสดคุอมพวิเตอร,์

 คา่น ้าบรโิภค, คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ+จา้งถา่ยเอกสาร)

31,720.00              10,490.20                21,229.80                 

1.4การพัฒนาบคุลากร การประชมุ อบรม สมัมนา 

(คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ และคา่ใชจ้า่ย

ในการเขา้รว่มประชมุ/อบรม/สมัมนา ของ

ผูอ้ านวยการเจา้หนา้ทีศ่นูยค์วามรว่มมอืระหวา่ง

ประเทศ ,คา่ลงทะเบยีน, คา่ผา่นทางพเิศษ)

42,820.00              26,358.00                16,462.00                 

254,300.00         140,587.85           113,712.15            

บรหิารเงนิสด "ในมอื" คงเหลอืส าหรบักจิกรรม เดอืน พ.ค. - ม.ิย. 6,535.60                

1.3.2. คา่น ้าดืม่ 680.00                     
1.3.3. คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ 2,500.00                   
1.4.3 คา่ผา่นทางพเิศษ 1,340.60                   
3.5.ประชมุประจ าเดอืนของศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ /13 คน 2,015.00                   

6,535.60                   

บรหิารจดัการเงนิทดรองราชการ ส าหรบักจิกรรม เดอืน ม .ิย.
3.1.ประชมุคณะกรรมการความรว่มมอืดา้นตา่งประเทศ /25 คน 3,875.00                   
4.1 ประชมุเชงิปฏบิัตกิารพัฒนาแผนยทุธศาสตร ์ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย /25 คน 9,950.00                   

13,825.00                 

ผลตา่ง เงนิในมอื-แผนกจิกรรม = 13,825.00-                 

1.โครงการบรหิารจดัการหนว่ยงาน
 -

 50,000.00

 100,000.00

 150,000.00

 200,000.00

 250,000.00

 300,000.00

 350,000.00

 400,000.00

 450,000.00

แผน 

ผล 
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ผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคล่ือนการดำเนินงาน 

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

ลำดับ

ท่ี 
กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 ศึกษา/วิเคราะหขอมูลและแนวทางการพัฒนาระบบบัญชีขอมูล เพ่ือ 

นำไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 

พ.ย. 64 1 เรื่อง 
ดำเนินการแลวเสร็จ 

2 จัดทำเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของระบบบัญชีขอมูล 

(Data Catalog) 

พ.ย. 64 1 ฉบับ 
ดำเนินการแลวเสร็จ 

3 จัดทำเอกสารกำหนดนโยบายการ ดำเนินการพัฒนาระบบบัญชีขอมูล 

(Data Catalog) 

ธ.ค. 64 1 ฉบับ 
ดำเนินการแลวเสร็จ 

4 คัดเลือกชุดขอมูลเพ่ือการจัดทำระบบบัญชีขอมูลท่ีความสอดคลองกับ

ภารกิจหลักและระบบงานท่ีสำคัญของหนวยงาน 

ธ.ค. 64 1 ระบบงาน 
ดำเนินการแลวเสร็จ 

5 จัดทำรายชื่อชุดขอมูล (Data set) ท่ีมีความสัมพันธกับภารกิจหลัก 

และระบบงานท่ีสำคัญของหนวยงาน 

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

6 จัดทำคำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ตามมาตรฐานของสพร. 

กำหนด (14 รายการ) 

ก.พ. 65 1 รายการขอมูล 
ดำเนินการแลวเสร็จ 

7 นำเขาชุดขอมูลท่ีมีคำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ตามมาตรฐาน

ของสพร. กำหนด ในระบบบัญชีขอมูลกลางของกรมอนามัย 

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

8 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ  

ผานการประชุมประจำเดือนของหนวยงาน  

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

ดูรายงานการประชุมศรป. ครั้งท่ี 8 
 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report8_2565.pdf


หน้า 1 จาก 1 

 

รายงานผลการติดตามกำกับตัวช้ีวัด 1.39 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศมีกิจกรรมแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพ่ือยกระดับ
ความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศ              
เพ่ือรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย ทั้งหมด ๑5 กิจกรรม ในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖5 ไดด้ำเนินการ
ทั้งหมด 2 กิจกรรม รายละเอียดการดำเนินการในเดือนนี้ปรากฏดังตาราง 

กิจกรรม หลักฐาน 
1. ส่งแบบประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM ให้

ผู้เข้าร่วมประเมินสำหรับรอบ 5 เดือนหลัง 
- บันทึกแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯทำแบบ

ประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM (Link) 
2. รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตาม          

คำรับรองฯ ประจำเดือน 
- เอกสารฉบับนี้ และได้รายงานผลในที่ประชุม

ศูนยค์วามร่วมมือระหว่างประเทศ  
ครั้งที ่8/2565 วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย 
นางสาวมนสินี น้ำจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 เม.ย. 2565 

somphrasong.p
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https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/1.39_0938.01.V323_AMM_R2.pdf












เอกสารแนบ 4 

1 

ผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดท่ี 1.40  ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมลูความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัย (พฤษภาคม 2565) 

ลำดับ
ท่ี 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินการ 

หมายเหต ุอยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้ว 

1 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศของ 
กรมอนามัย นำมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการ 
และวางแผนขับเคลือ่น 

ต.ค. - พ.ย. 64 1 ครั้ง   ได้จัดทำสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความรูเ้พื่อ
กำหนดประเด็นความรู้ มาตรการ และแผน
ขับเคลื่อน (รายละเอียดตามตัวช้ีวัดที่ 1.40) 

2 รวบรวมข้อตกลง เอกสารกรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศจากหน่วยงานต่างๆ 

ธ.ค. 64 – ม.ค. 65 1 ครั้ง   - ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในที่
ประชุมศรป.ครั้งที่ 4/2565 (ดูรายงานการประชุม) 

- ได้จัดทำหนังสือขอความอนเุคราะห์ข้อมลู กรอบ
ความร่วมมือระหว่างประเทศต่างจากหน่วยงาน
ต่างๆ (รายละเอียดตามตัวช้ีวัดที่ 1.40) 

- สรปุกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอ้มของกรม
อนามัย (รายละเอียดตามตัวช้ีวัดที่ 1.40) 

3 รวบรวม กำกบั ติดตามข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ
จากหน่วยงานต่างๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือ
ด้านต่างประเทศ กรมอนามัย 

มี.ค., มิ.ย. 65 
 

2 ครั้ง   สรปุรายงานการประชุมประชุมคณะกรรมการความ
ร่วมมือด้านต่างประเทศ กรมอนามัย ครัง้ที่ 1/65  
(ดูรายงานการประชุม) 

4 สื่อสาร ประชาสัมพันธ์วิธีการเข้าถึงและใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศในทีป่ระชุม
คณะกรรมการความร่วมมือด้านต่างประเทศ กรมอนามัย 

มี.ค., มิ.ย. 65 
 

2 ครั้ง   สรปุรายงานการประชุมประชุมคณะกรรมการ
ความร่วมมือด้านต่างประเทศ กรมอนามัย  
ครั้งที่ 1/65 (ดรูายงานการประชุม) 

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
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ลำดับ
ท่ี 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินการ 

หมายเหต ุอยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้ว 

5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและนำเข้าข้อมูลความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ทีส่ามารถนำไปใช้สนับสนุนการทำงานของ
บุคลากรภายในกรมอนามัย 

มี.ค. - ก.ค. 65 1 ระบบ   ระบบฐานข้อมลูความร่วมมอืระหว่างประเทศ 

6 จัดทำคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

มี.ค. - พ.ค. 65 1 ชุด   เอกสารคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมลูความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ (ดเูอกสาร) 

7 รายงานการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตัวช้ีวัดในที่
ประชุมประจำเดอืนของศูนย์ความร่วมมอืระหว่างประเทศ 

พ.ย. 64 – ก.ค. 65 9 ครั้ง   ไดด้ำเนินการติดตามผลและรายงานความก้าวหน้า
การดำเนินงานในที่ประชุมศรป.ครัง้ที่ 8/2565  
(ดูรายงานการประชุม) 

8 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ก.ค. 65 1 ครั้ง   ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ 

9 สรปุและวิเคราะหผ์ลผลิต (output) และผลลัพธ์ 
(outcome) ของการดำเนินงานตัวช้ีวัดทุก 5 เดือน 

ก.พ., ก.ค. 65 2 ครั้ง   สรปุและวิเคราะหผ์ลผลิต (output) และผลลัพธ์ 
(outcome) ของการดำเนินงานตัวช้ีวัด  

- รอบ 5 เดือนแรก 

https://cic-cooperation.anamai.moph.go.th/cooperation
https://cic-cooperation.anamai.moph.go.th/fileupload/UserManual_Cooperation65.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report8_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_40/1.40_4Output-and-5Outcome-R1.pdf
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จากตาราง ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการกิจกรรมขับเคลื่อนตัวช้ีวัด 1.40 ครบถ้วน
ตามเป้าหมายในเดือนพฤษภาคม 2565  ทั้งสิ ้น 2 กิจกรรม  คือ (1) ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูล  
(ลิ้งเอกสาร) และนำเข้าข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศที่ได้รวบรวมข้อตกลง เอกสารกรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศจากหน่วยงานต่างๆ https://cic-cooperation.anamai.moph.go.th/cooperation (2) 
จัดทำคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (ลิ้งเอกสาร) 
 

   
 
 
 
 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลฯ 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_40/Doc-cic-cooperation65.pdf
https://cic-cooperation.anamai.moph.go.th/cooperation
https://cic-cooperation.anamai.moph.go.th/fileupload/UserManual_Cooperation65.pdf


 

รายงานติดตามผลการดำเนินงานตัวช้ีวัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

ประจำเดือน พฤษภาคม 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
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ท่ี กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย 

(หนวยนับ) 

ระยะเวลา 

เริ่มตน – 

ส้ินสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

3 รายงานแบบติดตาม ปค. 

5 ส วนงานยอย สำหรับ

ระยะ เวลาดำ เน ิ น ง าน

สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565  

 

1 ครั้ง เม.ย. 65 

 

 

 

 

 

 

P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงาน

เป  น ผ ู  ต ร ว จสอบภ าย ในประจำ

หน วยงาน คณะกรรมการควบคุม

ภายในประจำหนวยงาน 

A: สื ่อสารเรื ่องการตรวจสอบภายใน 

การควบคุมภายในและแผนบริหาร

ความตอเนื่อง (BCP) 

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 

☑  ครั้งท่ี 7 พ.ค.65 ดำเนินการแลว รายละเอียดตามรายงาน

การประชุม ศรป. ครั้งท่ี 8/65 วันท่ี 20 พ.ค.65 วาระท่ี 5.1.2.1 

ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและ

แผนบริหารความตอเนื่อง (BCP) ดาวนโหลด 

🗌🗌 มิ.ย. - ก.ค.65 อยูระหวางดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


-6- 
 

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

นครราชส ีมาดาวน  โหลดและส ื ่อสารในเวท ีประชุม

ประจำเดือนของหนวยงาน ในการประชุม ศรป. ครั้งที่ 3/65 

วันท่ี 29 ธ.ค. 64 วาระท่ี 4.3  ดาวนโหลด 

☑ 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/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 

  ด าเนนิการแลว้ 

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


1 
 

                                        

 

  

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-
มี.ค.65 
 พ.ค.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 กจิกรรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก 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 √ 



3 
 

โครงการ /กิจกรรม เป้าหมาย  ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ  

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

ทุกจุดที่มี
หน้าต่าง 

ธ.ค.64 –  
ก.ค. 65 

บุคลากร ศรป. √ 

 
 
ผู้รายงานผล         นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา 
                            นักวิชาการพัสดุ 
กรรมการและเลขานุการคณะท างานการพัฒนาสถานที่ท างานฯ  
 



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  
การฝึกจติตัวเอง/น่ังสมาธ ิ

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 
 ม.ิย.65 

11.มกีารประเมนิภาวะโภชนาการ โดยใชค้า่ดัชนมีวลกายและวดัรอบเอว  
(ภาคผนวก จ) 

13 คน  ด าเนนิการแลว้ 

12.กจิกรรมการประเมนิความเสีย่งตอ่การเกดิโรคเสน้เลอืดหัวใจและหลอดเลอืดของ
บคุลากรทีม่อีาย ุ35 ปีขึน้ไปดว้ยโปรแกรม CV Risk score 

1 ครัง้ ด าเนนิการแลว้ 



 หน้าท่ี 1 

รายงานกํากับติดตามผลการดําเนินงาน 

ตามแผนขับเคล่ือนการดําเนินงานตัวช้ีวัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 

ประจําป พ.ศ. 2565 (รอบ5เดือนหลัง) 

ครั้งท่ี 2 ประจําเดือน พฤษภาคม 2565 

 

ช่ือกิจกรรม 
เปาหมาย

ตามแผน 

ร ะ ย ะ เ ว ล า

ตามแผน 
ผลการดําเนินงาน /หลักฐาน/URL 

1. ทบทวนคําสั่ งแตงตั้ ง

คณะกรรมการติ ดตาม

เ ร ง รั ด ก า ร เ บิ ก จ า ย

ง บ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จํ า ป

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  ตั วชี้ วั ด ท่ี  2 .3  ร อยละของการ เบิ กจ าย

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


 หน้าท่ี 2 

ช่ือกิจกรรม 
เปาหมาย

ตามแผน 

ร ะ ย ะ เ ว ล า

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

ทุ ก เ ดื อ น  แ ล ะ นํ า ข้ึ น

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


 หน้าท่ี 3 

ช่ือกิจกรรม 
เปาหมาย

ตามแผน 

ร ะ ย ะ เ ว ล า

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 . 

ครั้งท่ี3  พ.ค. 65 ไดดําเนินการจัดทํารายงานรบจ.1 

ณ วันท่ี 17 พ.ค. 2565 และนําข้ึนเว็บไซตเรียบรอยแลว.

รายละเอียดตาม คลิกดาวนโหลด . 

6. ประชุมคณะกรรมการ

ติดตามเรงรัดการเบิกจาย

งบปร ะมา ณ  ป ร ะจํ า ป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

และรายงานผลการประชุม

นําข้ึนเว็บไซตหนวยงาน  

5 ครั้ง 1 มี.ค. – 31 

ก.ค. 65 

 

ครั้งท่ี1  มี.ค. 65 รายละเอียดตามรายงานการประชุม

คณะทํางานติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 

ครั้งท่ี 6 เม่ือวันท่ี 16 มี.ค. 65  คลิกดาวนโหลด  

ครั้งท่ี2  เม.ย. 65 รายละเอียดตามรายงานการ

ประชุมคณะทํางานติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ

ครั้งท่ี 7 เม่ือวันท่ี 19 เม.ย. 65 รายละเอียดตาม 

 คลิกดาวนโหลด . 

ครั้งท่ี3  พ.ค. 65 รายละเอียดตามรายงานการ

ประชุมคณะทํางานติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ

ครั้งท่ี 8 เม่ือวันท่ี 18 พ.ค. 65 รายละเอียดตาม 

 คลิกดาวนโหลด . 

 

7. รายงานผลการติดตาม

การดําเนินงานตัวชี้วัด ตาม

คํารั บรองฯ  และแสดง

หลักฐานผลการขับเคลื่อน

กิจกรรมตามแผนฯ ผาน

5 ครั้ง 1 มี.ค. – 31 

ก.ค. 65 

 

ดําเนินการจัดทํารายงานผลการติดตามการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด ตามคํารับรองฯ และแสดงหลักฐานผลการ

ขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนฯ ผานการประชุมศูนยความ

รวมมือระหวางประเทศ ประจําเดือน รายละเอียด

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=93581&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/th/pay2565/download?id=93580&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26018
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=93580&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26018


 หน้าท่ี 4 

ช่ือกิจกรรม 
เปาหมาย

ตามแผน 

ร ะ ย ะ เ ว ล า

ตามแผน 
ผลการดําเนินงาน /หลักฐาน/URL 

การประชุมประจําเดือน

ข อ ง ห น ว ย ง า น  นํ า ข้ึ น

เ ว็ บ ไซต ของหน ว ยงาน 

ภายในวันท่ี 10 ของเดือน

ถัดไป   

คลิกท่ีนี่ หรือรายละเอียดตามหนาเว็บไซต หัวขอ> 

รูจัก ศรป.>รายงานคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ศรป.>ปงบประมาณ 2565>2.3 รอยละของการ

เบิกจายงบประมาณ>รายงานกํากับติดตามรอบ 5 

เดือนหลัง คลิกท่ีนี่ 

 

 

 

 

ครั้งท่ี1  มี.ค. 65 ดําเนินการแลวผานการประชุม

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี 6/2565 เม่ือ

วันท่ี 31 มี.ค. 65 ซ่ึงในเดือนมี.ค. 65 ขับเคล่ือน

กิจกรรมตามแผนฯ จํานวน 7 กิจกรรม และดําเนินงาน

แลวเสร็จไดตามแผนท่ีวางไวทุกกิจกรรม รายละเอียด

ตามเอกสารแนบ หลักฐานกิจกรรมท่ี 7  

ครั้งท่ี2  เม.ย. 65 ไดดําเนินการแลว ผานการประชุม

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี 7/2565 เม่ือ

วันท่ี 21 เม.ย.65 ซ่ึงในเดือนเม.ย.65 ขับเคล่ือน

กิจกรรมตามแผนฯ จํานวน 3 กิจกรรม และดําเนินงาน

แลวเสร็จไดตามแผนท่ีวางไวทุกกิจกรรม รายละเอียด

ตามเอกสารแนบหลักฐานกิจกรรมท่ี 7  

ครั้งท่ี3  พ.ค. 65 ไดดําเนินการแลว ผานการประชุม

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี 8/2565 เม่ือ

วันท่ี 20 พ.ค. 65 ซ่ึงในเดือนพ.ค.65 ขับเคล่ือน

กิจกรรมตามแผนฯ จํานวน 3 กิจกรรม และดําเนินงาน

แลวเสร็จไดตามแผนท่ีวางไวทุกกิจกรรม รายละเอียด

ตามเอกสารแนบหลักฐานกิจกรรมท่ี 7  

 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
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จากตารางแผนขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัดการเบิกจายงบประมาณ ประจําป  พ.ศ. 2565  

(รอบ5เดือนหลัง) ขางตน พบวาในเดือนพฤษภาคม 2565 ศรป. ไดกําหนดกิจกรรมในแผนฯไว รวม3 กิจกรรม และ

ดําเนินงานแลวเสร็จไดตามแผนท่ีวางไวทุกกิจกรรม  

 

 

 

จัดทําโดย 

คณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย 

somphrasong.p
Textbox



somphrasong.p
Textbox
หลักฐานกิจกรรมที่ 5. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) 



รอ้ยละของเป้า

ภาพรวมทกุ

ประเภทงบ

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

1. งบด าเนนิงาน 884,500.00                670,855.00      9.00            19.00          32.00             39.00          45.00            50.00               58.00           67.00             75.00             85.00         93.00          100 58          
กจิกรรม/รายการ
1. คา่ใชจ้า่ยใน

การบรหิารจดัการ
1.41 3.11 3.36 1.75 1.56 4.30 2.73 1.60 1.66 3.63 5.42 11.28

    - แผนการเบกิ
จา่ยเงนิ

369,822.00 69,705.05 0.00 69,705.05 12,480.00 27,493.75 29,731.30 15,480.00 13,842.25 38,002.00 24,170.00 14,170.00 14,670.00 32,147.65 47,902.00 99,733.05 369,822.00 41.81

    -  ผลการเบกิจา่ย 159,497.85 69,705.05 69,705.05 12,480.00 27,493.75 29,731.30 15,480.00 13,842.25 36,822.00 21,368.80 2,279.75 0.00 0.00 0.00 0.00 159,497.85 18.03

รวมรอ้ยละผลเบกิจา่ย 18.03                         7.88                 7.88               1.41            3.11            3.36               1.75            1.56            4.16               2.42             0.26               -                 -             -              -              

2. คา่ใชจ้า่ยในการ
อบรมสัมมนา

0.19 32.35 4.21 12.84 1.23 0.67 0.58 0.23 1.79 2.28 1.07 0.75

    - แผนการเบกิ
จา่ยเงนิ

514,678.00 325,077.25 0.00 325,077.25 1,705.00 286,112.25 37,260.00 113,560.75 10,880.00 5,890.00 5,115.00 2,015.00 15,840.00 20,145.00 9,490.00 6,665.00 514,678.00 58.19

    - ผลการเบกิจา่ย 456,845.05 320,777.25 320,777.25 1,705.00 286,112.25 32,960.00 40,460.00 73,722.80 9,020.00 10,850.00 2,015.00 0.00 0.00 0.00 0.00 456,845.05 51.65

รวมรอ้ยละผลเบกิจา่ย 51.65 36.27 36.27 0.19 32.35 3.73 4.57 8.33 1.02 1.23 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมเงนิงบ
ด าเนนิงาน - แผน

884,500.00 394,782.30 394,782.30 14,185.00 313,606.00 66,991.30 129,040.75 24,722.25 43,892.00 29,285.00 16,185.00 30,510.00 52,292.65 57,392.00 106,398.05 884,500.00 100.00 513,010.00 103,332.90

รวมเงนิงบ

ด าเนนิงาน - ผล
616,342.90 390,482.30 390,482.30 14,185.00 313,606.00 62,691.30 55,940.00 87,565.05 45,842.00 32,218.80 4,294.75 0.00 0.00 0.00 0.00 616,342.90 69.68 58.00 11.68

รวมรอ้ยละผลเบกิจา่ย 69.68                         44.15               44.15             1.60            35.46          7.09               6.32            9.90            5.18               3.64             0.49               -                 -             -              -              69.68     

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

กจิกรรม/รายการ
2.1.คา่ครภัุณฑ์

    - แผนการเบกิ
จา่ยเงนิ

0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00

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

2.2 สิง่กอ่สรา้ง

    - แผนการเบกิ
จา่ยเงนิ

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

รวมเงนิงบลงทนุ - 
แผน

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

รวมเงนิงบลงทนุ -

 ผล
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!

รวมรอ้ยละผลเบกิจา่ย

3. งบรายจา่ยอืน่ -                             

กจิกรรม/รายการ

    - แผนการเบกิ
จา่ยเงนิ

-                             

    - ผลการเบกิจา่ย

รวมแผน(งบ
ด าเนนิงาน+งบ
ลงทนุ +งบวจัิย)- 

แผน

884,500.00                394,782.30 0.00 394,782.30 0.00 14,185.00 313,606.00 66,991.30 129,040.75 24,722.25 43,892.00 29,285.00 16,185.00 30,510.00 52,292.65 57,392.00 106,398.05 884,500.00 100.00 513,010.00 103,332.90

รวมผล-งบ

ด าเนนิงาน+งบ

ลงทนุ+งบวจิยั)

390,482.30 390,482.30 14,185.00 313,606.00 62,691.30 55,940.00 87,565.05 45,842.00 32,218.80 4,294.75 0.00 0.00 0.00 0.00 616,342.90 69.68 58.00 11.68

รวมรอ้ยละผลเบกิจา่ย 44.15               1.60            35.46          7.09               6.32            9.90              5.18                 3.64             0.49               -                 -             -              -              69.68     

1. สรปุรายงานผลการเบกิจา่ย ประจ าเดอืน พฤษภาคม

รายงานสรปุผลการประชมุคณะกรรมการ

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

    1.2 กรณีไมส่ามารถเบกิจา่ยไดต้ามเป้าหมาย (ระบเุหตผุล) ..คอื.

          1. การเบกิจา่ยรายเดอืนยงัไมเ่ป็นไปตามแผนทีว่างไว ้เนือ่งจากกจิกรรมสว่นใหญเ่ป็นคา่ใชจ้า่ยประจ าเดอืนทีม่เีงอืนของเวลา และผันแปรตามคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ สว่นกจิกรรมทีเ่ป็นการอบรมประชมุสามารถด าเนนิการเป็นไปตามแผนทีก่ าหนด

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

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเรง่รดัการเบกิจา่ย 

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


    2. จัดท าแผนการเบกิจา่ยรายไตรมาสใหผ้า่นเกณฑท์ีก่รมอนามัยก าหนด

    3. ผูบ้รหิาร ก ากับ ตดิตามเรง่รัดใหผู้รั้บผดิชอบโครงการ ปฏบัิตติามแผนทีก่ าหนดไวผ้า่นการประชมุประจ าเดอืนของหน่วยงาน

    4. ปรับแผนการด าเนนิงานตามรอบไตรมาส  และปรับรปูแบบการจัดประชมุอบรมใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรอืCOVID -19  

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

3. หมายเหต ุ:  '

    1. กรมอนามัยจัดสรรงบประมาณใหห้น่วยงาน จ านวน 884,500 บาท

    2. ระหวา่งด าเนนิการไตรมาสที ่1,2 และ 3 เพือ่ด าเนนิงานตามแผนฯ ศรป.จงึขอยมืเงนิงบประมาณกลุม่พัฒนาระบบบรหิาร จ านวน 12,480 บาท

    3. ปรับฐานงบประมาณภาพรวมใหส้อดคลอ้งกบัวงเงนิงบประมาณทีย่มืจากกลุม่พัฒนาระบบ สง่ผลใหฐ้านงบประมาณภาพรวมหน่วยงานคดิเป็นเงนิ จ านวน 896,980             บาท สง่ผลใหร้อ้ยละเบกิจา่ยสะสมคดิเป็น 68.71               

รายงานผลตดิตามเรง่รดัการเบกิจา่ยงบประมาณ 

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

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

(ขอ้มลูการเบกิจา่ยจากระบบ GFMIS  ณ  วนัที…่17  พฤษภาคม  พ.ศ.  ....2565..............)

งบรายจา่ย/รายการ/

กจิกรรม

 งบทีไ่ดร้บัตาม

 พรบ.ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565

 งบทีไ่ดร้บั 

ตาม GFMIS

 [ไตรมาส 3]

 งบที่

ไดร้บั

หลงั

โอน

เปลีย่

นแป

ลง

 เบกิจา่ยแลว้ ณ สิน้ไตร

มาสที ่1

(รายงานเป็นไตรมาส)

 แผนการเบกิจา่ยเงนิไตรมาสที ่1

 เป้าหมายการ

เบกิจา่ย

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตอ้งเรง่รดั

 + / -

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

 แผนการเบกิจา่ยเงนิไตรมาสที ่2  แผนการเบกิจา่ยเงนิไตรมาสที ่3  แผนการเบกิจา่ยเงนิไตรมาสที ่4

 ยอดรวมแผน

 &   ผล

เบกิจา่ยสะสม

ท ัง้ส ิน้

 รอ้ยละ

รบจ.1 

(นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ)์ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการศูนย์ความรว่มมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย 
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สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คร้ังท่ี 8/2565  

ในวันท่ี 18 พฤษภาคม 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 ภาพรวมทุกรายงบประจําเดือนพฤษภาคม 

2565 รอยละ 67 ประกอบดวยงบดําเนินงาน รอยละ 67 งบลงทุน รอยละ  81 และประจําไตรมาสท่ี 3  

รอยละ 75 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

2. รับรองรายงาน

การประชุม  

การประชุมคณะทํางานติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ครั้ง 7/2565  เมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2565  

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

3. เรื่องเพ่ือทราบ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศไดรับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ 2565 โดยแบงออกเปนรายงบดังตอไปน้ี 

1) งบดําเนินงาน  ไดรับจัดสรรวงเงินงบประมาณภาพรวมท้ังปงบฯ จํานวน 884,500.00 บาท ปจจุบันไดรับเงิน

โอนจากกรมอนามัย รวมจํานวน 670,855 บาท คิดเปน 75.85% แบงเปนครั้งท่ี 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 ปจจุบันไดรับ

เงินโอนจากกรมอนามัย รวมจํานวน 670,855 บาท คิดเปน 75.85%  ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร 

(884,500 บาท)  

somphrasong.p
Textbox
หลักฐานกิจกรรมที่ 6  ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
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วาระท่ี สาระสําคัญ/มติท่ีประชุม 

4) ศรป. ยืมเงินงบประมาณจากหนวยงานอ่ืน  ไดแก 

    4.1) กลุมพัฒนาระบบบริหาร จํานวน 12,480 บาท เพ่ือใชดําเนินงานตามแผนฯ ซึ่งมีแผนจะสงคืนเมื่อไดรับ

เงินโอนจัดสรรจากกรมอนามัยในรอบไตรมาสท่ี 4 

    4.3) สงผลใหฐานภาพรวมงบประมาณ ศรป. จากเดิมตามท่ีกรมอนามัยจัดสรร จํานวน 884,500.00 บาท  

เปน จํานวน 896,980.00   บาท   

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4. เพ่ือพิจารณา ติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

       สถานการณการเบิกจายงบประมาณ ณ วันท่ี 18 พฤษภาคม 2565 พบวามีการเคลื่อนไหวเฉพาะ 

งบดําเนินงาน มีผลเบิกจายสะสม จํานวน 616,342.90 บาท คิดเปน 68.71 % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับ

จัดสรร ( 896,980.00 บาท) ซึ่งสูงกวาเปาหมาย มีผลยอดผูกผัน จํานวน 7,121.50 บาท คิดเปน 0.79 % ของ

วงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร ( 896,980.00 บาท) ทําใหมียอดเงินคงเหลือหลังหักยอดผูกผัน จํานวน 

273,515.60 บาท คิดเปน 30.49 % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร ( 896,980.00 บาท) หากพิจารณา

จากเปาหมายท่ีกรมอนามัยกําหนดในเดือนพฤษภาคม จํานวน 600,976.60 บาท คิดเปน 67% ของวงเงิน

งบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร ( 896,980.00 บาท) พบวาหนวยงานมีผลการเบิกจายสะสมสูงกวาเปาหมาย 

จํานวน 15,366.30 บาท คิดเปน 1.71 % 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 456,845.05 บาท คิดเปน 50.93 % และพบวาหากพิจารณางบประมาณของ

วงเงินท่ีรับโอนในมือ จํานวน 670,855.00 บาท หักผลเบิกจายสะสม (616,342.90) หักยอดกันเงินPO 

(7,121.50) และหักยอดกันเงินเดือนพนักงานขับรถยนตเดือน พ.ค. – ก.ค. (37,440.00) จะพบวาเงินงบประมาณ

คงเหลือสําหรับการดําเนินงานในไตรมาส 3 เปนเงินจํานวน 9,950.60 บาท  

        คณะกรรมการฯ.จึงกําหนดมาตรการเรงรัดการเบิกจายใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกรมอนามัยกําหนด ดังน้ี 

      (1) ผูบริหาร กํากับ ติดตามเรงรัดใหผูรับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไวผานการประชุม

ประจําเดือนของหนวยงาน 

      (2). จัดทําแผนการเบิกจายรายไตรมาสใหผานเกณฑท่ีกรมอนามัยกําหนด /ปรับแผนการดําเนินงานตามรอบ

ไตรมาส  และปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมใหสอดคลองกับสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019  

      (3) กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา เรงรัดผูรับชอบหลักดําเนินการจัดทําอนุมัติจัด สงตอใหงานการเงิน

ดําเนินการยืมเงินลงคลัง เพ่ือตัดยอดเบิกจายภายในเดือนท่ีกําหนดตามแผน 

      (4) จัดใหมีการกําหนดผูรับผิดชอบในการติดตามเรงรัดการเบิกจาย ใหเปนปจจุบัน ผานรูปแบบของการ

จัดทําคําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ

ประชุมติดตามประจําเดือน 

      (5) กรณีเงินงบประมาณดําเนินงานไมเพียงพอสําหรับการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน หรือระหวางรอรับ

เงินโอนจัดสรรงบประมาณในสวนท่ีเหลือ ใหบริหารจัดการโดยการขอยืมเงินงบประมาณจากหนวยงานอ่ืน หรือ

บริหารจัดการดวยเงินทดรองราชการประจําหนวยงาน 
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วาระท่ี สาระสําคัญ/มติท่ีประชุม 

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               616,342.90                    7,121.50                         -   261,035.60          69.68                        37.68            333,302.90        0.81             29.51                                                      -                  268,157.10
แผนบรูณาการพัฒนาศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ  

670,855.00            616,342.90              7,121.50                   -                      171,390.60          91.87                                         54,512.10




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            616,342.90              7,121.50                   -                      261,035.60          69.68                        60.68            536,737.90        0.81             29.51                    -                                               261,035.60

***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                   32,218.80      

เป้าหมายกรม (%) *หมวดอบรม ปช.สมัมนาฯ 50
ผลเบกิจา่ย (%) *หมวดอบรม ปช.สมัมนาฯ 50.93                       
เป้าหมายกรม (เงนิ) *หมวดอบร มปช.สมัมนาฯ 448,490.00               
ผลเบกิจา่ย เงนิ) *หมวดอบรม ปช.สมัมนาฯ 456,845.05               

สรุปสถานการณท์ีพ่บ (5) ประมาณการณ ์เบกิจา่ยสะสม พ.ค.-65

งบประมาณรบัโอนในมอื รวม 670,855.00            

(1)  งบด าเนนิงาน  (เงนิสดในมอื) 670,855.00            บาท เบกิจา่ยสะสม  *ใบส าคญัลงคลงั* 616,342.90            

       รอ้ยละเงนิสดในมอื จากงบภาพรวม (884,500) 75.85                     % คงเหลอื หลงั หกัเบกิจา่ยสะสม 54,512.10              

       รอรบัโอนสว่นทีเ่หลอื ยอด 213,645.00            

(2) งบประมาณรบัจดัสรร (ฐานทีย่มื กพร.) 896,980.00            บาท หกั PO เชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร 7,121.50                

 - เป้าหมายจ านวนเงนิเบกิจา่ย เดอืน พ.ค. 65 600,976.60            บาท คงเหลอื หลงั หกักนั PO 47,390.60              

 - สถานะเบกิจา่ยภาพรวมสะสม (จ านวนเงนิ) 616,342.90            บาท

ผลตา่ง +สูงกวา่เป้า - ต า่กวา่เป้า 15,366.30              บาท หกั กนัเงนิเดอืน พขร. พ.ค-ก.ค. 3 เดอืน 37,440.00              

 - เป้าหมายรอ้ยละเบกิจา่ย เดอืน พ.ค.65 67 % คงเหลอื  *เงนิในมอื* 9,950.60                

 - สถานะเบกิจา่ยภาพรวมสะสม (รอ้ยละ) 68.71                     % หกั คนืเงนิยมืจาก กพร. 12,480.00              

ผลตา่ง +สูงกวา่เป้า - ต า่กวา่เป้า 1.71                       % คงเหลอื *เงนิในมอื* ณ เดอืนม.ิย. 65 2,529.40-                

  - หกั ยอดกนั PO ทกุรายการ 7,121.50                (7) ตรวจทานยอดเบกิจา่ยในระบบ DOC รบัรูก้จิกรรมตามแผนฯ *ไมร่บัรูย้อดในGFMIS*

 - รอ้ยละของยอดกนั POทกุรายการ 0.79                       % DOC สะสม 591,859.35

 - งบคงเหลอืหลงักนั PO ทกุรายการ 273,515.60            บาท ใบส าคญัสง่กองคลงัแลว้ สะสม 616,342.90            

 - รอ้ยละคงเหลอืหลงักนั 30.49                     ผลตา่ง 24,483.55-              

สรุปทะเบยีนคมุการเบกิจา่ย และประมาณการเบกิจา่ย 

              479,862.90 7,121.50                   171,390.60          54.25                        
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กจิกรรม แผน ผล คงเหลอื สถานะ

1.โครงการบรหิารจัดการหน่วยงาน 254,300.00            139,497.85              114,802.15               อยูร่ะหวา่ง

2.โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรกรมอนามัยมุง่สู่

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

3.โครงการสนับสนุนการด าเนนิงานความรว่มมอื

ระหวา่งประเทศภายใตก้รอบความรว่มมอืตา่งๆ
61,380.00              27,865.00                33,515.00                 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            616,342.90              192,635.10               

กจิกรรม แผน ผล คงเหลอื
1.1จา้งพนักงานขบัรถยนตร์าชการ 149,760.00            87,360.00                62,400.00                 
1.2จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร จา้งซอ่มแซมครภัุณฑ์

 ส านักงาน อปุกรณ์คอมพวิเตอร ์ซอ่มยานพาหนะ 

คา่ผา่นทางพเิศษ จา้งแปลเอกสาร

30,000.00              16,379.65                13,620.35                 

1.3จัดซือ้วัสดสุ านักงานเพือ่ใชด้ าเนนิงานภายใน

หน่วยงานและโครงการอบรม/ประชมุของหน่วยงาน (

 คา่หนังสอืพมิพ,์ วัสดสุ านักงาน + วัสดคุอมพวิเตอร,์

 คา่น ้าบรโิภค, คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ+จา้งถา่ยเอกสาร)

31,720.00              9,400.20                 22,319.80                 

1.4การพัฒนาบคุลากร การประชมุ อบรม สมัมนา 

(คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ และคา่ใชจ้า่ย

ในการเขา้รว่มประชมุ/อบรม/สมัมนา ของ

ผูอ้ านวยการเจา้หนา้ทีศ่นูยค์วามรว่มมอืระหวา่ง

ประเทศ ,คา่ลงทะเบยีน, คา่ผา่นทางพเิศษ)

42,820.00              26,358.00                16,462.00                 

254,300.00         139,497.85           114,802.15            

1.โครงการบรหิารจดัการหนว่ยงาน
 -
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รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่8/2565 
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น – 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร 6 ชั้น 4 

ผู้มาประชุม 
1. นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์  ผู้อ านวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ      ประธาน 
2. นางจารุมน บุญสิงห์   นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
3. นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                        
4. นางสาวสุพัตรา ท่างาม   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
5. นายพศิน พิริยหะพันธุ์    นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
6. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ   
7. นางสาวมนสินี น้ าจันทร์  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
8. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย   นักวิเทศสัมพันธ์                     
9. นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
10. นางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
11. นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา   นักวิชาการพัสดุ 
12. นายรังสรรค์ พันธ์จบสิงห์  พนักงานขับรถยนต์                  
13. นางสาวสมประสงค์ ภาผล   นักจัดการงานทั่วไป                      เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม   - 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 การประชุมกรมอนามัยครั้งที่ 8/2565 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมก าธร 

สุวรรณกิจ มีรายละเอียด ดังนี้ 
(1) อธิบดีกรมอนามัย กล่าวขอบคุณบุคลากรและหน่วยงานที่ร่วมด าเนินงานให้กรมอนามัยได้รับ

โล่ประกาศเกียรติคุณ “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2563-2565” (5 ปีซ้อน) และ
แสดงความยินดีกับผู้อ านวยการ กรส. คนใหม่ นายแพทย์ศุภฤกษ์ สื่อรุ่งเรือง 

(2) ผู้อ านวยการกองคลังรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 จากระบบ GFMIS  
ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 ประธานการประชุม ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้ได้ตาม
เป้าหมาย 

(3) ผู้อ านวยการกองแผนงาน รายงานร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 ซึ่ง
กรมอนามัยได้รับงบประมาณน้อยลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวน 26.32 ล้านบาท และขอให้
หน่วยงานเตรียมข้อมูลส าหรับการพิจารณาร่าง พรบ. วาระที่ 1 และวาระที่ 2 ของสภาผู้แทนราษฎร ในช่วง
เดือนมิถุนายน และสิงหาคม 2565 นี้ 

(4) ผู้อ านวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ รายงานความก้าวหน้าการเตรียมการประชุม
วิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจ าปี พ.ศ. 2565 และการเตรียมการรับเสด็จฯ โดยจะมีการ

somphrasong.p
Textbox
หลักฐานกิจกรรมที่ 7 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ
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ประชุมเตรียมการรับเสด็จ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ประธานการ
ประชุมแจ้งให้ทุกส านักฯ/กองฯ ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมการประชุมด้วย 

(5) เลขานุการกรมฯ รายงานหนังสือแจ้งเวียนมาตรการประหยัดพลังงาน และแผนการ
ด าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565) และขอให้ทุกหน่วยงานติดตาม
รายงานข้อมูลผ่านระบบ e-report ทุกวันที่ 5 ของเดือน 

(6) ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ น าเสนอการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม กฎ กพ . ที่ออกมา
ใหม่ 1) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอน ย้าย ข้าราชการพลเรือยสามัญ 2) ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
ข้าราชการ HIPPS 3) ผลการประเมิน Happinometer ของกรมอนามัย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ครั้งที7่/2565  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  - ไม่มี- 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ   
4.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 งบด าเนินงาน ผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย 
(Department Operation Center : DOC)  

นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์ รายงานว่าได้บันทึกผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบด าเนินงาน จ านวน 6 โครงการ เข้าสู่ระบบศูนย์ติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) โดยมีผลเบิกจ่ายสะสม  
จ านวน 619,757.90 บาท (ข้อมูล 20 พฤษภาคม 2565) คิดเป็นร้อยละ 69.09 ของฐานวงเงินงบประมาณ
ภาพรวม (869,980 บาท รวมเงินที่ยืมจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)  

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.2 รายงานสถานการณ์ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบด าเนินงานศูนย์ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ (ข้อมูล 20 พฤษภาคม 2565) 
นางสาวสุพัตรา ท่างาม รายงานว่า ผลการเบิกจ่ายสะสม แบ่งตามประเภทรายงบ พบว่ามีเฉพาะ  

งบด าเนินงาน ที่มีผลเบิกจ่ายสะสม จ านวน 619,757.90 บาท คิดเป็น 69.09 % ของวงเงินงบประมาณรวม
ที่ได้รับจัดสรร (896,980.00 บาท รวมยอดที่ยืมจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที ่
กรมอนามัยก าหนด (600,976.60 บาท=67 %) มียอดผูกพัน จ านวน 7,121.50  บาท คิดเป็น 0.79 % ของ
วงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร ส่งผลให้มียอดเงินคงเหลือหลังหักยอดผูกพัน จ านวน 270,100.60 บาท 
คิดเป็น  30.11 % ของวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร (896,980.00 บาท) และเพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรการส าคัญประเมินผลคะแนนตามตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ กรมอนามัยก าหนด
เป้าหมายงบด าเนินงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมประชุมสัมมนา ไตรมาสที่ 1 เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
คิดเป็นเงินจ านวน 448,490.00 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร 896,980.00 บาท ปัจจุบันมีผลเบิกจ่ายสะสม จ านวน 
459,170.05 บาท คิดเป็น 51.19 % รายละเอียดตามเอกสารแนบ1 



3 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา - 

5.1 ติดตามผลการด าเนินงาน ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 
ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 

5.1.1 นโยบายส าคัญ เร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย และภารกิจหลักสาย
วิชาการ (Core Function) 

5.1.1.1 ตัวชี้วัดที่ 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อน าไปสู่
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) 

นายพศิน พิริยหะพันธ์ และนางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ รายงานข้อมูลส าหรับน าเข้าระบบรายงานตัวชี้วัด
ในระบบ DOC ในเดือน พ.ค. 65 ว่าได้เข้าหารือท าความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินในรอบ 5 เดือนหลัง 
กับกลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล กองแผนงานเรียบร้อยแล้ว และได้รับ Username, Password ส าหรับใช้ในการ
น าเข้าชุดข้อมูลที่มีค าอธิบายข้อมูล (Metadata) ในระบบ Anamai  Data catalog เพ่ือเตรียมด าเนินงาน
ตามแผนต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2   

มติที่ประชุม รับทราบ 
5.1.1.2 ตัวชี้วัดที่ 1.39 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร

กรมอนามัยให้สามารถด าเนินงานด้านต่างประเทศเพ่ือรองรับการด าเนินงานสุขภาพโลกของไทย 
นางสาวมนสินี น้ าจันทร์ รายงานเสนอข้อมูลส าหรับน าเข้าระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ใน

เดือน พ.ค. 65 ว่าได้ด าเนินการ 2 รายการตามแผน ได้แก่ (1) ส่งแบบประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM 
ให้ผู้เข้าร่วมประเมินส าหรับรอบ 5 เดือนหลัง โดยได้จัดท าเป็นบันทึกแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ท าแบบประเมิน
สมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM และ (2) รายงานการติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ ประจ าเดือน 
พ.ค. 65  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3  

มติที่ประชุม รับทราบ 
5.1.1.3 ตัวชี้วัดที่ 1.40 ระดับความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลความร่วมมือ

ระหว่างประเทศของกรมอนามัย 
นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์ และนางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ รายงานเสนอข้อมูลส าหรับน าเข้าระบบ

รายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือน พ.ค. 65 ว่าได้ด าเนินการตามแผนขับเคลื่อน ได้แก่ (1) พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัย (2) จัดท าคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

มติที่ประชุม รับทราบ 
5.1.2 ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย 

5.1.2.1 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหาร
ความต่อเนื่อง (BCP)  

นางสาวสุพัตรา ท่างาม รายงานเสนอข้อมูลส าหรับน าเข้าระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC  
ในเดือน พ.ค. 65 ได้ด าเนินการรายงานการติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 5 พร้อมเสนอหัวข้อ กระบวนงาน SOP ที่จะจัดท าขึ้นใหม่และกระบวนงานที่จะปรับปรุง   
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ส าหรับเกณฑ์การประเมินรอบ 5 เดือนหลัง ระดับที่ 1 ข้อ1.2 ให้มีเอกสารสรุปการสือสารแผน BCP 
ซึ่งได้สื่อสารแผนดังกล่าวไปแล้วในการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 31 มี.ค.65 
ดูรายละเอียดได้ที่ https://cic.anamai.moph.go.th/web-
upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_1/2.1_Business-Continuity-Plan_BCP.pdf 

ส าหรับการทดสอบแผน BCP จะก าหนดด าเนินการในเดือนมิถุนายน 2565 และจะแจ้งวันให้ทราบ
ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบให้จัดท ากระบวนงาน SOP ที่จะจัดท าขึ้นใหม่ คือ กระบวนงาน
การเดินทางไปราชการต่างประเทศ การลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศ และ
กระบวนงาน SOP ที่จะปรับปรุง คือ กระบวนงานงบรายจ่ายอ่ืน รายการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราว   

 
5.1.2.2 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่า

ท างานมีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา รายงานเสนอข้อมูลส าหรับน าเข้าระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ใน

เดือน พ.ค. 65 ว่า ในเดือนนี้จะให้ทุกคนตอบแบบประเมินประสิทธิผลซึ่งในการประชุม ศรป. ครั้งที่ 7 ได้มีการ
เลือกกิจกรรมในระดับดีมากไว้แล้ว คือกิจกรรมทางกาย/ออกก าลังกาย และกิจกรรมการประเมินภาวะ
โภชนาการ ซึ่งกิจกรรมที่เลือกสามารถน าไปสู่การสร้างเสริมหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มุ่งให้เกิดการเรียนรู้
ด้านสุขภาพครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ เจตคติ และทักษะ โดยขอความร่วมมือให้ทุกคนร่วมกันตอบ
แบบประเมินฯตามลิงค์ที่ส่งไปในกรุ๊ปไลน์ CIC เพ่ือคณะท างาน HWP. จะรวบรวมและรายงานผลต่อไป 

พร้อมแจ้งก าหนดการส าหรับการเข้ารับตรวจประเมินรอบ 5 เดือนหลัง จากเดิมมิถุนายน เป็นระหว่าง
วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 แจ้งผลคะแนนการประเมินฯ ในวันที่ 20 ก.ค.65 และเปิดให้อุทธรณ์คะแนน 
ระหว่างวันที่ 21-27 ก.ค.65 ประกาศผลคะแนนอุทธรณ์ในวันที่ 9 ส.ค.65 ทั้งนี้ส านักส่งเสริมสุขภาพจะแจ้ง
เวียนรายละเอียดดังกล่าวให้ทราบอีกครั้ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 

มติที่ประชุม รับทราบ  
5.1.2.3 ตัวช้ีวัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  

นางสาวสมประสงค์ ภาผล รายงานเสนอข้อมูลส าหรับน าเข้าระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ใน
เดือน พ.ค. 65 ผ่านคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายฯ ว่าจะด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผน 
จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมที่ 5. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 
15 ของทุกเดือน และน าขึ้น เว็บไซต์หน่วยงาน ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน (2) กิจกรรมที่ 6. ประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 และรายงานผลการ
ประชุมน าขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน (3) กิจกรรมที่ 7. รายงานผลการติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัด ตามค ารับรองฯ 
และแสดงหลักฐานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนฯ ผ่านการประชุมประจ าเดือนของหน่วยงาน น าขึ้น
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 

มติที่ประชุม รับทราบและอนุมัติตามเสนอ 
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5.1.2.4 ตัวช้ีวัดที่ 2.4 ระดับความส าเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)  
นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย ได้ด าเนินการปรับปรุงเนื้อหาและขอหารือแนวทางการน าเสนอ LIKE 

Talk รอบชิงชนะเลิศ หัวข้อจัดการความรู้เรื่อง Go Abroad Flow ในส่วนของรูปแบบของ Flow Chart  และ
หากท่านใดมีองค์ความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับภารกิจงานให้เจ้าหน้าที่สามารถน าเสนอในที่ประชุมศรป .ในครั้ง
ต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ 
5.1.2.5 ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า และนางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์ รายงานเสนอข้อมูลส าหรับน าเข้าระบบ

รายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือน พ.ค. 65 มี 2 กิจกรรม ได้แก่ 1.มีการติดตาม ความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 2.มีรายงานผลผลิตของกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการแล้ว  
ณ เดือนพฤษภาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 

มติที่ประชุม รับทราบ 
5.1.2.6 ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรมและความ

โปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
นางจารุมน บุญสิงห์ รายงานการด าเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.6 มีกิจกรรมที่อยู่

ระหว่างการด าเนินงาน คือ  
กิจกรรมที่ 1.2 ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน 

(OIT) ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินการรับรู้ฯ IIT ของรอบ 5 เดือนแรก พบว่ามีตัวชี้วัดที่มีค่า
คะแนนน้อยที่สุดคือ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ประเด็นเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพ
ของผลงานอย่างถูกต้อง ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหลักเกณฑ์ OIT และด าเนินการตามหลักเกณฑ์เพ่ือปิด GAP 
ต่อไป 

กิจกรรมที่ 3.2 - 3.3 ก าหนดเป้าหมายกิจกรรมละ 4 ครั้ง โดยในการประชุมครั้งนี้ เป็นการรายงาน
ความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 ในการประชุม ศรป.ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 20 พ.ค.65 

กิจกรรมที่ 4.1 สื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลความรู้บนเว็บไซต์ ศรป. และช่องทางอ่ืนๆ ก าหนดเป้าหมาย 
2 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการหาข้อมูลความรู้เพื่อมาเผยแพร่ต่อไป 

ส าหรับการด าเนินงานคุณธรรมของหน่วยงาน นางจารุมน บุญสิงห์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า (1) เมื่อ
วันที่ 29 เม.ย. 2565 ได้ส่งผลงานหน่วยงานคุณธรรมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ชื่อผลงานส่งเสริมคุณธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง (Promotion of Morality and 
Sufficiency Economy) ประกาศผลการคัดเลือกภายใน มิถุนายน 2565 พิธีมอบรางวัลในการประชุม กรม
อนามัย ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565 (2) ผู้แทนหน่วยงานจ านวน 6 คน ตอบแบบวัดการรับรู้ (IIT) ของ
ส านักงาน ปปช.เรียบร้อยแล้ว 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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5.2 วิเคราะห์สถานการณ์ผลการเบิกจ่ายจากข้อ 4.2 เพื่อก าหนดมาตรการ หรือแนวทาง ติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

พบว่าสถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ ดังที่ปรากฏในวาระที่ 4 ข้อ 4.2 เดือนพ.ค. 2565  
กรมอนามัยก าหนดเป้าหมายผลการเบิกจ่ายสะสมไว้ที่ 67 % คิดเป็นเงินจ านวน 600,976.60 บาท ของวงเงิน
งบประมาณภาพรวม (รวมยืม กพร.) จ านวน 896,980.00 บาท หากพิจารณาจากงบประมาณที่ได้รับโอน
ทั้งสิ้นจ านวน 670,855.00 บาท หักยอดเบิกจ่ายสะสมจ านวน 619,757.90 บาท หักกันเงินPO จ านวน
7,121.50 บาท หักกันเงินเดือนพนักงานขับรถยนต์เดือนพ.ค.- ก.ค. จ านวน 37,440.00 บาท ดังนั้นเงิน
คงเหลือหลังกันส าหรับด าเนินงานในไตรมาส 3 จ านวน 6,535.60  บาท  

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายฯ จึงเสนอมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย ดังนี้ (1) ผู้บริหาร 
ก ากับ ติดตามเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ผ่านการประชุมประจ าเดือนของ
หน่วยงาน (2). จัดท าแผนการเบิกจ่ายรายไตรมาสให้ผ่านเกณฑ์ท่ีกรมอนามัยก าหนด /ปรับแผนการด าเนินงาน
ตามรอบไตรมาสและปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (3) กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา เร่งรัดผู้รับชอบหลักด าเนินการจัดท าอนุมัติจัด ส่งต่อให้
งานการเงินด าเนินการยืมเงินลงคลัง เพ่ือตัดยอดเบิกจ่ายภายในเดือนที่ก าหนดตามแผน (4) กรณีเงิน
งบประมาณด าเนินงานไม่เพียงพอส าหรับการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน หรือระหว่างรอรับเงินโอนจัดสรร
งบประมาณในส่วนที่เหลือ ให้บริหารจัดการโดยการขอยืมเงินงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน หรือบริหารจัดการ
ด้วยเงินทดรองราชการประจ าหน่วยงาน 

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบให้ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการให้ยอดเบิกจ่ายใกล้เคียงกับ
เป้าหมายของกรมอนามัยมากที่สุด 
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

6.1 การประชุมความร่วมมือไทย-จีนด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม วันพุธที่ 25 
พฤษภาคม  2556 เวลา 13.30-16.00 น. (Bangkok Time) ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกาย  

มติที่ประชุม รับทราบนางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า แจ้งว่าการประชุมดังกล่าวเป็นการจัดแบบออนไลน์ 
ระหว่างไทย – จีน เพ่ือหารือตาม MOA โดยผลลัพธ์ที่จะได้รับคือ วัน เวลา สถานที่ ประเด็น หน่วยงานที่จะ
เข้าร่วม และขอให้กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ช่วยจัดท าป้ายตั้งโต๊ะส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว 

6.2 การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
กรมอนามัย ระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2565 ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดอยุธยา 

นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า ในฐานะCHRO แจ้งว่าอ.ก.พ. กรมอนามัย มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการ และประเภททั่วไป ในสังกัดกรมอนามัย  

มติที่ประชุม รับทราบ 
6.3 การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2567 งบลงทุน (ยกเว้น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา แจ้งเงือนไขในการของบฯ โดยต้องมีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้น

ไป และถ้าเป็นราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ให้แนบเอกสารใบเสนอราคาจ านวน 3 ร้าน ด้วยและที่ประชุม
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เสนอให้ขอค าจ านวน 3 รายการ ได้แก่ 1) ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด 2)เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 
15 ตัว 3) เครื่องปรับอากาศจ านวน 4 เครื่อง 

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ 
6.4 รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
นางสาวสมประสงค์ ภาผล  รายงานว่าคณะท างานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนย์ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ ได้จัดท ารายงานฯ โดยมีกิจกรรมที่ขับเคลื่อนตามแผนฯ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ได้แก่ (1) 
กิจกรรมที่ 9 รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตฯ (2) กิจกรรมที่ 14 โครงการส่งเสริมค่านิยม ความ
ผูกพัน และวัฒนธรรมองค์กร รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10 

6.5 การสอบภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรกรมอนามัย 
นางสาวมนสินี น้ าจันทร์  รายงานว่าเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้ท าแบบส ารวจความต้องการในการ

เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรกรมอนามัย โดยด าเนินการน าร่องในหน่วยงานส่วนกลาง เพ่ือ
ส ารวจจ านวนผู้สนใจเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษจากหน่วยงานต่าง ๆ และน าข้อมูลที่ได้มาวางแผนจัดการ
ทดสอบภาษาอังกฤษต่อไป โดยในขณะนี้ได้ปิดรับแบบส ารวจฯ แล้ว มีผู้สนใจเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ 
จ านวนทั้งสิ้น 160 คน จาก 17 หน่วยงาน โดยในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน พ.ค. 65 นี้ จะมีการปรึกษากับ 
สถาบันปัณณทัตถึงแนวทางและกรอบการด าเนินงานให้ชัดเจนขึ้น ตลอดจนท าบันทึกแจ้งให้ผู้มีรายชื่อทั้ง 160 
คน ลงทะเบียนและเลือกรอบการสอบ 1 รอบ จาก 5 รอบ ที่จะจัดสอบระหว่างวันที่ 22-24 ม.ย. 65  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา 14.00 น. 
 
 

ผู้จดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค์ ภาผล 
นักจัดการงานทั่วไป 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ท่างาม 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานอ านวยการ 
 



ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดท่ี 2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน 

 การกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ศรป. 

ประจำปงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก (ผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน) ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 

ซึ่งในเดือนพฤษภาคม ศรป. ไดดำเนินงานแลวเสร็จ จำนวน 10 กิจกรรม 429 ผลผลิต คิดเปน 52.18% ของ

กิจกรรมดำเนินการ ที่ศรป. ตองดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 18 กิจกรรม  822 ผลผลิต   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนนิงาน ณ เดือนพฤษภาคม 2565 
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https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_5/2.5-0465.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%B8%9E.%E0%B8%84.65.pdf


การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  

 1.ศูนยความรวมมือระหวางประเทศมีการประชุมติดตามความกาวหนาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

โดยมี การกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม  

 2.มีรายงานผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจายงบประมาณ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 จำนวน 619,757.90 บาท 

(70%) คิดจากวงเงินที่ไดรับจัดสรรทั้งปจำนวน 884,500 บาท ลงในระบบ DOC ใหเปนปจจุบันเรียบรอยแลว   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/pay2565/pay2565-May2022.pdf


ผลการดําเนินงานตามแผนการขับเคล่ือนตัวช้ีวัด 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส  

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

รายงานในการประชุม ศรป. ครั้งท่ี 8/2565 ขอมูล ณ วันท่ี 21 พฤษภาคม 2565 

แนวทาง/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ

กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน คําชี้แจงเพ่ิมเติม 

1. เสริมสรางการมีสวน

รวมในการดําเนินงาน

คุณธรรมและความโปรงใส 

ในการประชุมประจาํเดือน 

ศรป. 

1.1 ประชุมหารือผูเก่ียวของเพื่อ

ทบทวนสถานการณการดําเนินงาน

คุณธรรมและความโปรงใสของ ศรป. 

 

1 คร้ัง 

 

4 เม.ย. 65 มีเอกสารสรุปการประชุมฯ 

 

 ยังไมไดดาํเนินการ 

 อยูระหวางดําเนินการ 

 ดําเนินการแลว 

 

- 

1.2 ขับเคลื่อนการดําเนนิงานตาม

แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ

บนเว็บไซตหนวยงาน (Open Data 

Integrity and Transparency – 

OIT) 

 

1 ดาน 

 

 

มี.ค. - ก.ค. 65 มีขอมูลตามหลักเกณฑ OIT 

และเผยแพรบนเวบ็ไซต 

 ยังไมไดดาํเนินการ 

 อยูระหวางดําเนินการ 

 ดําเนินการแลว 

 

ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบนั 

1. ขอมูลพื้นฐานบนเวบ็ไซต ศรป. 

2. ดําเนินการตัวชี้วัดที่ 3 การใช

อํานาจ ตามมาตรการ OIT เพื่อ

ปด Gap IIT 

กําหนดแลวเสร็จ ก.ค. 65 

2. สงเสริมเพื่อยกระดับ

การรับรูของผูมีสวนได

สวนเสียภายใน 

2.1 ชี้แจง/สื่อสารแก SH เพื่อทํา

ความเขาใจแบบวัดการรับรูของผูมี

สวนไดสวนเสียภายใน (Internal 

Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) 

1 คร้ัง 

 

มี.ค. - ก.ค. 65 รอยละ 100 ของบุคลากร 

ศรป.ไดรับฟงการชี้แจง/สื่อ

สารฯ 

 ยังไมไดดาํเนินการ 

 อยูระหวางดําเนินการ 

ดําเนินการแลว 

 

การประเมิน IIT รอบ 5 เดือนหลัง

ประมาณเดือน กค 65 

3. กํากับ ติดตามการ 3.1 จัดทําแผนการขับเคลื่อนการ 1 ฉบับ เม.ย.65 มีแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด  ยังไมไดดาํเนินการ รายงานในการประชุม ศรป. เมื่อ 

เอกสารแนบ 9 



แนวทาง/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของ

กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน คําชี้แจงเพ่ิมเติม 

ดําเนินงานคุณธรรมและ

ความโปรงใสของ ศรป. 

ดําเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.6 ที่ 2.6  อยูระหวางดําเนินการ 

 ดําเนินการแลว 

 

21 เม.ย. 65 แลว และคียแผนใน

ระบบแลวภายใน 10 พค65 

3.2 รายงานความกาวหนาการ

ดํ า เ นิ น ง า น ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม

ประจําเดือนของ ศรป. 

 

4 คร้ัง เม.ย. - ก.ค.65 มีมีเอกสารรายงาน

ความกาวหนาฯ 

 ยังไมไดดาํเนินการ 

 อยูระหวางดําเนินการ 

 ดําเนินการแลว 

 

รายงานความกาวหนา คร้ังที่ 2  

ในการประชุม ศรป.คร้ังที่ 8/2565  

ลว.20 พ.ค.65 

3.3 รายงานผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดฯ ในระบบ DOC ทุกเดือน 

 

4 คร้ัง เม.ย. - ก.ค.65 มีการรายงานผลในระบบ

ในเวลาที่กําหนด 

 ยังไมไดดาํเนินการ 

 อยูระหวางดําเนินการ 

 ดําเนินการแลว 

 

รายงานความกาวหนา คร้ังที่ 2  

ในการประชุม ศรป.คร้ังที่ 8/2565  

ลว.20 พ.ค.65 

4. สนบัสนุนการเขาถึง

ความรูและเทคโนโลย ี

4.1 สื่อสารและเผยแพรขอมูลความรู

บนเว็บไซต ศรป. และชองทางอ่ืนๆ  

 

2 เร่ือง เม.ย. - ก.ค.65 มีการเผยแพรขอมูลความรู

บนเว็บไซต และชองทาง

อ่ืนๆ 

ยังไมไดดาํเนินการ 

 อยูระหวางดําเนินการ 

 ดําเนินการแลว 
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แบบรายงานผลตามแผนปฏบิตักิาร ป้องกนัการทจุรติและเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามยั  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ วนัที ่20 พฤษภาคม 2565 

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 10

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


 

6 
 

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 
- 21.พ.ค. 65 พบวา่ไมม่เีรือ่ง
รอ้งเรยีนฯ  

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

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
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ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดาํเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย  

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดาํเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

เว็บไซตห์น่วยงานเรยีบรอ้ย 
ดาวนโ์หลด 

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/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/Announcement-of-moral-goals.pdf
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)  

ไดดํ้าเนนิการจัดกจิกรรมจํานวน 5 
กจิกรรม ไดแ้ก ่ 
14.1 กจิกรรมการสบืสานวฒันธรรม 
ประเพณี และวันสําคัญตา่งๆ ทาง
ศาสนา  
• เมือ่วันที ่27 พฤษภาคม 2565 จัด
กจิกรรมอวยพรวันเกดิลว่งหนา้ใหแ้ก่
บคุลากร จํานวน 1 ราย 
• เมือ่วันที ่15 พฤษภาคม 2565 
ผูแ้ทนหน่วยงานเขา้รว่มกจิกรรมเวยีน
เทยีนออนไลนเ์นือ่งในวันวสิาขบชูา 
• 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

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 

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

14.5 กจิกรรมศกึษาดงูาน 
โครงการตามแนวปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

พรอ้มดว้ยเจา้หนา้ทีศ่รป. รว่มทําบญุ
ถวายสงัฆทาน ณ วัดพทุธปัญญา 
• เมือ่วันที ่15 ก.พ. 65 จัดกจิกรรม
อวยพรวันเกดิใหแ้กบ่คุลากร จํานวน 
1 ราย 
• เมือ่วันที ่7 ม.ค.65  ผูบ้รหิารพรอ้ม
ดว้ยเจา้หนา้ทีศ่รป. เขา้รว่มพธิี
ประกาศเจตนารมณ์ขบัเคลือ่น
คณุธรรมและตอ่ตา้นการทจุรติ กรม
อนามยั พธิตีกับาตรทําบญุปีใหม ่
กรมอนามยั และจัดฐานกจิกรรมวอล์
คแรลลี ่Walk Rally สําหรับรว่ม
กจิกรรมปีใหมก่รมอนามยั ดว้ยการ
เลน่เกมสท์ายศัพทภ์าษาองักฤษ 
และสง่ผูแ้ทนหน่วยงานเขา้รว่ม
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 วันที ่12 พ.ค. 65  
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ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดาํเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย  

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดาํเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

14.3 กจิกรรมสถานทีทํ่างานน่าอยู ่
น่าทํางาน เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติ
และความสขุของคนทางาน 
(Healthy Workplace Happy for 
Life)  
• เมือ่วันที ่20 พฤษภาคม 2565 
ผูอํ้านวยการศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่ง
ประเทศ ไดป้ระกาศยกยอ่งชืน่ชม
บคุลากรทีม่ผีลแตม้สขุภาพสงูสดุ คอื 
นางสาวพัทธนันท ์วังเสนา ตําแหน่ง
นักวชิาการพัสด ุพรอ้มทัง้ไดรั้บของ
ทีร่ะลกึจากผูอํ้านวยการเพือ่เป็นขวญั
กําลังใจ และแรงจงูใจใหแ้กบ่คุลากร
ในหน่วยงานใสใ่จในการออกกําลัง
กายอยา่งตอ่เนือ่ง 
• เจา้หนา้ที ่ศรป. รว่มกนัออกกําลัง
กายเป็นประจําทกุสปัดาห ์
• เจา้หนา้ที ่ศรป. รว่มกนัทําความ
สะอาดและจัดสถานทีทํ่างาน เมือ่
วันที ่18 ม.ีค.65 วันที ่31 ม.ค.65 
วันที ่23 ธ.ค. 64 และวันที ่19 พ.ค. 
65 
 
14.4 กจิกรรมบรจิาคสิง่ของ หรอื
อนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม เชน่คดัแยกขยะ 
รไีซเคลิ ขยะพลาสตกิ หรอื
อลมูเินยีม สบทบใหก้บัโครงการหรอื
มลูนธิทิีเ่กีย่วขอ้ง  
• เมือ่วันที ่10 พ.ค. 65 เจา้หนา้ที ่
ศรป. เขา้รว่มกจิกรรมกองการ
เจา้หนา้ที ่รว่มใจทําความดเีพิม่พืน้ที่
สเีขยีว ณ วดัพทุธปัญญา อําเภอ
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ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดาํเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย  

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดาํเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

เมอืง จังหวดันนทบรุ ี
• เมือ่วันที ่11 พ.ค. 65 นางสาว 
ป่ินอนงค ์เครอืซา้ ผูแ้ทนศรป. 
บรจิาคสือ่เกีย่วกบัโควดิ ทีไ่ดจ้ากการ
ดําเนนิงานโครงการ UNFPA ใหแ้ก่
หอ้งสมุดกรมอนามยั 
• เมือ่วันที ่19 พ.ค. 65 ผูอํ้านวยการ
ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ  
เขา้รว่มกจิกรรมบรจิาคเลอืด ณ 
อาคาร 1 กรมอนามยั 
• 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
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ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดาํเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย  

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดาํเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

ประยกุตใ์ชเ้ป็นมมุรับแขกของ
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 ์
 
รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 1 
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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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ผลการดําเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 14 โครงการสงเสริมคานิยม ความผูกพัน และวัฒนธรรมองคกร (HEALTH) ตามหลักคุณธรรม

เฉพาะกาล (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญู) และประเด็นคุณธรรมเปาหมาย 3 มิติ ไดแก 1. ยึดม่ันใน

หลักธรรมศาสนา 2. ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  3. รักษา อนุรักษสิ่งแวดลอม 

ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2565  

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

14.1 กิจกรรม

การสืบสาน

วัฒนธรรม 

ประเพณ ีและ

วันสําคัญตางๆ 

ทางศาสนา 

• เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2565 ผูแทนหนวยงานเขารวมกิจกรรมเวียนเทียนออนไลนเนื่อง

ในวันวิสาขบูชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2565 จัดกิจกรรมอวยพรวันเกิดใหแกบุคลากร จํานวน 1 ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

somphrasong.p
Textbox
เอกสารแนบ 1 
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 • เม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2565 ผูบริหารพรอมดวยเจาหนาท่ีศรป. เขารวมกิจกรรม 

“สงกรานตวิธีใหม สืบสานวัฒนธรรมไทย เสริมสรางความผูกพันในองคกร”  
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 • เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2565 ผูบริหารพรอมดวยเจาหนาท่ีศรป. เขารวมกิจกรรม “สงกรานต

วิธีใหม ใสใจผูสูงอายุ” ณ วัดพุทธปญญา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2565 ผูบริหารพรอมดวยเจาหนาท่ีศรป. เขารวมกิจกรรมวันครบรอบ

วันสถาปนา กรมอนามัย 70 ป และรวมกันตักบาตรและยกยองเชิดชูบุคคลท่ีทําความดี  
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 • เม่ือวันท่ี 25 มี.ค. 65 จัดกิจกรรมอวยพรวันเกิดใหแกบุคลากร จํานวน 1 ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • เม่ือวันท่ี 18 ก.พ. 65  ผูบริหารพรอมดวยเจาหนาท่ีศรป. รวมทําบุญถวายสังฆทาน ณ วัด

พุทธปญญา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • เม่ือวันท่ี 15 ก.พ. 65 จัดกิจกรรมอวยพรวันเกิดใหแกบุคลากร จํานวน 1 ราย 
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 • เม่ือวันท่ี 7 ม.ค.65  ผูบริหารพรอมดวยเจาหนาท่ีศรป. เขารวมพิธีประกาศเจตนารมณ

ขับเคลื่อนคุณธรรมและตอตานการทุจริต กรมอนามัย 

 

 

 

 

 

 

 • เม่ือวันท่ี 7 ม.ค.65  ผูบริหารพรอมดวยเจาหนาท่ีศรป. เขารวมพิธีตักบาตรทําบุญปใหม 

กรมอนามัยและจัดฐานกิจกรรมวอลคแรลลี่ Walk Rally สําหรับรวมกิจกรรมปใหมกรม

อนามัย ดวยการเลนเกมสทายศัพทภาษาอังกฤษ และสงผูแทนหนวยงานเขารวมกิจกรรม

ฯ ของหนวยงานอ่ืน 
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 • เม่ือวันท่ี 29 ธ.ค. 2564 จัดทําประกาศพรอมท้ังประชาสัมพันธประกาศเจตนารมณการ

ปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน

การทํางานผานทางเว็บไซตของหนวยงาน (Link) เพ่ือรวมกันท่ี

จะสงเสริมความเทาเทียมกันระหวางบุคคล และสรางองคกรท่ี

ปราศจากการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน และ

จัดกิจกรรมอวยพรวันเกิดใหแกบุคลากรจํานวน 1 ราย 

 

 

 

 

 

 

 

14.2  กิจกรรม

แตงกายผาไทย 
• เม่ือวันท่ี 12 พ.ค. 65 ผูบริหารพรอมดวยเจาหนาท่ีศรป. รวมกันแตงกายผาไทย  
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 • เม่ือวันท่ี 7 และ 12 เมษายน 2565 ผูบริหารพรอมดวยเจาหนาท่ีศรป. รวมกันแตงกาย

ผาลายดอก หรือผาไทย ในกิจกรรมวันสงกรานต 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • เม่ือวันท่ี 8 มี.ค. 65 ผูบริหารพรอมดวยเจาหนาท่ีศรป. รวมกันแตงกายผาไทย 
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 • เม่ือวันท่ี 11 ก.พ. 65 ผูบริหารพรอมดวยเจาหนาท่ีศรป. รวมกันแตงกายผาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • เม่ือวันท่ี 21 ม.ค. 65 ผูบริหารพรอมดวยเจาหนาท่ีศรป. รวมกันแตงกายผาไทย 
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14.3 กิจกรรม

สถานท่ีทํางานนา

อยู นาทํางาน 

เสริมสรางคุณภาพ

ชีวิตและความสขุ

ของคนทํางาน 

(Healthy 

Workplace 

Happy for Life) 

• เจาหนาท่ี ศรป. รวมกันออกกําลังกายเปนประจําทุกสัปดาห 
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 • เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2565 ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ไดประกาศ

ยกยองชื่นชมบุคลากรท่ีมีผลแตมสุขภาพสูงสุด คือ นางสาวพัทธนันท วังเสนา ตําแหนงนักวิชาการ

พัสดุ พรอมท้ังไดรับของท่ีระลึกจากผูอํานวยการเพ่ือเปนขวัญกําลังใจ และแรงจูงใจใหแกบุคลากร

ในหนวยงานใสใจในการออกกําลังกายอยางตอเนื่อง 
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 • เม่ือวันท่ี 19 พ.ค. 65 เจาหนาท่ี ศรป. รวมกันทําความสะอาดและจัดสถานท่ีทํางาน 

 

Before After 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 • เม่ือวันท่ี 18 มี.ค.65 เจาหนาท่ี ศรป. รวมกันทําความสะอาดและจัดสถานท่ีทํางาน 
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 •   เม่ือวันท่ี 31 ม.ค.65 เจาหนาท่ี ศรป. รวมกันทํากิจกรรม Big cleaning day 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• เม่ือวันท่ี 23 ธ.ค. 64 เจาหนาท่ี ศรป. รวมกันทําความสะอาด 5ส 
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14.4 กิจกรรม

บริจาคส่ิงของ 

หรืออนุรักษ

ส่ิงแวดลอม 

• เม่ือวันท่ี 10 พ.ค. 65 เจาหนาท่ี ศรป. เขารวมกิจกรรมกองการเจาหนาท่ี รวมใจทําความดี

เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ณ วัดพุทธปญญา อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • เม่ือวันท่ี 11 พ.ค. 65 นางสาวปนอนงค เครือซา ผูแทนศรป. บริจาคสื่อเก่ียวกับโควิด ท่ีได

จากการดําเนินงานโครงการ UNFPA ใหแกหองสุมดกรมอนามัย 
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 • เม่ือวันท่ี 19 พ.ค. 65 ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  เขารวมกิจกรรม

บริจาคเลือด ณ อาคาร 1 กรมอนามัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • เม่ือวันท่ี 16 มี.ค.65 เจาหนาท่ี ศรป. จํานวน 3 ราย ไดแก1.)นางสาวสมประสงค ภาผล 2) 

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย และ 3) นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย ไปบริจาคเลือด ณ กรมการแพทย 

ซ่ึงมีเพียง 1 ราย ท่ีผานเกณฑสามารถบริจาคเลือดได คือนางสาวสมประสงค ภาผล 

 

  

 

 

 

 

 

 • ระหวางวันท่ี 23 – 31 มี.ค.65 นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย เปนจิตอาสารวมปฏิบัติหนาท่ี

รับโทรศัพทสายดวน ผูพิทักษอนามัย COVID Watch  
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 • เม่ือวันท่ี 20 ม.ค. 65 บุคลากร ศรป.รวมกันบริจาคปฏิทินตั้งโตะเกา ชนิดตั้งโตะจํานวน 11 

ชิ้น เพ่ือนําไปใชผลิตสื่ออักษรเบรลล สําหรับผูพิการทางสายตา โดยนําไปสบทบกับจุดรับบริจาค

บริเวณหนาสํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิอาคาร 1 ชั้น 3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ระหวางเดือน ธ.ค.64 – พ.ค.65 เจาหนาท่ี ศรป. รวมกันคัดแยกขยะ รีไซเคิล ขยะ

พลาสติก อยางตอเนื่อง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.5 กิจกรรม

ศึกษาดูงาน 

โครงการตาม

แนวปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

• เม่ือวันท่ี 19 เม.ย. 65 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานรวมกับศูนยความ

รวมมือระหวางประเทศ เวลา 14.00 น.– 16.00 น. โดยระบบออนไลน ระหวางศรป.กับกองแผนงาน 
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จัดทําโดย คณะทํางานขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

 

 • เม่ือวันท่ี 25 มี.ค.65 เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ในหัวขอ “การปลูกตนCactus สรางรายได” จัดโดยสํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา ในรูปแบบ

ออนไลน 
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