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รายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี9/2565 
ในวันท่ี 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น – 14.00 น. 

ณ หองประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ อาคาร 6 ช้ัน 4 
ผูมาประชุม 
1. นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ  ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ      ประธาน 
2. นางจารุมน บุญสิงห   นักวิเทศสัมพันธชำนาญการพิเศษ 
3. นางสาวปนอนงค เครือซา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                        
4. นางสาวสุพัตรา ทางาม   เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
5. นายพศิน พิริยหะพันธุ    นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 
6. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ  นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ   
7. นางสาวมนสินี น้ำจันทร  นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 
8. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย   นักวิเทศสัมพันธ                     
9. นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
10. นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ  นักวิชาการคอมพิวเตอร  
11. นางสาวพัทธนันท วังเสนา   นักวิชาการพัสดุ 
12. นายรังสรรค พันธจบสิงห  พนักงานขับรถยนต                  
13. นางสาวสมประสงค ภาผล   นักจัดการงานท่ัวไป                      เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม   - 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 1  เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

1.1 การประชุมกรมอนามัยครั้งที่ 9/2565 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด  
มีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ผูอำนวยการกองคลังรายงานภาพรวมการเบิกจายงบประมาณจาก ระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 
พฤษภาคม 2565 อธิบดีกรมอนามัย แจงใหทุกหนวยงาน เรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหไดตามเปาหมาย 
รวมถึงงบลงทุนเหลือจาย, งบครุภัณฑ ใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565 หากหนวยงานใดจำเปนตองใช
งบประมาณเพ่ิม ใหประสานกองแผนงานเพ่ือขอยืมงบประมาณและใหดำเนินการเงินนอกงบประมาณใหเปนไป
ตามระเบียบ 

(2) ผูอำนวยการกองแผนงาน นำเสนอกรอบการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตรกรมอนามัย รอบ 5 ป 
(พ.ศ. 2566-2570) Timeline การจัดทำ (ราง) แผนยุทธศาสตรฯ และ House Model เพื ่อใหที ่ประชุม
ทบทวน และพิจารณาเห็นชอบ ที ่ประชุม รับทราบ และใหกองแผนงาน รับขอคิดเห็นจากที ่ประชุม 
เพื่อดำเนินการปรับแกไข แจงเวียนองคประชุมกรมอนามัยเพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะ จำนวน 2 รอบ และ
นำเสนอในที่ประชุมกรมอนามัยเปนวาระเพื่อทราบในครั้งตอไป  คลัสเตอรอนามัยสิ่งแวดลอมทบทวนคา
เปาหมายตัวชี้วัดกอนสงใหกองแผนงานดำเนินการตอไป 

(3) เลขานุการกรมฯ รายงานมาตรการประหยัดพลังงานประจำเดือนพฤษภาคม 2565 พบวาในชวง
เดือนกันยายน 2564 - เมษายน 2565 มีการใชไฟฟา และน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำกวาคามาตรฐานที่กำหนดไว และ
ขอความรวมมือทุกหนวยงานรายงานขอมูลการใชพลังงานรายเดือนในระบบ E- Report 

(4) ผูอำนวยการกองการเจาหนาที่ รายงานผลการประเมินสมรรถนะผูบริหารกรมอนามัย ป 2565 
พบวา ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยแตละสมรรถนะที่มีคะแนนสูงสุด  ไดแก ทักษะการสื่อสาร การมีจิตมุงบริการ  
การประสานสัมพันธ และคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะที่มีคะแนนต่ำที่สุด ไดแก การสวนผลการประเมินฯ ที่ไดจะ
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นำไปใชในการพัฒนาและปรับปรุง โดยกำหนดใหทุกคนวางแผนพัฒนาตนเอง เลือกพัฒนา 1 สมรรถนะ  
กองการเจาหนาที่จะจัดทำหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ 4 สมรรถนะ ไดแก ทำงานมุงผลสัมฤทธิ์ การวางแผน
กลยุทธ การคิดเชิงกลยุทธ และสรางสรรคสงเสริมนวัตกรรม หลักสูตร 2 วัน ระหวางเดือนกรกฎาคม – 
กันยายน 2565 จำนวน 4 รุน ประกอบดวย ผูอำนวยการ รองผูอำนวยการ หัวหนากลุม 1 คน และระดับ
ปฏิบัติการ 2 – 3 คน ซึ่งจะใหแตละหนวยงานเสนอโครงการพิเศษที่จะดำเนินการในป 2566 โดยประเมินผล
ตามเกณฑท่ีคณะกรรมการกำหนด 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 2  ร ับรองรายงานการประช ุม ศ ูนย ความร วมม ือระหว างประเทศ  
ครัง้ท่ี8/2565 เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2565 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  - ไมมี- 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ   

4.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเบิกจายงบประมาณศูนยความรวมมือระหวางประเทศ
ประจำปงบประมาณพ.ศ. 2565 งบดำเนินงาน ผานระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย 
(Department Operation Center : DOC)  

นางสาวศิร ิน ันต ทุนทรัพย รายงานวา (1) ไดบ ันทึกผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัต ิการ 
ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบดำเนินงาน จำนวน 6 โครงการ  
เขาสูระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) โดยมีผล
เบิกจายสะสม ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2565  จำนวน 634,937.90 บาท คิดเปนรอยละ 71.78% (2) รายงาน
กิจกรรมปรับแผนปฏิบัติการประจำหนวยงาน ขอมูล ณ วันท่ี 17 มิถุนายน 2565  โดยเพ่ิมกิจกรรมการประชุม
เตรียมการสำหรับการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรกรมอนามัย ใชเงินงบประมาณภายใตโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุงสูสากล และเลื่อนกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร 
ความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัยจากเดือนมิถุนายน เปนเดือนกรกฎาคม  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
4.2 รายงานสถานการณ ผลการเบิกจายงบประมาณ งบดำเนินงานศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ (ขอมูล 27 มิถุนายน 2565) 
นางสาวสุพัตรา ทางาม รายงานวา ผลการเบิกจายสะสม แบงตามประเภทรายงบ พบวางบดำเนินงาน 

ที่มีผลเบิกจายสะสม จำนวน 649,432.90 บาท คิดเปน 72.40 % ของวงเงินงบประมาณรวมที่ไดรับจัดสรร 
(896,980.00 บาท รวมยอดที่ยืมจากกลุมพัฒนาระบบบริหาร) ซึ่งต่ำกวาเปาหมายท่ี กรมอนามัยกำหนด 
(75 % = 672,735.00 บาท) มียอดผูกพัน จำนวน 5,961.50 บาท คิดเปน 0.66 % ของวงเงินงบประมาณรวม
ท่ีไดรับจัดสรร สงผลใหมียอดเงินคงเหลือหลังหักยอดผูกพัน จำนวน 241,585.60 บาท คิดเปน 26.93 % ของ
วงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร (896,980.00 บาท) รายละเอียดตามเอกสารแนบ1 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา - 

5.1 ติดตามผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประกอบดวย 

5.1.1 นโยบายสำคัญ เรงดวน ยุทธศาสตร ภารกิจหลักกรมอนามัย และภารกิจหลักสาย
วิชาการ (Core Function) 
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5.1.1.1 ตัวชี้วัดที่ 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสูการ
เปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 

นายพศิน พิริยหะพันธุ และนางสาวจิราภรณ สุ มติ๊บ รายงานขอมูลสำหรับนำเขาระบบ
รายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือน มิ.ย 65 วาไดดำเนินการนำชุดขอมูลกรอบความรวมมือระหวางประเทศ
ดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของกรมอนามัย พรอมคำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ตาม
มาตรฐานของสพร. กำหนด ข้ึนระบบบัญชีขอมูลภาครัฐของกรมอนามัยเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2   

มติท่ีประชุม รับทราบ 
5.1.1.2 ตัวชี้วัดที่ 1.39 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรม

อนามัยใหสามารถดำเนินงานดานตางประเทศเพ่ือรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย 
นางสาวมนสินี น้ำจันทร รายงานเสนอขอมูลสำหรับนำเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ 

DOC ในเดือน มิ.ย 65 ไดดำเนินการ 2 รายการตามแผน ไดแก (1) รวบรวมผลประเมินสมรรถนะ (Global 
Health Competency Score) ซึ่งประกอบดวย (1.1) ผลคะแนน Post-test ทักษะการใชภาษาและทักษะ
การสื่อสาร  1 และ 2 และ  (1.2) ผลประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM รอบ 5 เดือนหลัง ท้ังนี้ ไดทำเปน
รายงานสรุปเรียบรอยแลว และ (2) รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำเดือน  
มิ.ย 65  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
5.1.1.3 ตัวชี้วัดที่ 1.40 ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานขอมูลความรวมมือระหวาง

ประเทศของกรมอนามัย 
นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ และนางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ รายงานเสนอขอมูลสำหรับนำเขา

ระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือน มิ.ย 65 วาไดดำเนินการตามแผนขับเคลื่อน ไดแก (1) สื่อสาร 
ประชาสัมพันธชองทางการเขาถึงระบบฐานขอมูล และขอความรวมมือคณะกรรมการทำแบบประเมินความพึง
พอใจของระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย  (2) รวบรวม กำกับ ติดตามขอมูล
ความรวมมือระหวางประเทศจากหนวยงานตางๆ ในท่ีประชุมคณะกรรมการความรวมมือดานตางประเทศ กรม
อนามัย ครั้งท่ี 2  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
5.1.2 ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย 

5.1.2.1 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความ
ตอเนื่อง (BCP)  

นางสาวสุพัตรา ทางาม รายงานเสนอขอมูลสำหรับนำเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC 
ในเดือน มิ.ย 65 มี 3 กิจกรรม ไดแก (1) จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน SOP (2) พัฒนา 
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐาน/คูมือการปฏิบัติงาน SOP ท่ีสอดคลองกับการประเมินควบคุม
ภายในและเผยแพรข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน (3) การรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5   

สำหรับเกณฑการประเมินรอบ 5 เดือนหลัง ระดับที่ 4  ขอ 4.2 ทดสอบแผนดำเนินธุรกิจ
อยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของหนวยงาน (จากรอบ 5 เดือนแรก) และใหมีสรุปผลการ
ทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของหนวยงานและภาพถายเปน
หลักฐานเชิงประจักษ คณะทำงานบริหารความตอเนื ่องฯ ไดดำเนินการทดสอบแผน BCP เมื ่อวันที ่ 17 
มิถุนายน 2565 และจัดทำสรุปการดำเนินงานเรียบรอยแลวสามารถดูรายละเอียดไดท่ี  หลักฐานตัวชี้วัดตามคำ
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 >ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุม
ภ า ย ใ น  แ ล ะ แ ผ น ด ำ เ น ิ น ธ ุ ร ก ิ จ อ ย  า ง ต  อ เ น ื ่ อ ง  ( BCP) https://cic.anamai.moph.go.th/web-

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_1/2.1_Report-BCP-170665.pdf
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upload/23xcfa0662ec139 f06b2a8 fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65 /2_1/2 . 1_Report-BCP-
170665.pdf หรือรายละเอียดตามเอกสารแนบ 6  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
5.1.2.2 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงานมี

ชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต 
นางสาวพัทธนันท วังเสนา รายงานเสนอขอมูลสำหรับนำเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ 

DOC ในเดือน มิ.ย 65 วา ในเดือนนี้ มีสื่อใหความรูดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม เรื่องสุดทายคือ 
เรื่อง Health Meditation การฝกจิต สมาธิ สุขภาพ เปนใชสื่อจากชอง You tube หองเรียนแหงความสุข 
Happiness Classroom แชรไปใน Line Group CIC ของหนวยงานพรอมสรุปไวที ่ หนาเว็บไซตเรียบรอย 
พรอมกับใหเจาหนาท่ีใหขอมูลน้ำหนัก รอบเอว เพ่ือใชขอมูลมาทำการวิเคราะหตอไปและนำเสนอผลงานระดับ 
Output ผลผลิต 4.2 เอกสารหลักฐานแสดงบุคลากรในหนวยงานเขารับการตรวจสุขภาพตามสิทธิ โดยจาก
การวิเคราะห ศรป.เขารับบริการตรวจสุขภาพ ถึงรอยละ 100  นำเสนอผลงานระดับ Outcome 5.1 เอกสาร
วิเคราะหการประเมินประสิทธิผลการดำเนินกิจกรรม HWP. ระดับดีเยี่ยม นำเสนอผลงานระดับ Outcome 
5.2 เอกสารหลักฐานแสดงผลลัพธ รอยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ โดย ศรป.มีบุคลากรที่มี BMI 
ปกติเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 4.48 พรอมแจงกำหนดการเปนการย้ำอีกครั้งสำหรับการเขารับตรวจประเมินรอบ 5 
เดือนหลัง ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. เปนตนไป โดยสำนักสงเสริมสุขภาพจะแจงผลคะแนน
การประเมินฯ ในวันท่ี 20 ก.ค.65 และเปดใหอุทธรณคะแนน ระหวางวันท่ี 21-27 ก.ค.65 ประกาศผลคะแนน
อุทธรณในวันท่ี 9 ส.ค.65 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
5.1.2.3 ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ  
นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานเสนอขอมูลผานคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายฯ 

สำหรับนำเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือน มิ.ย 65 วาจะดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผน 
จำนวน 3 กิจกรรม ไดแก (1) กิจกรรมที ่ 5. รายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1)  
ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน และนำขึ้น เว็บไซตหนวยงาน ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน (2) กิจกรรมที่ 6. ประชุม
คณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการ
ประชุมนำขึ้นเว็บไซตหนวยงาน (3) กิจกรรมที่ 7. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ 
และแสดงหลักฐานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนฯ ผานการประชุมประจำเดือนของหนวยงาน นำข้ึน
เว็บไซตของหนวยงาน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 

มติท่ีประชุม รับทราบและอนุมัติตามเสนอ 
5.1.2.4 ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)  
นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย  สอบถามการดำเนินงาน SOP ของเจาหนาที่ในหนวยงานและ

หากปรับปรุงแกไขเสร็จแลว สงใหผูรับผิดชอบภายในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2565 เพ่ือดำเนินการวิเคราะหและลง
เว็บไซตของหนวยงานตอไป สำหรับความรู ของเจาหนาที ่ประจำเดือนนี ้ม ีจำนวน 1 เรื ่องไดแก ของ 
นายพศิน พิริยหะพันธุ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ เรื่อง “การทำหนาที่พิธีกรภาคภาษาอังกฤษ” ซึ่งไดจัด
ประชุมOnline และ Onsite ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ หองประชุมกองกิจกรรมทางกาย โดยมีผูเขารวม
เจาหนาท่ีศรป.และหนวยงานสวนกลางจำนวน ท้ังสิ้น 20  คน ท้ังนี้ไดดำเนินการลงขอมูลองคความรูดังกลาวไว
ท่ี link เรียบรอยแลว พรอมใชงานนำข้ึนเว็บไซตหนวยงาน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_1/2.1_Report-BCP-170665.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_1/2.1_Report-BCP-170665.pdf
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5.1.2.5 ตัวช้ีวัดท่ี 2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

นางสาวปนอนงค เครือซา และนางสาวศิรินันต ทุนทรัพย รายงานเสนอขอมูลสำหรับนำเขา
ระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือน มิ.ย 65 มี 2 กิจกรรม ไดแก 1.มีการติดตาม ความกาวหนาของ
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 2.มีรายงานผลผลิตของกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแลว  
ณ เดือนมิถุนายน 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
5.1.2.6 ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
นางจารุมน บุญสิงห รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.6 ดังนี้

กิจกรรมที่ 1.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตหนวยงาน (Open 
Data Integrity and Transparency – OIT) อยู ระหว างดำเนินการ ม ีกำหนดแลวเสร็จเด ือน ก.ค. 65  
กิจกรรมที่ 2.1 ชี้แจง/สื่อสารแก SH เพื่อทำความเขาใจแบบวัดการรับรูฯ : ยังไมไดดำเนินการเนื่องจากการ
ประเมิน IIT รอบ 5 เดือนหลัง กองจ.จะใหหนวยงานดำเนินการประมาณเดือน ก.ค. 65 กิจกรรมท่ี 3.2 รายงาน
ความกาวหนาการดำเนินงานในการประชุมประจำเดือนของ ศรป. เปาหมาย 4 ครั้ง : ไดรายงานความกาวหนา 
ครั้งที่ 3 ในการประชุม ศรป.ครั้งที่ 9/2565 ลว.28 มิ.ย.65 กิจกรรมที่ 3.3 รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดฯ 
ในระบบ DOC ทุกเดือน : ไดรายงานผลการดำเนินงาน ครั ้งที ่ 3ในระบบ DOC ภายในวันที ่ 10 ก.ค.65 
กิจกรรมที ่ 4.1 ส ื ่อสารและเผยแพรข อมูลความรู บนเว ็บไซต ศรป. และชองทางอื ่นๆ : อยู ระหวาง 
การดำเนินงาน (กำหนดแลวเสร็จในเดือน ก.ค.65) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
5.2 วิเคราะหสถานการณผลการเบิกจาย จากขอ 4.2 เพื่อกำหนดมาตรการ หรือแนวทาง ติดตาม

เรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ 
2565 ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด 

พบวาสถานการณการเบิกจายงบประมาณ ดังท่ีปรากฏในวาระท่ี 4 ขอ 4.2 เดือน มิ.ย. 2565  
กรมอนามัยกำหนดเปาหมายผลการเบิกจายสะสมไวท่ี 75 % คิดเปนเงินจำนวน 672,735.00 บาท ของวงเงิน
งบประมาณภาพรวม (รวมยืม กพร.) จำนวน 896,980.00 บาท หากพิจารณาจากงบประมาณท่ีไดรับโอนท้ังสิ้น
จำนวน 670,855.00 บาท หักยอดเบิกจายสะสมจำนวน 649,432.90 บาท หักกันเงินPO จำนวน 5,961.50 บาท 
หักกันเงินเดือนพนักงานขับรถยนตเดือน ก.ค. จำนวน 12,480.00 บาท ดังนั้นเงินคงเหลือหลังกันสำหรับ
ดำเนินงานในไตรมาส 3 จำนวน 2,980.60 บาท คณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายฯ จึงเสนอมาตรการ
เรงรัดการเบิกจาย ดังนี้ (1) ผูบริหาร กำกับ ติดตามเรงรัดใหผูรับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว
ผานการประชุมประจำเดือนของหนวยงาน (2). จัดทำแผนการเบิกจายรายไตรมาสใหผานเกณฑที่กรมอนามัย
กำหนด /ปรับแผนการดำเนินงานตามรอบไตรมาสและปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมใหสอดคลองกับ
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (3) กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา เรงรัดผูรับชอบ
หลักดำเนินการจัดทำอนุมัติจัด สงตอใหงานการเงินดำเนินการยืมเงินลงคลัง เพ่ือตัดยอดเบิกจายภายในเดือนท่ี
กำหนดตามแผน (4) กรณีเงินงบประมาณดำเนินงานไมเพียงพอสำหรับการดำเนินงานใหเปนไปตามแผน หรือ
ระหวางรอรับเงินโอนจัดสรรงบประมาณในสวนที่เหลือ ใหบริหารจัดการโดยการขอยืมเงินงบประมาณจาก
หนวยงานอ่ืน หรือบริหารจัดการดวยเงินทดรองราชการประจำหนวยงาน 

มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบใหดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการใหยอดเบิกจายใกลเคียงกับ
เปาหมายของกรมอนามัยมากท่ีสุด 
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ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  

6.1 ผลการคัดเลือกหนวยงานคุณธรรม กรมอนามัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ แจงวา ศรป. ไดรับเกียรติบัตรหนวยงานคุณธรรม ซ่ึง

กำหนดเขารับเกียรติบัตรในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2565  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
6.2 การมอบนโยบายดานการพัฒนาตนเอง  
ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กำหนดใหขาราชการ พนักงานราชการ ทุกคน จัดหา

หลักสูตรอบรมออนไลน ที่ตนเองสนใจ เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติราชการ ผานระบบอิเล็กทรอนกิส 
(e - Learning). ของสำนักงาน ก.พ. .จำนวน 2 หลักสูตร  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
6.3 ปฏิทินกิจกรรมประชุม อบรม ตามแผนปฏิบัติการฯ 
นางสาวปนอนงค เครือซา แจงกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร ความรวมมือ

ระหวางประเทศ กรมอนามัย ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 20 -21 กรกฎาคม 2565 และกิจกรรมประชุมเตรียมการ
สำหรับการประชุมความรวมมือทวิภาคีไทย-ลาว ในวันท่ี 26 กรกฎาคม 2565  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
6.4 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
นางสาวสมประสงค ภาผล  รายงานวาคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ ไดจัดทำรายงานฯ โดยมีกิจกรรมที่ขับเคลื่อนตามแผนฯ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ไดแก (1) 
กิจกรรมที่ 9 รายงานผลการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตฯ (2) กิจกรรมที่ 14 โครงการสงเสริมคานิยม ความ
ผูกพัน และวัฒนธรรมองคกร รายละเอียดตามเอกสารแนบ 11 

6.5 การสอบภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรกรมอนามัย 
นางสาวมนสินี น้ำจันทร  รายงานวา ระหวางวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2565 ไดจัดการทดสอบ

ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรกรมอนามัย (จำนวน 5 รอบ) ณ หองประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 
กรมอนามัย เรียบรอยแลว โดยมีผู เขารวมการทดสอบฯ จำนวน 130 คน จาก 15 หนวยงาน ไดแก กอง
แผนงาน กองการเจาหนาที่ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ กองสงเสริม
ความรอบรูและสื่อสารสุขภาพ กองหองปฏิบัติการสาธารณสุข สถาบันปณณทัต สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แหงชาติ สำนักโภชนาการ สำนักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ สำนักทันตสาธารณสุข สำนักสงเสริมสุขภาพ 
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ สำนักอนามัยผูสูงอายุ และสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ผลการทดสอบจะสง
ใหผูเขารวมการทดสอบฯ เปนรายบุคคลทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ในระหวางวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2565 
และสรุปผลในภาพรวมเพ่ือนำเสนอผูบริหารตอไป 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.6 กิจกรรมการยกยอง เชิดชูบุคคลท่ีทำความดี 
นางจารุมน บุญสิงห แจงที่ประชุมทราบ ตามที่ชมรมจริยธรรม ศรป. ไดจัดทำแฟม “บันทึกความดี” 

เพื่อใหบุคลากร ศรป. รวมกันบันทึกความดีของเพื่อนรวมงานภายในหนวยงานที่ไดพบเห็น หากชื่อบุคคลใดมี
จำนวนมากที่สุดในเดือนนั้นก็จะไดรับการประกาศชื่อในการประชุมประจำเดือนของ ศรป. เปน “บุคคลที่ทำ
ความดีประจำเดือน” พรอมทั้งไดรับของที่ระลึกจากผูอำนวยการ สำหรับเดือนมิถุนายน 2565 เปนการ 
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ประกาศยกยองชื่นชมบุคคลที่ทำความดีและไดรับการกลาวถึงมากที่สุด ไดแก นางสาวมนสินี น้ำจันทร โดย
นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ ไดมอบของท่ีระลึก เปนขวัญและกำลังใจในการทำความดีตอไป 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา 14.00 น. 
 
 

ผูจดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค ภาผล 
นักจัดการงานท่ัวไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ทางาม 
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานอำนวยการ 
 

 



สรปุสถานการณ์ภาพรวม * อา้งองิปรับแผนฯ ณ 17.6.65*

รายการ  กรมฯจัดสรร  เงนิรับโอน
 %

รับโอน
เบกิจา่ยGFMIS

 %

เบกิจา่ย
(1) งบลงทนุ 15,000.00 15,000.00    100.00 - - 
     (1.1) งบลงทนุเหลอืจา่ย 15,000.00 15,000.00    100.00 - - 
(2) งบด าเนนิงาน 884,500.00    670,855.00 75.85 649,432.90  73.42 
     (2.1) รับเงนิโอนจากกรมฯ 658,375.00 74.43 512,952.90  57.99 

- กองคลัง โอนเงนิครัง้ที ่1 ภายใต ้แผน

บรูณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชวีติ 

ผลผลติที ่2 : โครงการพัฒนาศักยภาพและ

บรกิารสง่เสรมิสขุภาพประชาชนกลุม่วยัเรยีน

วยัรุน่ กจิกรรมหลัก: สง่เสรมิ สนับสนุน ระบบ

สาธารณสขุทีเ่ชือ่มตอ่กับโรงเรยีนหรอื

สถานศกึษา (50%)

442,250.00 50.00 

- กองคลัง โอนเงนิครัง้ที2่ ภายใต ้แผน

บรูณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชวีติ 

ผลผลติที2่ : โครงการพัฒนาศักยภาพและ

บรกิารสง่เสรมิสขุภาพประชาชนกลุม่วยัเรยีน

วยัรุน่ กจิกรรมหลัก: สง่เสรมิ สนับสนุน ระบบ

สาธารณสขุทีเ่ชือ่มตอ่กับโรงเรยีนหรอื

สถานศกึษา

216,125.00 24.43 

- กองคลัง โอนเงนิครัง้ที3่ - 

     (2.2) ยมืเงนิงบประมาณหน่วยงานอืน่ 136,480.00 15.43 136,480.00  15.43 
- กองคลัง โอนเงนิงบประมาณกองจ. ให ้

ภายใต ้แผนบรูณาการพัฒนาศักยภาพคน

ตลอดชว่งชวีติ ผลผลติที ่5

124,000.00 14.02 124,000.00  14.02 

- กองคลัง โอนเงนิงบประมาณ กพร.ให ้

ภายใต ้แผนบรูณาการพัฒนาศักยภาพคน

ตลอดชว่งชวีติ ผลผลติที ่1

12,480.00    1.41 12,480.00    1.41 

      (2.3) คนืเงนิงบประมาณจากทีย่มื

หน่วยงานอืน่
124,000.00- 14.02- - - 

- กองคลัง โอนเงนิยมืงบประมาณคนืกอง

การเจา้หนา้ที่
124,000.00- 14.02-

- กองคลัง โอนเงนิยมืงบประมาณคนืกลุม่

พฒันาระบบ
- 

(3) ภาพรวม 899,500.00    685,855.00 76.25 649,432.90  72.20 

ภาพรวม
% เงนิ % เงนิ

ต.ค. 9.00 79,605.00    0 - 80,955.00 
พ.ย. 19.00 168,055.00 18 2,700.00 170,905.00 
ธ.ค. 32.00 283,040.00 29 4,350.00 287,840.00 
ม.ค. 39.00 344,955.00 40 6,000.00 350,805.00 
ก.พ. 45.00 398,025.00 51 7,650.00 404,775.00 
ม.ีค. 50.00 442,250.00 61 9,150.00 449,750.00 
เม.ย. 58.00 513,010.00 71 10,650.00    521,710.00 
พ.ค. 67.00 592,615.00 81 12,150.00    602,665.00 
ม.ิย. 75.00 663,375.00 90 13,500.00    674,625.00 
ก.ค. 85.00 751,825.00 100 15,000.00    764,575.00 
ส.ค. 93.00 822,585.00 100 15,000.00    836,535.00 
ก.ย. 100.00 884,500.00 100 15,000.00    899,500.00 

57.99 

งบด าเนนิงาน งบลงทนุ
เป้าหมายทีก่รมอนามัยก าหนด

512,952.90  

884,500.00    

เอกสารแนบ 1



ภาพรวม
เงนิ % เงนิ % เงนิ

 (1) (+สงูกวา่เป้า ) หรอื

 (- ต า่กวา่เป้า*เรง่รัด*)
13,942.10-     1.58-            13,500.00-    90.00-          25,192.10-     

 (2) กันPO คา่เชา่เครือ่งถา่ยทัง้ปี 5,961.50       0.67            5,961.50       

 (3) เงนิงบประมาณคงเหลอืหลังกัน 229,105.60    25.90          15,000.00    90.00          244,105.60   

 (4) เงนิงบประมาณคงเหลอืกรณีไมก่ันPO 235,067.10    26.58          250,067.10   

เงนิ %
 (1) งบประมาณทีก่รมจัดสรร+เงนิยมื 896,980.00    100
 (2) เป้าหมายเบกิจา่ย *ม.ิย.* 672,735.00    75.00          
 (3) ผลเบกิจา่ยสะสม 649,432.90    72.40          

 (4) ผลตา่ง (+) /(- เรง่รัด) 23,302.10-     2.60-            

 (5) ยอดกัน PO ทกุรายการ 5,961.50       0.66            

 (6) คงเหลอื *หลังกันPO* 241,585.60    26.93          

รายการโครงการ (งบด าเนนิงาน) แผนงบ ผลเบกิ คงเหลอื สถานะโครงการ

1.โครงการบรหิารจัดการหน่วยงาน 254,300.00    168,247.85  86,052.15     อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

2.โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรกรม

อนามัยมุง่สูส่ากล
425,498.00    419,960.05  5,537.95      

รอเบกิ กจิกรรมที ่2.3 

ยมืเงนิทดรองราชการ 

(2,470)

3.โครงการสนับสนุนการด าเนนิงานความ

รว่มมอืระหวา่งประเทศภายใตก้รอบความ

รว่มมอืตา่งๆ

61,380.00     32,205.00    29,175.00     อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

4.โครงการประชมุเชงิปฏบัิตกิารพัฒนาแผน

ยทุธศาสตร ์ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ 

กรมอนามัย

27,800.00     9,020.00      18,780.00     อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

5.โครงการพัฒนาระบบขอ้มลู ดา้นความ

รว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย
40,000.00     20,000.00    20,000.00     อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

6.โครงการสนับสนุนการแปลเอกสาร

ภาษากลางอาเซยีนตามพรบ. ของกพ
75,522.00     -             75,522.00     อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

รวม 884,500.00    649,432.90  235,067.10  

ขอ้มลูในระบบ DOC บนัทกึ ณ 27.6.65 884,500.00    634,937.90  249,562.10  
สถานะผลตา่ง DOC VS ทะเบยีนคมุ 14,495.00-    

1.โครงการบรหิารจดัการหนว่ยงาน แผนงบ ผลเบกิ คงเหลอื

1.1จา้งพนักงานขบัรถยนตร์าชการ 149,760.00    112,320.00  37,440.00    
1.2จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร จา้งซอ่มแซม

ครภัุณฑ ์ส านักงาน อปุกรณ์คอมพวิเตอร ์

ซอ่มยานพาหนะ คา่ผา่นทางพเิศษ จา้งแปล

เอกสาร

32,318.80     17,539.65    14,779.15    

1.3จัดซือ้วสัดสุ านักงานเพือ่ใชด้ าเนนิงาน

ภายในหน่วยงานและโครงการอบรม/ประชมุ

ของหน่วยงาน ( คา่หนังสอืพมิพ,์ วสัดุ

ส านักงาน + วสัดคุอมพวิเตอร,์ คา่น ้าบรโิภค,

 คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ+จา้งถา่ยเอกสาร)

33,901.20     11,700.20    22,201.00    

1.4การพัฒนาบคุลากร การประชมุ อบรม 

สมัมนา (คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 

และคา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มประชมุ/อบรม/

สมัมนา ของผูอ้ านวยการเจา้หนา้ทีศ่นูยค์วาม

รว่มมอืระหวา่งประเทศ ,คา่ลงทะเบยีน, คา่

ผา่นทางพเิศษ)

38,320.00     26,688.00    11,632.00    

รวม 254,300.00    168,247.85  86,052.15    

งบด าเนนิงาน

สถานะผลการเบกิจา่ย (ม.ิย.65)

กรณีการเบกิจา่ย (ฐานใหม)่ *ยมืกพร.

งบด าเนนิงาน งบลงทนุ

 -

 100,000.00

 200,000.00

 300,000.00

 400,000.00

 500,000.00

1 2 3 4 5 6

แผนงบ 

ผลเบกิ 



คาดการณ์สถานการณ์เงนิงบประมาณ (เงนิในมอื) ระหวา่งรอรบัโอนสว่นทีเ่หลอื *งบด าเนนิงาน*
ม.ิย.-65 ก.ค.-65

วงเงนิงบประมาณ (ทีใ่ชไ้ด)้ 670,855.00    670,855.00  
ผลเบกิจา่ยสะสม *GFMIS* 649,432.90    649,432.90  
คาดการณ์จะเกดิขึน้จรงิ ณ สิน้เดอืน 59,889.00    *(คชจ.สิน้เดอืนมยิ.+แผนก.ค.)

รวมเบกิจา่ยสะสม 649,432.90    709,321.90  

คงเหลอื 21,422.10     38,466.90-    

หัก PO เชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร 5,961.50       

คงเหลอื หลัง หักกัน PO 15,460.60     

หัก กันเงนิเดอืน พขร. (ก.ค.65) 12,480.00     

คงเหลอื  *ทีใ่ชไ้ดส้ง่เบกิตรง* 2,980.60       

กรณี *คนืเงนิยมืจาก กพร*. 12,480.00     

คงเหลอื *เงนิในมอื* 9,499.40-       

บรหิารเงนิ*ทีใ่ชไ้ดส้ง่เบกิตรง* กจิกรรม ม.ิย. 2,980.60       
1.3.2. คา่น ้าดืม่ 340.00          
1.3.3. คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ 500.00          
1.3.4. คา่จา้งถา่ยเอกสาร 1,362.00       
1.4.3 คา่ผา่นทางพเิศษ 310.00          

รวม 2,512.00       

คงเหลอื 468.60          

บรหิารจัดการเงนิทดรองราชการ ส าหรับกจิกรรม เดอืน ม.ิย.
2.3 การประชมุเตรยีมการส าหรับการทดสอบภาษาอังกฤษส าหรับบคุลากรกรมอนามัย2,470.00       
3.1.ประชมุคณะกรรมการความรว่มมอืดา้นตา่งประเทศ /25 คน3,875.00       

รวม 6,345.00       



เอกสารแนบ 2 

ผลการดำเนินงานตามแผนการขบัเคลื่อนการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดท่ี 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมลู (Data Catalog) ในระบบฐานขอมลูกลาง เพ่ือนำไปสูการเปดเผยขอมลูภาครัฐ (Open Data) เดือนมิถุนายน 2565 

ลำดับ

ท่ี 
กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 ศึกษา/วิเคราะหขอมลูและแนวทางการพัฒนาระบบบญัชีขอมูล เพื่อ 

นำไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 

พ.ย. 64 1 เรื่อง 
ดำเนินการแลวเสร็จ 

2 จัดทำเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของระบบบัญชีขอมูล 

(Data Catalog) 

พ.ย. 64 1 ฉบับ 
ดำเนินการแลวเสร็จ 

3 จัดทำเอกสารกำหนดนโยบายการ ดำเนินการพัฒนาระบบบญัชีขอมูล 

(Data Catalog) 

ธ.ค. 64 1 ฉบับ 
ดำเนินการแลวเสร็จ 

4 คัดเลือกชุดขอมลูเพื่อการจัดทำระบบบญัชีขอมูลที่ความสอดคลองกบั

ภารกิจหลักและระบบงานทีส่ำคัญของหนวยงาน 

ธ.ค. 64 1 ระบบงาน 
ดำเนินการแลวเสร็จ 

5 จัดทำรายช่ือชุดขอมลู (Data set) ที่มีความสัมพันธกับภารกิจหลัก 

และระบบงานทีส่ำคัญของหนวยงาน 

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

6 จัดทำคำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ตามมาตรฐานของสพร. 

กำหนด (14 รายการ) 

ก.พ. 65 1 รายการขอมลู 
ดำเนินการแลวเสร็จ 

7 นำเขาชุดขอมูลที่มีคำอธิบายชุดขอมลู (Metadata) ตามมาตรฐาน

ของสพร. กำหนด ในระบบบัญชีขอมลูกลางของกรมอนามัย 

มี.ค. - ก.ค. 65 1 รายการขอมลู 
ดำเนินการแลวเสร็จ 

8 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามคำรับรองฯ  

ผานการประชุมประจำเดือนของหนวยงาน  

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

ดูรายงานการประชุมศรป. ครั้งที่ 9 
 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report9_2565.pdf
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นำชุดขอมลูกรอบความรวมมือระหวางประเทศดานสงเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดลอมของกรมอนามยั 

พรอมคำอธิบายชุดขอมลู (Metadata) ตามมาตรฐานของสพร. กำหนด ขึน้ระบบบัญชีขอมูลภาครัฐของ

กรมอนามัย (https://datacatalog.anamai.moph.go.th/dataset/anamai_cooperation) 

 

https://datacatalog.anamai.moph.go.th/dataset/anamai_cooperation
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รายงานผลการติดตามกำกับตัวช้ีวัด 1.39 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 

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

กิจกรรม หลักฐาน 
1. รวบรวมผลประเมินสมรรถนะ (Global Health

Competency Score)
- ผลประเมินสมรรถนะ (Global Health

Competency Score) (Link)
o ผลคะแนน Post-test ทักษะการใช้

ภาษาและทักษะการสื่อสาร
o ผลประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ

AAM รอบ 5 เดือนหลัง
2. รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตาม

คำรับรองฯ ประจำเดือน
- เอกสารฉบับนี้ และได้รายงานผลในที่ประชุม

ศูนยค์วามร่วมมือระหว่างประเทศ
ครั้งที ่8/2565 วันที่ 28 มิถุนายน 2565

จัดทำโดย 
นางสาวมนสินี น้ำจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2565

เอกสารแนบ 3

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/1.39-Global-Health-Competency-Score-R2-V2.pdf
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ผลประเมินสมรรถนะ (Global Health Competency Score) 

1. ผลคะแนน Post-test ทักษะการใช้ภาษาและทักษะการสื่อสาร  

 1.1 การพัฒนาศักยภาพเพื่อการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 1 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างว ันที่  24-26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรม พาโค่ เขาใหญ่                 

บาย เดอะโบนันซ่า จังหวัดนครราชสีมา มีผลคะแนน Post-test ดังตาราง 
 

ลำดับที่ 
คะแนน Post-test 

(30 คะแนน) 

1 27 

2 27 

3 18 

4 18 

5 27 

6 25 

7 22 

8 21 

9 13 

10 13 

11 13 

12 27 

ลำดับที่ 
คะแนน Post-test 

(30 คะแนน) 

13 26 

14 23 

15 18 

16 18 

17 19 

18 25 

19 29 

20 22 

21 23 

22 23 

23 11 

24 23 

 ในการพัฒนาศักยภาพเพื่อการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 1 นี้ 

ข้อสอบวัดทักษะการใช้ภาษาและทักษะการสื่อสาร ชุดที่  1 (เน้นทักษะการฟังและพูด) มีคะแนนเต็ม 30 

คะแนน โดยผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที่ 23 ทำได้ 11 คะแนน (ร้อยละ 36.37) และผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที่ 19 

ทำได้ 29 คะแนน (ร้อยละ 96.67) ทั้งนี้ ภาพรวมของผลคะแนน Post-test คิดเป็นร้อยละ 70.97 
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 2.2 การพัฒนาศักยภาพเพ่ือการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 2 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่  25 - 28 มกราคม 2565 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส             

แวนด้าแกรนด์ จังหวัดนนทบุรี มีผลคะแนน Post-test ดังตาราง 
 

ลำดับที่ 
คะแนน Post-test  

(20 คะแนน) 

1 11 

2 13 

3 13 

4 18 

5 12 

6 15 

7 11 

8 14 

9 16 

ลำดับที่ 
คะแนน Post-test  

(20 คะแนน) 

10 15 

11 20 

12 10 

13 13 

14 10 

15 9 

16 14 

17 17 

18 7 

 ในการพัฒนาศักยภาพเพื่อการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 2 นี้ 

ข้อสอบวัดทักษะการใช้ภาษาและทักษะการสื่อสาร ชุดที่  2 (เน้นทักษะการฟังและเขียน) มีคะแนนเต็ม 20 

คะแนน โดยผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที่ 18 ทำได้ 7 คะแนน (ร้อยละ 35) และผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที่ 11 ทำได้ 

20 คะแนน (ร้อยละ 100) ทั้งนี้ ภาพรวมของผลคะแนน Post-test คิดเป็นร้อยละ 66.11 

 

2. ผลประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM รอบ 5 เดือนหลัง 

 ในการพัฒนาศักยภาพเพ่ือการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 1 และ 

ครั้งที่ 2 มีผู้เข้าร่วมประชุมคนเดิมเข้าร่วมประชุม ทั้ง 2 ครั้ง จำนวน 7 คน ทำให้ยอดตอบประเมินสมรรถนะ 

A2IM เฉพาะ AAM รอบ 5 เดือนหลัง มีจำนวนทั้งสิ ้น 35 คน รายละเอียดผลประเมินสมรรถนะ A2IM               

เฉพาะ AAM รอบ 5 เดือนหลัง ดังตาราง  
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ลำดับ

ที ่

คะแนน A2IM 

(AAM) รอบ 5 

เดือนหลัง (ร้อยละ) 

1 80 

2 84 

3 80 

4 82.22 

5 70 

6 70 

7 91.11 

8 82.86 

9 88.57 

10 100 

11 71.43 

12 73.33 

ลำดับ

ที ่

คะแนน A2IM 

(AAM) รอบ 5 

เดือนหลัง (ร้อยละ) 

13 80 

14 80 

15 80 

16 66.67 

17 77.14 

18 77.14 

19 66.67 

20 80 

21 82.22 

22 66.67 

23 94.29 

24 97.14 

ลำดับ

ที ่

คะแนน A2IM 

(AAM) รอบ 5 

เดือนหลัง (ร้อยละ) 

25 82.22 

26 80 

27 68.57 

28 100 

29 90 

30 88.57 

31 88.57 

32 91.43 

33 100 

34 85 

35 85 

 

โดยผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที่ 16, 19 และ 22 ประเมินตนเองได้ ร้อยละ 66.67 และผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่ 10, 28 และ 33 ประเมินตนเองได้ ร้อยละ 100 ทั้งนี้ ภาพรวมของผลประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ 

AAM รอบ 5 เดือนหลัง คิดเป็นร้อยละ 82.31 

อีกทั้ง ในรอบ 5 เดือนหลังนี้ ยังได้เพิ่มในส่วนของผู้บังคับบัญชาขึ้นไป 1 ระดับของผู้เข้าร่วมประชุม 

ตอบแบบประเมินสมรรถนะ AAM เพื่อประเมินขีดสมรรถนะในการดำเนินงานด้านต่างประเทศของผู้เข้าร่วม

ประชุมหลังจากที่ได้เข้าร่วมประชุมฯไป ว่าภายหลังจากการเข้าร่วมประชุมฯ ผู้ใต้บังคับบัญชาได้นำสมรรถนะ

จากข้อคำถามไปใช้ในการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด 
เช่น  “สืบเสาะแสวงหาข้อมูล ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อการใช้งาน 

และสรุปประเด็นสำคัญท่ีครบถ้วน” 
หมายถึง  ภายหลังจากการเข้าร่วมประชุมฯ ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมีการสืบเสาะแสวงหา

ข้อมูล ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อการใช้งาน และสรุปประเด็น
สำคัญที่ครบถ้วน มากน้อยเพียงใด 
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ลำดับ

ที ่

คะแนน A2IM 

(AAM) ที่ประเมิน

โดยผู้บังคับบัญชา 

(ร้อยละ) 

1 82 

2 92 

3 94.92 

4 73.33 

5 70 

6 70 

7 95.56 

8 85.71 

9 80 

10 100 

11 94.29 

12 88.89 

ลำดับ

ที ่

คะแนน A2IM 

(AAM) ที่ประเมิน

โดยผู้บังคับบัญชา 

(ร้อยละ) 

13 90 

14 90 

15 97.14 

16 80 

17 97.14 

18 80 

19 82.22 

20 91.43 

21 93.33 

22 80 

23 95 

24 95 

ลำดับ

ที ่

คะแนน A2IM 

(AAM) ที่ประเมิน

โดยผู้บังคับบัญชา 

(ร้อยละ) 

25 90 

26 51.11 

27 80 

28 91.43 

29 70 

30 88.57 

31 90 

32 95 

33 100 

34 100 

35 80 

ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที่ 26 ประเมินให้ ร้อยละ 51.11 และผู้บังคับบัญชาของ

ผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที่ 10, 33 และ 34 ประเมินให้ ร้อยละ 100 ทั้งนี้ ภาพรวมของผลประเมินสมรรถนะ 

A2IM เฉพาะ AAM รอบ 5 เดือนหลัง ที่ประเมินโดยผู้บังคับบัญชาขึ้นไป 1 ระดับของผู้เข้าร่วมประชุม คิดเป็น

ร้อยละ 87.26 

 

จัดทำโดย 

นางสาวมนสินี น้ำจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิ.ย. 2565 



เอกสารแนบ 4 

1 

ผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดท่ี 1.40  ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานขอมลูความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย (มิถุนายน 2565) 

ลำดับ

ท่ี 
กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
เปาหมาย 

ผลการดำเนินการ 

หมายเหตุ อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

แลว 

1 รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงานดานตางประเทศของ 

กรมอนามัย นำมาวิเคราะหเพื่อกำหนดมาตรการ 

และวางแผนขับเคลือ่น 

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

ประเด็นความรู มาตรการ และแผนขับเคลื่อน 

(รายละเอียดตามตัวช้ีวัดที่ 1.40) 

2 รวบรวมขอตกลง เอกสารกรอบความรวมมือระหวางประเทศ

จากหนวยงานตางๆ 

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

ศรป.ครัง้ที่ 4/2565 (ดูรายงานการประชุม) 

- ไดจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะหขอมลู กรอบ

ความรวมมือระหวางประเทศตางจากหนวยงาน

ตางๆ (รายละเอียดตามตัวช้ีวัดที่ 1.40) 

- สรปุกรอบความรวมมือระหวางประเทศดานสงเสริม

สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของกรมอนามัย 

(รายละเอียดตามตัวช้ีวัดที่ 1.40) 

3 รวบรวม กำกบั ติดตามขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ

จากหนวยงานตางๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการความรวมมือ

ดานตางประเทศ กรมอนามัย 

มี.ค., มิ.ย. 65 

 

2 ครั้ง   สรปุรายงานการประชุมประชุมคณะกรรมการความ

รวมมือดานตางประเทศ กรมอนามัย  

ครั้งที่ 1/65 (ดูรายงานการประชุม) 

ครั้งที่ 2/65 (ดูรายงานการประชุม) 

 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report4_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565
https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_40/Report%20Committee%20Meeting1-65.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_40/Report-Committee-Meeting2-65.pdf
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ลำดับ

ท่ี 
กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
เปาหมาย 

ผลการดำเนินการ 

หมายเหตุ อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

แลว 

4 สื่อสาร ประชาสัมพันธวิธีการเขาถึงและใชงานระบบ

ฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศในทีป่ระชุม

คณะกรรมการความรวมมือดานตางประเทศ กรมอนามัย 

มี.ค., มิ.ย. 65 

 

2 ครั้ง   สรปุรายงานการประชุมประชุมคณะกรรมการ

ความรวมมือดานตางประเทศ กรมอนามัย  

ครั้งที่ 1/65 (ดูรายงานการประชุม) 

ครั้งที่ 2/65 (ดูรายงานการประชุม)  

5 พัฒนาระบบฐานขอมูลและนำเขาขอมูลความรวมมือระหวาง

ประเทศ ที่สามารถนำไปใชสนับสนุนการทำงานของบุคลากร

ภายในกรมอนามัย 

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

6 จัดทำคูมือการใชงานระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวาง

ประเทศ 

มี.ค. - พ.ค. 65 1 ชุด   เอกสารคูมือการใชงานระบบฐานขอมลูความ

รวมมือระหวางประเทศ (ดูเอกสาร) 

7 รายงานการติดตามความคืบหนาการดำเนินงานตัวช้ีวัดในที่

ประชุมประจำเดือนของศูนยความรวมมอืระหวางประเทศ 

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

การดำเนินงานในที่ประชุมศรป.ครัง้ที่ 6/2565  

(ดูรายงานการประชุม) 

8 การประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอความรวมมอื

ระหวางประเทศ 

ก.ค. 65 1 ครั้ง   ยังไมถึงกำหนดดำเนินการ 

9 สรปุและวิเคราะหผลผลิต (output) และผลลัพธ 

(outcome) ของการดำเนินงานตัวช้ีวัดทุก 5 เดือน 

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

(outcome) ของการดำเนินงานตัวช้ีวัด  

- รอบ 5 เดือนแรก 

 

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-Committee-Meeting2-65.pdf
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_Report6_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_40/1.40_4Output-and-5Outcome-R1.pdf


รายงานติดตามผลการดำเนินงานตัวช้ีวัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

ประจำเดือน มิถุนายน 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 ตั้ ง

คณะกรรมการควบ คุ ม

ภายใน คณะกรรมการ

ติดตามประเมินผล 

1 ฉบับ ต.ค. 64 P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานเปน

ผ ู ตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน 

คณะกรรมการควบคุมภายในประจำ

หนวยงาน 

R : กำหนดขอตกลง แนวปฏิบัติ ขั้นตอน

การปฏิบัติงานรวมกันและถือปฏิบัติใน

หนวยงาน 

☑ ต.ค. 64 ดำเนินการแลว (รายละเอียดแนบ 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 (รายละเอียดแนบ Link )

เอกสารแนบ 5

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 (รายละเอียดแนบ 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 (รายละเอียดแนบ Link )  

    

☑ มิ.ย. 64 ดำเนินการแลว (รายละเอียดแนบ Link )  

 

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
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/sop/SOP_internal_audit-edit1.pdf
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ท่ี กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย 

(หนวยนับ) 

ระยะเวลา 

เริ่มตน – 

ส้ินสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

5 พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐาน/

คูมือการปฏิบัติงาน SOP ท่ี

สอดคลองกับการประเมิน

ควบคุมภายใน และเผยแพร

ข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน 

2 เรื่อง ธ.ค.64 - ก.พ. 

65 และ มิ.ย. 

65 

P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงาน

เป  น ผ ู  ต ร ว จสอบภ าย ในประจำ

หน วยงาน คณะกรรมการควบคุม

ภายในประจำหนวยงาน 

A: สื ่อสารเรื ่องการตรวจสอบภายใน 

การควบคุมภายในและการบริหาร

ความเสี่ยง 

B พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน

ประจำหนวยงาน 

☑ ธ.ค. 64 ดำเนินการแลว เร่ือง คือพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP) กระบวนงาน

การเบิกจายงบประมาณ (ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละของการเบิกจาย

งบประมาณ) รายละเอียด แนบ Link  โดยกระบวนงานดังกลาว

ผานความเห็นชอบจากผู อำนวยการและบุคลากรในหนวยงาน

เรียบรอยแลว รายละเอียดตามรายงานการประชุมศรป. ครั้งที่ 

2/2565 เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 64 วาระที่ 5.1.2.3 ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอย

ละของการเบิกจายงบประมาณ Link และกระบวนงานดังกลาว

สอดคลองกับการประเมินผลการควบคุมภายในตามประเด็น (1) 

ภารกิจ โครงสรางของหนวยงาน (2) รายงานผลการประเมินการ

ควบคุมภายใน (3) ตารางวิเคราะหความเสี่ยงการควบคุมภายใน 

Link (4) รายงานผลการตรวจสอบภายใน หรือการแกไขตาม

ขอเสนอแนะ/ผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน /กลุมตรวจสอบ

ภายใน กรมอนามัย  / หนวยงานตรวจสอบภายนอก (สตง. ปปช. 

ปปท. คตป. ) Link   

☑ ก.พ. 65 ตามหนังสือกรมอนามัยที่ สธ 0903.02/ ว980 

ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2565 เรื ่อง แจงยกเลิกการใชงานระบบ

บริหารการเงินการคลัง (D-fins) หนวยงานจึงตองปรับปรุงแกไข

กระบวนงานการเบิกจายงบประมาณ ( SOP) ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละ

ของการเบิกจายงบประมาณ แกไขคร้ังที่ 1 มีผลบังคับใชเม่ือวันที่ 

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
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18 กุมภาพันธ 2565 โดยยกเลิกขั้นตอนกระบวนงานที่เกี่ยวกับ

ระบบ D-fins รายละเอียดในขอ 6 ข้ันตอนกระบวนงาน ขอ6.8  ขอ

6.9  และขอ 7 แผนภูมิการทำงาน ลำดับที ่ 17 และ 19 ซึ่ง

กระบวนงานดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากผูอำนวยการลงนาม 

พรอมเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงาน เรียบรอยแลว Link   

☑ มิ.ย. 65 ดาํเนินการแลว้ 

-กระบวนการผูต้รวจสอบภายในประจาํหน่วยงาน ตามหนังสือ

กลุ่มตรวจสอบภายใน สธ 0925.02/ว 575 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 

2564 เรื่องการรายงานผลการตรวจสอบภายในประจาํหน่วยงาน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน 

พัฒนาช่องทางการรายงานผลจากระบบ Google Forms เป็น

ระบบเว็บไซตก์ลุ่มตรวจสอบภายใน (ระบบผูต้รวจสอบภายใน

ประจาํหน่วยงาน)หน่วยงานจึงตอ้งปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ

ดังกล่าว โดยผานความเห็นชอบจากผูอำนวยการลงนาม พรอม

เผยแพรบนเว็บไซตหนวยงาน เรียบรอยแลว Link    

-กระบวนการรายการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (งบ

รายจ่ายอ่ืน) [แกไ้ขครัง้ที่ 1] Link   

-กระบวนการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ประชุม 

สัมมนา และศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ของเจ้าหน้าที่กรม

อนามยั (แหลง่ทนุอ่ืนๆ) [แกไ้ขครัง้ที่ 2] Link   

 

 

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
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/sop/SOP_internal_audit-edit1.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/sop/SOP_internal_audit-edit1.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/sop/SOP-other-budget-edit1.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/sop/SOP-other-budget-edit1.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart/download?id=95077&mid=35319&mkey=m_document&lang=th&did=23333
https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart/download?id=95077&mid=35319&mkey=m_document&lang=th&did=23333
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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 

☑ ครั้งท่ี 8 มิ.ย.65 ดำเนินการแลว รายละเอียดตามรายงาน

การประชุม ศรป. ครั้งท่ี 9/65 วันท่ี 28 มิ.ย.65 วาระท่ี 5.1.2.1 

ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและ

แผนบริหารความตอเนื่อง (BCP) ดาวนโหลด 

 

🗌🗌 ก.ค.65 ยงัไม่ดาํเนินการ 

 

 

 

 

 

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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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 (รายละเอียดแนบ 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                       

(รายละเอียดแนบ 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














































แบบรายงานสรุปการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) 
หน่วยงาน..ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ... 

1. วัน/ เดือน/ปี ท่ีทดสอบแผน BCP  17 มิถุนายน 2565
2. เหตุการณ์สมมติ คือ ...เกิดอุทกภัยในวงกว้างบริเวณเขตพ้ืนที ่อ.เมือง อ.ปากเกร็ด อ.บางบัวทอง อ.บางใหญ่ จังหวัด

นนทบุรีและเขตพ้ืนทีก่รุงเทพฯ ติดเขตพ้ืนที่ใกล้เคียงจังหวัดนนทบุรี
3. ผู้เข้าร่วมทดสอบแผน BCP ประกอบด้วย

3.1 คณะทำงานบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน จำนวน ...8.... คน ได้แก่ 
1. ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประธานคณะทำงาน
2. นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า คณะทำงาน 
3. นายพศิน พิริยหะพันธุ์ คณะทำงาน 
4. นางสาวสุพัตรา ท่างาม คณะทำงาน 
5. นางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ คณะทำงาน 
6. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทยั คณะทำงาน 
7. นางสาวสมประสงค์ ภาผล คณะทำงาน 
8. นางสาวมนสินี น้ำจันทร์ ผู้ประสานงาน/คณะทำงานและเลขานุการ 

3.2 บุคลากร ศรป. ที่เข้าร่วมทดสอบแผน BCP  ได้แก่ 
1. นางจารุมน บุญสิงห์   นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 
2. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
3. นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
4. นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา  นักวิชาการพัสดุ 
5. นายรังสรรค์ พันธ์จบสิงห์ พนักงานขับรถยนต์ 

4. สถานที่ทดสอบแผน BCP …ห้องประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร 6 ชั้น 4
4. สรุปภาพรวมทดสอบแผน BCP

5.1 เมื ่อวันที ่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. รัฐบาลและจังหวัดนนทบุรี ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
โดยกำหนดให้ส่วนราชการในเขตจังหวัดนนทบุรีและเขตพื้นที่กทม.โดยรอบปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง และ
ทำงานจากท่ีพักอาศัย (Work From Home) เนื่องจากเกิดอุทกภัยรุนแรงในเขตจังหวัดนนทบุรีและพ้ืนที่โดยรอบ  

5.2 กระทรวงสาธารณสุข ไดป้ระกาศเหตุฉุกเฉินของกระทรวงฯ และแจ้งให้ทุกกรมฯในสังกัดกระทรวงรับทราบ เพ่ือ
ดำเนินการตามประกาศกระทรวงฯ  

5.3 อธิบดีกรมอนามัย ประกาศกรมอนามัย เรื ่องแนวทางปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัยให้หน่วยงาน
ส่วนกลางทราบ โดยแจ้งให้ผู้บริหารในหน่วยงานของกรมอนามัยผ่านช่องทางโทรศัพท์/ ไลน์กลุ่มผู้บริหารกรมฯ 

5.4 ผอ. ศรป. ประธานคณะทำงานบริหารความต่อเนื ่อง  เมื ่อได้ร ับทราบประกาศฉุกเฉินของกรมอนามัย 
จึงแจ้งให้นางสาวมนสินี น้ำจันทร์ ผู้ประสานงานคณะทำงานฯ ทราบ และ ผอ. ศรป. ได้ประกาศใช้แผน BCP ของ ศรป. 
โดยใช้กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) (กรณีนางสาวมนสินีไม่สามารถติดต่อบุคลากร ศรป. ได้ครบทุกคน ให้ส่ง
ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ไลน์ส่วนตัว E-mail ส่งข้อความ และติดต่อทางโทรศัพท์ซ้ำอีกครั้ง เป็นต้น) 

5.5 เมื่อนางสาวมนสินี ได้รับแจ้งจากประธานคณะทำงานฯ จึงได้แจ้งให้บุคลากรศรป. ที่อยู่ระหว่างการเดินทางมา
ทำงาน และท่ีไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักได้ เพ่ือรับทราบประกาศภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัย และประกาศใช้แผน 
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BCP ของ ศรป. รวมทั้งแจ้งข้อมูลสถานการณ์และแนวทางปฏิบัติสภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัย ผ่านช่องทางโทรศัพท์ 
และไลน์กลุ่ม ศรป. 

5.6 นางสาวมนสินี ได้สื ่อสารสรุปข้อมูลสถานการณ์ และการดำเนินงานตามแผน BCP ของ ศรป. ผ่านช่องทาง
โทรศัพท์ และไลน์กลุ่ม ศรป. ดังนี้ 

5.6.1 สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผน BCP ของ ศรป. โดยนำกระบวนการแจ้งเหตุ
ฉุกเฉิน (Call Tree) มาเป็นแนวทางปฏิบัติ 

5.6.2 แจ้งกำหนดการประชุม ศรป. และคณะทำงานบริหารความต่อเนื่อง เป็นวาระเร่งด่วนฉุกเฉิน ในวันที่ 17 มิถุนายน 
2565 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (กรณีติดต่อบุคลากร ศรป. ไม่ได้ให้ประสานแจ้งอีกครั้ง) 

5.6.3 เวลา 10.00 น. ศรป. ได้ประชุมคณะทำงานบริหารความต่อเนื่อง สรุปได้ดังนี้ 
1) แจ้งขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ เพื่อบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต โดยขอให้ทุกคนปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย 

(Work From Home) เป็นระยะเวลา 7 วัน (17 มิ.ย.-24 มิ.ย. 65) โดยกำหนดให้รายงานการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบและ
สื่อสารให้ผู้อำนวยการรับทราบ ผ่านช่องทาง E-mail โทรศัพท์ และไลน์กลุ่ม ศรป. 

2) คณะทำงานฯ ที่สามารถมาทำงานในที่ตั้งของกรมอนามัยในวันที่ 17 มิ.ย. 65 ได้ตรวจสอบความพร้อมและ
ข้อจำกัดในการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื ่อง เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ (Notebook) 
กระดาษ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ  

3) ประธานคณะทำงานฯ มอบหมายนางสาวจิราภรณ์ สื ่อสารรายชื ่อผู ้ร ับผิดชอบงานสำคัญของ ศรป.  
พร้อมระบุช่องทางการติดต่อสื ่อสาร เพื ่อให้การดำเนินงานและการบริการ ของ ศรป. เกิดความต่อเนื ่องไม่เกิด 
การหยุดชะงักในกรณีฉุกเฉิน เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ อีเมลกลาง/ ส่วนตัว ระบบไลน์ ฯลฯ 
 4) หากเหตุการณ์เกิดขึ้นเกินระยะเวลา 7 วัน ที่ประชุมได้พิจารณาว่ามีกระบวนงานใดหรือภารกิจสำคัญจำเป็น
เร่งด่วนใด ที่ต้องเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จ เช่น การตอบข้อมูลสำคัญและส่งไปยังกระทรวงการต่างประเทศ หรือ 
ASEAN การประสานงานเรื่องทุนฝึกอบรม ข้อมูลความร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้ทีมบริหารความ
ต่อเนื่องประสานส่วนกลางเพื่อจัดรถอำนวยความสะดวกในการเดินทางมาทำงาน ณ สำนักงาน หรือจัดเตรียมอุปกรณ์
ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เอกสารข้อมูลเพื่อให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย 
 5) คณะทำงานฯ ประเมินการปฏิบัติงานจากสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผน BCP และ
นัดหมายการประชุมออนไลน์ทุกวัน ตลอดระยะเวลา 7 วัน เพ่ือสรุปสถานการณ์และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน 
ของ ศรป. (ท้ังนี้หากมีสถานการณ์เร่งด่วน ให้นางสาวมนสินี แจ้งบุคลากรและเชิญประชุมฯ ตามความเหมาะสม) 

5.6.4 สถานการณน์้ำท่วมและฝนตกในวันที่ 23-24 มิ.ย. 65 ลดลงอย่างต่อเนื่อง สถานการณก์ลับสู่สภาวะปกตใิน
วันที่ 25 มิ.ย. 65 รัฐบาลและจังหวัดนนทบุรี จึงได้ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัย 

5.6.5 วันที่ 25 มิ.ย. 65 กระทรวงสาธารณสุข และกรมอนามัย จึงได้ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินกรณี 
เกิดอุทกภัยตามประกาศรัฐบาลและจังหวัดนนทบุรี 

5.6.6 ผอ. ศรป. ประธานคณะทำงานบริหารความต่อเนื่อง จึงแจ้งให้นางสาวมนสินี ผู้ประสานงานคณะทำงานฯ 
ทราบประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัย และ ผอ. ศรป. ได้ประกาศยกเลิกการใช้แผน BCP และ
กระบวนการแจ ้ ง เหต ุ ฉ ุ ก เฉ ิ น  ( Call Tree) โ ดย ให ้บ ุ คลากรของ  ศรป .  ปฏ ิบ ั ต ิ ง านปกติ  ณ ท ี ่ ต ั ้ ง ของ 
กรมอนามัย ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. 65 

5.6.7 ปิดการประชุมทดสอบแผน BCP  เวลา 12.00 น. 
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6. ระยะเวลาในการ Call Tree …2… ชั่วโมง…-…นาท ี 
7. ปัญหาอุปสรรคในการทดสอบแผนและข้อเสนอแนะ 

จากการทดสอบแผน BCP ในคร ั ้ งน ี ้  คณะทำงานบร ิหารต ่อเน ื ่องและผ ู ้ เข ้าร ่วมทดสอบแผน BCP พบว่า 
มีปัญหาอุปสรรค ดังนี้ 

7.1 เนื่องจากเป็นการทดสอบแผน BCP ครั้งแรก ขั้นตอนในการทดสอบอาจมีการติดขัด คณะทำงานทำความเข้าใจกับ
ขั้นตอนกระบวนการ และการเตรียมเอกสารต่างๆ เพ่ือใช้ในการทดสอบให้มากยิ่งขึ้น หน่วยงานอาจจะต้องมีการปรับปรุง 
และมีการทดสอบแผน BCP อีกครั้ง เพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ันว่าหากเกิดสถานการณ์จริง หน่วยงานสามารถนำแผน BCP มา
ใช้ได้อย่างคล่องตัว และการดำเนินงานของหน่วยงานจะไม่เกิดการหยุดชะงัก สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 

7.2 มีบุคลากรย้ายมาปฏิบัติงานในศรป. จึงควรมีการปรับปรุงองค์ประกอบในคณะทำงานบริหารความต่อเนื่องให้เป็น
ปัจจุบัน 

7.3 ควรเพ่ิมเติมผู้ประสานงานสำรองไม่น้อยกว่า 2 คน หากเกิดกรณีผู้ประสานงานหลักไม่สามารถดำเนินการได้  
7.4 ตารางข้อมูลของคณะทำงานบริหารความต่อเนื่อง ยังขาดข้อมูล ID Line ของคณะทำงาน เพ่ือให้สามารถติดต่อได้

หลายช่องทาง จึงควรเพ่ิมข้อมูล ID Line ของคณะทำงาน 
7.5 หากช่วงเกิดสถานการณ์ อาจเกิดปัญหาในการนำข้อมูลต่างๆมาใช้ จึงควรมีการทบทวนและสำรองข้อมูลสำคัญ 

เพ่ือจะได้สามารถนำมาใช้ได้ในกรณีเกิดสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น การใช้ Google drive ส่วนกลาง เป็นต้น 
7.6 ในแผนผังกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินตาม Call Tree ควรเพิ่มขั้นตอนการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินจาก

กระทรวงสาธารณสุข/กรมอนามัย เมื่อสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ และการประกาศยกเลิกการประกาศใช้แผน BCP 
ของ ศรป.  

 
 

....................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทำสรุปโดย 
คณะทำงานบริหารความต่อเนื่อง  

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
17 มิถุนายน 2565 
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ภาพการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP)  
 

           
         

           
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะทำงานบริหารความต่อเนื่อง  
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 17 มิถุนายน 2565 



เอกสารแนบ 7 
รายงานการตดิตามผลการขบัเคลือ่นการด าเนนิงาน 

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

ที ่ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา มาตรการ ประเด็นความรูท้ีใ่ห ้
ผูรั้บบรกิาร 

ผลการด าเนนิการ 

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

2 ครัง้ พ . ย .  64- 
ม.ีค.65 

Partnership มาตรการสรา้ง
การมสีว่นรว่มระหวา่ง 
ผูบ้รหิารกรมอนามยั 
ผูอ้ านวยการ และบคุลากร
ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่ง
ประเทศ 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน การ
พัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู ่น่า

ท างาน เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติ

และความสขุของคนท างาน 
(Healthy Workplace Happy 

for Life) 

ครัง้ที ่1 คลิ๊กทีน่ี่ 

ครัง้ที ่2 คลิ๊กทีน่ี่ 

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

2 ครัง้ พ . ย .  64 
และ ม.ิย.65 

Partnership 
Advocate มาตรการ
ขบัเคลือ่นการด าเนนิงานฯ 

ผลคะแนนการด าเนนิการการ

พัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู ่น่า
ท างาน เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติ

และความสขุของคนท างาน 
(Healthy Workplace Happy 

for Life)  

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

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 คลิ๊กทีน่ี่

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 คลกิทีน่ี่

5. จัดท าแผนปฏบิตักิาร การพฒันา
สถานทีท่ างานน่าอยู ่น่าท างาน ฯ 

2 ครัง้ พ . ย . 6 4 
และ ม.ิย.65 

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

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  

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 ่
 พ.ค.65 คลิ๊กทีน่ี ่
 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.2/BigCleaningDay.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.2/kpi2.2-5.1.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers/download?id=88924&mid=30633&mkey=m_document&lang=th&did=28472
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.2/kpi2.2-5.2.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.2/kpi2.2-5.2.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2Output-4.2-HWP.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2Output-4.1-5S.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report2_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report3_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report4_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report6_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2._3.2_0465.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2._3.2_0565.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 ่ 
 คลิ๊กทีน่ี ่ 
 

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

1 ฉบบั ม.ิย.65 Advocate  ด าเนนิการแลว้ 

23 สรปุผลลัพธ ์รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของ
บคุลากรทีม่ ีBMI ปกต ิ

1 ฉบบั ม.ิย.65 Advocate  ด าเนนิการแลว้ 

 

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
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers/download?id=94700&mid=30633&mkey=m_document&lang=th&did=29388
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers/download?id=94699&mid=30633&mkey=m_document&lang=th&did=29387
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ผลการปฏบิตังิาน การพฒันาสถานทีท่ างานนา่อยู ่นา่ท างาน เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติและความสขุของคนท างาน      

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

หนว่ยงาน ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ  กรมอนามยั 
 

โครงการ /กิจกรรม เป้าหมาย  ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินการ 

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

1 ฉบับ  พ.ย. 64 
 

งานอ านวยการ √ 

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

1 ฉบับ พ.ย. 64 
 

งานอ านวยการ √ 

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

8 ครั้ง ธ.ค.64 –  
ก.ค. 65  

งานอ านวยการ  พ.ย.64-
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 √ 
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โครงการ /กิจกรรม เป้าหมาย  ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ  

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

ทุกจุดที่มี
หน้าต่าง 

ธ.ค.64 –  
ก.ค. 65 

บุคลากร ศรป. √ 

 
 
ผู้รายงานผล         นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา 
                            นักวิชาการพัสดุ 
กรรมการและเลขานุการคณะท างานการพัฒนาสถานที่ท างานฯ  
 



1 
 

 การตดิตามผลการใหค้วามรูด้า้นการสง่เสรมิสขุภาพ อนามยัสิง่แวดลอ้ม และความสมดลุในชวีติการท างาน และ 

ผลการด าเนนิงานกจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพของบคุลากรครอบคลมุท ัง้ 3 ดา้น(ความรู ้เจตคต ิทกัษะ) 

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

หนว่ยงาน ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ  กรมอนามยั 

คณะท ำงำนสถำนทีท่ ำงำนน่ำอยู ่น่ำท ำงำนฯ 

โครงกำร /กจิกรรม เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนนิกำร 

1. ก ำหนดประเด็นควำมรูด้ำ้นกำรสง่เสรมิสขุภำพ อนำมัยสิง่แวดลอ้ม และควำมสมดลุ
ในชวีติกำรท ำงำน  อยำ่งนอ้ย 3 เรือ่ง ตอ่ปีไดแ้ก ่ 
1.ทำ่บรหิำรออฟฟิศซนิโดรม 
2.กำรลดน ้ำหนักดว้ย IF 
3.ทักษะในกำรฝึกจติตัวเอง/น่ังสมำธ ิ

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

 
 
ทำ่บรหิำรออฟฟิศซนิโดรม 
กำรลดน ้ำหนักดว้ย IF  
กำรฝึกจติตัวเอง/น่ังสมำธ ิ

2. กำรเขำ้รว่มกจิกรรมกำ้วทำ้ใจ Season 4 13 คน ด ำเนนิกำรแลว้ 

3. กจิกรรมเตน้แอโรบกิวนัจันทร ์– วนัศกุร ์วนัละ 30 นำท ี(16.00 – 16.30 น) 13 คน ด ำเนนิกำรแลว้ 

4. กจิกรรมยดืเหยยีด ระหวำ่งวนั  (5 นำท ี/ครัง้ วนัละ 2 ครัง้) 13 คน ด ำเนนิกำรแลว้ 

5. จัดหำอปุกรณ์และสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่กจิกรรมออกก ำลังกำย (เครือ่งชัง่น ้ำหนัก 
กลอ่งอปุกรณ์ปฐมพยำบำล) 

1 ครัง้ 
 

ด ำเนนิกำรแลว้ 

6 ก ำหนดใหจั้ดอำหำรหรอืเครือ่งดืม่ส ำหรับกำรประชมุประจ ำหน่วยงำน เครือ่งดืม่
อำหำรลดหวำน มัน เค็ม 

13 คน 
 

ด ำเนนิกำรแลว้ 

7. กจิกรรมใหค้วำมรูก้ำรดแูลสขุภำพชอ่งปำก สนับสนุนอปุกรณ์กำรท ำควำมสะอำด
ชอ่งปำก ใหค้ ำแนะน ำถงึสทิธสิวสัดกิำรของบคุลำกรในหน่วยงำนในกำรเขำ้รับกำร
บรกิำรตำมสถำนพยำบำลทีต่นเองมสีทิธฯิ (เขำ้รับบรกิำรตรวจสขุภำพชอ่งปำก ภำยใน 
ม.ิย.64 ไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 70 ของบคุลำกร) 

13 คน 
 

ด ำเนนิกำรแลว้ 
 

8 กจิกรรมสง่เสรมิใหค้วำมรูก้ับหญงิวยัเจรญิพันธุ ์กนิวติำมนิเสรมิธำตเุหล็กและโฟลกิ 1 เรือ่ง 
 

ด ำเนนิกำรแลว้ 

9 แผนสนับสนุนควำมยดืหยุน่ในกำรท ำงำน (กำรท ำงำนทีบ่ำ้น) Work from home 12 คน 
 

สิน้สดุเดอืนมกรำคม 2565 

10 กจิกรรม Big Cleaning Day และกำรจัดสิง่แวดลอ้มใหน่้ำอยูน่่ำท ำงำน เอือ้ตอ่กำร
มสีขุภำพด ี

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

 ม.ค.65 
 ม.ิย.65 

11.มกีำรประเมนิภำวะโภชนำกำร โดยใชค้ำ่ดัชนมีวลกำยและวดัรอบเอว  
(ภำคผนวก จ) 

13 คน  ด ำเนนิกำรแลว้ 

12.กจิกรรมกำรประเมนิควำมเสีย่งตอ่กำรเกดิโรคเสน้เลอืดหัวใจและหลอดเลอืดของ
บคุลำกรทีม่อีำย ุ35 ปีขึน้ไปดว้ยโปรแกรม CV Risk score 

1 ครัง้ ด ำเนนิกำรแลว้ 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers/download?id=94700&mid=30633&mkey=m_document&lang=th&did=29388
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers/download?id=94698&mid=30633&mkey=m_document&lang=th&did=29386
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers/download?id=94699&mid=30633&mkey=m_document&lang=th&did=29387
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กจิกรรมการให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต การจัดการอารมณ์ตนเอง/นั่งสมาธิ  Mindfulness   

จากการประชาสัมพนัธ์ การใหค้วามรู้ดา้นสุขภาพจิต: ทกัษะในการจดัการอารมณ์ตนเอง/นัง่สมาธิ  
เร่ือง Health Meditation ฝึกสมาธิสุขภาพ สร้างภูมิคุม้กนัโดยเทคนิค Mindfulness  / หอ้งเรียน

ความสุข ผา่นทาง Line group CIC  (กรุ๊ปไลน์
ของหน่วยงาน) เพื่อใหค้วามรู้บุคลากรนั้น  
สรุปไดด้งัน้ี 
Mindfulness คื อ ภ า ว ะ ท่ี ม นุ ษ ย์ มี ค ว า ม

ตระหนักรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบัน รู้ว่าตนอยู่ท่ีไหน 

ก าลังท าอะไร มีความรู้สึกอะไรอยู่  ก  าลังอยู่ใน

อารมณ์ไหน มีความนึกคิดถึงเร่ืองอะไรอยู ่นอกจาก

ความตระหนกัรู้ตวัแลว้ ยงัสามารถรู้ดว้ยว่าความคิดและความรู้สึกท่ีก าลงัมีอยูเ่ป็นทางบวกหรือทางลบ แลว้

ความคิดหรืออารมณ์ดงักล่าวท าใหเ้กิดปฏิกิริยาทางร่างกายต่าง ๆ 

ฝึก Mindfulness ได้อย่างไรบ้าง? 
 สามารถเร่ิมตน้ฝึกไดง่้าย ๆ กบักิจวตัรประจ าวนัของคุณ โดยเร่ิมจากหลงัต่ืนนอน ลองให้เวลากบั

ตวัเองสั้น ๆ เพื่อส ารวจร่างกายตวัเอง มีอาการเม่ือย ตึง ตรงไหนหรือเปล่า ลองบิดหรือยดืร่างกายสักเลก็นอ้ย

บนเตียง ในระหว่างนั้นอาจส ารวจความรู้สึกตนเองว่ารู้สึกสดช่ืน หรือยงัง่วงนอน เวียนหัว หลงัจากนั้นให้

ลองหายใจเขา้ลึก ๆ นบัหน่ึงถึงส่ี แลว้หายใจออกยาว ๆ นบัหน่ึงถึงส่ีอีกเช่นกนั ท าอยา่งน้ีสักสองถึงสามคร้ัง 

คุณจะรู้สึกผอ่นคลายและพร้อมข้ึนส าหรับการเร่ิมตน้วนัใหม่  
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หากกิจวตัรประจ าวนัของคุณเร่งรีบมาก ลองเปล่ียนมาจดัหาเวลา 5-10 นาที ระหว่างวนั หรือก่อน

เขา้นอนกไ็ด ้เราสามารถฝึก Mindfulness ดว้ยการท าสมาธิ หรือ meditation ซ่ึงเป็นการก าหนดรู้ลม

หายใจ ก าหนดรู้สัมผสัต่าง ๆ เพียงแค่คุณมีเวลาสัก 5 นาที อยู่ในสถานท่ีท่ีเงียบสงบ เป็นส่วนตวั และ

สามารถนัง่หรือนอนในท่าท่ีสบาย ๆ คุณกส็ามารถฝึก Mindfulness ไดแ้ลว้  

ค ำแนะน ำและตัวช่วยด ีๆ ให้เร่ิมต้นได้ทนัที 
มีงานวิจยัมากมายท่ีได้ศึกษาเก่ียวกับผลดีของการฝึก Mindfulness และการฝึกท าสมาธิ ไม่ว่า

จะเป็นการช่วยลดความเครียด ลดอาการซึมเศร้า ลดปฏิกิริยาอัตโนมัติทางอารมณ์ สามารถควบคุม

อารมณ์ได้ดียิ่งขึน้ รู้สึกผ่อนคลายมากขึน้ หงดุหงิดน้อยลง ยืดหยุ่นมากขึน้ มีความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจผู้ อ่ืน 

และเมตตาต่อผู้ อ่ืนมากขึน้ (empathy and compassion) มีความจ าเพ่ือใช้งาน (working 

memory) ดีขึน้ สามารถมีสมาธิกบัสิ่งท่ีท าได้ดีขึน้ รวมไปถึงคณุภาพการนอนหลบัท่ีดีขึน้ และมีอาการ

ปวดหวัไมเกรนน้อยลง โดยสขุภาวะท่ีดีทัง้ทางร่างกายและจิตใจเหล่านี ้จะน าไปสู่ผลดีต่อด้านอ่ืน ๆ ในชีวิต 

ทัง้ความสมัพนัธ์ ครอบครัว และการท างาน 

นอกจากค าแนะน าและเทคนิคการฝึกข้างต้น ในปัจจุบันมี แอปพลิ เคชันมากมาย เช่น 

Headspace, Calm, Simple Habit, Meditation ฯลฯ ท่ีจะช่วยไกด์การฝึก Mindfulness 

และการท าสมาธิของคณุ โดยคณุไม่จ าเป็นต้องมีพืน้ฐานใด ๆ มาก่อน เพราะแอปพลิเคชนัเหล่านีจ้ะอธิบาย

ทีละขัน้ตอน เราแค่ท าใจสบาย ๆ และท าตามขัน้ตอนแค่นัน้เอง  

 
ข้อมูลอ้ำงอิง : ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.)      คลิ๊ก  

YouTube ช่อง ห้องเรียนความสขุ The Happiness Classroom คลิ๊ก 

 
 
 
 
 
 
 

คณะท ำงำนสถำนที่ท ำงำนน่ำอยู่ น่ำท ำงำนฯ 
 

https://www.thaihealth.or.th/sook/info-mind-detail.php?id=154
https://www.youtube.com/watch?v=T_fIM4r1Stg


หลักฐาน Output 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

สรุปหลักฐานแสดงผลร้อยละบุคลากรในหน่วยงานได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
 
1. ตารางการค่าคะแนนวัดผลผลิต ร้อยละบุคลากรในหน่วยงานได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
 

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

ร้อยละ 76-80.99 81-85.99 86-90.99 91-95.99 96-100 

 
 
2. คะแนนที่ได้รับ 
        การเข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ของหน่วยงานคิดเป็นร้อยละ 100  
บุคลากร ศรป.ทั้งหมดจ านวน 13 คน เป็นข้าราชการจ านวน 7 คน พนักงานราชการ จ านวน 5 คน และจ้างเหมา
บริการ จ านวน 1 คน ดังนั้นศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศจะมีผู้เข้ารับบริการสุขภาพตามสิทธิ จ านวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
3. การเปรียบเทียบข้อมูล 

เมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนกับตารางในข้อ 1 ท าให้ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ มีคะแนน  = 0.5 
คะแนน  (ดังหลักฐานในภาคผนวก 1) 
 
 
4. สรุป  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ มีการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทียบค่า
คะแนนวัดผลผลิตตามตารางจากข้อ1 หน่วยงานจะได้คะแนน Output ผลผลิต ในระดับที่ 4.2 ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต = 0.5 คะแนน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม การตอบหลักฐาน Output 4.2 
(ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต) 

 



ภาคผนวก 1 
ร้อยละบุคลากรในหน่วยงานได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี พ.ศ.2565 

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  
 
กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจ าปี2565 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

หน่วยงานมีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจ าปีและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของ
ตนเอง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างานฯ กรมอนามัย ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 18 พ.ค.
65 ได้มีมติให้เฉพาะ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า เข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจ าปี
ตามสิทธิ  

บุคลากร ศรป.ทั้งหมดจ านวน 13 คน เป็นข้าราชการจ านวน 7 คน พนักงานราชการ จ านวน 5 คน และ
จ้างเหมาบริการ จ านวน 1 คน  ดังนั้น ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ มีผู้เข้ารับบริการสุขภาพตาม
สิทธิ จ านวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 

            



      

     



      

       



    

 

 
 



 
 

หนา้ | 1  
 

หลักฐาน Outcome 

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
สรุปวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรม Healthy Workplace Happy for life  

ระดับดีเยี่ยม 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย Healthy Workplace Happy for 
life ในระดับดีเย่ียม โดยมีการวัดและวิเคราะห์ผลกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ (กิจกรรมในระดับดีมาก อย่างน้อย 2 
กิจกรรม) 

 กิจกรรมที่สามารถน าไปสู่การเสริมสร้างหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับดีมาก  ได้แก่   
(1) กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร (กิจกรรมทางกาย/ออกก าลังกาย)  
(2) กิจกรรมการประเมินภาวะโภชนาการ (ใช้ค่าดัชนีมวลกายและวัดรอบเอว)  

โดยทั้ง 2 กิจกรรมได้น าไปสู่การเสริมสร้าง การปรับเปล่ียนพฤติกรรมมุ่งให้เกิดการเรียนรู้ด้านสุขภาพที่
ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ คือ จัดให้ความรู้ด้านออฟฟิศซินโดรม และการให้ความรู้ด้านโภชนาการ(IF) 
เจตคติ คือ บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในกิจกรรม ด้วยความเต็มใจและมีความสุข  ทักษะ คือ หลังจากที่
บุคลากรได้รับความรู้จากทั้ง 2 กิจกรรมน้ันแล้ว สามารถน าความรู้ที่ได้น ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้เกิด
พฤติกรรมที่ดีในการส่งเสริมสุขภาพทั้งในด้านการเลือกรับประทานอาหาร และการออกก าลังกาย   
 
ส่วนที่ 2 ผลเปรียบเทียบ (C- Comparisons) ก่อน และหลังการจัดกิจกรรม ที่แสดงถึงประสิทธิผลของการ
ด าเนินงาน และมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาในโอกาสต่อไป 
 

1. กิจกรรมการประเมินผลภาวะโภชนาการ  
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ก่อนข้าร่วมกิจกรรม หลงัเข้าร่วมกิจกรรม

แบบฟอร์ม การตอบหลักฐาน Outcome HWP.ระดับดีเยี่ยม 5.1 
(ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสถานที่ท างานนา่อยู่ น่าท างาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต) 
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จากตาราง เปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการประเมินภาวะโภชนาการพบว่าบุคลากรที่มีผล
การประเมินที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ เดิมมีจ านวน 5 คน และปัจจุบันมีเพิ่มขึ้นจ านวน 1 คน รวมเป็น 6 คน (5+1) คิด
เป็นร้อยละ 4.48 ((ร้อยละของบุคลากรที่มี BMI ปกติรอบ 5 เดือนหลัง  46.15 = 6 คน x100/13 ) – (ร้อยละของ
บุคลากรที่มี BMI ปกติรอบ 5 เดือนแรก  41.67 = 5x100/12 ))  

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย : ผู้บริหาร สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่อเน่ือง ทุกๆปี เพื่อ

สุขภาพและสมดุลชีวิต 
 
 
 

2. การประเมินผลการประเมินประสิทธิผล กิจกรรมทางกาย/ออกก าลังกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
จากภาพ เป็นการเปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมออกก าลังกาย (ก้าวท้าใจระหว่าง Season 3 

กับ Season 4)  พบว่าบุคลากร มีผลแต้มสุขภาพที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 69  ของบุคลากร จ านวน 13 คน ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าบุคลากรให้ความส าคัญและมีความสนใจต่อกิจกรรมทางกาย/ออกก าลังกาย จึงท าให้มีผลการด าเนิน
กิจกรรมออกก าลังกายลงในระบบ ก้าวท้าใจ อีกทั้งผู้บริหารมีการสร้างแรงจูงใจในการท ากิจกรรมโดยมีการมอบ
รางวัลให้กับผู้ที่มีผล แต้มสุขภาพมากที่สุดล าดับที่ 1 ใน ก้าวท้าใจ Season 4 เพิ่มเข้ามา ซึ่งเป็นการเพิ่มแรงจูงใจ
ให้กับบุคลากรในการใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย : ผู้บริหาร สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่อเน่ือง ทุกๆปี และมีการ

มอบรางวัลเพื่อจูงใจให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทางกายต่างๆ ได้ดีขึ้น 
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ส่วนที่ 3 การประเมินการมีส่วนร่วมและประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ทั้ง 2 กิจกรรม 
จ านวนบุคลากรทั้งหมด จ านวน 13 คน แบ่งเป็น เพศชาย จ านวน 2 คน และเพศหญิง จ านวน 11 คน 
 
ผลการประเมินการมีส่วนร่วมและประเมินความพึงพอใจ 

 
จากภาพพบว่าการประเมินผลการมี ส่วนร่วมและประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมดังกล่าว  

สรุปตามเกณฑ์ได้ดังน้ี 
1) กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่ สุด คิดเป็น  

ร้อยละ 100 
2) การประเมินภาวะโภชนาการโดยการช่ังน้ าหนัก วัดรอบเอว เพื่อเป็นการเฝ้าระวังปัญหาด้านสุขภาพที่

อาจจะเกิดขึ้น มีระดับความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 100 
3) บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม มีระดับความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 100 
4) บุคลากรได้รับความรู้/ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อน าไปปรับใช้ได้มีระดับความพึงพอใจใน

ระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 100 
5) กิจกรรมดังกล่าวจะน าไปสู่การมีพฤติกรรมที่ดีต่อบุคลากรมากน้อยเพียงใด มีระดับความพึงพอใจใน

ระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 69.23  
6) หน่วยงานมีการบริหารจัดบริการส่ิงอ านวยความสะดวก เช่นน้ าด่ืม พื้นที่พักผ่อน หรือมุมพักผ่อน 

อุปกรณ์ออกก าลังกาย เพื่อลดความเครียดจากการท างาน มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ 92.31    

ดังน้ัน จากผลการประเมินดังกล่าว สรุปได้ว่า บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมากที่สุด ร้อยละ 
100 และได้รับความรู้/ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อน าไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจ าวันในระดับมาก
ที่สุดถึงร้อยละ 100  

 
จัดท าโดย : คณะท างานการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน (Healthy Workplace Happy 

for Life) 
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ความรู้ที่น ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ 

1.แบบประเมินภาวะสุขภาพ (พัฒนาโดยส านักส่งเสริมสุขภาพ) 

2.ส่ือประชาสัมพันธ์ส านักโภชนาการ 

 



 
 หลักฐาน Outcome 

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
สรุปข้อมูลร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ 

 
1. ตารางการให้คะแนน ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ 
 

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละ 0.5 - 0.59 0.6 - 0.79 0.8 - 0.99 1-1.99 2 ขึ้นไป  

 
2. วิธีการค านวณ  
    ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ = ร้อยละของบุคลากรที่มี BMI ปกติรอบ 5 เดือนแรกของปี 2565  ลบด้วย 
ร้อยละของบุคลากรที่มี BMI ปกติรอบ 5 เดือนหลังของปี 2565  
 
3. การเปรียบเทียบเทียบข้อมูล 

1. ข้อมูลดัชนีมวลกายบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ รอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2565 พบว่า บุคลากร
ที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (BMI 18.50–22.99) คิดเป็นร้อยละ 41.67 (ดังหลักฐานในภาคผนวก 1) 

2. ข้อมูลดัชนีมวลกายบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ รอบ 5 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2565 พบว่า บุคลากร
ที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (BMI 18.50–22.99) คิดเป็นร้อยละ 46.15 (ดังหลักฐานในภาคผนวก 1) 
 
 

  
 
4. สรุป  

ในรอบ 5 เดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บุคลากร ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 
เพิ่มข้ึน จากรอบ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้คะแนน 0.5 เมื่อเทียบกับตารางในข้อที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ  = ร้อยละ 4.48 

     

แบบฟอร์ม การตอบหลักฐาน Outcome 5.2 
(ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต) 

 



ภาคผนวก 1 
ข้อมูลดัชนีมวลกายของบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  

(รอบ 5 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธ.ค.64 

 

 
 
 

 จากข้อมูลดัชนีมวลกายของบุคลากร ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 รอบ 5 เดือนแรก 
พ.ศ.2565 แสดงให้เห็นว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีภาวะ BMI ที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ (18.50-22.90) คิดเป็นร้อยละ 41.67 และ บุคลากร
ที่มีภาวะ BMI น้้าหนักเกิน (23.00-24.90) กับภาวะ BMI อ้วน (25.00-29.90) มีจ้านวน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 25  
 ทั้งนี้บุคลากรที่มภีาวะน้้าหนักเกิน สามารถจ้าแนกได้ 2 ระดับ ดังนี้ 
1.น้้าหนักเกิน (ค่าดัชนีมวลกาย 23.00-24.90) ร้อยละ 25 
2.อ้วน         (ค่าดัชนีมวลกาย 23.00-24.90) ร้อยละ 25 
 สรุป ข้อมูลบุดัชนีมวลกายบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ รอบ 5 เดือนแรก ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 พบว่า บุคลากรที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (18.50-22.90) คิดเป็นร้อยละ 41.67    
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ภาคผนวก 2 
ข้อมูลดัชนีมวลกายของบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  

(รอบ 5 เดือนหลัง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย.65 

 

 
 

จากข้อมูลดัชนีมวลกายของบุคลากร ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2565 รอบ 5 เดือนหลัง พ.ศ.2565 
แสดงให้เห็นว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีภาวะ BMI ที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ (18.50-22.90) คิดเป็นร้อยละ 46.15 ,บุคลากรที่มีภาวะ BMI 
น้้าหนักเกิน (23.00-24.90) คิดเป็นร้อยละ 15.38 ,ภาวะ BMI อ้วน (25.00-29.90) คิดเป็นร้อยละ 30.76 และบุคลากรที่มีภาวะ 
BMI ผอม (<18.50) คิดเป็นร้อยละ 7.69    
 ทั้งนี้บุคลากรที่มีภาวะน้้าหนักเกินสามารถจ้าแนกได้ 2 ระดับ ดังนี้ 
1.น้้าหนักเกิน (ค่าดัชนีมวลกาย 23.00-24.90) ร้อยละ 15.38 
2.อ้วน         (ค่าดัชนีมวลกาย 23.00-24.90) ร้อยละ 30.76 
 สรุป ข้อมูลบุดัชนีมวลกายบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ รอบ 5 เดือนหลัง ประจ้างบประมาณ พ.ศ.2565 
พบว่า บุคลากรที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (18.50-22.90) คิดเป็นร้อยละ 46.15    
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ภาคผนวก 3 
ข้อมูลเปรียบเทียบดัชนีมวลกายของบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  

(รอบ 5 เดือนแรก และ 5 เดือนหลัง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 65 

 

 
 

จากตาราง เปรียบเทียบรอบ 5 เดือนแรกและรอบ 5 เดือนหลัง ปี 2565 พบว่าบุคลากรที่มีผลการประเมินที่อยู่ในเกณฑ์
ปกติ เดิมมีจ้านวน 5 คน และปัจจุบันมีเพิ่มขึ้นจ้านวน 1 คน รวมเป็น 6 คน (5+1) คิดเป็นร้อยละ 4.48 ((ร้อยละของบุคลากรที่มี 
BMI ปกติรอบ 5 เดือนหลัง  46.15 = 6 คน x100/13 ) – (ร้อยละของบุคลากรที่มี BMI ปกติรอบ 5 เดือนแรก  41.67 = 
5x100/12 ))  
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น้อยกว่ำ 18.50 ผอม 18.50 – 22.90 ปกติ 23.00 – 24.90 ท้วม 25,00 – 29.90 อ้วนระดบั 1

แสดงข้อมูลเปรียบเทียบดัชนีมวลกาย BMI
รอบ 5 เดือนแรก - 5 เดือนหลัง ปี 2565 

(C- Comparisons) 

รอบ 5 เดือนแรก มีจ ำนวนคน 12 รอบ 5 เดือนหลงั มีจ ำนวนคน 13



ข้อมูลดัชนีมวลกายของบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 
อายุ (ปี) 

ส่วนสูง
(ซม.) 

รอบ 5 เดือนแรก ปี 2565 
(ข้อมูล ณ ธันวาคม วัน/เดือน/ปี) 

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

หมายเหต ุ

น้ าหนัก BMI แปลผล น้ าหนัก BMI แปลผล  
1 น.ส.นัยนา ใช้เทียมวงศ์ 57 152 51.8 22.4 ปกติ 51.5 22.29 ปกติ  

2 น.ส.ปิ่นอนงค์ เครือซ้า 46 163 52 19.6 ปกติ 50 18.82 ปกติ  

3 นายพศิน พิริยหะพันธุ์ 36 173 78 26.1 อ้วน 78 26.06 อ้วน  

4 น.ส.สมฤทัย คันธิวงศ์ 30 161 61.1 23.6 น้้าหนักเกิน 58.5 22.57 ปกติ  
5 น.ส.มนสินี น้้าจันทร์ 30 160 64.5 25.2 น้้าหนักเกิน 63 24.61 น้้าหนักเกิน  
6 น.ส.สมประสงค์ ภาผล 37 155 52.1 21.7 ปกติ 53 22.06 ปกติ  
7 น.ส.พัทธนันท์ วังเสนา 37 160 65.1 25.4 อ้วน 65 25.39 อ้วน  
8 น.ส.เปรมรัตนา วัชโรทัย 30 160 65 25.4 อ้วน 65 25.39 อ้วน  
9 น.ส.ศิรินันต์ ทุนทรัพย์ 27 160 48.6 19.2 ปกติ 49.6 19.62 ปกติ  
10 น.ส.จิราภรณ์ สุ่มต๊ิบ 37 150 54.3 24.1 น้้าหนักเกิน 51 22.67 ปกติ  
11 นายรังสรรค์ พันธ์จบสิงห์ 55 165 70.3 25.8 อ้วน 66 24.24 น้้าหนักเกิน  
12 น.ส.สุพัตรา  ท่างาม 30 165 45 16.53 ผอม 48 17.63 ผอม  
13 นางจารุมน  บุญสิงห์ 

54 155  
  61 25.39 อ้วน โอนย้ายมารอบ 

5 เดือนหลัง 
 
หมายเหตุ 

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

ตั้งแต่ 30.00 ขึ้นไป (อ้วนอันตราย) 
 

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลดัชนีมวลกาย 



หน้าท่ี 1

รายงานกํากับติดตามผลการดําเนินงาน 

ตามแผนขับเคล่ือนการดําเนินงานตัวช้ีวัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 

ประจําป พ.ศ. 2565 (รอบ5เดือนหลัง) 

ครั้งท่ี 4 ประจําเดือน มิถุนายน 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

เอกสารแนบ 8

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


 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 . 

ครั้งท่ี4  มิ.ย 65 ไดดําเนินการจัดทํารายงานรบจ.1  

ณ วันท่ี 15 มิ.ย. 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 . 

 

 

 

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=94552&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 

ครั้งท่ี4  มิ.ย. 65 รายละเอียดตามรายงานการประชุม

คณะทํางานติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณครั้งท่ี 

9 เม่ือวันท่ี 16 มิ.ย. 65 รายละเอียดตาม 

 คลิกดาวนโหลด . 

 

7. รายงานผลการติดตาม

การดําเนินงานตัวชี้วัด ตาม

คํารั บรองฯ  และแสดง

หลักฐานผลการขับเคลื่อน

กิจกรรมตามแผนฯ ผาน

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   

5 ครั้ง 1 มี.ค. – 31 

ก.ค. 65 

 

ดําเนินการจัดทํารายงานผลการติดตามการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด ตามคํารับรองฯ และแสดงหลักฐานผลการ

ขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนฯ ผานการประชุมศูนยความ

รวมมือระหวางประเทศ ประจําเดือน รายละเอียด

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

https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=94553&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26018
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65


 หน้าท่ี 5 

ช่ือกิจกรรม 
เปาหมาย

ตามแผน 

ร ะ ย ะ เ ว ล า

ตามแผน 
ผลการดําเนินงาน /หลักฐาน/URL 

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  

ครั้งท่ี4  มิ.ย.65 ไดดําเนินการแลว ผานการประชุม

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี 9/2565 เม่ือ

วันท่ี 28 มิ.ย. 65 ซ่ึงในเดือนมิ.ย.65 ขับเคล่ือน

กิจกรรมตามแผนฯ จํานวน 3 กิจกรรม และดําเนินงาน

แลวเสร็จไดตามแผนท่ีวางไวทุกกิจกรรม รายละเอียด

ตามเอกสารแนบหลักฐานกิจกรรมท่ี 7  

 

จากตารางแผนขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัดการเบิกจายงบประมาณ ประจําป  พ.ศ. 2565  

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

ดําเนินงานแลวเสร็จไดตามแผนท่ีวางไวทุกกิจกรรม  

 

 

 

จัดทําโดย 

คณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย 



หลักฐานกิจกรรมที� 5



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 75          
กจิกรรม/รายการ
1. คา่ใชจ้า่ยใน

การบรหิารจดัการ
1.41 3.11 3.36 1.75 1.56 4.30 2.54 1.86 1.69 4.19 4.85 11.18

    - 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 22,468.55 16,450.00 14,970.00 37,047.65 42,932.00 98,924.50 369,822.00 41.81

    -  ผลการเบกิจา่ย 175,767.85 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 15,849.75 2,700.00 0.00 0.00 0.00 175,767.85 19.87

รวมรอ้ยละผลเบกิจา่ย 19.87                         7.88                 7.88               1.41            3.11            3.36               1.75            1.56            4.16               2.42             1.79               0.31               -             -              -              

2. คา่ใชจ้า่ยในการ
อบรมสัมมนา

0.19 32.35 4.21 12.84 1.23 0.67 0.56 0.93 1.79 1.58 1.07 0.77

    - 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 4,960.00 8,215.00 15,840.00 13,945.00 9,490.00 6,820.00 514,678.00 58.19

    - ผลการเบกิจา่ย 459,170.05 320,777.25 320,777.25 1,705.00 286,112.25 32,960.00 40,460.00 73,722.80 9,020.00 10,850.00 4,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 459,170.05 51.91

รวมรอ้ยละผลเบกิจา่ย 51.91 36.27 36.27 0.19 32.35 3.73 4.57 8.33 1.02 1.23 0.49 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 27,428.55 24,665.00 30,810.00 50,992.65 52,422.00 105,744.50 884,500.00 100.00 663,375.00 -28,437.10

รวมเงนิงบ

ด าเนนิงาน - ผล
634,937.90 390,482.30 390,482.30 14,185.00 313,606.00 62,691.30 55,940.00 87,565.05 45,842.00 32,218.80 20,189.75 2,700.00 0.00 0.00 0.00 634,937.90 71.78 75.00 -3.22

รวมรอ้ยละผลเบกิจา่ย 71.78                         44.15               44.15             1.60            35.46          7.09               6.32            9.90            5.18               3.64             2.28               0.31               -             -              -              71.78     

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 27,428.55 24,665.00 30,810.00 50,992.65 52,422.00 105,744.50 884,500.00 100.00 663,375.00 -28,437.10 

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 20,189.75 2,700.00 0.00 0.00 0.00 634,937.90 71.78 75.00 -3.22 

รวมรอ้ยละผลเบกิจา่ย 44.15               1.60            35.46          7.09               6.32            9.90              5.18                 3.64             2.28               0.31               -             -              -              71.78     

1. สรปุรายงานผลการเบกิจา่ย ประจ าเดอืน มถินุายน

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 70.79               

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

รายงานผลตดิตามเรง่รดัการเบกิจา่ยงบประมาณ 

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

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

(ขอ้มลูการเบกิจา่ยจากระบบ GFMIS  ณ  วนัที…่15 มถินุายน  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.

รบจ.1 

(นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ)์ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการศูนย์ความรว่มมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย 



1 

สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คร้ังท่ี 9/2565  

ในวันท่ี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 -12.00 น. 

ณ หองประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ อาคาร 6 ชั้น 4 

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

ผูมาประชุม 

1. นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  ประธาน 

2. นางจารุมน บุญสิงห นักวิเทศสัมพันธชํานาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมวิเทศสัมพันธ 

3. นางสาวปนอนงค เครือซา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมยุทธศาสตรและประสานความรวมมือ 

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 ภาพรวมทุกรายงบประจําเดือนมิถุนายน

2565 รอยละ 75 ประกอบดวยงบดําเนินงาน รอยละ 75 งบลงทุน รอยละ  90 และประจําไตรมาสท่ี 3 

รอยละ 75 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

2. รับรองรายงาน

การประชุม

การประชุมคณะทํางานติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ครั้ง 8/2565  เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 2565  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

3. เรื่องเพ่ือทราบ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศไดรับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ 2565 โดยแบงออกเปนรายงบดังตอไปน้ี 

1) งบดําเนินงาน  ไดรับจัดสรรวงเงินงบประมาณภาพรวมท้ังปงบฯ จํานวน 884,500.00 บาท ปจจุบันไดรับเงิน

โอนจากกรมอนามัย รวมจํานวน 658,375 บาท คิดเปน 74.43% 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  ไดรับจัดสรรงบลงทุนเหลือจาย เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี

จํานวน 15,000 บาท
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3) ภาพรวมทุกรายงบ ไดรับจัดสรรวงเงินงบประมาณภาพรวมท้ังปงบฯ จํานวน 899,500.00 บาท ปจจุบันไดรับ

เงินโอนจากกรมอนามัย รวมจํานวน 673,375.00 บาท คิดเปน 74.86 %  ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับ

จัดสรร (899,500.00 บาท)  

4) ศรป. ยืมเงินงบประมาณจากหนวยงานอ่ืน  ไดแก 

    4.1) กลุมพัฒนาระบบบริหาร จํานวน 12,480 บาท เพ่ือใชดําเนินงานตามแผนฯ ซึ่งมีแผนจะสงคืนเมื่อไดรับ

เงินโอนจัดสรรจากกรมอนามัยในรอบไตรมาสท่ี 4 

    4.3) สงผลใหฐานงบดําเนินงาน ศรป .  จากเดิมตามท่ีกรมอนามัยจัดสรร จํานวน 884,500 บาท 

เปน จํานวน 896,980 บาท   

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4. เพ่ือพิจารณา ติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

       สถานการณการเบิกจายงบประมาณ ณ วันท่ี 16 มิถุนายน 2565  พบวามีการเคลื่อนไหวเฉพาะ 

งบดําเนินงาน มีผลเบิกจายสะสม จํานวน 634,937.90 บาท คิดเปน 70.79 % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับ

จัดสรร ( 896,980.00 บาท) ซึ่งต่ํากวาเปาหมาย มีผลยอดผูกผัน จํานวน 5,961.50 บาท คิดเปน 0.66 % ของ

วงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร ( 896,980.00 บาท) ทําใหมียอดเงินคงเหลือหลังหักยอดผูกผัน จํานวน  

256,080.60 บาท คิดเปน 28.55 % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร ( 896,980.00 บาท) หากพิจารณา

จากเปาหมายท่ีกรมอนามัยกําหนดในเดือนมิถุนายน จํานวน 672,735.00 บาท คิดเปน 75% ของวงเงิน

งบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร ( 896,980.00 บาท) พบวาหนวยงานมีผลการเบิกจายสะสมต่ํากวาเปาหมาย 

จํานวน 37,797.10  บาท คิดเปน 4.21  % 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 459,170.05 บาท คิดเปน 51.19  % และพบวาหากพิจารณางบประมาณ

ของวงเงินท่ีรับโอนในมือ จํานวน 670,855.00 บาท หักผลเบิกจายสะสม (634,937.90) หักยอดกันเงินPO  

(5,961.50) และหักยอดกันเงินเดือนพนักงานขับรถยนตเดือน มิ.ย. – ก.ค. (24,960.00) จะพบวาเงินงบประมาณ

คงเหลือสําหรับการดําเนินงานในไตรมาส 3 เปนเงินจํานวน 4,995.60  บาท สวนงบลงทุนอยูระหวาง

ดําเนินการจัดทําตามกระบวนการพัสดุและจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 

        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 
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      (5) กรณีเงินงบประมาณดําเนินงานไมเพียงพอสําหรับการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน หรือระหวางรอรับ

เงินโอนจัดสรรงบประมาณในสวนท่ีเหลือ ใหบริหารจัดการโดยการขอยืมเงินงบประมาณจากหนวยงานอ่ืน หรือ

บริหารจัดการดวยเงินทดรองราชการประจําหนวยงาน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ใหดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการยอดเบิกจายใกลเคียงกับเปาหมายของ 

กรมอนามัยมากท่ีสุด 

  

เลิกประชมุเวลา 12.00 น. 

 

ผูจดรายงานการประชุม  นางสาวสมประสงค ภาผล  

นักจัดการงานท่ัวไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ทางาม 

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏบัิติงาน 
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รายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี9/2565 
ในวันท่ี 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น – 14.00 น. 

ณ หองประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ อาคาร 6 ช้ัน 4 
ผูมาประชุม 
1. นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ      ประธาน 
2. นางจารุมน บุญสิงห นักวิเทศสัมพันธชำนาญการพิเศษ 
3. นางสาวปนอนงค เครือซา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
4. นางสาวสุพัตรา ทางาม เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
5. นายพศิน พิริยหะพันธุ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 
6. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 
7. นางสาวมนสินี น้ำจันทร นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 
8. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย นักวิเทศสัมพันธ  
9. นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
10. นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ นักวิชาการคอมพิวเตอร  
11. นางสาวพัทธนันท วังเสนา นักวิชาการพัสดุ 
12. นายรังสรรค พันธจบสิงห พนักงานขับรถยนต 
13. นางสาวสมประสงค ภาผล นักจัดการงานท่ัวไป    เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม   - 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 1  เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

1.1 การประชุมกรมอนามัยครั้งที่ 9/2565 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ผูอำนวยการกองคลังรายงานภาพรวมการเบิกจายงบประมาณจาก ระบบ GFMIS ณ วันที่ 31
พฤษภาคม 2565 อธิบดีกรมอนามัย แจงใหทุกหนวยงาน เรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหไดตามเปาหมาย 
รวมถึงงบลงทุนเหลือจาย, งบครุภัณฑ ใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565 หากหนวยงานใดจำเปนตองใช
งบประมาณเพ่ิม ใหประสานกองแผนงานเพ่ือขอยืมงบประมาณและใหดำเนินการเงินนอกงบประมาณใหเปนไป
ตามระเบียบ 

(2) ผูอำนวยการกองแผนงาน นำเสนอกรอบการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตรกรมอนามัย รอบ 5 ป
(พ.ศ. 2566-2570) Timeline การจัดทำ (ราง) แผนยุทธศาสตรฯ และ House Model เพื ่อใหที ่ประชุม
ทบทวน และพิจารณาเห็นชอบ ที ่ประชุม รับทราบ และใหกองแผนงาน รับขอคิดเห็นจากที ่ประชุม 
เพื่อดำเนินการปรับแกไข แจงเวียนองคประชุมกรมอนามัยเพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะ จำนวน 2 รอบ และ
นำเสนอในที่ประชุมกรมอนามัยเปนวาระเพื่อทราบในครั้งตอไป  คลัสเตอรอนามัยสิ่งแวดลอมทบทวนคา
เปาหมายตัวชี้วัดกอนสงใหกองแผนงานดำเนินการตอไป 

(3) เลขานุการกรมฯ รายงานมาตรการประหยัดพลังงานประจำเดือนพฤษภาคม 2565 พบวาในชวง
เดือนกันยายน 2564 - เมษายน 2565 มีการใชไฟฟา และน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำกวาคามาตรฐานที่กำหนดไว และ
ขอความรวมมือทุกหนวยงานรายงานขอมูลการใชพลังงานรายเดือนในระบบ E- Report 

(4) ผูอำนวยการกองการเจาหนาที่ รายงานผลการประเมินสมรรถนะผูบริหารกรมอนามัย ป 2565
พบวา ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยแตละสมรรถนะที่มีคะแนนสูงสุด  ไดแก ทักษะการสื่อสาร การมีจิตมุงบริการ 
การประสานสัมพันธ และคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะที่มีคะแนนต่ำที่สุด ไดแก การสวนผลการประเมินฯ ที่ไดจะ
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นำไปใชในการพัฒนาและปรับปรุง โดยกำหนดใหทุกคนวางแผนพัฒนาตนเอง เลือกพัฒนา 1 สมรรถนะ 
กองการเจาหนาที่จะจัดทำหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ 4 สมรรถนะ ไดแก ทำงานมุงผลสัมฤทธิ์ การวางแผน
กลยุทธ การคิดเชิงกลยุทธ และสรางสรรคสงเสริมนวัตกรรม หลักสูตร 2 วัน ระหวางเดือนกรกฎาคม – 
กันยายน 2565 จำนวน 4 รุน ประกอบดวย ผูอำนวยการ รองผูอำนวยการ หัวหนากลุม 1 คน และระดับ
ปฏิบัติการ 2 – 3 คน ซึ่งจะใหแตละหนวยงานเสนอโครงการพิเศษที่จะดำเนินการในป 2566 โดยประเมินผล
ตามเกณฑท่ีคณะกรรมการกำหนด 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 2  ร ับรองรายงานการประช ุม ศ ูนย ความร วมม ือระหว างประเทศ 
ครั้งท่ี8/2565 เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2565 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  - ไมมี- 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ   

4.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเบิกจายงบประมาณศูนยความรวมมือระหวางประเทศ
ประจำปงบประมาณพ.ศ. 2565 งบดำเนินงาน ผานระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย 
(Department Operation Center : DOC)  

นางสาวศิร ิน ันต ทุนทรัพย รายงานวา (1) ไดบ ันทึกผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัต ิการ 
ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบดำเนินงาน จำนวน 6 โครงการ 
เขาสูระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) โดยมีผล
เบิกจายสะสม ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2565  จำนวน 634,937.90 บาท คิดเปนรอยละ 71.78% (2) รายงาน
กิจกรรมปรับแผนปฏิบัติการประจำหนวยงาน ขอมูล ณ วันท่ี 17 มิถุนายน 2565  โดยเพ่ิมกิจกรรมการประชุม
เตรียมการสำหรับการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรกรมอนามัย ใชเงินงบประมาณภายใตโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุงสูสากล และเลื่อนกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร 
ความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัยจากเดือนมิถุนายน เปนเดือนกรกฎาคม  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
4.2 รายงานสถานการณ ผลการเบิกจายงบประมาณ งบดำเนินงานศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ (ขอมูล 27 มิถุนายน 2565) 
นางสาวสุพัตรา ทางาม รายงานวา ผลการเบิกจายสะสม แบงตามประเภทรายงบ พบวางบดำเนินงาน 

ที่มีผลเบิกจายสะสม จำนวน 649,432.90 บาท คิดเปน 72.40 % ของวงเงินงบประมาณรวมที่ไดรับจัดสรร 
(896,980.00 บาท รวมยอดที่ยืมจากกลุมพัฒนาระบบบริหาร) ซึ่งต่ำกวาเปาหมายท่ี กรมอนามัยกำหนด 
(75 % = 672,735.00 บาท) มียอดผูกพัน จำนวน 5,961.50 บาท คิดเปน 0.66 % ของวงเงินงบประมาณรวม
ท่ีไดรับจัดสรร สงผลใหมียอดเงินคงเหลือหลังหักยอดผูกพัน จำนวน 241,585.60 บาท คิดเปน 26.93 % ของ
วงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร (896,980.00 บาท) รายละเอียดตามเอกสารแนบ1 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา - 

5.1 ติดตามผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประกอบดวย 

5.1.1 นโยบายสำคัญ เรงดวน ยุทธศาสตร ภารกิจหลักกรมอนามัย และภารกิจหลักสาย
วิชาการ (Core Function) 
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5.1.1.1 ตัวชี้วัดที่ 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสูการ
เปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 

นายพศิน พิริยหะพันธุ และนางสาวจิราภรณ สุ มติ๊บ รายงานขอมูลสำหรับนำเขาระบบ
รายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือน มิ.ย 65 วาไดดำเนินการนำชุดขอมูลกรอบความรวมมือระหวางประเทศ
ดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของกรมอนามัย พรอมคำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ตาม
มาตรฐานของสพร. กำหนด ข้ึนระบบบัญชีขอมูลภาครัฐของกรมอนามัยเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2   

มติท่ีประชุม รับทราบ 
5.1.1.2 ตัวชี้วัดที่ 1.39 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรม

อนามัยใหสามารถดำเนินงานดานตางประเทศเพ่ือรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย 
นางสาวมนสินี น้ำจันทร รายงานเสนอขอมูลสำหรับนำเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ 

DOC ในเดือน มิ.ย 65 ไดดำเนินการ 2 รายการตามแผน ไดแก (1) รวบรวมผลประเมินสมรรถนะ (Global 
Health Competency Score) ซึ่งประกอบดวย (1.1) ผลคะแนน Post-test ทักษะการใชภาษาและทักษะ
การสื่อสาร  1 และ 2 และ  (1.2) ผลประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM รอบ 5 เดือนหลัง ท้ังนี้ ไดทำเปน
รายงานสรุปเรียบรอยแลว และ (2) รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำเดือน  
มิ.ย 65  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
5.1.1.3 ตัวชี้วัดที่ 1.40 ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานขอมูลความรวมมือระหวาง

ประเทศของกรมอนามัย 
นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ และนางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ รายงานเสนอขอมูลสำหรับนำเขา

ระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือน มิ.ย 65 วาไดดำเนินการตามแผนขับเคลื่อน ไดแก (1) สื่อสาร 
ประชาสัมพันธชองทางการเขาถึงระบบฐานขอมูล และขอความรวมมือคณะกรรมการทำแบบประเมินความพึง
พอใจของระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย  (2) รวบรวม กำกับ ติดตามขอมูล
ความรวมมือระหวางประเทศจากหนวยงานตางๆ ในท่ีประชุมคณะกรรมการความรวมมือดานตางประเทศ กรม
อนามัย ครั้งท่ี 2  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
5.1.2 ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย 

5.1.2.1 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความ
ตอเนื่อง (BCP)  

นางสาวสุพัตรา ทางาม รายงานเสนอขอมูลสำหรับนำเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC 
ในเดือน มิ.ย 65 มี 3 กิจกรรม ไดแก (1) จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน SOP (2) พัฒนา 
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐาน/คูมือการปฏิบัติงาน SOP ท่ีสอดคลองกับการประเมินควบคุม
ภายในและเผยแพรข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน (3) การรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5   

สำหรับเกณฑการประเมินรอบ 5 เดือนหลัง ระดับที่ 4  ขอ 4.2 ทดสอบแผนดำเนินธุรกิจ
อยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของหนวยงาน (จากรอบ 5 เดือนแรก) และใหมีสรุปผลการ
ทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของหนวยงานและภาพถายเปน
หลักฐานเชิงประจักษ คณะทำงานบริหารความตอเนื ่องฯ ไดดำเนินการทดสอบแผน BCP เมื ่อวันที ่ 17 
มิถุนายน 2565 และจัดทำสรุปการดำเนินงานเรียบรอยแลวสามารถดูรายละเอียดไดท่ี  หลักฐานตัวชี้วัดตามคำ
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 >ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุม
ภ า ย ใ น  แ ล ะ แ ผ น ด ำ เ น ิ น ธ ุ ร ก ิ จ อ ย  า ง ต  อ เ น ื ่ อ ง  ( BCP) https://cic.anamai.moph.go.th/web-

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_1/2.1_Report-BCP-170665.pdf
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upload/23xcfa0662ec139 f06b2a8 fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65 /2_1/2 . 1_Report-BCP-
170665.pdf หรือรายละเอียดตามเอกสารแนบ 6  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
5.1.2.2 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงานมี

ชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต 
นางสาวพัทธนันท วังเสนา รายงานเสนอขอมูลสำหรับนำเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ 

DOC ในเดือน มิ.ย 65 วา ในเดือนนี้ มีสื่อใหความรูดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม เรื่องสุดทายคือ 
เรื่อง Health Meditation การฝกจิต สมาธิ สุขภาพ เปนใชสื่อจากชอง You tube หองเรียนแหงความสุข 
Happiness Classroom แชรไปใน Line Group CIC ของหนวยงานพรอมสรุปไวที ่ หนาเว็บไซตเรียบรอย 
พรอมกับใหเจาหนาท่ีใหขอมูลน้ำหนัก รอบเอว เพ่ือใชขอมูลมาทำการวิเคราะหตอไปและนำเสนอผลงานระดับ 
Output ผลผลิต 4.2 เอกสารหลักฐานแสดงบุคลากรในหนวยงานเขารับการตรวจสุขภาพตามสิทธิ โดยจาก
การวิเคราะห ศรป.เขารับบริการตรวจสุขภาพ ถึงรอยละ 100  นำเสนอผลงานระดับ Outcome 5.1 เอกสาร
วิเคราะหการประเมินประสิทธิผลการดำเนินกิจกรรม HWP. ระดับดีเยี่ยม นำเสนอผลงานระดับ Outcome 
5.2 เอกสารหลักฐานแสดงผลลัพธ รอยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ โดย ศรป.มีบุคลากรที่มี BMI 
ปกติเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 4.48 พรอมแจงกำหนดการเปนการย้ำอีกครั้งสำหรับการเขารับตรวจประเมินรอบ 5 
เดือนหลัง ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. เปนตนไป โดยสำนักสงเสริมสุขภาพจะแจงผลคะแนน
การประเมินฯ ในวันท่ี 20 ก.ค.65 และเปดใหอุทธรณคะแนน ระหวางวันท่ี 21-27 ก.ค.65 ประกาศผลคะแนน
อุทธรณในวันท่ี 9 ส.ค.65 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
5.1.2.3 ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ  
นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานเสนอขอมูลผานคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายฯ 

สำหรับนำเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือน มิ.ย 65 วาจะดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผน 
จำนวน 3 กิจกรรม ไดแก (1) กิจกรรมที ่ 5. รายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1)  
ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน และนำขึ้น เว็บไซตหนวยงาน ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน (2) กิจกรรมที่ 6. ประชุม
คณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการ
ประชุมนำขึ้นเว็บไซตหนวยงาน (3) กิจกรรมที่ 7. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ 
และแสดงหลักฐานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนฯ ผานการประชุมประจำเดือนของหนวยงาน นำข้ึน
เว็บไซตของหนวยงาน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 

มติท่ีประชุม รับทราบและอนุมัติตามเสนอ 
5.1.2.4 ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)  
นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย  สอบถามการดำเนินงาน SOP ของเจาหนาที่ในหนวยงานและ

หากปรับปรุงแกไขเสร็จแลว สงใหผูรับผิดชอบภายในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2565 เพ่ือดำเนินการวิเคราะหและลง
เว็บไซตของหนวยงานตอไป สำหรับความรู ของเจาหนาที ่ประจำเดือนนี ้ม ีจำนวน 1 เรื ่องไดแก ของ 
นายพศิน พิริยหะพันธุ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ เรื่อง “การทำหนาที่พิธีกรภาคภาษาอังกฤษ” ซึ่งไดจัด
ประชุมOnline และ Onsite ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ หองประชุมกองกิจกรรมทางกาย โดยมีผูเขารวม
เจาหนาท่ีศรป.และหนวยงานสวนกลางจำนวน ท้ังสิ้น 20  คน ท้ังนี้ไดดำเนินการลงขอมูลองคความรูดังกลาวไว
ท่ี link เรียบรอยแลว พรอมใชงานนำข้ึนเว็บไซตหนวยงาน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_1/2.1_Report-BCP-170665.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_1/2.1_Report-BCP-170665.pdf
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5.1.2.5 ตัวช้ีวัดท่ี 2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

นางสาวปนอนงค เครือซา และนางสาวศิรินันต ทุนทรัพย รายงานเสนอขอมูลสำหรับนำเขา
ระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือน มิ.ย 65 มี 2 กิจกรรม ไดแก 1.มีการติดตาม ความกาวหนาของ
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 2.มีรายงานผลผลิตของกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแลว  
ณ เดือนมิถุนายน 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
5.1.2.6 ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
นางจารุมน บุญสิงห รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.6 ดังนี้

กิจกรรมที่ 1.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตหนวยงาน (Open 
Data Integrity and Transparency – OIT) อยู ระหว างดำเนินการ ม ีกำหนดแลวเสร็จเด ือน ก.ค. 65  
กิจกรรมที่ 2.1 ชี้แจง/สื่อสารแก SH เพื่อทำความเขาใจแบบวัดการรับรูฯ : ยังไมไดดำเนินการเนื่องจากการ
ประเมิน IIT รอบ 5 เดือนหลัง กองจ.จะใหหนวยงานดำเนินการประมาณเดือน ก.ค. 65 กิจกรรมท่ี 3.2 รายงาน
ความกาวหนาการดำเนินงานในการประชุมประจำเดือนของ ศรป. เปาหมาย 4 ครั้ง : ไดรายงานความกาวหนา 
ครั้งที่ 3 ในการประชุม ศรป.ครั้งที่ 9/2565 ลว.28 มิ.ย.65 กิจกรรมที่ 3.3 รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดฯ 
ในระบบ DOC ทุกเดือน : ไดรายงานผลการดำเนินงาน ครั ้งที ่ 3ในระบบ DOC ภายในวันที ่ 10 ก.ค.65 
กิจกรรมที ่ 4.1 ส ื ่อสารและเผยแพรข อมูลความรู บนเว ็บไซต ศรป. และชองทางอื ่นๆ : อยู ระหวาง 
การดำเนินงาน (กำหนดแลวเสร็จในเดือน ก.ค.65) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
5.2 วิเคราะหสถานการณผลการเบิกจาย จากขอ 4.2 เพื่อกำหนดมาตรการ หรือแนวทาง ติดตาม

เรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ 
2565 ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด 

พบวาสถานการณการเบิกจายงบประมาณ ดังท่ีปรากฏในวาระท่ี 4 ขอ 4.2 เดือน มิ.ย. 2565  
กรมอนามัยกำหนดเปาหมายผลการเบิกจายสะสมไวท่ี 75 % คิดเปนเงินจำนวน 672,735.00 บาท ของวงเงิน
งบประมาณภาพรวม (รวมยืม กพร.) จำนวน 896,980.00 บาท หากพิจารณาจากงบประมาณท่ีไดรับโอนท้ังสิ้น
จำนวน 670,855.00 บาท หักยอดเบิกจายสะสมจำนวน 649,432.90 บาท หักกันเงินPO จำนวน 5,961.50 บาท 
หักกันเงินเดือนพนักงานขับรถยนตเดือน ก.ค. จำนวน 12,480.00 บาท ดังนั้นเงินคงเหลือหลังกันสำหรับ
ดำเนินงานในไตรมาส 3 จำนวน 2,980.60 บาท คณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายฯ จึงเสนอมาตรการ
เรงรัดการเบิกจาย ดังนี้ (1) ผูบริหาร กำกับ ติดตามเรงรัดใหผูรับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว
ผานการประชุมประจำเดือนของหนวยงาน (2). จัดทำแผนการเบิกจายรายไตรมาสใหผานเกณฑที่กรมอนามัย
กำหนด /ปรับแผนการดำเนินงานตามรอบไตรมาสและปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมใหสอดคลองกับ
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (3) กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา เรงรัดผูรับชอบ
หลักดำเนินการจัดทำอนุมัติจัด สงตอใหงานการเงินดำเนินการยืมเงินลงคลัง เพ่ือตัดยอดเบิกจายภายในเดือนท่ี
กำหนดตามแผน (4) กรณีเงินงบประมาณดำเนินงานไมเพียงพอสำหรับการดำเนินงานใหเปนไปตามแผน หรือ
ระหวางรอรับเงินโอนจัดสรรงบประมาณในสวนที่เหลือ ใหบริหารจัดการโดยการขอยืมเงินงบประมาณจาก
หนวยงานอ่ืน หรือบริหารจัดการดวยเงินทดรองราชการประจำหนวยงาน 

มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบใหดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการใหยอดเบิกจายใกลเคียงกับ
เปาหมายของกรมอนามัยมากท่ีสุด 
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ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  

6.1 ผลการคัดเลือกหนวยงานคุณธรรม กรมอนามัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ แจงวา ศรป. ไดรับเกียรติบัตรหนวยงานคุณธรรม ซ่ึง

กำหนดเขารับเกียรติบัตรในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2565  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
6.2 การมอบนโยบายดานการพัฒนาตนเอง  
ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กำหนดใหขาราชการ พนักงานราชการ ทุกคน จัดหา

หลักสูตรอบรมออนไลน ที่ตนเองสนใจ เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติราชการ ผานระบบอิเล็กทรอนกิส 
(e - Learning). ของสำนักงาน ก.พ. .จำนวน 2 หลักสูตร  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
6.3 ปฏิทินกิจกรรมประชุม อบรม ตามแผนปฏิบัติการฯ 
นางสาวปนอนงค เครือซา แจงกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร ความรวมมือ

ระหวางประเทศ กรมอนามัย ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 20 -21 กรกฎาคม 2565 และกิจกรรมประชุมเตรียมการ
สำหรับการประชุมความรวมมือทวิภาคีไทย-ลาว ในวันท่ี 26 กรกฎาคม 2565  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
6.4 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
นางสาวสมประสงค ภาผล  รายงานวาคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ ไดจัดทำรายงานฯ โดยมีกิจกรรมที่ขับเคลื่อนตามแผนฯ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ไดแก (1) 
กิจกรรมที่ 9 รายงานผลการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตฯ (2) กิจกรรมที่ 14 โครงการสงเสริมคานิยม ความ
ผูกพัน และวัฒนธรรมองคกร รายละเอียดตามเอกสารแนบ 11 

6.5 การสอบภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรกรมอนามัย 
นางสาวมนสินี น้ำจันทร  รายงานวา ระหวางวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2565 ไดจัดการทดสอบ

ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรกรมอนามัย (จำนวน 5 รอบ) ณ หองประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 
กรมอนามัย เรียบรอยแลว โดยมีผู เขารวมการทดสอบฯ จำนวน 130 คน จาก 15 หนวยงาน ไดแก กอง
แผนงาน กองการเจาหนาที่ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ กองสงเสริม
ความรอบรูและสื่อสารสุขภาพ กองหองปฏิบัติการสาธารณสุข สถาบันปณณทัต สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แหงชาติ สำนักโภชนาการ สำนักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ สำนักทันตสาธารณสุข สำนักสงเสริมสุขภาพ 
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ สำนักอนามัยผูสูงอายุ และสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ผลการทดสอบจะสง
ใหผูเขารวมการทดสอบฯ เปนรายบุคคลทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ในระหวางวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2565 
และสรุปผลในภาพรวมเพ่ือนำเสนอผูบริหารตอไป 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.6 กิจกรรมการยกยอง เชิดชูบุคคลท่ีทำความดี 
นางจารุมน บุญสิงห แจงที่ประชุมทราบ ตามที่ชมรมจริยธรรม ศรป. ไดจัดทำแฟม “บันทึกความดี” 

เพื่อใหบุคลากร ศรป. รวมกันบันทึกความดีของเพื่อนรวมงานภายในหนวยงานที่ไดพบเห็น หากชื่อบุคคลใดมี
จำนวนมากที่สุดในเดือนนั้นก็จะไดรับการประกาศชื่อในการประชุมประจำเดือนของ ศรป. เปน “บุคคลที่ทำ
ความดีประจำเดือน” พรอมทั้งไดรับของที่ระลึกจากผูอำนวยการ สำหรับเดือนมิถุนายน 2565 เปนการ 
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ประกาศยกยองชื่นชมบุคคลที่ทำความดีและไดรับการกลาวถึงมากที่สุด ไดแก นางสาวมนสินี น้ำจันทร โดย
นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ ไดมอบของท่ีระลึก เปนขวัญและกำลังใจในการทำความดีตอไป 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา 14.00 น. 
 
 

ผูจดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค ภาผล 
นักจัดการงานท่ัวไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ทางาม 
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานอำนวยการ 
 

 



ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดท่ี 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน 

การกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ศรป. 
ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนหลัง (ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม) ตามเอกสารแนบ
หมายเลข 1 ซึ่งในเดือนมิถุนายน ศรป. ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 13 กิจกรรม 507 ผลผลิต คิดเป็น 77.78% 
ของกิจกรรมดำเนินการ ที่ศรป. ต้องดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 18 กิจกรรม  822 ผลผลิต   

ผลการดำเนินงาน ณ เดือนมิถุนายน 2565 

เอกสารแนบ 9

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_5/2.5-0565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_5/2.5-0565.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%A1%E0%B8%B4.%E0%B8%A2.65.pdf


การดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการ  
 1.ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศมีการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
โดยมี การกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน  
 2.มีรายงานผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันท่ี 21 มิถุนายน 2565 จำนวน 63,937.90 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 71.78% คิดจากวงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งปีจำนวน 884,500 บาท ลงในระบบ DOC ให้เป็นปัจจุบัน
เรียบร้อยแล้ว   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://intranet.anamai.moph.go.th/Saraban/index_menu.asp


ผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคล่ือนตัวช้ีวัด 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส  

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

รายงานในการประชุม ศรป. ครั้งท่ี 9/2565 ขอมูล ณ วันท่ี 28 มิถุนายน 2565 

แนวทาง/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของ
กิจกรรม 

ผลการดำเนินงาน คำชี้แจงเพ่ิมเติม 

1. เสริมสรางการมีสวน
รวมในการดำเนินงาน
คุณธรรมและความโปรงใส 
ในการประชุมประจำเดือน 
ศรป. 

1.1 ประชุมหารือผูเก่ียวของเพื่อ
ทบทวนสถานการณการดำเนินงาน
คุณธรรมและความโปรงใสของ ศรป. 
 

1 คร้ัง 
 

4 เม.ย. 65 มีเอกสารสรุปการประชุมฯ 
 

 ยังไมไดดำเนินการ 
 อยูระหวางดำเนินการ 
 ดำเนินการแลว 
 

- 

1.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ
บนเว็บไซตหนวยงาน (Open Data 
Integrity and Transparency – 
OIT) 
 

1 ดาน 
 
 

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

 ยังไมไดดำเนินการ 
 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 ชี ้แจง/สื ่อสารแก SH เพ ื ่อทำ
ความเขาใจแบบวัดการรับรูของผูมี
ส วนได ส วนเส ียภายใน (Internal 
Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) 

1 คร้ัง 
 

มี.ค. - ก.ค. 65 รอยละ 100 ของบุคลากร 
ศรป.ไดรับฟงการชี้แจง/สื่อ
สารฯ 

 ยังไมไดดำเนินการ 
 อยูระหวางดำเนินการ 
ดำเนินการแลว 
 

การประเมิน IIT รอบ 5 เดือนหลัง
ประมาณเดือน กค 65 

3. กำกับ ติดตามการ
ดำเนินงานคุณธรรมและ
ความโปรงใสของ ศรป. 

3.1 จ ัดทำแผนการขับเคลื ่อนการ
ดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.6 

1 ฉบับ เม.ย.65 มีแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
ที่ 2.6 

 ยังไมไดดำเนินการ 
 อยูระหวางดำเนินการ 
 ดำเนินการแลว 
 

รายงานในการประชุม ศรป. เมื่อ 
21 เม.ย. 65 แลว และคียแผนใน
ระบบแลวภายใน 10 พค65 

เอกสารแนบ 10 



แนวทาง/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของ
กิจกรรม 

ผลการดำเนินงาน คำชี้แจงเพ่ิมเติม 

3.2  รายงานความก าวหน าการ
ด ำ เ น ิ 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 

 ยังไมไดดำเนินการ 
 อยูระหวางดำเนินการ 
 ดำเนินการแลว 
 

รายงานความกาวหนา คร้ังที่ 3  
ในการประชุม ศรป.คร้ังที่ 9/2565  
ลว.28มิ.ย.65 

3.3 รายงานผลการดำเนินงานตัวชีว้ดั
ฯ ในระบบ DOC ทุกเดือน 
 

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

 ยังไมไดดำเนินการ 
 อยูระหวางดำเนินการ 
 ดำเนินการแลว 
 

รายงานผลการดำเนนิงาน คร้ังที่ 3  
ในระบบ DOC 10 ก.ค.65 

4. สนับสนุนการเขาถึง
ความรูและเทคโนโลย ี

4.1 สื่อสารและเผยแพรขอมูลความรู
บนเว็บไซต ศรป. และชองทางอ่ืนๆ  
 

2 เร่ือง เม.ย. - ก.ค.65 มีการเผยแพรขอมูลความรู
บนเว็บไซต และชองทาง
อ่ืนๆ 

ยังไมไดดำเนินการ 
 อยูระหวางดำเนินการ 
 ดำเนินการแลว 
 

 

 



1 

แบบรายงานผลตามแผนปฏบิตักิาร ป้องกนัการทจุรติและเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามยั
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 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 

เอกสารแนบ 11

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_6/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%2065.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report2_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report2_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report3_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_6/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
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ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดาํเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย  

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดาํเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

กลยทุธท์ี ่2 พฒันาศกัยภาพและสรา้งการมสีว่นรว่มของบคุลากร/เครอืขา่ยในการตอ่ตา้นการทจุรติ 

4.ประกาศเจตนารมณ์
ขบัเคลือ่นคณุธรรมและตอ่ตา้น
การทจุรติ 

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

1 ครัง้ รอ้ยละ 80 ของ
บคุลากรใน
หน่วยงานมสีว่น
รว่มในกจิกรรม 

 ธ.ค.64 ธ.ค.64 

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

 

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

 
 

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

2 เรือ่ง รอ้ยละ 80 ของ
บคุลากรใน
หน่วยงานผา่น
เกณฑป์ระเมนิ
พฤตกิรรมทาง
จรยิธรรม 

 ธ.ค.64- 
ก.ย.65 

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

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

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดาํเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

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

กลยทุธท์ี ่3 สง่เสรมิคา่นยิมการยกยอ่งและเชดิชูดา้นคณุธรรม จรยิธรรม และการป้องกนัการทจุรติ 

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

เสนอชือ่เขา้รว่ม
กจิกรรม 2 คน 

บคุลากรทีเ่ขา้รับ
การคดัเลอืกผา่น
คณุสมบตัติาม
เกณฑท์ีกํ่าหนด 
รอบที ่1 อยา่ง
นอ้ย 1 คน 

 ธ.ค.64-ก.พ.65 ธ.ค.64 

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

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดาํเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

เชดิชเูกยีรตแิกผู่ไ้ดรั้บรางวลัฯ 
รายละเอยีดตามขา่วประชาสมัพันธ์
หนา้เว็บไซตศ์รป.หรอืดาวนโ์หลด 

7.การประกวดหน่วยงาน
คณุธรรม (การขบัเคลือ่น
องคก์รคณุธรรมตน้แบบ) 

 

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

เสนอผลงานเขา้
รว่มกจิกรรม 1 
เรือ่ง 

หน่วยงานผา่น
เกณฑก์าร
คัดเลอืก
หน่วยงาน
คณุธรรมรอ้ย 60 
ของคะแนนการ
ประเมนิ 

 ธ.ค.64- 

ก.ย.65 

ธ.ค.64 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 พฒันาระบบป้องกนัการทจุรติเชงิรกุ 

กลยทุธท์ี ่1 พฒันาระบบ/มาตรฐาน/แนวทางการป้องกนัการทจุรติ และกระบวนการจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพ 

8. การประเมนิความเสีย่งและ
จัดทําแผนการบรหิารความ
เสีย่งการทจุรติ 

 

มกีารประเมนิความเสีย่งและจัดทํา
แผนการบรหิารความเสีย่งการทจุรติ 
และจัดทําแผนฯ จํานวน 1 ฉบบั  
ดาวนโ์หลด  
มรีายงานผลการดําเนนิงานตามแผน
บรหิารความเสีย่งทจุรติ ดังนี ้ 

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

รอ้ยละ
ความสําเร็จการ
ดําเนนิงานตาม
แผนบรหิารความ
เสีย่งรอ้ยละ 80 

 ก.พ. 65 ก.พ. 65 

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

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดาํเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

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

9. การปรับปรงุ/ พัฒนา
ชอ่งทางทีส่ามารถแจง้เรือ่ง
รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการทจุรติฯ 
ของเจา้หนา้ทีข่องหน่วยงาน 

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

แสดงชอ่งทาง
แจง้เรือ่งรอ้งเรยีน
เกีย่วกบัการทจุรติ 
และฝ่าฝืน
ประมวลจรยิธรรม
ฯ อยา่งนอ้ย 2 
ชอ่งทาง 

ไมม่เีรือ่งรอ้งเรยีน
เกีย่วกบัคณุธรรม
จรยิธรรม และการ
ทจุรติของกรม
อนามยั 

 ม.ค.65 ม.ค.65 

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

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดาํเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

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

กลยทุธท์ี ่2 เสรมิสรา้งความเขม้แข็งและขยายการมสีว่นรว่มเครอืขา่ยคณุธรรม จรยิธรรม และการป้องกนัการทจุรติ 

10. การขบัเคลือ่นชมรม
จรยิธรรมของหน่วยงาน 

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

มคํีาสัง่
คณะทํางาน
ขบัเคลือ่นชมรม
จรยิธรรม 1 ฉบบั 

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

 พ.ย.64 พ.ย.64 

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

บคุลากรในหน่วยงานรอ้ยละ 90 
รว่มกนักําหนดคณุธรรมเป้าหมายจาก 
“ปัญหาทีอ่ยากแก ้“ และ “ความดทีี่
อยากทํา” ทีส่อดคลอ้งกบัคณุธรรม 5 
ประการ พอเพยีง วนัิย สจุรติ จติ
อาสา กตญั� ูหรอื วัฒนธรรมองคก์ร
(HEALTH) ผา่นการประชมุศรป. ครัง้
ที ่3/ 2565 เมือ่วันที ่29 ธ.ค. 64 

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/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/report-complaints05.65.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/ita
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
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ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดาํเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย  

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดาํเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

 วาระที ่6.2  ดาวนโ์หลด  
*ทัง้นีไ้ดจั้ดทําประกาศเป้าหมายฯ 
ดังกลา่ว จํานวน1 ฉบบั เผยแพรบ่น
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

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/summary-cicmeeting/65/CIC_Report3_2565.pdf
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


 

8 
 

ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดาํเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย  

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดาํเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

จรยิธรรม เพือ่สือ่สารประชาสมัพันธ ์ 
ดาวนโ์หลด 
 
 

 

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 

ไดดํ้าเนนิการจัดกจิกรรมจํานวน 5 
กจิกรรม ไดแ้ก ่ 
14.1 กจิกรรมการสบืสานวฒันธรรม 
ประเพณี และวันสําคัญตา่งๆ ทาง
ศาสนา  
• เมือ่วันที ่17 มถินุายน 2565 จัด
กจิกรรมอวยพรวันเกดิลว่งหนา้ใหแ้ก่
บคุลากร จํานวน 1 ราย 
• 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 ี

มกีารดําเนนิการ
อยา่งนอ้ย 3 
กจิกรรม 

รอ้ยละ 80 ของ
บคุลากรใน
หน่วยงานมสีว่น
รว่มในกจิกรรม 

 ธ.ค.64- ก.ย.65 ม.ีค. 65 

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 

Workplace Happy for Life)  

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

14.5 กจิกรรมศกึษาดงูาน 
โครงการตามแนวปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

• เมือ่วันที ่25 ม.ีค. 65 จัดกจิกรรม
อวยพรวันเกดิใหแ้กบ่คุลากร จํานวน 
1 ราย 
• เมือ่วันที ่18 ก.พ. 65  ผูบ้รหิาร
พรอ้มดว้ยเจา้หนา้ทีศ่รป. รว่มทําบญุ
ถวายสงัฆทาน ณ วัดพทุธปัญญา 
• เมือ่วันที ่15 ก.พ. 65 จัดกจิกรรม
อวยพรวันเกดิใหแ้กบ่คุลากร จํานวน 
1 ราย 
• เมือ่วันที ่7 ม.ค.65  ผูบ้รหิารพรอ้ม
ดว้ยเจา้หนา้ทีศ่รป. เขา้รว่มพธิี
ประกาศเจตนารมณ์ขบัเคลือ่น
คณุธรรมและตอ่ตา้นการทจุรติ กรม
อนามยั พธิตีกับาตรทําบญุปีใหม ่
กรมอนามยั และจัดฐานกจิกรรมวอล์
คแรลลี ่Walk Rally สําหรับรว่ม
กจิกรรมปีใหมก่รมอนามยั ดว้ยการ
เลน่เกมสท์ายศัพทภ์าษาองักฤษ 
และสง่ผูแ้ทนหน่วยงานเขา้รว่ม
กจิกรรมฯ ของหน่วยงานอืน่ 
• เมือ่วันที ่29 ธ.ค. 2564 จัดทํา
ประกาศพรอ้มทัง้ประชาสมัพันธ์
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาการลว่งละเมดิหรอื
คกุคามทางเพศในการทํางานผา่น
ทางเว็บไซตข์องหน่วยงาน และจัด
กจิกรรมอวยพรวันเกดิใหแ้กบ่คุลากร
จํานวน 1 ราย 
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ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดาํเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย  

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดาํเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

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 วันที ่28 
ม.ิย. 65 
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 วันที ่19 พ.ค. 65 
และวันที ่28 ม.ิย. 65 
 
14.4 กจิกรรมบรจิาคสิง่ของ หรอื
อนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม เชน่คดัแยกขยะ 
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ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดาํเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย  

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดาํเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

รไีซเคลิ ขยะพลาสตกิ หรอื
อลมูเินยีม สบทบใหก้บัโครงการหรอื
มลูนธิทิีเ่กีย่วขอ้ง 
• เมือ่วันที ่28 ม.ิย. 65 ชมรม
จรยิธรรม ศรป. ไดจั้ดทําแฟ้ม 
“บนัทกึความด”ี ประกาศชือ่ “บคุคล
ทีทํ่าความดปีระจําเดอืน” พรอ้มทัง้
ไดรั้บของทีร่ะลกึจากผูอํ้านวยการ 
สําหรับเดอืนมถินุายน 2565 เป็นการ
ประกาศยกยอ่งชืน่ชมบคุคลทีทํ่า
ความดแีละไดรั้บการกลา่วถงึมาก
ทีส่ดุ ไดแ้ก ่นางสาวมนสนิ ีน้ําจันทร ์
โดยนางสาวนัยนา ใชเ้ทยีมวงศ ์ได ้
มอบของทีร่ะลกึ เป็นขวญัและ
กําลังใจในการทําความดตีอ่ไป 
• เมือ่วันที ่6 ม.ิย. 65 เจา้หนา้ทีศ่รป.
รว่มบรจิาคเงนิ จํานวน 760 บาท 
เพือ่ทําบญุสบทบทนุผา้ป่า ณ วัดศรี
ดารม อ.ทุง่ฝน จ.อดุรธาน ี
• เมือ่วันที ่2 ม.ิย. 65 นางสาวเปรม
รัตนา วัชโรทัย เป็นจติอาสารว่ม
ปฏบิตัหินา้ทีรั่บโทรศัพทส์ายดว่น ผู ้
พทิักษ์อนามยั COVID Watch 
  
• เมือ่วันที ่10 พ.ค. 65 เจา้หนา้ที ่
ศรป. เขา้รว่มกจิกรรมกองการ
เจา้หนา้ที ่รว่มใจทําความดเีพิม่พืน้ที่
สเีขยีว ณ วดัพทุธปัญญา อําเภอ
เมอืง จังหวดันนทบรุ ี
• เมือ่วันที ่11 พ.ค. 65 นางสาว 
ป่ินอนงค ์เครอืซา้ ผูแ้ทนศรป. 
บรจิาคสือ่เกีย่วกบัโควดิ ทีไ่ดจ้ากการ
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ระยะเวลาดาํเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

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
ประยกุตใ์ชเ้ป็นมมุรับแขกของ
หน่วยงานเพือ่ใชท้รัพยากรทีม่อียูใ่ห ้
เกดิประโยชนส์งูสดุ อนุรักษ์
สิง่แวดลอ้มโดยไมนํ่าไปทิง้ใหเ้ป็น
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ระยะเวลาดาํเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

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

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/ITA-K14-05.65.pdf
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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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ประเมนิตนเอง ไดผ้ลรวมคะแนน
การดําเนนิงานคณุธรรมและความ
โปรง่ใส (TIA) ในรอบ 6 เดอืนแรก 
คดิเป็น 99.21 % 

 
 

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

(นางสาวนัยนาใชเ้ทยีมวงศ)์ 
นักวชิาการสาธารณสขุชํานาญการพเิศษ 
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