
รายงานการประชุม 
ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ คร ัง้ที ่10/2564 

ในวนัที ่30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. – 14.00 น. 
ณ ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ อาคาร 6 ช ัน้ 4 กรมอนามยั 

------------------------------------- 
ผูม้าประชมุ 
1. นางสาวนัยนา ใชเ้ทยีมวงศ ์ ผูอ้ํานวยการศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ      ประธาน 
2. นางสาวอัมพร กติตสิยาม   นักวเิทศสมัพันธช์ํานาญการพเิศษ 
3. นางสาวป่ินอนงค ์เครอืซา้   นักวชิาการสาธารณสขุปฏบิัตกิาร                         
4. นายพศนิ พริยิหะพันธุ ์  นักวเิทศสมัพันธป์ฏบิัตกิาร 
5. นางสาวสมฤทัย คันธวิงศ ์  นักวเิทศสมัพันธป์ฏบิัตกิาร   
6. นางสาวมนสนีิ น้ําจันทร ์  นักวเิทศสมัพันธป์ฏบิัตกิาร 
7. นางสาวสพุัตรา ทา่งาม  เจา้พนักงานการเงนิและบัญชปีฏบิัตงิาน 
8. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย  นักวเิทศสมัพันธ ์                     
9. นางสาวศรินัินต ์ทนุทรัพย ์  นักวเิคราะหน์โยบายและแผน  
10. นางสาวจริาภรณ์ สุม่ติ๊บ  นักวชิาการคอมพวิเตอร ์  
11. นางสาวพัทธนันท ์วังเสนา  นักวชิาการพัสด ุ
12. นายรังสรรค ์พันธจ์บสงิห ์  พนักงานขับรถยนต ์                  
13. นางสาวสมประสงค ์ภาผล  นักจัดการงานทั่วไป                      เลขานุการ 
เร ิม่ประชุมเวลา 09.30 น 

วาระที ่ สาระสําคญั/มตทิีป่ระชุม 
1. เรื่องประธานแจง้ 
    ทีป่ระชมุทราบ 

1.1 การประชมุกรมอนามัย 10/2564 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 2564 
โดยนายแพทยส์วุรรณชัย วัฒนายิง่เจรญิชัย อธบิดกีรมอนามัย ประธานการ
ประชมุ 

1) พธิมีอบรางวัลหน่วยงานคุณธรรม กรมอนามัย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จํานวน 15 หน่วยงาน 

2) ขอบคุณผูท้ี่เกีย่วขอ้งที่ร่วมชีแ้จงคําของบ ประมาณปี พ.ศ. 2565 
ตอ่คณะกรรมาธกิาร/อนุกรรมาธกิารฯ และคณะกรรมาธกิารวฒุสิภา 

3) เร่งรัดการดําเนินงานเชิงผลผลิต/การเบิกจ่ายงบปกติ งบกลาง  
งบเงนิกู ้เนน้ความถูกตอ้งตามระเบียบ และสําหรับการจัดทําแผน
งบประมาณปี พ.ศ.2565 ใหม้ีรายละเอียดครอบคลุมภารกิจการ
ดําเนินงานเร่งด่วนของกรมอนามัย ไดแ้ก่ 1) HL 2) สนับสนุนการ
ดําเนนิงาน Community Isolation (CI) ใน กทม. 

4) ผูอ้ํานวยการกองคลังรายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณในภาพรวม
กรมอนามัย อธบิดกีรมอนามัยใหเ้นน้ผลสัมฤทธิข์องการดําเนินงาน 
COVID-19 ใหม้องการไกลใน 3-4 เดือนขา้งหนา้ และใหผู้บ้รหิาร
กํากบัการดําเนนิงานอยา่งใกลช้ดิ 

5) ผูอ้ํานวยการสํานักทันตสาธารณสุข รายงานความกา้วหนา้การจัด
ประชมุวชิาการกรมฯ ครัง้ที ่14 ระหวา่งวันที ่9-11 สงิหาคม 2564 

6) ผูอ้ํานวยการกองการเจา้หนา้ที ่แจง้การกําหนดระดับผลการประเมนิ 
PMS สําหรับขา้ราชการและพนักงานราชการ รอบที ่2 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564   

7) ผูอ้ํานวยการกองการเจา้หนา้ที่แจง้การปรับปรุงหน่วยงานใน 
กรมอนามัย 3 หน่วยงานคอื กองกฎหมาย จากศูนยบ์รหิารกฎหมาย
เดิม มีโครงสรา้ง 5 กลุ่มงาน 27 อัตรา กองส่งเสริมความรูแ้ละ
สือ่สารสขุภาพ มโีครงสรา้ง 3 กลุ่มงาน และสถาบันพัฒนาบุคลากร
กรมอนามัย ประกอบดว้ยอธบิดกีรมอนามัย/ผูท้รงคุณวุฒ ิและอดตี
ผูบ้รหิารเป็นคณะกรรมการบรหิารและทีป่รกึษาผูอ้ํานวยการสถาบัน 
อธบิดกีรมอนามัยเห็นควรใหก้องกฎหมายเพิม่อํานาจหนา้ที่ในการ
ดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่น และควรมีกลุ่มภารกิจบริหาร



ยุทธศาสตร์ และอํานวยการในโครงสรา้ง ส่วนสถาบันพัฒนา
บคุลากร ชือ่จํากดัภารกจิและกําหนดบทบาทหนา้ที ่อัตรากําลังดว้ย 

 
มตทิีป่ระชุม รับทราบ 

2. รั บ รอ ง ราย ง าน 
    การประชมุ 

รับรองรายงานการประชุมศูนยค์วามร่วมมือระหว่างประเทศ ครัง้ที่9/2564  
เมือ่วันที ่28 มถินุายน 2564 
 
มตทิีป่ระชมุ รับรองรายงานการประชมุ 

3. เรือ่งสบืเน่ือง - ไมม่ ี– 
 

4. เรือ่งเพือ่ทราบ 4.1 รายงานการจัดทําแผนผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดําเนินงาน  
ศูนยค์วามร่วมมือระหว่างประเทศ ผ่านระบบศูนยต์ดิตามผลการปฏบิัตงิาน  
ก รม อ น ามั ย  (Department Operation Center : DOC) ป ระ จํ า เดื อ น 
กรกฎาคม 2564 
         > นางสาวศรินัินต ์ทุนทรัพย ์นักวเิคราะหน์โยบายและแผน รายงาน
ผลการดํ าเนินงาน  ตามแผนปฏิบั ติก าร การเบิกจ่ ายงบประมาณ 
งบดําเนนิงานเขา้สูร่ะบบตดิตามผล การปฏบิัตงิาน กรมอนามัย (DOC) โดย
มียอดผลเบิกจ่ายสะสมรายไตรมาส ดังน้ี ไตรมาส 1 เบิกจ่าย เป็นเงิน 
2710,69.55 บาท ไตรมาส 2 เป็นเงนิ 274,779.80 บาท ไตรมาส 3 เป็น
เงนิ 189,865.43 บาท และยอดการเบกิจ่ายปัจจุบัน ณ วันที ่21 กรกฎาคม 
2564 เป็นเงนิ 759,405.53 บาท อยู่ระหว่างการปรับปรุงขอ้มูลในระบบฯ
งบประมาณภาพรวมที่ไดร้ับสรรจากยอด 1,000,942.03 บาท ใหเ้ป็น  
1,104,100.00 บาท 
มตทิีป่ระชุม รับทราบ  
 
4.2 รายงานสถานการณ์  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดําเนินงาน  
ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ (ขอ้มลู 30 กรกฎาคม 2564) 
         > นางสาวสุพัตรา ท่างาม เจา้พนักงานการเงนิและบัญชปีฏบิัตงิาน 
ปฏิบัติหน า้ที่หั วหนา้อํ านวยการ รายงานว่า ผลการเบิกจ่ายสะสม
ประจําเดอืน กรกฎาคม 2564 แบง่ตามประเภทรายงบ ดังน้ี  

(1) งบดําเนินงานมีผลเบกิจ่าย จํานวน 761,540.53 บาท คดิเป็น 
68.97 % ตํ่ากว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกําหนด (85% = 938,485.00 บาท) 
มียอดผูกพัน จํานวน 6,336.50 บาท คิด เป็น 0.57 % ส่งผลให เ้งิน
งบประมาณคงเหลอืหลังกันยอดผูกพัน จํานวน 336,222.97 บาท คดิเป็น 
30.45 % ของวงเงนิงบประมาณทัง้ปี ตอ้งเร่งรัดการเบกิจ่ายเพื่อใหเ้ป็นไป
ตามเป้าหมาย จํานวน 176,944.47 บาท คดิเป็น 16.03 % 

(2) งบลงทุน มีผลการเบิกจ่าย จํานวน 51,000.00 บาท คิดเป็น 
100 % เป็นไปตามเป้าหมายทีก่รมอนามัยกําหนด (100% = 51,000.00 บาท) 

(3) ภาพรวมทุกรายงบ มีผลเบิกจ่าย จํานวน 812,540.53 บาท  
คิด เป็น  70.34 % ตํ่ ากว่า เป้ าหมายที่ ก รมอนามั ยกํ าหนด (85% = 
981,835.00 บาท) มยีอดผูกพัน จํานวน 6,336.50 บาท คดิเป็น 0.55  % 
ส่งผลใหเ้งนิงบประมาณคงเหลือหลังกันยอดผูกพัน จํานวน 336,222.97 
บาท คดิเป็น 29.11 % ของวงเงนิงบประมาณทัง้ปี ตอ้งเร่งรัดการเบกิจ่าย
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย จํานวน 169,294.47 บาท คดิเป็น 14.66 % 

 (4) หน่วยงานมีแผนการจัดสัมมนาและฝึกอบรมสะสมสิ้นเดือน 
กรกฎาคม 2564 จํานวน 529,924.00 บาท คดิเป็น 48.00 % ของวงเงิน
งบประมาณทัง้ปี ปัจจุบันมยีอดเบกิจ่ายหมวดค่าใชจ้่ายดา้นการจัดสัมมนา
และฝึกอบรมสะสม จํานวน 314,113.60 บาท คดิเป็น 28.45 % ของวงเงนิ
งบประมาณทัง้ปี 



ทัง้น้ี คาดการณ์เดือนสงิหาคม ศรป.มีแผนที่จะใชเ้งนิงบประมาณ 
งบดําเนินงาน จํานวน 53,166.07 บาท (แผนตามฐานเดิม) ซึ่ง ศรป.มี
งบประมาณคงเหลอืหลังกันPO เป็นเงนิ 100,262.97 บาท จากวงเงนิทีร่ับ
โอนจัดสรร (868,140.00)  

 
มตทิีป่ระชุม รับทราบ  
 
4.3  ความคบืหนา้การดําเนนิงานระดับทวภิาค ีไทย-สปป.ลาว 

> นางสาวมนสนีิ น้ําจันทร ์นักวเิทศสมัพันธป์ฏบิัตกิาร รายงานวา่ การ
ดําเนินงานความร่วมมือไทย-สปป.ลาว มี 2 กรอบความร่วมมือหลักที่ยัง
ดําเนินการอยู่ ไดแ้ก่ (1) ความร่วมมอืทวภิาคไีทย-สปป.ลาว ดา้นส่งเสรมิ
สุขภาพและอนามัยสิง่แวดลอ้ม (Thailand – Lao PDR Cooperation on 
Health Promotion and Environmental Health) ที่ เ ป็ น ค วาม ร่ วม มื อ
ระหว่างกรมอนามัยกับกรมอนามัยและส่งเสรมิสุขภาพของสปป. ลาว และ
จะมีการประชุมเตรียมการฯ ครัง้ที่ 2 ในวันที่ 4 ส.ค. 64 เพื่อพิจารณาร่าง 
Joint Action Plan 2022 และ (2) ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-สปป.
ลาว สาขาสาธารณสขุ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 (Lao PDR-Thailand 
Development Cooperation Programme on Health 2020-2022) ข อ ง
กระทรวงการต่างประเทศ (TICA) ซึ่งกรมอนามัยไดร้ับมอบหมายจาก
กระทรวงสาธารณสุขใหเ้ป็นเลขานุการการดําเนินงาน (Focal point) เพื่อ
ประสานระหว่างกรมต่างๆ กับ TICA และกรมอนามัยยังเป็นผูร้ับผิดชอบ 
Project 4.1 Model development of integrated nutrition service and 
community engagement ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกันทั ้ง 3 ฝ่ายอีกครั ้ง 
(TICA สปป.ลาว และกรมอนามัย) ในวันที่  24 ส.ค. 64 เพื่อพิจารณา
รายละเอยีดพืน้ทีเ่ป้าหมายทัง้ 2 แหง่ทีเ่ลอืกสําหรับการลงพืน้ทํากจิกรรม  

 
มตทิีป่ระชุม รับทราบ  

5. เรือ่งเพือ่พจิารณา 5.1 การตดิตามการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏบิัตริาชการ ศูนยค์วาม
ร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย ประจําเดือน กรกฎาคม 2564 
ประกอบดว้ยตัวชีวั้ด ดังตอ่ไปน้ี 

5.1.1 ) ตัวชีวั้ดที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบ
ภายในการควบคมุภายใน และการบรหิารความเสีย่ง 

ตัวชีวั้ดที่ 2.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบ
ภายในการควบคมุภายใน 
          > นางสาวสพุัตรา ท่างาม เจา้พนักงานการเงนิและบัญชปีฏบิัตงิาน  
ปฏิบัติหนา้ที่หั วหนา้งานอํานวยการ รายงานความคืบหนา้ของการ
ดําเนนิงานตามตัวชีวั้ด 2.1.1 ประจําเดอืนกรกฎาคม 2564 ดังน้ี  

(1) รายงานตดิตามผลการดําเนนิงานตามแผนการขับเคลือ่นฯ นําเสนอ
ผลการตดิตามกํากับตัวชีวั้ดทีไ่ดนํ้าเขา้ระบบศูนยต์ดิตามผลการปฏบิัตงิาน
กรมอนามัย (DOC 4.0) ซึ่งมีก ิจกรรมที่ดําเนินการในเดือน ก .ค . 64 
ไดแ้ก1่) จัดประชมุตดิตามการดําเนนิงานตัวชีวั้ดตามคํารับรองฯ 2) สรุปผล
การดําเนินงานตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อนฯ 3) ปรับปรุง
กระบวนการปฏบิัตงิานใหเ้ป็นมาตรฐาน SOP 5 กระบวนงาน ไดแ้ก่ การยมื
เงินและใชห้ น้ีเงินยืมราชการ การปฏิบัติงานของผูต้รวจสอบภายใน
หน่วยงาน การจัดซือ้จัดจา้ง การจัดทําแผนปฏบิัตกิารหน่วยงาน และการ
จัดทํางบรายจ่ายอื่น รายการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 4) 
วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลการปฏบิัตงิานของผูต้รวจสอบภายในฯ ไตรมาส 1 
2 3 ปี 2564  รายละเอยีดตามเอกสารแนบหมายเลข 1  

 



(2) รายงานตดิตามผลการดําเนินงานตามแผนการปฏบิัตงิานของผู ้
ตรวจสอบภายในประจําหน่วยงานและคณะกรรมการควบคมุภายใน ประจําปี
งบประมาณ พ .ศ . 2564 ซึ่งมีก ิจกรรมที่ดําเนินการในเดือน ก .ค . 64 
ไดแ้ก1่) ปรับปรับกระบวนการ SOP หรอื Flow Chart การปฏบิัตงิานใหเ้ป็น
ปัจจุบัน 2) จัดทํารายงานผลการตรวจสอบภายในหน่วยงาน ไตรมาส 3  
3) รายงานตดิตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัตงิานของผูต้รวจสอบ
ภายในประจําหน่วยงานและคณะกรรมการควบคุมภายใน รายละเอยีดตาม
เอกสารแนบหมายเลข 2 

 
มตทิีป่ระชุม รับทราบและเห็นชอบ  
 
ตัวชีวั้ดที ่2.1.2 ระดับความสําเร็จของการบรหิารความเสีย่งโครงการสําคัญ  
ตามแผนปฏบิัตกิารระดับหน่วยงาน 
                 >  นางสาวศรินัินต ์ทุนทรัพย ์นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
รายงานการติดตามกํากับตัวชี้วัดที่ไดนํ้าเขา้ระบบศูนย์ติดตามผลการ
ปฏบิัตงิานกรมอนามัย (DOC 4.0)  
                2.1.2 มคีวามแตกต่างในการรายงานผลตดิตามการดําเนนิงาน
จาก  ตัวชีวั้ดอืน่ๆ โดยกองแผนงานกําหนดแบบฟอรม์ ใหนํ้าขอ้มูลเขา้ระบบ
ศูนยต์ดิตามผลการปฏบิัตงิานกรมอนามัย (DOC 4.0) จํานวน 5 แบบฟอรม์ 
เพือ่เลอืกโครงการสําหรับบรหิารความเสีย่ง ซึง่ผลการวเิคราะหไ์ดค้ัดเลอืก
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุง่สูส่ากล และดําเนนิการแลว้
เสร็จเมือ่เดอืนมกราคม 2564 ทีผ่่านมา ทัง้น้ีโครงการดังกล่าวประกอบดว้ย
2 กจิกรรม ไดแ้ก่ 1) โครงการอบรมเพื่อพัฒนามืออาชพีดา้นต่างประเทศ
สู่DOH 4.0 และ 2) โครงการอบรม Journal Club พบว่าแบบรายงานผล
การดําเนนิงานตามแผนบรหิารจัดการ (แบบฟอรม์ 5) ประจําเดอืน ก.ค 64 
โครงการอบรม Journal Club มคีวามเสีย่งเน่ืองจากสถานการณ์ระบาดของ
โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลใหต้อ้งปรับรูปแบบการ
จัดโครงการ โดยอบรมผ่านระบบ Conference และจัดสถานที่หอ้งประชุม
โดยเวน้ระยะหา่ง  รายละเอยีดเอกสารแนบหมายเลข 3 
 
มตทิีป่ระชุม  เห็นชอบ 
 
 5.1.2 ) ตัวชีวั้ดที ่2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคก์รแหง่ความสขุ
ทีม่คีณุภาพ 
             > นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย นักวเิทศสัมพันธ์ รายงานการ  
ติดตามกํากับตัวชี้วัดที่ไดนํ้าเขา้ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
กรมอนามัย (DOC 4.0) ในเดือนก .ค . 64 ไดแ้ก่ ขอความร่วมมือให ้
เจา้หนา้ที่ทุกท่านกรอกขอ้มูล BMI ประจําเดอืน ก.ค. 64 และส่งผลสรุป
คะแนนรวมกา้วทา้ใจ เพื่อประกอบการสรุปผลการดําเนินงานและวเิคราะห์
ควบคู่ไปกับผลตรวจสุขภาพประจําปีของบุคลากรในหน่วยงานในรอบ 5 
เดือนหลัง ภายในวันที่ 31 ก.ค. 64 สําหรับ Healthy Workplace Happy 
for Life รอบ 2/2564 ไดด้ําเนินการจัดทําเอกสารที่เกีย่วขอ้งตามที่เกณฑ์
ใหม่กําหนด ใหแ้กง่านอํานวยการรวบรวมทํารายงานหลักฐานเรยีบรอ้ยแลว้ 
ทัง้น้ีคณะกรรมการไดป้ระเมนิหน่วยงาน ในวันที ่21 ก.ค.64 โดยผลคะแนน
ประเมนิฯ ดังน้ี 1) เกณฑ ์5 ส. ไดค้ะแนน 39/42 คะแนน 2) เกณฑ ์HWP 
ไดค้ะแนน 43/44 คะแนน และมีเสนอประเด็นอุทธรณ์คะแนนทัง้2เกณฑ ์
เพื่อส่งคณะกรรมการอุทธรณ์พจิารณาผลคะแนนอุทธรณ์ซึง่จะแจง้ภายใน
วันที ่9 ก.ค.64  
 
มตทิีป่ระชุม เห็นชอบ 



5.1.3 ) ตัวชีวั้ดที ่2.3 รอ้ยละของการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณ 
>นางสาวสมประสงค ์ภาผล นักจัดการงานทั่วไป รายงานว่าได ้

ดําเนินการจัดทํารายงานตดิตามผลการดําเนนิงานตามแผนการขับเคลือ่นฯ 
นําเสนอผลการตดิตามกํากับตัวชีวั้ดที่ไดนํ้าเขา้ระบบศูนย์ตดิตามผลการ
ปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) ซึ่งตามแผนการขับเคลื่อนฯ กําหนด
กจิกรรมที่ดําเนินการในเดอืน ก.ค.64 ไดแ้ก่ 1) จัดทํารายงานตดิตามการ
ดําเนนิงานตัวชีวั้ด รอ้ยละของการเบกิจา่ยงบประมาณประจําเดอืน 2) จัดทํา
ร า ย ง า น ผ ล ติ ด ต า ม เร่ ง รั ด ก า ร เบิ ก จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ  (รบ จ .1)  
3) จัดทํารายงานผลการประชุมคณะทํางานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 4) แลกเปลี่ยนเรียนรู ้เรื่อง 
กระบวนงานการรายงานแผน-ผลการเบิกจ่ายในระบบ DOC มีเน้ือหา
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่จะไดร้ับ และขัน้ตอนตามFlowchart 
รายละเอยีดตามเอกสารแนบหมายเลข 4 

 
มตทิีป่ระชุม เห็นชอบ 
 
5.1.4 ) ตัวชีวั้ดที ่2.4 ระดับความสําเร็จของการเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้(LO)  

> นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย นักวเิทศสัมพันธ ์นางสาวจริาภรณ์ สุม่ติ๊บ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนางสาวมนสนีิ น้ําจันทร์ นักวเิทศสัมพันธ์
ปฏบิัตกิาร รายงานว่าผลการดําเนนิงานเป็นไปตามแผนของเดอืน ก.ค. 64 
มกีารดําเนินการทัง้หมด 7 กจิกรรม ทําใหผ้ลการดําเนินงานของตัวชีวั้ดที ่
2.4 ทํ าไดค้ รบทุกกิจกรรมตามที่ วางแผนไว ้สํ าหรับ  Outcome ได ้
ดําเนินการ ดังน้ี (1) ศรป.ไดส้่งนวัตกรรมบริการ คือ “ระบบฐานขอ้มูล
ตดิตามรายงานผลการไปศกึษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชมุ สัมมนาหรอืปฏบิัต ิ
งานวจิัย ณ ต่างประเทศของเจาหนา้ที่กรมอนามัย” แต่ผลงานของ ศรป 
ไมไ่ดร้ับเลอืก (2) จัดทําเอกสารทีแ่สดงจํานวนผลงานการจัดการขอ้มลูและ
ความรูท้ี่ดําเนินการจัดการอย่างเป็นระบบและพรอ้มใชง้าน  รายละเอียด
เอกสารแนบหมายเลข 5  

 
มตทิีป่ระชุม เห็นชอบ  
 
5.1.5 ) ตัวชี้วัดที่ 2.5 รอ้ยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุ
เป้าหมาย  
                 >  นางสาวศรินัินต ์ทุนทรัพย ์นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
รายงาน การติดตามกํากับตัวชี้วัดที่ไดนํ้าเขา้ระบบศูนย์ติดตามผลการ
ปฏบิัตงิานกรมอนามัย (DOC 4.0) ประจําเดอืน ก.ค. 64 ผลการดําเนนิงาน
ของหน่วยงาน มกีารดําเนินการทัง้สิน้จํานวน 702/768 ผลการดําเนินงาน 
และมีกจิกรรมการดําเนินงาน ทัง้สิน้จํานวน 15/18 กจิกรรม รายละเอียด
เอกสารแนบหมายเลข 6 
 
มตทิีป่ระชุม เห็นชอบ 
 
          5.1.6 ) ตัวชี้วัดที่ 1.40 ประเทศไทยมีบทบาทหนา้ที่ในดา้นการ
สง่เสรมิสขุภาพ และอนามัยสิง่แวดลอ้มเป็นทีย่อมรับในระดับนานาชาตแิละ
รองรับการพัฒนาประเทศ (จํานวนครัง้ที่มีการนําเสนอขอ้เสนอแนะเชงิ
นโยบายดา้นการสง่เสรมิสขุภาพ และอนามัยสิง่แวดลอ้ม)  
                 > นายพศนิ พริยิหะพันธุ ์นักวเิทศสัมพันธป์ฏบิัตกิาร รายงาน
ว่าการดําเนินงานเดอืน ก.ค. 64 หลังจากปรับแผนการดําเนินงานกจิกรรม
เน่ืองจากสถานการณ์ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สามารถดําเนินการได ้100% ทัง้น้ี สําหรับ Outcome ของตัวชีวั้ดน้ี ไดแ้ก ่



“ระดับความสําเร็จของบทบาทไทยในการกําหนดบรรทัดฐานและมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ ในระหว่างปี 61-65 มากขึน้/ดีขึน้ จากเดมิรอ้ยละ 5-10” 
จําเป็นตอ้งนําขอ้มูลทีร่ายงานจากกระทรวงการตา่งประเทศ และไดร้ับทราบ
ว่า ยังไม่ไดม้ีรายงานตัวชี้วัดขา้งตน้ จากเดิมที่จะรายงานภายในเดือน
มิถุนายน 2564 กลุ่มยุทธฯ จึงจะออกหนังสือเพื่อขออนุมัติการเปลี่ยน 
Outcome ตอ่ไป รายละเอยีดเอกสารแนบหมายเลข 7 
 
 มตทิีป่ระชุม เห็นชอบ 
 
          5.1.7 ) ตัวชี้ วัดที่  1.41 จํานวนกรอบความร่วมมือและบันทึก
ขอ้ตกลงรว่มกนั (เรือ่ง)  

> นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
รายงานว่าการดําเนินงานเป็นไปตามแผน โดยการดําเนินงานที่รายงานใน
เดอืน ก.ค. 64 คอื การเขา้ร่วมและสนับสนุนบุคลากรกรมอนามัยในการเขา้
ร่วมการประชุม/หารือระหว่างประเทศ จํานวน 3 รายการ ไดแ้ก่ (1) การ
ประชมุหารอืเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรค์วามร่วมมอืระหว่างรัฐบาลไทยกับ
องคก์ารอนามัยโลก (WHO CCS) ค.ศ. 2022 - 2026 (2) การประชมุหารอื
ระดับประเทศเพื่อพัฒนาแผนงานของ UNFPA ฉบับที่ 12 ค.ศ. 2022 - 
2026 (3) การประชุมหารือเพื่อพัฒนาแผนงานของ UNDP ค.ศ. 2022 - 
2026 นอกจากน้ี ไดจ้ัดทํารายงานสรุปสรุปและวเิคราะหผ์ลผลติ (output) 
และผลลัพธ ์(outcome) การดําเนินงานตัวชี้วััด 1.41 ในรอบ 5 เดอืนหลัง 
และภาพรวมการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ทัง้น้ี สําหรับ Outcome 
ของตัวชีวั้ด 1.41 คือ “ระดับความร่วมมือกับต่างประเทศในการปรับปรุง/
พัฒนามาตรฐานภายในประเทศใหส้อดคลอ้งกับพันธกรณีระหว่างประเทศ
และมาตรฐานสากลที่สําคัญในระหว่างปี 61-65 มากขึน้/ดีขึน้จากเดมิรอ้ยละ 
5-10” จําเป็นตอ้งนําขอ้มูลทีร่ายงานจากกระทรวงการต่างประเทศ และได ้
รับทราบว่ายังไม่ไดม้ีรายงานตัวชีวั้ดขา้งตน้ จากเดมิที่จะรายงานภายใน
เดอืนมถิุนายน 2564 กลุ่มยุทธฯ จงึจะออกหนังสอืเพือ่ขออนุมัตกิารเปลีย่น 
Outcome ตอ่ไป  รายละเอยีดเอกสารแนบหมายเลข 8 

 
มตทิีป่ระชุม เห็นชอบ 
 
      5.1.8 ) ตัวชีวั้ดที่ 1.43 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการ
โครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองการดําเนินงานดา้นการ
พัฒนาการอภบิาลระบบดา้นการส่งเสรมิสุขภาพและอนามัยสิง่แวดลอ้มใน
มติติา่งประเทศ 

> นางสาวมนสินี  น้ําจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
รายงานว่า ผลการดําเนินงานเป็นไปตามแผนของเดือน ก.ค. 64 มีการ
ดําเนินการทัง้หมด 4 กจิกรรม ทําใหผ้ลการดําเนินงานของตัวชีวั้ดที ่1.43 
ทํ าไดค้ รบทุ กกิจกรรมตามที่ วางแผนไว ้สํ าหรับ  Outcome “ระดับ
ความสําเร็จของไทยในเวทรีะหว่างประเทศ (อาทจํิานวนขอ้เสนอ/ขอ้รเิริม่
ของไทยไดร้ับการรับรองในเวท/ีองคก์ารระหว่างประเทศ ประเทศไทยและ
คนไทยไดร้บัการเลอืกตัง้/ยอมรับในเวทรีะหว่างประเทศ) ในระหวา่งปี 61 - 
65 มากขึน้/ดขีึน้จากเดมิรอ้ยละ 5 -10” จําเป็นตอ้งนําขอ้มูลทีร่ายงานจาก
กระทรวงการต่างประเทศ และไดร้ับทราบว่า ยังไม่ไดม้ีรายงานตัวชี้วัด
ขา้งตน้ กลุ่มยุทธฯ จึงจะออกหนังสอืเพื่อขออนุมัตกิารเปลี่ยน Outcome 
ตอ่ไป รายละเอยีดเอกสารแนบหมายเลข 9 

 
มตทิีป่ระชุม เห็นชอบ 
 



5.2 ) ตดิตามการตรวจประเมนิสถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางานเสรมิสรา้ง
คุณภาพชวีติและความสขุของคนทํางาน (Healthy Workplace Happy for 
Life) ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการการตรวจประเมนิ ระดับกรม รอบ
ที่2/2564 (วันที่ 21.7.64 ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานประจํา
หน่วยงาน  
        > นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา นักวชิาการพัสดุ รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผน HWP ประจําเดือน ก.ค. 64 เป็นไปตามแผนฯ  และ
ศรป.มผีลคะแนนประเมนิฯ ดังน้ี 1) เกณฑ ์5 ส. ไดค้ะแนน 39/42 คะแนน 
2) เกณฑ์ HWP ไดค้ะแนน 43/44 คะแนน และเสนอประเด็นอุทธรณ์
คะแนนทั ้ง2เกณฑ์ เพื่อส่งคณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาระหว่าง 
วันที ่30 /7/64 – 3/8/64และผลคะแนนอทุธรณ์จะแจง้ภายในวันที ่9/8/64  
รายละเอยีดตามเอกสารแนบหมายเลข 10  
 
มตทิีป่ระชุม เห็นชอบ 
 
5.3 วเิคราะหส์ถานการณ์ผลการเบกิจ่ายจากขอ้ 4.2 เพื่อกําหนดมาตรการ 
หรอืแนวทาง ตดิตามเร่งรัดการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณตามแผนปฏบิัตกิาร
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจําปีงบประมาณ 2564 ของเดือน 
ก.ค. 2564 ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีก่ําหนด พบวา่สถานการณ์การเบกิจา่ย
งบประมาณ ดังที่ปรากฏในวาระที่ 4 ขอ้ 4.2 ทัง้น้ีคณะทํางาน รบจ.ฯ จึง
เสนอมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัย
กําหนด ดังน้ี 
   (1) ผูบ้รหิาร กํากับ ตดิตามเร่งรัดใหผู้ร้ับผดิชอบโครงการ ปฏบิัติ
ตามแผนทีก่ําหนดไวผ้า่นการประชมุประจําเดอืนของหน่วยงาน 
   (2). ปรับแผนการดําเนินงานตามรอบไตรมาสใหส้อดคลอ้งกับ
เป้าหมายตามมตคิรม. และมตกิรมอนามัยกําหนด และปรับรูปแบบการจัด
ประชุมอบรมใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

มตทิีป่ระชุม เห็นชอบ ใหด้ําเนนิกจิกรรมตามแผนปฏบัิตกิารยอดเบกิจ่าย
ใกลเ้คยีงกบัเป้าหมายของกรมอนามัยมากทีส่ดุ 

6. เรือ่งอืน่ๆ 6.1 นักศกึษาฝึกงานครบกําหนดระยะฝึกงาน 
6.2 นายพศิน พิรยิหะพันธุ์ นักวเิทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ แจง้กําหนดการ
ประชุมวชิาการกรมอนามัยครัง้ที่ 14 ระหว่างวันที่ 9-11/8 /64 ในรูปแบบ
ออนไลน ์โดยศรป.รับผดิชอบหอ้งตา่งประเทศในวันที ่10/8/2564  

เลกิประชุมเวลา 14.00 น. 
ผูจ้ดรายงานการประชมุ : นางสาวสมประสงค ์ภาผล 

นักจัดการงานทัว่ไป 
ผูต้รวจรายงานการประชมุ : นางสาวสพุัตรา ทา่งาม 

เจา้พนักงานการเงนิและบัญชปีฏบิัตงิาน 
 

 
 
 
 
 



 

รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 1 

รายงานติดตามผลการด าเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน  
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2564 
ผลการด าเนินงาน ตามแผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 

 
ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน เป้าหมาย 

(หน่วย
นับ) 

ระยะเวลา 
เร่ิมต้น – 
สิ้นสุด 

มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการควบคุมภายใน 
และคณะกรรมการตดิตามผล
ประเมินระบบควบคุมภายใน 
ประจ าหน่วยงาน 

1 ฉบับ 1- 30 ต.ค. 63 P: สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้
ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน 
คณะกรรมการควบคุมภายในประจ า
หน่วยงาน 
R: ก าหนดข้อตกลง แนวปฏิบัติ ข้ันตอน
การปฏิบัติงานร่วมกันและถือปฏิบตัิใน
หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☑ด าเนินการแล้ว  (หลักฐานแนบ Link ) ข้อสังเกตที่พบ : ปัจจุบนั
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 หน่วยงานก าหนดคณะกรรมการฯชุดเดมิ แต่งตั้ง
เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีจ านวนจ ากัด 
และยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเข้า – ออก 
 

 

https://cicold.anamai.moph.go.th/download/audit/2563/%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%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A2563.pdf
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ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน เป้าหมาย 
(หน่วย
นับ) 

ระยะเวลา 
เร่ิมต้น – 
สิ้นสุด 

มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

2 จัดท าแผนตรวจสอบของผู้
ตรวจสอบภายในประจ า
หน่วยงานและแผนการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจสอบภายในกรม
อนามัย และจดัท าแผนการ
ควบคุมภายในประจ า
หน่วยงาน 
 
 

1 แผน 1- 30 ต.ค. 63 P: สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้
ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน 
คณะกรรมการควบคุมภายในประจ า
หน่วยงาน 
A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☑ด าเนินการแล้ว (หลักฐานแนบ Link )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cicold.anamai.moph.go.th/download/audit/2564/แผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในฯ%20ปีงบประมาณ%202564.pdf
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ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน เป้าหมาย 
(หน่วย
นับ) 

ระยะเวลา 
เร่ิมต้น – 
สิ้นสุด 

มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

3 จัดประชุมติดตามการ
ด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค า
รับรองฯ  

7 ครั้ง  
 

1 ม.ค. 64 ถึง 
31 ก.ค. 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P: สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้
ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน 
คณะกรรมการควบคุมภายในประจ า
หน่วยงาน 
A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

☑ ครั้งท่ี 1 ม.ค. 64 ด าเนินการแล้ว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. 
ครั้งท่ี 4/64 วันท่ี 28. ม.ค. 64 วาระที่ 5.1 ดาวน์โหลด  
☑ ครั้งท่ี 2 ก.พ. 64 ด าเนินการแล้ว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. 
ครั้งท่ี 5/64 วันท่ี 28 ก.พ. 64 วาระที่ 5.1 ดาวน์โหลด 
☑ ครั้งท่ี 3 มี.ค. 64 ด าเนินการแล้ว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. 
ครั้งท่ี 6/64 วันท่ี 29 มี.ค 64 วาระที่ 5.1 ดาวน์โหลด 
☑ ครั้งท่ี 4 เม.ย. 64 ด าเนินการแล้ว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. 
ครั้งที่ 7/64 วันท่ี 30 เม.ย 64 วาระที่ 5.1 ดาวน์โหลด 
☑ ครั้งท่ี 5 พ.ค. 64 ด าเนินการแล้ว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. 
ครั้งท่ี 8/64 วันท่ี 28 พ.ค. 64 วาระที่ 5.1 ดาวน์โหลด 
☑ ครั้งท่ี 6 มิ.ย. 64 ด าเนินการแล้ว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. 
ครั้งท่ี 9/64 วันท่ี 28 มิ.ย. 64 วาระที่ 5.1 ดาวน์โหลด 
☑ ครั้งท่ี 7 ก.ค. 64 ด าเนินการแล้ว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. 
ครั้งท่ี 10/64 วันท่ี 30 ก.ค. 64 วาระที่ 5.1 ดาวน์โหลด 

 
 

 

https://cicold.anamai.moph.go.th/main.php?filename=summary_cicmeeting
https://cicold.anamai.moph.go.th/main.php?filename=summary_cicmeeting
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/202104/m_document/24464/18245/file_download/9e75edb76b6c5d9c921d630a08a01304.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-cicmeeting
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-cicmeeting
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-cicmeeting
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-cicmeeting
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ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน เป้าหมาย 
(หน่วย
นับ) 

ระยะเวลา 
เร่ิมต้น – 
สิ้นสุด 

มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

4 จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตามมาตรการ และ
แผนการขับเคลื่อนฯ 

2 ครั้ง 1 ก.พ.64 และ 
31 ก.ค. 64 

A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

☑ครั้งท่ี 1 ก.พ. 64 ด าเนินการแล้ว หลักฐานสามารถดูได้ที่เว็บไซด ์ศูนย์
ความร่วมมือระหว่างประเทศ หัวข้อค ารับรองการปฏบิัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 > สรุปผลการด าเนินตามมาตรการและแผน
ขับเคลื่อนฯ (หลักฐานแนบ Link ) 
☑ ครั้งที่ 2 ก.ค. 64 ด าเนินการแล้ว หลักฐานสามารถดูได้ที่เว็บ
ไซด ์ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศหัว ข้อค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >2.1.1 ความส าเร็จของ
การด าเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน >สรุปผลการ
ด าเนินตามมาตรการและแผนขับเคลื่อนฯ ครั้งที่ 2 (หลักฐานแนบ  
Link )   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cic.jigsawgroups.work/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_1/2_1_1/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/2_1_1/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99(%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%882).pdf
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ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน เป้าหมาย 
(หน่วย
นับ) 

ระยะเวลา 
เร่ิมต้น – 
สิ้นสุด 

มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

5 จัดท ามาตรฐานใหมเ่พื่อแก้ไข
และป้องกันปัญหาอยา่งยั่งยืน 
โดยการปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน 
(SOP)  

2 
กระบวนงาน 

1-28 ก.พ. 64 
= 1 
กระบวนงาน 
1-31 ก.ค. 64 = 
5 กระบวนงาน 

P: สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้
ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน 
คณะกรรมการควบคุมภายในประจ า
หน่วยงาน 
A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
B พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน
ประจ าหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☑ครั้งท่ี 1 ก.พ. 64 ด าเนินการแล้ว โดยหน่วยงานจัดท า SOP เพื่อปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานในกระบวนงาน กระบวนการการยมื
เงิน ใช้หนี้เงินยืมและเบิกคืนเงินทดรองราชการ หลักฐานสามารถดูได้ที่
เว็บไซด์ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ หัวข้อขั้นตอนการปฏิบัติ 
> งานอ านวยการ ดาวน์โหลดLink 
☑ครั้งท่ี 2 ก.ค. 64 ด าเนินการแล้ว โดยหน่วยงานจัดท า SOP เพื่อปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน 5 กระบวนงาน ได้แก่ ข้ันตอนการ
ยืมเงินและใช้หนี้เงินยมืราชการ การปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงาน 
การจัดซื้อจดัจ้าง การจดัท าแผนปฎิบัติการหน่วยงาน และการจัดท างบ
รายจ่ายอื่น รายการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว  หลักฐาน
สามารถดูได้ที่เว็บไซด์ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ หัวข้อ
ขั้นตอนการปฏิบัติ > งานอ านวยการและกลุ่มยุทธฯ               
ดาวน์โหลด Link 
 

https://cicold.anamai.moph.go.th/main.php?filename=mix010203
https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart
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ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน เป้าหมาย 
(หน่วย
นับ) 

ระยะเวลา 
เร่ิมต้น – 
สิ้นสุด 

มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

6 วิเคราะหเ์ปรยีบเทียบผลการ
ด าเนินงานตรวจสอบภายใน 
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 กับ 
ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 

1 ฉบับ 1-28 ก.พ. 64 A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
B พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน
ประจ าหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

☑ด าเนินการแล้ว โดยหนว่ยงานจัดท าสรุปผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ฯ หลักฐานสามารถดูได้ที่เว็บไซด์
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ หัวข้อค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ > 2.1.1 ความส าเร็จของการด าเนินงานตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายใน ดาวน์โหลดLink 
 
 

https://cic.jigsawgroups.work/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_1/2_1_1/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%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%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A.pdf
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ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน เป้าหมาย 
(หน่วย
นับ) 

ระยะเวลา 
เร่ิมต้น – 
สิ้นสุด 

มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

7 วิเคราะห์เปรียบเทียบผล
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
ภายในประจ าหน่วยงาน 1 
ฉบับ ในไตรมาสที่ 1 2 3 
ปี 2564 

1 ฉบับ 1-31 ก.ค. 64 A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง 
B พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน
ประจ าหน่วยงาน 

☑ด าเนินการแล้ว หลักฐานสามารถดูได้ที่เว็บไซด์ ศรป. หัว ข้อค า
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >2.1.1 
ความส าเร็จของการด าเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน >วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานฯ ไตรมาสที่ 1 2 
3 ปีงบประมาณ 2564 (หลักฐานแนบ  Link )   
 
 
 
 

 
 
 

8 ปรับแผนในไตรมาสที่ 3 
และไตรมาสที่ 4 ให้
สอดคล้องกับมติกรม
อนามัยและมติ ครม. 
ก าหนด 

1 ครั้ง 1-30 เม.ย. 
64 

P: สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน
เป็นผู้ตรวจสอบภายในประจ า
หน่วยงาน คณะกรรมการควบคุม
ภายในประจ าหน่วยงาน 

☑ด าเนินการแล้ว โดยหน่วยงานจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ หลักฐานสามารถดูได้ที่เว็บไซด์ ศรป. >ตรวจสอบ
ภายในประจ าหน่วยงาน>รายงานผลการตรวจสอบและรายงาน
ผลงานด าเนินการตามข้อเสนอแนะภายใน ดาวน์โหลดLink 
 
 
 
 
 
 
 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/2_1_1/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%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%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cms-of-66/download?id=71526&mid=596&mkey=m_document&lang=th&did=23250
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รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 2 

  รายงานติดตามผลการด าเนินงานตาม 
แผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงานและคณะกรรมการควบคุมภายใน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนกรกฎาคม 2564) 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับผู้ตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน ประจ าหน่วยงานในการท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องต้นของหน่วยงาน  
ด้านการเงินและบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ป้องกันและด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหรือ
ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ทันเวลา 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 

1 ทบทวนค าสั่ง 
-ผู้ตรวจสอบภายในประจ า
หน่วยงาน 
-คณะกรรมการควบคุมภายใน. 
 

มี.ค. 64 1 ฉบับ / ได้
รายชื่อที่
เหมาะสม และ
เป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☑ ด าเนินการแล้ว 
1. ค าสั่งผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานใช้

ค าสั่งของกรมอนามัยเลขที่ 749/2563 ลงวันที่ 9 พ.ย.63 *ดาวน์โหลดที่ : ข้อสังเกตที่พบ: 
แต่งตั้งโดยกรมอนามัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://auditold.anamai.moph.go.th/download/audit_2564/02_Nov/111163_2.pdf
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ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ค าสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน.หน่วยงานก าหนดคณะกรรมการฯชุดเดิม แต่งตั้งเมื่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีจ านวนจ ากัด และยังไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงเข้า – ออก *ดาวน์โหลดที่:  
ข้อสังเกตท่ีพบ :  คณะกรรมการฯเป็นชุดเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 

2 เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพ 
ผู้ตรวจสอบภายในประจ า
หน่วยงานให้เป็นมืออาชีพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ธ.ค. 2563 1 ครั้ง / ถ่ายทอด
ให้บุคลากรใน
หน่วยงานไดร้ับ
ความรู้ความเข้าใจ
ไปในทิศทาง
เดียวกัน ตาม
หลักเกณฑ์ 
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

ผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน 
☑ ด าเนินการแล้ว เมื่อเดือน ธันวาคม 2563  
*ดาวน์โหลดที่:  ข้อสังเกตที่พบ :  มีผู้แทนคณะกรรมการฯ จ านวน 2 ราย เข้าร่วม ได้แก่ นางสาว
สมฤทัย คันธิวงค์ และนางสาวพัทธนันท์ วังเสนา และน าความรู้มาถ่ายทอดให้บุคลากรใน
หน่วยงานผ่านการประชุม ศรป. ครั้งที่ 3/2564 วาระท่ี 4.6 
 
 
 

https://cicold.anamai.moph.go.th/download/audit/2563/%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%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A2563.pdf
https://cicold.anamai.moph.go.th/download/Meeting/cic_meeting/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%203_2564.pdf
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ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 

3 ปรับปรุงกระบวนการ SOP หรือ 
Flow Chart การปฏิบัติงานของ
ผู้ตรวจสอบภายในประจ า
หน่วยงานและการควบคุม
ภายในให้เป็นปัจจุบัน 
-รอบ 5 เดือนแรก อย่างน้อย 1 
กระบวนงาน 
-รอบ 5 เดือนหลัง อย่างน้อย 5
กระบวนงาน 
 

ก.พ 2564 และ ก.ค. 
2564 

ได้กระบวนการ 
SOP หรือ  
Flow Chart 
การปฏิบัติงานที่
เป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอบ 5 เดือนแรก อย่างน้อย 1 กระบวนงาน 
☑ ด าเนินการแล้ว โดยหน่วยงานจัดท า SOP เพ่ือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็น
มาตรฐาน กระบวนการ การยืมเงิน ใช้หนี้เงินยืมและเบิกคืนเงินทดรองราชการ หลักฐานสามารถดู
ได้ที่เว็บไซด์ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ หัวข้อขั้นตอนการปฏิบัติ.> งานอ านวยการ     
ดาวน์โหลดLink 
รอบ 5 เดือนหลัง อย่างน้อย 5 กระบวนงาน 
☑ ด าเนินการแล้ว โดยหน่วยงานจัดท า SOP เพ่ือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็น
มาตรฐาน 5 กระบวนงาน ได้แก่ ขั้นตอนการยืมเงินและใช้หนี้เงินยืมราชการ การปฏิบัติงานผู้ตรวจ
สอบภายในหน่วยงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท าแผนปฎิบัติการหน่วยงาน และการจัดท างบ
รายจ่ายอื่น รายการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว  หลักฐานสามารถดูได้ที่เว็บไซด์ศูนย์
ความร่วมมือระหว่างประเทศ หัวข้อขั้นตอนการปฏิบัติ > งานอ านวยการและกลุ่มยุทธฯ      
ดาวน์โหลด Link 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cicold.anamai.moph.go.th/main.php?filename=mix010203
https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart
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ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 

4 จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ
ภายในประจ าหน่วยงาน เสนอ
ผู้อ านวยการ และส่งให้กลุ่ม
ตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 
15 หลังสิ้นแต่ละไตรมาส 
   - ไตรมาส 1 ส่งรายงาน 
ภายในวันที่ 15 ม.ค. 64 
   - ไตรมาส 2 ส่งรายงาน 
ภายในวันที่ 15 เม.ย. 64 
   - ไตรมาส 3 ส่งรายงาน 
ภายในวันที่ 15 ก.ค. 64 
   - ไตรมาส 4 ส่งรายงาน 
ภายในวันที่ 15 ต.ค. 64  
 
 
 
 
 
 
 

ม.ค. 2564 – ต.ค. 
2564 

สามารถจัดท า
และส่งรายงาน
ได้ทันตาม
ก าหนดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☑ ด าเนินการแล้ว  
ไตรมาส 1 ส่งรายงาน ภายในวันที่ 15 ม.ค. 64 
*ดาวน์โหลดที่:  
ไตรมาส 2 ส่งรายงาน ภายในวันที่ 15 เม.ย. 64  
*ดาวน์โหลดที่:  
ไตรมาส 3 ส่งรายงาน ภายในวันที่ 15 ก.ค. 64 
*ดาวน์โหลดที่:  
 
🗌 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ไตรมาส 4 ส่งรายงาน ภายในวันที่ 15 ต.ค. 64 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cicold.anamai.moph.go.th/download/audit/2564/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%20%E0%B8%95%E0%B8%AA.%E0%B8%9B%E0%B8%88.-2564-1%20%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%201.pdf
http://cicold.anamai.moph.go.th/download/audit/2564/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%20%E0%B8%95%E0%B8%AA.%E0%B8%9B%E0%B8%88.-2564-1%20%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%202.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cms-of-66/download?id=77556&mid=596&mkey=m_document&lang=th&did=20647


-12- 
 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 

5 จัดท ารายงานผลการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ
ภายในกรมอนามัย  

ต.ค. 2564 สามารถจัดท า
และส่งรายงาน
ได้ทันตาม
ก าหนดเวลา โดย
ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบัติงาน
ตาม
ข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจสอบ
ภายในกรอมนา
มัย 

🗌 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
 
 
 

6 จัดท ารายงาน รอบ 6 เดือน 
- รายงานผลการติดตามรายงาน
การประเมินผลการความคุม
ภายใน (แบบติดตาม ปค. 5 
ส่วนงานย่อย)   

มี.ค. 2564 จัดท ารายงานผล
การติดตามรายงาน
การประเมินผลการ
ความคุมภายใน 
(แบบติดตาม ปค. 
5 ส่วนงานย่อย) 
 
 
 

☑ ด าเนินการแล้ว      
*ดาวน์โหลดที่:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://cicold.anamai.moph.go.th/download/audit/2564/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%20%E0%B8%9B%E0%B8%84.%205%20%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2564.pdf
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ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 

7 จัดท ารายงาน รอบ 12 เดือน 
- รายงานผลการติดตามรายงาน
การประเมินผลการความคุม
ภายใน (แบบติดตาม ปค. 5 
ส่วนงานย่อย)   
-รายงานการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน ส าหรับส่วนงานย่อย 
(แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย) 
-รายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ส าหรับส่วนงาน
ย่อย (แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย) 

ต.ค. 2564 
 

สามารถจัดท า
และส่งรายงาน
ได้ทันตาม
ก าหนดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🗌 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 

8 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานตรวจสอบภายใน ใน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 กับ ไตร
มาสที่ 4 ปี 2563 

ก.พ. 2564 ทราบถึงประเด็น
ปัญหาจากการ
ด าเนินงานด้าน
การเงินและบัญชี 
การจัดซื้อจดัจ้าง 
การควบคุมภายใน 
และการปฏิบัตติาม
กฎระเบียบที่
จ าเป็นต้องได้รับ
การแก้ไขเร่งด่วน 
รวมถึงปัญหาและ
อุปสรรคของการ
ด าเนินงาน
ตรวจสอบใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และสามารถ
น าข้อมูลไปใช้ใน
การพัฒนาการ
ด าเนินงานต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

☑ ก.พ. 2564 ด าเนินการแล้ว โดยหน่วยงานจัดท าสรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงาน ฯ หลักฐานสามารถดูได้ที่เว็บไซด์ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ หัวข้อค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ.> 2.1.1 ความส าเร็จของการด าเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 
ดาวน์โหลดLink 
ข้อสังเกตท่ีพบ :  ไตรมาส 1 ปี 2564 ด้านการเงิน มีการส่งใช้หนี้เงินยืมเกิน 20 % (เงินทดรอง) 
จ านวน 2 ราย ด้านการบริหารงาน ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามมติกรมฯ  และในไตรมาส 4 ปี 
2563 ด้านการเงิน มีการส่งใช้หนี้เงินยืม เกิน 20% (เงินราชการ) 1 ราย และ(เงินทดรอง) 5 ราย 
 

https://cic.jigsawgroups.work/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_1/2_1_1/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%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%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A.pdf
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ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 

9 รายงานติดตาม ผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ของผู้ตรวจสอบภายในประจ า
หน่วยงานและคณะกรรมการ
ควบคุมภายใน 

ม.ค. 2564- ก.ค. 
2564 

เพื่อติดตามความ
หน้าของการ
ด าเนินงานตาม
แผน 

☑ ด าเนินการแล้ว  
ม.ค. 2564 รายละเอียดตาม รายงานการประชุม ศรป. ครั้งที่ 4 วันที่ 28 ม.ค. 64 วาระที่ 5.1  
☑ ด าเนินการแล้ว  
ก.พ. 2564 รายละเอียดตาม รายงานการประชุม ศรป. ครั้งที่ 5 วันที่ 24 ม.ค. 64 วาระที่ 5.1 
☑ ด าเนินการแล้ว  
มี.ค. 2564 รายละเอียดตาม รายงานการประชุม ศรป. ครั้งที ่6 วันที่ 29 มี.ค. 64 วาระที่ 5.1 
☑ ด าเนินการแล้ว  
เม.ย. 2564 รายละเอียดตาม รายงานการประชุม ศรป. ครั้งที ่7 วันที่ 30 เม.ย. 64 วาระที่ 5.1 
☑ ด าเนินการแล้ว  
พ.ค. 2564 รายละเอียดตาม รายงานการประชุม ศรป. ครั้งที ่8 วันที่ 28 พ.ค. 64 วาระที่ 5.1 
☑ ด าเนินการแล้ว  
มิ.ย. 2564 รายละเอียดตาม รายงานการประชุม ศรป. ครั้งที ่9 วันที่ 28 มิ.ย. 64 วาระที่ 5.1 
☑ ด าเนินการแล้ว  
ก.ค. 2564 รายละเอียดตาม รายงานการประชุม ศรป. ครั้งที ่10 วันที่ 30 ก.ค. 64 วาระที่ 5.1 
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2.1.2 บริหารความเสี่ยง 

ผลการดําเนินงานท่ีอยูภายใต โครงบริหารความเสีย่ง ประจําเดือนกรกฎาคม 2564 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุงสูสากล  กิจกรรมอบรม Journal Club ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
กิจกรรม ภายใต การบริหารความเสี่ยง ดําเนินการกิจกรรมตามแผน 

กิจกรรมท่ี 2 โครงการอบรม Journal Club ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564  

- จัดอบรมเมื่อวันอังคารท่ี 22 กรกฎาคม 2564  

- มีจํานวน 49  คน 

 
- แจ้งประชาสมัพนัธ์กิจกรรมประจําเดือน 

ในหลากหลายช่องทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.ช่องทาง เช่น การประชาสมัพนัธ์ ,การติดประกาศ , 

 ช่องทางประชาสมัพนัธ์ 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ช่องทางออนไลน์  Line 
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- หนว่ยงานสง่แบบตอบรับท่ีมคีวามประสงค์จะเข้า

ร่วมการอบรมฯ ผา่นระบบ Anamai E-Meeting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผา่นระบบ Anamai  E-Meeting 

- หนว่ยงานสง่แบบตอบรับท่ีมคีวามประสงค์จะเข้า

ร่วมการอบรมฯ ผา่นระบบ Anamai E-Meeting 

จํานวน 15 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เน่ืองจากผู้ เข้าร่วมเดินทางมาเข้าร่วมโดยไมไ่ด้ตอบรับผา่น

ระบบ Anamai  E-Meeting 
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- ติดตามการเบิกจายงบประมาณตามแผน 

 

- เข้าร่วมอบรมผา่นระบบ Conference ประชมุ 

ทางไกล 32 คน  จากสว่นกลาง และสว่นภมูิภาค 

มีปฏิบตัิการตามสถานการณ์การระบาดโรคไวรัส

โควิด 2019 (COVID-19) 

 
- งบประมาณเป็นไปตามแผนท่ีปฏิบตัิการ 

  การดําเนินงานกิจกรรมรอบรม Journal Club  

ประจําปงบประมาณ 2564 ประจําเดือนกรกฎาคม 2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ลงิค์กิจกรรม Journal Club) 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/205844


รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 5  

รายงานติดตามกํากับผลการดําเนินงานตามแผนการขับเคลื่อน 

ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ  

ประจําเดือน กรกฎาคม 2564 

ผลการดําเนินงานตามแผนการขบัเคลื่อนการดําเนินงานเบิกจายงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม / ขั้นตอน 

เปาหม

าย 

(หนวย

นับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมตน – สิ้นสุด 
มาตรการ ผลการดําเนินงาน 

1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน

ติดตามเรงรดัการเบิกจาย

งบประมาณประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

1 ฉบับ 1 – 31 ต.ค. 63 - Partnership มาตรการสรางการมี

สวนรวมระหวาง ผูบริหารกรมอนามัย 

ผูอํานวยการ และบุคลากรศูนยความ

รวมมือระหวางประเทศ 

- Regulation and Legislation :

มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณรายจายประจําป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☑ ดําเนินการแลว 

หลักฐานสามารถดูไดท่ีเว็บไซดศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  

ดาวนโหลดLink : 

 

 

https://cicold.anamai.moph.go.th/download/pay_2564/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%88-20.10.63.pdf
PRO
Text Box
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ท่ี กิจกรรม / ขั้นตอน 

เปาหม

าย 

(หนวย

นับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมตน – สิ้นสุด 
มาตรการ ผลการดําเนินงาน 

2 จัดทํารายงานติดตามการ

ดําเนินงานตัวช้ีวัด รอยละของ

การเบิกจายงบประมาณ

ประจําเดือน *ติดตามการ

ดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ* 

(ข้ึนเว็บไซตหนวยงานภายในวันท่ี 

10 ของเดือนถัดไป) 

6 ครั้ง 1 ม.ค. 64 ถึง 

31 ก.ค. 64 

- Advocate มาตรการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานรอยละของการเบิกจาย

งบประมาณ 

☑ ครั้งท่ี 1 ม.ค. 2564 ดําเนินการแลว รายละเอียดตามรายงานการประชุม ศรป. ครั้ง

ท่ี 4/2564 เมื่อวันท่ี 28 ม.ค. 64 วาระที 5.1.3 

☑ ครั้งท่ี 2 ก.พ. 2564 ดําเนินการแลว รายละเอียดตามรายงานการประชุม ศรป. ครั้ง

ท่ี 5/2564 เมื่อวันท่ี 24 ก.พ. 64 วาระที 5.1.3 

☑ ครั้งท่ี 3 มี.ค 2564 ดําเนินการแลว รายละเอียดตามรายงานการประชุม ศรป. ครั้ง

ท่ี 6/2564 เมื่อวันท่ี 29 มี.ค.64 วาระท่ี 5.1.3 

☑ ครั้งท่ี 4 เม.ย. 2564 ดําเนินการแลว รายละเอียดตามรายงานการประชุม ศรป. ครั้ง

ท่ี 7/2564 เมื่อวันท่ี 30 เม.ย.64 วาระท่ี 5.1.3 

☑ ครั้งท่ี 5 พ.ค. 2564 ดําเนินการแลว รายละเอียดตามรายงานการประชุม ศรป. ครั้ง

ท่ี 8/2564 เมื่อวันท่ี 28 พ.ค. 64 วาระท่ี 5.1.3 

☑ ครั้งท่ี 6  มิ.ย.. 2564 ดําเนินการแลว รายละเอียดตามรายงานการประชุม ศรป. 

ครั้งท่ี 9/2564 เมื่อวันท่ี 28 มิ.ย. 64 วาระท่ี 5.1.3 

☑ ครั้งท่ี 7 ก.ค 2564 ดําเนินการแลว รายละเอียดตามรายงานการประชุม ศรป. ครั้ง

ท่ี 10/2564 เมื่อวันท่ี 30 ก.ค. 64 วาระท่ี 5.1.3 

หลักฐานสามารถดูไดท่ีเว็บไซดศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ดาวนโหลดLink 

 

 

 

 

 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-cicmeeting
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-cicmeeting
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ท่ี กิจกรรม / ขั้นตอน 

เปาหม

าย 

(หนวย

นับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมตน – สิ้นสุด 
มาตรการ ผลการดําเนินงาน 

3 จัดทํารายงานผลติดตามเรงรัด

การเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) 

(ข้ึนเว็บไซตหนวยงานภายในวันท่ี 

20 ของทุกเดือน) 

12 ครั้ง 1 ต.ค. 63 ถึง 

31 ก.ค. 64 

- Partnership มาตรการสรางการมี

สวนรวมระหวาง ผูบริหารกรมอนามัย 

ผูอํานวยการ และบุคลากรศูนยความ

รวมมือระหวางประเทศ- Advocate 

มาตรการขับเคลื่อนการดําเนินงานรอย

ละของการเบิกจายงบประมาณ 

☑ ดําเนินการแลว ต.ค. 2563 – ก.ค..2564 รวม 10 ครั้ง 

หลักฐานสามารถดูไดท่ีเว็บไซดศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ดาวนโหลดLink  

 

 

 

 

 

 

 

4 จัดทํารายงานผลการประชุม

คณะทํางานตดิตามเรงรดัการ

เบิกจายงบประมาณประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564  (ข้ึน

เว็บไซตหนวยงานภายในวันท่ี 20 

ของทุกเดือน) 

12 ครั้ง 1 ต.ค. 63 ถึง 

31 ก.ค. 64 

- Advocate มาตรการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานรอยละของการเบิกจาย

งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☑ ดําเนินการแลว ต.ค. 2563 – ก.ค..2564 รวม 10 ครั้ง 

หลักฐานสามารถดูไดท่ีเว็บไซดศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ดาวนโหลดLink  

 

 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2564?textSearch=&category=1523
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2564?textSearch=&category=1524
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ท่ี กิจกรรม / ขั้นตอน 

เปาหม

าย 

(หนวย

นับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมตน – สิ้นสุด 
มาตรการ ผลการดําเนินงาน 

5 จัดทําประกาศมาตรการ และ

แผนการขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 รอยละการเบิกจาย

งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

1 ฉบับ 1 – 28 ก.พ. 64 

 

 

 

- Advocate มาตรการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานรอยละของการเบิกจาย

งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☑ ดําเนินการแลว ก.พ. 2564  

หลักฐานสามารถดูไดท่ีเว็บไซดศูนยความรวมมือระหวางประเทศ หวัขอคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 .> 2.3 รอยละของการเบิกจาย

งบประมาณ > ประกาศมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวนโหลดLink  

  

 

 

 

 

 

 

https://cicold.anamai.moph.go.th/main.php?filename=KPI64
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ท่ี กิจกรรม / ขั้นตอน 

เปาหม

าย 

(หนวย

นับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมตน – สิ้นสุด 
มาตรการ ผลการดําเนินงาน 

 

วิเคราะหและทบทวนมาตรการ 

และแผนการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานตัวช้ีวัดท่ี 2.3 รอยละ

การเบิกจายงบประมาณ รอบ 5

เดือนหลัง 

1 ฉบับ 1-30 เม.ย. 64 

- Advocate มาตรการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานรอยละของการเบิกจาย

งบประมาณ 

 

☑ ดําเนินการแลว เม.ย. 2564  

ดาวนโหลดLink 

 

6 จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

หรือสรปุ onepage ถึงประเด็น

ความรู เก่ียวกับระเบียบ วิธีการ

เบิกจายงบประมาณ ทุกประเภท

คาใชจาย ของบุคลากรท่ีไดรับ

มอบหมายใหเขารวมประชุม 

อบรม ท่ีจัดข้ึนโดยกรมอนามัย 

หรือหนวยงานภายนอก หรือ

ชองทางอ่ืนๆ 

1 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

1 ครั้ง 

1 – 28 ก.พ. 64 

 

 

 

 

 

 

 

1 – 31 ก.ค. 64 

- Build Capacity มาตรการใหความรู 

ดานแผนปฏิบัติงาน แนวทางในการ

ดําเนินการเบิกจายงบประมาณ คูมือ

ตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจาย 

หลักเกณฑการเบิกจายคาใชจายตาม

ประเภทรายจาย ใหเปนปจจุบัน 

 

 

 

 

☑ ดําเนินการแลว ก.พ. 2564 ในเวทีประชุม ศรป. ครั้งท่ี 5/2564 เมื่อวันท่ี 24 ก.พ. 

64 วารที 5.1.3 โดยแลกเปลี่ยนเรยีนรูในหัวขอ : คูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน

กระบวนการการยืมเงิน ใชหน้ีเงินยืมและเบิกคืนเงินทดรองราชการ หลักฐานสามารถดู

ไดท่ีเว็บไซดศูนยความรวมมือระหวางประเทศ หัวขอคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 .> 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ > ประเด็น

แลกเปลีย่นเรยีนรู ดาวนโหลดLink  

☑ ดําเนินการแลว ก.ค. 2564 ในเวทีประชุม ศรป. ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันท่ี 30 ก.ค 

64 วารที 5.1.3 โดยแลกเปลี่ยนเรยีนรูในหัวขอ : เรื่อง กระบวนงานการรายงานแผน-ผล

การเบิกจายในระบบ DOC หลักฐานสามารถดไูดท่ีเว็บไซดศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ หัวขอคํารบัรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 .> 2.3 

รอยละของการเบิกจายงบประมาณ > ประเด็นแลกเปลีย่นเรยีนรู รอบ5 เดือนหลัง 

ดาวนโหลดLink 

 

 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/2_3/2.3%20Analysis%20report%20of%20the%20last%205%20months.pdf
https://cicold.anamai.moph.go.th/main.php?filename=KPI64
https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2564
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ประเด็นแลกเปล่ียนเรียนรู  

เกี่ยวกับระเบียบท่ีเกี่ยวของในการใชจายงบประมาณ 

 

หัวขอ : กระบวนงานการรายงานแผน-ผลการเบิกจายในระบบ DOC 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพ่ือเปนแนวทางการติดตามแผน-ผล ความกาวหนาการดําเนินแผนงาน โครงการ/กิจกรรมการเบิกจาย

งบประมาณ ของหนอยงาน 

 1.2 เพ่ือเปนคูมือในการปฏิบัติงานของหนวยงานศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ใหเจาหนาท่ีทราบถึง

กระบวนการทํางาน 

2. ประโยชนท่ีไดรับ 

2.1 เจาหนาท่ีผูเก่ียวของภายในหนวยงานมีความเขาใจกระบวนการของการรายงานแผน-ผลการเบิกจายใน

ระบบ DOC เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังองคกร 

2.2 คณะกรรมการควบคุมภายในหนวยงานทราบและเขาใจกระบวนงานตางๆ ของการรายงานแผน-ผลการ

เบิกจายในระบบ DOC สามารถใชเปนแนวทางในการควบคุมภายในประจําหนวยงาน 

2.3 การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตลอดจน

วิธีการปฏิบัติงานท่ีหนวยงานกําหนดข้ึน 

2.4 เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานไดอยางดียิ่งเพ่ือใหการบริหารเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและรัดกุม 

3. ขอบเขต 

 3.1 การจัดทําแผน – ผลปฏิบัติการงบประมาณประจําปหนวยงาน 

 3.2 ติดตามแผน - ผลการปฏิบัติการของหนวยงาน 

4. ผูรับผิดชอบ 

 4.1 นางสาวปนอนงค เครือซา ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

 4.2 นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ผูรับผิดชอบรอง) 

5. เอกสารอางอิง 

 5.1 แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดําเนินงาน) หนังสือ ท่ี สธ 0905.02/ว776  

ลงวันท่ี 29 มกราคม 2562 (เว็บไซตกองแผนงาน) 

 5.2. คูมือการปฏิบัติงาน ระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน (DOC) เวอรชั่น 4.0 
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6. เนื้อหาประกอบดวย  

6.1 รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การรายงานแผน-ผลการเบิกจายในระบบ DOC ดังตอไปนี้ 

1. ประสานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ /โครงการ/กิจกรรม ใหทุกกลุมงานทราบ 

2. ตรวจสอบยอดการเบิกจายงบประมาณของหนวยงาน จากเจาหนาท่ีการเงิน/กองคลัง 

- กรณี ยอดการเบิกจายของหนวยงานกับกองคลังไมตรงกัน 

- ดําเนินการ โดยตรวจสอบขอมูลจากระบบ GFMIS และ D-fin รายงานงบประมาณของกองคลัง 

3. จัดการทําบัญชีคุมงบประมาณรายจายประจําปของหนวยงาน แผน-ผลการเบิกจายงบประมาณ 

4. กํากับติดตามการดําเนินงานและปรับปรุงกิจกรรม/โครงการในระบบ DOC  

5. จัดทําบันทึกรายงาน และหนารายงานจากระบบสําหรับใช เปนขอ มูลประจํา ทุกเดือน  

(ภายในวันท่ี 25ของเดือน) /เสนอหัวหนากลุมยุทธศาสตร และผูอํานวยการหนวยงาน 

- กรณี ขอมูลจะแสดงเปนปจจุบันเม่ือมีการบันทึกแลวจะไมสามารถดูขอมูลเดิมได 

- จัดพิมพเปนเอกสารทุกครั้ง เม่ือมีการบันทึกหรือเปลี่ยนแปลงขอมูล เพ่ือเปนหลักฐานใน 

การดําเนินงาน 

6.2 แผนภูมิการทํางาน (FLOW CHART) : การรายงานแผน-ผลการเบิกจายในระบบ DOC 

 
 



รายงานผลการติดตามกำกับตัวช้ีวัด 2.4 ประจำเดือน กรกฎาคม 256๔ 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศมีกิจกรรมการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2564 ทั้งหมด ๑๐ กิจกรรม ในเดือน กรกฎาคม 

ไดม้ีการดำเนินการทั้งหมด 7 กิจกรรม รายละเอียดการดำเนินการในเดือนนี้ปรากฏดังตาราง 

กิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ หลักฐาน 

ต.
ค.

63
 

พ.
ย.

63
 

ธ.ค
.6

3 

ม.
ค.

64
 

ก.
พ.

64
 

มี.
ค.

64
 

เม
.ย

.6
4 

พ.
ค.

64
 

มิ.
ย.

64
 

ก.
ค.

64
 

1. แสดงผลงานที่เรามีที่
สอดคล้องกับหน่วยงาน 

๑ ครั้ง    √       
  

2. วิเคราะห์ Gap โดยใช้ 
SWOT และแผนปฏิบัติ
การขับเคลื่อน 

๑ ครั้ง    √       
  

3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมี
ผลงานการจัดการความรู้ 
อย่างน้อยคนละ ๑ เรื่อง 
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
และภารกิจของหน่วยงาน 

๑๒ คน    √ √ √ √ √ √ √ 

- ได้ดำเนินการเรียบร้อยตามแผน  - ผลงานการจัดการความรู้
ของเจ้าหน้าที่ตามหน้าที่
ความรับผิดชอบและภารกิจ
ของหน่วยงาน (Link) 

4. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใน
หน่วยงานและนำมา
เผยแพร่ในระบบ 

๑๐ ครั้ง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

- ได้ดำเนินการแล้ว 10 ครั้ง ตาม
แผน 

- มีการทำหนังสือแจ้งเวียนสรุป
ประชุมเชิงปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานรับทราบ จำนวน 2 
เรื่อง ได้แก่ (1) การใช้งานระบบ
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหาร

- สรุปผลรายงานจากการ
ประชุม อบรม สัมมนาของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
(Link) 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/dmkm64
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers
PRO
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กิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 
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ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 
(2) การสร้างความตระหนักในการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือดำเนินการ
ให้สอดคล้องกับ พรบ.คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

5. จัดโครงการอบรม 
Journal Club 

๘* ครั้ง √  √  √ √ √ √ √ √ 

- ได้ดำเนินการแล้ว 8 ครั้ง ตาม
แผน 

- มีการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
(Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ 
22 กรกฎาคม ๒๕๖4 เวลา 
๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ณ ห้อง
ประชุมกลุ่มอนามัยวัยทำงาน 
อาคาร 7 ชั้น 5  

หมายเหตุ: *๑ ปีงบประมาณ มีการจัด
โครงการอบรม Journal Club ทัง้หมด ๑๒ 
ครั้ง แต่เนื่องจากสถานการณโ์รคตดิเช้ือไวรสั
โคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการจัด
โครงการอบรม Journal Club ทำให้จำนวน
ครั้งท่ีจัดมีจำนวนลดลงและต้องเลือ่นการจัด
ออกไป เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม ตาราง
กำหนดการและหัวข้อโครงการอบรม 

- เอกสารประกอบประชุม/
เอกสารบทคัดย่อ/ภาพข่าว
กิจกรรมการจัดกิจกรรม
สัมมนาวิชาการ (Journal 
Club) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 7 
(Link) 

- เอกสารประกอบประชุม/
เอกสารบทคัดย่อ/ภาพข่าว
กิจกรรมการจัดกิจกรรม
สัมมนาวิชาการ (Journal 
Club) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 8 
(Link) 

หมายเหตุ: หลักฐานในรอบเดือน
มิถุนายน นำส่งในรอบนี้ เนื่องจาก

https://cic.anamai.moph.go.th/th/jc64/204653
https://cic.anamai.moph.go.th/th/jc64/204654


กิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ หลักฐาน 

ต.
ค.

63
 

พ.
ย.

63
 

ธ.ค
.6

3 

ม.
ค.

64
 

ก.
พ.

64
 

มี.
ค.

64
 

เม
.ย

.6
4 

พ.
ค.

64
 

มิ.
ย.

64
 

ก.
ค.

64
 

Journal Club ปีงบประมาณ ๒๕64 
สามารถดูได้ที่ (Link) 

การจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
(Journal Club) ครั้งท่ี 7 จัดขึ้นหลัง
วันประชุมประจำเดือนของศูนย์
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

6. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
รายงานผลการไปศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม 
สัมมนา หรือปฏิบัติ 
งานวิจัย ณ ต่างประเทศ
ของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย 

๒ ครั้ง     √     √ 

- ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลรายงานผลการไปศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา 
หรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ 
ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรม
อนามัย ตามข้อเสนอแนะจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการ
ข้อมูลและความรู้ของหน่วยงาน   
(Link: หน้า 3)  

- รายงานการปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลรายงานผลการไป
ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 
ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติ 
งานวิจัย ณ ต่างประเทศ
ของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย 
รอบ 5 เดือนหลัง (Link) 

- เอกสารโครงการจัดจ้าง
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
ต่างประเทศ ศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 
(Link) 

7. พัฒนาระบบข้อมูลความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

๒ ครั้ง     √     √ 

- ได้ดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูล
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ตาม
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการจัดการข้อมูลและความรู้
ของหน่วยงาน (Link: หน้า 3) 

- รายงานการพัฒนาระบบ
ข้อมูลความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ รอบ 5 เดือนหลัง 
(Link) 

https://drive.google.com/file/d/1JaxHJFXRWw91sw4LA2hf3yLVqL7ANfhJ/view?usp=sharing
https://cicold.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/2_4/%E0%B8%A3%E0%B8%87.%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%20%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.64.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/2_4/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%20(5%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87).pdf
https://cicold.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/2_4/%E0%B8%A3%E0%B8%87.%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%20%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.64.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/2_4/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.%20(5%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87).pdf
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- เอกสารโครงการจัดจ้าง
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
ต่างประเทศ ศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 
(Link) 

8. ทบทวนและวิเคราะห์ รอบ 
5 เดือนแรก 

๑ ครั้ง      √     
  

9. สรุปผลการดำเนินงานและ
การประเมินผลการ
ดำเนินงานพร้อมสรุป
บทเรียน 

๑ ครั้ง          √ 

- มีการสรุปผลการดำเนินงานจาก
แผนทั้งหมด และประเมินผลการ
ดำเนินงานพร้อมสรุปบทเรียน  

- รายงานผลการดำเนินงาน
และการประเมินผลการ
ดำเนินงานพร้อมสรุป
บทเรียนการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (Link) 

10. Outcome มีเอกสาร
แสดงผล (รางวัลเลิศรัฐ)                                                                                                             

๑ ครั้ง          √ 

- มีแผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนา
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/
นวัตกรรมที่สำคัญและจำเป็นต่อ
ภารกิจหน่วยงาน 

- ผลงานของศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ“ไม่ผ่าน” การ
พิจารณา 

- แผนดำเนินการสร้างหรือ
พัฒนาผลงานวิจัย/ผลงาน
วิชาการ/นวัตกรรมที่สำคัญ
และจำเป็นต่อภารกิจ
หน่วยงาน (Link) 

- แบบฟอรมสมัครประเภท
นวัตกรรมการบริการ 
รางวัลเลิศรัฐ (ศรป.) (Link) 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/2_4/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%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%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%A7%202.4.pdf
https://cic.jigsawgroups.work/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_1/2_4/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/2_4/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%20(%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.).pdf


หลักฐานอ้างอิงของเดือนกรกฎาคม 
1. ตารางกำหนดการและหัวข้อโครงการอบรม Journal Club ปีงบประมาณ ๒๕64 สามารถดูได้ที่ (Link) 
2. แบบฟอรมสมัครประเภทนวัตกรรมการบริการ รางวัลเลิศรัฐ (ศรป.) (Link) 
3. ผลงานการจัดการความรู้ของเจ้าหน้าที่ตามหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจของหน่วยงาน (Link)   
4. แผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน (Link) 
5. สรุปผลรายงานจากการประชุม อบรม สัมมนาของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (Link) 
6. รายงานการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย รอบ 5 

เดือนหลัง (Link) 
7. รายงานการพัฒนาระบบข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ รอบ 5 เดือนหลัง (Link) 
8. รายงานผลการดำเนินงานและการประเมินผลการดำเนินงานพร้อมสรุปบทเรียนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Link) 
9. เอกสารโครงการจัดจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลต่างประเทศ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (Link)  
10. เอกสารประกอบประชุม/เอกสารบทคัดย่อ/ภาพข่าวกิจกรรมการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 7 (Link) 
11. เอกสารประกอบประชุม/เอกสารบทคัดย่อ/ภาพข่าวกิจกรรมการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 8 (Link) 

 

สามารถดูรายละเอียดการดำเนินงานของรอบ 5 เดือนหลังทั้งหมด ได้ที ่https://bit.ly/3hX2yhy (Link) 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1JaxHJFXRWw91sw4LA2hf3yLVqL7ANfhJ/view?usp=sharing
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/2_4/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%20(%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.).pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/dmkm64
https://cic.jigsawgroups.work/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_1/2_4/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/2_4/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%20(5%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87).pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/2_4/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.%20(5%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87).pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/2_4/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%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%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%A7%202.4.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/jc64/204653
https://cic.anamai.moph.go.th/th/jc64/204654
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/2_4/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%202.4%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%20(5%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87).pdf


รายละเอียดเอกสารแนบหมายเลข 7 

รายงานติดตามกํากับผลการดําเนินงานตามแผนการขับเคล่ือน 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการท่ีบรรลุเปาหมาย  

ประจําเดือน กรกฎาคม 2564 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2564 (รอบ 5 เดือนหลัง) ผลการดําเนินงาน 

เดือน กรกฎาคม 2564  

 มีกิจกรรมตามแผนท้ังหมด 18 กิจกรรม แผนการดําเนินงานจํานวน 768 กิจกรรม กิจกรรมบรรลุผลตาม

เปาหมาย 15 กิจกรรม ผลการดําเนินงานจํานวน 702 กิจกรรม และไมบรรลุ เปาหมาย 3 กิจกรรม  

ผลการดําเนินงาน จํานวน 126 ผลการดําเนินงาน โครงการดังตอไปนี้ 

 โครงการบริหารจัดการหนวยงาน 

กิจกรรมท่ี 1.4. การพัฒนาบุคลากร การประชุม อบรม สัมมนา (คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

และคาใชจายในการเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ของผูอํานวยการและเจาหนาท่ีศูนยความรวมมือ

ระหวางประเทศ, คาลงทะเบียน, คาผานทางพิเศษ)  

เนื่องจาก เดือน ก.ค. ไมมีบุคลากรเดินทางไปราชการนอกสถานท่ีเนื่องจากสถานการณการการ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายระเอียดท่ีแนบมาพรอมนี้ 

 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานความรวมมือระหวางประเทศภายใตกรอบความรวมมือตางๆ 

       กิจกรรมท่ี 3.5 ประชุมประจําเดือนของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

เนื่องจาก เนื่องจากระยะเวลาการดําเนินงาน ไมเปนตามแผนท่ีกําหนดไว อยูระหวางดําเนินงานใน

เดือน กรกฎาคม 2564 

     กิจกรรมท่ี 3.6 ประชุมเตรียมการเพ่ือจัดทําเอกสารการดําเนินงานของกรมอนามัยในสถานการณการ  

     ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

     เนื่องจาก การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว  

 

ดาวนโหลดลิงคขอมูลผลการดําเนินงาน ณ  ก.ค. 64 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/2_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%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81.%E0%B8%84.64.pdf
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รายงานผลการติดตามก ากับตัวช้ีวัดประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
ตัวช้ีวัด 1.40 ประเทศไทยมีบทบาทหน้าที่ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติและรองรับการพัฒนาประเทศ จ านวนครั้งที่มีการน าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม 
 

แผนการขับเคลื่อนตัวช้ีวัดในเดือนกรกฎาคม มีดังนี ้
 

ระยะเวลา กิจกรรม ผลผลิต (Output) หลักฐาน 
กรกฎาคม 
2564 

1) การประชุมประจ าเดือน
ของศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

2) รวบรวมผลผลิตและ
หลักฐานต่างๆ เพื่อรายงาน
ตัวช้ีวัดรอบ 5 เดือนหลัง 

- แนวทางการด าเนินงานของตัวช้ีวัด 

ติดตามการขับเคลื่อน  
- ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

- หลักฐานต่างๆ เพื่อรายงานตัวช้ีวัด
รอบ 5 เดือนหลัง 

- รายงานการประชุมประจ าเดือนของ ศรป. 
- รายงานผลการด าเนินการรอบ 5 เดือนหลัง 

 
 
จึงขอรายงานผลการปฏิบตัิงานในเดือนกรกฎาคม 2564 ดังต่อไปนี้ 

1.  รายงานการประชุมประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 ของ ศรป. สามารถดูข้อมูลไดต้ามเอกสารด้านบนนี ้(หรือลิงก์ 
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting เลือกสรุปการประชุมประจ าเดือนกรกฎาคม 2564) 

2. รวบรวมผลผลติและหลักฐานต่างๆ เพื่อรายงานตัวช้ีวัดรอบ 5 เดือนหลัง 
การด าเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง ตั้งแต่เดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2564 มีดังน้ี 
 

กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจริง 

เดือนที่จัดกิจกรรม 

การประชุมประจ าเดือนของศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

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

5 ครั้ง (ทุกเดือน) 5 ครั้ง  มี.ค. – ก.ค. 64 เดือนละ 1 ครั้ง 

การประชุม ASEAN Health Cluster 1: Promoting 
Healthy Lifestyle  
https://bit.ly/3Ai6a40  

1 ครั้ง (มี.ค. 64) 1 ครั้ง ต.ค. 63 เนื่องจากย้ายมาจากมี.ค. 
63 และในปีน้ี มีแนวโน้มจะย้าย
ไปจัดช่วงสิ้นปี 64 

ปรับแผนปฏิบัติการเนื่องจากได้รบัผลกระทบจาก COVID-
19 
https://bit.ly/2TW7UjU  

1 ครั้ง (เม.ย. 64) 1 ครั้ง  เม.ย. 64 

การประชุมเตรยีมการส าหรับการประชุมความร่วมมือทวิ
ภาคีไทย-ลาว ครั้งท่ี 1 
https://bit.ly/3jwxlRS  

1 ครั้ง (เม.ย. 64) 1 ครั้ง  
 

เม.ย. 64 

การประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมยัที่ 74 (World Health 
Assembly: WHA74) 
https://bit.ly/3Cq5fRc  

1 ครั้ง (พ.ค. 64)  1 ครั้ง  พ.ค. 64 

การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านตา่งประเทศ 

https://bit.ly/3lzhjt5  
1 ครั้ง (มิ.ย. 64) 1 ครั้ง  มิ.ย. 64 โดยปรับแผนมาจาก

เดือน มี.ค. 64  

https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting
https://bit.ly/3Ai6a40
https://bit.ly/2TW7UjU
https://bit.ly/3jwxlRS
https://bit.ly/3Cq5fRc
https://bit.ly/3lzhjt5
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Output ที่ก าหนดไว้ ได้แก่  
1. มีจ านวนผลผลิตครบตามจ านวนมาตรการทีก่ าหนด 

ผลลัพธ์ที่ได:้ มีจ านวนผลผลิตครบตามจ านวนมาตรการที่ก าหนดไว้ 100% ตามที่รายงานไว้ข้างต้น 
  2.   มีจ านวนผลผลิตครบตามที่ก าหนดในแผนการขับเคลื่อน  
    - มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ข้อริเริ่ม ข้อพิจารณา นโยบาย มาตรฐาน ที่สามารถน าไปใช้ หรือสนับสนนุ
การด าเนินงานต่างประเทศได้ อยา่งน้อย 1 เรื่อง และมีการน าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ข้อรเิริ่ม ข้อพิจารณา มาตรฐาน ด้าน
การส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดล้อม ท่ีได้รับการยอมรบั ในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ได้ อย่างน้อย 1 ครั้ง 
    ศรป. ขอแจ้งผลการด าเนินงาน ไดแ้ก ่การน าเสนอผลการประชุมสมชัชาอนามัยโลก สมัยที่ 
74 (World Health Assembly: WHA74) เข้าสู่การประชุมกรมอนามัย ครั้งท่ี 10/2564 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อ
รายงานผลการประชุม ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายดา้นส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และน าข้อเสนอแนะน าเชิงนโยบาย/
ข้อริเริ่มไปปรับใช้ ตามวาระต่างๆ ในเอกสารตามลิงก์ต่อไปนี้ https://bit.ly/3fC11Mx 
 
Outcome ที่ก าหนดไว้ มีการเปลี่ยนแปลง จากเดิม ได้แก่ 
  ระดับความส าเร็จของบทบาทไทยในการก าหนดบรรทัดฐานและมาตรฐานระหว่างประเทศ ในระหว่างปี 61-65 มาก
ขึ้น/ดีขึ้น จากเดิมร้อยละ 5-10   
 เปลี่ยนเป็น 
 มีรายงานสรุปผลการด าเนินงาน (ข้อมลู/โครงการ/ กิจกรรมที่สอดคล้อง/มาตรฐาน/ความร่วมมือ) ตามแผนแม่บท
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ  ได้ทันตามก าหนดเวลา และครบตามจ านวนที่ได้รับการร้องขอ คิดเป็นร้อยละ 100 
 ตามที่รายงานไว้ในเอกสารสรุปข้อมูลฉบับน้ี การด าเนินงานตัวช้ีวัด 1.40 ประเทศไทยมีบทบาทหน้าที่ในด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติและรองรับการพัฒนาประเทศ (จ านวนครั้งท่ีมีการน าเสนอ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม) ศรป. ได้ด าเนินการครบตามที่วางไว้ 100% โดย
กิจกรรมทีด่ าเนินการหลักคือการประชุมสองรายการ ได้แก่ การประชุม ASEAN Health Cluster 1 และการประชุมสมัชชาอนามัย
โลก สมัยที่ 74 (World Health Assembly: WHA74) ตามรายงานข้างต้น มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นด้านการต่างประเทศ โดยเฉพาะข้อ ๓.๓ แผนย่อยการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ และข้อ 3.4 แผนย่อยการส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก (อ้างอิง https://bit.ly/3xnUsD3) 
ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการตอบช้ีวดัดา้นการต่างประเทศ ทีก่ระทรวงการตา่งประเทศ เปน็ผูร้ับผิดชอบอีกด้วย 
 ทั้งนี้ สามารถดสูรุปผลการด าเนินงาน Outcome ได้ตามลิงก์นี้ต่อไปนี้ https://bit.ly/3yCd2sL  
  
 

รายงานโดย 
นายพศิน พิริยหะพันธ์ุ 

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตัิการ 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

https://bit.ly/3fC11Mx
https://bit.ly/3xnUsD3
https://bit.ly/3yCd2sL
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รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัด 1.41 จำนวนกรอบความรวมมือและบันทึกขอตกลงรวมกัน (เรื่อง) 

ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 

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

ในเดือนกรกฎาคม 2564 ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (ศรป.) ไดดำเนินกิจกรรม 

ตามแผนขับเคลื่อนตัวช้ีวัด ดังน้ี 

กิจกรรมที่มีแผนดำเนินงานในเดือนกรกฎาคม 2564 

1. เขารวม หรือสนับสนุน/อำนวยความสะดวกบุคลากรกรมอนามัยในการเขารวมการประชุม/หารือ

ระหวางประเทศ

ระยะเวลาดำเนินการตามแผนขับเคลื่อน: ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564 (สนับสนุนการเขารวมประชุม

ตลอดทั้งป ทั้งนี้ ยังไมสามารถกำหนดแผนการประชุมที่แนนอนได เนื่องจากไมสามารถระบุไดวาในแตละ

เดือนจะมีการประชุม การเขาเยี่ยมคารวะ หรือการหารือระหวางประเทศรายการใดบาง)

เปาหมาย: 5 ครั้ง (ดำเนินการแลว 10 ครั้ง ดำเนินการจริงไดสูงกวาเปาหมายที่ต้ังไว)

ผลการดำเนินกิจกรรม:

1.1 การประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยกับองคการอนามัยโลก 

(WHO CCS) ค.ศ. 2022 – 2026 

ศรป. ไดเขารวมและประสานหนวยงานสังกัดกรมอนามัยที่เกี่ยวของใหเขารวมการประชุม

เพื ่อชี ้แจงการจัดทำขอเสนอแผนงานภายใตยุทธศาสตรความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยกับ 

องคการอนามัยโลก (WHO CCS) ค.ศ. 2022 – 2026 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบ 

การประชุมออนไลน โดยยุทธศาสตร WHO CCS จะเปนยุทธศาสตรหลักในการกำหนดทิศทาง 

ความรวมมือระหวางไทยกับองคการอนามัยโลกในอีก 5 ปขางหนา กระบวนการหารือเพื่อคัดเลือก

ประเด็นสำคัญ (Priority Areas) ที่จะบรรจุในแผนยุทธศาสตร WHO CCS จึงมีความสำคัญอยางมาก 

จากการประชุม กรมอนามมัยไดตอบรับเปนผูประสานหลัก (focal point) ใน 2 ประเด็น ไดแก 

Area 6 Specific population groups (e.g. children, women, elderly) (สำนักอนามัยผูสูงอายุ) 

แ ล ะ  Area 7 Urban health, in particular BKK and big cities, and/or air pollution ( ส ำ นั ก

อนามัยสิ่งแวดลอม และกองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ) โดยตอจากนี้หนวยงานผูประสานหลัก 

จะประสานหนวยงานที ่เกี ่ยวของเพื ่อรวมกันจัดทำขอเสนอแผนงานเสนอตอฝายเลขานุการฯ 

ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ตอไป รายละเอียดปรากฏดังเอกสารตาม link ดานลาง 

Link หลักฐาน: https://bit.ly/3Akb1lp  

เอกสารแนบหมายเลข 9

https://bit.ly/3Akb1lp
PRO
Text Box
เอกสารแนบหมายเลข 8



-2- 

 
1.2 การประชุมหารือระดับประเทศเพื ่อพัฒนาแผนงานของ UNFPA (Country Cooperation 

Programme: CPD) ฉบับที่ 12 ค.ศ. 2022 – 2026 

ศรป. มีสวนรวมในการประชุมหารือระดับประเทศเพ่ือพัฒนาแผนงานของ UNFPA (Country 

Cooperation Programme: CPD) ฉบับที่ 12 ค.ศ. 2022 – 2026 ทุกขั้นตอน ตั้งแตการประสาน

ผูบริหารเพื่อพิจารณาตอบรับใหกรมอนามัยเปนเจาภาพรวมในการประชุม ไปจนถึงการประสาน

หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจัดเตรียมขอมูลและสงผูแทนเขารวมประชุม รวมถึงการเขารวมประชุม 

ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ผานรูปแบบการประชุมออนไลน ทั้งนี้ แผนงาน CPD ของ UNFPA  

จะเปนเครื ่องมือหลักในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานความรวมมือระหวางประเทศไทย 

กับ UNFPA ในอีก 5 ปขางหนา ผลลัพธที่ UNFPA จะเนนการดำเนินงานในประเทศไทยในระยะ 5 ปถัดไป 

คือ การลดความตองการวางแผนครอบครัวที ่ไมไดรับการตอบสนอง (Reduce unmet need for 

family planning) และการแกปญหาความรุนแรงทางเพศ (Address gender-based violence)  

โดยหลังจากนี้ UNFPA จะนำขอคิดเห็นที่ไดจากการประชุมไปปรับปรุงแผน CPD กอนแจงเวียนไปยัง

ประเทศสมาชิกสหประชาชาติตอไป รายละเอียดปรากฏดังเอกสารตาม link ดานลาง 

 Link หลักฐาน: https://bit.ly/3jQIu0j  

1.3 การประชุมหารือเพื่อพฒันาแผนงานของ UNDP (UNDP Country Programme) ค.ศ. 2022 – 2026 

ศรป. เขารวมการประชุมหารือเพื ่อพัฒนาแผนงานของ UNDP ในประเทศไทย (UNDP 

Country Programme) ค.ศ. 2022 – 2026 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ผานรูปแบบการประชุมออนไลน 

โดยแผนงานของ UNDP มีลักษณะเปนหัวหัวขอการพัฒนาอยางกวางๆ ซึ่งจะเปนเครื่องมือกำหนด 

ทิศทางการดำเนินงานของ UNDP ในประเทศไทยใน 5 ปข างหนา เชน การพัฒนานโยบาย 

เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และคำนึงถึงความเสมอภาคทางเพศ 

การเพิ่มความตระหนักและศักยภาพในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนและความเทาเทียมในการเขาถึง

บริการ การเสริมพลังประชากรกลุ มเปราะบางและกลุ มดอยโอกาส โดยเฉพาะผู หญิง วัยรุน  

กลุมผูมีความหลากหลายทางเพศ ฯลฯ เปนตน รายละเอียดปรากฏดังเอกสารตาม link ดานลาง  

Link หลักฐาน: https://bit.ly/3Crmx0b  

 

2. ทำรายงานสรุป (one page) การติดตามความคบืหนาการดำเนินงานตัวชี้วัดทกุเดือน 

ระยะเวลาดำเนินการตามแผนขับเคลื่อน: ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564  

เปาหมาย: 10 ครั้ง (ดำเนินการแลว 10 ครั้ง ดำเนินการจริงไดครบตามเปาหมายที่ต้ังไว) 

ผลการดำเนินกิจกรรม: ดำเนินการสรุปรายงานผลการติดตามกำกับตัวช้ีวัด 1.41 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 

ไดตามเปาหมาย 

หลักฐาน: เอกสารฉบับน้ี 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3jQIu0j
https://bit.ly/3Crmx0b
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กิจกรรมที่มีการปรับแผนดำเนินงาน 

3. สรุปและวิเคราะหผลผลติ (output) และผลลพัธ (outcome) ของการดำเนนิงานตัวชี้วัดทกุ 5 เดือน 

ระยะเวลาดำเนินการตามแผนขับเคลื่อน: กุมภาพันธ –  กันยายน 2564 (แผนดำเนินงาน มี.ค. และ ก.ย. 64) 

สาเหตุที่ปรับแผนการดำเนินงาน: เนื่องจากกลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) แจงใหหนวยงานรายงานผล

การติดตามการดำเนินงานตัวช้ีวัดประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งถือเปนการรายงานผลครั้งสุดทายสำหรับ 

รอบ 5 เดือนหลัง ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ศรป. จึงเห็นวาควรปรับแผนการสรุปและวิเคราะหผลผลิต

และผลลัพธของการดำเนินงานตัวชี้วัด โดยเลื่อนจากเดือนกันยายน 2564 เปนเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อนำ

ผลสรุปที่ไดไปพัฒนาการดำเนินงานในปงบประมาณถัดไป 

เปาหมาย: 2 ครั้ง (ดำเนินการแลว 2 ครั้ง ดำเนินการจริงไดครบตามเปาหมายที่ต้ังไว) 

ผลการดำเนินกิจกรรม: ดำเนินการสรุปและวิเคราะหผลผลิต (output) และผลลัพธ (outcome) รอบ  

5 เดือนหลัง ไดตามเปาหมาย รวมถึงไดสรุปภาพรวมการดำเนินงานตัวช้ีวัดในปงบประมาณ 2564 ดวย 

Link หลักฐาน: https://bit.ly/2VDds3N   

 

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

จัดทำโดย 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

กรกฎาคม 2564 

 

หมายเหตุ: ไดมีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดในที่ประชุมประจำเดือนของ ศรป. ดวยแลว 

https://bit.ly/2VDds3N


รายงานผลการติดตามกำกับตัวช้ีวัด 1.43 ประจำเดือน กรกฎาคม 256๔ 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศมีกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพบุคล ากรระดับหน่วยงานด้านต่างประเทศ ทั้งหมด ๑๐ กิจกรรม       

ในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้มีการดำเนินการทั้งหมด 4 กิจกรรม รายละเอียดการดำเนินการในเดือนนี้ปรากฏดังตาราง 

กิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ หลักฐาน 

ต.
ค.

63
 

พ.
ย.

63
 

ธ.ค
.6

3 

ม.
ค.

64
 

ก.
พ.

64
 

มี.
ค.

64
 

เม
.ย

.6
4 

พ.
ค.

64
 

มิ.
ย.

64
 

ก.
ค.

64
 

1. วิเคราะห์ ความต้องการ
และประเด็นที่ต้องการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ระดับหน่วยงานด้าน
ต่างประเทศ 

๑ ครั้ง √          

  

2. ประชุมประจำเดือนของ
ศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

๑๐ ครั้ง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

- ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วตาม
แผน  

- มีการจัดการประชุม วันที่ 30 
กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-
14.๓0 น. ณ ศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ อาคาร ๖ ชั้น ๔ 
กรมอนามัย  

- ในการประชุมครั้งนี้อยู่ในวาระที่ ๕ 
เรื่องพิจารณา   
     ข้อ ๕.๑ ติดตามการ
ดำเนินงาน และวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงาน ตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการ ศูนย์ความร่วมมือ

- รายงานการประชุมศูนย์
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ฉบับนี้ 
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กิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ หลักฐาน 

ต.
ค.

63
 

พ.
ย.

63
 

ธ.ค
.6

3 

ม.
ค.

64
 

ก.
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ระหว่างประเทศ กรมอนามัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

3. ประชุมคณะกรรมการด้าน
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ กรมอนามัย ๓ ครั้ง    √     √  

หมายเหตุ: มีการปรับแผนให้เหลอืการจัด
ประชุม 3 ครั้ง ได้แก่ มกราคม มถิุนายน 
และกันยายน ดังนั้น การรายงานผลการ
ติดตามกำกับตัวช้ีวัดประจำเดือน สำหรับ
กิจกรรมนี้จึงได้ดำเนินการครบแลว้ 

 
 
 

4. ประชุมคณะกรรมการ
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
(Journal Club)  

๒ ครั้ง √   √       
  

5. สร้างแบบประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรระดับหน่วยงาน
ด้านต่างประเทศ  

4 ชุด  √         

  

6. จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
(Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔  

๘* ครั้ง √  √  √ √ √ √ √ √ 

- ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วตาม
แผน  

- มีการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
(Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ 
22 กรกฎาคม ๒๕๖4 เวลา 

- ภาพข่าวกิจกรรม การจัด
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
(Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
ครั้งที่ 7 (Link) 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/jc64/204653


กิจกรรม เป้าหมาย 
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๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมกลุ่มอนามัยวัยทำงาน 
อาคาร 7 ชั้น 5  

หมายเหตุ: *๑ ปีงบประมาณ มีการจัด
โครงการอบรม Journal Club ทัง้หมด ๑๒ 
ครั้ง แต่เนื่องจากสถานการณโ์รคตดิเช้ือไวรสั
โคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการจัด
โครงการอบรม Journal Club ทำให้จำนวน
ครั้งท่ีจัดมีจำนวนลดลงและต้องเลือ่นการจัด
ออกไป เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม ตาราง
กำหนดการและหัวข้อโครงการ อบรม 
Journal Club ปีงบประมาณ ๒๕64 
สามารถดูได้ที่ (Link) 

- ภาพข่าวกิจกรรม การจัด
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
(Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
ครั้งที่ 8 (Link) 

หมายเหตุ: หลักฐานในรอบเดือน
มิถุนายน นำส่งในรอบนี้ เนื่องจาก
การจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
(Journal Club) ครั้งท่ี 7 จัดขึ้นหลัง
วันประชุมประจำเดือนของศูนย์
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 

7. จัดทำรายงานสรุปผลจัด
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
(Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
รอบ ๕ เดือน  

๒ ครั้ง     √     √ 

- ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วตาม
แผน  

- มีการเขียนรายงานสรุปผลจัด
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal 
Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
256๔ รอบ ๕ เดือน โดยสรปุ
ภาพรวมของโครงการ รวบรวม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ 

- รายงานสรุปผลการจัด
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
(Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
รอบ ๕ เดือนหลัง (Link) 

https://drive.google.com/file/d/1JaxHJFXRWw91sw4LA2hf3yLVqL7ANfhJ/view?usp=sharing
https://cic.anamai.moph.go.th/th/jc64/204654
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/1_43/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20(Journal%20Club)%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%205%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87.pdf
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 
และข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 

8. จัดโครงการอบรมเพ่ือ
พัฒนามืออาชีพด้าน
ต่างประเทศสู่ DOH 4.0  

๒ ครั้ง   √   √     
  

9. จัดทำรายงานสรุปผลจัด
โครงการอบรมเพ่ือพัฒนา
มืออาชีพด้านต่างประเทศ
สู่ DOH 4.0  

๒ ครั้ง    √   √    

  

10. ทบทวนและวิเคราะห์การ
ดำเนินงานตัวชี้วัดทุก 5 
เดือน ๒ ครั้ง     √     √ 

- ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วตาม
แผน 

- มีการทบทวนและวิเคราะห์การ
ดำเนินงานตัวชี้วัดรอบ 5 เดือน
หลัง 

- รายงานการทบทวนและ
วิเคราะห์การดำเนินงาน 5 
เดือนหลัง (Link)  

หลักฐานอ้างอิงของเดือนกรกฎาคม 
1. ตารางกำหนดการและหัวข้อโครงการอบรม Journal Club ปีงบประมาณ ๒๕64 (Link) 
2. ภาพข่าวกิจกรรม การจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครัง้ที่ 7 (Link) 
3. ภาพข่าวกิจกรรม การจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 8 (Link) 
4. รายงานการทบทวนและวิเคราะห์การดำเนินงาน 5 เดือนหลัง (Link) 
5. รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ รอบ ๕ เดือนหลัง (Link) 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/1_43/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%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%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%201.43%20(%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%205%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87).pdf
https://drive.google.com/file/d/1JaxHJFXRWw91sw4LA2hf3yLVqL7ANfhJ/view?usp=sharing
https://cic.anamai.moph.go.th/th/jc64/204653
https://cic.anamai.moph.go.th/th/jc64/204654
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/1_43/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%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%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%201.43%20(%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%205%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87).pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/1_43/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20(Journal%20Club)%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%205%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87.pdf


ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการดำเนินงานของรอบ 5 เดือนหลังทั้งหมด ได้ที่ https://bit.ly/2Sbf8zl (Link) 

สำหรับ Outcome เดิม ของตัวชี้วัดที่ 1.43 คือ “ระดับความสำเร็จของไทยในเวทีระหว่างประเทศ (อาทิจำนวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทยได้รับการรับรองใน
เวที/องค์การระหว่างประเทศ ประเทศไทยและคนไทยได้รับการเลือกตั้ง/ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ) ในระหว่างปี 61 - 65 มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิมร้อยละ 5 -10” ซึ่ง
เป็นข้อมูลจากรายงานของกระทรวงการต่างประเทศ แต่รายงานยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเดิมในรอบการประเมิน 5 เดือนหลัง จึงทำให้ตัวชี้วัดไม่สามารถประเมินไปถึงใน
ระดับที่ ๕ ได้ตามเงื่อนเวลาได้ จึงจะขอปรับผลลัพธ์ค่าเป้าหมายระดับที่ ๕ Outcome ของตัวชี้วัด ๑.๔๓ เป็น “(1) มีระดับความพึงพอในต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลกร
กรมอนามัยด้านต่างประเทศได้ระดับ 5” และ “(2) มีรายงานสรุปผลการดำเนินงาน (ข้อมูล/โครงการ/ กิจกรรมที่สอดคล้อง/มาตรฐาน/ความร่วมมือ) ตามแผนแม่บท
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ ที่ทำได้ทันตามกำหนดเวลา และครบตามจำนวนที่ได้รับการร้องขอ คิดเป็นร้อยละ 100”  

1. ระดับความพึงพอในต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลกรกรมอนามัยด้านต่างประเทศได้ระดับ 5 
 ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดที่ 1.43 ได้มากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ระบุว่าต้องได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงถือว่าระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนาศั กยภาพบุคลกร

กรมอนามัยด้านต่างประเทศอยู่ในระดับ 5 โดยความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0 ได้ร้อยละ 95 และโครงการ
อบรม Journal Club ได้ร้อยละ 87.50 สามาถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ (Link: หน้า 7-8) 

2. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน (ข้อมูล/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง/มาตรฐาน/ความร่วมมือ) ตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
ต่างประเทศ ที่ทำได้ทันตามกำหนดเวลา และครบตามจำนวนที่ได้รับการร้องขอ คิดเป็นร้อยละ 100 (Link) 

  ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศมี 2 โครงการ ที่ สามารถทำได้ทันตาม
กำหนดเวลา และครบตามจำนวนที่ได้รับการร้องขอ คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่ (1) โครงการอบรมเพื่อพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0 และ (2) โครงการ
อบรม Journal Club ซึ่งทั้ง 2 โครงการสามารถตอบโจทย์แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นต่างประเทศ เป้าหมายแผนย่อยที่ 4 การส่งเสริมสถานะและบทบาทของ
ประเทศไทยในประชาคมโลก ตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของไทยในเวทีระหว่างประเทศ (อาทิ จำนวนข้อเสนอ/ข้อ ริเริ่มของไทยได้รับการรับรองในเวที/องค์การ
ระหว่างประเทศ ประเทศไทยและคนไทยได้รับการเลือกตั้ง/ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ) ได้ ดังนี้  
  โครงการอบรมเพื่อพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0 มีวัตุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยด้านต่างประเทศ มุ่งสู่ กรม
อนามัย 4.0 สร้างและเตรียมความพร้อมบุคลากรสายวิชาการในสาขาต่างๆ ของงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ก้าวสู่เวทีการป ระชุมระดับนานาชาติ
และระดับโลกได้อย่างมืออาชีพ และเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานสาธารณสุขระหว่างประเทศของไทย ซึ่งการดำเนินงานโครงก ารอบรมนี้ สามารถส่งผลให้บุคลากร
กรมอนามัย มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษดีขึ้น และสามารถนำทักษะความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติจริง เช่น ทักษะการนำเสนอ ทัก ษะการออกเสียง การใช้

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_1/1_43/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%941.43(%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%205%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87).pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/1_43/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%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%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%201.43%20(%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%205%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87).pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/1_43/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%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%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%201.43%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%20(%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%205%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87).pdf


ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ต้อนรับและประสานงาน ตลอดจนทักษะอ่ืนๆ ที่จำเป็นสำหรับก้าวเข้าสู่เวทีการประชุมนานาชาติ และการดำเนินงานด้านประต่างประเทศใน
ภาพรวม ทำให้สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันงานในเวทีระดับโลกให้เป็นที่ยอมรับได้  
  โครงการอบรม Journal Club มีวัตุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรกรมอนามัยให้ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
เวทีที่เปิดโอกาสให้บุคลากรกรมอนามัยที่เดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา และไปเป็นวิทยากร ณ ต่างประเทศ ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และ
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และจัดการความรู้ อีกท้ัง ปัจจุบันกรมอนามัยมีกรอบความร่วมมือ
กับนานาประเทศ และได้มีส่วนร่วมในการส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมระดับโลก ดังนั้น การดำเนินงานโครงการอบรมนี้ จึงเป็นการต่อยอดพัฒนาศั กยภาพในการนำเสนอ
ภาษาอังกฤษ ส่งผลให้บุคลากรกรมอนามัยเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีภาพลักษณ์ท่ีดี พร้อมให้ความน่าเชื่อถือในเวทีนานาชาติต่อไป  
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รายงานการตดิตามแผนการด าเนนิการ การพฒันาสถานทีท่ างานนา่อยู ่นา่ท างาน เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติและความสขุของคนท างาน  

(Healthy Workplace Happy for Life) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หนว่ยงาน..ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ  กรมอนามยั 

 
 

โครงการ /กจิกรรม เป้าหมาย  ระยะเวลาด าเนนิการ ผลการปฏบิตังิาน 

1. ประกาศนโยบายการพฒันาสถานทีท่ างานนา่อยู ่นา่ท างาน เสรมิสรา้งคณุภาพ
ชวีติและความสขุของคนท างาน  
(Healthy Workplace Happy for Life) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจ า
หนว่ยงาน 
 

1 ฉบบั  ต.ค. 63 
 

ด าเนนิการแลว้ 

2. แตง่ต ัง้คณะท างานการพฒันาสถานทีท่ างานนา่อยู ่นา่ท างาน เสรมิสรา้งคณุภาพ
ชวีติและความสขุของคนท างาน  
(Healthy Workplace Happy for Life) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจ า
หนว่ยงาน 

1 ฉบบั ต.ค. 63 
 

ด าเนนิการแลว้ 

3. ประกาศวฒันธรรมองคก์รประจ าหนว่ยงาน (MOPH to HEALTH ) 1 ฉบบั ต.ค. 63 
 

ด าเนนิการแลว้ 

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

8 คร ัง้ ธ.ค.63 –  
ก.ค. 64  

สรปุผลการ
ประชุม ศรป. 

5. จดัใหม้บีอรด์ประชาสมัพนัธ ์โดยมขีอ้มลูเผยแพรข่า่วสารใหเ้ป็นปจัจบุนัและกลอ่ง
รบัฟงัความคดิเห็น  

1ชิน้ ต.ค. 63 
 

ด าเนนิการแลว้ 

6. จดัท าแผนการใหค้วามรูด้า้นการสง่เสรมิสขุภาพ อนามยัส ิง่แวดลอ้ม และความ
สมดลุในชวีติการท างาน  5 เร ือ่ง ตอ่ปี 

1 แผน ม.ค.64  ด าเนนิการแลว้ 

7. จดัท าแผนการตรวจสขุภาพประจ าปีและสรปุวเิคราะหผ์ลสขุภาพเพือ่จดักจิกรรม
สง่เสรมิสขุภาพและอนามยัส ิง่แวดลอ้ม  

1 แผน ม.ค.64 ด าเนนิการแลว้ 

8. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย/ประเมนิสมรรถภาพรา่งกาย (โดยกองกจิกรรมทาง
กาย)  

13 คน  ก.พ. 64 
 

ด าเนนิการแลว้ 

9. บคุลากรท าแบบส ารวจความสมดลุในชวีติและความผกูพนัของบคุลากรตอ่องคก์ร 
สรปุผลวเิคราะห ์จดัท าขอ้เสนอในการพฒันาและรายงานผลใหผู้บ้รหิารทราบ 

13 คน ก.พ. 64 
 

ด าเนนิการแลว้ 

10. บคุลากรท าแบบประเมนิความเครยีดดว้ยตนเอง (โดยขอ้มลูจากกรมสขุภาพจติ)  13 คน คร ัง้ที ่1 : ก.พ. 64 
คร ัง้ที ่2 : ก.ค. 64 
 

ด าเนนิการแลว้ 
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โครงการ /กจิกรรม เป้าหมาย  ระยะเวลาด าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 

11. กจิกรรมการสง่เสรมิสขุภาพของบคุลากรในดา้นตา่งๆ 
      11.1  การเขา้รว่มกจิกรรมกา้วทา้ใจ Season 3  
      11.2  กจิกรรมเตน้แอโรบกิวนัจนัทร ์– วนัศกุร ์วนัละ 30 นาท ี(16.00 – 16.30 
น) 
      11.3  กจิกรรมยดืเหยยีด  ระหวา่งวนั  เวลา 11.50 -12.00   และเวลา 14.30-
14.40 น. (10 นาท ี/คร ัง้ ทกุวนัพธุ) 
      11.4  จดัหาอปุกรณ์และสิง่แวดลอ้มทีเ่อ ือ้ตอ่กจิกรรมออก าลงักาย (เครือ่งช ัง่
น า้หนกั กลอ่งอปุกรณ์ปฐมพยาบาล) 
    11.5 ก าหนดใหจ้ดัอาหารวา่งและเครือ่งดืม่ส าหรบัการประชุมประจ าหนว่ยงาน 
เป็นผลไมท้กุคร ัง้ 
     11.6 กจิกรรมใหค้วามรูก้ารดแูลสขุภาพชอ่งปาก สนบัสนนุอปุกรณ์การท าความ
สะอาดชอ่งปาก ใหค้ าแนะน าถงึสทิธสิวสัดกิารของบคุลากรในหนว่ยงานในการเขา้รบั
การบรกิารตามสถานพยาบาลทีต่นเองมสีทิธฯิ 

13 คน ธ.ค.63 –  
ก.ค. 64 

-ด าเนนิการอยา่ง
ตอ่เนือ่ง 
-งดจดักจิกรรมที ่
11.3 เนือ่งจาก 
สถานการการ
ระบาดของโรค
ไวรสัโคโรนา 
COVID-19 ใน
รอบ 5 เดอืนหลงั 

12. จดัท าแผนผงัสถานทีท่ างาน ก าหนดพืน้ทีใ่ชง้านอยา่งชดัเจน  1 แผนผงั ม.ค. 64 ด าเนนิการแลว้ 

13. จดัท าแผนตรวจวดัระดบัแสงในหนว่ยงาน  1 คร ัง้  ก.พ. 64 
 

ด าเนนิการแลว้ 

14. จดักจิกรรม Big Cleaning Day ในวนัที ่15 ของทกุเดอืน 8 คร ัง้ ธ.ค.63 –  
ก.ค. 64 

ด าเนนิการแลว้ 

15. ตดิป้ายแจง้เตอืน ปิด เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ไฟสอ่งสวา่ง ทกุคร ัง้เม ือ่ไมใ่ชง้าน ทกุจดุทีม่ ี
สวติชไ์ฟฟ้า 

ธ.ค.63 –  
ก.ค. 64 

บคุลากร ศรป.
ทกุทา่น 
ด าเนนิการแลว้ 

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

ทกุจดุทีม่ ี
สวติชไ์ฟฟ้า 

ธ.ค.63 –  
ก.ค. 64 

ด าเนนิการแลว้ 

17. จดัท าแผนซอ่มบ ารงุรกัษาเครือ่งปรบัอากาศ ในเดอืน ม.ค. ของทุกปี 1 แผน ม.ค. 64 ด าเนนิการแลว้ 

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

ทกุจดุทีม่ ี
หนา้ตา่ง 

ธ.ค.63 –  
ก.ค. 64 

ด าเนนิการแลว้ 

19. ประกาศยกยอ่งชมเชย และมอบรางวลัโซนพืน้ทีก่ลุม่งานยอดเยีย่ม 1 คร ัง้ตอ่ ปี  ก.ค. 64 ด าเนนิการแลว้ 
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เอกสารแนบหมายเลข 2 

เกณฑส์ิง่แวดลอ้มด ี

มทีีร่องรบัมูลฝอยเพยีงพอ มฝีาปิดมดิชดิ และแยกมูลฝอยอนัตรายออกจากมูลฝอยท ัว่ไป 
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รายงานการประชุม 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี 7/2564 

ในวันท่ี 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. – 14.30 น. 

ณ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ อาคาร 6 ช้ัน 4 กรมอนามัย 

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

ผูมาประชุม 

1. นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ  ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ      ประธาน 

2. นางสาวอัมพร กิตติสยาม   นักวิเทศสัมพันธชํานาญการพิเศษ 

3. นางสาวปนอนงค เครือซา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                          

4. นายพศิน พิริยหะพันธุ    นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

5. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ  นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ   

6. นางสาวมนสินี น้ําจันทร  นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

7. นางสาวสุพัตรา ทางาม   เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

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 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น 

วาระท่ี สาระสําคัญ/มติท่ีประชุม 

1. เรื่องประธานแจง 

    ท่ีประชุมทราบ 

1.1 การประชุมกรมอนามัย ครั้งท่ี 7/2564 เม่ือระหวางวันท่ี 4-9 เมษายน 2564  

ณ โรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยนายแพทยสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย 

อธิบดีกรมอนามัย ประธานการประชุมแจงเรื่องท่ีประชุม ดังนี้ 

1.) อธิบดีกรมอนามัย ขอบคุณผูบริหารท่ีรวมมือกันในการดําเนินงานกรมอนามัย

เปนอยางดีตลอด 6 เดือนหลัง ของปงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยเรงรัดเรื่องท่ีเปน

ภารกิจหลักของกรมอนามัย รวมท้ังการขับเคลื่อนการสราง ศักยภาพกลุมวัย, ยกระดับ

การบริหารจัดการ, การสรางความเขมแข็งดานอนามัยสิ่งแวดลอม, การสราง Health 

Literacy (HL) และชวงรอยตอท่ีกรมอนามัยมีการทบทวนการดําเนินงานดานสงเสริม

สุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดลอม 

2) กรอบวงเงินงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2565 กรมอนามัยไมไดรับการ

จัดสรรงบประมาณหมวดรายจายอ่ืน คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ 

ซ่ึงเปนรับผลกระทบจากสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)  

3) กรอบการตรวจเยี่ยมศูนยอนามัย นายดํารง ธํารงเลาหะพันธุ ผูอํานวยการกอง

แผนงาน นําเสนอวัตถุประสงคของการตรวจเยี่ยม ศูนยอนามัย, กรอบแนวคิดการตรวจ
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เยี่ยม, ประเด็นการตรวจเยี่ยม ประกอบดวยการตรวจเยี่ยมการดําเนินงาน โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพขอศูนยอนามัย และนําเสนอผลการดําเนินงานของศูนยอนามัย โดยมี

ระยะเวลา การตรวจเยี่ยมในชวงเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2564 

4) สถานการณและการดําเนินงานของกรมอนามัยท่ีเก่ียวของกับการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

5) การคัดกรองความเสี่ยงประชาชนดวย Application Save Thai นายดํารง ธํารง

เลาหะพันธุ ผูอํานวยการกองแผนงาน นําเสนอระบบเซฟไทย (SAVETHAI) ซ่ึง

พัฒนาข้ึนเพ่ือใหประชาชน พนักงาน และสถานประกอบการสามารถเขาถึงเพ่ือ

ประเมินความเสี่ยงของตนเอง และสรางความรอบรูในการปองกันและควบคุมการ

แพรกระจาย COVID – 19 อยางรวดเร็ว ทันทวงที ทุกท่ี ทุกเวลา โดยทํางานบน

แพลตฟอรม Web Application และ Mobile Application มีขอเสนอเพ่ือพิจารณา 

ดังนี้ 1) สงมอบใหสํานักสงเสริมสุขภาพเปนเจาภาพหลักในการวางแผนการบริหาร 

และขับเคลื่อนในการใช SAVETHAI 2) มอบสํานัก/กองวิชาการ วางแผนการขับเคลื่อน

การใช SAVETHAI ผานกลุมวัยและ Setting 3) มอบศูนยอนามัยในการนํา SAVETHAI 

ไปขับเคลื่อนการดําเนินงานในระดับพ้ืนท่ี  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

2. รับรองรายงาน 

    กา ร ป ร ะชุ ม ค รั้ ง ท่ี   

    4/2564 

รับรองรายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้ ง ท่ี  6/2564  

เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2564 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม  

3. เรื่องสืบเนื่อง - ไมมี – 

4. เรื่องเพ่ือทราบ 4.1 รายงานการจัดทํา แผน- ผลการเบิกจายงบประมาณ งบดําเนินงาน ศูนยความ

รวมมือระหวางประเทศ  ผานระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย 

(Department Operation Center : DOC) ประจําเดือน เมษายน 2564 

         > นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย นักวิเคราะหนโยบายและแผน รายงานผลการ

ดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ การเบิกจายงบประมาณงบดําเนินงานเขาสูระบบ

ติดตามผล การปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC) โดยมียอดผลเบิกจายสะสม ณ วันท่ี 21 

เมษายน 2564 เปนเงิน 565,472.10 บาท ท้ังนี้ หนวยงานมีการปรับแผนปฏิบัติการ 

รองรับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตาม

สถานการณโควิดระลอกใหม (เมษายน 2564)  ใหเรงรัดดําเนินการตามภารกิจสําคัญ

ดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมกรมอนามัยกําหนดใหปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนสอดคลองตามสถานการณรายละเอียดตาม

หนังสือท่ี สธ 0938.02/313 ลงวันท่ี 28 เมษายน 2564 ซ่ึง ศรป. ไดดําเนินการปรับ

แผน (งบดําเนินงาน) ดังตอไปนี้  

1) ยกเลิกจัดกิจกรรมโครงการอบรมการสงเสริมศักยภาพบุคลากรเพ่ือสงเสริมการสราง



วัฒนาธรรมองคกร และปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม พรอมสรางความผูกพันท่ีดีใน

องคกร เปนเงิน 22,760 บาท 2) ปรับงบประมาณให กิจกรรมจัดเตรียมการประชุม

โครงการจัดเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนปฏิบัติการ การดําเนินงาน

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย ประจําป 2565 – 2566 จํานวนเงิน 

22,760 บาท (กิจกรรมใหม) 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

4.2 รายงานสถานการณ ผลการเบิกจายงบประมาณ งบดําเนินงาน ศูนยความรวมมือ

ระหวางประเทศ (ขอมูล 30 เมษายน 2564) 

         > นางสาวสุพัตรา ทางาม เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปฏิบัติ

หนาท่ีหัวหนาอํานวยการ รายงานวา ผลการเบิกจายสะสมประจําเดือน เมษายน 2564 

แบงตามประเภทรายงบ ดังนี้  

1) งบดําเนินงาน มีผลการเบิกจายสะสม จํานวน 587,623.53 บาท 

คิดเปน 53.22 % ต่ํากวาเปาหมายท่ีกรมอนามัยกําหนด (62 % = 684,542.00 บาท)  

2) งบลงทุน มีผลการเบิกจายสะสม จํานวน 51,000.00 บาท  

 คิดเปน 100 % สูงกวาเปาหมายท่ีกรมอนามัยกําหนด 71% 

3) ภาพรวมทุกรายงบ มีผลการเบิกจาย จํานวน 638,623.53 บาท คิด

เปน 55.29 % ต่ํากวาเปาหมายท่ีกรมอนามัยกําหนด (62% = 684,542.00 บาท) 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

4.3. รายงานความคืบหนาการประชุมเตรียมการสําหรับการประชุมความรวมมือทวิ

ภาคีไทย-ลาว 

      > นางสาวปนอนงค  เครือซา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หัวหนากลุม

ยุทธศาสตรและประสานความรวมมือ รายงานวา การติดตามการดําเนินงานความ

รวมมือไทย-ลาว ดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2563 และพิจารณา

แผนปฏิบัติการความรวมมือทวิภาคีไทย-ลาว พ.ศ. 2565 โดยการประชุมครั้งนี้มีผูแทน

เขารวมจากหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค เนื่องจากสถานการณระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในป พ.ศ. 2563-2564 ทําใหกิจกรรมสวนใหญ

ท่ีอยูใน Joint Action Plan 2020 ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา

ท่ีกําหนดได จึงตองมีการปรับแผนปฏิบัติการความรวมมือทวิภาคีไทย-ลาว ใหเปน

แผนการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีประชุมรับทราบ และหนวยงาน

จะจัดสงแผนความรวมมือทวิภาคีไทย-ลาว ภายในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564 ใหศูนย

ความรวมมือระหวางประเทศรวบรวมเพ่ือเตรียมการประชุมรวมกับสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 



4.4. รายงานความคืบหนาการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยท่ี 74 (74th World 

Health Assembly: WHA74)  

        > นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ รายงานวา การประชุม 

WHA74 ในปนี้จะจัดข้ึนในรูปแบบการประชุมออนไลน ระหวางวันท่ี 24 พฤษภาคม - 

1 มิถุนายน 2564 มีผูแทนจากกรมอนามัย 2 คน เขารวมเปนคณะผูแทนไทยในการ

ประชุมฯ ไดแก ทพญ.วรมน อัครสุต จากสํานักทันตสาธารณสุข และนางอุทัยวรรณ 

บุตรแพ จากสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม โดยกรมไดรับผิดชอบวาระตางๆ เชน NCDs 

(ประเด็นโรคในชองปากและเบาหวาน), ปจจัยสังคมกําหนดสุขภาพ (Social 

determinants of health), ความรุนแรงตอเด็กและสตรี,  สุขภาพเด็ก สตรี และ

วัยรุน, และอนามัยสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ท้ังนี้ ศรป. ไดจัดการประชุมเตรียมการสําหรับการประชุม WHA74 เพ่ือรวมกันหารือ

ขอมูลสําคัญ ทาทีของประเทศไทย และเตรียมความพรอมใหแกผูแทนกรมอนามัยแลว

เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2564 และสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะจัดการประชุม

เตรียมการเพ่ือสรุปทาทีของประเทศไทยในภาพรวมตอไปในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.5. รายงานความคืบหนาโครงการ “การพัฒนาและสงเสริมการเกิดอยางมีคุณภาพ

และถวนหนา” (Safe Birth for All) 

          > นายพศิน พิริยหะพันธุ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ รายงานวา มีการกํากับ

ติดตามรายงานความคืบหนาโครงการทุก 2 สัปดาห โดยขณะนี้ไดมอบหมายให

หนวยงานท่ีรับผิดชอบทําการปรับแผน และวันท่ี 5 พฤษภาคม 2564 กําหนดจัด

ประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการครั้งท่ี 1 ในสวนกิจกรรมจัดจางผูปฏิบัติงาน

จํานวน 4 อัตรา ไดมอบหมายใหสํานักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเปนผูรับผิดชอบ  

4.6. หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ 

ระดับชํานาญการพิเศษลงมาและเพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนงระดับชํานาญการ (ขอ

เลื่อนระดับ) 

           >นางสาวสุ พัตรา ท างาม เจ าพนักงานการเ งินและบัญชีปฏิบัติ งาน 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานอํานวยการ รายงานวา มีผูมีคุณสมบัติตามเกณฑฯ ไดแก          

1.) นางสาวปนอนงค  เครือซา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 2.) นายพศิน พิริยหะพันธุ   

นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ  

 มติท่ีประชุม รับทราบ  

5. เรื่องเพ่ือพิจารณา 5.1 การติดตามการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ศูนยความรวมมือ

ระหวางประเทศ กรมอนามัน ประจําเดือน เมษายน 2564 ประกอบดวยตัวชี้วัด 

ดังตอไปนี้ 

5.1.1 ) ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การ



ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 

ตัวชี้วัดท่ี 2.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การ

ควบคุมภายใน 

          > นางสาวสุพัตรา ทางาม เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปฏิบัติ

หนาท่ีหัวหนางานอํานวยการรายงานความคืบหนาของการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

2.1.1 ประจําเดือนมีนาคม 2564 ดังนี้  

(1) รายงานติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนฯ นําเสนอผลการ
ติดตามกํากับตัวชี้วัดท่ีไดนําเขาระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 
4.0) ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีดําเนินการในเดือน เม.ย..64 ไดแก 1) จัดประชุมติดตามการ
ดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ 2) ปรับแผนในไตรมาสท่ี3และไตรมาสท่ี4ให
สอดคลองกับมติกรมอนามัยและมติ ครม. กําหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบ
หมายเลข 1 

(2) รายงานติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ
ภายในประจําหนวยงานและคณะกรรมการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีดําเนินการในเดือน เม.ย. 64 ไดแก 1) จัดทํารายงานผลการ
ตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน เสนอผูอํานวยการ และสงใหกลุมตรวจสอบภายใน 
ภายในวันท่ี 15 หลังสิ้นแตละไตรมาส 2) รายงานติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานและคณะกรรมการควบคุม
ภายใน รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 2 

(3) วิเคราะห การตรวจสอบภายในและควบคุมภายในของหนวยงาน ทบทวน

มาตรการและทบทวนแผนขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัดท่ี2.1.1ระดับความสําเร็จ

ของการดําเนินงานตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน รอบ 5 เดือนหลังรายละเอียด

ตามเอกสารแนบหมายเลข 3 

(4) คัดเลือก SOP อยางนอย 5 กระบวนงาน ซ่ึงประกอบดวย  1) กระบวนงาน

การเงินดานเบิกจาย .2) กระบวนงานควบคุมภายใน3)กระบวนงานการรายงานผลใน

ระบบ DOC 4) กระบวนงานการเดินทางไปราชการตางประเทศ และ5) กระบวนงาน

ของบประมาณรายจายอ่ืน 

มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบ  

 

ตัวชี้วัดท่ี 2.1.2 ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสําคัญ ตาม

แผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน 

                 >  นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย นักวิเคราะหนโยบายและแผน รายงาน 

การติดตามกํากับตัวชี้วัดท่ีไดนําเขาระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย 

(DOC 4.0)  



                2.1.2 มีความแตกตางในการรายงานผลติดตามการดําเนินงานจาก   

ตัวชี้วัดอ่ืนๆ โดยกองแผนงานกําหนดแบบฟอรม ใหนําขอมูล เขาระบบศูนยติดตามผล

การปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) จํานวน 5 แบบฟอรม  

เพ่ือเลือกโครงการสําหรับบริหารความเสี่ยง ซ่ึงผลการวิเคราะหไดคัดเลือกโครงการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุงสูสากล และดําเนินการแลวเสร็จเม่ือเดือน

มกราคม 2564 ท่ีผานมา ท้ังนี้โครงการดังกลาวประกอบดวย2 กิจกรรม ไดแก 1) 

โครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพดานตางประเทศสูDOH 4.0 และ 2) โครงการอบรม 

Journal Club พบวาแบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการ 

(แบบฟอรม 5) ประจําเดือนเมษายน 2564กิจกรรมดําเนินงานบริหารความเสี่ยง

โครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพดานตางประเทศสู DOH 4.0 ดําเนินงานแลวเสร็จ 

ไมพบความเสี่ยง สวนโครงการอบรม Journal Club มีความเสี่ยงเนื่องจากสถานการณ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)  สงใหตองปรับรูปแบบการจัด

โครงการ โดยอบรมผานระบบ Conference และจัดสถานท่ีหองประชุมโดยเวน

ระยะหาง  รายละเอียดเอกสารแนบหมายเลข 4 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

 

 5.1.2 ) ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพ 

             > นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย นักวิเทศสัมพันธ รายงานการ  ติดตามกํากับ

ตัวชี้วัดท่ีไดนําเขาระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) ในเดือน

เมษายน ไดแก 1) มีการนําเสนอประเด็นความรู เรื่อง การปองกันการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2) นําเสนอแผนการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานตัวชี้วัดฯรอบ 5 เดือนหลัง และเนื่องดวยสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) กลับมาอีกครั้งรอบท่ี 3 ในประเทศและมีประชาชนมี

จํานวนยอดติดอยูเรื่อยๆ ดังนั้นจึงขอยกเลิกการจัดโครงการอบรมการเสริมสราง

ศักยภาพบุคลากรเพ่ือสงเสริมการสรางวัฒนธรรมองคกร และปลูกฝงคุณธรรมและ

จริยธรรมพรอมสรางความผูกพันท่ีดีในองคกร รายละเอียดเอกสารแนบหมายเลข 5 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 

5.1.3 ) ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ 

>นางสาวสมประสงค ภาผล นักจัดการงานท่ัวไป รายงานวา 

(1) รายงานติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนฯ นําเสนอผล

การติดตามกํากับตัวชี้วัดท่ีไดนําเขาระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย 

(DOC 4.0) ซ่ึงตามแผนการขับเคลื่อนฯ กําหนดกิจกรรมท่ีดําเนินการในเดือน เม.ย. 64 

ไดแก 1) จัดทํารายงานติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัด รอยละของการเบิกจาย



งบประมาณประจําเดือน 2) จัดทํารายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 

(รบจ.1) 3) จัดทํารายงานผลการประชุมคณะทํางานติดตามเรงรัดการเบิกจาย

งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เม.ย. 64) 4) วิเคราะหและทบทวน

มาตรการ และแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละการเบิกจาย

งบประมาณ รอบ 5เดือนหลัง รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 6  

(2) รายงานผลการวิเคราะหการดําเนินงานรอบ5เดือนแรก เพ่ือทบทวนแผน

และมาตรการขับเคลื่อนฯรอบ5เดือนหลัง  รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 7 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

5.1.4 ) ตัวชี้วัดท่ี 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)  

> นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย นักวิเทศสัมพันธ นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร และนางสาวมนสินี น้ําจันทร นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

รายงานวาผลการดําเนินงานเปนไปตามแผนของเดือนเมษายน 2564 ซ่ึงมีท้ังหมด 3 

กิจกรรม ไดแก (1) เจาหนาท่ีในหนวยงานมีผลงานการจัดการความรู อยางนอยคนละ 

1 เรื่อง ตามหนาท่ีความรับผิดชอบ และภารกิจของหนวยงาน (ดําเนินการเรียบรอย

แลวตั้งแตเดือนมีนาคม) (2) แลกเปลี่ยนองคความรูในหนวยงานและนํามาเผยแพรใน

ระบบ โดยในรอบนี้ไดมีการนําเสนอเรื่องเก่ียวกับ COVID-19 ไดแก (2.1) รูหรือไม เชื้อ

ไวรัสโควิด 19 อยูไดนานแคไหน (2.2) ไปตรวจโควิดตอนไหนดีนะ (2.3) อยาดึง

หนากากลงมาไวท่ี...ใตคาง  (2.4) หากทราบผลตรวจติดโควิด 19 ควรทําอยางไร และ 

(2.5) แนวทางการใชรถโดยสารสาธารณะ และ (3) จัดโครงการอบรม Journal Club  

ครั้งท่ี 5 โดยในการรายงานผลการดําเนินงานในรอบเดือนเมษายนนี้ ยังไดรวมผลการ

ดําเนินงานโครงการอบรม Journal Club  ครั้งท่ี 4 ไวดวย สําหรับรายงานการ

วิเคราะหการดําเนินงานรอบ 5 เดือนแรกนั้น ไดนําเขาสูระบบ DOC เรียบรอยแลวโดย

มีการทบทวนกลยุทธ PIRAB กําหนดประเด็นความรูท่ีใหบุคลากร และทบทวนแผนการ

ขับเคลื่อนฯ รายละเอียดเอกสารแนบหมายเลข 8  

> นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ นักวิชาการคอมพิวเตอร รายงานสถานการณใช

งานเว็บไซตของศูนยความรวมมือรวมมือระหวางประเทศ เนื่องจากมีการยายขอมูลมา

ท่ีระบบเว็บไซตกรมอนามัย 4.0 (เว็บไซตใหม) เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานเว็บไซตของ

หนวยงานในสังกัดกรมอนามัย จึงทําใหลิงคหลักฐานรายงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ใน

รอบ 5 เดือนแรก บนเว็บไซตเกาท่ีศูนยความรวมมือระหวางประเทศไมสามารถเปดได 

ศรป.จึงมีแนวทางการแกไข โดย (เติม old ตอทาย cic ลบ /th และกด 

Enter) เพ่ือการเขาถึงขอมูลของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ รายละเอียดเอกสาร

แนบหมายเลข 9 

 



มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

          5.1.5 ) ตัวชี้วัดท่ี 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการท่ีบรรลุ

เปาหมาย  

                 >  นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย นักวิเคราะหนโยบายและแผน รายงาน 

การติดตามกํากับตัวชี้วัดท่ีไดนําเขาระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย 

(DOC 4.0) ประจําเดือน เมษายน 2564 รายงานการวิเคราะหขอมูลผลการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการ ศรป. ประจําปงบประมาณ 2564 (รอบ 5 เดือนแรก) และรายงาน

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ศรป ประจําปงบประมาณ 2564 (รอบ 5 เดือน

หลัง) เพ่ือวิเคราะหผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินการมากําหนดมาตรการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานโดยทบทวนกลยุทธ PIRAB ทบทวนประเด็นความรูท่ีจะให

บุคลากร และมีแผนการขับเคลื่อนฯ 

รายละเอียดเอกสารแนบหมายเลข 10 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 

          5.1.6 ) ตัวชี้วัดท่ี 1.40 ประเทศไทยมีบทบาทหนาท่ีในดานการสงเสริมสุขภาพ 

และอนามัยสิ่งแวดลอมเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติและรองรับการพัฒนาประเทศ 

(จํานวนครั้งท่ีมีการนําเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการสงเสริมสุขภาพ และ

อนามัยสิ่งแวดลอม)  

                 > นายพศิน พิริยหะพันธุ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ รายงานวาการ

ดําเนินงานกิจกรรมในชวง 5 เดือนหลัง มีกิจกรรมท่ีตองเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก เพราะ

ไมสามารถจัดไดเนื่องจากสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 

(COVID-19) โดยกิจกรรมท่ียกเลิกไดแก การประชุมไทย-พมา ไทย-ลาว และกิจกรรมท่ี

เลื่อนไดแก การประชุม SOMHD โดยจะปรับแผนปฏิบัติการของกิจกรรมและอัปโหลด

เพ่ือรายงานตัวชี้วัดตอไป รายละเอียดเอกสารแนบหมายเลข 11 

          5.1.7 ) ตัวชี้วัดท่ี 1.41 จํานวนกรอบความรวมมือและบันทึกขอตกลงรวมกัน 

(เรื่อง)  

> นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ รายงานวาการ

ดําเนินงานเปนไปตามแผน โดยมีผลการดําเนินงานในเดือนเมษายน 2564 ไดแก (1) 

การทบทวนผลการดําเนินงานตัวชี้วัดในรอบ 5 เดือนแรก เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหและ

ปรับแผนการดําเนินงานในรอบ 5 เดือนหลัง จากผลการวิเคราะหไดขอสรุปวาควรคง

มาตรการและกิจกรรมตางๆ ไวตามเดิม แตปรับกําหนดการของกิจกรรมใหตรงกับแผน

ท่ีเปลี่ยนไป (2) เขารวม และประสานงานการเขาเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมอนามัยของ

ผูแทนองคการอนามัยโลกประประเทศไทย และผูแทน UNICEF เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 

2564 เพ่ือหารือเก่ียวกับนโยบายอาหารและโภชนาการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ และการ



ปองกันและควบคุม NCDs  (3) รายงานสรุปผลและแบบประเมินความพึงพอใจจาก

การจัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพดานตางประเทศสู DOH4.0 ระหวางวันท่ี 24 

- 26 มีนาคม 2564 (4) ทํารายงานสรุป (one page) การติดตามความคืบหนาการ

ดําเนินงานตัวชี้วัดประจําเดือนเมษายน 2564 รายงานในท่ีประชุม ศรป. รายละเอียด

เอกสารแนบหมายเลข 12 

      5.1.8 ) ตัวชี้วัดท่ี 1.43 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการโครงการการ

พัฒนาบุคลากรเพ่ือตอบสนองการดําเนินงานดานการพัฒนาการอภิบาลระบบดานการ

สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมในมิติตางประเทศ 

> นางสาวมนสินี น้ําจันทร นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ รายงานวาผล

การดําเนินงานเปนไปตามแผนของเดือนเมษายน 2564 ซ่ึงมีท้ังหมด 3 กิจกรรม ไดแก 

(1) ประชุมประจําเดือนของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (2) จัดกิจกรรมสัมมนา

วิชาการ (Journal Club) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 5 และ (3) จัดทํา

รายงานสรุปผลจัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพดานตางประเทศสู DOH 4.0 (รุน

ท่ี 2) โดยความพึงพอใจตอโครงการในภาพรวม ผูเขารวมอบรมรอยละ 75 พึงพอใจ

มากท่ีสุด และรอยละ 25 พึงพอใจมาก (ความพึงพอใจตอโครงการในภาพรวมเฉลี่ย คือ 

รอยละ 95) รายละเอียดเอกสารแนบหมายเลข 13 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 

5.2 ) ติดตามการตรวจประเมินสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางานเสริมสรางคุณภาพชีวิต

และความสุขของคนทํางาน (Healthy Workplace Happy for Life) ตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการการตรวจประเมิน ระดับกรม ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 2 

กุมภาพันธ 2564 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานประจําหนวยงาน และผลระดับ

การประเมินท่ีสูงข้ึนในรอบการตรวจประเมิน เดือนพฤษภาคม 2564 

        > นางสาวพัทธนันท วังเสนา นักวิชาการพัสดุ รายงานวา คณะกรรมการการ

ตรวจประเมิน กําหนดการจัดประชุมคณะกรรมการระดับกรมฯ  ในวันท่ี 12 

พฤษภาคม 2564 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

5.3 วิเคราะหสถานการณผลการเบิกจายจากขอ 4.2 เพ่ือกําหนดมาตรการ หรือ
แนวทาง ติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนยความ
รวมมือระหวางประเทศ ประจําปงบประมาณ 2564 ของเดือน เมษายน 2564 ให
เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด พบวาสถานการณการเบิกจายงบประมาณ ดังท่ีปรากฏ
ในวาระท่ี 4 ขอ 4.2 ท้ังนี้คณะทํางาน รบจ.ฯ จึงเสนอมาตรการเรงรัดการเบิกจายให
เปนไปตามเปาหมายท่ีกรมอนามัยกําหนด ดังนี้ 



   (1) ผูบริหาร กํากับ ติดตามเรงรัดใหผูรับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามแผนท่ี
กําหนดไวผานการประชุมประจําเดือนของหนวยงาน 

   (2). ปรับแผนการดําเนินงานตามรอบไตรมาสใหสอดคลองกับเปาหมายตาม
มติครม. และมติกรมอนามัยกําหนด และปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมใหสอดคลอง
กับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 แทนการงดหรือยกเลิกการจัดฯ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ใหดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการยอดเบิกจายใกลเคียงกับ

เปาหมายของกรมอนามัยมากท่ีสุด 

5.4 การยกเลิกโครงการอบรมการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรเพ่ือสงเสริมการสราง

วัฒนธรรมองคกรและปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมพรอมสรางความผูกพันธท่ีดีใน

องคกร 

      > นางสาวสุพัตรา ทางาม เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

รายงานวา เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคโคโรนา 2019(COVID-19)  

ระลอก3 สงผลกระทบจึงยกเลิกการจัดโครงการฯ และปรับงบประมาณใหกิจกรรม

เตรียมการประชุมโครงการจัดเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

การดําเนินงานศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย ประจําป 2565 – 2566

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6. เรื่องอ่ืนๆ 6.1 แผนประคับประคองกิจการในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ 

โควิด 2019 

 > นางสาวปนอนงค เครือซา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ปฏิบัติหนาท่ี

หัวหนากลุมยุทธศาสตรและประสานความรวมมือ แจงวา กองการเจาหนาท่ี  ให

หนวยงานดําเนินการจัดทําแผนประคองกิจการสําหรับการปฏิบัติงานในสถานการณ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) (ตามแบบฟอรมแผนประคอง

กิจการของหนวยงาน) เพ่ือกําหนดบทบาทหนาท่ี และรองรับการดําเนินงานของ

หนวยงานใหกลับสูภาวะปกติ สรางความม่ันใจวาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักได

อยางตอเนื่อง เม่ือมีเหตุการณตางๆ ท่ีทําใหการปฏิบัติงานปกติตองหยุดชะงัก เชน การ

ระบาดของโรค COVID-19  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.2 ขอมูลรายงานกองการเจาหนาท่ีในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 

19 รายวัน และรายสัปดาห  

       > นางสาวสมประสงค ภาผล นักจัดการงานท่ัวไป เนื่องจากสถานการณการ

ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด COVID-19 ระลอก 3 ขอความรวมมือเจาหนาท่ีทุกทาน 

ดําเนินการ ดังตอไปนี้  

       1.ใหเจาหนาทุกทานเขาใชงาน แอปพลิเคชัน ไทยเซฟไทย กรมอนามัย  เพ่ือการ

ประเมินความเสี่ยงทุกวัน 



       2. แผนปฏิบัติงานนอกสํานักงาน (WFH) ขอความรวมมือเจาหนาท่ีสงทุกวัน

จันทร แตละสัปดาห 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.3 การใชระบบสารบรรณระหวางการปฏิบัติงานนอกสํานักงาน (WFH) 

       > ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศขอใหเจาหนาท่ีหนวยงานทุก

ทานเขาใชงานระบบสารบรรณในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องในระหวางการปฏิบัติงาน

นอกสํานักงาน (WFH) 

เลิกประชุมเวลา 14.30 น. 

ผูจดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค ภาผล 

นักจัดการงานท่ัวไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ทางาม 

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

QR CORD รายละเอียดเอกสารแนบ 
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 ล าดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ มาตรการ ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รบับรกิาร ผลการด าเนินการ

1.ข้อมูลคะแนนจากการตอบแบบสอบถามการ

ส ารวจความสมดุลชีวิตและความผูกพันของ

บุคลากรของกองการเจา้หน้าที่ กรมอนามัย

2.คะแนนผลประเมินเกณฑ์ประเมินสถานที่

ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต

และความสุขของคนท างาน (Healthy

Workplace Happy for Life) ของเดือนกอ่น

หน้า

3.ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาสถานที่

ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต

และความสุขของคนท างาน (Healthy

Workplace Happy for Life)

4.นโยบายการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่

น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุข

ของคนท างาน (Healthy Workplace Happy

for Life)

5.รายงานผลการBMIบุคลากรเป็นรายเดือน

2 ทบทวนแผนปฏิบัติการฯ (รอบ 5 เดือนหลัง) 1 ฉบับ เม.ย 64 P, B แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนการพัฒนาองค์กรแห่ง

ความสุขที่มีคุณภาพของศูนย์ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2564

แผนการปฏิบัติการฉบับทบทวน

ผลการวิเคราะห์จากแบบส ารวจ

ความสมดุลในชีวิตและความผูกพัน

ของบุคลากรต่อองค์กรของกองการ

เจา้หน้าที่ปีงบประมาณ 2564

1 รายการข้อมูลศูนย์ความร่วมมือร่วมมือระหว่าง

ประเทศและแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนการพัฒนา

องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพของศูนย์ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2564

1 ฉบับ ม.ค 64 P, R, B

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์รแห่งสุขภาพ 

ปีงบประมาณ 2564 ศูนยค์วามรว่มมือระหว่างประเทศ

รายละเอียดเอกสารแนบหมายเลข 5



แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์รแห่งสุขภาพ 

ปีงบประมาณ 2564 ศูนยค์วามรว่มมือระหว่างประเทศ
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 ล าดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ มาตรการ ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รบับรกิาร ผลการด าเนินการ

3 นโยบายการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน 

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน

(Healthy Workplace Happy for Life) ของ

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ และค าส่ังแต่งต้ัง

คณะท างานการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน 

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน 

(Healthy Workplace Happy for Life โดยได้รับ

การลงนามจากผู้อ านวยการ

2 ฉบับ ต.ค 63 R 1.เกณฑ์การประเมินสถานที่ท างานน่าอยู่

น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุข

ของคนท างาน (Healthy Workplace Happy

for Life) โดยส านักอนามัยส่ิงแวดล้อม

2.คู่มือการด าเนินงานสถานที่ท างานน่าอยู่

น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุข

ของคนท างาน โดยส านักอนามัยส่ิงแวดล้อม

กรมอนามัย

1.นโยบายการพัฒนาสถานที่ท างาน

น่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิตและความสุขของคนท างาน

(Healthy Workplace Happy for

Life)

2. ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานการ

พัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่

น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต

และความสุขของคนท างาน

(Healthy Workplace Happy for

Life

4 ประกาศวัฒนธรรมองค์กรประจ าหน่วยงาน (MOPH 

to HEALTH ) โดยได้รับการลงนามจากผู้อ านวยการ

1 ฉบับ ม.ค 64 R ประกาศวัฒนธรรมองค์กร ของศูนย์ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ

ประกาศวัฒนธรรมองค์กรประจ า

หน่วยงาน (MOPH to HEALTH )



แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์รแห่งสุขภาพ 

ปีงบประมาณ 2564 ศูนยค์วามรว่มมือระหว่างประเทศ

3/5

 ล าดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ มาตรการ ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รบับรกิาร ผลการด าเนินการ

5 การน าผลเกณฑ์ประเมินสถานที่ท างานน่าอยู่ 

น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของ

คนท างาน (Healthy Workplace Happy for Life) 

จากคณะกรรมการมาปรับปรุงแกไ้ขและพัฒนาให้ดีขึ้น

 และจดั Big Cleaning Day ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน

 (ถ้าตรงกนัวันหยุดให้ด าเนินการในวันท าการ)

7 คร้ัง ม.ค-ก.ค 64 P, A, B 1. คะแนนผลประเมินเกณฑ์ประเมินสถานที่

ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต

และความสุขณภาพชีวิตและความสุข

2.เกณฑ์การประเมินสถานที่ท างานน่าอยู่

น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุข

ของคนท างาน (Healthy Workplace Happy

for Life) โดยส านักอนามัยส่ิงแวดล้อม

3.คู่มือ การด าเนินงานสถานที่ท างานน่าอยู่

น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุข

ของคนท างาน โดยส านักอนามัยส่ิงแวดล้อม

กรมอนามัย

ผลการการพัฒนาตามเกณฑ์ประเมิน

สถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน 

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุข

ของคนท างาน (Healthy 

Workplace Happy for Life)

พร้อมถ่ายรูปเพื่อดูการเปล่ียนแปลง

ที่ต้องการแกไ้ขและพัฒนา

6 ออกก าลังกายยืดเหยียดเหยียดช่วงส้ันๆอย่างน้อย 

5-10 นาที

ทุกจนัทร์-พุธ-ศุกร์ และออกก าลังกายหรือเล่นกฬีา

อย่างน้อย สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที

7 คร้ัง ม.ค-ก.ค 64 A, B 1. 12 ท่าบริหารร่างกายสไตล์ไทยๆ โดย สสส.

2. แอโรบิค  3. เวทเทรนนิ่ง 4. คีตะมวยไทย

โดย กองกจิกรรมทางกาย กรมอนามัย

5. BODY COMBAT โดย Les Mills

6. DANCE WORKOUT โดย FITSEVENELEVEN

รายงานผลการออกก าลังกายของ

เจา้หน้าที่ในหน่วยงาน
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 ล าดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ มาตรการ ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รบับรกิาร ผลการด าเนินการ

7 ให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยส่ิงแวดล้อม 

และความสมดุลในชีวิตการท างาน 5 เร่ือง ต่อปี

5 คร้ัง/เร่ือง ก.พ - ก.ค 64 A, B 1.คู่มือ การด าเนินงานสถานที่ท างานน่าอยู่

น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุข

ของคนท างาน

2.หุ่นดี สุขภาพดี ง่ายๆ แค่ใช้ 4 พฤติกรรม

โดย ส านักโภชนาการ กรมอนามัย

3.แกป้ัญหาเร่ืองฟันอย่างไรในช่วงCOVID-19

โดยส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

4. ตรวจช่องปากด้วยตนเอง ดูอะไรบ้าง?

โดยส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

5. สาวไทยแกม้แดง ด้วยวิตามินเสริมธาตุเหล็ก

และโฟลิก

โดย ส านักโภชนาการ กรมอนามัย

ให้ความรู้ด้านสุขภาพผ่านช่องทาง

ต่างๆ (ออนไลน)์ และการประชุม

ประจ าเดือนของศูนย์ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศจ านวน 5 เร่ือง

8 ท าแบบประเมินความเครียด 2 คร้ัง ม.ค และ ก.ค 64 P, A, B 1.แบบประเมินความเครียด( ST5) โดย

กรมสุขภาพจติ

ผลการท าแบบประเมินความเครียด 

(ST5)

9 การตรวจหาค่า BMI ของบุคลากรในหน่วยงาน 7 คร้ัง ม.ค - ก.ค 64 P, A, B 1.หุ่นดี สุขภาพดี ง่ายๆ แค่ใช้ 4 พฤติกรรม

โดย ส านักโภชนาการ กรมอนามัย

รายงานผลการตรวจBMIบุคลากร

เป็นรายเดือน

10 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย/ประเมินสมรรถภาพ

ร่างกาย

1 คร้ัง ก.ค. 64 P, A, B 1.การทดสอบสมรรถภาพ โดย กองกจิกรรม

ทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย

ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

11 กจิกรรมกา้วท้าใจ Season 3 2 คร้ัง ม.ค และ ก.ค 64 P, A, B สมัครเข้าร่วมกจิกรรมกา้วเท้าใจ Season 3 1.หลักฐานเข้าร่วมกจิกรรมกา้วท้าใจ

ซีซ่ัน 3

2.ผลการเข้าร่วมกจิกรรม
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 ล าดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ มาตรการ ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รบับรกิาร ผลการด าเนินการ

12 การเข้ารับการตรวจสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน 13 คน ก.ค. 64 P, A, B การรู้สิทธิข้าราชการ/ประกนัสังคม/จา่ยเงิน

ส่วนตัว ในการขอรับการตรวจสุขภาพ

เอกสารแสดงผลการตรวจสุขภาพ

บุคลากร

13 การประเมินความเส่ียงต่อการเกดิโรคเส้นเลือดหัวใจ

และหลอดเลือดของบุคลากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป

8 คน ก.ค.-64 P, A, B โปรแกรมประเมินความเส่ียงต่อการเกดิโรคเส้น

เลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากรอายุ 

35 ปีขึ้นไป โดย มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานผลความเส่ียงต่อการเกดิโรค

เส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดของ

บุคลากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป

14 สนับสนุนการตรวจสุขภาพช่องปากของบุคลากรใน

หน่วยงาน

1 คร้ัง/คน ก.ค 64 P, A, B การรู้สิทธิข้าราชการ/ประกนัสังคม/จา่ยเงิน

ส่วนตัวในการขอรับการตรวจสุขภาพ

เอกสารแสดงผลการตรวจสุขภาพ

ช่องปากหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง

15 การส่งเสริมการจดัอาหารเพื่อสุขภาพ 7 คร้ัง ม.ค-ก.ค 64 P, A, B Healthy Meeting ประชุมได้ผล คนได้สุขภาพ

โดย ส านักโภชนาการ กรมอนามัย

แสดงภาพหลักฐานการจดัอาหาร

เพื่อสุขภาพ

16 โครงการอบรมการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อ

ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝัง

คุณธรรมและจริยธรรม พร้อมสร้างความผูกพันที่ดีใน

องค์กร

1 คร้ัง มี.ค 64 ยกเลิกเนื่องจาก

มีการระบาดของการแพร่

เชื้อไวรัสโคโรนา2019

รอบที่ 3

P, A, B 1.วัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย/หน่วยงาน

2.. ประมวลผลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน

โดย ส านักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

สรุปรายงานผลการด าเนินการ

โครงการโครงการอบรมการ

เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อ

ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

และปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม 

พร้อมสร้างความผูกพันที่ดีในองค์กร
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