
รายงานการประชุม 
ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ คร ัง้ที ่11/2564 

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

------------------------------------- 
ผูม้าประชมุ 
1. นางสาวนัยนา ใชเ้ทยีมวงศ ์ ผูอ้ านวยการศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ      ประธาน 
2. นางสาวป่ินอนงค ์เครอืซา้   นักวชิาการสาธารณสขุปฏบิัตกิาร                         
3. นายพศนิ พริยิหะพันธุ ์  นักวเิทศสมัพันธป์ฏบิัตกิาร 
4. นางสาวสมฤทัย คันธวิงศ ์  นักวเิทศสมัพันธป์ฏบิัตกิาร   
5. นางสาวมนสนิ ีน ้าจันทร ์  นักวเิทศสมัพันธป์ฏบิัตกิาร 
6. นางสาวสพัุตรา ทา่งาม  เจา้พนักงานการเงนิและบัญชปีฏบิัตงิาน 
7. นางสาวเปรมรัตนา วชัโรทัย  นักวเิทศสมัพันธ ์                     
8. นางสาวศรินัินต ์ทนุทรัพย ์  นักวเิคราะหน์โยบายและแผน  
9. นางสาวจริาภรณ์ สุม่ติ๊บ  นักวชิาการคอมพวิเตอร ์  
10. นางสาวพัทธนันท ์วงัเสนา  นักวชิาการพัสด ุ
11. นายรังสรรค ์พันธจ์บสงิห ์  พนักงานขบัรถยนต ์                  
12. นางสาวสมประสงค ์ภาผล  นักจัดการงานท่ัวไป                      เลขานุการ 
 
เร ิม่ประชุมเวลา 09.30 น 

วาระที ่ สาระส าคญั/มตทิีป่ระชุม 

1. เรือ่งประธานแจง้ 
    ทีป่ระชมุทราบ 

1.1 การประชมุกรมอนามัย 11/2564 เมือ่วันที ่11/2564 เมือ่วันที ่16 
สงิหาคม 2564 โดยนายแพทยส์ุวรรณชัย วัฒนายิง่เจรญิชัย อธบิดกีรม
อนามัย ประธานการประชมุ 

1.ขอบคุณคณะผูจั้ดการประชุมวชิาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิครัง้ที ่14 พ.ศ. 2564  

2. กรมอนามัยจัดตัง้หน่วยงาน (กอง) ใหม ่จ านวน 2 กอง ไดแ้ก ่กอง
ส่งเสริมความรอบรูแ้ละสื่อสารสุขภาพ และกองกฎหมาย กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสขุ 

3.หน่วยงานตดิตามรายละเอยีด/ขอ้ก าหนดของศูนยบ์รหิารสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กรณีคลายล็อก
ดาวน ์ในวนัที ่1 กันยายน 2564 ส าหรับบางกจิการ  

4. หน่วยงานเตรียมจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 แผนปฏบิัตกิาร/แผนงบประมาณ (ขาลง) ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 รายละเอยีดค าของบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
และเตรยีมการจัดท าค าของบกลาง งบเงนิกู ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(เพิม่เตมิ) 

5.นายด ารง ธ ารงเลาหะพันธุ์ ผูอ้ านวยการกองแผนงาน รายงาน
ความกา้วหนา้การประชมุก ากับตดิตาม และประเมนิผลการด าเนนิงานกรม
อนามัย รอบ 12 เดอืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหวา่งวันที ่16 – 
สงิหาคม 2564 ณ หอ้งประชมุก าธร สวุรรณกจิ กรมอนามัย มตทิีป่ระชมุ

มอบใหท้กุหน่วยงาน/Cluster น าขอ้เสนอแนะไปพจิารณา และปรับให ้
เกดิประโยชน์สูงสุดและกรมอนามัยปรับรูปแบบการท างานโดยใช ้

เทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพของการท างานใหทุ้กหน่วยปรับ
รปูแบบการด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
มตทิีป่ระชุม รับทราบ 

2. รับรองรายงาน 
    การประชมุ 

รับรองรายงานการประชมุศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่งประเทศ ครัง้ที่10/2564  
เมือ่วนัที ่30 กรกฎาคม 2564 
 
มตทิีป่ระชมุ รับรองรายงานการประชมุ 



3. เรือ่งสบืเนือ่ง - ไมม่ ี– 
 

4. เรือ่งเพือ่ทราบ 4.1 รายงานการจัดท าแผนผลการเบกิจ่ายงบประมาณ งบด าเนินงาน  
ศูนยค์วามร่วมมอืระหวา่งประเทศ ผ่านระบบศูนยต์ดิตามผลการปฏบิัตงิาน  
กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) ประจ าเดอืน 
สงิหาคม 2564 
         > นางสาวศรินัินต ์ทนุทรัพย ์นักวเิคราะหน์โยบายและแผน  
            1) รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏบิัตกิาร การเบกิจ่าย
งบประมาณงบด าเนนิงานเขา้สูร่ะบบตดิตามผล การปฏบิัตงิาน กรมอนามัย 
(DOC) มยีอดผลเบกิจ่ายสะสม ณ วันที ่26 สงิหาคม 2564 เป็นเงนิ 
778,389.53 บาท อยูร่ะหวา่งรอระบบฯเปิดใหเ้ขา้ใชง้านการปรับปรุงขอ้มลู
แผนงานงบประมาณภาพรวมทีไ่ดรั้บสรรจากยอด 1,000,942.03 บาท ให ้
เป็น 1,104,100.00 บาท โดยกองแผนก าหนดเปิดระบบใหเ้ขา้แกไ้ขใน
วนัที ่15 กันยายน 2564 
            2) รายงานการปรับแผนปฏบิัตกิารประจ าไตรมาส 4 ประกอบดว้ย
การจัดกจิกรรมใหมจ่ านวน 2 โครงการ ไดแ้ก ่1)โครงการจัดท าหนังสอืเรือ่ง 
"จะกีค่รัง้ ..เราตอ้งผา่นไปได"้ เป็นภาษากลางอาเซยีน (ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาเมยีนมา) 2) โครงการจัดท าคูม่อืการลาศกึษา ฝึกอบรม ปฏบิัตกิาร
วจัิย ดูงาน ประชุม สัมมนา และน าเสนอผลงานวชิาการ ณ ต่างประเทศ 
และปรับเพิม่วงเงนิงบประมาณในกจิกรรมเดมิคือ กจิกรรมจัดซือ้ค่าวัสดุ
ส านักงานและวสัดคุอมพวิเตอร ์รายละเอยีดตามเอกสารแนบหมายเลข 1 
 
มตทิีป่ระชุม รับทราบ  
 
4.2 รายงานสถานการณ์ ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ งบด าเนินงาน  
ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ (ขอ้มลู 30 สงิหาคม 2564) 
         > นางสาวสพัุตรา ท่างาม เจา้พนักงานการเงนิและบัญชปีฏบิัตงิาน 
ปฏิบัต ิหนา้ที่หัวหนา้อ านวยการ รายงานว่า ผลการเบิกจ่ายสะสม
ประจ าเดอืน สงิหาคม 2564 แบง่ตามประเภทรายงบ ดังนี ้ 

(1) งบด าเนนิงานมผีลเบกิจ่าย จ านวน 780,714.53 บาท คดิเป็น  
70.71 % ต ่ากวา่เป้าหมายทีก่รมอนามัยก าหนด (95% = 1,048,895.00 
บาท) มยีอดผกูพัน จ านวน 4,192.50 บาท คดิเป็น 0.38 % สง่ผลใหเ้งนิ
งบประมาณคงเหลอืหลังกันยอดผกูพัน จ านวน 319,192.97 บาท คดิเป็น  
28.91 % ของวงเงนิงบประมาณทัง้ปี ตอ้งเร่งรัดการเบกิจ่ายเพือ่ใหเ้ป็นไป
ตามเป้าหมาย จ านวน 268,180.47 บาท คดิเป็น 24.29 % 

(2) งบลงทุน มผีลการเบกิจ่าย จ านวน 51,000.00 บาท คดิเป็น 
100 % เป็นไปตามเป้าหมายทีก่รมอนามัยก าหนด (100% = 51,000.00 
บาท) 

(3) ภาพรวมทุกรายงบ มผีลเบกิจ่าย จ านวน 831,714.53 บาท  
คดิเป็น 72.00 % ต ่ากว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยก าหนด (95% =  
1,097,345.00 บาท) มยีอดผกูพัน จ านวน 4,192.50 บาท คดิเป็น 0.36 % 
สง่ผลใหเ้งนิงบประมาณคงเหลอืหลังกันยอดผูกพัน จ านวน 319,192.97 
บาท คดิเป็น 27.63 % ของวงเงนิงบประมาณทัง้ปี ตอ้งเร่งรัดการเบกิจ่าย
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 265,630.47 บาท คดิเป็น 23.00 % 

 

มตทิีป่ระชุม รับทราบ  
  
 
 



5. เรือ่งเพือ่พจิารณา 5.1 การตดิตามการด าเนนิงานตามค ารับรองการปฏบิัตริาชการ ศนูยค์วาม
ร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย ประจ าเดือน สิงหาคม 2564 
ประกอบดว้ยตัวชีว้ดั ดังตอ่ไปนี ้

5.1.1 ) ตัวชีว้ัดที ่2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานตรวจสอบ
ภายในการควบคมุภายใน และการบรหิารความเสีย่ง 

ตัวชีว้ัดที ่2.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานตรวจสอบ
ภายในการควบคมุภายใน 
          > นางสาวสพัุตรา ท่างาม เจา้พนักงานการเงนิและบัญชปีฏบิัตงิาน  
ปฏิบัต ิหนา้ที่หัวหนา้งานอ านวยการ รายงานความคืบหนา้ของการ
ด าเนนิงานตามตัวชีว้ดั 2.1.1 ประจ าเดอืนสงิหาคม 2564 ดังนี ้ 

(1) รายงานตดิตามผลการด าเนนิงานตามแผนการขบัเคลือ่นฯ น าเสนอ
ผลการตดิตามก ากับตัวชีว้ัดทีไ่ดน้ าเขา้ระบบศูนยต์ดิตามผลการปฏบิัตงิาน
กรมอนามัย (DOC 4.0) ไม่มกีจิกรรมทีด่ าเนนิการในเดอืน ส.ค. 64 
เนือ่งจากด าเนนิการตามแผนแลว้เสร็จครบทกุกจิกรรมเมือ่เดอืนก.ค. 64  

(2) รายงานตดิตามผลการด าเนนิงานตามแผนการปฏบิัตงิานของผู ้
ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงานและคณะกรรมการควบคมุภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไมม่แีผนกจิกรรมทีด่ าเนนิการในเดอืน ส.ค. 64  

ทัง้นี้มแีผนด าเนนิกจิกรรมทีเ่หลอืก าหนดด าเนนิการในเดอืน ต.ค. 64 
ไดแ้ก ่1) จัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายในประจาหน่วยงาน ไตรมาส 4 
สง่รายงาน ภายในวันที ่15 ต.ค. 64  2) จัดท ารายงานผลการปฏบิัตติาม
ขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายในกรมอนามัย 3) จัดท ารายงาน รอบ 12 
เดือน รายงานผลการตดิตามรายงานการประเมนิผลการความคุมภายใน 
(แบบตดิตาม ปค. 5 สว่นงานยอ่ย) รายงานการประเมนิองคป์ระกอบของ
การควบคมุภายใน สาหรับสว่นงานยอ่ย (แบบ ปค.4 สว่นงานยอ่ย) รายงาน
การประเมนิผลการควบคุมภายใน สาหรับสว่นงานย่อย (แบบ ปค.5 สว่น
งานยอ่ย) 

(3) แจง้ผลคะแนนตัวชีว้ดัรอบ 5 เดอืนหลังทีไ่ดค้อื 2.5/2.5 คะแนน 
 

มตทิีป่ระชุม รับทราบและเห็นชอบ  
 
ตัวชีว้ดัที ่2.1.2 ระดับความส าเร็จของการบรหิารความเสีย่งโครงการส าคัญ  
ตามแผนปฏบิัตกิารระดับหน่วยงาน 

                 >  นางสาวศรินัินต ์ทุนทรัพย ์นักวเิคราะหน์โยบายและ
แผน รายงานการตดิตามก ากับตัวชีว้ัดทีไ่ดน้ าเขา้ระบบศนูยต์ดิตามผลการ
ปฏบิัตงิานกรมอนามัย (DOC 4.0) ด าเนนิงานตามแผนฯ แลว้เสร็จครบทุก
กจิกรรม และแจง้ผลคะแนนตัวชีว้ดัรอบ 5 เดอืนหลังทีไ่ดค้อื 5/5 คะแนน  
 
มตทิีป่ระชุม  รับทราบและเห็นชอบ 
 
 5.1.2 ) ตัวชีว้ดัที ่2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองคก์รแหง่ความสขุ
ทีม่คีณุภาพ 

             > นางสาวเปรมรัตนา วชัโรทัย นักวเิทศสัมพันธ ์รายงานการ  
ติดตามก ากับตัวชี้วัดที่ไดน้ าเขา้ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัต ิงาน 
กรมอนามัย (DOC 4.0) ด าเนนิงานตามแผนฯ แลว้เสร็จครบทุกกจิกรรม 
และแจง้ผลคะแนนตัวชีว้ัดรอบ 5 เดอืนหลังทีไ่ดค้อื 4.5/5 คะแนน โดยมี
คะแนนระดับ 1 -3 อยูท่ี ่2/2 คะแนน และเนือ่งจาก 

1.ผลคะแนนระดับ 4 (ผลผลติ) คะแนนที่ไดค้ือ 2/2 คะแนน
ประกอบดว้ยเกณฑ ์(1) หน่วยงานผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 5 ส.(คะแนนได ้
40/42) =0.5/0.5 คะแนน (2)เกณฑ์ประเมินตามนโยบาย HWP 
ระดับพืน้ฐาน (คะแนนทีไ่ด4้4/44) = 1/1 คะแนน (3) เกณฑร์อ้ยละของ



บคุลากรเขา้รว่มกจิกรรมกา้วทา้ใจ Season 3 =0.5/0.5 คะแนน  
2.ผลคะแนนระดับ 5 (ผลลัพธ)์ คะแนนที่ไดค้อื 0.5/1 คะแนน

ประกอบดว้ยเกณฑ ์(1) รอ้ยละที่เพิม่ขึน้ของบุคลากรที่ม ีBMI ปกต ิ
=0/0.5 คะแนน (2) เกณฑผ์ลการประเมนิความเสีย่งต่อการเกดิโรคเสน้
เลอืดหัวใจและหลอดเลือดของบุคลากรอายุ 35 ปีขึน้ไป = 0.5/0.5 
คะแนน 
 
มตทิีป่ระชุม รับทราบและเห็นชอบ 
 
5.1.3 ) ตัวชีว้ดัที ่2.3 รอ้ยละของการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณ 

>นางสาวสมประสงค ์ภาผล นักจัดการงานท่ัวไป รายงานวา่ได ้
ด าเนนิการจัดท ารายงานตดิตามผลการด าเนนิงานตามแผนการขับเคลือ่นฯ 
น าเสนอผลการตดิตามก ากับตัวชีว้ัดที่ไดน้ าเขา้ระบบศูนยต์ดิตามผลการ
ปฏบิัตงิานกรมอนามัย (DOC 4.0) ด าเนนิงานตามแผนฯ แลว้เสร็จครบทุก
กจิกรรมเมือ่เดอืนก.ค. 64 และแจง้ผลคะแนนตัวชีว้ัดรอบ 5 เดอืนหลังทีไ่ด ้
คอื 5/5 คะแนน 

 
มตทิีป่ระชุม รับทราบและเห็นชอบ 
 
5.1.4 ) ตัวชีว้ัดที ่2.4 ระดับความส าเร็จของการเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้
(LO)  

> นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย นักวเิทศสัมพันธ ์นางสาวจริา
ภรณ์ สุม่ติ๊บ นักวชิาการคอมพวิเตอร ์และนางสาวมนสนิี น ้าจันทร ์นักวเิทศ
สัมพันธ์ปฏิบัต ิการ รายงานว่าด าเนินงานตามแผนฯ แลว้เสร็จครบทุก
กจิกรรม และแจง้ผลคะแนนตัวชีว้ัดรอบ 5 เดือนหลังที่ไดค้ือ 4.75/5 
คะแนน เนือ่งจากผลคะแนนระดับ 5 = 0.75/1 คะแนน ไมม่ผีลงานวชิาการ
ผา่นเขา้รอบคัดเลอืกน าเสนอประชมุวชิาการ หรอื like talk award 

 
มตทิีป่ระชุม รับทราบและเห็นชอบ 
 
5.1.5 ) ตัวชีว้ัดที ่2.5 รอ้ยละการด าเนนิงานตามแผนปฏบิัตกิารทีบ่รรลุ
เป้าหมาย  
                 >  นางสาวศรินัินต ์ทุนทรัพย ์นักวเิคราะหน์โยบายและแผน 
รายงานว่าด าเนินงานตามแผนฯ แลว้เสร็จครบทุกกจิกรรม และแจง้ผล
คะแนนตัวชีว้ดัรอบ 5 เดอืนหลังทีไ่ดค้อื 5/5 คะแนน 
 
มตทิีป่ระชุม รับทราบและเห็นชอบ 
 
          5.1.6 ) ตัวชีว้ัดที ่1.40 ประเทศไทยมบีทบาทหนา้ทีใ่นดา้นการ
สง่เสรมิสขุภาพ และอนามัยสิง่แวดลอ้มเป็นทีย่อมรับในระดับนานาชาตแิละ
รองรับการพัฒนาประเทศ (จ านวนครัง้ที่มีการน าเสนอขอ้เสนอแนะเชงิ
นโยบายดา้นการสง่เสรมิสขุภาพ และอนามัยสิง่แวดลอ้ม)  
                 > นายพศนิ พริยิหะพันธุ ์นักวเิทศสัมพันธป์ฏบิัตกิาร รายงาน
แจง้ผลคะแนนตัวชีว้ัดรอบ 5 เดือนหลังที่ไดค้อื 5/5 คะแนน และให ้
ขอ้สงัเกตวา่ ในปีงบประมาณถัดไป คะแนนระดับที ่5 ควรวัดผลจากประเด็น
อืน่แทนการน าขอ้มลูทีร่ายงานจากกระทรวงการตา่งประเทศ เนือ่งจากมอีาจ
มีความล่าชา้จากการรายงานผล และการรายงานตัวชี้วัดประจ าเดือน
สงิหาคม ไดก้ าหนดการประชุมไวส้องรายการไดแ้ก่ (1) การประชุม 
SOMHD ซึง่ก าหนดจัดคร่าวๆ ในชว่งตน้เดอืนตลุาคม 2564 และ (2) การ
ประชมุ RC of WHO SEARO ระหวา่งวันที ่6-10 ก.ย. 64 ซึง่ตามระยะเวลา



ดังกลา่ว จะท าใหไ้มส่ามารถรายงานในรอบเดอืนสงิหาคมไดทั้น และจะยก
ยอดไปรายงานในเดือนกันยายนต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
หมายเลข ุ2 
 
 มตทิีป่ระชุม รับทราบและเห็นชอบ 
 
          5.1.7 ) ตัวชีว้ัดที่ 1.41 จ านวนกรอบความร่วมมอืและบันทกึ
ขอ้ตกลงรว่มกัน (เรือ่ง)  

> นางสาวสมฤทัย คันธวิงศ์ นักวเิทศสัมพันธ์ปฏบิัตกิาร 
รายงานว่าการด าเนินงานขับเคลือ่นตัวชีว้ัด 1.41 เป็นไปตามแผน ตาม
ก าหนดระยะเวลา โดยไดจั้ดท าสรุปและวเิคราะหผ์ลผลติและผลลัพธก์าร
ด าเนนิงานรอบ 5 เดอืหลัง รวมถงึจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงานตาม
ตัวชี้วัดที่สอดคลอ้งตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเ ด็นการ
ตา่งประเทศ และไดร้ายงานในระบบ DOC เรยีบรอ้ยแลว้ในเดอืนกรกฎาคม 
2564 ตามทีไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงรายละเอยีดตัวชีว้ัดรอบ 5 เดอืนหลัง และ
แจง้ผลคะแนนตัวชีว้ัดรอบ 5 เดอืนหลัง คอื 5/5 คะแนน  ทัง้นี้ ในเดอืน
สงิหาคม 2564 มกีารด าเนนิงานเพิม่เตมิ คอื การเขา้ร่วมประชมุคณะท างาน
ดา้นสขุภาพของเอเปค (APEC HWG) และการประชุมระดับสูงวา่ดว้ย
สขุภาพและเศรษฐกจิของเอเปค (HLM) รายละเอยีดปรากฏดังเอกสารแนบ
หมายเลข 3 

 
มตทิีป่ระชุม รับทราบและเห็นชอบ 
 
      5.1.8 ) ตัวชีว้ัดที ่1.43 ระดับความพงึพอใจของบุคลากรทีม่ตีอ่การ
โครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองการด าเนินงานดา้นการ
พัฒนาการอภบิาลระบบดา้นการสง่เสรมิสขุภาพและอนามัยสิง่แวดลอ้มใน
มติติา่งประเทศ 

> นางสาวมนสนิี น ้ าจันทร์ นักวเิทศสัมพันธ์ปฏบิัตกิาร 
รายงานวา่ ผลการด าเนนิงานเป็นไปตามแผน แจง้ผลคะแนนตัวชีว้ัดรอบ 5 
เดอืนหลังทีไ่ดค้อื 5/5 คะแนน  

 
......> นางสาวป่ินอนงค ์เครือซา้ หัวหนา้กลุ่มยุทธศสาตร์และประสาน
ความร่วมมือ ตัวชี้วัดที่หน่วยงานเป็นเจา้ภาพ ในรอบปีงบประมาณหนา้  
กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร แนะน าวา่หน่วยงานมสีทิธกิ าหนดใหห้น่วยงานอืน่
น าตัวชีว้ดัของหน่วยงานเป็นตัวชีว้ดับังคับได ้ 
มตทิีป่ระชุม รับทราบและเห็นชอบ 

 
......> นายพศนิ พริยิหะพันธุ ์เสนอใหน้ าแผนของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข มาก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของตัวชีว้ัดในรอบปีงบประมาณหนา้ 
เนือ่งจากมเีกอืบทกุหน่วยงานของกรมอนามัยรว่มเกีย่วขอ้ง 
มตทิีป่ระชุม รับทราบและเห็นชอบ 
 
5.2 ) ตดิตามการตรวจประเมนิสถานทีท่ างานน่าอยู ่น่าท างานเสรมิสรา้ง
คณุภาพชวีติและความสขุของคนท างาน (Healthy Workplace Happy for 
Life) ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการการตรวจประเมนิ ระดับกรม รอบที่
2/2564 (วันที ่21.7.64 ) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการด าเนนิงานประจ า
หน่วยงาน  
 
 
 



        > นางสาวพัทธนันท ์วังเสนา นักวชิาการพัสดุ รายงานสรุปผลการ
ด าเนนิงานตามแผน HWP เป็นไปตามแผนฯส าเร็จทุกกจิกรรม และศรป.มี
ผลคะแนนประเมนิฯ หลังอทุธรณ์ ดังนี้ 1) เกณฑ ์5 ส. เดมิ 39/42 เป็น 
40/42 คะแนน 2) เกณฑ ์HWP เดมิ 43/44 เป็น 44/44 คะแนน  
 
มตทิีป่ระชุม รับทราบและเห็นชอบ 
 
5.3 วเิคราะหส์ถานการณ์ผลการเบกิจ่ายจากขอ้ 4.2 เพือ่ก าหนดมาตรการ 
หรอืแนวทาง ตดิตามเร่งรัดการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณตามแผนปฏบิัตกิาร
ศูนยค์วามร่วมมอืระหว่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของเดอืน 
ส.ค. 2564 ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด พบวา่สถานการณ์การเบกิจ่าย
งบประมาณ ดังทีป่รากฏในวาระที ่4 ขอ้ 4.2 ทัง้นี้คณะท างาน รบจ.ฯ จงึ
เสนอมาตรการเร่งรัดการเบกิจ่ายใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัย
ก าหนด ดังนี ้
   (1) ผูบ้รหิาร ก ากับ ตดิตามเร่งรัดใหผู้รั้บผดิชอบโครงการ ปฏบิัต ิ
ตามแผนทีก่ าหนดไวผ้า่นการประชมุประจ าเดอืนของหน่วยงาน 
   (2) ปรับแผนการด าเนินงานตามรอบไตรมาสใหส้อดคลอ้งกับ
เป้าหมายตามมตคิรม. และมตกิรมอนามัยก าหนด และปรับรูปแบบการจัด
ประชมุอบรมใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) 

มตทิีป่ระชุม รับทราบและเห็นชอบ ใหด้ าเนนิกจิกรรมตามแผนปฏบิัตกิาร
ยอดเบกิจา่ยใกลเ้คยีงกับเป้าหมายของกรมอนามัยมากทีส่ดุ 

6. เรือ่งอืน่ๆ 6.1 นางสาวป่ินอนงค ์เครอืซา้ หัวหนา้กลุม่ยุทธศาสตรแ์ละประสานความ
รว่มมอื ส าหรับปีงบประมาณหนา้ หน่วยงานมุง่เนน้กจิกรรมพัฒนาศักยภาพ
เป็นหลัก ยกเลกิการกจิกรรม JC และมอบหมายคุณพศนิ พริยิหะพันธุ ์ 
คุณสมฤทัย คันธวิงศ ์และคุณมนสนิี น ้าจันทร์ ร่วมจัดท าเอกสารรีพอร์ต 
โควดิระลอก 3 กับกองแผนงาน ซึง่มกี าหนดสง่มอบงานภายใน 30 ก.ย. 
64 วงเงนิงบประมาณแสนกวา่บาท 
6.2 น.ส.จริาภรณ์ สุม่ติ๊บ รายงานความคบืหนา้การเขา้ใชง้านระบบบรหิาร
จัดการขอ้มูลข่าวสารภาษาอังกฤษบนเว็บไซตก์รมอนามัย โดยหน่วยงาน
ไดรั้บการก าหนดสทิธิจ์ากกองแผนงานเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 

เลกิประชุมเวลา 14.00 น. 
ผูจ้ดรายงานการประชมุ : นางสาวสมประสงค ์ภาผล 

นักจัดการงานท่ัวไป 
ผูต้รวจรายงานการประชมุ : นางสาวสพัุตรา ทา่งาม 

เจา้พนักงานการเงนิและบัญชปีฏบิัตงิาน 



โครงการ กิจกรรม งบประมาณ/บาท

วงเงินเดิม (บาท) วงเงินปรับใหม (บาท)

1.โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  1.3.1. คาวัสดุสํานักงาน+วัสดุคอมพิวเตอร  31,494.00  (ปรับเพิ่มวงเงิน)

23,470.47
กิจกรรมที่ 1.2.2. จํานวน 455 บาท

กิจกรรมที่ 1.2.3.จํานวน 10,000 บาท

กิจกรรมที่ 1.2.4. จํานวน  2,149.47 บาท

กิจกรรมที่ 1.2.5. จํานวน 990 บาท

กิจกรรมที่ 1.3.1. จํานวน 460 บาท

กิจกรรมที่ 1.3.2. จํานวน 7,740 บาท

กิจกรรมที่ 1.3.4. จํานวน 1,676 บาท

ปรับแผนงานโครงการ(งบดําเนินงาน) ศรป. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส 4)

somphrasong.p
Textbox
เอกสารแนบหมายเลข 1



โครงการ กิจกรรม งบประมาณ/บาท

วงเงินเดิม (บาท) วงเงินปรับใหม (บาท)

8.โครงการจัดทําหนังสือเรื่อง 

“จะกี่ครั้ง...เราตองผานไปได”

เปนภาษากลางอาเซียน (ภาษาอังกฤษ

และภาษาเมียนมา)  (โครงการใหม)

8.1.จัดจางแปลหนังสือ“จะกี่ครั้ง...เราตองผานไปได”

เปนภาษากลางอาเซียน (ภาษาอังกฤษและภาษาเมียน

มา)

- (ปรับเพิ่มวงเงิน)

158,455 บาท
กิจกรรมที่ 1.2.4.   5,176.60 บาท

กิจกรรมที่ 1.4.1.   16,882   บาท

กิจกรรมที่ 1.4.2.   5,506     บาท

กิจกรรมที่ 1.4.3.    1,110    บาท

กิจกรรมที่ 2.2.1.    3,100    บาท

กิจกรรมที่ 2.2.2.   126,680.40 บาท

9.โครงการจัดทําคูมือการลาศึกษา ฝก

อบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ประชุม 

สัมมนา และนําเสนอผลงาน  วิชาการ 

ณ ตางประเทศ (โครงการใหม)

9.1.จางออกแบบจัดทําอารตเวิรค และจัดพิมพรูปเลม - (ปรับเพิ่มวงเงิน)

105,930 บาท
กิจกรรมที่ 2.2.2.   65,382.05 บาท

กิจกรรมที่ 3.1.     3,875       บาท

กิจกรรมที่ 3.6      11,400     บาท

กิจกรรมที่ 4.1.      3,237.95  บาท

กิจกรรมที่ 4.2.1.    310        บาท

กิจกรรมที่ 6.2.       1,425     บาท 

กิจกรรมที่ 7.1.       20,300   บาท

ปรับแผนงานโครงการ(งบดําเนินงาน) ศรป. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส 4)



รายงานผลการติดตามกำกับตัวช้ีวัดประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 
ตัวช้ีวัด 1.40 ประเทศไทยมีบทบาทหน้าที่ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติและรองรับการพัฒนาประเทศ จำนวนครั้งที่มีการนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม 
 

แผนการขับเคลื่อนตัวช้ีวัดในเดือนสิงหาคม มดีังนี ้
 

ระยะเวลา กิจกรรม ผลผลิต (Output) หลักฐาน 
สิงหาคม 
2564 

1) การประชุมประจำเดือน
ของศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

2) การประชุมคณะกรรมการ
บริหารองค์การอนามัยโลก
ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (Regional 
Committee) 
3) การประชุม Senior 
Official's Meeting on 
Health Development ครั้ง
ที่ 16 

- แนวทางการดำเนินงานของตัวช้ีวัด 

ติดตามการขับเคลื่อน  
- Intervention 

- ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อรเิริม่ 

- ผู้แทนกรมอนามัยเข้าร่วมการประชุม
ได้ตามกำหนดการที่วางไว้  

- รายงานการประชุมประจำเดือนของ ศรป. 
- สรุป/รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
องค์การอนามัยโลกระดับภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ (Regional Committee) และข้อเสนอเชิง
นโยบาย/ข้อริเริม่ 

- สรุป/รายงานการประชุม Senior Official's 
Meeting on Health Development ครั้งท่ี 16 
และข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อริเริม่  

 
 
จึงขอรายงานผลการปฏิบตัิงานในเดือนสิงหาคม 2564 ดังต่อไปนี ้

1.  รายงานการประชุมประจำเดือนสงิหาคม 2564 ของ ศรป. สามารถดูข้อมูลได้ตามเอกสารด้านบนน้ี (หรือลิงก ์
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting เลือกสรุปการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2564) 

2. การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลกระดับภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Regional Committee) 
มีกำหนดจดัในวันท่ี 6 – 10 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีประเทศเนปาลเป็นเจ้าภาพการประชุม โดยกรม
อนามัยส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสองราย ได้แก่ 1) นางสาวอรอุมา โภคสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
พิเศษ สำนักส่งเสรมิสุขภาพ และ 2) นางสาวสมฤทัย คนัธิวงศ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตัิการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ โดยศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ จะรายงานสรุปผลการประชุม และข้อเสนอเชิงนโยบายในรอบเดือน
กันยายนต่อไป 

3. การประชุม Senior Official's Meeting on Health Development ครั้งท่ี 16 ไดเ้ลื่อนการจัดการประชุมเป็นวันท่ี 
11 – 15 ตลุาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีประเทศอินโดนเีซียเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ทั้งนี้ เนื่องจากพ้น
กำหนดการรายงานผลตัวช้ีวัดประจำเดือน (ทุกวันท่ี 10 ของแต่ละเดือน) จึงอาจนำผลการประชุมและข้อเสนอต่างๆ ไป
รายงานผลในตัวช้ีวัดรอบปีงบประมาณถัดไป  

  
รายงานโดย 

นายพศิน พิริยหะพันธ์ุ 
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตัิการ 

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
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รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัด 1.41 จำนวนกรอบความรวมมือและบันทึกขอตกลงรวมกัน (เรื่อง) 

ประจำเดือนสงิหาคม 2564 

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

  ในเดือนสิงหาคม 2564 ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (ศรป.) ไดดำเนินกิจกรรม 

ตามแผนขับเคลื่อนตัวช้ีวัด ดังน้ี 

 

1. เขารวม หรือสนับสนุน/อำนวยความสะดวกบุคลากรกรมอนามัยในการเขารวมการประชุม/หารือ

ระหวางประเทศ 

ระยะเวลาดำเนินการตามแผนขับเคลื่อน: ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564 (สนับสนุนการเขารวมประชุม

ตลอดทั้งป ทั้งนี้ ยังไมสามารถกำหนดแผนการประชุมที่แนนอนได เนื่องจากไมสามารถระบุไดวาในแตละ

เดือนจะมีการประชุม การเขาเยี่ยมคารวะ หรือการหารือระหวางประเทศรายการใดบาง) 

เปาหมาย: 5 ครั้ง (ดำเนินการแลว 11 ครั้ง) 

ผลการดำเนินกิจกรรม: ศรป. เขารวมการประชุมคณะทำงานดานสุขภาพของเอเปค (APEC HWG) ระหวาง

วันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2564 และเขารวมการประชุมระดับสูงวาดวยสุขภาพและเศรษฐกิจของเอเปค 

(HLM) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 โดยการประชุมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อหารือและรับรองเอกสาร 

ที่ใชกำหนดยุทธศาสตรและทิศทางการดำเนินงานของ APEC HWG ติดตามความกาวหนาของการดำเนินงาน

โครงการตางๆ ภายใต APEC HWG แลกเปลี ่ยนขอมูล ประสบการณ และแนวทางการดำเนินงาน 

ในประเด็นสุขภาพที่สำคัญระหวางเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค เชน ผลกระทบจาก COVID-19 ตอ

ประชากรกลุมเปราะบาง การเตรียมความพรอมและการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข การสราง

ภูมิคุมกันและการฉีดวัคซีนสำหรับโรคติดตอที่ปองกันได รวมถึงการเสริมสรางความเสมอภาคดานสุขภาพ 

เปนตน 

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

 

2. ทำรายงานสรุป (one page) การติดตามความคบืหนาการดำเนินงานตัวชี้วัดทกุเดือน 

ระยะเวลาดำเนินการตามแผนขับเคลื่อน: ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564  

เปาหมาย: 10 ครั้ง (ดำเนินการแลว 11 ครั้ง) 

ผลการดำเนินกิจกรรม: ดำเนินการสรุปรายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัด 1.41 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 

และรายงานในที่ประชุมประจำเดือนของ ศรป. ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ไดตามเปาหมาย 

หลักฐาน: เอกสารฉบับน้ี  

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

จัดทำโดย 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

สิงหาคม 2564 
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