
รายงานการประชุม 
ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ คร ัง้ที ่12/2564 

ในวนัที ่27 กนัยายน 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 ์วังเสนา  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 12/2564 เมือ่วันที ่14 กันยายน 2564 โดย
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิง่เจรญิชัย อธบิดีกรมอนามัย ประธานการ
ประชมุ 

1. แสดงความยนิดกีับผูอ้ านวยการส านักทันตสาธารณสขุทา่นใหม ่
2. การประชมุกรมอนามัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะเป็นแบบ 

Onsite เริม่เดอืนตลุาคม 2564 
3. ใหป้รับปรุงสภาพแวดลอ้มกรมอนามัย ใหเ้ป็นปามมาตรการ COVID 

Free Setting และเนน้ใหบ้คุลากร กรมอนามัยตอ้งไดรั้บการฉีดวัคซนีครบ
ทกุคน และใหต้รวจเขม้ฯ เจา้หนา้ที/่ผูม้าตดิตอ่ราชการ 

4. กองแผนงานน าเสนอวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้กองดจิติัลเพื่อ
สขุภาพ โดยจัดตัง้เพือ่รองรับการ Operation งานในรูปแบบใหม่ และการ 
Integrate งานดา้นสง่เสรมิสขุภาพและอนามัยสิง่แวดลอ้ม ใหส้อดคลอ้ง
กับ สถานการณ์ฯ ทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบัน ผา่น Platform ตา่งๆ ทีจ่ าเป็น อกีทัง้
น าเสนอ Value Chan บทบาท หนา้ทีก่องดจิทัิล รวมถงึกรอบอัตราก าลังที่
มอีธบิดเีป็นประธาน และรองอธบิดเีป็น CIO มบีคุลากร 24 อัตรา แบง่เป็น 
3 กลุม่งาน ไดแ้ก ่กลุม่อ านวยการและงานนโยบายระบบดจิทัิลเทคโนโลยี
กลุ่มพัฒนาดจิิทัล เทคโนโลยี และกลุ่มประสานสนับสนุนเครือข่าย ที่
ประชมุเสนอใหเ้พิม่การสนับสนุนบคุลากรสาธารณสขุ เป็น Data Analysis 
และใหม้ีวศิวคอมพวิเตอร์ ควรมีการ MOU กับสถาบันการศกึษา เพื่อ
เกือ้หนุน ทางดา้นวชิาการ ทัง้นี้อธบิดยีังไมพ่จิารณาเห็นชอบฯ โดยใหป้รับ
บทบาทหนา้ที่ใหช้ัดเจน ชือ่หน่วยงาน ควรปรับแกไ้ข (ไม่ควรเป็นกอง
ดิจิทัล) เนน้การจัดตั ้งหน่วยงานตอ้งตอบโจทย์ของประชาชน 
ผูป้ระกอบการ ภาคเีครือขา่ย และเจา้พนักงาน/เจา้หนา้ที่/บุคลากร จะได ้
ประโยชนอ์ยา่งไรจากหน่วยงานใหมท่ีจั่ดตัง้ขึน้ 

5. กองการเจา้หนา้ที ่น าเสนอผลการประเมนิ ITA ปี พ.ศ. 2565  
กรมอนามัย อยู่ในล าดับที ่4 (92.04%) เทยีบกับหน่วยงาน ในกระทรวง
สาธารณสุข ส่วนผลคะแนนภาพรวม ITA จากประชาชน จ าแนกตาม
เครือ่งมอืการประเมนิ และตามตัวชีว้ัด 92.04 คะแนน แบง่เป็น ประเมนิการ
รับรูข้องผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายใน (IIT) 86.52 คะแนน, ประเมนิ การรับรู ้



ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก (EIT) 86.94 คะแนน และประเมนิการ
เปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (OIT) 100 คะแนน ทัง้นี้อธบิดใีหทุ้กหน่วยให ้
ความส าคัญ และศกึษาเกณฑก์ารจัดตัง้ชมรมจรยิธรรม โดยก าหนด วธิกีาร
ท างาน หรอื SOP ใหช้ดัเจน เพือ่ปรับปรงุการท างานของหน่วยงาน  
มตทิีป่ระชุม รับทราบ 

2. รับรองรายงาน 
    การประชมุ 

รับรองรายงานการประชมุศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่งประเทศ ครัง้ที่11/2564  
เมือ่วนัที ่30 สงิหาคม 2564 
 
มตทิีป่ระชมุ รับรองรายงานการประชมุ 

3. เรือ่งสบืเนือ่ง - ไมม่ ี– 
 

4. เรือ่งเพือ่ทราบ 4.1 รายงานการจัดท าแผนผลการเบกิจ่ายงบประมาณ งบด าเนินงาน  
ศูนยค์วามร่วมมอืระหวา่งประเทศ ผ่านระบบศูนยต์ดิตามผลการปฏบิัตงิาน  
กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) ประจ าเดอืน 
กันยายน 2564 
         > นางสาวศรินัินต ์ทนุทรัพย ์นักวเิคราะหน์โยบายและแผน  
            1) รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏบิัตกิาร การเบกิจ่าย
งบประมาณงบด าเนนิงานเขา้สูร่ะบบตดิตามผล การปฏบิัตงิาน กรมอนามัย 
(DOC) มยีอดผลเบกิจ่ายสะสม ณ วันที ่17 กันยายน 2564 เป็นเงนิ 
888,015.03 บาท  
            2) แจง้วงเงนิงบประมาณทีไ่ดรั้บจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ  
2565 งบด าเนนิงาน จ านวน 884,500 บาท ทัง้นีว้างแผนบรหิารงบประมาณ
ดังรายละเอยีดตามเอกสารแนบ หมายเลข 1 
มตทิีป่ระชุม รับทราบ  
 
4.2 รายงานสถานการณ์ ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ งบด าเนินงาน  
ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ (ขอ้มลู 27 กันยายน 2564) 
         > นางสาวสพัุตรา ท่างาม เจา้พนักงานการเงนิและบัญชปีฏบิัตงิาน 
ปฏิบัต ิหนา้ที่หัวหนา้อ านวยการ รายงานว่า ผลการเบิกจ่ายสะสม
ประจ าเดอืน สงิหาคม 2564 แบง่ตามประเภทรายงบ ดังนี ้ 

(1) งบด าเนนิงานมผีลเบกิจ่าย จ านวน 905,172.53 บาท คดิเป็น   
81.98 % ต ่ากวา่เป้าหมายทีก่รมอนามัยก าหนด (100% =1,104,100.00 
บาท) มยีอดผกูพัน จ านวน 197,650.40 บาท คดิเป็น 17.90 % สง่ผลให ้
เงนิงบประมาณคงเหลอืหลังกันยอดผกูพัน จ านวน 1,277.07 บาท คดิเป็น   
0.12 % ของวงเงนิงบประมาณทัง้ปี ตอ้งเร่งรัดการเบกิจ่ายเพือ่ใหเ้ป็นไป
ตามเป้าหมาย จ านวน 143,722.47 บาท คดิเป็น 13.02 % 

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

(3) ภาพรวมทุกรายงบ มผีลเบกิจ่าย จ านวน 956,172.53  บาท  
คดิเป็น 82.78 % ต ่ากว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยก าหนด (100% =   
1,155,100.00 บาท) มยีอดผูกพัน จ านวน 197,650.40 บาท คดิเป็น 
17.11 % ส่งผลใหเ้งนิงบประมาณคงเหลอืหลังกันยอดผูกพัน จ านวน  
1,277.07 บาท คดิเป็น 0.11 % ของวงเงนิงบประมาณทัง้ปี ตอ้งเร่งรัดการ
เบกิจ่ายเพือ่ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 141,172.47 บาท คดิเป็น 
12.22 % 

(4) ด าเนินการแจง้คนืเงนิงบประมาณคงเหลอืจ านวน 1,277.07 

บาท ตอ่กองคลังเพือ่ตัดงบประมาณปีพ.ศ. 2564 เรยีบรอ้ย 

มตทิีป่ระชุม รับทราบ 



5. เรือ่งเพือ่พจิารณา 5.1 การตดิตามการด าเนนิงานตามค ารับรองการปฏบิัตริาชการ ศนูยค์วาม
ร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย ประจ าเดือน กันยายน 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 าเดอืนกันยายน2564 ดังนี ้ 

(1) รายงานตดิตามผลการด าเนนิงานตามแผนการขบัเคลือ่นฯ น าเสนอ
ผลการตดิตามก ากับตัวชีว้ัดทีไ่ดน้ าเขา้ระบบศูนยต์ดิตามผลการปฏบิัตงิาน
กรมอนามัย (DOC 4.0) ไม่มกีจิกรรมที่ด าเนินการในเดอืน ก.ย. 64 
เนือ่งจากด าเนนิการตามแผนแลว้เสร็จครบทกุกจิกรรมเมือ่เดอืนก.ค. 64  

(2) รายงานตดิตามผลการด าเนนิงานตามแผนการปฏบิัตงิานของผู ้
ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงานและคณะกรรมการควบคมุภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไมม่แีผนกจิกรรมทีด่ าเนนิการในเดอืน ก.ย. 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) 
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  
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 แลว้เสร็จครบทกุกจิกรรม  
 
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
กจิกรรมเมือ่เดอืน ก.ค. 64  



มตทิี�ประชุม รับทราบและเห็นชอบ

5.1.4 ) ตวัชี�วดัที� 2.4 ระดบัความสําเร็จของการเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้
(LO)

> นางสาวเปรมรัตนา วชัโรทยั นักวเิทศสมัพันธ์ นางสาวจิ
ราภรณ์ สุม่ติ�บ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ และนางสาวมนสนิี นํ�าจันทร์ นัก
วเิทศสมัพันธป์ฏบิตักิาร รายงานวา่ดําเนนิงานตามแผนฯ แลว้เสร็จครบทกุ
กจิกรรม

มตทิี�ประชุม รับทราบและเห็นชอบ

5.1.5 ) ตวัชี�วดัที� 2.5 รอ้ยละการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารที�บรรลุ
เป้าหมาย

> นางสาวศรินัินต์ ทนุทรัพย์ นักวเิคราะหน์โยบายและแผน
รายงานวา่ดําเนนิงานตามแผนฯ แลว้เสร็จครบทกุกจิกรรม

มตทิี�ประชุม รับทราบและเห็นชอบ

5.1.6 ) ตวัชี�วดัที� 1.40 ประเทศไทยมบีทบาทหนา้ที�ในดา้นการ
สง่เสรมิสขุภาพ และอนามยัสิ�งแวดลอ้มเป็นที�ยอมรับในระดบันานาชาตแิละ
รองรับการพัฒนาประเทศ (จํานวนครั�งที�มกีารนําเสนอขอ้เสนอแนะเชงิ
นโยบายดา้นการสง่เสรมิสขุภาพ และอนามยัสิ�งแวดลอ้ม)

> นายพศนิ พริยิหะพันธุ ์นักวเิทศสมัพันธป์ฏบิตักิาร
รายงานวา่การดําเนนิการในเดอืนกนัยายนจะรายงานผลการ

ประชมุคณะกรรมการบรหิารองคก์ารอนามยัโลกระดบัภมูภิาคเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต ้ (Regional Committee) และการประชมุประจําเดอืนของ
ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ สว่นกจิกรรมที�เลื�อนเนื�องจากสถานการณ์
COVID-19 เชน่การประชมุ SOMHD ในระดบั ASEAN จะยกไปรายงานผล
ในปีงบประมาณหนา้ตอ่ไป รายละเอยีดตามเอกสารแนบหมายเลข 2

มตทิี�ประชุม รับทราบและเห็นชอบ
5.1.7 ) ตวัชี�วดัที� 1.41 จํานวนกรอบความรว่มมอืและบนัทกึขอ้

ตกลงรว่มกนั (เรื�อง)
> นางสาวสมฤทยั คนัธวิงศ์ นักวเิทศสมัพันธป์ฏบิตักิาร

รายงานวา่การดําเนนิงานขบัเคลื�อนตวัชี�วดั 1.41 เป็นไปตามแผน ตาม
กําหนดระยะเวลา โดยกจิกรรมที�ไดดํ้าเนนิงานในเดอืนกนัยายน 2564
จํานวน 2 กจิกรรม ไดแ้ก่ (1) เขา้รว่มประชมุ และสนับสนุน/อํานวยความ
สะดวกแกผู่แ้ทนกรมอนามยัในการเขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการองคก์าร
อนามยัโลกภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉลยีงใต ้ สมยัที� 74 (RC74) ระหวา่งวนั
ที� 6 - 10 กนัยายน 2564 และ (2) การเขา้รว่มประชมุพจิารณาแผนงาน
ความรว่มมอื (UNICEF’s Country Programme Document: UNICEF
CPD) ค.ศ. 2022 - 2026 ในวนัที� 17 กนัยายน 2564 รายละเอยีดตาม
เอกสารแนบหมายเลข 3
มตทิี�ประชุม รับทราบและเห็นชอบ

5.1.8 ) ตวัชี�วดัที� 1.43 ระดบัความพงึพอใจของบคุลากรที�มตีอ่การ
โครงการการพัฒนาบคุลากรเพื�อตอบสนองการดําเนนิงานดา้นการ
พัฒนาการอภบิาลระบบดา้นการสง่เสรมิสขุภาพและอนามยัสิ�งแวดลอ้มใน
มติติา่งประเทศ

> นางสาวมนสนิี นํ�าจันทร์ นักวเิทศสมัพันธป์ฏบิตักิาร
รายงานวา่ ผลการดําเนนิงานเป็นไปตามแผน



 
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 าเร็จทกุกจิกรรม  
มตทิีป่ระชุม รับทราบและเห็นชอบ 
 
5.3 วเิคราะหส์ถานการณ์ผลการเบกิจ่ายจากขอ้ 4.2 เพือ่ก าหนดมาตรการ 
หรอืแนวทาง ตดิตามเร่งรัดการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณตามแผนปฏบิัตกิาร
ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของเดอืน ก.ย. 
2564 ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด พบว่าสถานการณ์การเบกิจ่าย
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) 
   (3) เร่งรัดรายการยอดผูกผันใหส้่งใบส าคัญเบกิจ่ายภายใน 30 
กันยายน 2564 

มตทิีป่ระชุม รับทราบและเห็นชอบ ใหด้ าเนนิกจิกรรมตามแผนปฏบิัตกิาร
ยอดเบกิจา่ยใกลเ้คยีงกับเป้าหมายของกรมอนามัยมากทีส่ดุ 

6. เรือ่งอืน่ๆ  - 

เลกิประชุมเวลา 14.00 น. 
ผูจ้ดรายงานการประชมุ : นางสาวสมประสงค ์ภาผล 

นักจัดการงานท่ัวไป 
ผูต้รวจรายงานการประชมุ : นางสาวสพัุตรา ทา่งาม 

เจา้พนักงานการเงนิและบัญชปีฏบิัตงิาน 



ไดรับจัดสรรงบประมาณ   รวมท้ังสิ้น   884,500 บาท

1.2

การบริหารงบประมาณศูนย์ความรว่มมือระหว่างประเทศ 
ประจําปีงบประมาณ 2565

หมวดคาใชจายพื้นฐานหนวยงาน

305,000 บาท
หมวดคาใชจายการขับเคลื่อนโครงการ

579,500 บาท

somphrasong.p
Textbox
เอกสารแนบหมายเลข 1



1.2

แนวทางบริหารงบประมาณของกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2565

ไตรมาส 1

(ต.ค.-ธ.ค.64)

ไตรมาส 2

(ม.ค.-ม.ีค.65)

ไตรมาส 3

(เม.ย.-ม.ิย.65)

ไตรมาส 4

(ก.ค.-ก.ย.65)

32 % 50 % 75 % 100 %

มาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณ

> ศูนยความรวมมอืระหวางประเทศ  คาดวาจะไดรับจัดสรร  

รอบแรก  (ไตรมาส 1 - 2)  50%  เปนเงินจํานวน  442,250 บาท



1.2

แนวทางบริหารงบประมาณของกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2565

 มาตรการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ภาพรวม ไตรมาส 1  เบิกจาย  32%

3  เดือนแรก (ต.ค. –ธ.ค.64) เปนจํานวนเงิน  283,040 บาท

 งบประมาณสําหรับคาใชจายในงานบริหารหนวยงาน เบิกจายไมเกิน  30 %

เปนจํานวนเงิน 265,350 บาท ซ่ึงแผนการใชจายในงานบริหารหนวยงานของ

ศรป.ทั้งป เปนเงินจํานวน 254,300 บาท  คิดเปน 28.75 % จากงบประมาณทัง้ป

 งบประมาณสําหรับการประชมุ อบรม สัมมนา ไตรมาส 1  เบิกจาย 50 %

ของวงเงินทีใ่ชในการประชมุ ฯ ทั้งปงบประมาณ จากงบประมาณทัง้ส้ิน 490,200

บาท คิดเปนเงินจํานวน  245,100 บาท 



1.2

ศรป. ไดรับเงินจัดสรร รอบท่ี 1 เปนจํานวน 442,250  บาท เบิกจาย 32% ไตรมาส 1 

จํานวน 283,040 บาท  คงเหลืองบประมาณ ไตรมาส 2 จํานวน 159,210 บาท

การบริหารงบประมาณ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (ไตรมาส 1-2)

 คาใชจายในงานบริหารหนวยงาน ไตรมาส 1 จํานวน 78,020 บาท คิดเปน 30.68 % จาก

วงเงินท่ีใชในงานบริหารหนวยงานท้ังปงบประมาณ  

 คาใชจายสําหรับการประชุม อบรม สัมมนา ไตรมาส 1 จํานวน 278,370 บาท คิดเปน 

56.78% จากวงเงินท่ีใชในการประชุม ฯ ท้ังปงบประมาณ 

รวมแผนการใชจายงบประมาณ ไตรมาส 1 เปนเงินจํานวนท้ังสิ้น 356,390 บาท คิดเปน 40.29 %

คงเหลืองบประมาณ ไตรมาส 2 จํานวน 85,860 บาท 



โครงการ งบประมาณ/ บาท

1.โครงการบริหารจัดการหนวยงาน 254,300

2.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมอนามัยมุงสูสากล  (On site) 401,020

3.โครงการสนับสนุนการดําเนนิงานความรวมมือระหวางประเทศภายใตกรอบความรวมมือตางๆ 61,380

4.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร ความรวมมือระหวางประเทศ 

กรมอนามัย
27,800

5.โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลดานความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย 40,000

6.โครงการสนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางอาเซียนตามพรบ. ของก.พ 100,000

รวมท้ังสิ้น 884,500

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ งบดําเนินงานรายโครงการ
(ทั้งสิ้น 6 โครงการ)



รายงานผลการติดตามก ากับตัวช้ีวัดประจ าเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
ตัวช้ีวัด 1.40 ประเทศไทยมีบทบาทหน้าที่ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติและรองรับการพัฒนาประเทศ จ านวนครั้งที่มีการน าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม 

แผนการขับเคลื่อนตัวช้ีวัดในเดือนกันยายน 2564 มีดังนี ้

ระยะเวลา กิจกรรม ผลผลิต (Output) หลักฐาน 
กันยายน 
2564 

1) การประชุมประจ าเดือน
ของศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

- แนวทางการด าเนินงานของตัวช้ีวัด
ติดตามการขับเคลื่อน 

- รายงานการประชุมประจ าเดือนของ ศรป. 

จึงขอรายงานผลการปฏิบตัิงานในเดือนกันยายน 2564 ดังต่อไปนี ้
1. รายงานการประชุมประจ าเดือนกันยายน 2564 ของ ศรป. สามารถดูข้อมูลได้ตามเอกสารด้านบนน้ี (หรือลิงก์

https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting เลือกสรุปการประชุมประจ าเดือนกันยายน 2564)
2. (ย้ายมาจากการรายงานของเดือนสิงหาคม 2564) รายงานผลการประชุมการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การ

อนามัยโลกระดับภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Regional Committee) ครั้งท่ี 74 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันท่ี 6 – 10
กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีประเทศเนปาลเป็นเจ้าภาพการประชุม โดยกรมอนามัยส่งผู้แทนเข้าร่วมการ
ประชุมสองราย ได้แก่ 1) นางสาวอรอุมา โภคสมบตัินักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ส านักสง่เสริมสุขภาพ และ
2) นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตัิการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยสามารถดูสรุปผลการ
ประชุมได้ท่ีลิงก์ต่อไปนี ้https://bit.ly/3iGzESZ 

รายงานโดย 
นายพศิน พิริยหะพันธ์ุ 

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตัิการ 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

somphrasong.p
Textbox
เอกสารแนบหมายเลข 2

https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting
https://bit.ly/3iGzESZ


-1-

รายงานผลการติดตามกํากับตัวช้ีวัด 1.41 จํานวนกรอบความรวมมือและบันทึกขอตกลงรวมกัน (เรื่อง) 
ประจําเดือนกันยายน 2564 

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

ในเดือนกันยายน 2564 ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (ศรป.) ไดดําเนินกิจกรรม 
ตามแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. เขารวม หรือสนับสนุน/อํานวยความสะดวกบุคลากรกรมอนามัยในการเขารวมการประชุม/หารือ

ระหวางประเทศ
ระยะเวลาดําเนินการตามแผนขับเคลื่อน: ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564 (สนับสนุนการเขารวมประชุม
ตลอดท้ังป ท้ังนี้ ยังไมสามารถกําหนดแผนการประชุมท่ีแนนอนได เนื่องจากไมสามารถระบุไดวาในแตละ
เดือนจะมีการประชุม การเขาเยี่ยมคารวะ หรือการหารือระหวางประเทศรายการใดบาง)
เปาหมาย: 5 ครั้ง (ดําเนินการแลว 13 ครั้ง)
ผลการดําเนินกิจกรรม: ในเดือนกันยายน 2564 ศรป. ไดเขารวมประชุม และสนับสนุน/อํานวยความ
สะดวกแกผูแทนกรมอนามัยในการเขารวมการประชุม/หารือระหวางประเทศ จํานวน 2 รายการ ดังนี้
1.1 เขารวมประชุม และสนับสนุน/อํานวยความสะดวกแกผูแทนกรมอนามัยในการเขารวมการประชุม

คณะกรรมการองคการอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉลียงใต สมัยท่ี 74 (RC74) ระหวาง
วันท่ี 6 - 10 กันยายน 2564  
ศรป. สงผูแทน คือ นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ เขารวมการประชุม
คณะกรรมการองคการอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉลียงใต สมัยท่ี 74 (RC74) ระหวางวันท่ี 6 - 10 
กันยายน 2564 และไดสนับสนุน/อํานวยความสะดวกแกผูแทนกรมอนามัย คือ นางสาวอรอุมา โภคสมบัติ 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สํานักสงเสริมสุขภาพ ในการเขารวมประชุมดังกลาวดวย โดย
ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบวาระการประชุมท้ังหมด 4 วาระ ไดแก (1) Programme Budget 2020-
2021: Implementation and mid-term review (2) Accelerating progress on prevention and 
control of NCDs, including oral health and integrated eye care, in the WHO South-East 
Asia Region (3 ) Revitalizing school health and health-promoting schools in the South-
East Asia Region แล ะ  (4 ) HRP Policy and Coordination Committee (PCC) – Report on 
attendance at PCC in 2021 and nomination of a member in place of Nepal whose term 
expires on 31 December 2021 รายละเอียดของแตละวาระปรากฏดังเอกสารตามลิงกดานลางนี้ 
Link หลักฐาน: https://bit.ly/3iGzESZ  

1.2 เข ารวมการประชุมพิจารณาแผนงานความรวมมือ (UNICEF’s Country Programme 
Document: UNICEF CPD) ค.ศ. 2022 – 2026 ในวันท่ี 17 กันยายน 2564 
ผูแทน ศรป. ไดเขารวมการประชุมพิจารณาแผนงานความรวมมือ (UNICEF’s Country Programme 
Document: UNICEF CPD) ค.ศ. 2022 – 2026 ในวันท่ี 17 กันยายน โดยประเด็นหลักท่ี UNICEF 
มุงเนนดําเนินการในประเทศไทยในอีก 5 ปขางหนา ไดแก (1) การพัฒนาเด็กปฐมวัย (Early 
Childhood Development) (2) การศึกษา (Education) (3) การเสริมสรางความยืดหยุน ความ
เ ชื่ อ ม โ ย ง  แล ศั กยภ าพของ เ ย า ว ช น  (Young people's resilience, connectedness and 
empowerment) (4) การคุมครองเด็ก (Child protection) และ (5) นโยบายสังคม (Social policy) 
รายละเอียดของการประชุมปรากฏดังเอกสารตามลิงกดานลางนี้ 
Link หลักฐาน: https://bit.ly/3BwbbH6   
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2. ทํารายงานสรุป (one page) การติดตามความคืบหนาการดําเนินงานตัวช้ีวัดทุกเดือน
ระยะเวลาดําเนินการตามแผนขับเคลื่อน: ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564
เปาหมาย: 10 ครั้ง (ดําเนินการแลว 12 ครั้ง)
ผลการดําเนินกิจกรรม: ดําเนินการสรุปรายงานผลการติดตามกํากับตัวชี้วัด 1.41 ประจําเดือนกันยายน 2564
และรายงานในท่ีประชุมประจําเดือนของ ศรป. ครั้งท่ี 12/2564 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2564 ไดตามเปาหมาย
หลักฐาน: เอกสารฉบับนี้

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

จัดทําโดย 
ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

กันยายน 2564 
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