
รายงานการประชุม 
ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ คร ัง้ที ่9/2564 

ในวนัที ่28 มถินุายน 2564 เวลา 09.30 น. – 14.00 น. 
ณ ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ อาคาร 6 ช ัน้ 4 กรมอนามยั 

------------------------------------- 
ผูม้าประชมุ 
1. นางสาวนัยนา ใชเ้ทยีมวงศ ์ ผูอ้ํานวยการศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่งประเทศ      ประธาน 
2. นางสาวอัมพร กติตสิยาม  นักวเิทศสมัพันธช์ํานาญการพเิศษ 
3. นางสาวป่ินอนงค ์เครอืซา้  นักวชิาการสาธารณสขุปฏบิตักิาร                          
4. นายพศนิ พริยิหะพันธุ ์ นักวเิทศสมัพันธป์ฏบิัตกิาร 
5. นางสาวสมฤทัย คันธวิงศ ์ นักวเิทศสมัพันธป์ฏบิัตกิาร   
6. นางสาวมนสนีิ น้ําจันทร ์ นักวเิทศสมัพันธป์ฏบิัตกิาร 
7. นางสาวสพัุตรา ทา่งาม เจา้พนักงานการเงนิและบญัชปีฏบิตังิาน 
8. นางสาวเปรมรัตนา วชัโรทัย  นักวเิทศสมัพันธ ์                    
9. นางสาวศรินัินต ์ทนุทรัพย ์ นักวเิคราะหน์โยบายและแผน  
10. นางสาวจริาภรณ์ สุม่ติ๊บ นักวชิาการคอมพวิเตอร ์  
11. นางสาวพัทธนันท ์วังเสนา  นักวชิาการพัสด ุ
12. นายรังสรรค ์พันธจ์บสงิห ์ พนักงานขับรถยนต ์  
13. นางสาวสมประสงค ์ภาผล  นักจัดการงานทัว่ไป                         เลขานุการ 
เริม่ประชมุเวลา 09.30 น 
วาระที ่ สาระสําคัญ/มตทิีป่ระชมุ 
1. เรือ่งประธานแจง้ที ่
    ประชมุทราบ 

1.1 การประชุมกรมอนามัย 9/2564 เมื่อวันที่ 8 มถิุนายน 2564 โดยนายแพทย์
สวุรรณชยั วัฒนายิง่เจรญิชยั อธบิดกีรมอนามัย ประธานการประชมุ 

1.) อธบิดีกรมอนามัย ขอใหผู้บ้รหิารทุกหน่วยงาน ตดิตามผลการเบกิจ่าย
งบประมาณปี พ.ศ. 2564 เร่งรัดใหเ้บกิจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ําหนด 

2) นายดํารง ธํารงเลาหะพันธุ ์ผูอ้ํานวยการกองแผนงาน แจง้การเลือ่นพจิารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2565 ของคณะกรรมาธกิารฯ ออกไป ยังไม่มี
กําหนดเวลาทีแ่น่นอน 

3) การดําเนนิงานพัฒนาสถานทีทํ่างานน่าอยู่ น่าทํางาน (HWP) รอบ 2 ขอให ้
ผูบ้รหิารหน่วยงานใหค้วามสําคัญ และมอบหมายใหก้องการเจา้หนา้ที ่และ กพร. 
ร่วมกันพจิารณาเรือ่งการใหค้ะแนนตัวชีว้ัด 2.2   

4) กองกจิกรรมทางกาย แจง้การขยายเวลาโครงการกา้วทา้ใจ Season3  เพือ่
สง่ผลกจิกรรมออกกําลังกายเขา้ระบบเพิม่อกี 60 วัน เป็นสิน้สดุในวันที ่7 สงิหาคม 
2564 

กําหนดประชมุกรมอนามัย ครัง้ต่อไปใน วันทีอ่ังคาร 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
(ครัง้ที ่10/2564) 

มตทิีป่ระชมุ รับทราบ 
2. รั บ ร อ ง ร า ย ง า น 
    การประชมุ 

รับรองรายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่8/2564  
เมือ่วันที ่28 พฤษภาคม 2564 
มตทิีป่ระชมุ รับรองรายงานการประชมุ  

3. เรือ่งสบืเน่ือง - ไมม่ ี– 
4. เรือ่งเพือ่ทราบ 4.1 รายงานการจัด ทํ าแผนผลการเบิก จ่ายงบประมาณ  งบดํ า เนิน งาน  

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน  
กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) ประจําเดือน มิถุนายน 
2564 
         > นางสาวศรินัินต ์ทนุทรัพย ์นักวเิคราะหน์โยบายและแผน รายงานผลการ
ดําเนินงาน ตามแผนปฏบิัตกิาร การเบกิจ่ายงบประมาณงบดําเนินงานเขา้สู่ระบบ
ตดิตามผล การปฏบิัตงิาน กรมอนามัย (DOC) โดยมยีอดผลเบกิจ่ายสะสม ณ วันที ่
16 มิถุนายน 2564 เป็นเงิน 714,024.78 บาท ทั ้งน้ีกองแผนงานแจง้ใหทุ้ก
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หน่วยงานทบทวนแผนการใชจ่้ายงบประมาณใหใ้กลเ้คยีงคา่ใชจ่้ายจรงิ ประจําไตร
มาสที ่4 ซึง่กองแผนงานจะจัดสรรงบประมาณเป็นรายเดอืน หน่วยงานจงึมกีารปรับ
แผนปฏบิัตกิารงบดําเนินงาน พบว่ามีเงนิงบประมาณที่เกนิจากแผนที่จะใชจ้รงิ 
จํ า น ว น  103,157.97 บ า ท  ส่ ง ผ ล ให ้ห น่ ว ย ง า น ต ้อ ง เส น อ ข อ อ นุ มั ต ิ
กรมอนามัยผ่านผูอ้ํานวยการกองคลัง เพื่อปรับแผนและส่งคืนเงินงบประมาณ 
จํานวน 103,157.97 บาท ส่งผลใหว้งเงินงบประมาณงบดําเนินงานจากเดิม 
1,104,100.00 คงเหลือ 1,000,942.03 บาท ภาพรวมจากเดิม 1,155,100.00 บาท 
คงเหลอื 1,051,942.03 บาท 
มตทิีป่ระชมุ รับทราบ  
 
4.2 ราย งาน ส ถาน ก ารณ์  ผ ล ก ารเบิก จ่ าย งบ ป ระม าณ  งบ ดํ า เนิ น งาน  
ศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่งประเทศ (ขอ้มลู 28 มถินุายน 2564) 
         > นางสาวสพัุตรา ท่างาม เจา้พนักงานการเงนิและบัญชปีฏบิัตงิาน ปฏบิัติ
หนา้ที่หัวหนา้อํานวยการ รายงานว่า ผลการเบกิจ่ายสะสมประจําเดือน มถิุนายน 
2564 แบง่ตามประเภทรายงบ ดังน้ี  

1) งบดําเนนิงาน มผีลการเบกิจ่ายสะสม 735,714.78 บาท คดิเป็น 66.63 % 
ตํ่ากวา่เป้าหมายทีก่รมอนามัยกําหนด (79% = 872,239.00 บาท) 

2) งบ ล งทุ น  มี ผ ล ก า รเบิ ก จ่ าย ส ะส ม  จํ าน วน  51,000.00 บ าท  
คดิเป็น 100 % สงูกวา่เป้าหมายทีก่รมอนามัยกําหนด (90% =  45,900.00 บาท) 

3) ภาพรวมทกุรายงบ มผีลการเบกิจ่าย จํานวน 786,714.78 บาท คดิเป็น 
68.11 % ตํ่ากวา่เป้าหมายทีก่รมอนามัยกําหนด (79% = 912,529.00 บาท)  

ทัง้น้ี เดือนกรกฎาคม ศรป.มีแผนที่จะใชเ้งนิงบประมาณ งบดําเนินงาน 
จํานวน 36,910.00 บาท ซึ่ง ศรป.มีงบประมาณคงเหลือหลังกันPO เป็นเงิน 
35,722.97 บาท จากวงเงนิทีรั่บโอนจัดสรร (780,000 บาท)  
มตทิีป่ระชมุ รับทราบ  

5. เรือ่งเพือ่พจิารณา 5.1 การตดิตามการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏบิัตริาชการ ศูนยค์วามร่วมมอื
ระหว่างประเทศ กรมอนามัย ประจําเดือน มถิุนายน 2564 ประกอบดว้ยตัวชี้วัด 
ดังตอ่ไปน้ี 

5.1.1 ) ตัวชีว้ัดที ่2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนนิงานตรวจสอบภายใน  
การควบคมุภายใน และการบรหิารความเสีย่ง 

ตัวชีว้ัดที ่2.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนนิงานตรวจสอบภายใน  
การควบคมุภายใน 
          > นางสาวสุพัตรา ท่างาม เจา้พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
ปฏบิัตหินา้ทีห่ัวหนา้งานอํานวยการ รายงานความคบืหนา้ของการดําเนนิงานตาม
ตัวชีว้ัด 2.1.1 ประจําเดอืนมถินุายน 2564 ดังน้ี  

(1) รายงานตดิตามผลการดําเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนฯ นําเสนอผล
การตดิตามกํากับตัวชีว้ัดทีไ่ดนํ้าเขา้ระบบศนูยต์ดิตามผลการปฏบิัตงิานกรมอนามัย 
(DOC 4.0) ซึง่มกีจิกรรมทีด่ําเนนิการในเดอืน ม.ิย.64 ไดแ้ก ่จัดประชมุตดิตามการ
ดําเนนิงานตัวชีว้ัดตามคํารับรองฯ รายละเอยีดตามเอกสารแนบหมายเลข 1 

(2) รายงานตดิตามผลการดําเนนิงานตามแผนการปฏบิัตงิานของผูต้รวจสอบ
ภายในประจําหน่วยงานและคณะกรรมการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ซึง่มกีจิกรรมที่ดําเนินการในเดอืน ม.ิย. 64 ไดแ้ก่รายงานตดิตามผล
การดําเนินงานตามแผนปฏบิัตงิานของผูต้รวจสอบภายในประจําหน่วยงานและ
คณะกรรมการควบคมุภายใน รายละเอยีดตามเอกสารแนบหมายเลข 2 
มตทิีป่ระชมุ รับทราบและเห็นชอบ  
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ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสําคัญ  
ตามแผนปฏบิัตกิารระดับหน่วยงาน 
                 >  นางสาวศรินัินต ์ทนุทรัพย ์นักวเิคราะหน์โยบายและแผน รายงาน
การตดิตามกํากับตัวชีว้ัดทีไ่ดนํ้าเขา้ระบบศนูยต์ดิตามผลการปฏบิัตงิานกรมอนามัย 
(DOC 4.0)  
                2.1.2 มีความแตกต่างในการรายงานผลตดิตามการดําเนินงานจาก   
ตัวชีว้ัดอืน่ๆ โดยกองแผนงานกําหนดแบบฟอรม์ ใหนํ้าขอ้มลู เขา้ระบบศนูยต์ดิตาม
ผลการปฏบิัตงิานกรมอนามัย (DOC 4.0) จํานวน 5 แบบฟอรม์ เพือ่เลอืกโครงการ
สําหรับบรหิารความเสีย่ง ซึง่ผลการวเิคราะหไ์ดค้ัดเลอืกโครงการพัฒนาศักยภาพ
บคุลากรกรมอนามัยมุง่สูส่ากล และดําเนนิการแลว้เสร็จเมือ่เดอืนมกราคม 2564 ที่
ผ่านมา ทัง้น้ีโครงการดังกล่าวประกอบดว้ย2 กจิกรรม ไดแ้ก่ 1) โครงการอบรม
เพื่อพัฒนามอือาชพีดา้นต่างประเทศสู่DOH 4.0 และ 2) โครงการอบรม Journal 
Club พบว่าแบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบรหิารจัดการ (แบบฟอรม์ 5) 
ประจําเดือน มิ.ย 64 โครงการอบรม Journal Club มีความเสี่ยงเน่ืองจาก
สถานการณ์ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สง่ผลใหต้อ้ง
ปรับรูปแบบการจัดโครงการ โดยอบรมผา่นระบบ Conference และจัดสถานทีห่อ้ง
ประชมุโดยเวน้ระยะหา่ง  รายละเอยีดเอกสารแนบหมายเลข 3 
มตทิีป่ระชมุ  เห็นชอบ 
 
 5.1.2 ) ตัวชีว้ัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคก์รแห่งความสุขที่มี
คณุภาพ 
             > นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย นักวเิทศสัมพันธ ์รายงานการ ตดิตาม
กํากับตัวชี้วัดที่ได นํ้าเขา้ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย 
(DOC 4.0) ในเดือนมิถุนายน 2564 ไดแ้ก่ 1) มีการนําเสนอประเด็นความรู ้ 
เรือ่ง 3อ. 2ส. รหัสป้องกันโรค 2)เน่ืองจากสถานการณ์ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลใหพ้นักงานราชการไม่สามารถรับการตรวจ
สุขภาพประจําปีไดเ้พราะโรงพยาบาลไม่รับตรวจ จึงไดป้ระสานไปยังกองการ
เจา้หนา้ที่ผูรั้บผิดชอบตัวชี้วัด 2.2 ซึง่ไดค้ําตอบว่าสามารถใชผ้ลตรวจสุขภาพ
ยอ้นหลังปี62-63 ได ้3)ยกเลกิกจิกรรมการออกกําลังกายประจําวันทุกบ่ายสาม
โมง เน่ืองจากเจา้หนา้ที่บางส่วนWFH 4)ขอความร่วมมือใหเ้จา้หนา้ที่ทุกท่าน
กรอกขอ้มลู BMI ภายในวันที ่30 ม.ิย.64 และยังคงใหส้ะสมผลกา้วทา้ใจจนไปถงึ
เดอืนสิน้เดอืน ก.ค. 64 รายละเอยีดเอกสารแนบ 4 

 
5.1.3 ) ตัวชีว้ัดที ่2.3 รอ้ยละของการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ 

>นางสาวสมประสงค์ ภาผล นักจัดการงานทั่ วไป รายงานว่าได ้
ดําเนินการจัดทํารายงานติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนฯ 
นําเสนอผลการตดิตามกํากับตัวชีว้ัดทีไ่ดนํ้าเขา้ระบบศนูยต์ดิตามผลการปฏบิัตงิาน
กรมอนามัย (DOC 4.0) ซึง่ตามแผนการขับเคลือ่นฯ กําหนดกจิกรรมทีด่ําเนนิการ
ในเดอืน ม.ิย.64 ไดแ้ก ่1) จัดทํารายงานตดิตามการดําเนนิงานตัวชีว้ัด รอ้ยละของ
การเบกิจ่ายงบประมาณประจําเดอืน 2) จัดทํารายงานผลตดิตามเร่งรัดการเบกิจ่าย
งบประมาณ (รบจ.1) 3) จัดทํารายงานผลการประชมุคณะทํางานตดิตามเร่งรัดการ
เบกิจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอยีดตามเอกสารแนบ
หมายเลข 5  4) เสนอหัวขอ้สําหรับ กจิกรรมที6่ ทีจ่ะดําเนนิการในเดอืน ก.ค. 64 
ตามแผน โดยกําหนดจัดใหม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้หรอืสรุป onepage ถงึประเด็น
ความรู ้เกี่ยวกับระเบียบ วธิีการเบกิจ่ายงบประมาณ ทุกประเภทค่าใชจ่้าย ของ
บุคลากรทีไ่ดรั้บมอบหมายใหเ้ขา้ร่วมประชุม อบรม ทีจั่ดขึน้โดยกรมอนามัย หรือ
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หน่วยงานภายนอก หรือช่องทางอื่นๆ โดยเสนอหัวขอ้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้เรื่อง 
กระบวนงานการรายงานผลในระบบ DOC 
มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบ 
 
5.1.4 ) ตัวชีว้ัดที ่2.4 ระดับความสําเร็จของการเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้(LO)  

> นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย นักวเิทศสัมพันธ ์นางสาวจริาภรณ์ สุม่ติ๊บ 
นักวชิาการคอมพวิเตอร ์และนางสาวมนสนีิ น้ําจันทร ์นักวเิทศสัมพันธป์ฏบิัตกิาร 
รายงานวา่ผลการดําเนนิงานเป็นไปตามแผนของเดอืนมถินุายน 2564 ซึง่มทีัง้หมด 
3 กจิกรรม ไดแ้ก ่(1) เจา้หนา้ทีใ่นหน่วยงานมผีลงานการจัดการความรู ้อยา่งนอ้ย
คนละ 1 เรื่อง ตามหนา้ทีค่วามรับผดิชอบและภารกจิของหน่วยงาน ซึง่ตอนน้ีได ้
ดําเนนิการเรยีบรอ้ยแลว้ (2) แลกเปลีย่นองคค์วามรูใ้นหน่วยงานและนํามาเผยแพร่
ในระบบ โดยในรอบน้ีมีการทําหนังสือแจง้เวียนสรุปประชุมเชิงปฏิบัติการให ้
เจา้หนา้ที่ในหน่วยงานรับทราบ จํานวน 1 เรือ่ง ไดแ้ก่ เรือ่ง แนวทางการพัฒนา
แพลตฟอรม์กลางภาครัฐ และจากนัน้นํามาเผยแพร่ในระบบ และ (3) จัดโครงการ
อบรม Journal Club ครัง้ที ่7 โดยจัดขึน้ในวันที ่29 มถิุนายน 2564 ทัง้น้ี เอกสาร
ประกอบประชมุ/เอกสารบทคัดยอ่/ภาพขา่วกจิกรรมการจัดกจิกรรมสมัมนาวชิาการ 
(Journal Club) ครัง้ที ่7 จะนําส่งในรอบเดอืนถัดไป (เดอืนกรกฎาคม) เน่ืองจาก
การจัดกจิกรรมดังกล่าวจะจัดขึน้หลังวันประชุมประจําเดอืนของศูนยค์วามร่วมมอื
ระหวา่งประเทศ รายละเอยีดเอกสารแนบหมายเลข 6  
มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบ  
 
          5.1.5 ) ตัวชี้วัดที่ 2.5 รอ้ยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารที่บรรลุ
เป้าหมาย  
                 >  นางสาวศรินัินต ์ทนุทรัพย ์นักวเิคราะหน์โยบายและแผน รายงาน 
การตดิตามกํากับตัวชีว้ัดทีไ่ดนํ้าเขา้ระบบศนูยต์ดิตามผลการปฏบิัตงิานกรมอนามัย 
(DOC 4.0) ประจําเดอืน มถินุายน 2564 รายละเอยีดเอกสารแนบหมายเลข 7 
มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบ 
 
          5.1.6 ) ตัวชีว้ัดที่ 1.40 ประเทศไทยมีบทบาทหนา้ที่ในดา้นการส่งเสรมิ
สุขภาพ และอนามัยสิง่แวดลอ้มเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตแิละรองรับการ
พัฒนาประเทศ (จํานวนครัง้ที่มีการนําเสนอขอ้เสนอแนะเชงินโยบายดา้นการ
สง่เสรมิสขุภาพ และอนามัยสิง่แวดลอ้ม)  

                 > นายพศนิ พริยิหะพันธุ ์นักวเิทศสัมพันธป์ฏบิัตกิาร 
รายงานว่าการดําเนินงานเดือนมิถุนายน มีการรายงานหลัก คือ การประชุม
คณะกรรมการความร่วมมือดา้นต่างประเทศ ครัง้ที่ 2/2564 ซึง่จัดการประชุมไป
เมือ่วันพุธที ่23 มถินุายน 2564 รายละเอยีดเอกสารแนบหมายเลข 8 
มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบ 
 
          5.1.7 ) ตัวชี้วัดที่ 1.41 จํานวนกรอบความร่วมมือและบันทึกขอ้ตกลง
ร่วมกัน (เรือ่ง)  

> นางสาวสมฤทัย คันธวิงศ ์นักวเิทศสัมพันธป์ฏบิัตกิาร รายงานว่า
การดําเนินงานเป็นไปตามแผน โดยการดําเนินงานที่รายงานในเดือนมถิุนายน 
2564 คอื ประชุมคณะกรรมการความร่วมมอืดา้นต่างประเทศ ครัง้ที ่2/2564 เมือ่
วันพุธที ่23 มถินุายน 2564 รายละเอยีดเอกสารแนบหมายเลข 9 
มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบ 
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      5.1.8 ) ตัวชีว้ัดที ่1.43 ระดับความพงึพอใจของบุคลากรทีม่ตี่อการโครงการ
การพัฒนาบุคลากรเพือ่ตอบสนองการดําเนนิงานดา้นการพัฒนาการอภบิาลระบบ
ดา้นการสง่เสรมิสขุภาพและอนามัยสิง่แวดลอ้มในมติติา่งประเทศ 

> นางสาวมนสนีิ น้ําจันทร ์นักวเิทศสัมพันธป์ฏบิัตกิาร รายงานว่า
ผลการดําเนินงานเป็นไปตามแผนของเดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งมีทั ้งหมด 3 
กจิกรรม ไดแ้ก่ (1) ประชุมประจําเดอืนของศูนยค์วามร่วมมอืระหว่างประเทศ (2) 
ประชมุคณะกรรมการดา้นความร่วมมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย ครัง้ที ่2 โดยจัด
ขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 และ (3) จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal 
Club) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครัง้ที่ 7 โดยจัดขึน้ในวันที่ 29 มถิุนายน 
2564 ทัง้น้ี ภาพขา่วกจิกรรมการจัดกจิกรรมสมัมนาวชิาการ (Journal Club) ครัง้ที ่
7 จะนําสง่ใบรอบเดอืนถัดไป (เดอืนกรกฎาคม) เน่ืองจากการจัดกจิกรรมดังกล่าว
จะจัดขึ้นหลังวันประชุมประจําเดือนของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
รายละเอยีดเอกสารแนบหมายเลข 10  
มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบ 
 
5.2 ) ตดิตามการตรวจประเมนิสถานทีทํ่างานน่าอยู่ น่าทํางานเสรมิสรา้งคุณภาพ
ชีวิตและความสุขของคนทํางาน (Healthy Workplace Happy for Life) ตาม
ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการการตรวจประเมนิ ระดับกรม ครัง้ที่ 3 เมื่อวันที่ 2 
กุมภาพันธ ์2564 เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการดําเนินงานประจําหน่วยงาน และผล
ระดับการประเมนิที่สูงขึน้ในรอบการตรวจประเมนิ เดือนมถิุนายน 2564 รายงาน
ตดิตามผลตามแผนฯ รายละเอยีดตามเอกสารแนบหมายเลข 11 
        > นางสาวพัทธนันท ์วังเสนา นักวชิาการพัสด ุรายงานวา่ คณะกรรมการการ
ตรวจประเมินระดับกรมฯ ทบทวนเกณฑ์การตรวจประเมินใหม่โดยกําหนดให ้
คณะกรรมการแตล่ะทมี สง่ผูแ้ทนของแตล่ะทมีทีรั่บผดิชอบเกณฑย์อ่ย มาทําความ
เขา้ใจและทําขอ้ตกลงในการใหค้ะแนนใหช้ัดเจน โดยจะเริม่ตรวจประเมนิเดือน 
ก.ค. 64 และขอความร่วมมอืเจา้หนา้ทีทํ่ากจิกรรม Big cleaning Day ในวันที ่28 
ม.ิย. 64 เวลา 14.30 เป็นตน้ไป ซึง่แบ่งพืน้ทีต่ามกลุ่มงาน และจะประกาศยกย่อง 
ชมเชยกลุ่มงานที่มีการดําเนินงานอย่างเป็นระเบียบ เรียบรอ้ย สะอาด ในเดือน 
ก.ค. 64   
มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบ 
5.3 วเิคราะห์สถานการณ์ผลการเบกิจ่ายจากขอ้ 4.2 เพื่อกําหนดมาตรการ หรือ
แนวทาง ตดิตามเร่งรัดการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณตามแผนปฏบิัตกิารศูนยค์วาม
ร่วมมอืระหว่างประเทศ ประจําปีงบประมาณ 2564 ของเดอืน มถิุนายน 2564 ให ้
เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด พบว่าสถานการณ์การเบกิจ่ายงบประมาณ ดังที่
ปรากฏในวาระที่ 4 ขอ้ 4.2 ทัง้น้ีคณะทํางาน รบจ.ฯ จงึเสนอมาตรการเร่งรัดการ
เบกิจ่ายใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีก่รมอนามัยกําหนด ดังน้ี 
   (1) ผูบ้รหิาร กํากับ ตดิตามเร่งรัดใหผู้รั้บผดิชอบโครงการ ปฏบิัตติามแผน
ทีก่ําหนดไวผ้า่นการประชมุประจําเดอืนของหน่วยงาน 
   (2). ปรับแผนการดําเนินงานตามรอบไตรมาสใหส้อดคลอ้งกับเป้าหมาย
ตามมตคิรม. และมตกิรมอนามัยกําหนด และปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมให ้
สอดคลอ้งกับสถานการณ์ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
มตทิีป่ระชมุ เห็นชอบ ใหด้ําเนนิกจิกรรมตามแผนปฏบิัตกิารยอดเบกิจ่ายใกลเ้คยีง
กับเป้าหมายของกรมอนามัยมากทีส่ดุ 

6. เรือ่งอืน่ๆ 6.1 ผอ.ขอความร่วมมือเจา้หนา้ที่ทุกท่านเขา้ประเมนิไทยเชพไทยทุกวันที่มา
ปฏบิัตริาชการ โดยยกเลกิการส่งหลักฐานเขา้ไลน์กรุ๊ปหน่วยงาน พรอ้มขอใหทุ้ก
คนรักษาสขุภาพ และมอบหมายใหเ้จา้หนา้ทีดู่แลระบบไทยเชพไทยเรยีกรายงาน
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ผลการประเมนิของเจา้หนา้ที ่แจง้หัวหนา้งานอํานวยการเป็นประจําทกุวันทําการ 
6.2 นางสาวจริาภรณ์ สุม่ติ๊บ แจง้กําหนดการเขา้บํารุงรักษาเครือ่งคอมพวิเตอรล์ูก
ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง (Preventive Maintenance) ของศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ โดยเจา้หนา้ที่กองแผนงานดว้ยวธิี Remote มาที่หนา้เครื่อง
คอมพวิเตอรผ์า่นโปรแกรม AnyDesk 

เลกิประชมุเวลา 14.00 น. 
ผูจ้ดรายงานการประชมุ : นางสาวสมประสงค ์ภาผล 

นักจัดการงานทัว่ไป 
ผูต้รวจรายงานการประชมุ : นางสาวสพัุตรา ทา่งาม 

เจา้พนักงานการเงนิและบญัชปีฏบิตังิาน 
 
 
 
 



รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 1 

รายงานติดตามผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

ประจำเดือน มิถุนายน 2564 

ผลการดำเนินงาน ตามแผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 

ท่ี กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย 

(หนวย

นับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมตน – 

ส้ินสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

1 จัดทำคำส่ังแตงตั้ง

คณะกรรมการควบคุมภายใน 

และคณะกรรมการติดตามผล

ประเมินระบบควบคุมภายใน 

ประจำหนวยงาน 

1 ฉบับ 1- 30 ต.ค. 63 P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานเปนผู

ตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน 

คณะกรรมการควบคุมภายในประจำ

หนวยงาน 

R: กำหนดขอตกลง แนวปฏิบัติ ขั้นตอน

การปฏิบัติงานรวมกันและถือปฏิบัติใน

หนวยงาน 

☑ดำเนินการแลว  (หลักฐานแนบ Link ) ขอสังเกตที่พบ : ปจจุบัน

ปงบประมาณ พ.ศ.  2564 หนวยงานกำหนดคณะกรรมการฯชุดเดิม แตงตั้ง

เม่ือปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เน่ืองจากเจาหนาที่ในหนวยงานมีจำนวนจำกัด 

และยังไมมีการเปล่ียนแปลงเขา – 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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ท่ี กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย 

(หนวย

นับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมตน – 

ส้ินสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

2 จัดทำแผนตรวจสอบของผู

ตรวจสอบภายในประจำ

หนวยงานและแผนการ

ดำเนินงานตามขอเสนอแนะ

ของผูตรวจสอบภายในกรม

อนามัย และจัดทำแผนการ

ควบคุมภายในประจำ

หนวยงาน 

 

 

1 แผน 1- 30 ต.ค. 63 P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานเปนผู

ตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน 

คณะกรรมการควบคุมภายในประจำ

หนวยงาน 

A: ส่ือสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การ

ควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☑ดำเนินการแลว (หลักฐานแนบ Link )  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cicold.anamai.moph.go.th/download/audit/2564/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%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%E0%B8%AF%20%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%202564.pdf
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ท่ี กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย 

(หนวย

นับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมตน – 

ส้ินสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

3 จัดประชุมติดตามการ

ดำเนินงานตัวช้ีวัดตามคำ

รับรองฯ  

7 ครั้ง  

 

1 ม.ค. 64 ถึง 

31 ก.ค. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานเปนผู

ตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน 

คณะกรรมการควบคุมภายในประจำ

หนวยงาน 

A: ส่ือสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การ

ควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

☑ ครั้งที่ 1 ม.ค. 64 ดำเนินการแลว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. 

ครั้งที่ 4/64 วันที่ 28. ม.ค. 64 วาระที่ 5.1 ดาวนโหลด  

☑ ครั้งที่ 2 ก.พ. 64 ดำเนินการแลว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. 

ครั้งที่ 5/64 วันที่ 28 ก.พ. 64 วาระที่ 5.1 ดาวนโหลด 

☑ ครั้งที่ 3 มี.ค. 64 ดำเนินการแลว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. 

ครั้งที่ 6/64 วันที่ 29 มี.ค 64 วาระที่ 5.1 ดาวนโหลด 

☑ ครั้งที่ 4 เม.ย. 64 ดำเนินการแลว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. 

ครั้งที่ 7/64 วันที่ 30 เม.ย 64 วาระที่ 5.1 ดาวนโหลด 

☑ ครั้งที่ 5 พ.ค. 64 ดำเนินการแลว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. 

ครั้งที่ 8/64 วันที่ 28 พ.ค. 64 วาระที่ 5.1 ดาวนโหลด 

☑ ครั้งที่ 6 มิ.ย. 64 ดำเนินการแลว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. 

ครั้งที่ 8/64 วันที่ 28 มิ.ย. 64 วาระที่ 5.1 ดาวนโหลด 

 

 
 

 

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
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ท่ี กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย 

(หนวย

นับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมตน – 

ส้ินสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

4 จัดทำรายงานสรุปผลการ

ดำเนินงานตามมาตรการ และ

แผนการขับเคล่ือนฯ 

2 ครั้ง 1 ก.พ.64 และ 

31 ก.ค. 64 

A: ส่ือสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การ

ควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
☑ครั้งที่ 1 ก.พ. 64 ดำเนินการแลว หลักฐานสามารถดูไดทีเ่ว็บไซด ศูนย

ความรวมมือระหวางประเทศ หัวขอคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 > สรุปผลการดำเนินตามมาตรการและแผนขับเคล่ือนฯ (หลักฐาน

แนบ 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
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ท่ี กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย 

(หนวย

นับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมตน – 

ส้ินสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

5 จัดทำมาตรฐานใหมเพื่อแกไข

และปองกันปญหาอยางยั่งยืน 

โดยการปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐาน 

(SOP)  

2 

กระบวนงาน 
1-28 ก.พ. 64 

= 1 

กระบวนงาน 

1-31 ก.ค. 64 = 

5 กระบวนงาน 

P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานเปนผู

ตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน 

คณะกรรมการควบคุมภายในประจำ

หนวยงาน 

A: ส่ือสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การ

ควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

B พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน

ประจำหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☑ครั้งที่ 1 ก.พ. 64 ดำเนินการแลว โดยหนวยงานจัดทำ SOP เพื่อปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐานในกระบวนงาน กระบวนการการยืม

เงิน ใชหน้ีเงินยืมและเบิกคืนเงินทดรองราชการ หลักฐานสามารถดูไดที่

เว็บไซดศูนยความรวมมือระหวางประเทศ หัวขอข้ันตอนการปฏิบัติ 

> งานอำนวยการ ดาวนโหลดLink 

 

https://cicold.anamai.moph.go.th/main.php?filename=mix010203
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ท่ี กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย 

(หนวย

นับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมตน – 

ส้ินสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

6 วิเคราะหเปรียบเทียบผลการ

ดำเนินงานตรวจสอบภายใน 

ในไตรมาสที่ 1 ป 2564 กับ 

ไตรมาสที่ 4 ป 2563 

1 ฉบับ 1-28 ก.พ. 64 A: ส่ือสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การ

ควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

B พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน

ประจำหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☑ดำเนินการแลว โดยหนวยงานจัดทำสรปุผลการวิเคราะห

เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ฯ หลักฐานสามารถดูไดที่เว็บไซด

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ หัวขอคำรับรองการปฏิบติั

ราชการ > 2.1.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน 

การควบคุมภายใน ดาวนโหลดLink 

 

 

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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ท่ี กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย 

(หนวย

นับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมตน – 

ส้ินสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

7 วิเคราะหเปรียบเทียบผล

ปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ

ภายในประจำหนวยงาน 1 

ฉบับ ในไตรมาสที่ 1 2 3 

ป 2564 

1 ฉบับ 1-31 ก.ค. 64 A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน 

การควบคุมภายในและการบริหาร

ความเสี่ยง 

B พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน

ประจำหนวยงาน 

🗌🗌 อยูระหวางดำเนินการ 

8 ปรับแผนในไตรมาสที่ 3 

และไตรมาสที่ 4 ให

สอดคลองกบัมติกรม

อนามัยและมติ ครม. 

กำหนด 

1 ครั้ง 1-30 เม.ย. 

64 

P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงาน

เปนผูตรวจสอบภายในประจำ

หนวยงาน คณะกรรมการควบคุม

ภายในประจำหนวยงาน 

☑ดำเนินการแลว โดยหนวยงานจัดทำรายงานผลการดำเนินการ

ตามขอเสนอแนะ หลกัฐานสามารถดูไดที่เว็บไซดศูนยความรวมมือ

ระหวางประเทศ >ตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน>รายงานผล

การตรวจสอบและรายงานผลงานดำเนินการตามขอเสนอแนะ

ภายใน ดาวนโหลดLink 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

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 

  รายงานติดตามผลการดำเนินงานตาม 

แผนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงานและคณะกรรมการควบคมุภายใน  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนมิถุนายน 2564) 

วัตถุประสงค : เพื่อเปนแนวทางสำหรบัผูตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน ประจำหนวยงานในการทำหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องตนของหนวยงาน  

ดานการเงนิและบัญชี การจัดซื้อจัดจาง การควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ใหเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพ ประสทิธิผล ปองกันและดำเนินการแกไขขอบกพรองหรอื

ขอผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนไดทันเวลา 

ลำดับ

ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินการ 

เปาหมาย  ผลการดำเนินงาน 

1 ทบทวนคำสัง่ 

-ผูตรวจสอบภายในประจำ

หนวยงาน 

-คณะกรรมการควบคุมภายใน. 

 

มี.ค. 64 1 ฉบับ / ได

รายช่ือที่

เหมาะสม และ

เปนปจจบุัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

☑ ดำเนินการแลว 

1. คำสั่งผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนวยงานใช

คำสั่งของกรมอนามัยเลขที่ 749/2563 ลงวันที่ 9 พ.ย.63 *ดาวนโหลดที ่: ขอสงัเกตที่พบ: 

แตงต้ังโดยกรมอนามัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินการ 

เปาหมาย  ผลการดำเนินงาน 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน.หนวยงานกำหนดคณะกรรมการฯชุดเดิม แตงต้ังเมื่อ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เน่ืองจากเจาหนาที่ในหนวยงานมจีำนวนจำกัด และยังไมมีการ

เปลี่ยนแปลงเขา – ออก *ดาวนโหลดที่:  

ขอสังเกตที่พบ :  คณะกรรมการฯเปนชุดเดิม ไมมีการเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

2 เขารับการอบรมโครงการพฒันา

ศักยภาพ 

ผูตรวจสอบภายในประจำ

หนวยงานใหเปนมืออาชีพ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ธ.ค. 2563 1 ครั้ง / ถายทอด

ใหบุคลากรใน

หนวยงานไดรับ

ความรูความเขาใจ

ไปในทิศทาง

เดียวกัน ตาม

หลักเกณฑ 

ระเบียบที่เก่ียวของ 

ผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน 

☑ ดำเนินการแลว เมื่อเดือน ธันวาคม 2563  

*ดาวนโหลดที่:  ขอสงัเกตที่พบ :  มีผูแทนคณะกรรมการฯ จำนวน 2 ราย เขารวม ไดแก นางสาว

สมฤทัย คันธิวงค และนางสาวพัทธนันท วังเสนา และนำความรูมาถายทอดใหบุคลากรใน

หนวยงานผานการประชุม ศรป. ครั้งที่ 3/2564 วาระที่ 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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ลำดับ

ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินการ 

เปาหมาย  ผลการดำเนินงาน 

3 ปรับปรงุกระบวนการ SOP หรือ 

Flow Chart การปฏิบัติงานของ

ผูตรวจสอบภายในประจำ

หนวยงานและการควบคุม

ภายในใหเปนปจจบุัน 

-รอบ 5 เดือนแรก อยางนอย 1 

กระบวนงาน 

-รอบ 5 เดือนหลัง อยางนอย 5

กระบวนงาน 

 

ก.พ 2564 และ ก.ค. 

2564 

ไดกระบวนการ 

SOP หรือ  

Flow Chart 

การปฏิบัติงานที่

เปนปจจบุัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอบ 5 เดือนแรก อยางนอย 1 กระบวนงาน 

☑ ดำเนินการแลว โดยหนวยงานจัดทำ SOP เพื่อปรบัปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหเปน

มาตรฐาน กระบวนการ การยืมเงิน ใชหน้ีเงินยืมและเบกิคืนเงินทดรองราชการ หลักฐานสามารถดู

ไดที่เว็บไซดศูนยความรวมมือระหวางประเทศ หัวขอข้ันตอนการปฏิบัติ.> งานอำนวยการ     

ดาวนโหลดLink 

รอบ 5 เดือนหลัง อยางนอย 5 กระบวนงาน 

🗌🗌 อยูระหวางดำเนินการในเดือน ก.ค. 2564 

 

https://cicold.anamai.moph.go.th/main.php?filename=mix010203
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ลำดับ

ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินการ 

เปาหมาย  ผลการดำเนินงาน 

4 จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ

ภายในประจำหนวยงาน เสนอ

ผูอำนวยการ และสงใหกลุม

ตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 

15 หลงัสิ้นแตละไตรมาส 

   - ไตรมาส 1 สงรายงาน 

ภายในวันที่ 15 ม.ค. 64 

   - ไตรมาส 2 สงรายงาน 

ภายในวันที่ 15 เม.ย. 64 

   - ไตรมาส 3 สงรายงาน 

ภายในวันที่ 15 ก.ค. 64 

   - ไตรมาส 4 สงรายงาน 

ภายในวันที่ 15 ต.ค. 64  

 

 

 

 

 

 

 

ม.ค. 2564 – ต.ค. 

2564 

สามารถจัดทำ

และสงรายงาน

ไดทันตาม

กำหนดเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☑ ดำเนินการแลว  

ไตรมาส 1 สงรายงาน ภายในวันที่ 15 ม.ค. 64 

*ดาวนโหลดที่:  

ไตรมาส 2 สงรายงาน ภายในวันที่ 15 เม.ย. 64  

*ดาวนโหลดที่:  

🗌🗌 อยูระหวางดำเนินการ 

ไตรมาส 3 สงรายงาน ภายในวันที่ 15 ก.ค. 64 

ไตรมาส 4 สงรายงาน 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
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ลำดับ

ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินการ 

เปาหมาย  ผลการดำเนินงาน 

5 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม

ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบ

ภายในกรมอนามัย  

ต.ค. 2564 สามารถจัดทำ

และสงรายงาน

ไดทันตาม

กำหนดเวลา โดย

ไดดำเนินการ

ปรับปรงุแกไข

การปฏิบัติงาน

ตาม

ขอเสนอแนะของ

ผูตรวจสอบ

ภายในกรอมนา

มัย 

🗌🗌 อยูระหวางดำเนินการ 

 

 

 

 

6 จัดทำรายงาน รอบ 6 เดือน 

- รายงานผลการติดตามรายงาน

การประเมินผลการความคุม

ภายใน (แบบติดตาม ปค. 5 

สวนงานยอย)   

มี.ค. 2564 จัดทำรายงานผล

การติดตามรายงาน

การประเมินผลการ

ความคุมภายใน 

(แบบติดตาม ปค. 

5 สวนงานยอย) 

 

 

 

☑ ดำเนินการแลว      

*ดาวนโหลดที:่  
 

 

 

 

 

 

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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ลำดับ

ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินการ 

เปาหมาย  ผลการดำเนินงาน 

7 จัดทำรายงาน รอบ 12 เดือน 

- รายงานผลการติดตามรายงาน

การประเมินผลการความคุม

ภายใน (แบบติดตาม ปค. 5 

สวนงานยอย)   

-รายงานการประเมิน

องคประกอบของการควบคุม

ภายใน สำหรับสวนงานยอย 

(แบบ ปค.4 สวนงานยอย) 

-รายงานการประเมินผลการ

ควบคุมภายใน สำหรับสวนงาน

ยอย (แบบ ปค.5 สวนงานยอย) 

ต.ค. 2564 

 

สามารถจัดทำ

และสงรายงาน

ไดทันตาม

กำหนดเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🗌🗌 อยูระหวางดำเนินการ 
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ลำดับ

ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินการ 

เปาหมาย  ผลการดำเนินงาน 

8 วิเคราะหเปรียบเทียบผลการ

ดำเนินงานตรวจสอบภายใน ใน

ไตรมาสที่ 1 ป 2564 กับ ไตร

มาสที่ 4 ป 2563 

ก.พ. 2564 ทราบถึงประเด็น

ปญหาจากการ

ดำเนินงานดาน

การเงินและบัญชี 

การจัดซ้ือจัดจาง 

การควบคมุภายใน 

และการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบที่

จำเปนตองไดรับ

การแกไขเรงดวน 

รวมถึงปญหาและ

อุปสรรคของการ

ดำเนินงาน

ตรวจสอบใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 และสามารถ

นำขอมูลไปใชใน

การพัฒนาการ

ดำเนินงานตอไป 

 

 

 

 

☑ ก.พ. 2564 ดำเนินการแลว โดยหนวยงานจัดทำสรุปผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการ

ดำเนินงาน ฯ หลักฐานสามารถดูไดที่เว็บไซดศูนยความรวมมือระหวางประเทศ หัวขอคำรับรอง

การปฏิบัติราชการ.> 2.1.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 

ดาวนโหลดLink 

ขอสังเกตที่พบ :  ไตรมาส 1 ป 2564 ดานการเงิน มีการสงใชหน้ีเงินยืมเกิน 20 % (เงินทดรอง) 

จำนวน 2 ราย ดานการบริหารงาน ผลการเบิกจายไมเปนไปตามมติกรมฯ  และในไตรมาส 4 ป 

2563 ดานการเงิน มีการสงใชหน้ีเงินยืม 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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ลำดับ

ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินการ 

เปาหมาย  ผลการดำเนินงาน 

9 รายงานติดตาม ผลการ

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

ของผูตรวจสอบภายในประจำ

หนวยงานและคณะกรรมการ

ควบคุมภายใน 

ม.ค. 2564- ก.ค. 

2564 

เพื่อติดตามความ

หนาของการ

ดำเนินงานตาม

แผน 

☑ ดำเนินการแลว  

ม.ค. 2564 รายละเอียดตาม รายงานการประชุม ศรป. ครัง้ที่ 4 วันที่ 28 ม.ค. 64 วาระที่ 5.1  

☑ ดำเนินการแลว  

ก.พ. 2564 รายละเอียดตาม รายงานการประชุม ศรป. ครั้งที่ 5 วันที่ 24 ม.ค. 64 วาระที่ 5.1 

☑ ดำเนินการแลว  

มี.ค. 2564 รายละเอียดตาม รายงานการประชุม ศรป. ครัง้ที่ 6 วันที่ 29 มี.ค. 64 วาระที่ 5.1 

☑ ดำเนินการแลว  

เม.ย. 2564 รายละเอียดตาม รายงานการประชุม ศรป. ครั้งที่ 7 วันที่ 30 เม.ย. 64 วาระที่ 5.1 

☑ ดำเนินการแลว  

พ.ค. 2564 รายละเอียดตาม รายงานการประชุม ศรป. ครัง้ที่ 8 วันที่ 28 พ.ค. 64 วาระที่ 5.1 

☑ ดำเนินการแลว  

มิ.ย. 2564 รายละเอียดตาม รายงานการประชุม ศรป. ครั้งที่ 9 วันที่ 28 มิ.ย. 64 วาระที่ 5.1 

 
🗌🗌 อยูระหวางดำเนินการ 

ก.ค. 2564 



รายละเอียดเอกสารแนบหมายเลข 3  

 

2.1.1 บริหารความเสี่ยง 

ผลการดําเนินงานท่ีอยูภายใต โครงบริหารความเสีย่ง ประจําเดือนมถิุนายน 2564 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุงสูสากล  กิจกรรมอบรม Journal Club ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
กิจกรรม ภายใต การบริหารความเสี่ยง ดําเนินการกิจกรรมตามแผน 

กิจกรรมท่ี 2 โครงการอบรม Journal Club ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564  

- จัดอบรมเมื่อวันอังคารท่ี 29 มิถุนายน 2564  

- มีจํานวน 25  คน 

 
- แจ้งประชาสมัพนัธ์กิจกรรมประจําเดือน 

ในหลากหลายช่องทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.ช่องทาง เช่น การประชาสมัพนัธ์ ,การติดประกาศ , 

 ช่องทางประชาสมัพนัธ์ 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ช่องทางออนไลน์  Line 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดเอกสารแนบหมายเลข 3  

- หนว่ยงานสง่แบบตอบรับท่ีมคีวามประสงค์จะเข้า

ร่วมการอบรมฯ ผา่นระบบ Anamai E-Meeting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผา่นระบบ Anamai  E-Meeting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- หนว่ยงานสง่แบบตอบรับท่ีมคีวามประสงค์จะเข้า

ร่วมการอบรมฯ ผา่นระบบ Anamai E-Meeting 

จํานวน 13 คน ผู้ เข้าร่วมการอบรมจํานวนจริง จํานวน 20 คน  

เน่ืองจากผู้ เข้าร่วมเดินทางมาเข้าร่วมโดยไมไ่ด้ตอบรับผา่น

ระบบ Anamai  E-Meeting 

 
 
 
 
 

 



รายละเอียดเอกสารแนบหมายเลข 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- ติดตามการเบิกจายงบประมาณตามแผน 

 

- เข้าร่วมอบรมผา่นระบบ Conference ประชมุ 

ทางไกล 22 คน  จากสว่นกลาง และสว่นภมูิภาค 

มีปฏิบตัิการตามสถานการณ์การระบาดโรคไวรัส

โควิด 2019 (COVID-19) 

 
 

- งบประมาณเป็นไปตามแผนท่ีปฏิบตัิการ 

  การดําเนินงานกิจกรรมรอบรม Journal Club  

ประจําปงบประมาณ 2564 ประจําเดือนมิถุนายน 2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ลงิค์กิจกรรม Journal Club) 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/205447


รายละเอียดเอกสารแนบ 4 

 



รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 5  

รายงานติดตามกํากับผลการดําเนินงานตามแผนการขับเคลื่อน 

ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ  

ประจําเดือน มิถุนายน 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
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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 

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 – มิ.ย.2564 รวม 9 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 – มิ.ย. 2564 รวม 9 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


-5- 

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  

 

 

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


หน้า 1 

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

ไดม้ีการดำเนินการทั้งหมด 3 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 9 ครั้ง เหลืออีก
1 ครั้ง

- มีการทำหนังสือแจ้งเวียนสรุป
ประชุมเชิงปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานรับทราบ เรื่อง แนว
ทางการพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง

- สรุปผลรายงานจากการ
ประชุม อบรม สัมมนาของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
(Link)

เอกสารแนบหมายเลข 6

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


       หน้า 2 

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
 

ภาครัฐ และนำมาเผยแพร่ใน
ระบบ 

5. จัดโครงการอบรม 
Journal Club 

๘* ครั้ง √  √  √ √ √ √ √ √ 

- ได้ดำเนินการแล้ว 7 ครั้ง เหลืออีก 
1 ครั้ง 

- มีการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
(Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ 
29 มิถุนายน ๒๕๖4 เวลา ๙.๓๐ 
- ๑๒.๐๐ น. ณ ณ ห้องประชุม
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 
อาคาร 4 ชั้น 3 

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

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

หมายเหตุ: จะส่งหลักฐานในรอบ
เดือนกรกฎาคม เนื่องจากการจัด
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal 
Club) หลังวันประชุมประจำเดือน
ของศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (28 มีนาคม 2564) 
  

https://drive.google.com/file/d/1JaxHJFXRWw91sw4LA2hf3yLVqL7ANfhJ/view?usp=sharing


       หน้า 3 

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
 

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

๒ ครั้ง     √     √ 

  

7. พัฒนาระบบข้อมูลความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

๒ ครั้ง     √     √ 
  

8. ทบทวนและวิเคราะห์ รอบ 
5 เดือนแรก 

๑ ครั้ง      √     
  

9. สรุปผลการดำเนินงานและ
การประเมินผลการ
ดำเนินงานพร้อมสรุป
บทเรียน 

๑ ครั้ง          √ 

  

10. Outcome มีเอกสาร
แสดงผล (รางวัลเลิศรัฐ)                                                                                                             

๑ ครั้ง          √ 
  

หลักฐานอ้างอิงของเดือนมิถุนายน 
1. ตารางกำหนดการและหัวข้อโครงการอบรม Journal Club ปีงบประมาณ ๒๕64 สามารถดูได้ที่ (Link) 
2. ผลงานการจัดการความรู้ของเจ้าหน้าที่ตามหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจของหน่วยงาน (Link)   
 

https://drive.google.com/file/d/1JaxHJFXRWw91sw4LA2hf3yLVqL7ANfhJ/view?usp=sharing
https://cic.anamai.moph.go.th/main.php?filename=DMKM64


รายละเอียดเอกสารแนบหมายเลข 7 

รายงานติดตามกํากับผลการดําเนินงานตามแผนการขับเคล่ือน 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการท่ีบรรลุเปาหมาย  

ประจําเดือน มิถุนายน 2564 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2564 (รอบ 5 เดือนหลัง) ผลการดําเนินงาน 

เดือน มิถุนายน 2564  

 มีกิจกรรมตามแผนท้ังหมด 20 กิจกรรม แผนการดําเนินงานจํานวน 739 กิจกรรม กิจกรรมบรรลุผลตาม

เปาหมาย 15 กิจกรรม ผลการดําเนินงานจํานวน 613 กิจกรรม และไมบรรลุ เปาหมาย 5 กิจกรรม  

ผลการดําเนินงาน จํานวน 126 ผลการดําเนินงาน โครงการดังตอไปนี้ 

 โครงการบริหารจัดการหนวยงาน 

กิจกรรมท่ี 1.4. การพัฒนาบุคลากร การประชุม อบรม สัมมนา (คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

และคาใชจายในการเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ของผูอํานวยการและเจาหนาท่ีศูนยความรวมมือ

ระหวางประเทศ, คาลงทะเบียน, คาผานทางพิเศษ)  

เนื่องจาก เดือน พ.ค. และ มิ.ย. ไมมีบุคลากรเดินทางไปราชการนอกสถานท่ีเนื่องจากสถานการณการ

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายระเอียดท่ีแนบมาพรอมนี้ 

 โครงการพัฒนาองคกรและสนับสนุนการดําเนินงาน 

       กิจกรรมท่ี 2.2.1 .ประชุมเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนปฏิบัติการ การดําเนินงาน          

                ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย ประจําป 2565 - 2566 (คน) 

เนื่องจาก เลื่อนการจัดกิจกรรมดังกลาว ไปเดือน กันยายน 2564 (อยูระหวางดําเนินการ) 

กิจกรรมท่ี 2.2.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนปฏิบัติการ การดําเนินงานศูนยความ

รวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย ประจําป 2565 – 2566 

 เนื่องจาก เลื่อนการจัดกิจกรรมดังกลาว ไปเดือน กันยายน 2564 (อยูระหวางดําเนินการ) 

 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานความรวมมือระหวางประเทศภายใตกรอบความรวมมือ

ตางๆ 

     กิจกรรมท่ี 3.1 ประชุมคณะกรรมการความรวมมือดานตางประเทศ 

     เนื่องจาก  การจัดประชุมไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

     กิจกรรมท่ี 3.6 ประชุมเตรียมการเพ่ือจัดทําเอกสารการดําเนินงานของกรมอนามัยในสถานการณการ  

     ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

     เนื่องจาก เลื่อนการจัดกิจกรรมดังกลาว ไปเดือน กรกฎาคม 2564 (อยูระหวางดําเนินการ) 

ดาวนโหลดลิงคขอมูลผลการดําเนินงาน ณ  มิ.ย. 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%B8%93%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%202564.pdf


เอกสารแนบหมายเลข 8 
รายงานผลการติดตามกำกับตัวช้ีวัดประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัด 1.40 ประเทศไทยมีบทบาทหนาท่ีในดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมเปนท่ียอมรับใน
ระดับนานาชาติและรองรับการพัฒนาประเทศ จำนวนครั้งท่ีมีการนำเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการ

สงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม 
 

แผนการขับเคลื่อนตัวช้ีวัดในเดือนมิถุนายน มีดังน้ี 
 

ระยะเวลา กิจกรรม ผลผลิต (Output) หลักฐาน 
มิถุนายน 
2564 

1) การประชุมประจำเดือน
ของศูนยความรวมมือระหวาง
ประเทศ 

2) การประชุมคณะกรรมการ
ความรวมมือดานตางประเทศ 

- แนวทางการดำเนินงานของตัวช้ีวัด 
ติดตามการขับเคลื่อน 
- ขอเสนอเชิงนโยบาย/ขอรเิริม่ 
- แนวทางการดำเนินงานดาน
ตางประเทศของกรมอนามัย 

- รายงานการประชุมประจำเดือนของ ศรป. 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการความรวมมือดาน
ตางประเทศ 

 
 
จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนมิถุนายน 2564 ดังตอไปน้ี 

1.  รายงานการประชุมประจำเดือนมถุินายน 2564 ของ ศรป. สามารถดูขอมูลไดตามเอกสารดานบนน้ี (หรือลิงก 
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-cicmeeting เลอืกสรุปการประชุมประจำเดือนมถุินายน 2564) 

2. การประชุมคณะกรรมการความรวมมือดานตางประเทศ ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2564 ณ หองประชุมวัย
ทำงาน สำนักสงเสริมสุขภาพ และประชุมผานระบบออนไลน โดยสามารถดรูายงานการประชุมไดท่ีลิงกตอไปน้ี: 

https://bit.ly/3wopfiP  
 
 
 

รายงานโดย 
นายพศิน พิริยหะพันธุ 

นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 
ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-cicmeeting
https://bit.ly/3wopfiP


-1-

รายงานผลการติดตามกํากับตัวช้ีวัด 1.41 จํานวนกรอบความรวมมือและบันทึกขอตกลงรวมกัน (เรื่อง) 
ประจําเดือนมิถุนายน 2564 

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

ในเดือนมิถุนายน 2564 ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (ศรป.) ไดดําเนินกิจกรรม 
ตามแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. จัดประชุมคณะกรรมการดานตางประเทศ กรมอนามัย
ระยะเวลาดําเนินการตามแผนขับเคลื่อน: ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564 (แผนกิจกรรม ก.พ., มิ.ย., ก.ย. 64)
เปาหมาย: 3 ครั้ง (ดําเนินการแลว 2 ครั้ง)
ผลการดําเนินกิจกรรม: ศรป. จัดการประชุมคณะกรรมการความรวมมือดานตางประเทศ ครั้งท่ี 2/2564
เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2564 โดยมีผูแทนจากหนวยงานตางๆ เขารวมประชุม ณ หองประชุมกลุมอนามัย
วัยทํางาน อาคาร 7 ชั้น 5 กรมอนามัย และเขารวมประชุมผานระบบ Video Conference รวมท้ังหมด
จํานวน 33 คน การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามความคืบหนาการดําเนินงานดานตางประเทศ
ของกรมอนามัย แจงใหทราบถึงประเด็นตางๆ ไดแก คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานความรวมมือ
ระหวางประเทศ กรมอนามัย ลงวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ผลการเขารวมประชุมระหวางประเทศของผูแทน
กรมอนามัย ความคืบหนาการดําเนินงานความรวมมือระหวางประเทศในระดับโลก ระดับภูมิภาคอาเซียน และ
ระดับทวิภาคี รวมถึงการทบทวนกรอบความรวมมือระหวางประเทศของหนวยงานตางๆ และรวมกันพิจารณา
กรอบแนวทางการสนับสนุนขอมูลวิชาการสนับสนุนภารกิจกรมอนามัย กรณีหนวยงานตางประเทศขอขอมูล
หรือขอเขาพบหารือผูบริหารและผูแทนกรมอนามัย รายละเอียดปรากฏดังเอกสารตาม link ดานลางนี้
Link หลักฐาน: https://bit.ly/3wopfiP

2. ทํารายงานสรุป (one page) การติดตามความคืบหนาการดําเนินงานตัวช้ีวัดทุกเดือน
ระยะเวลาดําเนินการตามแผนขับเคลื่อน: ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564
เปาหมาย: 10 ครั้ง (ดําเนินการแลว 9 ครั้ง)
ผลการดําเนินกิจกรรม: ดําเนินการสรุปรายงานผลการติดตามกํากับตัวชี้วัด 1.41 ประจําเดือนมิถุนายน 2564
และรายงานในท่ีประชุมประจําเดือนของ ศรป. ครั้งท่ี 9/2564 เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2564 ไดตามเปาหมาย
หลักฐาน: เอกสารฉบับนี้

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

จัดทําโดย 
ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

มิถุนายน 2564 

เอกสารแนบหมายเลข 9

https://bit.ly/3wopfiP


   หน้า 1 

รายงานผลการติดตามกำกับตัวช้ีวัด 1.43 ประจำเดือน มิถุนายน 256๔ 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศมีกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพบุคล ากรระดับหน่วยงานด้านต่างประเทศ ทั้งหมด ๑๐ กิจกรรม 

ในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้มีการดำเนินการทั้งหมด 3 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 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

- ได้ดำเนินการแล้ว 9 ครั้ง เหลืออีก
1 ครั้ง

- มีการจัดการประชุม วันที่ 28
มิถุนายน 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

เอกสารแนบหมายเลข 10



             หน้า 2 

กิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ หลักฐาน 

ต.
ค.

63
 

พ.
ย.

63
 

ธ.ค
.6

3 

ม.
ค.

64
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พ.

64
 

มี.
ค.

64
 

เม
.ย
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พ.
ค.

64
 

มิ.
ย.

64
 

ก.
ค.

64
 

ระหว่างประเทศ กรมอนามัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

3. ประชุมคณะกรรมการด้าน
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ กรมอนามัย 

๓ ครั้ง    √     √  

- ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วตาม
แผนของเดือนมิถุนายน  

- มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของกรมอนามัย ครั้งที่ 2 ในวันที่ 
2๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ หอง
ประชุมกลุ่มวัยทำงาน สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ อาคาร ๗ ชั้น ๕ 

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

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการด้านความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 
กรมอนามัย ครั้งที่ 2 (Link) 

 
 

4. ประชุมคณะกรรมการ
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
(Journal Club)  

๒ ครั้ง √   √       
  

5. สร้างแบบประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการพัฒนาศักยภาพ

4 ชุด  √         

  

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/1_41/%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%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%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%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%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%20%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%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%202.pdf


             หน้า 3 

กิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ หลักฐาน 
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บุคลากรระดับหน่วยงาน
ด้านต่างประเทศ  

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

๘* ครั้ง √  √  √ √ √ √ √ √ 

- ได้ดำเนินการแล้ว 7 ครั้ง เหลืออีก 
2 ครั้ง 

- มีการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
(Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ 
29 มิถุนายน ๒๕๖4 เวลา ๙.๓๐ 
- ๑๒.๐๐ น. ณ ณ ห้องประชุม
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 
อาคาร 4 ชั้น 3  

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 7  

หมายเหตุ: จะส่งหลักฐานในรอบ
เดือนกรกฎาคม เนื่องจากการจัด
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal 
Club) หลังวันประชุมประจำเดือน
ของศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (28 มีนาคม 2564) 
 

https://drive.google.com/file/d/1JaxHJFXRWw91sw4LA2hf3yLVqL7ANfhJ/view?usp=sharing


             หน้า 4 

กิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 

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

๒ ครั้ง     √     √ 

  

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     √     √ 
  

หลักฐานอ้างอิงของเดือนมิถุนายน 
1. ตารางกำหนดการและหัวข้อโครงการอบรม Journal Club ปีงบประมาณ ๒๕64 (Link) 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย ครั้งที่ 2 (Link) 

https://drive.google.com/file/d/1JaxHJFXRWw91sw4LA2hf3yLVqL7ANfhJ/view?usp=sharing
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/1_41/%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%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%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%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%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%20%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%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%202.pdf
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รายงานการตดิตามแผนการดําเนนิการ การพฒันาสถานทีท่ํางานนา่อยู ่นา่ทํางาน เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติและความสขุของคนทํางาน 
(Healthy Workplace Happy for Life) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หนว่ยงาน..ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ  กรมอนามยั

โครงการ /กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาดําเนนิการ ผลการปฏบิตังิาน 
1. ประกาศนโยบายการพฒันาสถานทีท่ํางานนา่อยู ่นา่ทํางาน เสรมิสรา้งคณุภาพ
ชวีติและความสขุของคนทํางาน
(Healthy Workplace Happy for Life) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจํา
หนว่ยงาน

1 ฉบบั ต.ค. 63 ดําเนนิการแลว้

2. แตง่ต ัง้คณะทํางานการพฒันาสถานทีท่ํางานนา่อยู ่นา่ทํางาน เสรมิสรา้งคณุภาพ
ชวีติและความสขุของคนทํางาน
(Healthy Workplace Happy for Life) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจํา
หนว่ยงาน

1 ฉบบั ต.ค. 63 ดําเนนิการแลว้

3. ประกาศวฒันธรรมองคก์รประจําหนว่ยงาน (MOPH to HEALTH ) 1 ฉบบั ต.ค. 63 ดําเนนิการแลว้

4. ประชุมตรวจตดิตาม ทบทวน ประเมนิผลการดําเนนิงาน/กจิกรรม
ตามแผนฯ ทีกํ่าหนด วเิคราะหข์อ้มลูผลการดําเนนิงานเพือ่จดัทําขอ้เสนอในการ
พฒันาและรายงานผลให้
ผูบ้รหิารทราบ

8 คร ัง้ ธ.ค.63 – 
ก.ค. 64 

สรปุผลการ
ประชุม ศรป. 

5. จดัใหม้บีอรด์ประชาสมัพนัธ ์โดยมขีอ้มลูเผยแพรข่า่วสารใหเ้ป็นปจัจบุนัและกลอ่ง
รบัฟงัความคดิเห็น

1ชิน้ ต.ค. 63 ดําเนนิการแลว้

6. จดัทําแผนการใหค้วามรูด้า้นการสง่เสรมิสขุภาพ อนามยัสิง่แวดลอ้ม และความ
สมดลุในชวีติการทํางาน  5 เรือ่ง ตอ่ปี

1 แผน ม.ค.64  ดําเนนิการแลว้

7. จดัทําแผนการตรวจสขุภาพประจําปีและสรุปวเิคราะหผ์ลสขุภาพเพือ่จดักจิกรรม
สง่เสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม

1 แผน ม.ค.64 ดําเนนิการแลว้

8. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย/ประเมนิสมรรถภาพรา่งกาย (โดยกองกจิกรรมทาง
กาย)

13 คน ก.พ. 64 ดําเนนิการแลว้

9. บคุลากรทําแบบสํารวจความสมดลุในชวีติและความผกูพนัของบคุลากรตอ่องคก์ร
สรปุผลวเิคราะห ์จดัทําขอ้เสนอในการพฒันาและรายงานผลใหผู้บ้รหิารทราบ

13 คน ก.พ. 64 ดําเนนิการแลว้

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

ครัง้ที ่1 ดําเนนิการ
แลว้ 

เอกสารแนบหมายเลข 11
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โครงการ /กจิกรรม เป้าหมาย  ระยะเวลาดําเนนิการ 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 ทกุวนัพุธ) 
      11.4  จดัหาอปุกรณ์และสิง่แวดลอ้มทีเ่อ ือ้ตอ่กจิกรรมออกําลงักาย (เครือ่งช ัง่
นํา้หนกั กลอ่งอปุกรณ์ปฐมพยาบาล) 
    11.5 กําหนดใหจ้ดัอาหารวา่งและเครือ่งดืม่สําหรบัการประชุมประจําหนว่ยงาน 
เป็นผลไมท้กุคร ัง้ 
     11.6 กจิกรรมใหค้วามรูก้ารดแูลสขุภาพชอ่งปาก สนบัสนุนอปุกรณ์การทําความ
สะอาดชอ่งปาก ใหค้ําแนะนําถงึสทิธสิวสัดกิารของบคุลากรในหนว่ยงานในการเขา้รบั
การบรกิารตามสถานพยาบาลทีต่นเองมสีทิธฯิ 

13 คน ธ.ค.63 –  
ก.ค. 64 

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

12. จดัทําแผนผงัสถานทีท่ํางาน กําหนดพืน้ทีใ่ชง้านอยา่งชดัเจน  1 แผนผงั ม.ค. 64 ดําเนนิการแลว้ 
13. จดัทําแผนตรวจวดัระดบัแสงในหนว่ยงาน  1 คร ัง้  ก.พ. 64 

 
ดําเนนิการแลว้ 

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

ดําเนนิการแลว้ 

15. ตดิป้ายแจง้เตอืน ปิด เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ไฟสอ่งสวา่ง ทกุคร ัง้เมือ่ไมใ่ชง้าน ทกุจดุทีม่ ี
สวติชไ์ฟฟ้า 

ธ.ค.63 –  
ก.ค. 64 

บคุลากร ศรป.
ทกุทา่น 

16. กําหนดเวลาเปิด – 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 

ดําเนนิการแลว้ 

17. จดัทําแผนซอ่มบํารงุรกัษาเครือ่งปรบัอากาศ ในเดอืน ม.ค. ของทุกปี 1 แผน ม.ค. 64 ดําเนนิการแลว้ 
18. กําหนดเวลา เปิด – ปิด หนา้ตา่งหนว่ยงานเพือ่ระบายอากาศ  ตามวธิธีรรมชาต ิ
เวลา 08.30 -09.00 และ เวลา 11.30 -13.30 น. 

ทกุจดุทีม่ ี
หนา้ตา่ง 

ธ.ค.63 –  
ก.ค. 64 

ดําเนนิการแลว้ 

19. ประกาศยกยอ่งชมเชย และมอบรางวลัโซนพืน้ทีก่ลุม่งานยอดเยีย่ม 1 คร ัง้ตอ่ ปี  ก.ค. 64 ดําเนนิการแลว้ 
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