
ผลการขับเคลื่อนหนว่ยงาน

ให้เปน็องค์กรแหง่ความสุขที่มีคุณภาพ

ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

เดือน กุมภาพันธ์

ประจ าปีงบประมาณ 64



รายงานการประชุม 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งท่ี 5/2564 

ในวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. – 14.30 น. 
ณ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร 6 ชั้น 4 กรมอนามัย 

------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
1. นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์  ผู้อ านวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ      ประธาน 
2. นางสาวอัมพร กิตติสยาม   นักวิเทศสมัพันธ์ช านาญการพเิศษ 
3. นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                         
4. นางสาวสุพัตรา ท่างาม   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัตงิาน 
5. นายพศิน พิริยหะพันธ์ุ    นักวิเทศสมัพันธ์ปฏิบัติการ 
6. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์  นักวิเทศสมัพันธ์ปฏิบัติการ 
7. นางสาวมนสินี น้ าจันทร ์  นักวิเทศสมัพันธ์ปฏิบัติการ 
8. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย   นักวิเทศสมัพันธ์                     
9. นางสาวศิรินันต์ ทุนทรพัย ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
10. นางสาวจิราภรณ์ สุม่ติ๊บ  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์  
11. นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา   นักวิชาการพัสด ุ
12. นายรังสรรค์ พันธ์จบสิงห ์  พนักงานขับรถยนต์                  
13. นางสาวสมประสงค์ ภาผล   นักจัดการงานทั่วไป                         เลขานุการ 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น 

วาระที ่ สาระส าคัญ/มติที่ประชุม 
1. เรื่องประธานแจ้ง 
    ที่ประชุมทราบ 

1.1) การประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม
ก าธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย 
      > นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ประธานการประชุมแจ้ง
เรื่องเพื่อทราบในที่ประชุม ดังนี้  
 1) เสนอให้ท าการทดสอบเรื่องสรุปรายงานผลการประชุมกรมอนามัย หน่วยงาน
ภายในกรมอนามัย โดยกองแผนงานรับผิดชอบจัดท าเป็นแบบทดสอบดังกล่าว 
ทั้งนี้ ผอ.ศรป. ขอให้น ารายงานการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านต่างประเทศ 
ครั้งที่ 1 ปี 2564 เมื่อวันที่ 3/2/2564 เป็นข้อมูลวาระเพื่อทราบส าหรับการประชุมกรม
อนามัย ครั้งที่ 6/2564 ก าหนดจัดในวันที่ 9 มีนาคม 2564 
 2) เสนอองค์ประกอบคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม กรมอนามัย เป็น 5 กลุ่ม เหมือนเดิม ได้แก่ (1) กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (2) 
กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น (3) กลุ่มวัยท างาน (4) กลุ่มผู้สูงอายุ และ (5) กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม 
แต่ปรับเลขานุการ และเพิ่มที่ปรึกษาที่เปน็ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละกลุม่ อีกทั้งจัดให้แต่ละกลุม่ 
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Cluster ให้อยู่ในการบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 3) แจ้งการตรวจตัวช้ีวัดรอบ 5 เดือนแรก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย 
ขอให้ทุกหน่วยงานรายงานติดตามผลฯ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เข้าระบบ DOC4.0 
ภายใน 10 มี.ค.2564 (เวลาเดิม) และสามารถดูคะแนนพร้อมอุทธรณ์ได้วันที่ 10 มี.ค. 2564  
 4) แจ้งเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า รอบประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 ) โดยกองการ
เจ้าหน้าที่แจ้งว่าก าหนดให้หน่วยงานมีผลการประเมินอย่างน้อย 3 ระดับ ดีเด่น ดีมาก และ
ดี ทั้งนี้ก าหนดให้มีผลคะแนนประเมินฯ ในระดับดีเด่น ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวน
บุคลากรในแต่ละประเภทของหน่วยงาน   
 5) กลุ่มตรวจสอบภายใน ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจเช็ค stock หมึกพิมพ์ ให้เป็น
ปัจจุบันและพร้อมใช้งาน หากพบว่าใกล้หมดอายุหรือมากเกินความจ าเป็นให้จ าหน่ายแก่
หน่วยงานอื่นและไม่ควรซื้อเพิ่ม 
 6) ส านักอนามัยผู้สูงอายุและส านักงานเลขานุการกรมจะตั้ง Training Center 
และมีศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าร่วมในกรณีที่มีชาวต่างชาติหรือเกี่ยวกับงาน
ด้านต่างประเทศ 
1.2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลงานรอบ 6 เดือน และวางแนวทางการยกระดับ
บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2564   
ณ โรงแรม ลาลา มูก้า เต้นท์ รีสอร์ท อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
      > นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ให้นโยบายและสรุปผลงานรอบ 6 
เดือน พร้อมวางแนวทางการยกระดับบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

มติที่ประชุม รับทราบ 
2. รับรองรายงาน 
    การประชุมครั้งที่   
    4/2564 

รับรองรายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 28 
มกราคม 2564 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  
3. เรื่องสืบเนื่อง - ไม่มี - 
4. เรื่องเพื่อทราบ 4.1) รายงานการจัดท าแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบด าเนินงาน ศูนย์ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564  
      > นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ การเบิกจ่ายงบประมาณ งบด า เนินงาน เข้าสู่ระบบติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC) โดยมียอดผลเบิกจ่ายสะสม 348,742.55 บาท (ข้อมูล 24 
ก.พ. 2564) ทั้งนี้ หน่วยงานมีการปรับแผนปฏิบัติการ ตามสถานการณ์โควิดระลอกใหม่ 
โดยกรมอนุมัติให้ ตามหนังสือกองแผนงาน ที่สธ 0905.02/ 212 ลงวันที่ 29 ม.ค. 2564  
และยังไม่ได้กรอกข้อมูลล่าสุดที่หน่วยงานขอปรับแผนฯ ตามหนังสือที่ สธ 0938.02/93 ลง



-3- 
 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งกรมอนุมัติวันที่ 18 ก.พ. 2564 ลงในระบบ DOC เพราะ
ระบบได้ปิดให้ปรับปรุงข้อมูลไปแล้วเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2564 ดังนั้นข้อมูลแผนฯจึงเป็น
ข้อมูลเดิมก่อนปรับแผนข้างต้น  

ในการนี้กองแผนงาน ก าหนดเปิดระบบให้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าไตรมาส 2 
ระหว่างวันที่ 15 -30 มีนาคม 2564 โดยนางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
และประสานความร่วมมือ ช้ีแจงว่าการปรับแผนส าหรับกิจกรรมในเดือนมีนาคม 2564 

1) มีกิจกรรมที่ต้องขออนุมัติกรมอนามัยเพิ่ม จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม 
จ้างแปลหนังสือของศูนย์บริหารกฎหมาย กรมอนามัย เนื่องจากต้องปรับเงินข้ามโครงการ  

2) มีกิจกรรมที่ต้องปรับระยะเวลาที่จัดและจ านวนเงินงบประมาณที่ลดลงภายใต้
โครงการเดียวกัน ได้แก่  

2.1) กิจกรรม 4.2.1.ประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการกิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
(Journal club)  วงเงินงบประมาณ  2,325 ยกเลิกไม่จัด และยกเงินงบประมาณดังกล่าว
ไปให้กิจกรรมที่ 4.1 โครงการอบรมเพื่อพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DoH 4.0 เดิมมี
วงเงินงบประมาณ 65,000 บาท และได้รับเพิ่มจากกิจกรรมที่ 4.2.1 รวมเป็นวงเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น 67,325 บาท  

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.2) รายงานสถานการณ์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบด าเนินงาน ศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ (ข้อมูล 24 ก.พ. 2564)  
      > นางสาวสุพัตรา ท่างาม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้างานอ านวยการ รายงานว่า กรมอนามัยก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 แบ่งตามประเภทรายงบ ดังนี้ 
      (1) งบด าเนินงาน มีผลเบิกจ่าย จ านวน 348,742.55 บาท คิดเป็น 31.59 % ต่ ากว่า
เป้าหมายที่กรมอนามัยก าหนด (48% = 529,968.00 บาท)  
      (2) งบลงทุน ได้รับโอนจัดสรรงบลงทุนเหลือจ่ายจากกองคลัง กรมอนามัย ตาม
หนังสือกองคลังที่ สธ 0903.02/ว315 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ยังไม่มีผลการ
เบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ระหว่างด าเนินการ ในข้ันตอนของการพิจารณาอนุมัติหลักการ โดย
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจ ากรมอนามัย ทั้งนี้เป้าหมายจะ
ด าเนินการตามระเบียบพัสดุให้แล้วเสร็จภายใน เดือน มี.ค. 64  
      (3) ภาพรวมทุกรายงบ มีผลเบิกจ่าย จ านวน 348,742.55 บาท คิดเป็น 30.19 % ต่ า
กว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยก าหนด (48% = 554,448.00 บาท)  

มติที่ประชุม รับทราบ 
5. เรื่องเพื่อพิจารณา 5.1) ติดตามการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ กรมอนามัย ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประกอบด้วยตัวช้ีวัด ดังต่อไปนี้ 
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5.1.1) ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตรวจสอบภายใน  
การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง  
ข้อมูลตัวช้ีวัดที่ 2.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน 
      > นางสาวสุพัตรา ท่างาม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้างานอ านวยการ   
       (1) รายงานติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนฯ น าเสนอผลการ
ติดตามก ากับตัวช้ีวัดที่ได้น าเข้าระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) 
ซึ่งมีกิจกรรมที่ด าเนินการในเดือน ก.พ. 64 ได้แก่ 1) จัดประชุมติดตามการด าเนินงาน
ตัวช้ีวัดตามค ารับรองฯ 2)จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรการ และแผนการ
ขับเคลื่อนฯ 3) จัดท ามาตรฐานใหม่เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอย่างยั่งยืน โดยการ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน (SOP) 4) วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานตรวจสอบภายใน ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 กับ ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 
รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 1  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  
        (2) รายงานติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
ประจ าหน่วยงานและคณะกรรมการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 ซึ่งมี
กิจกรรมที่ด าเนินการในเดือน ก.พ. 64 ได้แก่ 1) ปรับปรุงกระบวนการ SOP หรือ Flow 
Chart การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงานและการควบคุมภายในให้
เป็นปัจจุบัน รอบ 5 เดือนแรก อย่างน้อย 1 กระบวนงาน 2) วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานตรวจสอบภายใน ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 กับ ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 3) รายงาน
ติดตาม ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงานและ
คณะกรรมการควบคุมภายใน รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 2 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  

ข้อมูลตัวช้ีวัดที่ 2.1.2 ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการส าคัญ ตาม
แผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน 
      > นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
กลุ่มยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ รายงานว่าตัวช้ีวัด 2.1.2 มีความแตกต่างในการ
รายงานผลติดตามการด าเนินงานจากตัวช้ีวัดอื่นๆ โดยกองแผนงานก าหนดแบบฟอร์ม ให้
น าข้อมูล เข้าระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) ในรอบเดือน
มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ถือเป็นอันเสร็จเรียบร้อย ทั้งนี้  ศรป.ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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5.1.2) ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการพฒันาองค์กรแหง่ความสุขที่มีคุณภาพ 
       > นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย นักวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอผลการติดตามก ากับตัวช้ีวัด
ที่ได้น าเข้าระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) ในรอบเดือนที่ผ่าน
มา อีกทั้งน าเสนอประเด็นความรู้ เรื่อง สาวไทยแก้มแดง เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้หญิง
วัยเจริญพันธ์ุ และ รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 3 ขอความร่วมมือด าเนินการ
การออกก าลังกายยืดเหยียดในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์อย่างต่อเนื่อง ให้เจ้าหน้าที่ทุก
ท่านสมัครเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 และส่งหลักฐานการสมัครภายในวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2564 และด าเนินการท าหนังสือถึงกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ เพื่อขอวัน
และเวลาที่สะดวกในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย/ประเมินสมรรถภาพร่างกายให้แก่
เจ้าหน้าที่ศรป,ประจ าปีงบประมาณ 2564 ต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  
5.1.3) ตัวช้ีวัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

       > นางสาวสุพัตรา ท่างาม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้างานอ านวยการ น าเสนอผลการติดตามก ากับตัวช้ีวัดที่ได้น าเข้าระบบศูนย์ติดตาม
ผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) ซึ่งตามแผนการขับเคลื่อนฯ ก าหนดกิจกรรมที่
ด าเนินการในเดือน ก.พ. 64 ได้แก่ 1) จัดท ารายงานติดตามการด าเนินงานตัวช้ีวัด ร้อยละ
ของการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าเดือน 2) จัดท ารายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ (รบจ.1) 3) จัดท ารายงานผลการประชุมคณะท างานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 4) จัดท าประกาศมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงบประมาณรายจ่าย และแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 5) ประเด็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องในการใช้จ่ายงบประมาณ หัวข้อ : คู่มือ
ข้ันตอนการปฏิบัติงานกระบวนการการยืมเงิน ใช้หนี้เงินยืมและเบิกคืนเงินทดรองราชการ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 4 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  
5.1.4) ตัวช้ีวัดที่ 2.4 ระดับความส าเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)     

       > นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย นักวิเทศสัมพันธ์ นางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ และนางสาวมนสินี น้ าจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ น าเสนอผลการ
ติดตามก ากับตัวช้ีวัดที่ได้น าเข้าระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) 
ในรอบเดือนที่ผ่านมาว่า ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศมีกิจกรรมการขับเคลื่อน
หน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2564 ทั้งหมด 10 กิจกรรม ในเดือน 
ตุลาคม 2563 – มกราคม 2564 ได้มีการด าเนินการทั้งหมด 4 กิจกรรม มี 2 กิจกรรมที่ได้
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้ตามแผน นอกจากนี้ยังน าเสนอข้อมูลที่จะน าเข้าระบบในรอบ
เดือนถัดไปตามแผนการขับเคลื่อนฯ 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ  
5.1.5) ตัวช้ีวัดที่ 2.5 ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย 

       > นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
กลุ่มยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ น าเสนอผลการติดตามก ากับตัวช้ีวัดที่ได้น าเข้า
ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) ตามแผนการขับเคลื่อนฯ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 5 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  
5.1.6) ตัวช้ีวัดที่ 1.40 ประเทศไทยมีบทบาทหน้าที่ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ และ

อนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและรองรับการพัฒนาประเทศ (จ านวน
ครั้งที่มีการน าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการส่งเสริ มสุขภาพ และอนามัย
สิ่งแวดล้อม) 

> นายพศิน พิริยหะพันธ์ุ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ น าเสนอผลการติดตามก ากับ
ตัวช้ีวัดที่ได้น าเข้าระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) ในรอบเดือน
ที่ผ่านมา และข้อมูลที่จะน าเข้าระบบในรอบเดือนถัดไปตามแผนการขับเคลื่อนฯ ได้แก่ 
รายงานสรุปผล EB WHA และการประชุมคณะกรรมการต่างประเทศ กรมอนามัย 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  
5.1.7) ตัวช้ีวัดที่ 1.41 จ านวนกรอบความร่วมมือและบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (เรื่อง) 
> นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ น าเสนอผลการติดตามก ากับ

ตัวช้ีวัดที่ไดน้ าเข้าระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) ในรอบเดือน
ที่ผ่านมา คือ กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านต่างประเทศของกรม
อนามัย และมีผลผลิตคือโครงการ Safe Birth for All ที่เป็นความร่วมมือระหว่างกรม
อนามัยกับ UNFPA ซึ่งท าให้มีผลผลิตครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว ทั้งนี้ จะท าการสรุปผล
การด าเนินงานรอบ 5 เดือนแรก และน าไปปรับแผนการด าเนินงานในรอบ 5 เดือนหลัง
ต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  
5.1.8) ตัวช้ีวัดที่ 1.43 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการโครงการการพฒันา

บุคลากรเพื่อตอบสนองการด าเนินงานด้านการพัฒนาการอภิบาลระบบด้านการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในมิติต่างประเทศ 
      > นางสาวมนสินี น้ าจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ น าเสนอผลการติดตามก ากับ
ตัวช้ีวัดที่ได้น าเข้าระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) ในรอบเดือน
ที่ผ่านมาว่า ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศมีกิจกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานการ
พัฒนาศักยภาพบุคลกรระดับหน่วยงานด้านต่างประเทศ ทั้งหมด 10 กิจกรรม ในเดือน 
ตุลาคม 2563 – มกราคม 2564 ได้มีการด าเนินการทั้งหมด 8 กิจกรรม มี 1 กิจกรรมที่
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เลื่อนการจัดออกไป แต่ได้ด าเนินการเรียบร้อยตามแผนแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ นอกจากนี้
ยังน าเสนอข้อมูลที่จะน าเข้าระบบในรอบเดือนถัดไปตามแผนการขับเคลื่อนฯ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  
5.2) วิเคราะห์ พิจารณาข้อมูลการตรวจประเมินสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างานเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน (Healthy Workplace Happy for Life) ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการตรวจประเมิน ระดับกรม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 2 
กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานประจ าหน่วยงาน และผลระดับการ
ประเมินที่สูงข้ึนในรอบการตรวจประเมิน เดือนมีนาคม 2564  
       > นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย นักวิเทศสัมพันธ์ แจ้งผลคะแนนการตรวจประเมิน
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ส าหรับเกณฑ์ 5 ส. ได้คะแนน 35 /42 โดยพบว่าเกณฑ์ที่หน่วยงาน
ยังไม่สามารถด าเนินการได้ตามที่กรมอนามัยก าหนดคือ 

 
 ส่วนเกณฑ์การประเมินสถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน (HWP) ได้คะแนน 40.40 / 42 ทั้งนี้
จึงขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่านปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดในเดือนมีนาคคมต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
5.3) วิเคราะห์สถานการณ์ผลการเบิกจ่ายจากข้อ 4.2 เพื่อก าหนดมาตรการ หรือแนวทาง 
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด พบว่าสถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ ดังต่อไปนี้ 
      (1) งบด าเนินงานมีผลเบิกจ่าย จ านวน 348,742.55 บาท คิดเป็น 31.59 % ต่ ากว่า
เป้าหมายที่กรมอนามัยก าหนด (48% = 529,968.00 บาท) มียอดผูกพัน จ านวน 
12,363.00 บาท คิดเป็น 1.12 % ส่งผลให้เงินงบประมาณคงเหลือหลังกันยอดผูกพัน 
จ านวน  742,994.45 บาท คิดเป็น 67.29 % ของวงเงินงบประมาณทั้งปี ต้องเร่งรัดการ
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เบิกจ่ายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 181,225.45 บาท คิดเป็น 16.41 % 
      (2) หน่วยงานได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณในรอบ 6 เดือนแรก จ านวน 
441,600.00 บาท คิดเป็น 40% ของวงเงินงบประมาณทั้งปี ซึ่งต่ ากว่านโยบายเร่งรัดการ
เบิกจ่ายหมวดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม ที่กรมอนามัยก าหนด โดยหน่วยงานมี
แผนการจัดสัมมนาและฝึกอบรมสะสมปัจจุบัน จ านวน 207,861.55 บาท คิดเป็น 18.82 
% ของวงเงินงบประมาณทั้งปี ปัจจุบันมียอดเบิกจ่ายหมวดค่าใช้จ่ายด้านการจัดสัมมนา
และฝึกอบรมสะสม จ านวน 203,211.55 บาท คิดเป็น 18.40 % ของวงเงินงบประมาณทั้ง
ป ี
      (3) หน่วยงานได้รับอนุมัติปรับแผนปฏิบัติการ ตามสถานการณ์การระบาดโควิด 
ระลอกใหม่ แต่พบว่ามีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการมีเงินคงเหลือไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องรอ
การจัดสรรซึ่งกรมอนามัยก าหนดโอนจัดสรรให้แก่หน่วยงาน ประมาณเดือน เม .ย. 2564 
หน่วยงานจึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม ส่งผลให้เกิดการใช้เงินข้าม
โครงการ 
      (4) งบลงทุน ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ระหว่างด าเนินการ ในข้ันตอนของ
การพิจารณาอนุมัติหลักการ โดยคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
ประจ ากรมอนามัย ทั้งนี้เป้าหมายจะด าเนินการตามระเบียบพัสดุให้แล้วเสร็จภายใน เดือน 
มี.ค. 64  
      (5) ภาพรวมทุกรายงบ มีผลเบิกจ่าย จ านวน 348,742.55 บาท คิดเป็น 30.19 % ต่ า
กว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยก าหนด (48% = 554,448.00 บาท) มียอดผูกพัน จ านวน 
12,363.00 บาท คิดเป็น 1.07% ส่งผลให้เงินงบประมาณคงเหลือหลังกันยอดผูกพัน 
จ านวน 793,994.45 บาท คิดเป็น 68.74 % ของวงเงินงบประมาณทั้งปี ต้องเร่งรัดการ
เบิกจ่ายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 205,705.45  บาท คิดเป็น 17.81 % 

        ทั้งนี้คณะท างาน รบจ . จึงก าหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กรมอนามัยก าหนด ดังนี้ 
      (1) ผู้บริหาร ก ากับ ติดตามเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้
ผ่านการประชุมประจ าเดือนของหน่วยงาน 
      (2). ปรับแผนการด าเนินงานตามรอบไตรมาส  และปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรม
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือ โควิด-19 แทนการงดหรือยกเลิก
การจัดฯ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการยอดเบิกจ่ายใกล้เคียงกับ
เป้าหมายของกรมอนามัยมากที่สุด 
5.4  วิเคราะห์ จัดตรียมข้อมูล รวมถึงวิธีการแก้ไข เกี่ยวกับประเด็นข้อตรวจพบระหว่าง
การเข้าตรวจติดตามประเมินผลการตรวจสอบภายใน ในช่วงวันที่ 15 -25 กุมภาพันธ์ 
2564 ทั้งนี้กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ก าหนดเข้าปิดตรวจ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
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2564 เวลา 13.00 น.ณ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยจะช้ีแจงประเด็นข้อตรวจ
พบ ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ให้หน่วยงานและกรมอนามัยทราบ 
ตามล าดับ 
        โดยที่ประชุมหารือถึงประเด็นในการเตรียมให้ค าตอบผู้ตรวจสอบภายใน กรม
อนามัย ในประเด็นของการตรวจสอบทางการเงิน การบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะที่ให้มา และช้ีแจงเรื่องการวางแผนงบประมาณต่ ากว่ามติกรมก าหนด
เนื่องจากการได้รับจัดสรรวงเงินไปพลางก่อนต่ ากว่ามติกรมก าหนด  
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการยอดเบิกจ่ายใกล้เคียงกั บ
เป้าหมายของกรมอนามัยมากที่สุด 
 

6. เรื่องอื่นๆ 6.1) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรมอนามัย  
       > นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
กลุ่มยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ รายงานว่าจะมีการจัดแผนปฏิบัติราชการกรม
อนามัย แบบ 5 ปี ซึ่งศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศจะมีบทบาทในการท างานด้าน
สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศ และในอนาคตอาจจะมีศูนย์ต่างประเทศของ
กระทรวงสาธารณสุขเพื่อตอบโจทย์ในด้านน้ีโดยเฉพาะ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 14.30 น. 
ผู้จดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค์ ภาผล  

นักจัดการงานทั่วไป 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ท่างาม 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 1 

รายงานติดตามผลการด าเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน  

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 

ผลการด าเนินงาน ตามแผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 

 
ที่ กิจกรรม / ขั้นตอน เป้าหมาย 

(หน่วย
นับ) 

ระยะเวลา 
เริ่มต้น – 
สิ้นสุด 

มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการควบคุมภายใน 
และคณะกรรมการติดตามผล
ประเมินระบบควบคุมภายใน 
ประจ าหน่วยงาน 

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

☑ด าเนินการแล้ว  (หลักฐานแนบ Link ) ข้อสังเกตที่พบ : ปัจจุบัน
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 หน่วยงานก าหนดคณะกรรมการฯชุดเดิม แต่งตั้ง
เม่ือปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีจ านวนจ ากัด 
และยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเข้า – ออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cic.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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ที่ กิจกรรม / ขั้นตอน เป้าหมาย 
(หน่วย
นับ) 

ระยะเวลา 
เริ่มต้น – 
สิ้นสุด 

มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

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

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

☑ด าเนินการแล้ว  (หลักฐานแนบ Link )  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cic.anamai.moph.go.th/main.php?filename=audit63
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ที่ กิจกรรม / ขั้นตอน เป้าหมาย 
(หน่วย
นับ) 

ระยะเวลา 
เริ่มต้น – 
สิ้นสุด 

มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

3 จัดประชุมติดตามการ
ด าเนินงานตัวชี้วัดตามค า
รับรองฯ  

6 ครั้ง  
 

1 ม.ค. 64 ถึง 
31 ก.ค. 64 

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

☑ ครั้งที่ 1 ม.ค. 64 ด าเนินการแล้ว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. 
ครั้งที่ 4/64 วันที่ 28. ม.ค. 64 วาระที่ 5.1 ดาวน์โหลด  

☑ ครั้งที่ 2 ก.พ. 64 ด าเนินการแล้ว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. 
ครั้งที่ 5/64 วันที่ 28 ก.พ. 64 วาระที่ 5.1 ดาวน์โหลด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cic.anamai.moph.go.th/main.php?filename=summary_cicmeeting
https://cic.anamai.moph.go.th/main.php?filename=summary_cicmeeting
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ที่ กิจกรรม / ขั้นตอน เป้าหมาย 
(หน่วย
นับ) 

ระยะเวลา 
เริ่มต้น – 
สิ้นสุด 

มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

4 จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตามมาตรการ และ
แผนการขับเคลื่อนฯ 

2 ครั้ง 1 ก.พ.64 ถึง 
31 ก.ค. 64 

A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

☑ครั้งที่ 1 ก.พ. 64 ด าเนินการแล้ว หลักฐานสามารถดูได้ที่เว็บไซด์ ศูนย์
ความร่วมมือระหว่างประเทศ หัวข้อค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2564 > สรุปผลการด าเนินตามมาตรการและแผนขับเคลื่อนฯ (หลักฐาน
แนบ Link )   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cic.anamai.moph.go.th/main.php?filename=KPI64
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ที่ กิจกรรม / ขั้นตอน เป้าหมาย 
(หน่วย
นับ) 

ระยะเวลา 
เริ่มต้น – 
สิ้นสุด 

มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

5 จัดท ามาตรฐานใหม่เพื่อแก้ไข
และป้องกันปัญหาอย่างยั่งยืน 
โดยการปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน 
(SOP)  

2 
กระบวนงาน 

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

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

☑ครั้งที่ 1 ก.พ. 64 ด าเนินการแล้ว  โดยหน่วยงานจัดท า SOP เพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานในกระบวนงาน 
กระบวนการการยืมเงิน ใช้หน้ีเงินยืมและเบิกคืนเงินทดรองราชการ 

หลักฐานสามารถดูได้ที่เว็บไซด์ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
หัวข้อข้ันตอนการปฏิบัติ .> งานอ านวยการ ดาวน์โหลดLink 
 

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

ระยะเวลา 
เริ่มต้น – 
สิ้นสุด 

มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

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

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

☑ด าเนินการแล้ว  โดยหน่วยงานจัดท าสรุปผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ฯ หลักฐานสามารถดูได้ที่เว็บไซด์
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ หัวข้อค ารับรองการปฏิบตัิ
ราชการ .> 2.1.1 ความส าเร็จของการด าเนินงานตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายใน ดาวน์โหลดLink 
 
 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/main.php?filename=KPI64
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รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 2 
  รายงานติดตามผลการด าเนินงานตาม 

แผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงานและคณะกรรมการควบคุมภายใน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นแนวทางส าหรบัผู้ตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน ประจ าหน่วยงานในการท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องต้นของหน่วยงาน  
ด้านการเงนิและบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ ประสทิธิผล ป้องกันและด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหรอื
ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนได้ทันเวลา 
ล าดับ

ท่ี 
กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 

1 ทบทวนค าสั่ง 
-ผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน 
-คณะกรรมการควบคุมภายใน. 

มี.ค. 64 1 ฉบับ / ได้รายชื่อ
ที่เหมาะสม และ
เป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� อยู่ระหว่างด าเนินการในเดือน มี.ค 64 
1. ค าสั่งผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  *ดาวน์โหลดที่ : ข้อสังเกตที่พบ : 
แต่งตั้งโดยกรมอนามัย 

 
  

http://audit.anamai.moph.go.th/download/audit_2564/02_Nov/111163_2.pdf
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ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ค าสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน.*ดาวน์โหลดที:่  
ข้อสังเกตที่พบ :  คณะกรรมการฯเป็นชุดเดิม ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 

2 เข้ารับการอบรมโครงการพฒันา
ศักยภาพ 
ผู้ตรวจสอบภายในประจ า
หน่วยงานให้เป็นมืออาชีพ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

ธ.ค. 2563 1 ครั้ง / ถ่ายทอด
ให้บุคลากรใน
หน่วยงานได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
ไปในทิศทาง
เดียวกัน ตาม
หลักเกณฑ์ 
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 

ผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน 

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

https://cic.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://cic.anamai.moph.go.th/download/Meeting/cic_meeting/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%203_2564.pdf
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ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 

3 ปรับปรงุกระบวนการ SOP หรือ 
Flow Chart การปฏิบัตงิานของ
ผู้ตรวจสอบภายในประจ า
หน่วยงานและการควบคุม
ภายในให้เป็นปจัจบุัน 
-รอบ 5 เดือนแรก อย่างนอ้ย 1 
กระบวนงาน 
-รอบ 5 เดือนหลัง อย่างน้อย 1 
กระบวนงาน 
 

ก.พ 2564 – ก.ค. 
2564 

ได้กระบวนการ 
SOP หรือ  
Flow Chart 
การปฏิบัตงิานที่
เป็นปจัจบุัน 

รอบ 5 เดือนแรก อย่างน้อย 1 กระบวนงาน 

☑ ด าเนินการแล้ว โดยหน่วยงานจัดท า SOP เพื่อปรบัปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหเ้ป็น
มาตรฐาน กระบวนการ การยืมเงิน ใช้หนี้เงินยืมและเบกิคืนเงินทดรองราชการ หลักฐานสามารถดู
ได้ที่เว็บไซด์ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ หัวข้อข้ันตอนการปฏิบัติ .> งานอ านวยการ ดาวน์
โหลดLink 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รอบ 5 เดือนหลัง อย่างน้อย 1 กระบวนงาน 
� อยู่ระหว่างด าเนินการในเดอืน ก.ค. 2564 
 

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


-10- 
 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 

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

ม.ค. 2564 – ต.ค. 
2564 

สามารถจัดท า
และสง่รายงาน
ได้ทันตาม
ก าหนดเวลา 

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

https://cic.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
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ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 

5 จัดท ารายงานผลการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ
ภายในกรมอนามัย  

ต.ค. 2564 สามารถจัดท า
และสง่รายงาน
ได้ทันตาม
ก าหนดเวลา โดย
ได้ด าเนินการ
ปรับปรงุแก้ไข
การปฏิบัตงิาน
ตาม
ข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจสอบ
ภายในกรอมนา
มัย 

� อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
 
 
 

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

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

� อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 

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

ต.ค. 2564 
 

สามารถจัดท า
และสง่รายงาน
ได้ทันตาม
ก าหนดเวลา  

� อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 

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

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

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

https://cic.anamai.moph.go.th/main.php?filename=KPI64
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ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน 

9 รายงานติดตาม ผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ของผู้ตรวจสอบภายในประจ า
หน่วยงานและคณะกรรมการ
ควบคุมภายใน 

ม.ค. 2564- ก.ค. 
2564 

เพื่อติดตามความ
หน้าของการ
ด าเนินงานตาม
แผน 

☑ ด าเนินการแล้ว  
ม.ค. 2564 รายละเอียดตาม รายงานการประชุม ศรป. ครั้งที่ 4 วันที่ 28. ม.ค. 64 วาระที่ 5.1  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ม.ีค. 2564 
เม.ย. 2564 
พ.ค. 2564 
ก.ค. 2564 
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รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 3 

 
ดาวน์โหลด ข้อมูลเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 

 
 

http://nutrition.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/nutrition/ewt_news.php?nid=440


ให้ความรู้ด้านการสง่เสรมิสขุภาพ อนามยัสิง่แวดล้อม 

และความสมดลุในชวีติการท างาน 5 เรื่อง ต่อปี

ในการประชมุศรป. 

ครั้งที่ 5/2564.

วันที่ 24 ก.พ. 64



ออกก าลงักายยืดเหยียดเหยยีดชว่งสัน้ๆอยา่งนอ้ย 5-10 นาที ทุกจนัทร์-พธุ-ศกุร์ และ

ออกก าลังกายหรอืกีฬา อย่างนอ้ยสปัดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที



ออกก าลงักายยืดเหยียดเหยยีดชว่งสัน้ๆอยา่งนอ้ย 5-10 นาที ทุกจนัทร์-พธุ-ศกุร ์และ

ออกก าลังกายหรอืกีฬา อย่างนอ้ยสปัดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที



11. เจ้าหน้าที่สมคัรกจิกรรมกา้วท้าใจ Season 3 

จ านวน 13 ราย













การตรวจหาค่า BMI ของบคุลากรศนูยค์วามรว่มมือระหว่างประเทศ

ค่าBMI ของเจา้หนา้ที่ ผ่านออนไลน ์(คลิก) ประจ าเดอืน ก.พ 64

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 22.52 ปกติ

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 64

เกณฑ์BMI คน

จ านวนคนผอม

จ านวนคนปกติ

จ านวนคนน้ าหนกัเกิน

จ านวนคนอว้น

รวม

https://drive.google.com/file/d/1soYuDr-LFUbCycZCLYiJC4AQcmVslwXV/view?usp=sharing


หนว่ยงาน ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ จํานวนท ั�งหมด (คน)
เดอืน กมุภาพนัธ์

จํานวนท ั�งหมด (คน) จํานวนคนผอม (คน) 1 คดิเป็นรอ้ยละ (ของท ั�งหมด
เพศชาย (คน) 2 จํานวนคนปกต ิ(คน) 6 คดิเป็นรอ้ยละ (ของท ั�งหมด
เพศหญงิ (คน) 11 จํานวนคนนํ �าหนกัเกนิ (คน) 2 คดิเป็นรอ้ยละ (ของท ั�งหมด จํานวนคนที�มคีวามเสี�ยง (คน) 2 ยละ (ขอ ขอ้มลูผดิ

อายุ 20 - 30 ปี (คน) 5 จํานวนคนอว้น (คน) 4 คดิเป็นรอ้ยละ (ของท ั�งหมด จํานวนคนที�มคีวามเสี�ยงสูง (คน) 5 ยละ (ขอ ขอ้มลูผดิ
อายุ 31 - 40 ปี (คน) 4
อายุ 41 - 50 ปี (คน) 1
อายุ 51 ปีข ึ�นไป (คน) 3

ความอว้น การลงพงุ
1 นางสาวนัยนา ใชเ้ทยีมวงศ์ หญงิ 2508 51.0 152.0 73.6 22.07 ปกติ ไม่ลงพุง ปกติ 56
2 นางสาวอัมพร กติตสิยาม หญงิ 2504 38.0 140.0 66.0 19.39 ปกติ ไม่ลงพุง ปกติ 60
3 นางสาวปิ�นอนงค ์ เครอืซา้ หญงิ 2519 50.0 163.0 66.0 18.82 ปกติ ไม่ลงพุง ปกติ 45
4 นายพศนิ พริยิหะพันธุ์ ชาย 2529 76.0 173.0 82.2 25.39 อว้น ไม่ลงพุง เสี�ยง 35
5 นางสาวสมฤทัย คันธวิงศ์ หญงิ 2534 58.0 161.0 73.0 22.38 ปกติ ไม่ลงพุง ปกติ 28
6 นางสาวสพุัตรา ท่างาม หญงิ 2535 46.0 165.0 58.0 16.90 ผอม ไม่ลงพุง เสี�ยง 29
7 นางสาวมนสนิี นํ�าจันทร์ หญงิ 2534 66.0 160.0 81.0 25.78 อว้น ลงพุง เสี�ยงสงู 29
8 นางสาวสมประสงค์ ภาผล หญงิ 2528 52.7 155.0 76.0 21.94 ปกติ ไม่ลงพุง ปกติ 36
9 นางสาวพันธนันท์ วังเสนา หญงิ 2528 67.6 160.0 81.2 26.41 อว้น ลงพุง เสี�ยงสงู 36
10 นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย หญงิ 2534 66.4 160.0 80.6 25.94 อว้น ลงพุง เสี�ยงสงู 30
11 นางสาวศรินิันต์ ทุนทรัพย์ หญงิ 2538 49.9 159.0 72.1 19.74 ปกติ ไม่ลงพุง ปกติ 26
12 นาวสาวจริาภรณ์  สุม่ติ�บ หญงิ 2528 53.4 150.0 84.0 23.73 นํ�าหนักเกนิ ลงพุง เสี�ยงสงู 36
13 นายรังสรรค์ พันธจ์บสงิห์ ชาย 2510 66.0 165.0 83.8 24.24 นํ�าหนักเกนิ ลงพุง เสี�ยงสงู 54

22.52

ยละ (ขอ ขอ้มลูผดิ

เกณฑ ์BMI เกณฑร์อบเอว ความเสี�ยง

จํานวนคนไมล่งพงุ (คน) 8 นรอ้ยละ (ของท ั�ง ขอ้มลูผดิ จํานวนคนที�ปกต ิ(คน) 6

ลําดบัที สว่นสูง (เซนตเิมตร) รอบเอว (เซนตเิมตร) BMI
(กก./ตร.ม.)

เกณฑ์ชื�อ นามสกลุ เพศ ปีเกดิ (พ.ศ.) นํ �าหนกั (กโิลกรมั) อายุ (ปี)

จํานวนคนลงพงุ (คน) 5 นรอ้ยละ (ของท ั�ง ขอ้มลูผดิ

ระดบัความเสี�ยง



BMI ของบุคลากรศูนย์ความร่วมมอืระหว่างประเทศ

ในรอบ 5 เดือนแรก



BMI ของบุคลากรศูนยความรวมมือระหวางประเทศในรอบ 5 เดือนแรก 

 ชื่อ รอบ 6 เดือนหลังป 63 รอบ 5 เดือนแรกป 64 หมายเหตุ 

1 น.ส.นัยนา ใชเท ียมวงศ 22.07 22.07  

2 น.ส.อัมพร กิตตสิยาม 19.23 19.39 ↑  

3 น.ส.ปนอนงค เครือซา 18.82 18.82  

4 นายพศ ิน พิร ิยหะพันธ ุ 25.27 25.42 ↑  

5 น.ส.สมฤท ัย ค ันธิวงศ 22.27 22.47 ↑  

6 น.ส.สมประสงค ภาผล 21.36 21.79 ↑  

7 น.ส.พ ันธนันท ว ังเสนา 25.39 26.41 ↑  

8 น.ส.เปรมรัตนา วัชโรทัย 24.15 26.03 ↑  

9 น.ส.ศ ิร ิน ันต ท ุนทร ัพย 18.99 19.72 ↑  

10 น.ส.จ ิราภรณ ส ุมตบ ิ๊ 24.59 23.75 ↓  

11 นายร ังสรรค พันธจบสง ิ ห 23.88 24.24 ↑  

12 น.ส.สุพัตรา ทางาม 16.53 16.9 ↑  

13  นางสาวมนสินี นํ้าจันทร 23.44 24.61 ↑  ไมมผีลBMI ของเดอืนก.ย 63 เนื่องจากเขา

รับราชการวันท่ี 1 ต.ค. 63 ฉะนั้นจะนาํผล

ของเดือนม.ค. 64 มาคํานวณ 

รวม 21.99 22.43 ปกต ิ

 

เกณฑ BMI รอบ 6 เดือนหลังป 63 รอบ 5 เดือนแรกป 64 
คนผอม (คน) 1 1 

คนปกติ (คน) 6 6 

คนน้ําหนักเกิน (คน) 4 2  

คนอวน (คน) 2 4 ↑ 

รวม 13 13 
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ÍÒÂØ 35 »‚¢Öé¹ä» ÁÕ¨íÒ¹Ç¹·Ñé§ËÁ´ 8 ·‹Ò¹ ´Ñ§¹Õé

ประเภทบุคลากร

ผลการวิเคราะห์ CV Risk Score
(ความเส่ียงต่อการเกดิโรคหวัใจและหลอดเลือดสมองในอนาคต)

<10%

(เสี่ยงต่ํา)

10-20%

(ปานกลาง)

20-<30%

(สูง)

30-<40%

(สูงมาก)

>40%

(สูง อันตราย)

ข้าราชการ 2 2

พนักงานราชการ 1 2

ลูกจ้างเหมา 1



¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁàÊÕèÂ§µ‹Í¡ÒÃà¡Ố âÃ¤àÊŒ¹àÅ×Í´ËÑÇã¨áÅÐËÅÍ´àÅ×Í´¢Í§ºØ¤ÅÒ¡Ã
ÍÒÂØ 35 »‚¢Öé¹ä» ÁÕ¨íÒ¹Ç¹·Ñé§ËÁ´ 8 ·‹Ò¹ ´Ñ§¹Õé



ทดสอบสมรรถภาพทางกาย/ประเมินสมรรถภาพร่างกาย 

ได้ด าเนินการขอความอนุเคราะห์ขอทดสอบทดสอบสมรรถภาพทาง

กาย/ประเมินสมรรถภาพร่างกายให้กับเจ้าหน้าที่ศรป. ไปยังกอง

กิจกรรมทางเพื่อสุขภาพ และอยู่ในระหว่างรอแจ้งกลับวันและเวลาที่

สะดวกในการเข้ารับการทดสอบดังกล่าว





การส่งเสริมการจดัอาหารเพือ่สุขภาพ

อาหารกลางวนั

ข้าว1 ทัพพีครึง่ 195 Kcal

ปลาทคูรึง่ตวั 50 Kcal

ผักสด 50 Kcal

น้ าพรกิกะป ิ55 Kcal

ไข่ต้ม 1 ลูก 45 Kcal

การประชมุศูนยค์วามรว่มมอืระหว่างประเทศครัง้ที ่5/2564

วันที่ 24 กุมภาพันธ ์2564 เวลา 09.30 - 14.00 น.

อาหารวา่งและเครือ่งดืม่

น้ าเปลา่ 0 Kcal

ขนมปงัใสท้นูา่ 180 Kcal

ทั้งหมด 575 Kcal ได้สารอาหารครบถว้นส าหรบัมือ้กลางวัน
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