


รายงานการประชุม 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี 7/2564 

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

ณ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ อาคาร 6 ช้ัน 4 กรมอนามัย 

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

ผูมาประชุม 

1. นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ  ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ      ประธาน 

2. นางสาวอัมพร กิตติสยาม   นักวิเทศสัมพันธชํานาญการพิเศษ 

3. นางสาวปนอนงค เครือซา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                          

4. นายพศิน พิริยหะพันธุ    นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

5. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ  นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ   

6. นางสาวมนสินี น้ําจันทร  นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

7. นางสาวสุพัตรา ทางาม   เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

8. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย   นักวิเทศสัมพันธ                     

9. นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

10. นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ  นักวิชาการคอมพิวเตอร  

11. นางสาวพัทธนันท วังเสนา   นักวิชาการพัสดุ 

12. นายรังสรรค พันธจบสิงห  พนักงานขับรถยนต                  

13. นางสาวสมประสงค ภาผล   นักจัดการงานท่ัวไป                         เลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น 

วาระท่ี สาระสําคัญ/มติท่ีประชุม 

1. เรื่องประธานแจง 

    ท่ีประชุมทราบ 

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

ณ โรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยนายแพทยสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย 

อธิบดีกรมอนามัย ประธานการประชุมแจงเรื่องท่ีประชุม ดังนี้ 

1.) อธิบดีกรมอนามัย ขอบคุณผูบริหารท่ีรวมมือกันในการดําเนินงานกรมอนามัย

เปนอยางดีตลอด 6 เดือนหลัง ของปงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยเรงรัดเรื่องท่ีเปน

ภารกิจหลักของกรมอนามัย รวมท้ังการขับเคลื่อนการสราง ศักยภาพกลุมวัย, ยกระดับ

การบริหารจัดการ, การสรางความเขมแข็งดานอนามัยสิ่งแวดลอม, การสราง Health 

Literacy (HL) และชวงรอยตอท่ีกรมอนามัยมีการทบทวนการดําเนินงานดานสงเสริม

สุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดลอม 

2) กรอบวงเงินงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2565 กรมอนามัยไมไดรับการ

จัดสรรงบประมาณหมวดรายจายอ่ืน คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ 

ซ่ึงเปนรับผลกระทบจากสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)  

3) กรอบการตรวจเยี่ยมศูนยอนามัย นายดํารง ธํารงเลาหะพันธุ ผูอํานวยการกอง

แผนงาน นําเสนอวัตถุประสงคของการตรวจเยี่ยม ศูนยอนามัย, กรอบแนวคิดการตรวจ



เยี่ยม, ประเด็นการตรวจเยี่ยม ประกอบดวยการตรวจเยี่ยมการดําเนินงาน โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพขอศูนยอนามัย และนําเสนอผลการดําเนินงานของศูนยอนามัย โดยมี

ระยะเวลา การตรวจเยี่ยมในชวงเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2564 

4) สถานการณและการดําเนินงานของกรมอนามัยท่ีเก่ียวของกับการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

5) การคัดกรองความเสี่ยงประชาชนดวย Application Save Thai นายดํารง ธํารง

เลาหะพันธุ ผูอํานวยการกองแผนงาน นําเสนอระบบเซฟไทย (SAVETHAI) ซ่ึง

พัฒนาข้ึนเพ่ือใหประชาชน พนักงาน และสถานประกอบการสามารถเขาถึงเพ่ือ

ประเมินความเสี่ยงของตนเอง และสรางความรอบรูในการปองกันและควบคุมการ

แพรกระจาย COVID – 19 อยางรวดเร็ว ทันทวงที ทุกท่ี ทุกเวลา โดยทํางานบน

แพลตฟอรม Web Application และ Mobile Application มีขอเสนอเพ่ือพิจารณา 

ดังนี้ 1) สงมอบใหสํานักสงเสริมสุขภาพเปนเจาภาพหลักในการวางแผนการบริหาร 

และขับเคลื่อนในการใช SAVETHAI 2) มอบสํานัก/กองวิชาการ วางแผนการขับเคลื่อน

การใช SAVETHAI ผานกลุมวัยและ Setting 3) มอบศูนยอนามัยในการนํา SAVETHAI 

ไปขับเคลื่อนการดําเนินงานในระดับพ้ืนท่ี  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

2. รับรองรายงาน 

    กา ร ป ร ะชุ ม ค รั้ ง ท่ี   

    4/2564 

รับรองรายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้ ง ท่ี  6/2564  

เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2564 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม  

3. เรื่องสืบเนื่อง - ไมมี – 

4. เรื่องเพ่ือทราบ 4.1 รายงานการจัดทํา แผน- ผลการเบิกจายงบประมาณ งบดําเนินงาน ศูนยความ

รวมมือระหวางประเทศ  ผานระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย 

(Department Operation Center : DOC) ประจําเดือน เมษายน 2564 

         > นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย นักวิเคราะหนโยบายและแผน รายงานผลการ

ดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ การเบิกจายงบประมาณงบดําเนินงานเขาสูระบบ

ติดตามผล การปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC) โดยมียอดผลเบิกจายสะสม ณ วันท่ี 21 

เมษายน 2564 เปนเงิน 565,472.10 บาท ท้ังนี้ หนวยงานมีการปรับแผนปฏิบัติการ 

รองรับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตาม

สถานการณโควิดระลอกใหม (เมษายน 2564)  ใหเรงรัดดําเนินการตามภารกิจสําคัญ

ดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมกรมอนามัยกําหนดใหปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนสอดคลองตามสถานการณรายละเอียดตาม

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

แผน (งบดําเนินงาน) ดังตอไปนี้  

1) ยกเลิกจัดกิจกรรมโครงการอบรมการสงเสริมศักยภาพบุคลากรเพ่ือสงเสริมการสราง



วัฒนาธรรมองคกร และปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม พรอมสรางความผูกพันท่ีดีใน

องคกร เปนเงิน 22,760 บาท 2) ปรับงบประมาณให กิจกรรมจัดเตรียมการประชุม

โครงการจัดเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนปฏิบัติการ การดําเนินงาน

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย ประจําป 2565 – 2566 จํานวนเงิน 

22,760 บาท (กิจกรรมใหม) 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

4.2 รายงานสถานการณ ผลการเบิกจายงบประมาณ งบดําเนินงาน ศูนยความรวมมือ

ระหวางประเทศ (ขอมูล 30 เมษายน 2564) 

         > นางสาวสุพัตรา ทางาม เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปฏิบัติ

หนาท่ีหัวหนาอํานวยการ รายงานวา ผลการเบิกจายสะสมประจําเดือน เมษายน 2564 

แบงตามประเภทรายงบ ดังนี้  

1) งบดําเนินงาน มีผลการเบิกจายสะสม จํานวน 587,623.53 บาท 

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

2) งบลงทุน มีผลการเบิกจายสะสม จํานวน 51,000.00 บาท  

 คิดเปน 100 % สูงกวาเปาหมายท่ีกรมอนามัยกําหนด 71% 

3) ภาพรวมทุกรายงบ มีผลการเบิกจาย จํานวน 638,623.53 บาท คิด

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

มติท่ีประชุม รับทราบ  

4.3. รายงานความคืบหนาการประชุมเตรียมการสําหรับการประชุมความรวมมือทวิ

ภาคีไทย-ลาว 

      > นางสาวปนอนงค  เครือซา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หัวหนากลุม

ยุทธศาสตรและประสานความรวมมือ รายงานวา การติดตามการดําเนินงานความ

รวมมือไทย-ลาว ดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2563 และพิจารณา

แผนปฏิบัติการความรวมมือทวิภาคีไทย-ลาว พ.ศ. 2565 โดยการประชุมครั้งนี้มีผูแทน

เขารวมจากหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค เนื่องจากสถานการณระบาดของโรค

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

ท่ีอยูใน Joint Action Plan 2020 ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา

ท่ีกําหนดได จึงตองมีการปรับแผนปฏิบัติการความรวมมือทวิภาคีไทย-ลาว ใหเปน

แผนการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีประชุมรับทราบ และหนวยงาน

จะจัดสงแผนความรวมมือทวิภาคีไทย-ลาว ภายในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564 ใหศูนย

ความรวมมือระหวางประเทศรวบรวมเพ่ือเตรียมการประชุมรวมกับสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 



4.4. รายงานความคืบหนาการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยท่ี 74 (74th World 

Health Assembly: WHA74)  

        > นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ รายงานวา การประชุม 

WHA74 ในปนี้จะจัดข้ึนในรูปแบบการประชุมออนไลน ระหวางวันท่ี 24 พฤษภาคม - 

1 มิถุนายน 2564 มีผูแทนจากกรมอนามัย 2 คน เขารวมเปนคณะผูแทนไทยในการ

ประชุมฯ ไดแก ทพญ.วรมน อัครสุต จากสํานักทันตสาธารณสุข และนางอุทัยวรรณ 

บุตรแพ จากสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม โดยกรมไดรับผิดชอบวาระตางๆ เชน NCDs 

(ประเด็นโรคในชองปากและเบาหวาน), ปจจัยสังคมกําหนดสุขภาพ (Social 

determinants of health), ความรุนแรงตอเด็กและสตรี,  สุขภาพเด็ก สตรี และ

วัยรุน, และอนามัยสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ท้ังนี้ ศรป. ไดจัดการประชุมเตรียมการสําหรับการประชุม WHA74 เพ่ือรวมกันหารือ

ขอมูลสําคัญ ทาทีของประเทศไทย และเตรียมความพรอมใหแกผูแทนกรมอนามัยแลว

เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2564 และสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะจัดการประชุม

เตรียมการเพ่ือสรุปทาทีของประเทศไทยในภาพรวมตอไปในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.5. รายงานความคืบหนาโครงการ “การพัฒนาและสงเสริมการเกิดอยางมีคุณภาพ

และถวนหนา” (Safe Birth for All) 

          > นายพศิน พิริยหะพันธุ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ รายงานวา มีการกํากับ

ติดตามรายงานความคืบหนาโครงการทุก 2 สัปดาห โดยขณะนี้ไดมอบหมายให

หนวยงานท่ีรับผิดชอบทําการปรับแผน และวันท่ี 5 พฤษภาคม 2564 กําหนดจัด

ประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการครั้งท่ี 1 ในสวนกิจกรรมจัดจางผูปฏิบัติงาน

จํานวน 4 อัตรา ไดมอบหมายใหสํานักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเปนผูรับผิดชอบ  

4.6. หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ 

ระดับชํานาญการพิเศษลงมาและเพ่ือขอรับเงินประจําตําแหนงระดับชํานาญการ (ขอ

เลื่อนระดับ) 

           >นางสาวสุ พัตรา ท างาม เจ าพนักงานการเ งินและบัญชีปฏิบัติ งาน 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานอํานวยการ รายงานวา มีผูมีคุณสมบัติตามเกณฑฯ ไดแก          

1.) นางสาวปนอนงค  เครือซา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 2.) นายพศิน พิริยหะพันธุ   

นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ  

 มติท่ีประชุม รับทราบ  

5. เรื่องเพ่ือพิจารณา 5.1 การติดตามการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ศูนยความรวมมือ

ระหวางประเทศ กรมอนามัน ประจําเดือน เมษายน 2564 ประกอบดวยตัวชี้วัด 

ดังตอไปนี้ 

5.1.1 ) ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การ



ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 

ตัวชี้วัดท่ี 2.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การ

ควบคุมภายใน 

          > นางสาวสุพัตรา ทางาม เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปฏิบัติ

หนาท่ีหัวหนางานอํานวยการรายงานความคืบหนาของการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

2.1.1 ประจําเดือนมีนาคม 2564 ดังนี้  

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

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

(3) วิเคราะห การตรวจสอบภายในและควบคุมภายในของหนวยงาน ทบทวน

มาตรการและทบทวนแผนขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัดท่ี2.1.1ระดับความสําเร็จ

ของการดําเนินงานตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน รอบ 5 เดือนหลังรายละเอียด

ตามเอกสารแนบหมายเลข 3 

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

การเงินดานเบิกจาย .2) กระบวนงานควบคุมภายใน3)กระบวนงานการรายงานผลใน

ระบบ DOC 4) กระบวนงานการเดินทางไปราชการตางประเทศ และ5) กระบวนงาน

ของบประมาณรายจายอ่ืน 

มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบ  

 

ตัวชี้วัดท่ี 2.1.2 ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสําคัญ ตาม

แผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน 

                 >  นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย นักวิเคราะหนโยบายและแผน รายงาน 

การติดตามกํากับตัวชี้วัดท่ีไดนําเขาระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย 

(DOC 4.0)  



                2.1.2 มีความแตกตางในการรายงานผลติดตามการดําเนินงานจาก   

ตัวชี้วัดอ่ืนๆ โดยกองแผนงานกําหนดแบบฟอรม ใหนําขอมูล เขาระบบศูนยติดตามผล

การปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) จํานวน 5 แบบฟอรม  

เพ่ือเลือกโครงการสําหรับบริหารความเสี่ยง ซ่ึงผลการวิเคราะหไดคัดเลือกโครงการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุงสูสากล และดําเนินการแลวเสร็จเม่ือเดือน

มกราคม 2564 ท่ีผานมา ท้ังนี้โครงการดังกลาวประกอบดวย2 กิจกรรม ไดแก 1) 

โครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพดานตางประเทศสูDOH 4.0 และ 2) โครงการอบรม 

Journal Club พบวาแบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการ 

(แบบฟอรม 5) ประจําเดือนเมษายน 2564กิจกรรมดําเนินงานบริหารความเสี่ยง

โครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพดานตางประเทศสู DOH 4.0 ดําเนินงานแลวเสร็จ 

ไมพบความเสี่ยง สวนโครงการอบรม Journal Club มีความเสี่ยงเนื่องจากสถานการณ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)  สงใหตองปรับรูปแบบการจัด

โครงการ โดยอบรมผานระบบ Conference และจัดสถานท่ีหองประชุมโดยเวน

ระยะหาง  รายละเอียดเอกสารแนบหมายเลข 4 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

 

 5.1.2 ) ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพ 

             > นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย นักวิเทศสัมพันธ รายงานการ  ติดตามกํากับ

ตัวชี้วัดท่ีไดนําเขาระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) ในเดือน

เมษายน ไดแก 1) มีการนําเสนอประเด็นความรู เรื่อง การปองกันการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2) นําเสนอแผนการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานตัวชี้วัดฯรอบ 5 เดือนหลัง และเนื่องดวยสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) กลับมาอีกครั้งรอบท่ี 3 ในประเทศและมีประชาชนมี

จํานวนยอดติดอยูเรื่อยๆ ดังนั้นจึงขอยกเลิกการจัดโครงการอบรมการเสริมสราง

ศักยภาพบุคลากรเพ่ือสงเสริมการสรางวัฒนธรรมองคกร และปลูกฝงคุณธรรมและ

จริยธรรมพรอมสรางความผูกพันท่ีดีในองคกร รายละเอียดเอกสารแนบหมายเลข 5 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 

5.1.3 ) ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ 

>นางสาวสมประสงค ภาผล นักจัดการงานท่ัวไป รายงานวา 

(1) รายงานติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนฯ นําเสนอผล

การติดตามกํากับตัวชี้วัดท่ีไดนําเขาระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย 

(DOC 4.0) ซ่ึงตามแผนการขับเคลื่อนฯ กําหนดกิจกรรมท่ีดําเนินการในเดือน เม.ย. 64 

ไดแก 1) จัดทํารายงานติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัด รอยละของการเบิกจาย

PRO
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PRO
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PRO
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PRO
Highlight



งบประมาณประจําเดือน 2) จัดทํารายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 

(รบจ.1) 3) จัดทํารายงานผลการประชุมคณะทํางานติดตามเรงรัดการเบิกจาย

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

มาตรการ และแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละการเบิกจาย

งบประมาณ รอบ 5เดือนหลัง รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 6  

(2) รายงานผลการวิเคราะหการดําเนินงานรอบ5เดือนแรก เพ่ือทบทวนแผน

และมาตรการขับเคลื่อนฯรอบ5เดือนหลัง  รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 7 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

5.1.4 ) ตัวชี้วัดท่ี 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)  

> นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย นักวิเทศสัมพันธ นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร และนางสาวมนสินี น้ําจันทร นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

รายงานวาผลการดําเนินงานเปนไปตามแผนของเดือนเมษายน 2564 ซ่ึงมีท้ังหมด 3 

กิจกรรม ไดแก (1) เจาหนาท่ีในหนวยงานมีผลงานการจัดการความรู อยางนอยคนละ 

1 เรื่อง ตามหนาท่ีความรับผิดชอบ และภารกิจของหนวยงาน (ดําเนินการเรียบรอย

แลวตั้งแตเดือนมีนาคม) (2) แลกเปลี่ยนองคความรูในหนวยงานและนํามาเผยแพรใน

ระบบ โดยในรอบนี้ไดมีการนําเสนอเรื่องเก่ียวกับ COVID-19 ไดแก (2.1) รูหรือไม เชื้อ

ไวรัสโควิด 19 อยูไดนานแคไหน (2.2) ไปตรวจโควิดตอนไหนดีนะ (2.3) อยาดึง

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

(2.5) แนวทางการใชรถโดยสารสาธารณะ และ (3) จัดโครงการอบรม Journal Club  

ครั้งท่ี 5 โดยในการรายงานผลการดําเนินงานในรอบเดือนเมษายนนี้ ยังไดรวมผลการ

ดําเนินงานโครงการอบรม Journal Club  ครั้งท่ี 4 ไวดวย สําหรับรายงานการ

วิเคราะหการดําเนินงานรอบ 5 เดือนแรกนั้น ไดนําเขาสูระบบ DOC เรียบรอยแลวโดย

มีการทบทวนกลยุทธ PIRAB กําหนดประเด็นความรูท่ีใหบุคลากร และทบทวนแผนการ

ขับเคลื่อนฯ รายละเอียดเอกสารแนบหมายเลข 8  

> นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ นักวิชาการคอมพิวเตอร รายงานสถานการณใช

งานเว็บไซตของศูนยความรวมมือรวมมือระหวางประเทศ เนื่องจากมีการยายขอมูลมา

ท่ีระบบเว็บไซตกรมอนามัย 4.0 (เว็บไซตใหม) เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานเว็บไซตของ

หนวยงานในสังกัดกรมอนามัย จึงทําใหลิงคหลักฐานรายงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ใน

รอบ 5 เดือนแรก บนเว็บไซตเกาท่ีศูนยความรวมมือระหวางประเทศไมสามารถเปดได 

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

Enter) เพ่ือการเขาถึงขอมูลของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ รายละเอียดเอกสาร

แนบหมายเลข 9 

 



มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

          5.1.5 ) ตัวชี้วัดท่ี 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการท่ีบรรลุ

เปาหมาย  

                 >  นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย นักวิเคราะหนโยบายและแผน รายงาน 

การติดตามกํากับตัวชี้วัดท่ีไดนําเขาระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย 

(DOC 4.0) ประจําเดือน เมษายน 2564 รายงานการวิเคราะหขอมูลผลการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการ ศรป. ประจําปงบประมาณ 2564 (รอบ 5 เดือนแรก) และรายงาน

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ศรป ประจําปงบประมาณ 2564 (รอบ 5 เดือน

หลัง) เพ่ือวิเคราะหผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินการมากําหนดมาตรการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานโดยทบทวนกลยุทธ PIRAB ทบทวนประเด็นความรูท่ีจะให

บุคลากร และมีแผนการขับเคลื่อนฯ 

รายละเอียดเอกสารแนบหมายเลข 10 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 

          5.1.6 ) ตัวชี้วัดท่ี 1.40 ประเทศไทยมีบทบาทหนาท่ีในดานการสงเสริมสุขภาพ 

และอนามัยสิ่งแวดลอมเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติและรองรับการพัฒนาประเทศ 

(จํานวนครั้งท่ีมีการนําเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการสงเสริมสุขภาพ และ

อนามัยสิ่งแวดลอม)  

                 > นายพศิน พิริยหะพันธุ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ รายงานวาการ

ดําเนินงานกิจกรรมในชวง 5 เดือนหลัง มีกิจกรรมท่ีตองเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก เพราะ

ไมสามารถจัดไดเนื่องจากสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 

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

เลื่อนไดแก การประชุม SOMHD โดยจะปรับแผนปฏิบัติการของกิจกรรมและอัปโหลด

เพ่ือรายงานตัวชี้วัดตอไป รายละเอียดเอกสารแนบหมายเลข 11 

          5.1.7 ) ตัวชี้วัดท่ี 1.41 จํานวนกรอบความรวมมือและบันทึกขอตกลงรวมกัน 

(เรื่อง)  

> นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ รายงานวาการ

ดําเนินงานเปนไปตามแผน โดยมีผลการดําเนินงานในเดือนเมษายน 2564 ไดแก (1) 

การทบทวนผลการดําเนินงานตัวชี้วัดในรอบ 5 เดือนแรก เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหและ

ปรับแผนการดําเนินงานในรอบ 5 เดือนหลัง จากผลการวิเคราะหไดขอสรุปวาควรคง

มาตรการและกิจกรรมตางๆ ไวตามเดิม แตปรับกําหนดการของกิจกรรมใหตรงกับแผน

ท่ีเปลี่ยนไป (2) เขารวม และประสานงานการเขาเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมอนามัยของ

ผูแทนองคการอนามัยโลกประประเทศไทย และผูแทน UNICEF เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 

2564 เพ่ือหารือเก่ียวกับนโยบายอาหารและโภชนาการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ และการ



ปองกันและควบคุม NCDs  (3) รายงานสรุปผลและแบบประเมินความพึงพอใจจาก

การจัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพดานตางประเทศสู DOH4.0 ระหวางวันท่ี 24 

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

ดําเนินงานตัวชี้วัดประจําเดือนเมษายน 2564 รายงานในท่ีประชุม ศรป. รายละเอียด

เอกสารแนบหมายเลข 12 

      5.1.8 ) ตัวชี้วัดท่ี 1.43 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการโครงการการ

พัฒนาบุคลากรเพ่ือตอบสนองการดําเนินงานดานการพัฒนาการอภิบาลระบบดานการ

สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมในมิติตางประเทศ 

> นางสาวมนสินี น้ําจันทร นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ รายงานวาผล

การดําเนินงานเปนไปตามแผนของเดือนเมษายน 2564 ซ่ึงมีท้ังหมด 3 กิจกรรม ไดแก 

(1) ประชุมประจําเดือนของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (2) จัดกิจกรรมสัมมนา

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

รายงานสรุปผลจัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพดานตางประเทศสู DOH 4.0 (รุน

ท่ี 2) โดยความพึงพอใจตอโครงการในภาพรวม ผูเขารวมอบรมรอยละ 75 พึงพอใจ

มากท่ีสุด และรอยละ 25 พึงพอใจมาก (ความพึงพอใจตอโครงการในภาพรวมเฉลี่ย คือ 

รอยละ 95) รายละเอียดเอกสารแนบหมายเลข 13 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 

5.2 ) ติดตามการตรวจประเมินสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางานเสริมสรางคุณภาพชีวิต

และความสุขของคนทํางาน (Healthy Workplace Happy for Life) ตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการการตรวจประเมิน ระดับกรม ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 2 

กุมภาพันธ 2564 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานประจําหนวยงาน และผลระดับ

การประเมินท่ีสูงข้ึนในรอบการตรวจประเมิน เดือนพฤษภาคม 2564 

        > นางสาวพัทธนันท วังเสนา นักวิชาการพัสดุ รายงานวา คณะกรรมการการ

ตรวจประเมิน กําหนดการจัดประชุมคณะกรรมการระดับกรมฯ  ในวันท่ี 12 

พฤษภาคม 2564 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

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



   (1) ผูบริหาร กํากับ ติดตามเรงรัดใหผูรับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามแผนท่ี
กําหนดไวผานการประชุมประจําเดือนของหนวยงาน 

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

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ใหดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการยอดเบิกจายใกลเคียงกับ

เปาหมายของกรมอนามัยมากท่ีสุด 

5.4 การยกเลิกโครงการอบรมการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรเพ่ือสงเสริมการสราง

วัฒนธรรมองคกรและปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมพรอมสรางความผูกพันธท่ีดีใน

องคกร 

      > นางสาวสุพัตรา ทางาม เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

รายงานวา เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคโคโรนา 2019(COVID-19)  

ระลอก3 สงผลกระทบจึงยกเลิกการจัดโครงการฯ และปรับงบประมาณใหกิจกรรม

เตรียมการประชุมโครงการจัดเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

การดําเนินงานศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย ประจําป 2565 – 2566

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6. เรื่องอ่ืนๆ 6.1 แผนประคับประคองกิจการในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ 

โควิด 2019 

 > นางสาวปนอนงค เครือซา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ปฏิบัติหนาท่ี

หัวหนากลุมยุทธศาสตรและประสานความรวมมือ แจงวา กองการเจาหนาท่ี  ให

หนวยงานดําเนินการจัดทําแผนประคองกิจการสําหรับการปฏิบัติงานในสถานการณ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) (ตามแบบฟอรมแผนประคอง

กิจการของหนวยงาน) เพ่ือกําหนดบทบาทหนาท่ี และรองรับการดําเนินงานของ

หนวยงานใหกลับสูภาวะปกติ สรางความม่ันใจวาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักได

อยางตอเนื่อง เม่ือมีเหตุการณตางๆ ท่ีทําใหการปฏิบัติงานปกติตองหยุดชะงัก เชน การ

ระบาดของโรค COVID-19  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.2 ขอมูลรายงานกองการเจาหนาท่ีในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 

19 รายวัน และรายสัปดาห  

       > นางสาวสมประสงค ภาผล นักจัดการงานท่ัวไป เนื่องจากสถานการณการ

ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด COVID-19 ระลอก 3 ขอความรวมมือเจาหนาท่ีทุกทาน 

ดําเนินการ ดังตอไปนี้  

       1.ใหเจาหนาทุกทานเขาใชงาน แอปพลิเคชัน ไทยเซฟไทย กรมอนามัย  เพ่ือการ

ประเมินความเสี่ยงทุกวัน 



       2. แผนปฏิบัติงานนอกสํานักงาน (WFH) ขอความรวมมือเจาหนาท่ีสงทุกวัน

จันทร แตละสัปดาห 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.3 การใชระบบสารบรรณระหวางการปฏิบัติงานนอกสํานักงาน (WFH) 

       > ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศขอใหเจาหนาท่ีหนวยงานทุก

ทานเขาใชงานระบบสารบรรณในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องในระหวางการปฏิบัติงาน

นอกสํานักงาน (WFH) 

เลิกประชุมเวลา 14.30 น. 

ผูจดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค ภาผล 

นักจัดการงานท่ัวไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ทางาม 

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

QR CORD รายละเอียดเอกสารแนบ 



 

รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 1 

รายงานติดตามผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน  

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

ประจำเดือน เมษายน 2564 

ผลการดำเนินงาน ตามแผนการขับเคล่ือนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 

 

ท่ี กิจกรรม / ขั้นตอน เปาหมาย 

(หนวย

นับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมตน – 

สิ้นสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

1 จัดทำคำสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการควบคุมภายใน 

และคณะกรรมการตดิตามผล

ประเมินระบบควบคุมภายใน 

ประจำหนวยงาน 

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

ตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน 

คณะกรรมการควบคุมภายในประจำ

หนวยงาน 

R: กำหนดขอตกลง แนวปฏิบัติ ข้ันตอน

การปฏิบัติงานรวมกันและถือปฏิบัติใน

หนวยงาน 

☑ดำเนินการแลว  (หลักฐานแนบ Link ) ขอสังเกตท่ีพบ : ปจจุบัน

ปงบประมาณ พ.ศ.  2564 หนวยงานกำหนดคณะกรรมการฯชุดเดมิ แตงตั้ง

เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เน่ืองจากเจาหนาท่ีในหนวยงานมีจำนวนจำกัด 

และยังไมมีการเปลี่ยนแปลงเขา – 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 / ขั้นตอน เปาหมาย 

(หนวย

นับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมตน – 

สิ้นสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

2 จัดทำแผนตรวจสอบของผู

ตรวจสอบภายในประจำ

หนวยงานและแผนการ

ดำเนินงานตามขอเสนอแนะ

ของผูตรวจสอบภายในกรม

อนามัย และจดัทำแผนการ

ควบคุมภายในประจำ

หนวยงาน 

 

 

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

ตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน 

คณะกรรมการควบคุมภายในประจำ

หนวยงาน 

A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

☑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 / ขั้นตอน เปาหมาย 

(หนวย

นับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมตน – 

สิ้นสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

3 จัดประชุมติดตามการ

ดำเนินงานตัวช้ีวัดตามคำ

รับรองฯ  

6 ครั้ง  

 

1 ม.ค. 64 ถึง 

31 ก.ค. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานเปนผู

ตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน 

คณะกรรมการควบคุมภายในประจำ

หนวยงาน 

A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

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

ครั้งท่ี 4/64 วันท่ี 28. ม.ค. 64 วาระท่ี 5.1 ดาวนโหลด  

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

ครั้งท่ี 5/64 วันท่ี 28 ก.พ. 64 วาระท่ี 5.1 ดาวนโหลด 

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

ครั้งท่ี 6/64 วันท่ี 29 มี.ค 64 วาระท่ี 5.1 ดาวนโหลด 

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

ครั้งท่ี 7/64 วันท่ี 30 เม.ย 64 วาระท่ี 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
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ท่ี กิจกรรม / ขั้นตอน เปาหมาย 

(หนวย

นับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมตน – 

สิ้นสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

4 จัดทำรายงานสรุปผลการ

ดำเนินงานตามมาตรการ และ

แผนการขับเคลื่อนฯ 

2 ครั้ง 1 ก.พ.64 และ 

31 ก.ค. 64 

A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

☑ครั้งท่ี 1 ก.พ. 64 ดำเนินการแลว หลักฐานสามารถดูไดท่ีเว็บไซด ศูนย

ความรวมมือระหวางประเทศ หัวขอคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 > สรุปผลการดำเนินตามมาตรการและแผนขับเคลื่อนฯ (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 / ขั้นตอน เปาหมาย 

(หนวย

นับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมตน – 

สิ้นสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

5 จัดทำมาตรฐานใหมเพ่ือแกไข

และปองกันปญหาอยางยั่งยืน 

โดยการปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐาน 

(SOP)  

2 

กระบวนงาน 
1-28 ก.พ. 64 

= 1 

กระบวนงาน 

1-31 ก.ค. 64 = 

1 กระบวนงาน 

P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานเปนผู

ตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน 

คณะกรรมการควบคุมภายในประจำ

หนวยงาน 

A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

B พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน

ประจำหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☑ครั้งท่ี 1 ก.พ. 64 ดำเนินการแลว โดยหนวยงานจัดทำ SOP เพ่ือปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐานในกระบวนงาน กระบวนการการยมื

เงิน ใชหน้ีเงินยืมและเบิกคืนเงินทดรองราชการ หลักฐานสามารถดูไดท่ี

เว็บไซดศูนยความรวมมือระหวางประเทศ หัวขอข้ันตอนการปฏิบัติ 

> งานอำนวยการ ดาวนโหลดLink 

 

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

(หนวย

นับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมตน – 

สิ้นสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

6 วิเคราะหเปรยีบเทียบผลการ

ดำเนินงานตรวจสอบภายใน 

ในไตรมาสท่ี 1 ป 2564 กับ 

ไตรมาสท่ี 4 ป 2563 

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

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

B พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน

ประจำหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☑ดำเนินการแลว โดยหนวยงานจัดทำสรุปผลการวิเคราะห

เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ฯ หลักฐานสามารถดูไดท่ีเว็บไซด

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ หัวขอคำรับรองการปฏิบัติ

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 / ขั้นตอน เปาหมาย 

(หนวย

นับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมตน – 

สิ้นสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

7 วิเคราะหเปรียบเทียบผล

ปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ

ภายในประจำหนวยงาน 1 

ฉบับ ในไตรมาสท่ี 1 2 3 

ป 2564 

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

การควบคุมภายในและการบริหาร

ความเสี่ยง 

B พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน

ประจำหนวยงาน 

🗌🗌 อยูระหวางดำเนินการ 

8 ปรับแผนในไตรมาสท่ี 3 

และไตรมาสท่ี 4 ให

สอดคลองกับมติกรม

อนามัยและมติ ครม. 

กำหนด 

1 ครั้ง 1-30 เม.ย. 

64 

P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงาน

เปนผูตรวจสอบภายในประจำ

หนวยงาน คณะกรรมการควบคุม

ภายในประจำหนวยงาน 

☑ดำเนินการแลว โดยหนวยงานจัดทำรายงานผลการดำเนินการ

ตามขอเสนอแนะ หลักฐานสามารถดูไดท่ีเว็บไซดศูนยความรวมมือ

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 

แผนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงานและคณะกรรมการควบคุมภายใน  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนเมษายน 2564) 

วัตถุประสงค : เพ่ือเปนแนวทางสำหรับผูตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน ประจำหนวยงานในการทำหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องตนของหนวยงาน  

ดานการเงินและบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง การควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ปองกันและดำเนินการแกไขขอบกพรองหรือ

ขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนไดทันเวลา 

ลำดับ

ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินการ 

เปาหมาย  ผลการดำเนินงาน 

1 ทบทวนคำสั่ง 

-ผูตรวจสอบภายในประจำ

หนวยงาน 

-คณะกรรมการควบคุมภายใน. 

 

มี.ค. 64 1 ฉบับ / ได

รายชื่อท่ี

เหมาะสม และ

เปนปจจุบนั 

 

☑ ดำเนินการแลว 

1. คำสั่งผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนวยงานใช

คำสั่งของกรมอนามัยเลขท่ี 749/2563 ลงวันท่ี 9 พ.ย.63 *ดาวนโหลดท่ี : ขอสังเกตท่ีพบ: 

แตงตั้งโดยกรมอนามัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 แตงตั้งเม่ือ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากเจาหนาท่ีในหนวยงานมีจำนวนจำกัด และยังไมมีการ

เปลี่ยนแปลงเขา – ออก *ดาวนโหลดท่ี:  

ขอสังเกตท่ีพบ :  คณะกรรมการฯเปนชุดเดิม ไมมีการเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

2 เขารับการอบรมโครงการพัฒนา

ศักยภาพ 

ผูตรวจสอบภายในประจำ

หนวยงานใหเปนมืออาชีพ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ธ.ค. 2563 1 ครั้ง / ถายทอด

ใหบุคลากรใน

หนวยงานไดรับ

ความรูความเขาใจ

ไปในทิศทาง

เดียวกัน ตาม

หลักเกณฑ 

ระเบียบท่ีเก่ียวของ 

ผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน 

☑ ดำเนินการแลว เม่ือเดือน ธันวาคม 2563  

*ดาวนโหลดท่ี:  ขอสังเกตท่ีพบ :  มีผูแทนคณะกรรมการฯ จำนวน 2 ราย เขารวม ไดแก นางสาว

สมฤทัย คันธิวงค และนางสาวพัทธนันท วังเสนา และนำความรูมาถายทอดใหบุคลากรใน

หนวยงานผานการประชุม ศรป. ครั้งท่ี 3/2564 วาระท่ี 4.6 

 

 

https://cicold.anamai.moph.go.th/download/audit/2563/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A2563.pdf
https://cicold.anamai.moph.go.th/download/Meeting/cic_meeting/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%203_2564.pdf
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ลำดับ

ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินการ 

เปาหมาย  ผลการดำเนินงาน 

3 ปรับปรุงกระบวนการ SOP หรือ 

Flow Chart การปฏิบัติงานของ

ผูตรวจสอบภายในประจำ

หนวยงานและการควบคุม

ภายในใหเปนปจจุบัน 

-รอบ 5 เดือนแรก อยางนอย 1 

กระบวนงาน 

-รอบ 5 เดือนหลัง อยางนอย 1 

กระบวนงาน 

 

ก.พ 2564 และ ก.ค. 

2564 

ไดกระบวนการ 

SOP หรือ  

Flow Chart 

การปฏิบัติงานท่ี

เปนปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอบ 5 เดือนแรก อยางนอย 1 กระบวนงาน 

☑ ดำเนินการแลว โดยหนวยงานจัดทำ SOP เพ่ือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิานใหเปน

มาตรฐาน กระบวนการ การยืมเงิน ใชหนี้เงินยืมและเบิกคืนเงินทดรองราชการ หลักฐานสามารถดู

ไดท่ีเว็บไซดศูนยความรวมมือระหวางประเทศ หัวขอข้ันตอนการปฏิบัติ.> งานอำนวยการ     

ดาวนโหลดLink 

รอบ 5 เดือนหลัง อยางนอย 1 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 ภายในวันท่ี 

15 หลังสิ้นแตละไตรมาส 

   - ไตรมาส 1 สงรายงาน 

ภายในวันท่ี 15 ม.ค. 64 

   - ไตรมาส 2 สงรายงาน 

ภายในวันท่ี 15 เม.ย. 64 

   - ไตรมาส 3 สงรายงาน 

ภายในวันท่ี 15 ก.ค. 64 

   - ไตรมาส 4 สงรายงาน 

ภายในวันท่ี 15 ต.ค. 64  

 

 

 

 

 

 

 

ม.ค. 2564 – ต.ค. 

2564 

สามารถจัดทำ

และสงรายงาน

ไดทันตาม

กำหนดเวลา 

☑ ดำเนินการแลว  

ไตรมาส 1 สงรายงาน ภายในวันท่ี 15 ม.ค. 64 

*ดาวนโหลดท่ี:  

ไตรมาส 2 สงรายงาน ภายในวันท่ี 15 เม.ย. 64  

*ดาวนโหลดท่ี:  

🗌🗌 อยูระหวางดำเนินการ 

ไตรมาส 3 สงรายงาน ภายในวันท่ี 15 ก.ค. 64 

ไตรมาส 4 สงรายงาน ภายในวันท่ี 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

ปรับปรุงแกไข

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      

*ดาวนโหลดท่ี:  
 

 

 

 

 

 

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


-13- 
 

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

ไตรมาสท่ี 1 ป 2564 กับ ไตร

มาสท่ี 4 ป 2563 

ก.พ. 2564 ทราบถึงประเด็น

ปญหาจากการ

ดำเนินงานดาน

การเงินและบัญชี 

การจัดซื้อจดัจาง 

การควบคุมภายใน 

และการปฏิบัตติาม

กฎระเบียบท่ี

จำเปนตองไดรับ

การแกไขเรงดวน 

รวมถึงปญหาและ

อุปสรรคของการ

ดำเนินงาน

ตรวจสอบใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 และสามารถ

นำขอมูลไปใชใน

การพัฒนาการ

ดำเนินงานตอไป 

 

 

 

 

☑ ก.พ. 2564 ดำเนินการแลว โดยหนวยงานจัดทำสรุปผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการ

ดำเนินงาน ฯ หลักฐานสามารถดูไดท่ีเว็บไซดศูนยความรวมมือระหวางประเทศ หัวขอคำรับรอง

การปฏิบัติราชการ.> 2.1.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 

ดาวนโหลดLink 

ขอสังเกตท่ีพบ :  ไตรมาส 1 ป 2564 ดานการเงิน มีการสงใชหนี้เงินยืมเกิน 20 % (เงินทดรอง) 

จำนวน 2 ราย ดานการบริหารงาน ผลการเบิกจายไมเปนไปตามมติกรมฯ  และในไตรมาส 4 ป 

2563 ดานการเงิน มีการสงใชหนี้เงินยืม 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 

เพ่ือติดตามความ

หนาของการ

ดำเนินงานตาม

แผน 

☑ ดำเนินการแลว  

ม.ค. 2564 รายละเอียดตาม รายงานการประชุม ศรป. ครั้งท่ี 4 วันท่ี 28 ม.ค. 64 วาระท่ี 5.1  

☑ ดำเนินการแลว  

ก.พ. 2564 รายละเอียดตาม รายงานการประชุม ศรป. ครั้งท่ี 5 วันท่ี 24 ม.ค. 64 วาระท่ี 5.1 

☑ ดำเนินการแลว  

มี.ค. 2564 รายละเอียดตาม รายงานการประชุม ศรป. ครั้งท่ี 6 วันท่ี 29 มี.ค. 64 วาระท่ี 5.1 

☑ ดำเนินการแลว  

เม.ย. 2564 รายละเอียดตาม รายงานการประชุม ศรป. ครั้งท่ี 7 วันท่ี 30 เม.ย. 64 วาระท่ี 5.1 

 
 

🗌🗌 อยูระหวางดำเนินการ 

พ.ค. 2564 

ก.ค. 2564 

 



1 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (มี.ค. 64 - ก.ค. 64) 

ASSESSMENT 

ปญหาท่ีพบ 

1.พบการสงคืนเงินสดเกินเกณฑท่ีกรมอนามัยกำหนด

2.พบความเสี่ยงของผลการเบิกจายงบประมาณ ในบางไตรมาส ต่ำกวาเปาหมายท่ีกรมอนามัยกำหนด

3.หนวยงานมีกิจกรรมที่ตองดำเนินการแตมีงบประมาณไมเพียงพอ เนื่องจากตองรอการจัดสรร

จึงมีความจำเปนตองเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม 

ท่ีมาของปญหา 

1.หนวยงานมีการประมาณการ ยอดเงินยืม ในหมวดของคาใชจายประจำเดือน สูงกวาคาใชจายจริง

สงผลใหคืนเงินสดเกินเกณฑท่ีกรมอนามัยกำหนด 

2. หนวยงานไมสามารถดำเนินการเบิกจายรายเดือนตามแผนที่วางไว เนื่องจากกิจกรรมสวนใหญเปน

คาใชจายประจำเดือนที่มีเง่ือนของเวลา และผันแปรตามคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง สวนกิจกรรมที่เปนการอบรม

ประชุมสามารถดำเนินการเปนไปตามแผนที่กำหนด และสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 

จำเปนตองเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกรรมประชุม อบรม ซึ่งมีผลตอจำนวนผูเขารวมประชุม อบรม ที่ลดลง 

การใชจายเงินงบประมาณลดลง  

3.ไดรับจัดสรรเงินประมาณ 6 เดือนแรก (ไตรมาสท่ี 1และไตรมาสท่ี 2) ท่ี 40 % ซ่ึงต่ำกวาเปาหมายท่ี

กรมอนามัยกำหนดใหดำเนินงานภายในไตรมาส 2 ท่ี 55% จากวงเงินงบประมาณงบดำเนินงานรวม 

สำรวจสภาพปจจุบัน 

1.รายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน ตั้งแตป พ.ศ. 2563  และป พ.ศ.

2564 ไตรมาสที่ 1 หนวยงาน ยังมีรายการสงเงินสดคืนเกินเกณฑที่กรมอนามัยกำหนด ในหมวดของคาใชจาย

ประจำเดือนและในไตรมาสท่ี 2 หนวยงานไมพบรายการสงเงินสดคืนเกินเกณฑท่ีกรมอนามัยกำหนด  

2. รายงานการควบคุมภายในของหนวยงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – ปจจุบัน (ไตรมาสท่ี 1

และไตรมาสท่ี 2) ยังมีความเสี่ยงของผลการเบิกจายงบประมาณ ในบางไตรมาส ต่ำกวาเปาหมายท่ีกรมอนามัย

กำหนด 

3. รายงานผลการตรวจสอบ ของกลุมตรวจสอบภายในกรมอนามัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไมมีการ

เขาตรวจจากตรวจสอบภายในกรมอนามัย และปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนวยงานจัดทำแผนการใชจายเงิน

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 3 ต่ำกวาท่ีมตกิรมอนามัยและมติ ครม. กำหนด 

และมีผลการเบิกจายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 และไตรมาสท่ี 2 ไมเปนไปตามแผนการใชจายเงินของ

รายละเอียดเอกสารแนบหมายเลข 3



2 

หนวยงานและไมเปนไปตามตามมติกรมอนามัยและมติ ครม. กำหนด เนื่องจากหนวยงานมีกิจกรรมที่ตอง

ดำเนินการแตมีงบประมาณไมเพียงพอ เนื่องจากตองรอการจัดสรร 

Advocacy/Intervention 

เปาหมาย : 

1. ทุกรายไตรมาสไมมีรายการสงเงินสดคืน เกินมาตรการท่ีกรมอนามัยกำหนด

2. ควบคุมการเบิกจายใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการที่วางไวทุกเปาหมายกิจกรรม และเปาหมายเงิน

งบประมาณ ซึ่งตองสอดคลองกับมาตรการจัดทำแผนการเบิกจายงบประมาณ มาตรการเรงรัดการเบิกจาย

งบประมาณท่ีกรมอนามัยกำหนด 

3. ควบคุมแผนการใชจายเงินประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในไตรมาสที ่ 3 และไตรมาสที่ 4

ใหสอดคลองกับมติกรมอนามัย และมติ ครม. 

ผูมีสวนไดสวนเสีย  ผูบริหารกรมอนามัย ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  ผูตรวจสอบภายใน

ประจำหนวยงาน  คณะทำงานควบคุมภายในประจำหนวยงาน และกลุมตรวจสอบภายใน  

ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย 

1.หนวยงานสามารถปฏิบัติตามมาตรการ ระเบียบฯ หลักเกณฑ ท่ีกรมอนามัยกำหนด

2.ไมพบรายการสงคืนเงินสดเกินเกณฑท่ีกรมอนามัยกำหนด

3.บริหารความเสี่ยงของผลการเบิกจายงบประมาณทุกรายไตรมาส เปนไปตามเปาหมายท่ีกรมอนามัย

กำหนด 

4.ปรับแผนการใชจายเงินประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ในไตรมาสที ่ 3 และไตรมาสที ่ 4

ใหสอดคลองกับมติกรมอนามัยและมติ ครม. กำหนดอยางเครงครัดและใหดำเนินการเรงรัดการเบิกจาย

งบประมาณประจำเดือนเพ่ือใหการเบิกจายเปนไปตามมติกรมอนามัยและมติ ครม. กำหนดตอไป 

การวิเคราะห 

จากสถานการณรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน ตั้งแตป พ.ศ. 2563 

และป พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1หนวยงานยังมีรายการสงคืนเงินสดเกินเกณฑที่กรมอนามัยกำหนด เนื่องจาก

ประมาณการยอดเงินยืม ในหมวดของคาใชจายประจำเดือน สูงกวาคาใชจายจริงและในไตรมาสท่ี 2 หนวยงาน

ไมพบรายการสงเงินสดคืนเกินเกณฑท่ีกรมอนามัยกำหนด  

รายงานการควบคุมภายในของหนวยงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – ปจจุบัน (ไตรมาสที่ 1

และไตรมาสที่ 2)  ยังมีความเสี่ยงของผลการเบิกจายงบประมาณ ในบางไตรมาส ต่ำกวาเปาหมายที่กรม

อนามัยกำหนด เนื่องจากกิจกรรมสวนใหญเปนคาใชจายประจำเดือนที่มีเงื ่อนของเวลา และผันแปรตาม

คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง สวนกิจกรรมที่เปนการอบรมประชุมสามารถดำเนินการเปนไปตามแผนที่กำหนด 
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และสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 จำเปนตองเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกรรมประชุม อบรม ซ่ึง

มีผลตอจำนวนผูเขารวมประชุม อบรม ท่ีลดลง การใชจายเงินงบประมาณลดลง 

รายงานผลการตรวจสอบ ของกลุมตรวจสอบภายในกรมอนามัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไมมีการ

เขาตรวจจากตรวจสอบภายในกรมอนามัย และปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนวยงานจัดทำแผนการใชจายเงิน

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 3 ต่ำกวามติกรมอนามัยและมติ ครม. กำหนด 

และมีผลการเบิกจายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ไมเปนไปตามแผนการใชจายเงินของ

หนวยงานและไมเปนไปตามตามมติกรมอนามัยและมติ ครม. กำหนด ทั้งนี้หนวยงานไดคำเนินการปรับแผนใน

ไตรมาสที่ 3     และไตรมาสที่ 4 ใหสอดคลองกับมติกรมอนามัยและมติ ครม. กำหนด พรอมทั้งมีการประชุม

คณะทำงานติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณประจำเดือน เพ่ือกำกับ ติดตาม ใหการเบิกจายเปนไปตามมติ

กรมอนามัยและมติ ครม. กำหนดตอไป 

หนวยงานมีเปาหมายที ่คาดหวังวา ไมพบรายการสงคืนเงินสดเกินเกณฑที ่กรมอนามัยกำหนด 

และบริหารความเสี่ยงของผลการเบิกจายงบประมาณทุกรายไตรมาส เปนไปตามเปาหมายที่กรมอนามัย

กำหนด โดยปฏิบัติงานตามมาตรการ ระเบียบฯ หลักเกณฑ ท่ีกรมอนามัยกำหนด 

นำเสนอแนวทางแกไข 

ทบทวนมาตรการดำเนินงานแกไขการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  (มี.ค. 64 - ก.ค. 64) 

กลยุทธ มาตรการ เหตุผลประกอบฯ 

P : Partnership 

(การสรางพันธมติร) 

สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานเปนผูตรวจสอบ

ภายในประจำหนวยงาน คณะกรรมการควบคุม

ภายในประจำหนวยงาน 

เพ่ือขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงาน

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให

การควบคุมและตดิตามผลระบบควบคุม

ภายในเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตาม

หลักเกณฑท่ีกำหนด  

R Regulation 

(การกำกับ 

ควบคุม) 

กำหนดขอตกลง แนวปฏิบัติ ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานรวมกันและถือปฏิบัติในหนวยงาน 

เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานใหบรรลุ

เปาหมายรวมกันและมมีาตรฐานการทำงานท่ี

มีประสิทธิภาพ 

A Advocate 

(ช้ีนำ สื่อสาร) 

สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การควบคุม

ภายในและการบรหิารความเสี่ยง 

เพ่ือใหขอมูล สื่อสารใหบุคลากรสำนักฯ ทราบ

และ ถือปฏิบัต ิ

B Build Capacity 

(พัฒนาศักยภาพ

ผูรับบริการ) 

พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายในประจำ

หนวยงาน  

เพ่ือพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานภายใน

หนวยงานใหมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด

ใหนอยท่ีสุด และเปนไปมาตรการท่ีกรม

อนามัยกำหนด  
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ทบทวนประเด็นความรูใหแกบุคลากร (มี.ค. 64 - ก.ค. 64) 

ชื่อประเด็นความรู (ใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย) เหตุผล 

1. คูมือการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน ป 2564

ท่ีมา : กลุมตรวจสอบภายใน กรมอนามัย

https://audit.anamai.moph.go.th/download/audit_2564/03_Dec/%E0

%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%

B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B

8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8

%95%E0%B8%AA.%E0%B8%99%E0%B8%87._%E0%B8%9B%E0%B8

%B564.pdf

เพ่ือเปนแนวทางการทำงานใหกับผูตรวจ

สอบภายในประจำหนวยงาน 

2 แนวทางปองกัน และเรงรัดการสงใชเงินยืมราชการและเงินยืมทดรองราชการ 

ท่ีมา : กองคลัง กรมอนามัย 

https://cic.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/2_1_1/4.%20แนว

ปฏิบัติในการยืมเงินราชการ.pdf 

เพื ่อเปนแนวปฏิบัติใหกับบุคลากรศูนย

ความรวมมือระหวางประเทศ ถือปฏิบัติ 

เพื่อปองกันการสงใชเงินยืมราชการและ

เงินยืมทดรองลาชา เกินกวาระเบียบท่ี

กำหนด และไมสงเงินสดคืนไมเกินเกณฑ 

3.แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำนักงานตรวจเงินแผนดิน

ท่ีมา สำนักงานตรวจเงินแผนดิน

http://web.sut.ac.th/rm/src/file/rm/2-0-0-1.pdf

เพื ่อเปนแนวทางการดำเนินงานจัดวาง

ระบบควบคุมภายใน และการประเมินผล

การควบคุมภายในไปในทิศทางท่ีถูกตอง 

4. แนวทางในการดำเนินการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่ีมา ศนูยค์วามรว่มมือระหว่างประเทศ

https://cic.anamai.moph.go.th/download/KPI/2564/ห น ั ง ส ื อ ก ร ม

อนามัย%20แนวทางในการดำเนินการเบ ิกจ ายงบประมาณ%20พ.ศ.%

202564.pdf

เพ ื ่ อ ให  ผ ู  บร ิ หารและบ ุคลากรของ

หนวยงาน มีเปาหมายและแนวทางการ

ดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน กระตุนให

เ ก ิ ดความตระหน ั ก ร ู  ใ น เป  าหมาย

ความสำเร็จรวมกัน 

5. นโยบายดานการตรวจสอบภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่ีมา : กลุมตรวจสอบภายใน กรมอนามัย

https://cic.anamai.moph.go.th/download/KPI6 4 _1 / 2 _1 _1 / 3 . % 2 0

นโยบายดานการตรวจสอบภายใน%20ป%202564.pdf

เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของผู

ตรวจสอบภายในประจำหนวยงานให

สอดคล องก ับนโยบายที ่กรมอนามัย

กำหนด 

https://audit.anamai.moph.go.th/download/audit_2564/03_Dec/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%AA.%E0%B8%99%E0%B8%87._%E0%B8%9B%E0%B8%B564.pdf
https://audit.anamai.moph.go.th/download/audit_2564/03_Dec/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%AA.%E0%B8%99%E0%B8%87._%E0%B8%9B%E0%B8%B564.pdf
https://audit.anamai.moph.go.th/download/audit_2564/03_Dec/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%AA.%E0%B8%99%E0%B8%87._%E0%B8%9B%E0%B8%B564.pdf
https://audit.anamai.moph.go.th/download/audit_2564/03_Dec/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%AA.%E0%B8%99%E0%B8%87._%E0%B8%9B%E0%B8%B564.pdf
https://audit.anamai.moph.go.th/download/audit_2564/03_Dec/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%AA.%E0%B8%99%E0%B8%87._%E0%B8%9B%E0%B8%B564.pdf
https://audit.anamai.moph.go.th/download/audit_2564/03_Dec/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%AA.%E0%B8%99%E0%B8%87._%E0%B8%9B%E0%B8%B564.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/2_1_1/4.%20%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/2_1_1/4.%20%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
http://web.sut.ac.th/rm/src/file/rm/2-0-0-1.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/download/KPI/2564/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%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%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%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%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%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.%202564.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/download/KPI/2564/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%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%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%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%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%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.%202564.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/download/KPI/2564/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%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%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%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%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%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.%202564.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/2_1_1/3.%20%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202564.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/2_1_1/3.%20%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202564.pdf
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Management and Governance 

ทบทวน/ปรับปรุงแผนการขับเคล่ือนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน (มี.ค. 64 - ก.ค. 64) 

ท่ี กิจกรรม / ขั้นตอน เปาหมาย 

(หนวยนับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมตน – 

สิ้นสุด 

มาตรการ ประเด็นความรู 

1 จัดทำคำสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการควบคุม

ภายใน และ

คณะกรรมการตดิตาม

ผลประเมินระบบ

ควบคุมภายใน ประจำ

หนวยงาน 

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

หนวยงานเปนผูตรวจสอบ

ภายในประจำหนวยงาน 

คณะกรรมการควบคุมภายใน

ประจำหนวยงาน 

R : กำหนดขอตกลง แนว

ปฏิบัติ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

รวมกันและถือปฏิบัติใน

หนวยงาน 

1. คูมือการ

ปฏิบัติงานของผู

ตรวจสอบภายใน

ประจำหนวยงาน ป 

2564

ท่ีมา : กลุม

ตรวจสอบภายใน

กรมอนามัย

2 แนวทางปองกัน

และเรงรัดการสงใช

เงินยืมราชการและ

เงินยืมทดรอง

ราชการ

3.แนวทางการจัด

วางระบบควบคุม

ภ า ย ใ น แ ล ะ ก า ร

ประ เ ม ิ นผลกา ร

ค ว บ ค ุ ม ภ า ย ใ น

สำนักงานตรวจเงิน

แผนดิน

4. แนวทางในการ

ดำเนินการเบิกจาย

งบประมาณ พ.ศ.

2564

2 จัดทำแผนตรวจสอบ

ของผูตรวจสอบภายใน

ประจำหนวยงานและ

แผนการดำเนินงานตาม

ขอเสนอแนะของผู

ตรวจสอบภายในกรม

อนามัย และจดัทำ

แผนการควบคมุภายใน

ประจำหนวยงาน 

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

หนวยงานเปนผูตรวจสอบ

ภายในประจำหนวยงาน 

คณะกรรมการควบคุมภายใน

ประจำหนวยงาน 

A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบ

ภายใน การควบคุมภายในและ

การบริหารความเสี่ยง 

3 จัดประชุมติดตามการ

ดำเนินงานตัวช้ีวัดตาม

คำรับรองฯ  

7 ครั้ง 1 ม.ค. 64 ถึง 

31 ก.ค. 64 

P: สนับสนุนใหบุคลากรใน

หนวยงานเปนผูตรวจสอบ

ภายในประจำหนวยงาน 

คณะกรรมการควบคุมภายใน

ประจำหนวยงาน 

A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบ

ภายใน การควบคุมภายในและ

การบริหารความเสี่ยง 

4 จัดทำรายงานสรุปผล

การดำเนินงานตาม

มาตรการ และแผนการ

ขับเคลื่อนฯ 

2 ครั้ง 1 ก.พ.64 และ 

31 ก.ค. 64 

A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบ

ภายใน การควบคุมภายในและ

การบริหารความเสี่ยง 
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ท่ี กิจกรรม / ขั้นตอน เปาหมาย 

(หนวยนับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมตน – 

สิ้นสุด 

มาตรการ ประเด็นความรู 

5 จัดทำมาตรฐานใหมเพ่ือ

แกไขและปองกันปญหา

อยางยั่งยื่น โดยการ

ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานใหเปน

มาตรฐาน (SOP)  

6 กระบวนการ 1-28 ก.พ. 64 = 1

กระบวนการ

1-31 ก.ค. 64 = 5

กระบวนการ

P: สนับสนุนใหบุคลากรใน

หนวยงานเปนผูตรวจสอบ

ภายในประจำหนวยงาน 

คณะกรรมการควบคุมภายใน

ประจำหนวยงาน 

A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบ

ภายใน การควบคุมภายในและ

การบริหารความเสี่ยง 

B พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบ

ภายในประจำหนวยงาน 

5. นโยบายดานการ

ตรวจสอบภายใน

ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.

2564

6 วิเคราะหเปรยีบเทียบผล

การดำเนินงาน

ตรวจสอบภายใน ในไตร

มาสท่ี 1 ป 2564 กับ 4 

ป 2563 

1 ฉบับ 1-28 ก.พ. 64 A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบ

ภายใน การควบคุมภายในและ

การบริหารความเสี่ยง 

B พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบ

ภายในประจำหนวยงาน 

7 วิเคราะหเปรยีบเทียบผล

ปฏิบัติงานของผู

ตรวจสอบภายในประจำ

หนวยงาน 1 ฉบับ ใน

ไตรมาสท่ี 1 2 3 ป 

2564 

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

ภายใน การควบคุมภายในและ

การบริหารความเสี่ยง 

B พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบ

ภายในประจำหนวยงาน 

8 ปรับแผนในไตรมาสท่ี 3 

และไตรมาสท่ี 4 ให

สอดคลองกับมติกรม

อนามัยและมติ ครม. 

กำหนด 

1 ครั้ง 1-30 เม.ย. 64 P: สนับสนุนใหบุคลากรใน

หนวยงานเปนผูตรวจสอบ

ภายในประจำหนวยงาน 

คณะกรรมการควบคุมภายใน

ประจำหนวยงาน 
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โครงการ/ปจจัย เกณฑการคัดเลือกโครงการ รวม 

ความสอดคลองกับ

เปาหมายการ

ดำเนินงาน 

งบประมาณ ความจำเปนตอง

เรงรัดการดำเนินการ 

1.โครงการพัฒนาองคกร

และสนับสนุนการ

ดำเนินงาน

1 1 1 3 

2.โครงการสนับสนุนการ

ดำเนินงานความรวมมือ

ระหวางประเทศภายใต

กรอบความรวมมือตางๆ

1 1 1 3 

3.โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

กรมอนามัยมุงสูสากล 

1 1 2 4 

4.โครงการจัดจาง

ปรับปรุงระบบฐานขอมูล

ตางประเทศ

ศูนยความรวมมือ

ระหวางประเทศ

1 1 1 3 

5.โครงการจัดทำเอกสาร

สรุป DOH’s Response

on COVID-19:

Thailand Experience

1 1 2 4 

จากตารางการวิเคราะหคดัเลือกโครงการ พบวามีจำนวน 2 โครงการ เปนโครงการท่ีไดคะแนนสูงสดุ ไดแก 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรกรมอนามัยมุงสูสากล

2.โครงการจัดทำเอกสารสรุป DOH’s Response on COVID-19: Thailand Experience

ดังน้ัน หนวยงานศูนยความรวมมือระหวางประเทศ เลือกโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุงสูสากล

เน่ืองจากมีงบประมาณท่ีมากกวา ซ่ึงมีความเสี่ยงสงูกวาโครงการจัดทำเอกสารสรุป DOH’s Response on COVID-19: 

Thailand Experience จึงนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโครงการตามขั้นตอนและแบบฟอรมท่ีกำหนด 

รายละเอียดเอกสารแนบหมายเลข 4
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ข้ันตอนที่ 1 การกำหนดวตัถุประสงค (Objective Setting) 

โครงการสำคัญ วัตถุประสงค กิจกรรม วัตถุประสงค 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรกรมอนามัยมุงสู

สากล

1.พัฒนาศักยภาพบุคลากร

กรมอนามัยดาน

ตางประเทศ

2.สรางและเตรียมความ

พรอมบุคลากรสายวิชาการ

ในสาขาตางๆ ของงานดาน

สงเสริมสขุภาพและอนามัย

สิ่งแวดลอมใหกาวสูเวทีการ

ประชุมระดับนานาชาติและ

ระดับโลกไดอยางมืออาชีพ

3.เสริมสรางศักยภาพการ

ดำเนินงานสาธารณสุข

ระหวางประเทศของ

ประเทศไทย

1.โครงการอบรมเพ่ือ

พัฒนามืออาชีพดาน

ตางประเทศสู DOH 4.0

1.1.พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรกรมอนามัยดาน

ตางประเทศ มุงสูกรม

อนามัย 4.0 

1.2.สรางและเตรียมความ

พรอมบุคลากรสายวิชาการ

ในสาขาตางๆ ของงานดาน

สงเสริมสขุภาพและอนามัย

สิ่งแวดลอมใหกาวสูเวทีการ

ประชุมระดับนานาชาติและ

ระดับโลกไดอยางมืออาชีพ 

1.3.เสริมสรางศักยภาพการ

ดำเนินงานสาธารณสุข

ระหวางประเทศของ

ประเทศไทย 

2.โครงการอบรม Journal

Club ประจำปงบประมาณ

พ.ศ. 2564

2.1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ทางดานภาษาอังกฤษของ

บุคลากรกรมอนามัยให

ตอเน่ืองอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2.2.เปดโอกาสใหบคุลากร

กรมอนามัยไดมีโอกาส

ถายทอดแลกเปลีย่นเรียนรู

งานวิชาการ วิจัย 

นวัตกรรมและจัดการ

ความรู 

แบบฟอรมท่ี 1 
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ข้ันตอนที่ 2 การระบุความเส่ียงและปจจัยเส่ียงโดยนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล 

กิจกรรม 

มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวของ 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การมีสวน

รวม 

ความโปรงใส การ

ตอบสนอง 

การรบัผิดชอบ นิติธรรม การกระจาย

อำนาจ 

ความเสมอ

ภาค 

การมุงเนน

ฉันทามต ิ

1.โครงการ

อบรมเพ่ือ

พัฒนามือ

อาชีพดาน

ตางประเทศสู 

DOH 4.0 

1.1.จำนวน 

ผูเขาอบรมนอย

กวาเปาหมายท่ี

คาดการณไว 

1.2.ผูเขารวม

การฝกอบรมมี

คุณสมบัติไม

ตรงตาม

กลุมเปาหมาย 

1.3.เน่ืองจาก

สถานการณการ

โควิด 2019 ทำ

ใหไมสามารถ

จัดการอบรมใน

ลักษณะ face 

to face ได 

1.1.ผูเขารวม

การอบรบ

นอยกวา

เปาหมายท่ี

กำหนดทำให

การเบิกจาย

งบประมาณ

ตามกิจกรรม

ไมเปนไป

ตามท่ีกำหนด 

- - - - - - - - 

แบบฟอรมท่ี 2 
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กิจกรรม 

มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวของ 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การมีสวน

รวม 

ความโปรงใส การ

ตอบสนอง 

การรบัผิดชอบ นิติธรรม การกระจาย

อำนาจ 

ความเสมอ

ภาค 

การมุงเนน

ฉันทามต ิ

2.โครงการ

อบรม Journal 

Club ประจำป

งบประมาณ  

พ.ศ. 2564 

2.1 จำนวน

ผูเขารวม

กิจกรรมนอย

กวาเปาหมายที่

กำหนด 

2.2 ตาราง

กำหนดการ

กิจกรรมอาจมี

การเปล่ียนแปลง

ตามความสะดวก

ของวิทยากร 

2.3.เน่ืองจาก

สถานการณการ

โควิด 2019 ทำ

ใหไมสามารถ

จัดการอบรมใน

ลักษณะ face to 

face ได 

2.1 การ

เบิกจาย

งบประมาณ

ตามกิจกรรม

ไมเปนไป

ตามท่ีกำหนด 

- - - - - - - - 
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ข้ันตอนที่ 3 การระบุความเส่ียงตาง ๆ  4. การประเมินความเส่ียง  5.กลยุทธที่ใชในการจดัการกับแตละความเส่ียง 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุงสูสากล 

กิจกรรม ประเภทความเส่ียง ปจจัยเส่ียง การประเมินความเส่ียง 

(Risk Assessment) 

การกำหนดกลยุทธที่ใชในการจดัการกับแตละความเส่ียง 

(Risk response) 

โอกาสทีจ่ะเกดิ

ความเส่ียง 

A =1-5 

ความรุนแรง

ของผลกระทบ 

B=1-5 

ระดับ 

ความเส่ียง 

C=AxB 

กลยุทธทีใ่ชจดัการกับความเส่ียง แนวทางการจดัการ

ความเส่ียง 

กิจกรรมที่ 1 

โครงการอบรมเพื่อ

พัฒนามืออาชีพดาน

ตางประเทศสู DOH 

4.0 

ความเส่ียงดานการ

ดำเนินงาน 

(Operation Risk : 

O) 

1.1.จำนวนผูเขา

อบรมนอยกวา

เปาหมายที่

คาดการณไว 

4 4 16 2. การควบคุมความเส่ียง แจงประชาสัมพันธ

รายละเอียดโครงการ

และกำหนดการอบรมใน

หลากหลายชองทาง 

กอนการจัดอบรมเปน

เวลานานขึ้น รวมถึง

ขยายกลุมเปาหมายให

กวางขึ้น 

ความเส่ียงดานการ

ดำเนินงาน 

(Operation Risk : 

O) 

1.2.ผูเขารวมการ

ฝกอบรมมีคุณสมบัติ

ไมตรงตาม

กลุมเปาหมาย 

2 2 4 2. การควบคุมความเส่ียง กำหนดคุณสมบัติหาผู

เขารับการอบรมให

ชัดเจน ตาม

วัตถุประสงคของ

โครงการ 

แบบฟอรมท่ี 3 
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กิจกรรม ประเภทความเส่ียง ปจจัยเส่ียง การประเมินความเส่ียง 

(Risk Assessment) 

การกำหนดกลยุทธที่ใชในการจดัการกับแตละความเส่ียง 

(Risk response) 

โอกาสทีจ่ะเกดิ

ความเส่ียง 

A =1-5 

ความรุนแรง

ของผลกระทบ 

B=1-5 

ระดับ 

ความเส่ียง 

C=AxB 

กลยุทธทีใ่ชจดัการกับความเส่ียง แนวทางการจดัการ

ความเส่ียง 

ความเส่ียงดานการ

ดำเนินงาน 

(Operation Risk : 

O) 

1.3.เน่ืองจาก

สถานการณการ

ระบาดโรคระบาดโค

วิด 2019  

(COVID-19) ทำให

ไมสามารถจัดการ

อบรมในลักษณะ 

face to face ได 

5 4 20 2. การควบคุมความเส่ียง ปรับเปล่ียนรูปแบบการ

อบรมใหสอดคลองกับ

สถานการณ ฯ โดยใช

วิธีการจัดผานระบบ

ประชุมทางไกล

(Conference)  

หรืออบรมออนไลน 

ความเส่ียงดาน

การเงิน 

(Financial Risk : F) 

1.4.ผูเขารวมการอบ

รบนอยกวา

เปาหมายที่กำหนด

ทำใหการเบิกจาย

งบประมาณตาม

กิจกรรมไมเปนไป

ตามที่กำหนด 

4 3 12 2. การควบคุมความเส่ียง กำกับ ติดตามการ

เบิกจายงบประมาณตาม

แผน/โครงการ อยาง

ใกลชิด 
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กิจกรรม ประเภทความเส่ียง ปจจัยเส่ียง การประเมินความเส่ียง 

(Risk Assessment) 

การกำหนดกลยุทธที่ใชในการจดัการกับแตละความเส่ียง 

(Risk response) 

โอกาสทีจ่ะเกดิ

ความเส่ียง 

A =1-5 

ความรุนแรง

ของผลกระทบ 

B=1-5 

ระดับ 

ความเส่ียง 

C=AxB 

กลยุทธทีใ่ชจดัการกับความเส่ียง แนวทางการจดัการ

ความเส่ียง 

กิจกรรมที่ 2 

โครงการอบรม 

Journal Club 

ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

ความเส่ียงดานการ

ดำเนินงาน 

(Operation Risk : 

O) 

2.1 จำนวนผูเขารวม

กิจกรรมนอยกวา

เปาหมายที่กำหนด 

4 4 16 2. การควบคุมความเส่ียง - แจงประชาสัมพันธ

กิจกรรมประจำเดือนใน

หลากหลายชองทาง

- ขอความรวมมือ

หนวยงานสงแบบตอบรับ

ผูประสงคจะเขารวม

กิจกรรมลวงหนา 1

สัปดาห

2.2 ตาราง

กำหนดการกิจกรรม

อาจมีการ

เปล่ียนแปลง

เน่ืองจากวิทยากรไม

สะดวก 

4 4 16 2. การควบคุมความเส่ียง - ประสานงานรวมกับ

สำนักผูทรงคุณวุฒิเพื่อ

ดำเนินการกำหนด

ประเด็นและวิทยากร

- ประสานกับวิทยากร

เพื่อยืนยันกำหนดการที่

ชัดเจนกอนจัดกิจกรรม

ลวงหนา 2 สัปดาห
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กิจกรรม ประเภทความเส่ียง ปจจัยเส่ียง การประเมินความเส่ียง 

(Risk Assessment) 

การกำหนดกลยุทธที่ใชในการจดัการกับแตละความเส่ียง 

(Risk response) 

โอกาสทีจ่ะเกดิ

ความเส่ียง 

A =1-5 

ความรุนแรง

ของผลกระทบ 

B=1-5 

ระดับ 

ความเส่ียง 

C=AxB 

กลยุทธทีใ่ชจดัการกับความเส่ียง แนวทางการจดัการ

ความเส่ียง 

ความเส่ียงดาน

การเงิน 

(Financial Risk : F) 

2.3 การเบิกจาย

งบประมาณตาม

กิจกรรมไมเปนไป

ตามที่กำหนด 

4 3 12 2. การควบคุมความเส่ียง กำกับ ติดตามการ

เบิกจายงบประมาณตาม

แผน/โครงการ อยาง

ใกลชิด 

2.4. เน่ืองจาก

สถานการณการโค

วิด 2019 ทำใหไม

สามารถจัดการ

อบรมในลักษณะ 

face to face ได 

5 4 20 2. การควบคุมความเส่ียง ปรับเปล่ียนรูปแบบการ

อบรมใหสอดคลองกับ

สถานการณ ฯ โดยใช

วิธีการจัดผานระบบ

ประชุมทางไกล

(Conference)  

หรืออบรมออนไลน 

หมายเหตุ : ปจจัยเส่ียง หมายถึง ปจจัยท่ีทำใหกิจกรรมท่ีวางแผนไวไมบรรลุตามเปาหมาย 

  โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง :  ใหระบุระดับคะแนนแบงเปน 5 ระดับ ดังน้ี ระดับ 1 = นอยมาก  ระดับ 2 = นอย ระดับ 3 ปานกลาง  ระดับ 4 = สูง ระดับ 5 =สูงมาก 

  ความรุนแรงของผลกระทบ : ใหระบุระดับคะแนนแบงเปน 5 ระดับ ดังน้ี ระดับ 1 = นอยมาก  ระดับ 2 = นอย ระดับ 3 ปานกลาง  ระดับ 4 = สูง ระดับ 5 =สูงมาก 

  กลยุทธท่ีใชจัดการกับความเส่ียง : เลือกกลยุทธท่ีจะใชในการจัดการความเส่ียง ดังน้ี 1. การหลีกเล่ียงหรือการกำจัดความเส่ียง 2. การควบคุมความเส่ียง  

3. การยอมรับความเส่ียง 4. การถายโอนความเส่ียง
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ข้ันตอนที่ 6 กจิกรรมการบรหิารความเส่ียง 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุงสูสากล 

ปจจัยความเส่ียง กิจกรรมตามแนวทาง 

การจัดความเส่ียง 

เปาหมาย/

ผลสำเร็จ 

ของการดำเนินการ

กิจกรรม 

ตามแนวทางการ

จดัการ 

ความเส่ียง 

ป พ.ศ.2563 ป พ.ศ.2564 ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมท่ี 1 โครงการอบรมเพื่อพัฒนามืออาชีพดานตางประเทศสู DOH 4.0 

1.1.เน่ืองจาก

สถานการณการ

ระบาดโรค

ระบาดโควิด 

2019 

(COVID-19) ทำ

ใหไมสามารถ

จัดการอบรมใน

ลักษณะ face to 

face ได 

ปรับเปล่ียนรูปแบบการ

อบรมใหสอดคลองกับ

สถานการณ ฯ โดยใช

วิธีการจัดผานระบบประชุม

ทางไกล(Conference)  

หรืออบรมออนไลน 

2 ครั้ง 

40/50 คน 

40 25 กลุมงาน

ยุทธศาสตร

และประสาน 

ความรวมมือ 

งบประมาณ

ที่ไดรับการ

จัดสรร 

แบบฟอรมท่ี 4 
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1.2.จำนวนผูเขา

อบรมนอยกวา

เปาหมายท่ี

คาดการณไว 

แจงประชาสัมพันธ

รายละเอียดโครงการและ

กำหนดการอบรมใน

หลากหลายชองทาง กอน

การจัดอบรมเปน

เวลานานขึ้น รวมถึงขยาย

กลุมเปาหมายใหกวางขึ้น 

2 คร้ัง 

40/25 คน 

40 25 กลุมงาน

ยุทธศาสตร

และประสาน 

ความรวมมือ 

งบประมาณ

ท่ีไดรับการ

จัดสรร 

1.3.ผูเขารวม

การอบรบนอย

กวาเปาหมายท่ี

กำหนดทำให

การเบิกจาย

งบประมาณตาม

กิจกรรมไม

เปนไปตามท่ี

กำหนด 

กำกับ ตดิตามการ

เบิกจายงบประมาณตาม

แผน/โครงการ อยาง

ใกลชิด 

2 คร้ัง 

40/25 คน 

40 25 กลุมงาน

ยุทธศาสตร

และประสาน 

ความรวมมือ 

งบประมาณ

ท่ีไดรับการ

จัดสรร 

1.4.ผูเขารวม

การฝกอบรมมี

คุณสมบตัิไมตรง

ตาม

กลุมเปาหมาย 

กำหนดคุณสมบัตหิาผูเขา

รับการอบรมใหชัดเจน 

ตามวัตถุประสงคของ

โครงการ 

2 คร้ัง 

40/25 คน 

40 25 กลุมงาน

ยุทธศาสตร

และประสาน 

ความรวมมือ 

งบประมาณ

ท่ีไดรับการ

จัดสรร 
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ปจจัยความเส่ียง กิจกรรมตามแนวทาง 

การจัดความเส่ียง 

เปาหมาย/

ผลสำเร็จ 

ของการดำเนินการ

กิจกรรม 

ตามแนวทางการ

จดัการ 

ความเส่ียง 

ป พ.ศ.2563 ป พ.ศ.2564 ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมที่ 2 โครงการอบรม Journal Club ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.1 จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม

นอยกวาเปาหมายที่

กำหนด 

-- แจงประชาสัมพันธกิจกรรม

ประจำเดือนในหลากหลาย

ชองทาง 

- ขอความรวมมือหนวยงานสง

แบบตอบรับผูประสงคจะเขา

รวมกิจกรรมลวงหนา 1 สัปดาห

12 คร้ัง/ 

15 คน 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 กลุมงาน

ยุทธศาสตรและ

ประสาน 

ความรวมมือ 

งบประมาณที่

ไดรับการ

จัดสรร 

2.2 ตาราง

กำหนดการกิจกรรม

อาจมีการ

เปล่ียนแปลง

เนื่องจากวิทยากรมา

สะดวก 

- ประสานงานรวมกับสำนัก

ผูทรงคุณวฒุิเพ่ือดำเนนิการ

กำหนดประเด็นและวทิยากร

- ประสานกับวิทยากรเพ่ือยืนยัน

กำหนดการที่ชัดเจนกอนจัด

กิจกรรมลวงหนา 2 สัปดาห

12 คร้ัง/ 

15 คน 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 กลุมงาน

ยุทธศาสตรและ

ประสานความ

รวมมือ 

งบประมาณที่

ไดรับการ

จัดสรร 

2.3 การเบิกจาย

งบประมาณตาม

กิจกรรมไมเปนไป

ตามที่กำหนด 

กำกับ ติดตามการเบิกจาย

งบประมาณตามแผน/โครงการ 

อยางใกลชิด 

12 คร้ัง/15 คน 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 กลุมงาน

ยุทธศาสตรและ

ประสาน 

ความรวมมือ 

งบประมาณที่

ไดรับการ

จัดสรร 
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2.4.เนื่องจาก

สถานการณการ

ระบาดของโรคโควิด 

2019 

(COVID-19) 

 ทำใหไมสามารถ

จัดการอบรมใน

ลักษณะ face to 

face ได 

ปรับเปล่ียนรูปแบบการอบรมให

สอดคลองกับสถานการณ ฯ 

โดยใชวิธีการจัดผานระบบ

ประชุมทางไกล(Conference)  

หรืออบรมออนไลน 

12 คร้ัง/15 คน 15 15 15 15 15 15 กลุมงาน

ยุทธศาสตร

และประสาน 

ความรวมมือ 

งบประมาณ

ที่ไดรับการ

จัดสรร 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจดัการ 

ปจจัยเส่ียง 

(จากตารางแผน) 

กิจกรรมตามแนวทาง 

การจัดการความเส่ียง 

(จากตารางแผน) 

เปาหมาย/ผลสำเร็จของ

การดำเนินการกิจกรรม

ตามแนวทางการจัดการ

ความเส่ียง 

(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเม่ือเทียบกับเปาหมาย/

ผลสำเร็จท่ีต้ังไว 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมท่ีคาดวาจะ

ดำเนินการในป 2565 

เพื่อจัดการกับความเส่ียง 

ท่ียังคงอยู 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแลว

ความเส่ียงหมดไป 

ดำเนินงานแลว

ความเส่ียงยังคงอยู 

ต้ังไว 

ในแผน 

ใชไป คงเหลือ 

1. โครงการอบรมเพื่อพัฒนามืออาชีพดานตางประเทศสู DOH 4.0

1.1.เนื่องจากสถานการณ

การระบาดโรคระบาดโค

วิด 2019  

(COVID-19) ทำใหไม

สามารถจัดการอบรมใน

ลักษณะ face to face 

ได

ปรับเปล่ียนรูปแบบการอบรมให

สอดคลองกับสถานการณ ฯ โดยใช

วิธีการจัดผานระบบประชุมทางไกล

(Conference)  

หรืออบรมออนไลน

2 คร้ัง

40/50 คน 

ดำเนินการแลวเสร็จ 

2 คร้ัง 

-คร้ังที่ 1 มีผูเขารวม

จำนวน 40 คน โดยใช

มาตรการเวนระยะหาง

- คร้ังที ่2 ปรับลด

จำนวนผูเขารวมประชุม

คงเหลือ จำนวน 25 คน

และใชมาตรการตามที่

กรมอนามัยกำหนด

- - - 

1.2.จำนวนผูเขาอบรม

นอยกวาเปาหมายที่

คาดการณไว 

แจงประชาสัมพันธรายละเอียด

โครงการและกำหนดการอบรมในหาก

หลายชองทางกอนการเวียนหนังสือ

ตามระบบ รวมถึงถึงขยาย

กลุมเปาหมายใหกวางขึ้น

2 คร้ัง

40/50 คน 

ดำเนินการแลวเสร็จ 

2 คร้ัง 

คร้ังที่ 1 มีผูเขารวม 

จำนวน 40 คน  

กลุมเปาหมายเปนไปตาม

แผนที่กำหนดไว 

คร้ังที่ 2 ปรับลดจำนวน

ผูเขารวมประชุม คงเหลือ 

จำนวน 25 คน และใช

- - -



14 

ปจจัยเส่ียง 

(จากตารางแผน) 

กิจกรรมตามแนวทาง 

การจัดการความเส่ียง 

(จากตารางแผน) 

เปาหมาย/ผลสำเร็จของ

การดำเนินการกิจกรรม

ตามแนวทางการจัดการ

ความเส่ียง 

(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเม่ือเทียบกับเปาหมาย/

ผลสำเร็จท่ีต้ังไว 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมท่ีคาดวาจะ

ดำเนินการในป 2565 

เพื่อจัดการกับความเส่ียง 

ท่ียังคงอยู 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแลว

ความเส่ียงหมดไป 

ดำเนินงานแลว

ความเส่ียงยังคงอยู 

ต้ังไว 

ในแผน 

ใชไป คงเหลือ 

มาตรการตามที่กรม

อนามัยกำหนด 

1.3. ผูเขารวมการอบรบ

นอยกวาเปาหมายที่

กำหนดทำใหการเบิกจาย

งบประมาณตามกิจกรรม

ไมเปนไปตามที่กำหนด

กำกับ ติดตามการเบิกจาย

งบประมาณตามแผน/โครงการ 

อยางใกลชิด

2 คร้ัง

40/50 คน 

ดำเนินการแลวเสร็จ 

2 คร้ัง 

-คร้ังที่ 1 ดำเนินการ

เดือน ธ.ค. 63

มีผูเขารวม

จำนวน 40 คน

กลุมเปาหมายเปนไป

ตามแผนที่กำหนดไว

-คร้ังที่ 2 ดำเนินการ

เดือน มี.ค.64 ปรับแผน

โดยการปรับรูปแบบ

การจัดอบรม ลดจำนวน

ผูเขารวมประชุม

คงเหลือ จำนวน 25 คน

และเล่ือนระยะเวลา

ตามความเหมาะสม

- - -
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ปจจัยเส่ียง 

(จากตารางแผน) 

กิจกรรมตามแนวทาง 

การจัดการความเส่ียง 

(จากตารางแผน) 

เปาหมาย/ผลสำเร็จของ

การดำเนินการกิจกรรม

ตามแนวทางการจัดการ

ความเส่ียง 

(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเม่ือเทียบกับเปาหมาย/

ผลสำเร็จท่ีต้ังไว 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมท่ีคาดวาจะ

ดำเนินการในป 2565 

เพื่อจัดการกับความเส่ียง 

ท่ียังคงอยู 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแลว

ความเส่ียงหมดไป 

ดำเนินงานแลว

ความเส่ียงยังคงอยู 

ต้ังไว 

ในแผน 

ใชไป คงเหลือ 

1.4.ผูเขารวมการ

ฝกอบรมมีคุณสมบัติไม

ตรงตามกลุมเปาหมาย

กำหนดคุณสมบัติหาผูเขารับการ

อบรมใหชัดเจน ตามวัตถุประสงคของ

โครงการ

2 คร้ัง

40/50 คน 

ดำเนินงานแลวเสร็จ 

2 คร้ัง 

-คร้ังที่ 1 มีผูเขารวม

จำนวน 40 คน

-คร้ังที่ 2 มีผูเขารวม

จำนวน 25 คนผูเขารวม

มีคุณสมบัติครบตามที่

กำหนด

- - - 

2. โครงการอบรม Journal Club ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 จำนวนผูเขารวม

กิจกรรมนอยกวา

เปาหมายที่กำหนด

- แจงประชาสัมพันธกิจกรรม

ประจำเดือนในหลากหลายชองทาง

- ขอความรวมมือหนวยงานสงแบบ

ตอบรับผูประสงคจะเขารวมกิจกรรม

ลวงหนา 1 สัปดาห

คร้ัง /15 คน ดำเนินการแลวเสร็จ/ 

จำนวน 5 คร้ัง มี

ผูเขารวม 75 คน 

จำนวนกลุมเปาหมาย

เปนไปตามแผนที่

กำหนดไว 

- ประสานแจงแบบ

เปนทางการ สงหนังสือ

เชิญ ประชุมลวงหนา

อยางนอย 1 เดือน - ใช

การลงทะเบียน

ผานระบบ Anamai

E-Meeting เพ่ือ ทราบ

จำนวน กลุมเปาหมาย

- - -
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ปจจัยเส่ียง 

(จากตารางแผน) 

กิจกรรมตามแนวทาง 

การจัดการความเส่ียง 

(จากตารางแผน) 

เปาหมาย/ผลสำเร็จของ

การดำเนินการกิจกรรม

ตามแนวทางการจัดการ

ความเส่ียง 

(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเม่ือเทียบกับเปาหมาย/

ผลสำเร็จท่ีต้ังไว 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมท่ีคาดวาจะ

ดำเนินการในป 2565 

เพื่อจัดการกับความเส่ียง 

ท่ียังคงอยู 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแลว

ความเส่ียงหมดไป 

ดำเนินงานแลว

ความเส่ียงยังคงอยู 

ต้ังไว 

ในแผน 

ใชไป คงเหลือ 

- แจงประชาสัมพันธ

กิจกรรมทางชองทาง

การติดประกาศ และ

ชองทางเสียงตามสาย

2.2 ตารางกำหนดการ

กิจกรรมอาจมีการ

เปล่ียนแปลงเนื่องจาก

วิทยากรมาสะดวก

- ประสานงานรวมกับ

สำนักผูทรงคุณวุฒิเพ่ือดำเนินการ

กำหนดประเด็นและวิทยากร

- ประสานกับวิทยากรเพ่ือยืนยัน

กำหนดการที่ชัดเจนกอนจัดกิจกรรม

ลวงหนา 2 สัปดาห

12 คร้ัง /15 คน มีการประสานงานและ

สงหนังสือวิทยากร

ลวงหนา 1 สัปดาห 

- - - 

2.3 การเบิกจาย

งบประมาณตามกิจกรรม

ไมเปนไปตามที่กำหนด

กำกับ ติดตามการเบิกจาย

งบประมาณตามแผน/โครงการ 

อยางใกลชิด

12 คร้ัง /15 คน - มีการปรับแผนปฏิบัติ

การตามสถานการณ

การระบาดโรคระบาด

โควิด 2019 (COVID-

19)

- - - 

2.4.เนื่องจากสถานการณ

การระบาดโรคไวรัสโควดิ 

2019 (COVID-19) ทำให

ไมสามารถจัดการอบรม

ในลักษณะ face to 

face ได 

ปรับเปล่ียนรูปแบบการอบรมให

สอดคลองกับสถานการณ ฯ โดยใช

วิธีการจัดผานระบบประชุมทางไกล

(Conference)  

หรืออบรมออนไลน 

12 คร้ัง /15 คน มีเขารวมอบรมผาน

ระบบ Conference 

ประชุมทางไกล 10 คน 

อาทิ สวนกลาง และ

สวนภูมิภาค 

- - -



2.1.1 บริหารความเส่ียง 

ผลการดำเนินงานที่อยูภายใต โครงบริหารความเส่ียง ประจำเดือนเมษายน 2564 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุงสูสากล  กิจกรรมรอบรม Journal Club ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม ภายใต การบริหารความเส่ียง ดำเนินการกิจกรรมตามแผน 

กิจกรรมท่ี 2 โครงการอบรม Journal Club ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564  

- จัดอบรมเม่ือวันที่  29 เมษายน 2564

- มีจำนวน 15  คน

- แจง้ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมประจาํเดือน

ในหลากหลายช่องทาง

- หน่วยงานส่งแบบตอบรบัที่มีความประสงคจ์ะเขา้

ร่วมการอบรมฯ ผ่านระบบ Anamai E-Meeting

1.ช่องทาง เช่น การประชาสมัพนัธ ์และ การติดประกาศ

- หน่วยงานส่งแบบตอบรบัที่มีความประสงคจ์ะเขา้

ร่วมการอบรมฯ ผ่านระบบ Anamai E-Meeting

จาํนวน 6 คน ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมจาํนวนจริง จาํนวน 25 คน 

เนื่องจากผูเ้ขา้ร่วมเดิน เขา้ร่วมโดยไม่ไดต้อบรบัผ่านระบบ

และผูเ้ขา้ร่วมในรูปแบบ 

• ผ่านระบบ Anamai  E-Meeting



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-  ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 

 
• ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมจาํนวนจริง จาํนวน 25 คน 

- เขา้ร่วมอบรม ณ หอ้งประชุม 15 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เขา้ร่วมอบรมผ่านระบบ Conference ประชุม

ทางไกล 10 คน จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มีการปรบัแผนปฏิบติัการตามสถานการณ์การ

ระบาดโรคไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) 

 
  ดำเนินการกิจกรรมรอบรม Journal Club  

ประจำปงบประมาณ 2564 ประจำเดือนเมษายน 2564 

 

(ลิงคกิ์จกรรม Journal Club) 
 
 

 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/204248


ทบทวนแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนหน่วยงานให้เป็นองค์รแห่งสุขภาพ ในรอบ 5 เดือนหลัง

ปีงบประมาณ 2564 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

1/5

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

1.ข้อมูลคะแนนจากการตอบแบบสอบถาม

การส ารวจความสมดุลชีวิตและความผูกพัน

ของบุคลากรของกองการเจ้าหน้าท่ี กรม

อนามัย

2.คะแนนผลประเมินเกณฑ์ประเมินสถานท่ี

ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิตและความสุขของคนท างาน (Healthy 

Workplace Happy for Life) ของเดือน

ก่อนหน้า

3.ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาสถานท่ี

ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิตและความสุขของคนท างาน (Healthy 
4.นโยบายการพัฒนาสถานท่ีท างานน่าอยู่ 

น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ

ความสุขของคนท างาน (Healthy 

Workplace Happy for Life)

5.รายงานผลการBMIบุคลากรเป็นรายเดือน

ผลการวิเคราะห์จากแบบส ารวจ

ความสมดุลในชีวิตและความ

ผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรของ

กองการเจ้าหน้าท่ีปีงบประมาณ 

2564

1 รายการข้อมูลศูนย์ความร่วมมือร่วมมือระหว่าง

ประเทศและแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนการพัฒนา

องค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพของศูนย์ความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2564

1 ฉบับ ม.ค 64 P, R, B

รายละเอียดเอกสารแนบหมายเลข 5

PRO
Highlight

PRO
Highlight

PRO
Highlight

PRO
Highlight



ทบทวนแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนหน่วยงานให้เป็นองค์รแห่งสุขภาพ ในรอบ 5 เดือนหลัง

ปีงบประมาณ 2564 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

2/5

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

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

แห่งความสุขท่ีมีคุณภาพของศูนย์ความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ

 2564

แผนการปฏิบัติการฉบับทบทวน



ทบทวนแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนหน่วยงานให้เป็นองค์รแห่งสุขภาพ ในรอบ 5 เดือนหลัง

ปีงบประมาณ 2564 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

3/5

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

3 นโยบายการพัฒนาสถานท่ีท างานน่าอยู่ น่าท างาน 

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างาน

(Healthy Workplace Happy for Life) ของ

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ และค าส่ัง

แต่งต้ังคณะท างานการพัฒนาสถานท่ีท างานน่าอยู่ 

น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของ

คนท างาน (Healthy Workplace Happy for Life

 โดยได้รับการลงนามจากผู้อ านวยการ

2 ฉบับ ต.ค 63 R 1.เกณฑ์การประเมินสถานท่ีท างานน่าอยู่ 

น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ

ความสุขของคนท างาน (Healthy 

Workplace Happy for Life) โดยส านัก

อนามัยส่ิงแวดล้อม

2.คู่มือการด าเนินงานสถานท่ีท างานน่าอยู่ 

น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ

ความสุขของคนท างาน โดยส านักอนามัย

ส่ิงแวดล้อม กรมอนามัย

1.นโยบายการพัฒนาสถานท่ี

ท างานน่าอยู่ น่าท างาน 

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ

ความสุขของคนท างาน(Healthy

 Workplace Happy for Life)

2. ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานการ

พัฒนาสถานท่ีท างานน่าอยู่ 

น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต

และความสุขของคนท างาน 

(Healthy Workplace Happy 

for Life
4 ประกาศวัฒนธรรมองค์กรประจ าหน่วยงาน 

(MOPH to HEALTH ) โดยได้รับการลงนามจาก

ผู้อ านวยการ

1 ฉบับ ม.ค 64 R ประกาศวัฒนธรรมองค์กร ของศูนย์ความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ

ประกาศวัฒนธรรมองค์กรประจ า

หน่วยงาน (MOPH to HEALTH )
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 ล าดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ มาตรการ ประเด็นความรู้ท่ีให้ผู้รับบริการ ผลการด าเนินการ

5 การน าผลเกณฑ์ประเมินสถานท่ีท างานน่าอยู่ 

น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของ

คนท างาน (Healthy Workplace Happy for 

Life) จากคณะกรรมการมาปรับปรุงแก้ไขและ

พัฒนาให้ดีข้ึน และจัด Big Cleaning Day ทุกวันท่ี

 15 ของทุกเดือน (ถ้าตรงกันวันหยุดให้ด าเนินการ

ในวันท าการ)

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

ท างานน่าอยู่ น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิตและความสุขณภาพชีวิตและความสุข

2.เกณฑ์การประเมินสถานท่ีท างานน่าอยู่ 

น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ

ความสุขของคนท างาน (Healthy 

Workplace Happy for Life) โดยส านัก

อนามัยส่ิงแวดล้อม

3.คู่มือ การด าเนินงานสถานท่ีท างานน่าอยู่ 

น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ

ความสุขของคนท างาน โดยส านักอนามัย

ส่ิงแวดล้อม กรมอนามัย

ผลการการพัฒนาตามเกณฑ์

ประเมินสถานท่ีท างานน่าอยู่ น่า

ท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต

และความสุขของคนท างาน 

(Healthy Workplace Happy 

for Life)พร้อมถ่ายรูปเพ่ือดูการ

เปล่ียนแปลงท่ีต้องการแก้ไขและ

พัฒนา

6 ออกก าลังกายยืดเหยียดเหยียดช่วงส้ันๆอย่างน้อย 

5-10 นาที    

ทุกจันทร์-พุธ-ศุกร์ และออกก าลังกายหรือเล่นกีฬา 

อย่างน้อย สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที

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

2. แอโรบิค  3. เวทเทรนน่ิง 4. คีตะมวยไทย 

โดย กองกิจกรรมทางกาย กรมอนามัย

5. BODY COMBAT โดย Les Mills

6. DANCE WORKOUT โดย 

FITSEVENELEVEN

รายงานผลการออกก าลังกายของ

เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน
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 ล าดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ มาตรการ ประเด็นความรู้ท่ีให้ผู้รับบริการ ผลการด าเนินการ

7 ให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย

ส่ิงแวดล้อม และความสมดุลในชีวิตการท างาน 5 

เร่ือง ต่อปี

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

น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ

ความสุขของคนท างาน

2.หุ่นดี สุขภาพดี ง่ายๆ แค่ใช้ 4 พฤติกรรม 

โดย ส านักโภชนาการ กรมอนามัย

3.แก้ปัญหาเร่ืองฟันอย่างไรในช่วงCOVID-19 

โดยส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 

4. ตรวจช่องปากด้วยตนเอง ดูอะไรบ้าง?

โดยส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

5. สาวไทยแก้มแดง ด้วยวิตามินเสริมธาตุ

เหล็กและโฟลิก 

โดย ส านักโภชนาการ กรมอนามัย

ให้ความรู้ด้านสุขภาพผ่าน

ช่องทางต่างๆ (ออนไลน์) และ

การประชุมประจ าเดือนของศูนย์

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

จ านวน 5 เร่ือง

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

กรมสุขภาพจิต

ผลการท าแบบประเมิน

ความเครียด (ST5)

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

โดย ส านักโภชนาการ กรมอนามัย

รายงานผลการตรวจBMIบุคลากร

เป็นรายเดือน

10 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย/ประเมินสมรรถภาพ

ร่างกาย

1 คร้ัง จาก ก.ค. 64

เป็น มี.ค, 64

P, A, B 1.การทดสอบสมรรถภาพ โดย กองกิจกรรม

ทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย

ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
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 ล าดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ มาตรการ ประเด็นความรู้ท่ีให้ผู้รับบริการ ผลการด าเนินการ

11 กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 2 คร้ัง ม.ค และ ก.ค 64 P, A, B สมัครเข้าร่วมกิจกรรมก้าวเท้าใจ Season 3 1.หลักฐานเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้า

ใจซีซ่ัน 3

2.ผลการเข้าร่วมกิจกรรม
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¡ÒÃµÃÇ¨ËÒ¤‹Ò BMI ¢Í§ºØ¤ÅÒ¡ÃÈÙ¹Â�¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È

¤‹ÒBMI ¢Í§à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè ¼‹Ò¹ÍÍ¹äÅ¹� (¤ÅÔ¡) »ÃÐ¨íÒà´×Í¹ àÁ.Â 64

¤‹Òà©ÅÕèÂâ´ÂÃÇÁ 22.36 »¡µÔ
¢ŒÍÁÙÅ ³ ÇÑ¹·Õè 30 àÁÉÒÂ¹ 2564

à¡³±�BMI ¤¹
¨íÒ¹Ç¹¤¹¼ÍÁ 1
¨íÒ¹Ç¹¤¹»¡µÔ 6

¨íÒ¹Ç¹¤¹¹éíÒË¹Ñ¡à¡Ô¹ 3
¨íÒ¹Ç¹¤¹ÍŒÇ¹ 3

ÃÇÁ 13

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




ÍÍ¡¡íÒÅÑ§¡ÒÂÂ×́ àËÂÕÂ´àËÂÕÂ´ª‹Ç§ÊÑé¹æÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 5-10 ¹Ò·Õ 
·Ø¡¨Ñ¹·Ã�-¾Ø¸-ÈØ¡Ã� áÅÐÍÍ¡¡íÒÅÑ§¡ÒÂËÃ×Í¡ÕÌÒ 

ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂÊÑ»´ÒË�ÅÐ 5 ÇÑ¹ ÇÑ¹ÅÐ 30 ¹Ò·Õ

หมายเหต:ุ ทาํกิจกรรมนีใ้นช่วง 2 อาทิตยแ์รกของเดือนเมษายน หลงัจากนัน้ไมไ่ดด้าํเนินการ

เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีWFHและหลีกเล่ียงการแพรก่ระจายไวรสัโคโรนา (COVID-19)



¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¨Ñ́ ÍÒËÒÃà¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾

ÍÒËÒÃ¡ÅÒ§ÇÑ¹
ä¡‹à·ÍÃÔÂÒ¡Ô 180 Kcal
¼Ñ¡µŒÁ 40 Kcal
ÊŒÁ 2 ÅÙ¡ 78 Kcal 

¡ÒÃ»ÃÐªØÁÈÙ¹Â�¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È¤ÃÑé§·Õè 7/2564 
ÇÑ¹·Õè 30 àÁÉÒÂ¹ 2564 àÇÅÒ 09.30 - 14.00 ¹.

ÍÒËÒÃÇ‹Ò§áÅÐà¤Ã×èÍ§´×èÁ
¹éíÒà»Å‹Ò 0 Kcal
¢¹Á¨Õº 4 ÅÙ¡ 160 Kcal

·Ñé§ËÁ´ 4580 Kcal ä´ŒÊÒÃÍÒËÒÃ¤Ãº¶ŒÇ¹ÊíÒËÃÑºÁ×éÍ¡ÅÒ§ÇÑ¹
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รายงานติดตามกํากับผลการดําเนินงานตามแผนการขับเคล่ือน 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ  

ประจําเดือน เมษายน 2564 
ผลการดําเนินงานตามแผนการขับเคล่ือนการดําเนินงานเบิกจายงบประมาณ 

ที่ กิจกรรม / ขั้นตอน 

เปาหมาย 

(หนวย

นับ) 

ระยะเวลา 

เริ่มตน – สิ้นสุด 
มาตรการ ผลการดําเนินงาน 

1 จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานติดตาม

เรงรัดการเบิกจายงบประมาณประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

ระหวาง ผูบริหารกรมอนามัย ผูอํานวยการ

และบุคลากรศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ

- Regulation and Legislation :มาตรการ

เพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ

รายจายประจาํป

☑ ดําเนินการแลว

หลักฐานสามารถดูไดที่เว็บไซดศูนยความรวมมือระหวางประเทศ

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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ที่ กิจกรรม / ขั้นตอน 

เปาหมาย 

(หนวย

นับ) 

ระยะเวลา 

เริ่มตน – สิ้นสุด 
มาตรการ ผลการดําเนินงาน 

2 จัดทํารายงานติดตามการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด รอยละของการเบิกจาย

งบประมาณประจําเดือน *ติดตามการ

ดําเนินงานตามแผนขับเคล่ือนฯ* (ขึ้น

เว็บไซตหนวยงานภายในวันที ่10 ของ

เดือนถัดไป) 

6 คร้ัง 1 ม.ค. 64 ถึง 

31 ก.ค. 64 

- Advocate มาตรการขบัเคล่ือนการ

ดําเนินงานรอยละของการเบิกจาย

งบประมาณ

☑ คร้ังที่ 1 ม.ค. 2564 ดําเนินการแลว รายละเอียดตามรายงานการประชุม ศรป. คร้ังที่ 4/2564 เมื่อ

วันที่ 28 ม.ค. 64 วาระที 5.1.3

☑ คร้ังที่ 2 ก.พ. 2564 ดําเนินการแลว รายละเอียดตามรายงานการประชุม ศรป. คร้ังที่ 5/2564 เมื่อ

วันที่ 24 ก.พ. 64 วาระที 5.1.3

☑ คร้ังที่ 3 มี.ค 2564 ดําเนินการแลว รายละเอยีดตามรายงานการประชุม ศรป. คร้ังที่ 6/2564 เมื่อ

วันที่ 29 มี.ค.64 วาระที ่5.1.3

☑ คร้ังที่ 4 เม.ย. 2564 ดําเนินการแลว รายละเอียดตามรายงานการประชุม ศรป. คร้ังที่ 7/2564

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.64 วาระที่ 5.1.3

หลักฐานสามารถดูไดที่เว็บไซดศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ดาวนโหลดLink 

3 จัดทํารายงานผลติดตามเรงรัดการ

เบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) (ขึ้น

เว็บไซตหนวยงานภายในวันที ่20 ของ

ทุกเดือน) 

12 คร้ัง 1 ต.ค. 63 ถึง 

31 ก.ค. 64 

- Partnership มาตรการสรางการมีสวนรวม

ระหวาง ผูบริหารกรมอนามัย ผูอํานวยการ

และบุคลากรศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ

- Advocate มาตรการขบัเคล่ือนการ

ดําเนินงานรอยละของการเบิกจาย

งบประมาณ

☑ ดําเนินการแลว ต.ค. 2563 – เม.ย. 2564 รวม 7 คร้ัง

หลักฐานสามารถดูไดที่เว็บไซดศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ดาวนโหลดLink

https://cicold.anamai.moph.go.th/main.php?filename=summary_cicmeeting
https://cicold.anamai.moph.go.th/main.php?filename=pay2564
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ที่ กิจกรรม / ขั้นตอน 

เปาหมาย 

(หนวย

นับ) 

ระยะเวลา 

เริ่มตน – สิ้นสุด 
มาตรการ ผลการดําเนินงาน 

4 จัดทํารายงานผลการประชุม

คณะทํางานติดตามเรงรัดการเบิกจาย

งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564  (ขึ้นเว็บไซตหนวยงานภายใน

วันที่ 20 ของทุกเดือน) 

12 คร้ัง 1 ต.ค. 63 ถึง 

31 ก.ค. 64 

- Advocate มาตรการขบัเคล่ือนการ

ดําเนินงานรอยละของการเบิกจาย

งบประมาณ

☑ ดําเนินการแลว ต.ค. 2563 – เม.ย. 2564 รวม 7 คร้ัง

หลักฐานสามารถดูไดที่เว็บไซดศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ดาวนโหลดLink

5 จัดทําประกาศมาตรการ และแผนการ

ขับเคล่ือนการดําเนินงานตัวชี้วัดที ่2.3 

รอยละการเบิกจายงบประมาณ 

1 ฉบับ 1 – 28 ก.พ. 64 - Advocate มาตรการขบัเคล่ือนการ

ดําเนินงานรอยละของการเบิกจาย

งบประมาณ

☑ ดําเนินการแลว ก.พ. 2564

หลักฐานสามารถดูไดที่เว็บไซดศูนยความรวมมือระหวางประเทศ หัวขอคํารับรองการปฏิบัติราชการ

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

ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวนโหลดLink

https://cicold.anamai.moph.go.th/main.php?filename=pay2564
https://cicold.anamai.moph.go.th/main.php?filename=KPI64
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ที่ กิจกรรม / ขั้นตอน 

เปาหมาย 

(หนวย

นับ) 

ระยะเวลา 

เริ่มตน – สิ้นสุด 
มาตรการ ผลการดําเนินงาน 

วิเคราะหและทบทวนมาตรการ และ

แผนการขับเคล่ือนการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละการเบิกจาย

งบประมาณ รอบ 5เดือนหลัง 

1 ฉบับ 1-30 เม.ย. 64

- Advocate มาตรการขบัเคล่ือนการ

ดําเนินงานรอยละของการเบิกจาย

งบประมาณ

☑ ดําเนินการแลว เม.ย. 2564

ดาวนโหลดLink

6 จัดใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรู หรือสรุป 

onepage ถึงประเด็นความรู เกี่ยวกับ

ระเบียบ วิธีการเบิกจายงบประมาณ 

ทุกประเภทคาใชจาย ของบุคลากรที่

ไดรับมอบหมายใหเขารวมประชุม 

อบรม ที่จัดขึ้นโดยกรมอนามัย หรือ

หนวยงานภายนอก หรือชองทางอื่นๆ 

1 คร้ัง 

2 คร้ัง 

1 – 28 ก.พ. 64 

1 – 31 ก.ค. 64 

- Build Capacity มาตรการใหความรู ดาน

แผนปฏิบัติงาน แนวทางในการดําเนินการ

เบิกจายงบประมาณ คูมือตรวจสอบใบสําคัญ

การเบิกจาย หลักเกณฑการเบิกจายคาใชจาย

ตามประเภทรายจาย ใหเปนปจจุบัน

☑ ดําเนินการแลว ก.พ. 2564 ในเวทีประชุม ศรป. คร้ังที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 64 วารที 5.1.3

โดยแลกเปล่ียนเรียนรูในหัวขอ : คูมือขั้นตอนการปฏบิัติงานกระบวนการการยมืเงิน ใชหนี้เงินยืมและ

เบิกคืนเงินทดรองราชการ หลักฐานสามารถดูไดที่เว็บไซดศูนยความรวมมือระหวางประเทศ หัวขอคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 .> 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ

> ประเด็นแลกเปล่ียนเรียนรู 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
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รายงานผลการวิเคราะห (รอบ5 เดือนหลัง) 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 

>>Assessment

ปญหาท่ีพบ

รอยละของผลการเบิกจายรายไตรมาส ต่ํากวาเปาหมายท่ี กรมอนามัยกําหนด 

ท่ีมาของปญหา  

1. กรมอนามัยกําหนดมาตรการสําคัญ เรงรัดผลการเบิกจายงบประมาณ รายจายประจํา ซ่ึงไมสอดคลอง

กับเงินงบประมาณท่ีโอนใหแกหนวยงาน กลาวคือ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศไดรับการจัดสรรงบประมาณ

ภาพรวมทุกรายงบ วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรท้ังสิ้น จํานวน 1,155,100.00 บาท กรมอนามัยโอนจัดสรร

งบประมาณใหแกหนวยงาน จํานวน2 ครั้ง รวมเปนเงินจํานวน 780,000.00 บาท คิดเปน 71.94 % ของงบท่ีไดรับ

จัดสรรท้ังหมด การดําเนินงานในไตรมาส 3 ซ่ึงกรมอนามัยกําหนดเปาหมายการใชจายงบประมาณไวท่ี 79% หาก

แบงเปนประเภทรายงบพบวา (1) งบดําเนินงาน วงเงินงบประมาณจํานวน 1,104,100.00 บาท ไดรับจัดสรรสะสม

สําหรับการดําเนินงานไตรมาส 3 จํานวน 780,000.00 บาท คิดเปน 70.65 % จากวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับ

จัดสรร ซ่ึงต่ํากวาเปาหมายการใชจายงบประมาณของกรมอนามัยกําหนดในไตรมาส 3 (79%)  (2) งบลงทุน ไดรับ

จัดสรรเงินลงทุนเหลือจาย เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 3 เครื่อง วงเงิน

งบประมาณ จํานวน 51,000 บาท กําหนดระยะเวลาดําเนินงานเบิกจายภายใน 1 เดือนหลังจากท่ีไดรับจัดสรร 

(มี.ค. 64) ท้ังนี้หนวยงานไดวางแผนการใชจายเงินงบประมาณตามท่ีไดรับจัดสรรภายใตวงเงินงบประมาณภาพรวม

ท้ังป และกําหนดแผนตามเปาหมายการเบิกจายเงินงบประมาณรายเดือนท่ีกรมอนามัยวางไวเปนสําคัญ 

2. สภาพแวดลอมภายนอกท่ีไมสามารถคาดการณ หรือควบคุมได เชน การแพรระบาดของโรคติดเชื้อ โค

วิด 19  นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย หรือระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการเบิกคาใชจายในการจัดงานฝกอบรม 

ประชุม ไมสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน 

3. ภารกิจของหนวยงานมีความจําเพาะ สงผลใหการเพ่ิมกิจกรรมหรือความถ่ีในการจัดประชุมอบรม ใน

สถานการณการระบาดของโครติดเชื้อ โควิด 19 มีจํากัด 

สํารวจสภาพปจจุบัน 

รอยละของผลการเบิกจายงบประมาณของหนวยงานทุกประเภทรายงบ ทุกรายไตรมาส หนวยงานมีการ

จัดทําแผนการเบิกจายเงินงบประมาณ ภายใตวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรภาพรวมท้ังป และวางแผนใหเปนไป

ตามเปาหมายการเบิกจายงบประมาณ รายไตรมาส ท่ีกรมอนามัยกําหนดอยางเครงครัด โดยกรมอนามัยมีนโยบาย

การโอนเงินงบประมาณใหแกหนวยงาน ต่ํากวาเปาหมายการเบิกจายท่ีกรมอนามัยวางไว ท้ังนี้หนวยงานมีการปรับ

แผนการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับนโยบายและวงเงินท่ีไดรับจัดสรรเปนรายไตรมาส เพ่ือใหทันตอสถานการณท่ี

เปลี่ยนแปลงไป เชน สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 มติเรงรัดการเบิกจายของรัฐบาล และกรม

อนามัย ซ่ึงมีผูบริหารหนวยงานและบุคลากรใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตามแผนอยางเครงครัด อีกท้ังผูบริหาร

ใหความสําคัญ ติดตาม เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว ผานคณะกรรมการเรงรัดการ

รายละเอียดเอกสารแนบหมายเลข 7



หน้าท่ี : 2

ศนูย์ความร่วมมือระหวา่งประเทศ กรมอนามยั

เบิกจายประจําหนวยงาน รายงานติดตามเรงรัดการเบิกจาย รบจ.1 และการประชุมประจําเดือนของหนวยงาน แต

ผลการเบิกจายงบประมาณยังคงต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนด 

เปาหมาย 

รอยละของผลการเบิกจายเปนไปตามเปาหมายท่ีกรมอนามัยกําหนดทุกรายไตรมาส 

การวิเคราะห (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strengths : S) 

1. ผูบริหารหนวยงานและบุคลากรใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตามแผนอยางเครงครัด

2. บุคลากรมีความรูความสามารถเชี่ยวชาญดานกฎระเบียบและปฏิบัติงานอยางเครงครัด

3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยเพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสะดวกในการ เชื่อมโยง

ขอมูลระหวางหนวยงาน (DOC และ D-Fin) 

4. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรเขารับการฝกอบรม ประชุม ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานดานงบประมาณ

การเงิน และพัสดุ อยางสมํ่าเสมอ 

5. หนวยงานมีการจัดทําแผนการเบิกจายเงินงบประมาณตามท่ีกรมอนามัยวางไว กําหนดเปาหมาย

ระยะเวลาชัดเจน และมีกํากับติดตาม เรงรัดการเบิกจายงบประมาณเปนประจําทุกเดือน 

จุดออน (Weaknesses : W) 

1. กิจกรรมจัดอบรม ประชุม ดานพัฒนาทักษะความสามารถบุคลากรในดานภาษาตางประเทศ มีขอจํากัด

เรื่องคุณสมบัติของผูเขารวมคอนขางหายาก จึงมีผูเขารวมประชุมไมเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว 

โอกาส (Opportunities :O) 

1. หนวยงานวางแผนเงินงบประมาณใหแกบุคลากรในหนวยงาน มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานของตนเอง 

2. แนวทาง มาตรการเรงรัดการเบิกจายเงินกรมอนามัย ท่ีไดกําหนดเปาหมายผลการเบิกจายรายไตรมาส

รายปทําใหหนวยงานเกิดการกระตือรือรนและมีเปาหมายในการทํางานท่ีชัดเจน 

3. หนวยงานมีสัมพันธอันดีกับกองคลังและเครือขายดานการเงินและ พัสดุกับหนวยงานภายนอก ซ่ึงชวย

เอ้ือประโยชนในการทํางานใหลุลวงไดดี 

อุปสรรค (Threats : T) 

1. สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 สงผลใหรูปแบบการจัดกิจกรรมเปลี่ยนไป การ

เบิกจายไมเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว 

2. การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานบอยครั้ง

3. มาตรการเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ ของกรมอนามัย ท่ีไดกําหนดเปาหมายผลการเบิกจายราย

ไตรมาส รายปท่ีผันแปรตามสถานการณประเทศและโลก สงผลใหหนวยงานมีการปรับแผนบอยครั้ง

4. การจัดสรรเงินงบประมาณท่ีไมเต็มวงเงินตามท่ีไดรับอนุมัติแผนงบประมาณ ไมสอดคลองกับเปาหมาย

และมาตรการเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีกรมอนามัยกําหนด 
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การวิเคราะห Assessment องคประกอบ 3 ดาน 

1. ดานผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินงาน

1.1 ผลผลิตผลลัพธระดับ T (Trends) แนวโนม

ตารางรอยละผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 (รอบ6เดือนแรก) 

จากแผนภูมิท่ี 1 พบวาผลลัพธของรอยละการเบิกจายงบประมาณสะสมในภาพรวมทุกรายงบของ

หนวยงานปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสท่ี 1-3 ต่ํากวาเปาหมายท่ีวางไว และไตรมาสท่ี 4 เปนไปตามเปาหมาย

ท่ีวางไว สวนปงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 1 -2 ผลเบิกจายต่ํากวาเปาหมายท่ีวางไว ซ่ึงมีแนวโนมเบิกจายลดลง 

ภาพรวม
งบ

ดําเนินงาน งบลงทุน ภาพรวม
งบ

ดําเนินงาน งบลงทุน ภาพรวม
งบ

ดําเนินงาน งบลงทุน ภาพรวม
งบ

ดําเนินงาน งบลงทุน
ปี 2563 เป้าหมาย 33  33  33  55  55  55  84  84  84  100  100  100  

ผลเบิกจ่าย 8  16  -  12  24  -  69  40  100  100  97  100  
ปี 2564 เป้าหมาย 32  32  29  55  55  61  84  84  90  100  100  100  

ผลเบิกจ่าย 24  25  -  43  40  100  -  -  -  -  -  -  

ปีงบ
ประมาณ

เป้าหมาย*
/ผลการ

เบิกจ่าย**

ไตรมาสที� 1 ไตรมาสที� 2 ไตรมาสที� 3 ไตรมาสที� 4

 33 

 8  

 32 
 24 

 55 

 12 

 55 
 43 

 84 

 69 

 84 

 -   

 100  100  100 

 -    -

 20

 40

 60

 80

 100

 120

เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย 

ปี 2563 ปี 2564 

แผนภูมิที่ 1 :  ร้อยละผลการเบกิจ่ายงบประมาณ ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ถงึ พ.ศ. 2564 (6เดือนแรก): ภาพรวม 

ไตรมาสท่ี 1  ภาพรวม 

ไตรมาสท่ี 2 ภาพรวม 

ไตรมาสท่ี 3 ภาพรวม 

ไตรมาสท่ี 4 ภาพรวม 
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จากแผนภูมิท่ี 2 พบวาผลลัพธของรอยละการเบิกจายงบประมาณสะสมงบดําเนินงานของหนวยงาน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสท่ี 1-4 ต่ํากวาเปาหมายท่ีวางไว สวนปงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 1 -2 ผล

เบิกจายต่ํากวาเปาหมายท่ีวางไว ซ่ึงมีแนวโนมเบิกจายลดลง 

 
จากแผนภูมิท่ี 3 พบวาผลลัพธของรอยละการเบิกจายงบประมาณสะสมงบดําเนินงานของหนวยงาน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 -2 ผลการเบิกจายยังไมเปนไปตามเปาหมายเนื่องจากรอการจัดสรร

งบประมาณ และเปนการดําเนินการในภาพรวมของกรมอนามัย โดยหนวยงานไดรับเงินลงทุนเพ่ือ จัดซ้ือรถยนต

ราชการ จํานวน 1 คัน สงผลใหไมสามารถบริหารจัดการเวลาไดคลองตัว ไตรมาสท่ี 3 และไตรมาสท่ี 4 หนวยงานมี

ผลเบิกจายสูงกวาเปาหมายท่ีวางไว สวนปงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 1 ผลเบิกจายต่ํากวาเปาหมายท่ีวางไว และ

ไตรมาส 2 ผลการเบิกจายสูงกวาเปาหมาย ซ่ึงมีแนวโนมเบิกจายเพ่ิมข้ึน 

 

 

 33  

 16  
 32  

 25  

 55  

 24  
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 40  
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 40  

 84  
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 100   97   100  

 -     -
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 120

เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย 

ปี 2563 ปี 2564 

แผนภูมิที่ 2 :  ร้อยละผลการเบกิจ่ายงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ถงึ พ.ศ. 2564 (6เดือนแรก): งบดาํเนินงาน 

ไตรมาสท่ี 1  งบดําเนินงาน 

ไตรมาสท่ี 2 งบดําเนินงาน 

ไตรมาสท่ี 3 งบดําเนินงาน 

ไตรมาสท่ี 4 งบดําเนินงาน 

 33  
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 100  
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เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย 

ปี 2563 ปี 2564 

แผนภูมิที่ 3 :  ร้อยละผลการเบกิจ่ายงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ถงึ พ.ศ. 2564 (6เดือนแรก): งบลงทนุ 

ไตรมาสท่ี 1  งบลงทนุ 

ไตรมาสท่ี 2 งบลงทนุ 

ไตรมาสท่ี 3 งบลงทนุ 

ไตรมาสท่ี 4 งบลงทนุ 
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1.2 ผลผลิตผลลัพธระดับ Le (Level) ของผลการดําเนินการในปจจุบัน  

ภาพรายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ รบจ.1 (15 มี.ค. 64) 

คลิ๊กดาวนโหลด 

จากแผนภูมิท่ี 4 รอยละผลการเบิกจายงบประมาณ ป พ.ศ. 2564 (รอบ 6เดือนแรก) :ภาพรวม 

(งบดําเนินงาน และงบลงทุน) พบวาผลิตผลลัพธการดําเนินงานสะสม รอยละ 42.86 ซ่ึงต่ํากวาเปาหมายท่ีวางไวท่ี

รอยละ 55. ซ่ึงหนวยงานมีการควบคุมกํากับติดตามเพ่ือเรงรัดการเบิกจายใหเปนไปตามเปาหมาย โดยมีการประชุม

คณะกรรมการเรงรัดการเบิกจายประจําหนวยงาน และมีการรายงานติดตามเรงรัดผลการเบิกจาย รบจ.1 เปน

ประจําทุกเดือน รวมถึงจัดใหมีการปรับแผนทุกรายไตรมาส หรือตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณแวดลอม

ปจจุบัน 

9 
19 

32 40 48 55 
64 

74 
84 92 96 100 

 2.79  10.49 
 23.67  27.43  34.61  42.86 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แผนภมิูที่ 4  ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564  (รอบ 6เดือนแรก) :
ภาพรวม 

เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2564/download?id=68975&mid=32798&mkey=m_document&lang=th&did=17343
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2564/download?id=68975&mid=32798&mkey=m_document&lang=th&did=17343
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2. ดานผูมีสวนไดสวนเสีย วิเคราะหความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน โดยแบงออกเปน

3 กลุม คือ 1) ผูบริหารกรมอนามัย 2) ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ และ3 ) บุคลากรศูนยความ

รวมมือระหวางประเทศ ท้ังนี้หนวยงานไดมีการสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ผานการประชุมรายงานติดตาม

ผลการเบิกจายงบประมาณในระดับกรม และระดับหนวยงาน เปนประจําทุกเดือน เพ่ือใหรับรูถึงสถานการณ 

ประเด็นปญหา และวางแผนการเบิกจายงบประมาณ ใหบรรลุความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม โดย

สามารถแบงความหวังตามกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ดังตอไปนี้ 

2.1 ผูบริหารกรมอนามัย จากหนังสือกรมอนามัย ท่ี สธ 0903.02/ 7756 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 

2563 กําหนดแนวทางในการดําเนินการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2564 และท่ี สธ 0903.02/ว7726 ลงวันท่ี 24 

พฤศจิกายน 2563 ขอแกไขเปาหมายการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีการจัดการประชุมกรมอนามัยทุก

วันอังคาร สัปดาหท่ี 2 ของเดือน แสดงใหเห็นวาผูบริหารกรมอนามัย มีความคาดหวังใหผลการเบิกจายงบประมาณ

สะสมภาพรวมทุกรายงบ ทุกรายไตรมาส ใหบรรลุเปาหมายการใชจายงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ของหนวยเปนไปตามมาตรการการคลังดานการใชจายภาครัฐ ท่ีสํานักงานงบประมาณกําหนด 

2.2 ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  หนวยงานมีการจัดประชุมกํากับ ติดตามผลการ

ปฏิบัติงานของหนวยงาน ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาหท่ี 4 ของเดือน และจัดการประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัด

การเบิกจาย เปนประจําทุกเดือน แสดงใหเห็นวาผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ มีความคาดหวัง

ใหผลการเบิกจายงบประมาณสะสมภาพรวมทุกรายงบ ทุกรายไตรมาส ใหบรรลุเปาหมายการใชจายงบประมาณ

รายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแนวทางและเปาหมายท่ีกรมอนามัยกําหนด 

2.3 บุคลากรศูนยความรวมมือระหวางประเทศ รับทราบแนวทาง เปาหมายการเบิกจายงบประมาณ

จากผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ เปนประจําทุกเดือนผานการประชุมกํากับ ติดตามผลการ

ปฏิบัติงานของหนวยงาน ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาหท่ี 4 ของเดือน และใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตามแผนท่ี

หนวยงานวางไวอยางเครงครัด แสดงใหเห็นวาบุคลากรศูนยความรวมมือระหวางประเทศ มีความคาดหวังท่ีจะ

ดําเนินงานตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จตามแผนท่ีวางไว  ถึงแมปจจุบันหนวยงานจะยังไมสามารถเบิกจาย

ไดตามแผน เนื่องดวยสถานการณความไมแนนอนของการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ท่ีมีผลกระทบ

ตอการจัดโครงการฝกอบรมตางๆ ทําใหตองมีการปรับแผนในการเบิกจายงบประมาณตามสถานการณ ท่ีเกิดข้ึน

บุคลากรทุกทานใหความรวมมือและมีสวนรวมในการหาแนวทางพัฒนาการดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตาม

แผนท่ีวางไว อยางเครงครัด 

3. ดานขอมูลวิชาการและอ่ืนๆ หนวยงานจัดใหมีขอมูลวิชาการ ดานการใหความรูใหผูรับบริการ ไดแก

ผูบริหาร และบุคลากรศูนยความรวมมือทุกทาน โดยการเผยแพรกฎ ระเบียบ แนวทาง ท่ีสนับสนุน ใหหนวยงานมี

ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2564 ไดตามเปาหมายท่ีวางแผน ในทุกรายงบ และรายไตรมาส ผาน

รูปแบบหนังสือแจงเวียน ติดบอรดประชาสัมพันธ ประกาศ ลงเอกสารเผยแพรในเว็บไซดหนวยงาน และการประชุม

กํากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาหท่ี 4 ของเดือน อยางสมํ่าเสมอ 
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>> Advocacy

จากการวิเคราะหองคประกอบ ท้ัง 3 ดาน พบวาดานผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินงาน ผลผลิต

ผลลัพธระดับ T (Trends) แนวโนม ยอนหลัง 1 ปงบประมาณ หนวยงานมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานไดตาม

เปาหมายท่ีกรมอนามัยกําหนดในรายไตรมาสท่ี 3 – 4 อาจเนื่องมาจากไดรับจัดสรรวงเงินงบประมาณเพ่ือ

ดําเนินงานเต็มวงเงินงบประมาณภาพรวมท้ังป และปรับแผนการดําเนินงานไดทันตามสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง 

สวนผลผลิตผลลัพธระดับ Le (Level) ของผลการดําเนินการในปจจุบัน หนวยงานยังไมสามารถเบิกจายไดตามแผน

ท่ีวางไว เนื่องดวยสถานการณความไมแนนอนของการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ท่ีมีผลกระทบตอ

การจัดโครงการฝกอบรมตางๆ ทําใหตองมีการปรับแผน ปรับรูปแบบกิจการรม ในการเบิกจายงบประมาณตาม

สถานการณท่ีเกิดข้ึน ท้ังนี้บุคลากรในหนวยงาน ใหความรวมมือและมีสวนรวมในการหาแนวทางแกไข และ

พัฒนาการดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนท่ีวางไว อยางเครงครัด เพ่ือกํากับติดตาม และเรงรัดการ

เบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2564 ใหเปนไปตามเปาหมายกรมอนามัย ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ จึง

ไดสื่อสารประเด็นความรู มาตรการ และแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ดังนี้ 

ความรูใหผูรับบริการ 

ท่ี ชื่อประเด็นความรู เหตุผล กลุมเปาหมาย 

1 แนวทางในการดําเนินการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 

2564  (หนังสือกรมอนามัยท่ี สธ 0903.02/ 7756 

ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 และท่ี สธ 0903.02/

ว7726 ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2563) 

เพ่ือใหผูบริหารและบุคลากรของหนวยงาน มี

เปาหมายและแนวทางการดําเนินงานในทิศทาง

เดียวกัน กระตุนใหเกิดความตระหนักรูใน

เปาหมายความสําเร็จรวมกัน 

ผูบริหารและบุคลากร

ศูนยความรวมมือ

ระหวางประเทศ 

2 แผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

ประจําป 2564  

เพ่ือใหผูบริหารและบุคลากรของหนวยงาน มี

แผนการดําเนินงานท่ีชัดเจน และเปนเครื่องมือ

ขับเคล่ือน ติดตาม ผลการเบิกจายงบประมาณ  

ผูบริหารและบุคลากร

ศูนยความรวมมือ

ระหวางประเทศ 

3 คูมือตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจาย (กองคลัง กรม

อนามัย) 

เพ่ือใหผูบริหารและบุคลากรของหนวยงานทราบ

ถึงกฎ ระเบียบ ในการเบิกจายคาใชจายในการจัด

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง  

4 หลักการเบิกคาใชจายกรณียกเลิกหรือเล่ือนการ

เดินทางไปราชการ การจัดฝกอบรม การจัดงาน 

และการจัดประชุมระหวางประเทศ อันเปนผลสืบ

เนืองจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโร

นา 2019  (หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี 

กค 0408.04/ว35 ลงวันท่ี 2 มีนาคม 2563) 

เพ่ือใหผูบริหารและบุคลากรของหนวยงานทราบ

ถึงกฎ ระเบียบ ในการเบิกจายคาใชจายในการจัด

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และ

ทันตอสถานการณท่ีเปล่ียนแปลง 

5 หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนในการประชุมผาน

ส่ืออิเล็กทรอนิกส (หนังสือกระทรวงการคลัง ดวน

ท่ีสุด ท่ี กค 0408.05/ว55 ลงวันท่ี 24 มีนาคม 

2563) 

เพ่ือใหผูบริหารและบุคลากรของหนวยงานทราบ

ถึงกฎ ระเบียบ ในการเบิกจายคาใชจายในการจัด

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และ

ทันตอสถานการณท่ีเปล่ียนแปลง 
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ศนูย์ความร่วมมือระหวา่งประเทศ กรมอนามยั

ทบทวนมาตรการขับเคล่ือนการดําเนินงานเบิกจายงบประมาณ 

แนวทาง มาตรการ หลักการ/เหตุผลกําหนดมาตรการ 

Partnership มาตรการสรางการมีสวนรวมระหวาง ผูบริหารกรมอนามัย

ผูอํานวยการ และบุคลากรศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ  

เพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสีย รับรู ตระหนัก ถึงผลสําเร็จ

ของการดําเนินงาน เปาหมายผลการเบิกจายเงิน

งบประมาณ ท่ีกรมอนามัยกําหนด รวมกัน 

Regulation and 

Legislation 

มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจาย

ประจําป 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ 

Advocate มาตรการขับเคล่ือนการดําเนินงานรอยละของการเบิกจาย

งบประมาณ 

เพ่ือชี้นําใหบุคลากร รับรู ถึงเปาหมาย สถานการณ

เดียวกัน เพ่ือเรงรัด และติดตามการดําเนินงานตาม

มาตรการ นําไปสูความสําเร็จรวมกัน 

Build Capacity มาตรการใหความรู ดานแผนปฏิบัติงาน แนวทางในการ

ดําเนินการเบิกจายงบประมาณ คูมือตรวจสอบใบสําคัญ

การเบิกจาย หลักเกณฑการเบิกจายคาใชจายตามประเภท

รายจาย ใหเปนปจจุบัน  

เพ่ือถายทอดประเด็นความรู ส่ือสาร ใหบุคลากร 

ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ 

รวมท้ังเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาบุคลากร ในทุกระดับ

ใหดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย แผนการดําเนินงาน 

และนํามาซ่ึงผลการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามท่ี

กรมอนามัยวางไว 

>> Management and Governance

ทบทวน/ปรับปรุง แผนการขับเคล่ือนการดําเนินงานเบิกจายงบประมาณ

ที่ กิจกรรม / ขั้นตอน 
เปาหมาย 

(หนวยนับ) 

ระยะเวลา 

เริ่มตน – สิ้นสุด 
มาตรการ ประเด็นความรู 

1 จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานติดตาม

เรงรัดการเบิกจายงบประมาณประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

รวมระหวาง ผูบริหารกรมอนามัย

ผูอํานวยการ และบุคลากรศูนยความ

รวมมือระหวางประเทศ

- Regulation and Legislation :

มาตรการเพิ่มประสิทธภิาพการใชจาย

งบประมาณรายจายประจําป

- แนวทางในการ

ดําเนินการ

เบิกจาย

งบประมาณ พ.ศ.

2564

2 จัดทํารายงานติดตามการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด รอยละของการเบิกจาย

งบประมาณประจําเดือน *ติดตามการ

ดําเนินงานตามแผนขับเคล่ือนฯ* (ขึ้น

เว็บไซตหนวยงานภายในวันที ่10 ของ

เดือนถัดไป) 

6 คร้ัง 1 ม.ค. 64 ถึง 

31 ก.ค. 64 

- Advocate มาตรการขบัเคล่ือนการ

ดําเนินงานรอยละของการเบิกจาย

งบประมาณ

3 จัดทํารายงานผลติดตามเรงรัดการ

เบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) (ขึ้น

เว็บไซตหนวยงานภายในวันที ่20 ของ

ทุกเดือน) 

12 คร้ัง 1 ต.ค. 63 ถึง 

31 ก.ค. 64 

- Partnership มาตรการสรางการมีสวน

รวมระหวาง ผูบริหารกรมอนามัย

ผูอํานวยการ และบุคลากรศูนยความ

รวมมือระหวางประเทศ

- Advocate มาตรการขบัเคล่ือนการ

ดําเนินงานรอยละของการเบิกจาย

งบประมาณ
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ศนูย์ความร่วมมือระหวา่งประเทศ กรมอนามยั

ที่ กิจกรรม / ขั้นตอน 
เปาหมาย 

(หนวยนับ) 

ระยะเวลา 

เริ่มตน – สิ้นสุด 
มาตรการ ประเด็นความรู 

4 จัดทํารายงานผลการประชุม

คณะทํางานติดตามเรงรัดการเบิกจาย

งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564  (ขึ้นเว็บไซตหนวยงานภายใน

วันที่ 20 ของทุกเดือน) 

12 คร้ัง 1 ต.ค. 63 ถึง 

31 ก.ค. 64 

- Advocate มาตรการขบัเคล่ือนการ

ดําเนินงานรอยละของการเบิกจาย

งบประมาณ

5 จัดทําประกาศมาตรการ และแผนการ

ขับเคล่ือนการดําเนินงานตัวชี้วัดที ่2.3 

รอยละการเบิกจายงบประมาณ 

1 ฉบับ 1 – 28 ก.พ. 64 - Advocate มาตรการขบัเคล่ือนการ

ดําเนินงานรอยละของการเบิกจาย

งบประมาณ

6 จัดใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรู หรือสรุป 

onepage ถึงประเด็นความรู เกี่ยวกับ

ระเบียบ วิธีการเบิกจายงบประมาณ 

ทุกประเภทคาใชจาย ของบุคลากรที่

ไดรับมอบหมายใหเขารวมประชุม 

อบรม ที่จัดขึ้นโดยกรมอนามัย หรือ

หนวยงานภายนอก หรือชองทางอื่นๆ 

2 คร้ัง คร้ังที่ 1 (ก.พ. 64) 

คร้ังท่ี 2 (ก.ค. 64) 

- Build Capacity มาตรการใหความรู

ดานแผนปฏิบัติงาน แนวทางในการ

ดําเนินการเบิกจายงบประมาณ คูมือ

ตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจาย

หลักเกณฑการเบิกจายคาใชจายตาม

ประเภทรายจาย ใหเปนปจจุบัน

ขอมูลหลักฐานประกอบ 

1. รายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ รบจ.1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวนโหลด

2. รายงานแผนผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวนโหลด

3. หนังสือกรมอนามัย ท่ี สธ 0903.02/ 7756 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 กําหนดแนวทางในการดําเนินการ

เบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2564 และท่ี สธ 0903.02/ว7726 ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 ขอแกไขเปาหมายการ

เบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวนโหลด

4. รายงานการประชุมประจําเดือน ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจําป 2564 ดาวนโหลด

5. แผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจําป 2564  ดาวนโหลด

6. คูมือตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจาย ดาวนโหลด

7. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0408.04/ว35 ลงวันท่ี 2 มีนาคม 2563 หลักการเบิกคาใชจายกรณี

ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหวางประเทศ อันเปนผล

สืบเนืองจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ดาวนโหลด

8. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0408.05/ว55 ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2563 หลักเกณฑการเบิก

คาตอบแทนในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ดาวนโหลด

https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2564?textSearch=&category=1523
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2564?textSearch=&category=1525
https://cic.jigsawgroups.work/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_1/2_3/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%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%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%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%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%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.%202564.pdf
https://cic.jigsawgroups.work/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_1/2_3/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%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%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%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%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%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.%202564.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-cicmeeting
https://cic.anamai.moph.go.th/th/annual-action-plan-for-the-fiscal-year-2018?textSearch=&category=1699
https://finance.anamai.moph.go.th/download/download2016/finance/คู่มือตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่าย.pdf
http://61.19.50.59/audit/Centers/RegulationDetail.aspx?regulationno=1&regulationtpyeno=2
http://61.19.50.59/audit/Centers/RegulationDetail.aspx?regulationno=2&regulationtpyeno=9


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 7 ครั้ง เหลืออีก
3 ครั้ง

- มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในที่
ประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ เรื่อง (1) รู้หรือไม่ เชื้อ
ไวรัสโควิด 19 อยู่ได้นานแค่ไหน
(2) ไปตรวจโควิดตอนไหนดีนะ

- รายงานการประชุมศูนย์
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ฉบับนี้

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

ได้มีการดำเนินการทั้งหมด 3 กิจกรรม รายละเอียดการดำเนินการในเดือนนี้ปรากฏดังตาราง 
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กิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ หลักฐาน
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63
 

พ.
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63
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64
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64
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64
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64
 

ก.
ค.

64
 

(3) อย่าดึงหน้ากากลงมาไว้ที่...ใต้
คาง  (4) หากทราบผลตรวจติดโค
วิด 19 ควรทำอย่างไร และ (5)
แนวทางการใช้รถโดยสาร
สาธารณะ และจากนั้นนำมา
เผยแพร่ในระบบ

5. จัดโครงการอบรม
Journal Club

๘* ครั้ง √ √ √ √ √ √ √ √ 

- ได้ดำเนินการแล้ว 5 ครั้ง เหลืออีก
3 ครั้ง

- มีการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ
(Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่
29 เมษายน ๒๕๖4 เวลา ๙.๓๐
- ๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมกลุ่ม
วัยทำงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
อาคาร ๗ ชั้น ๕

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

- เอกสารประกอบประชุม/
เอกสารบทคัดย่อ/ภาพข่าว
กิจกรรมการจัดกิจกรรม
สัมมนาวิชาการ (Journal
Club) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 4
(Link)

- เอกสารประกอบประชุม/
เอกสารบทคัดย่อ/ภาพข่าว
กิจกรรมการจัดกิจกรรม
สัมมนาวิชาการ (Journal
Club) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 5
(Link)

https://cic.jigsawgroups.work/th/jc64/204090
https://cic.jigsawgroups.work/th/jc64/204231


กิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ หลักฐาน
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กำหนดการและหัวข้อโครงการอบรม 
Journal Club ปีงบประมาณ ๒๕64 
สามารถดูได้ที่ (Link) 

หมายเหตุ: หลักฐานในรอบเดือน
มีนาคม นำส่งในรอบนี ้เนื่องจากการ
จัดกิจกรรมสมัมนาวิชาการ 
(Journal Club) หลังวันประชุม
ประจำเดือนของศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ (29 มีนาคม 
2564) 

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 √

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


กิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ หลักฐาน
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10. Outcome มีเอกสาร
แสดงผล (รางวัลเลิศรัฐ)

๑ ครั้ง √ 

หลักฐานอ้างอิงของเดือนเมษายน 
1. ตารางกำหนดการและหัวข้อโครงการอบรม Journal Club ปีงบประมาณ ๒๕64 สามารถดูได้ที่ (Link)
2. ผลงานการจัดการความรู้ของเจ้าหน้าที่ตามหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจของหน่วยงาน (Link)
3. รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (Link)
4. เอกสารประกอบประชุม/เอกสารบทคัดย่อ/ภาพข่าวกิจกรรมการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 4 (Link)
5. เอกสารประกอบประชุม/เอกสารบทคัดย่อ/ภาพข่าวกจิกรรมการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 5 (Link)

https://drive.google.com/file/d/1JaxHJFXRWw91sw4LA2hf3yLVqL7ANfhJ/view?usp=sharing
https://cic.anamai.moph.go.th/main.php?filename=DMKM64
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-cicmeeting
https://cic.jigsawgroups.work/th/jc64/204090
https://cic.jigsawgroups.work/th/jc64/204231


1 

................................................................................................................. 

เนื่องจากเปนการรายงานบนเว็บไซตเกาท่ีศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ซ่ึงใชสำหรับรายงานตัวชี้วัดตาม

คำรับรองฯ ในรอบ 5 เดือนแรก  ** URL ที่ไมสามารถเปดไดให (เติม old ตอทาย cic แลวกด Enter) และใช

วิธีการเดียวกัน ทุก URL เพ่ือการเขาถึงขอมูลของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ **  ใหใชวิธีการแกไข ดังนี้ 

กรณีท่ี 1 : เม่ือเปดลิงค URL หลักฐานไมพบหนาท่ีเกี่ยวของ ใหแกไขท่ีลิงคโดยการเติม old ตอทาย cic 

กรณีท่ี 2 : เม่ือเปดลิงค URL ไมพบหนาไฟลหลักฐานท่ีใชรายงานตัวช้ีวัดตามคำรับรองฯ ป 2564 ใหแกไขท่ีลิงค

โดยการเติม old ตอทาย cic 

https://cic.anamai.moph.go.th/main.php?filename=KPI64 https://cicold.anamai.moph.go.th/main.php?filename=KPI64

https://cic.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/2_4/

ทบทวนความรู%20รอบ%205%20เดือนแรก%20ตชว%202.4.pdf 

https://cicold.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/2_4/

ทบทวนความรู%20รอบ%205%20เดือนแรก%20ตชว%202.4.pdf

วิธกีารเปดลิงค URL หลักฐานสำหรับใชรายงานตัวช้ีวัดตามคำรับรองฯ  

(รอบ 5 เดือนแรก และเดือนมีนาคม 2564) 

 จากเว็บไซตเกาของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ท่ีข้ึนเว็บไซตไวกอนวันท่ี 10 เมษายน 2564 
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กรณีท่ี 3 : เปดลิงคท่ีเปน Short URL (ลิงคท่ียอใหส้ันลง) ไมพบหนาหลักฐาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใหแกไขท่ีลิงค URL โดยการเติม old ตอทาย cic 
 

https://cicold.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/1_41/สรุปผลการวิเคราะหขอมูลความรวมมือระหวาง

ประเทศเพ่ือกาหนดมาตรการและแผนขับเคลื่อน.pdf 

 

เชน คลิกท่ีลิงค https://bit.ly/3epPmR6 



  สรุปผลการวิเคราะห GAP ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย 

1.ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ 2564 (รอบ 5 เดือนแรก ตุลาคม 2563 -

กุมภาพันธ 2564)

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ 2564 (รอบ 5 เดือนแรก)  มีโครงการทั้งป 

7 โครงการ มีกิจกรรมทัง้ 19 กิจกรรม และรวมแผนการดำเนินงาน 912 กิจกรรม ซึ่งมีกิจกรรมในรอบ 5 เดือนแรก 

ทั้งหมด 13 กิจกรรม แผนการดำเนินงาน  339 กิจกรรม พบวาศูนยความรวมมือระหวางประเทศ มีการดำเนินงาน

แลวเสร็จ จำนวน 13 กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 339 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 100 ของกิจกรรมที่ดำเนินการ 

ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 ซึ่งหนวยงานไดดำเนินการตามมติกรมอนามัย และมติครม.  

ผลการดำเนินงานเป นไปตามแผนปฏิบั ติการที่ กำหนด รอยละ 100 ซึ่ งมี ป จจัยความสำเร็จ 

ในการดำเนินงาน ดังน้ี 

1.1.มีผูบริหาร กำกับติดตามเรงรัดใหผูรับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไวผาน 

การประชุมประจำเดือนของหนวยงาน 

1.2.มีการปรับแผนการดำเนินงานตามรอบไตรมาส  และปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรม 

ใหสอดคลองกับสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยยังคงผลลัพธกิจกรรม 

ไมเปลี่ยนแปลงแทนการงดหรือยกเลิกการจัดฯ 

1.3.มีการรายงานความกาวหนาของการดำเนินงานในที่ประชุม ศรป. เพื่อติดตามใหเปนไปตาม

เปาหมายที่กรมอนามัยกำหนด 

 2.ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ 2564 (รอบ 5 เดือนหลัง มีนาคม – กรกฎาคม 

 2564) 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ไดจัดทำแผนปฏิบั ติการประจำป งบประมาณ พ.ศ.2564 

ตามแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินงาน) และตามกรอบแนวทางการบริหารงบประมาณ 

โดยศูนยความรวมมื อระหว างประเทศ ได รับจัดสรรงบประมาณ 1 ,104 ,100 บาท ประกอบดวย 

7 โครงการ 19 กิจกรรม ตามมาตรการเรงรัดการใชจ ายงบประมาณรายจายประจำป  พ .ศ.2564 

และแผนการดำเนินงาน ซึ่งจากการวิเคราะหชองวาง (GAP) ที่อาจทำใหการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปของ

หนวยงานไมบรรลุเปาหมาย พบวา 

2.1.หนวยงานไดรับจัดสรรงบประมาณครั้งที่  1 และครั้งที่  2 สำหรับการดําเนินงาน 

รอบ 9 เดือนแรก จำนวน 780,000.00 บาท คิดเปน 70.65 % จากวงเงินงบประมาณรวมที่ไดรับจัดสรร 

ซึ่งต่ำกวานโยบายเรงรัดการเบิกจาย ที่กรมอนามัยกำหนด ไตรมาส 3 (84%) 

2.2.การเบิกจายรายเดือนยังไมเปนไปตามแผนที่วางไว เน่ืองจากกิจกรรมสวนใหญเปนคาใช 

จายประจำเดือนที่มีเงื่อนไขของเวลา และผันแปรตามคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง  

2.3.เกิดสถานการณที่ไมสามารถควบคุมและคาดการณลวงหนาได สงผลกระทบใหกิจกรรม/ 

โครงการ ตองปรับแผนดำเนินงานตามรอบไตรมาส  และปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมใหสอดคลองกับ

สถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แทนการงดหรอืยกเลิกการจัดฯ 
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 ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (ศรป.) ไดรวมกันวิเคราะหชองวาง (GAP) และการบริหาร 

ความเสี่ยงในประเด็นที่ คาดวาจะทำใหการขับเคลื่ อนแผนปฏิบั ติการประจำป งบประมาณ 2564 

(มีนาคม – กรกฎาคม 2564) ของหนวยงานใหบรรลุเปาหมาย โดย ศรป. ไดกำหนด 1.) กรอบแนวทางการ

บริหารและการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ เพื่อการขับเคลื่อนแผนที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน ถูกตองตามที่ 

กรมอนามัยกำหนดหลักเกณฑ และหนวยงานบรรลุเปาหมาย 2.) กำหนดมาตรการการดำเนินงานแผนปฏิบัติ

การของหนวยงาน เพื่อเปนแนวทางในการขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม ความกาวหนาในการดำเนินงาน รวมทั้ง

การวิเคราะหปญหารวมกัน โดยผานกลไกการแตงต้ังคณะกรรมตางๆ และการประชุมหนวยงานเปนประจำ 

ทุกเดือน 

3.ทบทวนมาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของศูนยความระหวางประเทศ โดยใชกลยุทธ

PIRAB (รอบ 5 เดือนหลัง มีนาคม – กรกฎาคม 2564)

 3.1. A : Advocate : มีการสื่อสาร ใหคำปรึกษา และประกาศ เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการ 

• เหตุผล สรางความรูความเขาใจ และความตระหนักรู ใหผูรับผิดชอบที่เกี่ยวของรับทราบ

 เกี่ยวกับการติดตามการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ DOC และทราบถึงการจัดสรรงบประมาณ 

ครั้งที่ 2 (ไตรมาสที่ 3) 

 3.2. R : Regulate and Legislate : ผูบริหารกำหนดมาตรการ แนวทางการบริหารแผนกรม

อนามัย ระเบียบการเบิกจาย ใหเปนแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติของหนวยงาน 

• เหตุผล มีแนวทางในการขับเคลื่อน กำกับติดตามผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ

ใหบรรลุเปาหมาย ดำเนินการไดถูกตองตรงตามระเบียบ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

  3.3. B : Build Capacity : การแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูล แนวทางการบริหารแผนกรมอนามัย 

ระเบียบตางๆที่เกี่ยวของกับการดำเนินงาน และสงผูแทนหนวยงานเขารวมการประชุม/อบรม ของกรมอนามัย

ที่จำเปนตองการปฏิบัติงาน 

• เหตุผล ใหบุคลากรเขาใจแนวทางการบริหารแผน และทราบถึงประเด็นปญหาการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการ ใหขับเคลื่อนอยางบรรลุเปาหมาย 

4.ทบทวนประเด็นความรู (รอบ 5 เดือนหลัง มีนาคม – กรกฎาคม 2564) 

4.1.แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินงาน) 

• เหตุผล เปนแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงาน เพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ

การประจำปของหนวยงาน บรรลุเปาหมาย ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ถูกตอง ตามที่กรมอนามัยกำหนด 

4.2.แนวทางในการดำเนินการเบิกจายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 

• เหตุผล เปนแนวทางในการดำเนินการเรงรัดการเบกิจายเงินงบประมาณ กำหนดเปาหมายใน

การใชจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ใหสามารถดำเนินการเบิกจายไดตามเปาหมาย

ที่กำหนด 

4.3.แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

• เหตุผล เปนแนวทางในการควบคุมความเสี่ยง เน่ืองจากเกิดสถานการณที่ไมสามารถควบคุม

และคาดการณลวงหนาได มีโอกาสเกิดผลกระทบ จึงตองประเมินความเสี่ยง เพื่อใหสามารถควบคุมความเสี่ยงได 



5.แผนกำกับติดตามผลการดำเนนิงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ

รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม – กรกฎาคม 2564 ) 

แผนการดำเนินงาน จำนวน

เปาหมาย 

หนวย

นับ 

ประจำปงบประมาณ 2564 (รอบ 5 เดือนหลัง) 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1.จัดทำรายงานสรุปผล การวิเคราะห

ชองวาง GAP ผลการดำเนินงานประจำป

ของหนวยงานศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ 2564

1 ฉบับ  

2.ทบทวนกำหนดมาตรการแนวทางเพื่อ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานใหเปนไปตาม

แผนปฏิบัติการ

1 ครั้ง  

3 .มี จัดทำแผนกำกับ ติดตามผลการ

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป

ของหนวยงาน

1 ครั้ง  

4.ประชุมกำกับ ติดตาม ความกาวหนา

แผน-ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจำทุกเดือน

5 ครั้ง     



กิจกรรมดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. รวม

แผน 1 1 1 1 1 5

ผล 1 1 1 1 1 5

แผน - 5 5 5 5 20

ผล - 5 5 5 5 20

แผน - 3 3 3 3 12

ผล - 3 3 3 3 12

แผน - 13 13 13 13 52

ผล - 13 13 13 13 52

แผน - - - - - 0

ผล - - - - - 0

แผน - - - - - 0

ผล - - - - - 0

2.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนปฏิบัติการ การดําเนินงาน

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย ประจําป 2565 – 2566 (คน)

2.1 โครงการอบรมการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรเพื่อสงเสริมการสราง

วัฒนธรรมองคกร และปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม พรอมสรางความผูกพัน

ที่ดีในองคกร (คน)

1.3 คาใชจายอื่นๆ | จัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใชดําเนินงานภายในหนวยงาน

และโครงการอบรม/ประชุมของหนวยงาน ( คาวัสดุสํานักงานและวัสดุ

คอมพิวเตอร, คาน้ําดื่ม, คาน้ํามันเชื้อเพลิง) (งาน)

1.4 คาใชจายอื่นๆ | การพัฒนาบุคลากร การประชุม อบรม สัมมนา 

(คาใชจายในการเดินทางไปราชการ และคาใชจายในการเขารวมประชุม อบรม

 สัมมนา ของผูอํานวยการและเจาหนาที่ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ, 

คาลงทะเบียน, คาผานทางพิเศษ) (คน)

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ของหนวยงานศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค.63-ก.พ.64)

1.1 คาจางเหมาบริการ (คน)

1.2 คาใชจายอื่นๆ | จางคาเครื่องถายเอกสาร,จางซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน

,จางซอมอุปกรณคอมพิวเตอร,จางซอมยานพาหนะ(รวมพรบ.),คาหนังสือพิมพ

 (งาน)



กิจกรรมดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. รวม

แผน - - - 25 - 25

ผล - - - 25 - 25

แผน 20 - - - - 20

ผล 20 - - - - 20

แผน - - - - - 0

ผล - - - - - 0

แผน - - - - - 0

ผล - - - - - 0

แผน 12 12 13 13 13 63

ผล 12 12 13 13 13 63

แผน - - 40 - - 40

ผล - - 40 - - 40

แผน - - - - - 0

ผล - - - - - 0

แผน 25 - - 15 - 40

ผล 25 - - 15 - 40

แผน - 15 - - 15 30

ผล - 15 - - 15 30

4.3 4.2.1.หารือระหวางคณะกรรมการกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal 

club) เพื่อกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมอบรมในป 2564 (คน)

4.4 4.2.2.แลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณงานดานสงเสริมสุขภาพและ

ดานอนามัยสิ่งแวดลอมของตางประเทศใหแกบุคลากรกรมอนามัย (คน)

4.1 4.1 โครงการอบรมเพื่อพัฒนามืออาชีพดานตางประเทศสู DOH 4.0 (คน)

4.2 4.2 โครงการอบรม Journal Club ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (คน)

3.4 ประชุมเตรียมการสําหรับการประชุมความรวมมือทวิภาคีไทย-ลาว (คน)

3.5 ประชุมประจําเดือนของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (คน)

3.2 ประชุมคณะทํางานความรวมมือกลุมประเด็นสาธารณสุขอาเซียน (ระดับ 

Cluster) Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle (คน)

3.3 ประชุมเตรียมการสําหรับการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 74 (World

 Health Assembly (คน)

3.1 ประชุมคณะกรรมการความรวมมือดานตางประเทศ (คน)



กิจกรรมดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. รวม

แผน - - 1 - - 1

ผล - - 1 - - 1

แผน 15 - 15 - - 30

ผล 15 - 15 - - 30

แผน - - - 1 - 1

ผล - - - 1 - 1

แผน - - - - - 0

ผล - - - - - 0

แผน - - - - - 0

ผล - - - - - 0

รวมแผน 13

รวมผล 13

รอยละ 100

รวมแผน 339

รวมผล
339

รอยละ 100

ผลการดําเนินงานรายโครงการ

สรุปผลการดําเนินงาน

6.3 จางออกแบบหนังสือ หนาปก จัดพิมพรูปเลม (เรื่อง)

7.1 จัดจางแปลเอกสารกฎหมาย กรมอนามัย (ฉบับ)

6.1 การประชุมเตรียมการจัดทําเอกสารสรุป DOH’s Response on 

COVID-19: Thailand Experience (คน)

6.2 จางแปลเอกสาร DOH’s Response on COVID-19: Thailand 

Experience (เรื่อง)

5.1 จัดจางปรับปรุงระบบฐานขอมูลตางประเทศศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ (งาน)



ระยะเวลา กิจกรรม ผลผลิต (Output) หลักฐาน 
เมษายน 
2564

1) การประชุมประจำเดือน
ของศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ
2) การประชุม Senior
Official's Meeting on
Health Development ครั้ง
ที่ 16
3) ปรับแผนปฏิบัติการ
เนื่องจากได้รบัผลกระทบจาก
COVID-19

- แนวทางการดำเนินงานของตัวช้ีวัด
ติดตามการขับเคลื่อน
- Intervention
- ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อรเิริม่
- ผู้แทนกรมอนามัยเข้าร่วมการประชุม
ได้ตามกำหนดการที่วางไว้ (Senior
Official’s Meeting on Health
Development (SOMHD))

- รายงานการประชุมประจำเดือนของ ศรป.
- สรุป/รายงานการประชุม Senior Official's
Meeting on Health Development ครั้งท่ี 16 และ
ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อริเริ่ม
- แผนปฏิบัติการฉบับปรับปรุง

แผนการขับเคลื่อนตัวช้ีวัดในเดือนเมษายน (ฉบับใหม่) มีดังนี ้

ระยะเวลา กิจกรรม ผลผลิต (Output) หลักฐาน 
เมษายน 
2564

1) การประชุมประจำเดือน
ของศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ
2) การประชุมเตรียมการ
สำหรับการประชุมความ
ร่วมมือทวภิาคไีทย-ลาว ครั้งที่ 1
3) ปรับแผนปฏิบัติการ
เนื่องจากได้รบัผลกระทบจาก
COVID-19

- แนวทางการดำเนินงานของตัวช้ีวัด
ติดตามการขับเคลื่อน
- แนวทางการดำเนินการความร่วมมือ
ไทย-ลาว

- รายงานการประชุมประจำเดือนของ ศรป.
- สรุป/รายงานการประชุมเตรยีมการสำหรับการ
ประชุมความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลาว ครั้งท่ี 1
- แผนปฏิบัติการฉบับปรับปรุง

จึงขอรายงานผลการปฏิบตัิงานในเดือนเมษายน 2564 ดังต่อไปนี ้
1. รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน 2564 ของ ศรป. สามารถดูข้อมูลได้ตามเอกสารด้านบนน้ี (หรือลิงก์

https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-cicmeeting   เลือกสรุปการประชุมประจำเดือนเมษายน 2564)

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

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม 

แผนการขับเคลื่อนตัวช้ีวัดในเดือนเมษายน (ฉบับเดมิ) มีดังนี ้

รายละเอียดเอกสารแนบหมายเลข 11

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


2. การประชุม Senior Official's Meeting on Health Development ครั้งท่ี 16 ที่กำหนดไว้ในเดือนเมษายน 2564
เนื่องจากเป็นช่วงเวลาปกติที่ประเทศเจ้าภาพ (ปัจจุบันคือประเทศอนิโดนีเซีย) จะจัดการประชุมประจำปี อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
สถานการณ์ COVID-19 จึงยังไม่สามารถจัดการประชุมในเดือนเมษายนตามที่ระบุไวไ้ด้ โดยผู้รายงานตัวช้ีวัดจึงจะทำการปรับแผน 
เพื่อเลื่อนกิจกรรมนีไ้ปไว้ในเดือนสงิหาคม 2564 ต่อไป 

3. การประชุมเตรยีมการสำหรับการประชุมความร่วมมือทวภิาคไีทย-ลาว ครั้งที่ 1
เนื่องจากกรมอนามัย มีความร่วมมือระดับทวภิาคีกับกรมอนามัยและส่งเสริมสุขภาพ สปป. ลาว มาอย่างต่อเนื่อง จึงมี

การจัดการประชุมเพื่อหารือถึงความเป็นไปได้และกิจกรรมท่ีจะดำเนินการในช่วงระหว่างปี 2564 – 2565 โดยสามารถดูสรุป
การประชุมได้จากลิงก์ต่อไปนี้: https://bit.ly/33nhyxc  

4. ปรับแผนปฏิบัติการ เนื่องจากไดผ้ลกระทบจาก COVID-19 ทำให้มีการยกเลิกและเลื่อนการประชุมบางรายการ โดย
สามารถดูแผนปฏิบัติที่ปรับแล้วไดท้ี่ลิงก์ต่อไปนี้: https://bit.ly/3eSTGGU 

กิจกรรมที่เพิม่/เลื่อน/ยกเลิก ได้แก ่
4.1 เพ่ิมการประชุมเตรยีมการสำหรับการประชุมความร่วมมือทวิภาคไีทย-ลาว ครั้งท่ี 1 ในเดือนเมษายน 

2564 
4.2 เลื่อนการประชุม Senior Official's Meeting on Health Development ครั้งท่ี 16 จากเดือนเมษายน 

เป็นเดือนสิงหาคม 2564 
4.3 ยกเลิกการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือ ไทย-ลาว ค.ศ. 2020 – 2022 ที่เดิมกำหนดไว้ในเดือน

มิถุนายน 2564 
4.4 ยกเลิกการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือ ไทย-เมียนมา ค.ศ. 2020 – 2022 ที่เดิมกำหนดไว้ในเดือน

กรกฎาคม 2564 

รายงานโดย 
นายพศิน พิริยหะพันธ์ุ 

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตัิการ 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

https://bit.ly/33nhyxc
https://bit.ly/3eSTGGU
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รายงานผลการติดตามกํากับตัวช้ีวัด 1.41 จํานวนกรอบความรวมมือและบันทึกขอตกลงรวมกัน (เรื่อง) 
ประจําเดือนเมษายน 2564 

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

ในเดือนเมษายน 2564 ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (ศรป.) ไดดําเนินกิจกรรม 
ตามแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. ทบทวนผลการดําเนนิงานตัวช้ีวัดในรอบ 5 เดือนแรก เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหและปรับแผนการดําเนินงาน
ในรอบ 5 เดือนหลัง
หมายเหต:ุ เปนกิจกรรมท่ีเพ่ิมเติมจากแผนขับเคลื่อน เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง
ผลการดําเนินกิจกรรม: การทบทวนผลการดําเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด 1.41 รอบ 5 เดือนแรก พบวาขอมูล
ประเด็นความรูท่ีใหผูรับบริการ และมาตรการท่ีกําหนดไวในรอบ 5 เดือนแรก ยังคงมีความสอดคลอง
(relevant) กับการดําเนินงานดานตางประเทศของกรมอนามัยเพ่ือบรรลุกรอบความรวมมือและบันทึก
ขอตกลงระหวางประเทศ นอกจากนี้ กิจกรรมในแผนขับเคลื่อนก็ยังสามารถดําเนินการไดตามแผนเกือบ
ท้ังหมด และมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนมาตรการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของตัวชี้วัด ดังนั้น จึงเห็นควร
ใหใชขอมูล ประเด็นความรู และคงมาตรการท่ีกําหนดไวตามเดิม แตปรับกําหนดการในบางกิจกรรม
ใหสอดคลองกับสถานการณและแผนขับเคลื่อนท่ีเปลี่ยนไป
Link หลักฐาน: https://bit.ly/3vKHXBa

2. เขารวม หรือสนับสนุน/อํานวยความสะดวกบุคลากรกรมอนามัยในการเขารวมการประชุม/หารือ

ระหวางประเทศ
ระยะเวลาดําเนินการตามแผนขับเคลื่อน: ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564 (สนับสนุนการเขารวมประชุม
ตลอดท้ังป ท้ังนี้ ยังไมสามารถกําหนดแผนการประชุมท่ีแนนอนได เนื่องจากไมสามารถระบุไดวาในแตละ
เดือนจะมีการประชุม การเขาเยี่ยมคารวะ หรือการหารือระหวางประเทศรายการใดบาง)
เปาหมาย: 5 ครั้ง (ดําเนินการแลว 6 ครั้ง)
ผลการดําเนินกิจกรรม: ศรป. เขารวม และเปนผูประสานหลักในการเขาเย่ียมคารวะอธิบดีกรมอนามัย
ของผูแทนองคการอนามัยโลกประจําประเทศไทย และผูแทน UNICEF เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2564 ณ
หองอธิบดีกรมอนามัย อาคาร 1 ชั้น 2 เวลา 13.30 – 16.00 น. โดยการเขาเยี่ยมคารวะในครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพ่ือหารือเก่ียวกับนโยบายอาหารและโภชนาการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ ปองกันและควบคุมโรค
ไมติดตอ แลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (best practices) ดานการสงเสริมโภชนาการท่ีดี
ตอสุขภาพ และยังเปนโอกาสสําคัญในการดําเนินงานความรวมมือกับองคการอนามัยโลกและ UNICEF
ผานการหารือแนวทางท่ีภาคีเครือขาย UN จะสามารถสนับสนุนกรมอนามัยในการผลักดันนโยบายและ
มาตรการเพ่ือจัดการปญหาโรคอวนในเด็กอีกดวย
Link หลักฐาน: https://bit.ly/3b7sgMm

3. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานภาษาอังกฤษ (รายงานสรุปผลการจัดอบรมเม่ือเดือนมีนาคม 2564)
ระยะเวลาดําเนินการตามแผนขับเคลื่อน: ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564 (มีแผนจัดโครงการอบรมเพ่ือ
พัฒนามืออาชีพดานตางประเทศสู DOH 4.0 ในเดือน ธ.ค. 63 และ มี.ค. 64 ท้ังนี้ อาจมีการจัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษใหแกบุคลากรกรมอนามัยเพ่ิมเติมนอกเหนือจากโครงการดังกลาว)
เปาหมาย: 2 ครั้ง (ดําเนินการแลว 2 ครั้ง)

รายละเอียดเอกสารแนบหมายเลข 12
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ผลการดําเนินกิจกรรม: ศรป. ไดจําทําสรุปผลและแบบประเมินความพึงพอใจจากการจัดโครงการอบรม 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานตางประเทศสู DOH 4.0 ระหวางวันท่ี 24 – 26 มีนาคม 2564 

ณ โรงแรมไมดา งามวงศวาน จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงมีกลุมเปาหมายเขารวมโครงการท้ังหมด 30 คน โครงการ

อบรมนี้มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยในการเจรจาตอรองเพ่ือบรรลุขอตกลง

ความรวมมือระหวางประเทศ ผานการใหความรูและฝกฝนทักษะในหัวขอการพัฒนาทักษะการออกเสียง 

และการพูดในท่ีสาธารณะ เทคนิคการนําเสนอผลงานวิชาการ (Presentation Skills) ในเวทีการประชุม

ระดับนานาชาติ รวมถึงภาษาอังกฤษสําหรับการเขียนเชิงวิชาการ (English for academic writing) และ

ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (Writing for grant proposal) ท้ังนี้ 

ความพึงพอใจการจัดตอโครงการในภาพรวมเฉลี่ย คือ รอยละ 95 

Link หลักฐาน: https://bit.ly/3emIfs0    

4. ทํารายงานสรุป (one page) การติดตามความคืบหนาการดําเนินงานตัวช้ีวัดทุกเดือน
ระยะเวลาดําเนินการตามแผนขับเคลื่อน: ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564
เปาหมาย: 10 ครั้ง (ดําเนินการแลว 7 ครั้ง)
ผลการดําเนินกิจกรรม: ดําเนินการสรุปรายงานผลการติดตามกํากับตัวชี้วัด 1.41 ประจําเดือนเมษายน 2564
และรายงานในท่ีประชุมประจําเดือนของ ศรป. ครั้งท่ี 7/2564 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2564 ไดตามเปาหมาย
หลักฐาน: เอกสารฉบับนี้

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

จัดทําโดย 
ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

เมษายน 2564 

https://bit.ly/3emIfs0


รายงานผลการติดตามกำกับตัวช้ีวัด 1.43 ประจำเดือน เมษายน 256๔ 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศมีกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพบุคล ากรระดับหน่วยงานด้านต่างประเทศ ทั้งหมด ๑๐ กิจกรรม 

ในเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ได้มีการดำเนินการทั้งหมด 3 กิจกรรม มี ๑ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยตามแผน คือ (9) จัดทำรายงานสรุปผลจัดโครงการอบรมเพ่ือ
พัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0 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 7 ครั้ง เหลืออีก
3 ครั้ง

- มีการจัดการประชุม วันที่ 30
มีนาคม 2564 เวลา 09.00-14.
๓0 น. ณ ศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ อาคาร ๖ ชั้น ๔
กรมอนามัย

- ในการประชุมครั้งนี้อยู่ในวาระที่ ๕
เรื่องพิจารณา

ข้อ ๕.๑ ติดตามการ
ดำเนินงาน และวิเคราะห์ผลการ

- รายงานการประชุมศูนย์
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ฉบับนี้

รายละเอียดเอกสารแนบหมายเลข 13



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
 

ดำเนินงาน ตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการ ศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ กรมอนามัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

3. ประชุมคณะกรรมการด้าน
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ กรมอนามัย 

๓ ครั้ง    √  √   √  
   

4. ประชุมคณะกรรมการ
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
(Journal Club)  

๒ ครั้ง √   √       
  

5. สร้างแบบประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรระดับหน่วยงาน
ด้านต่างประเทศ  

4 ชุด  √         

  

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

๘* ครั้ง √  √  √ √ √ √ √ √ 

- ได้ดำเนินการแล้ว 5 ครั้ง เหลืออีก 
3 ครั้ง 

- มีการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
(Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ 
29 เมษายน ๒๕๖4 เวลา ๙.๓๐ 

- ภาพข่าวกิจกรรม การจัด
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
(Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
ครั้งที่ 4 (Link) 

https://cic.jigsawgroups.work/th/jc64/204090


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
 

- ๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมกลุ่ม
วัยทำงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
อาคาร ๗ ชั้น ๕

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 5 (Link)

หมายเหตุ: หลักฐานในรอบเดือน
มีนาคม นำส่งในรอบนี ้เนื่องจากการ
จัดกิจกรรมสมัมนาวิชาการ 
(Journal Club) หลังวันประชุม
ประจำเดือนของศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ครั้งท่ี 6 (29 
มีนาคม 2564) 

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

๒ ครั้ง √ √ 

8. จัดโครงการอบรมเพ่ือ
พัฒนามืออาชีพด้าน
ต่างประเทศสู่ DOH 4.0

๒ ครั้ง √ √ 

https://drive.google.com/file/d/1JaxHJFXRWw91sw4LA2hf3yLVqL7ANfhJ/view?usp=sharing
https://cic.jigsawgroups.work/th/jc64/204231


กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินการ หลักฐาน
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9. จัดทำรายงานสรุปผลจัด
โครงการอบรมเพ่ือพัฒนา
มืออาชีพด้านต่างประเทศ
สู่ DOH 4.0

๒ ครั้ง √ √ 

- ได้ดำเนินการเรียบร้อยตามแผน
- มีการเขียนรายงานสรุปผลการจัด

โครงการอบรมเพ่ือพัฒนามือ
อาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH
4.0 (รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 24-
26 มีนาคม ๒๕๖4 ณ โรงแรม
ไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
โดยมีการสรุปภาพรวมของ
โครงการ รวบรวมความคิดเห็น
เกี่ยวกับโครงการ ความคิดเห็น
เกี่ยวกับวิทยากร และข้อคิดเห็น
เพ่ิมเติม

- รายงานสรุปผลการจัด
โครงการอบรมเพ่ือพัฒนา
มืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ 
DOH 4.0 (รุ่นที่ 2) (Link)

10. ทบทวนและวิเคราะห์การ
ดำเนินงานตัวชี้วัดทุก 5
เดือน

๒ ครั้ง √ √ 

หลักฐานอ้างอิงของเดือนเมษายน 
1. ตารางกำหนดการและหัวข้อโครงการอบรม Journal Club ปีงบประมาณ ๒๕64 (Link)
2. ภาพข่าวกิจกรรม การจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 4 (Link)
3. ภาพข่าวกิจกรรม การจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 5 (Link)
4. รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (Link)

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 

5. รายงานสรุปผลการจัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0 (รุ่นที่ 2) (Link)

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/1_43/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%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%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%20DOH%204.0.pdf
https://drive.google.com/file/d/1JaxHJFXRWw91sw4LA2hf3yLVqL7ANfhJ/view?usp=sharing
https://cic.jigsawgroups.work/th/jc64/204090
https://cic.jigsawgroups.work/th/jc64/204231
https://cicold.anamai.moph.go.th/main.php?filename=summary_cicmeeting


¡ÒÃµÃÇ¨ËÒ¤‹Ò BMI ¢Í§ºØ¤ÅÒ¡ÃÈÙ¹Â�¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È

¤‹ÒBMI ¢Í§à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè ¼‹Ò¹ÍÍ¹äÅ¹� (¤ÅÔ¡) »ÃÐ¨íÒà´×Í¹ àÁ.Â 64

¤‹Òà©ÅÕèÂâ´ÂÃÇÁ 22.36 »¡µÔ
¢ŒÍÁÙÅ ³ ÇÑ¹·Õè 30 àÁÉÒÂ¹ 2564

à¡³±�BMI ¤¹
¨íÒ¹Ç¹¤¹¼ÍÁ 1
¨íÒ¹Ç¹¤¹»¡µÔ 6

¨íÒ¹Ç¹¤¹¹éíÒË¹Ñ¡à¡Ô¹ 3
¨íÒ¹Ç¹¤¹ÍŒÇ¹ 3

ÃÇÁ 13

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




ÍÍ¡¡íÒÅÑ§¡ÒÂÂ×́ àËÂÕÂ´àËÂÕÂ´ª‹Ç§ÊÑé¹æÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 5-10 ¹Ò·Õ 
·Ø¡¨Ñ¹·Ã�-¾Ø¸-ÈØ¡Ã� áÅÐÍÍ¡¡íÒÅÑ§¡ÒÂËÃ×Í¡ÕÌÒ 

ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂÊÑ»´ÒË�ÅÐ 5 ÇÑ¹ ÇÑ¹ÅÐ 30 ¹Ò·Õ

หมายเหต:ุ ทาํกิจกรรมนีใ้นช่วง 2 อาทิตยแ์รกของเดือนเมษายน หลงัจากนัน้ไมไ่ดด้าํเนินการ

เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีWFHและหลีกเล่ียงการแพรก่ระจายไวรสัโคโรนา (COVID-19)



¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¨Ñ́ ÍÒËÒÃà¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾

ÍÒËÒÃ¡ÅÒ§ÇÑ¹
ä¡‹à·ÍÃÔÂÒ¡Ô 180 Kcal
¼Ñ¡µŒÁ 40 Kcal
ÊŒÁ 2 ÅÙ¡ 78 Kcal 

¡ÒÃ»ÃÐªØÁÈÙ¹Â�¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È¤ÃÑé§·Õè 7/2564 
ÇÑ¹·Õè 30 àÁÉÒÂ¹ 2564 àÇÅÒ 09.30 - 14.00 ¹.

ÍÒËÒÃÇ‹Ò§áÅÐà¤Ã×èÍ§´×èÁ
¹éíÒà»Å‹Ò 0 Kcal
¢¹Á¨Õº 4 ÅÙ¡ 160 Kcal

·Ñé§ËÁ´ 4580 Kcal ä´ŒÊÒÃÍÒËÒÃ¤Ãº¶ŒÇ¹ÊíÒËÃÑºÁ×éÍ¡ÅÒ§ÇÑ¹
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