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รายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี5/2565 

ในวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2565 เวลา 09.30 น – 14.00 น. 

ณ หองประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ อาคาร 6 ช้ัน 4 

ผูมาประชุม 

1. นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ  ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ      ประธาน 

2. นางจารุมน บุญสิงห   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

3. นางสาวปนอนงค เครือซา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                        

4. นายพศิน พิริยหะพันธุ    นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

5. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ  นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ   

6. นางสาวมนสินี น้ําจันทร  นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

7. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย   นักวิเทศสัมพันธ                     

8. นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

9. นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ  นักวิชาการคอมพิวเตอร  

10. นางสาวพัทธนันท วังเสนา   นักวิชาการพัสดุ 

11. นายรังสรรค พันธจบสิงห  พนักงานขับรถยนต                  

12. นางสาวสมประสงค ภาผล   นักจัดการงานท่ัวไป                      เลขานุการ 

 

ผูไมมาประชุม - 

1. นางสาวสุพัตรา ทางาม  เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เนื่องจากลาคลอด 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 1  เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

1.1 การประชุมกรมอนามัยครั้งท่ี 5/2565 ในวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2565 ณ หองประชุมกําธร สุวรรณกิจ  

มีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) อธิบดีกรมอนามัย ประธานการประชุม แจงใหท่ีประชุมทราบดังนี้ 

1. เรงรัด ติดตามการดําเนินงานใหไดตามเปาหมาย 

2. หนวยงานควรประสานขอขอมูลเบื้องตนท่ีเก่ียวของกับงานกรมอนามัยกับผูตรวจ

ราชการ เพ่ือจะไดนํามาประเมินสถานการณ ปญหา จัดทําขอเสนอแนะเพ่ือแกไข และเพ่ือการเตรียมจัดทําคํา

ของบประมาณปตอไป 

3. การดําเนินงานภายใตสถานการณ COVID – 19 ตองมีการถอดบทเรียน เพ่ือเปนฐาน

ในการขับเคลื่อนงาน และควรใชประโยชนจากสถานการณดังกลาว พรอมท้ังยกระดับงานดาน HL ของกรม

อนามัย  

(2) ผูอํานวยการกองคลัง รายงานภาพรวมผลการเบิกจายงบประมาณ ขอมูล ณ วันท่ี 31 

มกราคม 2565 จากระบบ GFMIS ประธานการประชุมฯ ใหกองคลัง กองการเจาหนาท่ี กลุมพัฒนาระบบ

บริหาร รวมกันพิจารณาตัดการเลื่อนเงินเดือนของหนวยงานท่ีไมสามารถเบิกจายงบประมาณไดตามกําหนด 

เพ่ือนําเงินมาไวเปนสวนกลางสําหรับเพ่ิมเงินเดือนใหหนวยงานท่ีมีผลการเบิกจายสูงสุด โดยกองการเจาหนาท่ี
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ชี้แจงเรื่องการตัดวงเงินในสวนของเงินเดือน (0.05%) เริ่มตัดวงเงินดังกลาวชวงตนเดือนกุมภาพันธ 2565 และ

สามารถยื่นอุทธรณไดในชวงสิ้นเดือนกุมภาพันธ 2565 ในสวนงบประมาณรอบท่ี 2 คาดวากรมอนามัยจะไดรับ

ในเดือนมีนาคม 2565 

มติท่ีประชุม รับทราบ ใหทุกหนวยเรงรัดการเบิกจายงบประมาณอยางเครงครัด และมอบ 

กองคลัง กองการเจาหนาท่ี กลุมพัฒนาระบบบริหาร รวมกันพิจารณาตัดการเลื่อนเงินเดือนหนวยงานไม

สามารถเบิกจายงบประมาณไดตามกําหนด เพ่ือนําเงินมาไวเปนสวนกลางสําหรับเพ่ิมเงินเดือนใหหนวยงานท่ีมี

ผลการเบิกจายสูงสุด 

(3) ผูอํานวยการกองแผนงาน รายงานความกาวหนาการจัดทําโครงการอนาคตแหงประเทศไทยสู

การดูแลสุขภาพแบบองครวมและการสงเสริมสุขภาพข้ันสูง เพ่ือสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ  ฉบับท่ี 13 โดยมี 13 เปาประสงค  เ พ่ือพลิกโฉมประเทศไทย ซ่ึงเ ก่ียวของกับ 

กรมอนามัย ในเปาประสงคท่ี 4: ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง งบประมาณท้ังสิ้น 

7,812,916,253 บาท 

(4) ผูอํานวยการกองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ รายงานคามกาวหนาการจัดประชุมวิชาการ

สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งท่ี 15 พ.ศ. 2565 ระหวางวันท่ี 27 – 29 มิถุนายน 2565 

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น รูปแบบการจัดประชุมฯ เปนแบบ Hybrid ท้ัง Online และ On – 

Site (800 คน) งบประมาณ 4 ลานบาท หัวขอการประชุม “Healthy Active Living Beyond COVID ขาม

ผานโควิด สงเสริมการใชชีวิตอยางแอคทีฟ” เปดรับสมัครผลงานวิชาการระหวางวันท่ี 1 กุมภาพันธ – 31 

มีนาคม 2565 ดังนี้ ผลงานวิจัยและพัฒนา แบงเปน 4 กลุมวัย และอนามัยสิ่งแวดลอม รูปแบบการนําเสนอ 

Oral Presentation/Poster Presentation และผลงานนวัตกรรม รูปแบบการนําเสนอ Oral Presentation 

ในสวนการคัดเลือกบุคคลและองคกรดีเดนดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ดําเนินการคัดเลือก

บุคคลและองคกรท้ังในประเทศและตางประเทศ ประเภทบุคคล 2 รางวัล ดานบริหารและดานวิชาการ/

ประเภทองคกร 1 รางวัล โดยใหท่ีประชุมพิจารณาหัวขอการประชุม และการรับสมัครคัดเลือกบุคคลและ

องคกรดีเดนดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม (Princess Health Award) ท้ังนี้ ท่ีประชุมเห็น

ควรใหคัดเลือกบุคคลฯ เฉพาะในประเทศ สวนตางประเทศตองเตรียมการ 3 – 5 ป และเชิญนานาชาติเขารวม

ดวย รวมถึงสงเสริมใหเครือขายระดับอาเซียน เอเชีย และโลก นําเสนอผลงานในรูปแบบ Online ในสวนการ

คัดเลือกบุคคลใหใชการสรรหาแทนการสมัคร โดยบุคคลตองใหความยินยอม และการคัดเลือกองคกรใหใชสง

ชื่อแทนการสมัคร รวมถึงใหปรับชื่อภาษาไทยใหสอดคลองกับชื่อภาษาอังกฤษ พรอมท้ังแจงเวียนในไลนกลุมท่ี

เก่ียวของรวมกันพิจารณา และใหกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ 

สยามบรมราชกุมารี เปนองคประธาน และเรงขอพระราชทานรางวัล 

(5) ผูอํานวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ รายงานกิจกรรมกาวทาใจ Season 4 รูปแบบ

กิจกรรมมีจํานวน 9 ข้ันตอน ดังนี้ 1) ลงทะเบียน 2) ประเมิน BMI 3) รอบรูสุขภาพ 4) สงผลออกกําลังกาย 5) 

สะสม LEVEL คาประสบการณ 6) Badges ภารกิจความสําเร็จ 7) จัดอันดับ RANK 8) สะสม Health point 

แลกของรางวัล 9) หลักสูตรอบรม DPAC มีรางวัลสําหรับผูพิชิตแคมเปญ สะสมครบ 100 แตม ใน 1,000 คน

แรก รางวัลจากการแลกแตม เปนบัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส มูลคา 50 – 500 บาท สําหรับผูท่ีไดแตม 100 – 

500 แตม หรือผูท่ีไดแตม 100 แตม ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 4,000 คน โดยจะจับฉลากและประกาศผล
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ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 ในสวนโลรางวัล แบงเปน ประเภทการแขงขัน และโลประกาศเกียรติคุณสําหรับ

ภาคีเครือขายภาครัฐและเอกชนท่ีใหการสนับสนุน การสนับสนุนการดําเนินงานจากสวนกลางไปยังสวนภูมิภาค 

ไดแก สื่อประชาสัมพันธ ระบบฐานขอมูลกาวทาใจและรายงานผล ระบบลงทะเบียน โดยสามารถติดตาม

รายละ เ อี ยดและดาวน โ หลดไฟล ต า งๆ  ได ท่ี เ ว็ บ ไซต โ คร งการก า วท า ใ จ  Season 4: 

https://activefam.anamai.moph.go.th/KTJSS4 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี

4/2565  เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2565 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  - ไมมี- 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ  - 

4.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการเบิกจายงบประมาณศูนยความรวมมือระหวางประเทศ

ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2565 งบดําเนินงาน ผานระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย 

(Department Operation Center : DOC)  

นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย รายงานวาไดดําเนินการบันทึกผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบดําเนินงาน จํานวน 6 โครงการ ผาน

ระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) เรียบรอยแลว 

ซ่ึงมีผลเบิกจาย ณ วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2565 จํานวน 519,647.35 บาท คิดเปนรอยละ 58.75 ของ

งบประมาณ (1,008,500 บาท)  ดาวนโหลด  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.2 รายงานสถานการณ ผลการเบิกจายงบประมาณ งบดําเนินงานศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

(ขอมูล 25 กุมภาพันธ 2565) 

นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานวา ผลการเบิกจายสะสม แบงตามประเภทรายงบ พบวามีเฉพาะ 

งบดําเนินงาน ท่ีมีผลเบิกจายสะสม จํานวน 533,987.35 บาท คิดเปน 52.95 % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ี

ไดรับจัดสรร (1,008,500.00 บาท รับรูยอดรวมท่ียืมจากกองการเจาหนาท่ี) ซ่ึงสูงกวาเปาหมายท่ีกรมอนามัย

กําหนด (453,825.00 บาท=45%) มียอดผูกพัน จํานวน 30,283.25 บาท คิดเปน 3.00 % ของวงเงิน

งบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร สงผลใหมียอดเงินคงเหลือหลังหักยอดผูกพัน จํานวน 444,229.40 บาท คิดเปน 

44.05 % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร และเพ่ือใหเปนไปตามมาตรการสําคัญประเมินผลคะแนน

ตามตัวชี้วัด 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ กรมอนามัยกําหนดเปาหมายงบดําเนินงานคาใชจายใน

การฝกอบรมประชุมสัมมนา ไตรมาสท่ี 1 เบิกจายไมนอยกวารอยละ 50 คิดเปนเงินจํานวน 504,250.00 ของ

วงเงินท่ีไดรับจัดสรร 1,008,500.00 บาท ปจจุบันมีผลเบิกจายสะสม จํานวน 433,100.05 บาท คิดเปน 42.94 %  

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา - 

5.1 ติดตามผลการดําเนินงาน ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประกอบดวย 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/pay2565/pay2565-Feb2022.pdf.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/pay2565/pay2565-Feb2022.pdf.pdf
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5.1.1 นโยบายสําคัญ เรงดวน ยุทธศาสตร ภารกิจหลักกรมอนามัย และภารกิจหลักสาย 

วิชาการ (Core Function) 

5.1.1.1 ตัวช้ีวัดท่ี 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพ่ือนําไปสู 

การเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 

นายพศิน พิริยหะพันธ และนางสาวจิราภรณ สุมต๊ิบ รายงานวาไดจัดทํากิจกรรมตาม 

แผนเรียบรอยแลว โดยจัดทําชุดขอมูล (Data set) ท่ีมีคําอธิบายขอมูล (Metadata) ท่ีสอดคลองตามมาตรฐาน 

ของ สพร. กําหนด เพ่ือเตรียมนําเขาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) ของกรมอนามัย พรอมท้ังสรุปผลผลิต 

(output) และผลลัพธ (outcome) ของการดําเนินงานตัวช้ีวัด 1.31 ในรอบ 5 เดือนแรก รายงานในระบบ DOC 

ภายในวันท่ี 10 มีนาคม 2565  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.1.2 ตัวช้ีวัดท่ี 1.39 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร

กรมอนามัยใหสามารถดําเนินงานดานตางประเทศเพ่ือรองรับการดําเนินงานสุขภาพโลกของไทย 

นางสาวมนสินี น้ําจันทร รายงานวาไดจัดทํากิจกรรมตามแผน จํานวน 4 กิจกรรม และ

ดําเนินการเรียบรอยแลว โดยในเดือน กุมภาพันธ 2565 ได (1) จัดทํารายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะดานตางประเทศ ครั้งท่ี 2 (2) รวบรวมผลประเมินสมรรถนะ (Global 

Health Competency Score) ประกอบดวยผลคะแนน Pre-test ทักษะการใชภาษาและทักษะการสื่อสาร 

และผลประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM รอบ 5 เดือนแรก  (3) สรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัด รอบ 5 

เดือนแรก และ (4) รายงานการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ประจําเดือนกุมภาพันธ 2565 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.1.3 ตัวช้ีวัดท่ี 1.40 ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูลความรวมมือ

ระหวางประเทศของกรมอนามัย 

นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ และนางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ รายงานวา รายงานวา ตามท่ีได

ดําเนินการจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลความรวมมือระหวางประเทศจากหนวยงานตางๆ เม่ือเดือน

มกราคม 2565 ขณะนี้หนวยงานไดใหขอมูลกลับมาเรียบรอยแลว โดยบางหนวยงานเปนการเพ่ิมขอมูลกรอบ

ความรวมมือใหม และบางหนวยงานแกไขรายละเอียดความรวมมือเดิม ท้ังนี้ ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดรายงานวาการ

ดําเนินงานตัวชี้วัด 1.40 ในรอบ 5 เดือนแรก สามารดําเนินกิจกรรมไดตามแผนท้ังหมด โดยจะทําการสรุปและ

วิเคราะหผลผลิต (output) และผลลัพธ (outcome) ของการดําเนินงานตัวชี้วัด 1.40 ในรอบ 5 เดือนแรก 

รายงานในระบบ DOC ภายในวันท่ี 10 มีนาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2 ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย 

5.1.2.1 ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหาร

ความตอเนื่อง (BCP) 

นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานวาไดจัดทํากิจกรรมตามแผน มีแผนดําเนินงาน

จํานวน 3 กิจกรรม และดําเนินงานแลวเสร็จ ไดตามแผนท่ีวางไวทุกกิจกรรม ไดแก (1) กิจกรรมลําดับท่ี 5 :

พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐาน/คูมือการปฏิบัติงาน SOP ท่ีสอดคลองกับการประเมิน

phattanan.v
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ควบคุมภายใน และเผยแพรข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน (2) กิจกรรมลําดับท่ี 6 : รายงานสรุปผลการติดตามการ

ดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ผานการประชุมประจําเดือนและนําข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน ภายในวันท่ี 

10 ของเดือนถัดไป (3) กิจกรรมลําดับท่ี 7 : สื่อสารใหความรูเก่ียวกับควบคุมภายใน ผาน one page เขารวม

ประชุม และพบวาในรอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ 2565) ศรป. มีแผนดําเนินงานจํานวน 6 

กิจกรรม และดําเนินงานแลวเสร็จไดตามแผนท่ีวางไวทุกกิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5  

สําหรับแผน BCP จากการประเมินผลฯ ศรป. ไดคะแนนเต็ม 1.0000 คะแนน โดย

พิจารณาจาก ขอ 1.3 และ 4.2 TP ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหาร

ความตอเนื่อง (BCP) ดังนี้ 

- มีการวิเคราะหทบทวนสภาวะวิกฤติ/เหตุการณฉุกเฉินท่ีสงผลกระทบตอการ

ดําเนินงานของหนวยงาน (0.5 คะแนน) (ขอท่ี 1 - 7) 

ขอท่ี 1 2 3 4 5 6 7 

คะแนนท่ีได 0.0500 0.0500 0.0500 0.0750 0.0750 0.1000 0.1000 

-  มีแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) (0.5 คะแนน)  

(ขอท่ี 8 - 12) 

ขอท่ี 8 9 10 11 12 

คะแนนท่ีได 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 

โดยนําข้ึนเว็บไซตและรายงานในระบบเรียบรอยแลวสามารถดูขอมูลไดท่ี 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565 และ https://cic.anamai.moph.go.th/web-

upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.1/BCP65.pdf 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.2 ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นา

ทํางานมีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

นางสาวพัทธนันท วังเสนา รายงานวาไดดําเนินการตามแผนแลว (1) ขอแจงผลคะแนน

การดําเนินงานสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน HWP.รอบ 5 เดือนแรก อยูในระดับดี โดยไดคะแนนหลัง

อุทธรณ = 42.55 คะแนน เต็ม 44 (2) คะแนนผลการดําเนินงาน 5ส = 39.90 คะแนน เต็ม 42 (3)สรุปผล 

BMI ของบุคลากรภายในหนวยงาน (4) สรุปผลการตอบแบบประเมินภาวะสุขภาพบุคลากรกรมอนามัย (5) 

สรุปผลการตอบแบบประเมินเพ่ือวัดคุณภาพชีวิตรายบุคคล (6)รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัด 

ตามคํารับรองฯ ผานการประชุมประจําเดือนของหนวยงาน และนําข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน ภายในวันท่ี 10 

ของเดือนถัดไป และคงเหลือกิจกรรมตรวจสุขภาพและการใหคามรูดานโภชนาการ ซ่ึงจะยังไมถึงระยะเวลา

ดําเนินงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.1/BCP65.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.1/BCP65.pdf
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5.1.2.3 ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ  

นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานวาไดจัดทํากิจกรรมตามแผน มีแผนดําเนินงาน

จํานวน 3 กิจกรรม และดําเนินงานแลวเสร็จไดตามแผนท่ีวางไวทุกกิจกรรม ไดแก (1) กิจกรรมลําดับท่ี 6 :

ประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผล

การประชุมนําข้ึนเว็บไซตหนวยงาน ภายในวันท่ี 20 ของทุกเดือน (2) กิจกรรมลําดับท่ี 7 : รายงานผลติดตาม

เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) และนําข้ึนเว็บไซตหนวยงาน ภายในวันท่ี 20 ของทุกเดือน และ(3) 

กิจกรรมลําดับท่ี 8 : รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัด ตามคํารับรองฯ ผานการประชุมประจําเดือน

ของหนวยงาน และนําข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป และพบวาในรอบ 5 เดือนแรก 

(ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ 2565) ศรป. มีแผนดําเนินงานจํานวน 8 กิจกรรม และดําเนินงานแลวเสร็จไดตาม

แผนท่ีวางไวทุกกิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.4 ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย รายงานวาจะดําเนินการวิเคราะหองคความรู พรอมทบทวน

แผนในรอบ 5 เดือนแรก อีกท้ังลงสมัคร LIKE Talk ในหัวขอจัดการความรูเรื่อง “Go Abroad Flow”ซ่ึง

เก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กอนวันท่ี 4 มีนาคม 2565  รายละเอียดตาม

เอกสารแนบ 8 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.5 ตัวช้ีวัดท่ี 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นางสาวปนอนงค เครือซา และนางสาวศิรินันต ทุนทรัพย รายงานวาไดจัดทํากิจกรรม

ตามแผน จํานวน 2 กิจกรรม ไดแก (1) มีการกํากับ ติดตาม ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การฯ (2) มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ ในระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติการกรมอนามัย DOC 

ใหเปนปจจุบันเรียบรอยแลว  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.6 ตัวช้ีวัดท่ี 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความ

โปรงใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) นางจารุมน บุญสิงห ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนา

กลุมวิเทศสัมพันธ และ นางสาวมนสินี น้ําจันทร นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ รายงานผลการดําเนินงาน

ขับเคลื่อนตัวชี้วัดฯ เดือนกุมภาพันธ 2565 และรายงานผลการดําเนินงานรอบ 5 เดือนแรก *ศรป. ประเมิน

คะแนนตัวช้ีวัด มีผลคะแนนเต็มเทากับ 5  ดังนี้  

(1) ระดับ 4 มีผลการประเมินคะแนนตัวช้ีวัด  1 คะแนน ตามแผนการขับเคลื่อนและ

ตาม Template ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบไดกําหนดแนวทาง/มาตรการ จํานวน 4 มาตรการ 8 กิจกรรม ซ่ึง

ดําเนินการไดครบถวนท้ังหมด คิดเปนรอยละ 100 เทากับ 1 คะแนน 

เกณฑระดับ 4 : Output ผลผลิต มีผลผลิตตามแผนการดําเนินงานและมาตรการท่ี

กําหนด 
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คะแนนท่ีได 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

รอยละของผลการดําเนินงานตามแผนรอบ 5 เดือนแรก 60 70 80 90 100 

(2) ระดับ 5 มีผลการประเมินคะแนนตัวช้ีวัด 1 คะแนน ศรป. มีผลลัพธตรงเปาหมาย

ตามสัดสวนท่ีกําหนด ดังนี้ 

2.1 บุคลากร ศรป. ท่ีตอบแบบสอบถาม IIT ท้ังสิ้น จํานวน 11 คน คิดเปน 

รอยละ 100 จากบุคลากร ศรป. จํานวน 12 คน เนื่องจากลาคลอด 1 คน ซ่ึงไดสอบถามเจาภาพตัวชี้วัด หาก

เจาหนาท่ีลาคลอด ไมตองตอบแบบสํารวจ IIT ดังนั้น ศรป. จะมีบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ี ณ ปจจุบัน จํานวน 11 คน 

และจากขอมูลของกองการเจาหนาท่ี ณ วันท่ี 18 ก.พ. 2565 เวลา 13.30 น. มีบุคลากรตอบแบบสอบถาม 

จํานวน 11 คน 

2.2 ผลคะแนนการประเมินระดับการรับรูการดําเนินงานคุณธรรมความโปรงใสของผูมี

สวนไดสวนเสียภายใน (IIT) ของ ศรป. คาดวาจะมีผลการประเมินคะแนนอยูท่ี 95 – 100 เทากับ 1 คะแนน 

(วันท่ีจัดทํารายงาน ณ วันท่ี 25 ก.พ. 65 ยังไมทราบผลคะแนน ) 

2.3 ไดปรับปรุงขอมูลพ้ืนฐานบนเว็บไซต ศรป. ตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ

บนเว็บไซตหนวยงาน (Open Data Integrity and Transparency – OIT) ขอ O1 - O10 และมาตรการ OIT 

เพ่ือปด Gap IITดานการแกไขปญหาทุจริต (ไดจากการวิเคราะห) ขอ O1 – O6 ครบถวนเรียบรอยแลว 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10 

 (3) สําหรับการดําเนินงานตามแผนขับเคล่ือนตัวช้ีวัดท่ี 2.6 ไดดําเนินการครบถวนทุก

กิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 11 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.2 วิเคราะหสถานการณผลการเบิกจายจากขอ 4.2 เพ่ือกําหนดมาตรการ หรือแนวทาง ติดตาม

เรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจําปงบประมาณ 

2565 ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

พบวาสถานการณการเบิกจายงบประมาณ ดังท่ีปรากฏในวาระท่ี 4 ขอ 4.2 คณะกรรมการรบจ.ฯ 

จึงเสนอมาตรการเรงรัดการเบิกจาย ดังนี้ (1) ผูบริหาร กํากับ ติดตามเรงรัดใหผูรับผิดชอบโครงการปฏิบัติตาม

แผนท่ีกําหนดไวผานการประชุมประจําเดือนของหนวยงาน (2).ปรับแผนการดําเนินงานตามรอบไตรมาสและ

ปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมใหสอดคลองกับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (3) 

กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา เรงรัดผูรับชอบหลักดําเนินการจัดทําอนุมัติจัดสงตอใหงานการเงินดําเนินการ

ยืมเงินลงคลังเพ่ือตัดยอดเบิกจายภายในเดือนท่ีกําหนดตามแผน ท้ังนี้คาดการณวาในปลายเดือนมีนาคม ศรป.

จะไดรับเงินสนับสนุนสําหรับการดําเนินงานในรอบ 6 เดือนหลัง จํานวน 442,250 บาท โดยจะดําเนินการโอน

คืนใหแกกองการเจาหนาท่ีจํานวน 124,000 บาท สงผลใหมีเงินคงเหลือสําหรับการดําเนินงานฯ จํานวน 

318,250 บาท หากพิจารณาจากงบประมาณท่ีไดรับโอนในมือจํานวนท้ังสิ้น 566,250 บาท หักยอดเบิกจาย

สะสมจํานวน 533,987.35 บาท หักกันเงินPO จํานวน 30,283.25 บาท คงเหลือเงินเพ่ือใชจายในการ
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ดําเนินงานระหวางรอรับโอน เปนเงินจํานวน 1,979.40 บาท กรณีไมไดรับเงินโอนตามระยะเวลาดังกลาว คณะ

กรรมการฯเสนอใหบริหารจัดการดําเนินกิจกรรมโดยใชเงินทดรองราชการของหนวยงานไปพลางกอนภายใต

วงเงินคงเหลือ 90,980.00 บาท 

มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบใหดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการใหยอดเบิกจายใกลเคียงกับ

เปาหมายของกรมอนามัยมากท่ีสุด 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  

 6.1 รายงานผลการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพรอมดับเพลิงข้ันตน ฝกซอม

แผนการปองกันและระงับอัคคีภัย ประจําปงบประมาณ 2565 

 นางสาวมนสินี น้ําจันทร นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย และนางสาวพัทธนันท วังเสนา รายงานวาการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ จัดโดยสํานักงานเลขานุการกรม เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 ณ หองประชุม

กําธร สุวรรณกิจ และลานอเนกประสงค กรมอนามัย โดยวิทยากร จาก บริษัท กัทส อินเวสติเกชัน จํากัด มี

วัตถุประสงค เพ่ือสรางจิตสํานึกใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานภายในกรมอนามัยมีความระมัดระวังในการใชอุปกรณ

ไฟฟาภายในสํานักงาน การดูแลอาคารใหปลอดภัยจากอันตรายท่ีเกิดจากอัคคีภัย พรอมท้ังสรางความตื่นตัว

และเตรียมความพรอมรับมือและแกไขสถานการณไดอยางทันทวงที ในชวงเชาเปนการบรรยายเก่ียวกับทฤษฎี

การเกิดเพลิงไหม  วิธีการดับไฟ  คําแนะนําสําหรับการหนีเพลิงไหมในอาคาร การเคลื่อนยายผูประสพภัย และ

การปฐมพยาบาลเบื้องตนของผูปวยหมดสติ สําหรับชวงบายเปนการฝกปฏิบัติโดยใชอุปกรณตางๆ เชน สาย

ยางดับเพลิง และถังดับเพลิง รวมถึงใหซอมแผนเผชิญเหตุ ดาวนโหลด  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.2 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ปองกันการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม  

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานวาไดดําเนินกิจกรรมตามแผนฯ จํานวน 4 กิจกรรม เรียบรอยแลว 

ไดแก (1) กิจกรรมท่ี 6 การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย ประกาศยกยองเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีอนามัยประจํา

หนวยงาน” (2) กิจกรรมท่ี 8 ประเมินความเสี่ยงและจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงทุจริต (3) กิจกรรมท่ี 9 

รายงานผลการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตฯ (4) กิจกรรท่ี 14 โครงการสงเสริมคานิยม ความผูกพัน และ

วัฒนธรรมองคกร (HEALTH) ตามหลักคุณธรรมเฉพาะกาล (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญู) และ

ประเด็นคุณธรรมเปาหมาย 3 มิติ ไดแก 1 ยึดม่ันในหลักธรรมศาสนา 2. ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  3. รักษา อนุรักษสิ่งแวดลอม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 12 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.3  การกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับเจาท่ีศูนยความรวมมือระหวางประเทศ เพ่ือเฝาระวังและ

ปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019  

นางสาวปนอนงค เครือซา รายงานวาเพ่ือใหเจาท่ีศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ปฏิบัติตนภายใต

สถานการณไดโดยไมกระทบกับการปฏิบัติราชการ จึงกําหนดแนวทางใหทุกคนในหนวยงานประเมินตนเองตาม

พฤติกรรมเสี่ยง และแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั้ง (WFH) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 13 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers/download?id=89155&mid=30633&mkey=m_document&lang=th&did=28454
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6.4  กิจกรรมการยกยอง เชิดชูบุคคลท่ีทําความดี 

นางจารุมน บุญสิงห แจงท่ีประชุมทราบ ตามท่ีชมรมจริยธรรม ศรป. ไดจัดทําแฟม “บันทึกความดี” 

เพ่ือใหบุคลากร ศรป. รวมกันบันทึกความดีของเพ่ือนรวมงานภายในหนวยงานท่ีไดพบเห็น หากชื่อบุคคลใดมี

จํานวนมากท่ีสุดในเดือนนั้นก็จะไดรับการประกาศชื่อในการประชุมประจําเดือนของ ศรป. เปน “บุคคลท่ีทํา

ความดีประจําเดือน” พรอมท้ังไดรับของท่ีระลึกจากผูอํานวยการ สําหรับเดือนกุมภาพันธ 2565 เปนการ

ประกาศยกยองชื่นชมบุคคลท่ีทําความดีและไดรับการกลาวถึงมากท่ีสุด ไดแก นายรังสรรค พันธจบสิงห 

พนักงานขับรถยนต โดยนางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ ไดมอบของท่ีระลึก เปนขวัญและกําลังใจในการทําความดี

ตอไป  

ปดประชุมเวลา 14.00 น. 

 

 

ผูจดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค ภาผล 

นักจัดการงานท่ัวไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวปนอนงค เครือซา 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานอํานวยการ 



รายงานติดตามผลการด าเนินงานตัวช้ีวัด 2.1 ระดับความส าเร็จของการควบคุมภายใน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 และสรุปผลการด าเนินงานรอบ 5 เดือนแรก 

ผลการด าเนินงาน ตามแผนการขับเคลื่อนระดับความส าเร็จของการควบคุมภายใน 

ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ระยะเวลา 
เริ่มต้น – 
สิ้นสุด 

มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

1 จั ด ท า ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการควบคุม
ภายใน คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผล 

1 ฉบับ ต.ค. 64 P: สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน
เ ป็ น ผู้ ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น ป ร ะ จ า
หน่วยงาน คณะกรรมการควบคุม
ภายในประจ าหน่วยงาน 
R : ก าหนดข้อตกลง แนวปฏิบัติ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานร่วมกันและถือ
ปฏิบัติในหน่วยงาน 

☑ ต.ค. 64 ด าเนินการแล้ว  (รายละเอียดคลิ๊กแนบ Link )

2 รายงานการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงาน
สิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 
2564 
 (แบบติดตาม ปค. 5 ส่วน
งานย่อยรอบ 12 เดือน)   
 (แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย) 
-(แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย 
-ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง/
แผนภูมิ

1 คร้ัง ต.ค. 64 P: สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเป็น
ผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน 
คณะกรรมการควบคุมภายในประจ า
หน่วยงาน 
A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายในและแผนบริหารความ
ต่อเนื่อง (BCP) 

☑ ต.ค. 64 ด าเนินการแล้ว (รายละเอียดคลิ๊กแนบ Link )

เอกสารแนบ 5

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/procurement/Internal%20Control%20Committee65.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/procurement/internal%20control_64.pdf
phattanan.v
Rectangle
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ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ระยะเวลา 
เริ่มต้น – 
สิ้นสุด 

มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

3 รายงานแบบติดตาม ปค. 
5 ส่วนงานย่อย ส าหรับ
ระยะ เ วลาด า เ นิ น ง าน
สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565  
 

1 ครั้ง เม.ย. 65 
 
 
 
 
 
 

P: สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน
เ ป็ น ผู้ ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น ป ร ะ จ า
หน่วยงาน คณะกรรมการควบคุม
ภายในประจ าหน่วยงาน 
A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายในและแผนบริหาร
ความต่อเนื่อง (BCP) 

กิจกรรมมีระยะเวลาด าเนินงานเมื่อสิ้นสุด 31 มีนาคม. 2565  
 
 
 
 

4 จั ด ท า ม า ต ร ฐ า น ก า ร
ปฏิบั ติ ง านการควบคุม
ภายใน SOP 

1 เรื่อง พ.ย. 64 P: สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน
เ ป็ น ผู้ ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น ป ร ะ จ า
หน่วยงาน คณะกรรมการควบคุม
ภายในประจ าหน่วยงาน 
A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายในและแผนบริหาร
ความต่อเนื่อง (BCP) 
B: พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน
ประจ าหน่วยงาน 
 
 
 

☑ พ.ย. 64 ด าเนินการแล้ว (รายละเอียดคลิ๊กแนบ Link )  
 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/procurement/2.1_SOP.pdf
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ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ระยะเวลา 
เริ่มต้น – 
สิ้นสุด 

มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

5 พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน/
คู่มือการปฏิบัติงาน SOP ที่
สอดคล้องกับการประเมิน
ควบคุมภายใน และเผยแพร่
ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

1 เรื่อง ธ.ค.64 - ก.พ. 
65 

P: สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นผู้
ต ร ว จ ส อบ ภ า ย ใน ป ร ะ จ า ห น่ ว ย ง า น 
คณะกรรมการควบคุมภายในประจ า
หน่วยงาน 
A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
B พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจ า
หน่วยงาน 

☑ ธ.ค. 64 ด าเนินการแล้ว  1 เรื่อง คือพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure ( SOP) กระบวนงานการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (ตัวชี้วัดท่ี 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ) ราย
ละเอียดคลิ๊ก แนบ Link  โดยกระบวนงานดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจาก
ผู้อ านวยการและบุคลากรในหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามรายงาน
การประชุมศรป. ครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันท่ี 29 พ.ย. 64 วาระท่ี 5.1.2.3 
ตัวชี้วัดท่ี 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ Link และกระบวนงาน
ดังกล่าวสอดคล้องกับการประเมินผลการควบคุมภายในตามประเด็น (1) 
ภารกิจ โครงสร้างของหน่วยงาน (2) รายงานผลการประเมินการควบคุม
ภายใน (3) ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงการควบคุมภายใน Link (4) 
รายงานผลการตรวจสอบภายใน หรือการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ/ผู้ตรวจสอบ
ภายในประจ าหน่วยงาน /กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย  / หน่วยงาน
ตรวจสอบภายนอก (สตง. ปปช. ปปท. คตป. ) Link   

☑ ก.พ. 65 ตามหนังสือกรมอนามัยท่ี  สธ 0903.02/ ว980 
ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แจ้งยกเลิกการใช้งานระบบบริหารการเงิน
การคลัง (D-fins) หน่วยงานจึงต้องปรับปรุงแก้ไขกระบวนงานการเบิกจ่าย
งบประมาณ ( SOP) ตัวชี้วัดท่ี 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ แก้ไข
ครั้งที่ 1 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยยกเลิกขั้นตอน
กระบวนงานท่ีเกี่ยวกับระบบ D-fins รายละเอียดในข้อ 6 ขั้นตอน
กระบวนงาน ข้อ6.8  ข้อ6.9  และข้อ 7 แผนภูมิการท างาน ล าดับท่ี 17 และ 
19 ซ่ึงกระบวนงานดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากผู้อ านวยการลงนาม 
พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว Link   
 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart/download?id=84003&mid=35319&mkey=m_document&lang=th&did=23335
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report2_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/procurement/internal%20control_64.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/internal-audit/download?id=71526&mid=596&mkey=m_document&lang=th&did=23250
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/sop/SOP-budget%20-edit1.pdf
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ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน เป้ าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ระยะเวลา 
เ ริ่ ม ต้ น  – 
สิ้นสุด 

มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

6 รายงานสรุปผลการติดตาม
การด าเนินงานตัวชี้วัดตาม
ค า รั บ ร อ ง ฯ  ผ่ า น ก า ร
ประชุมประจ าเดือนและ
น า ขึ้ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง
หน่วยงาน ภายในวันที่ 10 
ของเดือนถัดไป 

4 ครั้ง พ.ย.64 - ก.พ. 
65 

P: สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน
เ ป็ น ผู้ ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น ป ร ะ จ า
หน่วยงาน คณะกรรมการควบคุม
ภายในประจ าหน่วยงาน 
A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายในและแผนบริหาร
ความต่อเนื่อง (BCP) 
 
 

☑ ครั้งที่ 1 พ.ย. 64 ด าเนินการแล้ว รายละเอียดตามรายงาน
การประชุม ศรป. ครั้งที่ 2/65 วันที่ 29 พ.ย. 64 วาระที่ 
5.1.2.1 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการควบคุม
ภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ดาวน์โหลด 

☑ ครั้งที่ 2 ธ.ค. 64 ด าเนินการแล้ว รายละเอียดตามรายงาน
การประชุม ศรป. ครั้งที่ 3/65 วันที่ 29 ธ.ค. 64 วาระที่ 
5.1.2.1 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการควบคุม
ภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ดาวน์โหลด

☑ ครั้งที่ 3 ม.ค.65 ด าเนินการแล้ว รายละเอียดตามรายงาน
การประชุม ศรป. ครั้งที่ 4/65 วันที่ 31 ม.ค. 65 วาระที่ 
5.1.2.1 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการควบคุม
ภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ดาวน์โหลด 

☑ ครั้งที่ 4 ก.พ.65 ด าเนินการแล้ว รายละเอียดตามรายงาน
การประชุม ศรป. ครั้งที่ 5/65 วันที่ 25 ก.พ.65 วาระที่ 
5.1.2.1 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการควบคุม
ภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ดาวน์โหลด 
 
 
 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65


-5- 
 

ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน เป้ าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ระยะเวลา 
เ ริ่ ม ต้ น  – 
สิ้นสุด 

มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

7 สื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับ
ควบคุมภายใน ผ่าน one 
page เข้าร่วมประชุม 

2 เรื่อง พ.ย.64 - ก.พ. 
65 

A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง 
B พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน
ประจ าหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

☑ ธ.ค. 64 ด าเนินการแล้ว จ านวน 1 เรื่อง โดยสื่อสารให้
ความรู้ผ่าน one page สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“แนวทางปฏิบั ติ ต ามกฎกระทรวง  และหนั งสื อ เวี ยน
กรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง”ระหว่างวันที่ 1 – 3 

ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมาดาวน์โหลด 
และสื่อสารในเวทีประชุมประจ าเดือนของหน่วยงาน ในการ
ประชุม ศรป. ครั้งที่ 3/65 วันที่ 29 ธ.ค. 64 วาระท่ี 4.3  ดาวน์
โหลด 

☑ ม.ค.65 ด าเนินการแล้ว จ านวน 1 เรื่อง โดยสื่อสารให้
ความรู้ผ่าน one page สรุปรายงานการเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงานยุคใหม่เพ่ือ
องค์กรโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ระหว่างวันที่ 
23-25 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา 
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ดาวน์โหลด 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers/download?id=85775&mid=30633&mkey=m_document&lang=th&did=27754
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สรุปผลการด าเนินงานขับเคลื่อนตัวช้ีวัด 2.1 ระดับความส าเร็จของการควบคุมภายใน 
จากตารางกิจกรรมด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการด าเนินงาน ข้างต้น พบว่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ศรป. มีแผนด าเนินงานจ านวน 3 กิจกรรม และด าเนินงานแล้ว

เสร็จได้ตามแผนที่วางไว้ทุกกิจกรรม ได้แก่  
(1) กิจกรรมล าดับที่ 5 :พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP ที่สอดคล้องกับการประเมินควบคุมภายใน และเผยแพร่ขึ้น

เว็บไซต์ของหน่วยงาน  
(2) กิจกรรมล าดับที่ 6 : รายงานสรุปผลการติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ ผ่านการประชุมประจ าเดือนและน าขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 

ของเดือนถัดไป 
(3) กิจกรรมล าดับที่ 7 : สื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับควบคุมภายใน ผ่าน one page เข้าร่วมประชุม  
และพบว่าในรอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565) ศรป. มีแผนด าเนินงานจ านวน 6 กิจกรรม และด าเนินงานแล้วเสร็จได้ตามแผนที่วางไว้ทุก

กิจกรรม หากพิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนน ตาม template ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)  ระดับที่ 4 
Output ผลผลิต  พบว่าศรป. (1) มีร้อยละของจ านวนผลผลิตได้ครบตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อนที่ก าหนดคิดเป็น ร้อยละ 100 และมีรายงานสรุปผลการให้ความรู้การ
ควบคุมภายใน แก่บุคลากร รอบ 5 เดือนแรก จ านวน 2 เรื่อง ดังปรากฏในตารางข้างต้นในกิจกรรมล าดับที่ 7 สื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับควบคุมภายใน ผ่าน one page เข้าร่วม
ประชุม (2) มีเอกสารแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของหน่วยงาน ครบถ้วนทั้ง 12 ข้อ ตามที่ กพร.ก าหนด อีกทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์
ศรป. และรายงานในระบบ DOC เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดาวน์โหลด ระดับท่ี 5 Outcome ผลลัพธ์  ศรป. ด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ (1) จัดท าค าสั่งคณะกรรมการ
ควบคุมภายใน และเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ศรป. (2) การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในทันเวลาที่ก าหนดและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ศรป. (3) พัฒนา ปรับปรุง การควบคุม
ภายใน ได้แก่การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ผ่านความเห็นชอบจากผู้อ านวยการลงนามและเผยแพร่บนเว็บไซต์ศรป. รายละเอียดตามตารางข้างต้น 

  
  

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.1/BCP65.pdf
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