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รายงานการประชุม 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี 3/2565 

ในวันพุธท่ี 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. – 14.00 น. 

ณ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ อาคาร 6 ช้ัน 4 กรมอนามัย 

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 3/2565 : ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายเปดประเทศดวย

มาตรการปลอดภัยสําหรับองคกร (COVID Free Setting) ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 2 ระหวางวันท่ี 1 – 3 

ธันวาคม 2564 ณ อุทยานแหงชาติตากสินมหาราช ตําบลแมทอ อําเภอเมือง จังหวัดตาก มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) อธิบดีกรมอนามัย ไดกลาวขอบคุณทุกหนวยงาน ทีมสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 จังหวัด

ตาก และศูนยอนามัยท่ี 2 พิษณุโลก ท่ีใหการดูแลการจัดการประชุมฯ  

(2) ผูอํานวยการกองคลัง รายงานภาพรวมผลการเบิกจายงบประมาณ ขอมูล ณ วันท่ี 29 

พฤศจิกายน 2564 จากระบบ GFMIS โดยศรป. อยูในลําดับท่ี 2 ของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม ท้ังนี้ 

ประธานการประชุมฯ ใหหนวยงานท่ีคาดวาเบิกจายไมทันในเดือนธันวาคม 2564 รีบดําเนินการขอขยายงวด

เงินไปยังกองแผนงาน และใหหารือกับรองอธิบดีกรมอนามัยในกํากับ รวมถึงใหกองคลังติดตามผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

(3) ผูอํานวยการกองแผนงาน ขอใหท่ีประชุมพิจารณารางกฎบัตรการประชุมกรมอนามัย โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหท่ีประชุมกรมอนามัยถือปฏิบัติ และดําเนินการใหเปนมาตรฐานแนวทางเดียวกัน  

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดของการประชุม  ท้ังนี้ ประธานการประชุมฯ ตองการใหองคประชุม

บูรณาการการบริหารแบบมีสวนรวม เพ่ิมบทบาทในการตัดสินใจขององคประชุมฯ ใหชัดเจนข้ึน มีกลไกทาง

กฎหมาย และเปนเครื่องมือ ในการดําเนินงาน สวนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการจัดประชุมฯ  
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ใหนับจํานวนองคประชุม มีการประเมินการจัดการประชุมฯ และประเมินสมรรถนะองคประชุมฯ รวมถึง

พิจารณายุทธศาสตร แผนงาน โครงการใหเปนระดับกรมฯ ข้ึนไป มติท่ีประชุม รับทราบ เห็นชอบในหลักการ 

และมอบกองแผนงานปรับแกไขคําในกฎบัตร และพิจารณาเรื่องท่ีนําเขาท่ีประชุมฯ 

(4) ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี รายงานการกําหนดระดับ ผลการประเมินของขาราชการ/

พนักงานราชการ รอบท่ี 1/2565 ประกอบดวย ขาราชการอยางนอย 3 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี และ

พนักงานราชการ อยางนอย 2 ระดับ โดยระดับดีเดน ไมเกินรอยละ 2 ของจํานวนคนท่ีไดเลื่อนเงินเดือน สวน

แนวทางการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนขาราชการ รอบท่ี 1/2565 รอยละ 3 แบงเปน PA หนวยงาน รอยละ 

2.95 และกันเงินเปนวงเงินสวนกลาง รอยละ 0.05 (Healthy Workplace รอยละ 50 และหนวยงานคุณธรรม 

รอยละ 50 ท้ังสวนกลางและภูมิภาค) มติท่ีประชุม รับทราบ ใหทุกหนวยงานถือปฏิบัติ และมอบหมายใหกอง

การเจาหนาท่ีทําหนังสือแจงเวียนหนวยงาน 

(5)  ประธานการประชุมฯ ใหสํานักงานเลขานุการกรมฯ พิจารณาชื่อภาษาอังกฤษ ซ่ึงชื่อยอของ

กรมอนามัยซํ้ากับชื่อของกรมทางหลวง (Department of Highway: DOH)  ใหมีความสอดคลองกับชื่อ

ภาษาไทย  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  

ครั้งท่ี2/2565  เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 

นางสาวสมประสงค ภาผล นําเสนอรายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี 

2/2565 เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 เพ่ือเสนอท่ีประชุมรับรอง 

ท่ีประชุมขอแกไขรายละเอียดขอความในรายงานฯ ขอ 1.2 จากเดิม“รายงานผลการเลิกจาย” เปน 

“รายงานการเบิกจาย”  

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมตามท่ีเสนอแกไข  

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  

 3.1 ทบทวนและกําหนดวัฒนธรรมองคกร ประจําป 2565 

 นางสาวสมประสงค ภาผล เสนอใหบุคลากรในหนวยงานทุกระดับ ทบทวนและกําหนดวัฒนธรรม

องคกรเพ่ือประกอบการดําเนินงานตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทํางาน 

นาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต และประกอบการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ปองกันการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใตกลยุทธท่ี 2 พัฒนาศักยภาพและสรางการมีสวนรวมของบุคลากร/เครือขายใน

การตอตานการทุจริต ซ่ึงเดิมหนวยงานไดกําหนดวัฒนธรรมองคกรไว คือ HETH ไดแก H:Health Model 

(เปนตนแบบดานสุขภาพ) E:Ethics (มีจริยธรรม) T:Trust (เคารพและเชื่อม่ัน) H:Harmony (เปนอันหนึ่งอัน

เดียวกัน)  

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหกําหนดวัฒนธรรมองคกรตามเดิม คือ HETH  

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ  - 

4.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการเบิกจายงบประมาณศูนยความรวมมือระหวางประเทศ

ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2565 งบดําเนินงาน ผานระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย 

(Department Operation Center : DOC)  
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นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย รายงานวาไดดําเนินการบันทึกผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

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

ระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) เรียบรอยแลว 

ซ่ึงมีผลเบิกจาย ณ วันท่ี 22 ธันวาคม 2564 จํานวน 375,217.55 บาท จากงบประมาณภาพรวมท่ีไดรับจัดสรร 

จํานวน 884,500 บาท พรอมแจงวาไดดําเนินการปรับแผนปฏิบัติการฯ ประจําไตรมาสท่ี 1 เสนอกรมอนามัย

อนุมัติเรียบรอยแลว เนื่องจากมีการดําเนินงานท่ีใชเงินงบประมาณขามโครงการ และเงินคงเหลือตามท่ีไดรับ

โอนจัดสรรครั้งท่ี 1 ไมเพียงพอ จึงไดขอยืมเงินงบประมาณจากกองการเจาหนาท่ี จํานวน 124,000 บาท เพ่ือ

ใชดําเนินงานตามแผนฯ ระหวางรอการรับโอนเงินงบประมาณครั้งท่ี 2 ในเดือนมีนาคม 2565 ท้ังนี้กองคลังได

โอนเงินยืมดังกลาวใหศรป. เรียบรอยแลว รายละเอียดการปรับแผนฯ ตามเอกสารลิงคท่ีแนบ คลิ๊กดาวนโหลด 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.2 รายงานสถานการณ ผลการเบิกจายงบประมาณ งบดําเนินงานศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

(ขอมูล 29 ธันวาคม 2564) 

นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานวา ผลการเบิกจายสะสม ณ วันท่ี 29 ธันวาคม 2564 แบงตาม

ประเภทรายงบ พบวามีเฉพาะ งบดําเนินงาน ท่ีมีผลเบิกจายสะสม จํานวน 390,482.30 บาท คิดเปน 44.15 % 

ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร (884,500.00 บาท) ซ่ึงสูงกวาเปาหมาย (283,040.00 =32%) มียอด

ผูกพัน จํานวน 11,375.50 บาท คิดเปน 1.29 % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร ทําใหมียอดเงิน

คงเหลือหลังหักยอดผูกพัน จํานวน 482,642.20 บาท คิดเปน 54.57 % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับ

จัดสรร ท้ังนี้ ศรป. ไดรับโอนเงินงบประมาณท่ียืมจากกองการเจาหนาท่ี จํานวน 124,000 บาท เพ่ือใช

ดําเนินงานตามแผนฯ ระหวางรอการรับโอนเงินงบประมาณครั้งท่ี 2 ในเดือนมีนาคม 2565 สงผลใหฐาน

ภาพรวมงบประมาณ ศรป. จากเดิมจํานวน 884,500.00 บาท  เพ่ิมเปน จํานวน 1,008,500.00  บาท ซ่ึงผล

การเบิกจายสะสมปจจุบัน จํานวน 390,482.30 บาท คิดเปน 38.72 %  สูงกวาเปาหมายท่ีกรมอนามัยกําหนด

และเพ่ือใหเปนไปตามมาตรการสําคัญประเมินผลคะแนนตามตัวชี้วัด 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 

กรมอนามัยกําหนดเปาหมายงบดําเนินงานคาใชจายในการฝกอบรมประชุมสัมมนา ไตรมาสท่ี 1 เบิกจายไม

นอยกวารอยละ 50 คิดเปนเงินจํานวน 504,250.00 ของวงเงินท่ีไดรับจัดสรร 1,008,500.00 บาท ปจจุบันมี

ผลเบิกจายสะสม จํานวน 320,777.25 บาท คิดเปน 31.81 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.3 รายงานผลการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง และ

หนังสือเวียนกรมบัญชีกลางเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง” ระหวางวันท่ี 1 – 3 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม  

กรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

นางสาวพัทธนันท วังเสนา และนางสาวสมประสงค ภาผล รายงานวากองคลัง กรมอนามัยเปน

ผูจัดการประชุมฯ เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานพัสดุและท่ีเก่ียวของรับทราบแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ  

สรางความเขาใจท่ีตรงกัน ลดความคลาดเคลื่อนท่ีไมตรงกันในการตีความหนังสือ และสรางการแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกัน ซ่ึงมีเนื้อหาเก่ียวกับหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ว89 ท่ีถูกยกเลิกและใหใช ว 845 แทน  

เรื่องยกเวนและกําหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุ และวิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีรัฐตอง

สงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 บังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2564 เปนตนไป รายละเอียด

ตามเอกสารแนบ 2 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/action-plan/improve%20the%20action%20plan65-2.pdf
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มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.4 รายงานผลการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือขายดาน

การเงินการคลัง" ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหวางวันท่ี 15 – 17 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมโกลเดน  

ซิตี้ จังหวัดระยอง 

นางสาวสมประสงค ภาผล และ นางสาวพัทธนันท วังเสนา รายงานวากองคลัง กรมอนามัยเปน

ผูจัดการประชุมฯ เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานงานการเงินและท่ีเก่ียวของรับทราบแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ 

กฎกระทรวง สรางความเขาใจท่ีตรงกัน ลดความคลาดเคลื่อนท่ีไมตรงกันในการตีความหนังสือ และสรางการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ซ่ึงมีเนื้อหาเก่ียวกับระเบียบ หลักเกณฑคาใชจายในการบริหารงานสวนราชการ 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศ คาใชจายในการฝกอบรม จัดงานฯ หนังสือเวียนมาตรการ

ชวยเหลือในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.5 รายงานผลการเขารวมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานยุคใหม

เพ่ือองคกรโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางวันท่ี 23 – 25 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมริเวอรตัน 

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

นางสาวมนสินี น้ําจันทร และนางสาวศิรินันต ทุนทรัพย รายงานวา กลุมตรวจสอบภายในเปนผูจัดการ

ประชุมฯ เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางถูกตอง

ตามระเบียบเพ่ือปองกันขอบกพรองหรือขอผิดพลาดท่ีอาจนําไปสูการทุจริตและกอใหเกิดความเสียหายตอทาง

ราชการ รวมท้ังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ขอตรวจสอบ ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และ

แนวทางการแกไข รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.6 รายงานผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรูดานพิธีการทูตและการรับรองแขก

ตางประเทศ ระหวางวันท่ี 21 – 22 ธันวาคม 2564 ณ หองประชุมศูนยหองปฏิบัติการ กรมอนามัย 

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย รายงานวา มีผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จากหนวยงานสวนกลาง 

วิทยากร และคณะทํางาน รวมจํานวน 30 คน มีผลเบิกจายงบประมาณเปนเงิน 31,100.00 บาท จากวงเงิน

งบประมาณ 35,400.00 บาท สงผลใหเงินงบประมาณคงเหลือเปนเงิน 4,300.00บาท และมีผลประเมินความ

พึงพอใจในภาพรวม รอยละ 84.6 โดยผูเขารวมประชุมรอยละ 83.33 พึงพอใจมากท่ีสุด และรอยละ 16.67  

พึงพอใจมาก รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.7 รายงานผลการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการการวางกรอบเนื้อหาสําหรับการสํารวจความรอบรู

ดานสุขภาพของคนไทย ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 23 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเอบีนา เฮาส หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย รายงานวาการประชุมดังกลาวจัดโดยกองสงเสริมความรอบรูและสื่อสาร

สุขภาพ มีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดกรอบเนื้อหาและจัดทําเครื่องมือสํารวจความรอบรูดานสุขภาพของคนไทย

ทุกกลุมวัย โดยมีผูแทน/ผูเก่ียวของกับทุกกลุมวัยท้ังจากหนวยงานในสังกัดกรมอนามัยและกรมตางๆในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขเขารวมการประชุมฯ โดยไดกําหนดแผนการดําเนินงานเพ่ือใชเครื่องมือสํารวจความรอบรู

ของประชาชนไทยประมาณเดือนตุลาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 

มติท่ีประชุม รับทราบ 



5 
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา - 

5.1 ติดตามผลการดําเนินงาน ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประกอบดวย 

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 สุมติ๊บ รายงานวาไดจัดทํากิจกรรมตาม

แผน จํานวน 2 กิจกรรม ไดแก (1)จัดทําประกาศศูนยความรวมมือระหวางประเทศ เรื่อง แนวทางดําเนินการ

พัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) ในระบบฐานขอมูลกลางและดําเนินการเรียบรอยแลว และ (2) เสนอ

ในท่ีประชุมพิจารณาคัดเลือกชื่อชุดขอมูลเพ่ือเตรียมการจัดทําระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) รายละเอียด

ตามเอกสารแนบ 7 

มติท่ีประชุม รับทราบและมีมติใหใชชื่อชุดขอมูลวา “กรอบความรวมมืองานตางประเทศดานสงเสริม

สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของกรมอนามัย” 

5.1.1.2 ตัวช้ีวัดท่ี 1.39 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร

กรมอนามัยใหสามารถดําเนินงานดานตางประเทศเพ่ือรองรับการดําเนินงานสุขภาพโลกของไทย 

นางสาวมนสินี น้ําจันทร รายงานวาไดจัดทํากิจกรรมตามแผน จํานวน 3 กิจกรรม และ

ดําเนินการเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 โดยในเดือนธันวาคม 2564 ได (1) จัดทํารายงาน

สรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะดานตางประเทศ ครั้งท่ี 1 (2) สรุปการเตรียมการ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะดานตางประเทศ ครั้งท่ี 2 และ (3) รายงานการติดตามการ

ดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ประจําเดือนธันวาคม 2564  

นอกจากนี้  ในเดือนธันวาคม 2564  ยั ง ไดจั ด ทํา  “ทํา เนี ยบผู รั บบริการและ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ของตัวชี้วัดท่ี 1.39 เพ่ิมเติม 1” เนื่องจากหลังจากจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาขีด

สมรรถนะดานตางประเทศ ครั้งท่ี 1 ทําใหมีผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ิมข้ึน จึงเห็นวาควรนํามาเพ่ิม

ในทําเนียบผูรับบริการ ของตัวชี้วัดท่ี 1.39 ดวย อีกท้ัง หัวขอ “รายการขอมูลท่ีนํามาใช” ในระบบ DOC ของ

ตัวชี้วัดนี้ ยังไดแกไขเพ่ิมเติมชื่อหัวขอ/ประเด็น เพ่ือใหขอมูลท่ีรายงานไปแลวในเดือนพฤศจิกายนมีความ

สอดคลองกับแบบฟอรม Template ของตัวชี้วัดและเพ่ือใหมีความชัดเจนมากข้ึน นอกจากท่ีไดรายงานผลการ

ดําเนินงานในภาพรวมไปแลวในเดือนพฤศจิกายน และเนื่องจากไดยายขอมูลท่ีอยูใน google drive ไปไวท่ี

หนาเว็บไซตหนวยงาน เพ่ือใหเปน URL ท่ีเขาถึงขอมูลไดเสถียรมากข้ึน ทําใหไฟลบางไฟลจําเปนตองกรอก

ขอมูลลงในระบบ DOC ซํ้าข้ึนใหมอีกครั้ง นอกจากท่ีไดลงไวในรายละเอียดตามเอกสารแนบของรายงานการ

ประชุมประจําเดือนพฤศจิกายน 2564 ดังนั้น หัวขอ/ประเด็นท่ีทําซํ้าข้ึนใหมอีกครั้ง แตใชชื่อหัวขอ/ประเด็น

ใหม ไดแก“1.1 ผลการวิเคราะหสถานการณของตัวชี้วัด และความรูท่ีนํามาใชประกอบการวิเคราะห”, “1.2 

ผลการวิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัด” และ “1.3 ทําเนียบผูรับบริการและผู

มีสวนไดสวนเสีย เพ่ิมเติม 1”  

มติท่ีประชุม รับทราบ 



6 
5.1.1.3 ตัวช้ีวัดท่ี 1.40 ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูลความรวมมือ

ระหวางประเทศของกรมอนามัย 

นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ และนางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ รายงานวาในเดือนธันวาคม 

2564 ไดดําเนินการปรับเพ่ิมเติมขอมูลสถานการณตัวชี้วัด โดยเพ่ิมทําเนียบผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

รวมถึงไดแกไขชื่อหัวขอในเอกสาร “สรุปผลการวิเคราะหสถานการณการจัดทําฐานขอมูลความรวมมือระหวาง

ประเทศของกรมอนามัยเพ่ือกําหนดมาตรการและแผนขับเคลื่อน” ไดแก “1.1 ผลการวิเคราะหสถานการณ

ของตัวชี้วัด และความรูท่ีนํามาใชประกอบการวิเคราะห” และ “1.2 ผลการวิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสียเพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัด” เพ่ือใหสอดคลองกับรายละเอียด template ตัวชี้วัด 1.40 ซ่ึงมีการ

เปลี่ยนแปลงหลังจากท่ีไดลงขอมูลการดําเนินงานสําหรับรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 ไปแลว นอกจากนี้ ยังอยู

ระหวางการดําเนินการจัดทําบันทึกและ template สําหรับขอขอมูลขอตกลง เอกสารกรอบความรวมมือ

ระหวางประเทศจากหนวยงานตางๆ โดยจะเวียนบันทึกขอความรวมมือหนวยงานในเดือนมกราคม 2565 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2 ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย 

5.1.2.1 ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหาร

ความตอเนื่อง (BCP)  

นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานวาไดจัดทํากิจกรรมตามแผน จํานวน 3 กิจกรรม 

ไดแก (1) กิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐาน/คูมือการปฏิบัติงาน SOP  

ท่ีสอดคลองกับการประเมินควบคุมภายใน และเผยแพรข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน (2) รายงานสรุปผลการ

ติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ผานการประชุมประจําเดือนและนําข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน 

ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป (3) สื่อสารใหความรูเก่ียวกับควบคุมภายใน ผาน one page เขารวมประชุม

ดําเนินการเรียบรอยแลวครบทุกกิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10  

สําหรับแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP) ตามท่ีไดรายงานในเดือนพฤศจิกายน 2564 นั้น 

ศรป. ไดจัดทําครบท้ัง 12 ประเด็นตามองคประกอบแนวทางการจัดทําแผนท่ีกพร.กําหนดไว โดยนําข้ึนเว็บไซต

และรายงานในระบบเรียบรอยแลว สามารถดูขอมูลไดท่ี https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565 และ 

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

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.2 ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นา

ทํางานมีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

นางสาวพัทธนันท วังเสนา รายงานวาเดือนธันวาคม 2564 มีแผนขับเคลื่อน 1 กิจกรรม 

คือ รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัด ตามคํารับรองฯ ผานการประชุมประจําเดือนของหนวยงาน 

และนําข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน รายละเอียดตามรายงานการประชุม ศรป. ครั้งท่ี 3/2565 เม่ือวันท่ี 29 ธ.ค. 

2564  และในเดือน ม.ค.65 จะดําเนินงานกิจกรรมตามแผนตัวชี้วัดท่ี 2.2 และ แผนการพัฒนาสถานท่ีทํางาน

นาอยู นาทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทํางาน (HWP) รวมท้ังแผนการใหความรูดานการ

สงเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม และความสมดุลในชีวิตการทํางาน และแผนกิจกรรมสงเสริมสุขภาพของ

บุคลากรครอบคลุมท้ัง 3 ดาน(ความรู เจตคติ ทักษะ) โดยนางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย ไดจัดทําแผนดังกลาว 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565
https://cic.anamai.moph.go.th/webupload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.1/BCP65.pdf
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พรอมท้ังสํารวจออนไลนเก่ียวกับความตองการความรูดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 

(ภาคผนวก ง) พบวาบุคลากรศรป.มีความตองการความรู 3 ดาน ดังนี้ 1) ดานการออกกําลังกาย ทาบริหาร

ออฟฟศซินโดรม 2) ดานโภชนาการ การลดน้ําหนักดวย(IF)Intermittent Fasting เปนการจํากัดชวงเวลาการ

กิน 3) ดานสุขภาพจิต การนั่งสมาธิ ทักษะในการจัดการอารมณตนเอง รายละเอียดตามเอกสารแนบ 11 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.3 ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ  

นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานวาไดจัดทํากิจกรรมตามแผน จํานวน 4 กิจกรรม 

ไดแก (1) สื่อสาร กฎ ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติงานเก่ียวกับการเบิกจายงบประมาณ เชน ระเบียบ

การเงินการคลัง ระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง ผานการประชุมประจําเดือนของหนวยงาน /one page  

เขารวมอบรม (2) ประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 และรายงานผลการประชุมนําข้ึนเว็บไซตหนวยงาน ภายในวันท่ี 20 ของทุกเดือน (3) รายงานผล

ติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) และนําข้ึนเว็บไซตหนวยงาน ภายในวันท่ี 20 ของทุกเดือน  

(4) รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัด ตามคํารับรองฯ ผานการประชุมประจําเดือนของหนวยงาน 

และนําข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป และดําเนินการเรียบรอยแลวครบทุกกิจกรรม 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 12 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.4 ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย รายงานวาตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหบุคลากรท่ีได

ไปเขารวมประชุม อบรม สัมมนา หรือองคความรูท่ีเปนประโยชนตอภารกิจและองคกร สงในรูปแบบสรุป  

one page ทุกครั้ง สําหรับ one page ประจําเดือน ธ.ค. ขอใหสงใหผูรับชอบดําเนินการลงเว็บหนวยงาน

ตอไปกอนวันท่ี 31 ธ.ค. 64 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 13 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.5 ตัวช้ีวัดท่ี 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นางสาวปนอนงค เครือซา และนางสาวศิรินันต ทุนทรัพย รายงานวาไดจัดทํากิจกรรม

ตามแผน จํานวน 3 กิจกรรม ไดแก 1.ขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  

2. มีการกํากับ ติดตาม ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 3.มีการรายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนฯ และปรับแผนปฏิบัติการตามไตรมาสท่ี 1 ในระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติการกรม

อนามัย DOC ใหเปนปจจุบันเรียบรอยแลว  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 14 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.6 ตัวช้ีวัดท่ี 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและ 

ความโปรงใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

นางจารุมน บุญสิงห และนางสาวมนสินี นําจันทร รายงานเสนอความกาวหนาการ

ดําเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดฯ เดือนธันวาคม 2564 ดังนี้ 

 1. ไดปรับปรุงขอมูลพ้ืนฐานบนเว็บไซต ศรป. ตามแบบวัดการเปดเผยขอมูล

สาธารณะบนเว็บไซตหนวยงาน (Open Data Integrity and Transparency – OIT) ขอ O1 - O10 และดาน

somphrasong.p
Rectangle
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การแกไขปญหาทุจริต โดยไดสรางชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบและอยูระหวางการ

จัดทํารายละเอียดข้ันตอนแนวทางการรองเรียนและออกแบบแบบฟอรมรับขอรองเรียน และจะนําข้ึนเว็บไซต

ศรป.ตอไป 

 2. สื่อสารความรูบนเว็บไซต ศรป. จํานวน  2 เรื่อง ไดแก 1) เรื่อง หลักเกณฑการ

เปดเผยขอมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment : (OIT) 2) แผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ของศรป. ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สําหรับแบบวัดการ

รับรูของผูสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) อยูระหวางการ

รอขอมูลเรื่องแบบวัด IIT จากกรมฯ 

 3. รายงานความกาวหนาการขับเคลื่อนในการประชุม ศรป.และรายงานในระบบ 

DOC เรียบรอยแลว ดูรายละเอียดไดท่ี https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65 รายละเอียด

ตามเอกสารแนบ 15 

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 เรงรัดผูรับชอบหลักดําเนินการจัดทําอนุมัติจัดสงตอใหงานการเงิน

ดําเนินการยืมเงินลงคลังเพ่ือตัดยอดเบิกจายภายในเดือนท่ีกําหนดตามแผน 

มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบใหดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการใหยอดเบิกจายใกลเคียงกับ

เปาหมายของกรมอนามัยมากท่ีสุด 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  

 6.1 การตรวจประเมิน 5 ส และการประเมินสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวิต  

และความสุขของคนทํางาน (Healthy Workplace Happy for Life) ครั้งท่ี 1/2565 ในวันท่ี 23 ธันวาคม 2564  

 นางสาวปนอนงค เครือซา รายงานวา ศรป. ไดรับการตรวจประเมินฯ โดยคณะกรรมการระดับกรม 

ทีมท่ี 4 ซ่ึงเปนการตรวจเพ่ือใหคําแนะนํายังไมมีการใหคะแนน โดยรวมแลวพึงพอใจ หากทําไดตามเกณฑท่ี

กําหนดอาจไดถึงระดับยอดเยี่ยม ซ่ึงปกติตรวจถึงระดับดีเทานั้น และนําจุดท่ีควรปรับปรุงไดแก การวางแกว

หรือขวดน้ําบนโตะทํางานควรมีเพียง 1 ชิ้น ควรจัดใหสันแฟมเรียบรอย มุมหนังสือบริเวณทางเขาไมเรียบรอย 

ผนังยังมีรอย หรือคราบสกปรกเนื่องจากสีถลอก ควรเปลี่ยนจุดวางตูกดน้ําเนื่องจากกีดขวาง โตะหนาสํานักงาน

ตามเกณฑคือไมสามารถวางไดเนื่องจากกีดขวางทางเดิน ขอใหเก็บอุปกรณออกกําลังกายยายไปในท่ีท่ี

เหมาะสมไมควรวางตรงกลางหองประชุม ขอใหแสดงหลักฐานการวัดแสงสวางและแผนการจัดการ เปนตน 

ท้ังนี้กําหนดการจะเขาตรวจครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
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6.2 สรุปผลการกําหนดคุณธรรมเปาหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของศูนยความรวมมือ

ระหวางประเทศ 

นางจารุมน บุญสิงห และนางสาวสมประสงค ภาผล รายงานผลการตอบแบบสํารวจประเด็นการ

กําหนดคุณธรรมเปาหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ และเสนอ

ท่ีประชุมรวมกันคัดเลือกประเด็นและกําหนดเปาหมายฯ ซ่ึงท่ีประชุมฯ สรุปเลือกเปาหมายคุณธรรมจํานวน 3 

ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารแนบ 16 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.3 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ปองกันการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม  

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนวยงาน ศูนยความรวมมือ

ระหวางประเทศ กรมอนามัย ประจําเดือน ธันวาคม 2564  

นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานวาไดดําเนินกิจกรรมตามแผนฯ ประจําเดือน ธันวาคม 2564 

เรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 17 ไดแก  

(1) สื่อสาร สรางความรูความเขาใจ เก่ียวกับการนํามาตรฐานทางจริยธรรมไปใชในการบริหารงาน

บุคคล โดยนําเสนอความรูพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 คลิ๊ก ใหบุคลากรใน

หนวยงานรับทราบวา พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหมีการนําพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใชในกระบวนการ

บริหารงานบุคคล ทําใหการประพฤติปฏิบัติตนและการรักษาจริยธรรมของเจาหนาท่ีแตละราย จะสงผลตอการ

พิจารณาในเรื่องตางๆ อาทิ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือน การแตงตั้ง ยาย โอน เลื่อน 

หรือใหออกจากราชการ ดังนั้น ผูบริหารหนวยงานจึงใหความสําคัญกับการสงเสริมจริยธรรม โดยกํากับดูแล ให

ขาราชการและเจาหนาท่ีในหนวยงานปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และขอกําหนดจริยธรรมในหนวยงาน และ

เปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีทุกคนท่ีจะตองศึกษาทําความเขาใจและรักษาจริยธรรม โดยแสดงพฤติกรรมท่ีควร 

กระทําพรอมท้ังหลีกเลี่ยงไมแสดงพฤติกรรมท่ีไมควรกระทําหรือมีผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติหนาท่ี  

(2) ประกาศเจตนารมณขับเคลื่อนคุณธรรมและตอตานการทุจริต และเผยแพรประชาสัมพันธให

บุคลากรทุกระดับรวมรับรู 

(3) การเสริมสรางความรอบรูดานคุณธรรม จริยธรรมและการปองกันการทุจริต แกบุคลากรใน

หนวยงานทุกระดับ โดยการสรางการรับรู เรื่องแนวทางปฏิบัติการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดของ

เจาหนาท่ีของรัฐทุกตําแหนงและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข  

(4) การสงเสนอชื่อบุคลากรเขารวมการคัดเลือกคนดีศรีอนามัย 

(5) การสงเสนอผลงานเขารวมกิจกรรมประกวดหนวยงานคุณธรรม (การขับเคลื่อนองคกรคุณธรรมตนแบบ)  

( ุ6) กําหนดคุณธรรมเปาหมายจาก “ปญหาท่ีอยากแก “ และ “ความดีท่ีอยากทํา” ท่ีสอดคลองกับ

คุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญู หรือ วัฒนธรรมองคกร (HEALTH) 

(7) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการเงินการคลัง และการจัดซ้ือจัดจาง   โดยหนวยงานสง

บุคลากรจํานวน 2 ทาน เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงและหนังสือเวียน

กรมบัญชีกลางเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง  

(8) การสงเสริมคานิยม ความผูกพัน และวัฒนธรรมองคกร (HEALTH) ตามหลักคุณธรรมเฉพาะกาล 

(พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญู) ไดแก (1) กิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และวันสําคัญตางๆ 

https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/article/phraraachbayyatimaatrthaanthaangcchriythrrm_ph.s._2562.pdf
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/article/phraraachbayyatimaatrthaanthaangcchriythrrm_ph.s._2562.pdf


10 
ทางศาสนา โดยการเขารวมพิธีตักบาตรทําบุญปใหมกรมอนามัย ในวันท่ี 7 ม.ค. 65 (2) กิจกรรมสถานท่ีทํางาน

นาอยู นาทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทํางาน (Healthy Workplace Happy for Life) 

โดยการรวมกันรวมกันทําความสะอาด 5ส เพ่ือรองรับการเขาตรวจของคณะกรรมการ HWP ระดับกรมในวันท่ี 

23 ธ.ค. 64  จัดกิจกรรมปใหมของศรป. กิจกรรมอวยพรวันเกิดใหแกบุคลากรในหนวยงาน จัดฐานกิจกรรม

วอลคแรลลี่ Walk Rally สําหรับรวมกิจกรรมปใหมกรม ในวันท่ี 7 ม.ค. 65 

(3) กิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยการจัดมุมรวบรวม การคัดแยกขยะขวดพลาสติก อลูมิเนียม และ

กระดาษใชแลว1 หนา บริเวณภายในสํานักงาน ดาวนโหลด 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 14.00 น. 

 

 

ผูจดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค ภาผล 

นักจัดการงานท่ัวไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวปนอนงค เครือซา 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานอํานวยการ 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_6/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%882565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_6/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%882565.pdf


เอกสารแนบ 12 
รายงานกํากบัตดิตามผลการดําเนนิงานตามแผน 

ขบัเคลือ่นการดําเนนิงานตวัชีว้ดัการเบกิจา่ยงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2565 
คร ัง้ที2่ ประจําเดอืน ธนัวาคม 2564 

ที ่ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผลการดําเนนิงาน  

1 จัดทําคําสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามเร่งรัดการ
เบกิจา่ยงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1 ฉบับ 1 – 31 ต.ค. 64 ดําเนนิการตรงตามแผน 
กดทีน่ี่ 
 

2 จัดทําแผนปฏิบัติการการใชจ้่ายเงินงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านการประชุม
ประจําเดือนของหน่วยงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์
หน่วยงาน 

1 ครัง้ 1 – 31 ต.ค. 64 ดําเนนิการตรงตามแผน 
กดทีน่ี่ 

3 จัดทํา SOP การเบกิจา่ยงบประมาณ 1 ฉบับ 1- 30 พ.ย. 64 ดําเนนิการตรงตามแผน 
กดทีน่ี่  
 

4 สื่อสาร SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ ผ่านเวทีการ
ประชุมประจําเดือนของหน่วยงาน และเผยแพร่บน
เว็บไซตห์น่วยงาน 

1 ครัง้ 1- 30 พ.ย. 64 ดําเนนิการตรงตามแผน (ผา่นรายงานการประชมุ
ศรป.ครัง้ที ่2/65) 
กดทีน่ี่ 
 

5 สื่อสาร กฎ ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติงาน
เกีย่วกับการเบกิจ่ายงบประมาณ เชน่ ระเบยีบการเงนิ
การคลัง ระเบียบการจัดซื้อจัดจา้ง ผ่านการประชุม
ประจําเดอืนของหน่วยงาน /one page เขา้รว่มอบรม 
 

1 เรือ่ง 1 ธ.ค.64 –  
28 ก.พ. 65 

เดือน ธ.ค. 64 ดําเนินการแลว้ จํานวน 1 เรื่อง 
โดยสือ่สารใหค้วามรูผ้า่น one page สรปุประชมุ
เชิงปฏิบั ติการ เรื่อ ง “แนวทางปฏิบั ติต าม
กฎกระทรวง และหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจา้ง”ระหว่างวันที่ 1 – 3 
ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม กรีนเนอรี่ รีสอร์ท 
เขาใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา กดที่น่ี และ
สือ่สารในเวทปีระชุมประจําเดอืนของหน่วยงาน 
ในการประชุม ศรป. ครัง้ที่ 3/65 วันที่ 29 ธ.ค. 
64 วาระที ่4.3  กดทีน่ี่ 
 
 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=81861&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26300
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/action-plan/budget65_121164.pdf
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/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers?page=1
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65


ที ่ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผลการดําเนนิงาน  

6 ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
รายงานผลการประชุมนําขึ้น เว็บไซต์หน่วยงาน 
ภายในวันที ่20 ของทกุเดอืน 

5 ครัง้ 1 ต.ค. 64-  
28 ก.พ. 65 
 
 
 
 

ดําเนนิการตรงตามแผน 
ครัง้ที ่1 เดอืน ต.ค.64 กดทีน่ี่ 
ครัง้ที ่2 เดอืน พ.ย. 64 กดทีน่ี่ 
ครัง้ที ่3 เดอืน ธ.ค.64 กดทีน่ี่ 
อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ 
ครัง้ที ่4 เดอืน ม.ค.65 
ครัง้ที ่5 เดอืน ก.พ.64 

7 รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
(รบจ.1) และนําขึน้เว็บไซต์หน่วยงาน ภายในวันที ่
20 ของทกุเดอืน 

5 ครัง้ 1 ต.ค.64 –  
28 ก.พ. 65 

ดําเนนิการตรงตามแผน 
ครัง้ที ่1 เดอืน ต.ค.64 กดทีน่ี่ 
ครัง้ที ่2 เดอืน พ.ย. 64 กดทีน่ี่ 
ครัง้ที ่3 เดอืน ธ.ค.64  กดทีน่ี่ 
อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ 
ครัง้ที ่4 เดอืน ม.ค.65 
ครัง้ที ่5 เดอืน ก.พ.64 

8 รายงานผลการตดิตามการดําเนนิงานตัวชีวั้ด ตามคํา
รับรองฯ ผ่านการประชุมประจําเดือนของหน่วยงาน 
และนําขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 
ของเดอืนถัดไป  

4 ครัง้ 1 พ.ย.64 –  
28 ก.พ. 65 

ดําเนนิการตรงตามแผน  
ค รั ้งที่  1 เดื อ น  พ .ย . 64 ผ่ าน เวที ป ระชุ ม
ประจําเดอืนของหน่วยงาน หลักฐานคอืรายงาน
การประชุมศรป.ครัง้ที่ 2/65 เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 
64 วาระที่ 5.1.2.3 ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอ้ยละของ
การเบกิจา่ยงบประมาณ   กดทีน่ี่ 
ค รั ้งที่  2 เดื อ น  ธ .ค . 64 ผ่ าน เวที ป ระชุ ม
ประจําเดอืนของหน่วยงาน หลักฐานคอืรายงาน
การประชุมศรป.ครัง้ที่ 3/65 เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 
64 วาระที่ 5.1.2.3 ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอ้ยละของ
การเบกิจา่ยงบประมาณ  กดทีน่ี่ 
อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ 
ครัง้ที ่3 
ครัง้ที ่4 

 
สรปุเดอืนธันวาคม 2564 กําหนดแผนดําเนนิการ จํานวน 4 กจิกรรม และดําเนนิการไดต้ามแผนทกุกจิกรรม 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=81083&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26018
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=81083&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26018
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=82925&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26018
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=82925&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26018
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=82925&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26018
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=85299&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26018
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=85299&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26018
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=81082&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26017
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=81082&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26017
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=82924&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26017
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=82924&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26017
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=82924&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26017
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=85298&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26017
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=85298&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26017
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
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