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รายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี4/2565 

ในวันท่ี 31 มกราคม 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 4/2565 ในวันท่ี 7 มกราคม 2564 ณ หองประชุมกําธร สุวรรณกิจ 

มีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) อธิบดีกรมอนามัย ประธานการประชุม แจงใหท่ีประชุมทราบดังนี้ 

- กลาวอวยพรปใหม และแสดงความยินดี ตอนรับรองอธิบดีกรมอนามัยทานใหม ๒ ทาน 

ไดแก นายแพทยเอกชัย เพียรศรีวัชรา และนายแพทยมณเฑียร คณาสวัสดิ์ 

- การริเริ่มงานและกิจกรรมใหมภายใตสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ COVID – 19  

สายพันธุใหม (Omicron) 

- เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการจัดซ้ือจัดจางให

เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

- หนวยงานเตรียมจัดทําคําของบประมาณ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๖ และเตรียมการเขารวม

ชี้แจงตอสภาผูแทนราษฎร โดยใหคํานึงถึงหลักเกณฑการพิจารณางบประมาณ เพ่ือไมใหถูกตัดงบประมาณ 

(2) ผูอานวยการกองคลัง รายงานภาพรวมผลการเบิกจายงบประมาณ ขอมูล ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2564 จากระบบ GFMIS 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี3/2565  

เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2564 

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 14  มกราคม 2565 จํานวน 444,562.30 บาท คิดเปนรอยละ 44.08 ของงบประมาณ 

(1,008,500 บาท)  ดาวนโหลด  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.2 รายงานสถานการณ ผลการเบิกจายงบประมาณ งบดําเนินงานศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

(ขอมูล 31 มกราคม 2565) 

นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานวา ผลการเบิกจายสะสม แบงตามประเภทรายงบ พบวามีเฉพาะ 

งบดําเนินงาน ท่ีมีผลเบิกจายสะสม จํานวน 446,422.30 บาท คิดเปน 44.27 % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ี

ไดรับจัดสรร (1,008,500.00 บาท รับรูยอดรวมท่ียืมจากกองการเจาหนาท่ี) ซ่ึงสูงกวาเปาหมายท่ีกรมอนามัย

กําหนด (393,315.00 บาท=39%) มียอดผูกพัน จํานวน 84,475.50 บาท คิดเปน 8.38 % ของวงเงิน

งบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร สงผลใหมียอดเงินคงเหลือหลังหักยอดผูกพัน จํานวน 477,602.20 บาท คิดเปน 

47.36 % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร และเพ่ือใหเปนไปตามมาตรการสําคัญประเมินผลคะแนน

ตามตัวชี้วัด 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ กรมอนามัยกําหนดเปาหมายงบดําเนินงานคาใชจายใน

การฝกอบรมประชุมสัมมนา ไตรมาสท่ี 1 เบิกจายไมนอยกวารอยละ 50 คิดเปนเงินจํานวน 504,250.00  

ของวงเงินท่ีไดรับจัดสรร 1,008,500.00 บาท ปจจุบันมีผลเบิกจายสะสม จํานวน 433,100.05 บาท  

คิดเปน 42.94 % รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.3 รายงานผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเพ่ือการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ

สําหรับงานดานตางประเทศ ครั้งท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางวันท่ี 25 – 28 มกราคม 2565  

ณ โรงแรมเบสทเวสเทิรนพลัสแวนดา แกรนด จังหวัดนนทบุรี 

นางสาวมนสินี น้ําจันทร รายงานวามีผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จากหนวยงานสวนกลางและ

สวนภูมิภาค จํานวน 22 คน วิทยากรจากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน และ

คณะทํางาน จํานวน 13 คน รวมท้ังสิ้นจํานวน 37 คน มีผลเบิกจายงบประมาณภาพรวมกิจกรรม  

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/pay2565/pay2565-Jan2022.pdf
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เปนเงิน 104,762.80 บาท จากวงเงินงบประมาณ 106,000.00 บาท สงผลใหเงินงบประมาณคงเหลือ เปนเงิน 

1,237.20 บาท และมีผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวม รอยละ 91.67 โดยผูเขารวมประชุมรอยละ 66.67 

พึงพอใจมาก และรอยละ 33.33 พึงพอใจมากท่ีสุด  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

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

แผนเรียบรอยแลว โดยจัดทํารายชื่อชุดขอมูล (Data set) ท่ีสอดคลองกับระบบงานท่ีสําคัญของหนวยงานตาม

แบบฟอรมท่ี สพร.กําหนด เพ่ือเตรียมจัดทําคําอธิบาย (Metadata) ขอมูลสวนหลัก (Mandatory) สําหรับชุด

ขอมูล รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.1.2 ตัวช้ีวัดท่ี 1.39 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร

กรมอนามัยใหสามารถดําเนินงานดานตางประเทศเพ่ือรองรับการดําเนินงานสุขภาพโลกของไทย 

นางสาวมนสินี น้ําจันทร รายงานวาไดจัดทํากิจกรรมตามแผน จํานวน 4 กิจกรรม และ

ดําเนินการเรียบรอยแลว โดยในเดือนมกราคม 2565 ได (1) สรางแบบการประเมินสมรรถนะ (Global Health 

Competency) - ขอสอบทักษะการใชภาษาและทักษะการสื่อสาร 2 (Pre-test และ Post-test) (2) สรางแบบ

ประเมินความพึงพอใจของประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะดานตางประเทศ - แบบประเมินความ

พึงพอใจของประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะดานตางประเทศ ครั้งท่ี 2 (3) จัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะดานตางประเทศ ระหวางวันท่ี 25 - 28 มกราคม 2565 ณ โรงแรมเบสทเวส

เทิรนพลัสแวนดาแกรนด จังหวัดนนทบุรี และ (4) รายงานการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ 

ประจําเดือนมกราคม 2565 นอกจากนี้ ในเดือนนี้ยังไดจัดทํา “ทําเนียบผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ของ 

ตัวชี้วัด 1.39 เพ่ิมเติม 2” เนื่องจากหลังจากจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะดานตางประเทศ  

ครั้งท่ี 2 ทําใหมีผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ิมข้ึน จึงเห็นวาควรนํามาเพ่ิมในทําเนียบผูรับบริการ 

ตัวชี้วัด. 1.39 ดวย ท้ังนี้ จะนําลงในระบบ DOC ในรอบเดือนนี้ดวย รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.1.3 ตัวช้ีวัดท่ี 1.40 ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูลความรวมมือ

ระหวางประเทศของกรมอนามัย 

นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ  และนางสาวจิราภรณ  สุมติ๊บ รายงานวา ในเดือน 

ธันวาคม 2564 ไดดําเนินการจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหขอมูล พรอมท้ังสรุปกรอบความรวมมือ 

ระหวางประเทศตางท่ีรวบรวมจากหนวยงานตางๆ เรียบรอยแลว  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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5.1.2 ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย 

5.1.2.1 ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหาร

ความตอเนื่อง (BCP)  

นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานวาไดจัดทํากิจกรรมตามแผน จํานวน 2 กิจกรรม 

ไดแก (1) รายงานสรุปผลการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ผานการประชุมประจําเดือนและนํา

ข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป (2) สื่อสารใหความรูเก่ียวกับควบคุมภายใน ผาน 

one page เขารวมประชุมดําเนินการเรียบรอยแลวครบทุกกิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5  

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/filecente

r/KPI65/2.1/BCP65.pdf  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.2 ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นา

ทํางานมีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

นางสาวพัทธนันท วังเสนา รายงานวาในเดือนมกราคม 2565 ไดดําเนินการตามแผน

จํานวน 7 กิจกรรม ไดแก (1) กิจกรรมนันทนาการ จัดงานปใหมของหนวยงานและรวมกิจกรรมปใหมของกรม 

(2)กิจกรรมดูแลสุขภาพชองปาก (3)กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย (4) กิจกรรม Big Cleaning Day ของ

หนวยงาน (5) สงเสริมภาวะโลหิตจาง โดยประชาสัมพันธเรื่องวิตามินโฟลิกพบไดท่ีไหนบาง เพ่ือสงเสริมใหหญิง

วัยเจริญพันธุไดเลือกกินอาหารท่ีมีวิตามินโฟลิกและธาตุเหล็ก (6) กิจกรรมการใหความรูเรื่องทาบริหารเพ่ือ

ปองกันออฟฟศซินโดม (7) รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัด ตามคํารับรองฯ ผานการประชุม

ประจําเดือนของหนวยงาน และนําข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป และดําเนินการ

เรียบรอยแลวครบทุกกิจกรรม  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.3 ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ  

นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานวาไดจัดทํากิจกรรมตามแผน จํานวน 3 กิจกรรม 

ไดแก  (1) ประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 และรายงานผลการประชุมนําข้ึนเว็บไซตหนวยงาน ภายในวันท่ี 20 ของทุกเดือน (2) รายงานผล

ติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) และนําข้ึนเว็บไซตหนวยงาน ภายในวันท่ี 20 ของทุกเดือน  

(3) รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัด ตามคํารับรองฯ ผานการประชุมประจําเดือนของหนวยงาน 

และนําข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป และดําเนินการเรียบรอยแลวครบทุกกิจกรรม 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.4 ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย รายงานวาในเดือนมกราคมไมมีเจาหนาท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรู 

เนื่องจากไมมีการออกไปประชุม/อบรม/สัมมนา ผูรับผิดชอบจึงไดดําเนินการรวบรวมและสรุปองคความรูของ

somphrasong.p
Rectangle

https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565
https://cic.anamai.moph.go.th/webupload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.1/BCP65.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/webupload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.1/BCP65.pdf
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เจาหนาท่ีเพ่ือเปนหลักฐานการรายงานตัวชี้วัดตอไป อีกท้ังจะดําเนินการสมัครเขารวม LIKE Talk ในเดือน

มีนาคม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 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 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและ 

ความโปรงใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

นางจารุมน บุญสิงห รายงานเสนอความกาวหนาการดําเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดฯ 

เดือนมกราคม 2565 ดังนี้ 

1. รายงานความกาวหนาการดําเนินงานในการประชุมประจําเดือนของ ศรป.ผานเวที

ประชุม ศรป. ครั้งท่ี 4/2565 ในวันท่ี 31ม.ค. 65 https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65 

2. รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดฯ ในระบบ DOC ทุกเดือน ไดรายงานผลการ

ดําเนินงานของเดือน ม.ค.65 ในระบบ DOC เรียบรอยแลว 

3. 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 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10 

ท้ังนี้ไดปรับปรุงขอมูลพ้ืนฐานบนเว็บไซต ศรป. ตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ

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

ปญหาทุจริต โดยไดสรางชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบและจัดทํารายละเอียดข้ันตอนแนว

ทางการรองเรียนและออกแบบแบบฟอรมรับขอรองเรียน นําข้ึนเว็บไซตศรป.เรียบรอยแลว ดาวนโหลด  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.2 วิเคราะหสถานการณผลการเบิกจายจากขอ 4.2 เพ่ือกําหนดมาตรการ หรือแนวทาง ติดตาม

เรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจําปงบประมาณ 

2565 ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

พบวาสถานการณการเบิกจายงบประมาณ ดังท่ีปรากฏในวาระท่ี 4 ขอ 4.2 และศรป.มีแผน

ดําเนินงานในเดือน ก.พ. 65 คาดการณผลการเบิกจายท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจริง เปนเงินประมาณ 22,655 บาท 

(จากแผนท่ีกําหนดไวท่ี 25,880 บาท) คณะกรรมการรบจ.ฯ จึงเสนอมาตรการเรงรัดการเบิกจาย ดังนี้ (1) 

ผูบริหาร กํากับ ติดตามเรงรัดใหผูรับผิดชอบโครงการปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไวผานการประชุมประจําเดือน

ของหนวยงาน (2).ปรับแผนการดําเนินงานตามรอบไตรมาสและปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมใหสอดคลอง

https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/th/complain
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กับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (3) กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา เรงรัดผูรับ

ชอบหลักดําเนินการจัดทําอนุมัติจัดสงตอใหงานการเงินดําเนินการยืมเงินลงคลังเพ่ือตัดยอดเบิกจายภายใน

เดือนท่ีกําหนดตามแผน ท้ังนี้คาดการณวาในปลายเดือนมีนาคม ศรป.จะไดรับเงินสนับสนุนสําหรับการ

ดําเนินงานในรอบ 6 เดือนหลัง จํานวน 442,250 บาท โดยจะดําเนินการโอนคืนใหแกกองการเจาหนาท่ีจํานวน 

124,000 บาท สงผลใหมีเงินคงเหลือสําหรับการดําเนินงานฯ จํานวน 318,250 บาท หากพิจารณาจาก

งบประมาณท่ีไดรับโอนในมือจํานวนท้ังสิ้น 566,250 บาท หักยอดเบิกจายสะสมจํานวน 446,422.30 บาท หัก

กันเงินPO จํานวน 84,475.50 บาท คงเหลือเงินเพ่ือใชจายในการดําเนินงานระหวางรอรับโอน เปนเงินจํานวน 

35,352.20 บาท กรณีไมไดรับเงินโอนตามระยะเวลาดังกลาว คณะกรรมการฯเสนอใหบริหารจัดการดําเนิน

กิจกรรมโดยใชเงินทดรองราชการของหนวยงานไปพลางกอนภายใตวงเงิน 100,000 บาท 

มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบใหดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการใหยอดเบิกจายใกลเคียงกับ

เปาหมายของกรมอนามัยมากท่ีสุด 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  

 6.1 รายงานผลการเขารวมประชุมหารือผูจัดบริการอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม

สําหรับการจัดประชุมในหนวยงานสวนกลางของกรมอนามัย ในวันท่ี 24 มกราคม 2564 ณ หองประชุมอุทัย 

พิศลยบุตร  

 นางสาวสมประสงค  ภาผล รายงานวาเปนการขับเคลื่อนดําเนินงานของครัวกรมอนามัย  

(สํานักโภชนาการ) โดยมีวัตถุประสงครวบรวมรานคาท้ังภายในและภายนอกกรมอนามัย เขารวมโครงการครัว

กรมอนามัย เพ่ือบริการใหแกบุคลากรมอนามัย และประชาชนภายนอก ใหเปนรายไดเงินบํารุงกรมอนามัย 

จัดทําแคตตาล็อครายการอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่มจากครัวกรมอนามัย โดยสนับสนุนขอมูล

โภชนาการตอรายการอาหารใหแกรานคาท่ีเขารวมโครงการ เพ่ือจําหนายอาหารวางและเครื่องดื่มจากครัว 

กรมอนามัย ภายในหนวยงานสวนกลาง ท้ังนี้กรมอนามัย ขอความรวมมือใหหนวยงานสนับสนุนการจัดหา

อาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่มจากครัวกรมอนามัย และขอความรวมมือเขารวมประชุมวิธีการจัด

รายการอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่มใหมีปริมาณแคลอรี ท่ีเหมาะสม โดยกําหนดจัดใน 

วันท่ี 17 ก.พ. 2565 เวลา 13.00 น. เปนตนไป ท้ังนี้จะมีหนังสือเชิญตามมาภายหลัง ดาวนโหลด  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.2 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ปองกันการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม  

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานวาไดดําเนินกิจกรรมตามแผนฯ จํานวน 4 กิจกรรม เรียบรอยแลว 

ไดแก (1) กิจกรรมท่ี 5.1 เผยแพรความรูหรือประโยชนอ่ืนใดอันควรไดตามกฎหมาย (2) กิจกรรมท่ี 9 

ปรับปรุง/พัฒนาชองทางรองเรียน (3) กิจกรรมท่ี 13 การเผยแพรสื่อการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการ

ปองกันทุจริต (4) กิจกรรท่ี 14 โครงการสงเสริมคานิยม ความผูกพัน และวัฒนธรรมองคกร (HEALTH) ตาม

หลักคุณธรรมเฉพาะกาล (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญู) และประเด็นคุณธรรมเปาหมาย 3 มิติ ไดแก 

1 ยึดม่ันในหลักธรรมศาสนา 2. ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  3. รักษา อนุรักษสิ่งแวดลอม

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 11 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers/download?id=86997&mid=30633&mkey=m_document&lang=th&did=28063
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6.3 รายงานสรุปผลการเขารวมประชุมหัวหนาอํานวยการเพ่ือหารือการบริหารจัดการพ้ืนท่ี

สวนกลางและท่ีจอดรถ เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2565  

นางสาวปนอนงค เครือซา รายงานวา (1) สํานักงานเลขานุการกรมจะจัดสรรพ้ืนท่ีใหกับหนวยงานใหม

จํานวน 4 หนวยงาน  คือ สถาบันปณณทัต สํานักงานตรวจราชการ กองสงเสริมความรอบรูและสื่อสารสุขภาพ 

สํานักงานประสานโครงการพระราชดําริโรงการเฉลิมพระเกียรติ (2) พ้ืนท่ีจอดรถของกรมอนามัยในปจจุบัน 

เพ่ือแกไขปญหาคนนอกมาใชพ้ืนท่ีจอด จึงมีแผนท่ีจะจัดซ้ือจัดจางทําการดสําหรับผานเขา - ออก และมีการ

เรียกเก็บคาท่ีจอดรถสําหรับผูท่ีจอดคางคืนหากทําได (3) เกณฑ 5ส. และเกณฑHWP เรื่องโตะ เกาก้ี วางริม

ระเบียงหนาหนวยงาน ตามเกณฑคือไมอนุญาตใหมีสิ่งกีดขวางทางเดิน ในสวนนี้สํานักงานเลขนานุการกรม

แนะนําใหหนวยงานท่ีมีความจําเปนสามารถทําหนังสือขอความอนุเคราะหเพ่ือยกเวนเนื่องจากสถานการณการ

แพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปยังหนวยงานเพ่ือรวบรวมและเสนอคณะกรรมระดับกรมตอไป (4) กรม

อนามัยจะสรางสถานีชารตไฟฟา จํานวน 4 สถานี (5) ขอความรวมมือหนวยงานในการตรวจสอบ และดูแล

หองเก็บของและหองเก็บพัสดุของหนวยงาน ใหโลง และไมเก็บของท่ีไมมีความจําเปนไวเปนระยะเวลานาน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.4 การปฏิบัติงาน ณ ท่ีพัก Work From Home 

นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ แจงยกเลิกการปฏิบัติงาน 

ณ ท่ีพัก Work From Home โดยเริ่มมีผลนับแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2565 เปนตนไป  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา 14.00 น. 

 

 

ผูจดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค ภาผล 

นักจัดการงานท่ัวไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวปนอนงค เครือซา 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานอํานวยการ 



เอกสารแนบ 8 
รายงานกาํกบัตดิตามผลการดาํเนนิงานตามแผน 

ขบัเคลือ่นการดาํเนนิงานตวัชีว้ดัการเบกิจา่ยงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2565 
คร ัง้ที3่ ประจําเดอืน มกราคม 2565 

ที ่ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผลการดําเนนิงาน  

1 จัดทําคําสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามเร่งรัดการ
เบกิจา่ยงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

2 จัดทําแผนปฏิบัต ิการการใชจ้่ายเงินงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านการประชุม
ประจําเดอืนของหน่วยงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์
หน่วยงาน 

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

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

4 สือ่สาร SOP การเบกิจ่ายงบประมาณ ผ่านเวทีการ
ประชุมประจําเดือนของหน่วยงาน และเผยแพร่บน
เว็บไซตห์น่วยงาน 

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

5 สื่อสาร กฎ ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัต ิงาน
เกีย่วกับการเบกิจ่ายงบประมาณ เชน่ ระเบยีบการเงนิ
การคลัง ระเบียบการจัดซือ้จัดจา้ง ผ่านการประชุม
ประจําเดอืนของหน่วยงาน /one page เขา้รว่มอบรม 
 

1 เรือ่ง 1 ธ.ค.64 –  
28 ก.พ. 65 

เดอืน ธ.ค. 64 ดําเนินการแลว้ จํานวน 1 เรื่อง 
โดยสือ่สารใหค้วามรูผ้า่น one page สรุปประชมุ
เชิงปฏิบัต ิการ เรื่อง “แนวทางปฏิบัต ิตาม
กฎกระทรวง และหนังสอืเวียนกรมบัญชีกลาง
เกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจา้ง”ระหว่างวันที่ 1 – 3 
ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม กรีนเนอรี่ รีสอร์ท 
เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา กดที่นี่ และ
สือ่สารในเวทปีระชมุประจําเดอืนของหน่วยงาน 
ในการประชุม ศรป. ครัง้ที่ 3/65 วันที ่29 ธ.ค. 
64 วาระที ่4.3  กดทีน่ี ่
 
 

somphrasong.p
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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
รายงานผลการประชุมนําขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน 
ภายในวนัที ่20 ของทกุเดอืน 

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

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

7 รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
(รบจ.1) และนําขึน้เว็บไซตห์น่วยงาน ภายในวันที ่
20 ของทกุเดอืน 

5 ครัง้ 1 ต.ค.64 –  
28 ก.พ. 65 

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

8 
 

รายงานผลการตดิตามการดําเนินงานตัวชีว้ัด ตามคํารับรองฯ 
ผ่านการประชุมประจําเดอืนของหน่วยงาน และนําขึน้เว็บไซต์
ของหน่วยงาน ภายในวนัที ่10 ของเดอืนถัดไป  

4 ครัง้ 1 พ.ย.64 –  
28 ก.พ. 65 

ดําเนนิการตรงตามแผน  
ครัง้ที ่1 เดอืน พ.ย. 64 ผ่านเวทปีระชมุประจําเดอืนของ.
หน่วยงาน หลกัฐานคอืรายงานการประชมุศรป.ครัง้ที ่2/65 
เมือ่วันที ่29 พ.ย. 64 วาระที ่ 5.1.2.3 ตัวชีว้ัดที ่2.3 รอ้ย
ละของการเบกิจา่ยงบประมาณ   กดทีน่ี ่
ครัง้ที ่2 เดอืน ธ.ค. 64 ผ่านเวทปีระชมุประจําเดอืนของ
หน่วยงาน หลกัฐานคอืรายงานการประชมุศรป.ครัง้ที ่3/65 
เมือ่วันที ่29 ธ.ค. 64 วาระที ่ 5.1.2.3 ตัวชีว้ัดที ่2.3 รอ้ย
ละของการเบกิจา่ยงบประมาณ  กดทีน่ี ่
ครัง้ที ่3 เดอืน ม.ค.65 ผ่านเวทปีระชมุประจําเดอืนของ
หน่วยงาน หลกัฐานคอืรายงานการประชมุศรป.ครัง้ที ่4/65 
เมือ่วันที ่31 ม.ค. 65 วาระที ่ 5.1.2.3 ตัวชีว้ัดที ่2.3 รอ้ย
ละของการเบกิจา่ยงบประมาณ  กดทีน่ี ่
 
อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ 
 
ครัง้ที ่4 

 
สรปุเดอืนธันวาคม 2564 กําหนดแผนดําเนนิการ จํานวน 3 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=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=86231&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=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/pay2565/download?id=86230&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26017
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=86230&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
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
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