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รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่8/2565 
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น – 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร 6 ชั้น 4 

ผู้มาประชุม 
1. นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์  ผู้อ านวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ      ประธาน 
2. นางจารุมน บุญสิงห์   นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
3. นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                        
4. นางสาวสุพัตรา ท่างาม   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
5. นายพศิน พิริยหะพันธุ์    นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
6. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ   
7. นางสาวมนสินี น้ าจันทร์  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
8. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย   นักวิเทศสัมพันธ์                     
9. นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
10. นางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
11. นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา   นักวิชาการพัสดุ 
12. นายรังสรรค์ พันธ์จบสิงห์  พนักงานขับรถยนต์                  
13. นางสาวสมประสงค์ ภาผล   นักจัดการงานทั่วไป                      เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม   - 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 การประชุมกรมอนามัยครั้งที่ 8/2565 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมก าธร 

สุวรรณกิจ มีรายละเอียด ดังนี้ 
(1) อธิบดีกรมอนามัย กล่าวขอบคุณบุคลากรและหน่วยงานที่ร่วมด าเนินงานให้กรมอนามัยได้รับ

โล่ประกาศเกียรติคุณ “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2563-2565” (5 ปีซ้อน) และ
แสดงความยินดีกับผู้อ านวยการ กรส. คนใหม่ นายแพทย์ศุภฤกษ์ สื่อรุ่งเรือง 

(2) ผู้อ านวยการกองคลังรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 จากระบบ GFMIS  
ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 ประธานการประชุม ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้ได้ตาม
เป้าหมาย 

(3) ผู้อ านวยการกองแผนงาน รายงานร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 ซึ่ง
กรมอนามัยได้รับงบประมาณน้อยลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวน 26.32 ล้านบาท และขอให้
หน่วยงานเตรียมข้อมูลส าหรับการพิจารณาร่าง พรบ. วาระที่ 1 และวาระที่ 2 ของสภาผู้แทนราษฎร ในช่วง
เดือนมิถุนายน และสิงหาคม 2565 นี้ 

(4) ผู้อ านวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ รายงานความก้าวหน้าการเตรียมการประชุม
วิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจ าปี พ.ศ. 2565 และการเตรียมการรับเสด็จฯ โดยจะมีการ
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ประชุมเตรียมการรับเสด็จ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ประธานการ
ประชุมแจ้งให้ทุกส านักฯ/กองฯ ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมการประชุมด้วย 

(5) เลขานุการกรมฯ รายงานหนังสือแจ้งเวียนมาตรการประหยัดพลังงาน และแผนการ
ด าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565) และขอให้ทุกหน่วยงานติดตาม
รายงานข้อมูลผ่านระบบ e-report ทุกวันที่ 5 ของเดือน 

(6) ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ น าเสนอการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม กฎ กพ . ที่ออกมา
ใหม่ 1) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอน ย้าย ข้าราชการพลเรือยสามัญ 2) ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
ข้าราชการ HIPPS 3) ผลการประเมิน Happinometer ของกรมอนามัย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ครั้งที7่/2565  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  - ไม่มี- 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ   
4.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 งบด าเนินงาน ผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย 
(Department Operation Center : DOC)  

นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์ รายงานว่าได้บันทึกผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบด าเนินงาน จ านวน 6 โครงการ เข้าสู่ระบบศูนย์ติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) โดยมีผลเบิกจ่ายสะสม  
จ านวน 619,757.90 บาท (ข้อมูล 20 พฤษภาคม 2565) คิดเป็นร้อยละ 69.09 ของฐานวงเงินงบประมาณ
ภาพรวม (869,980 บาท รวมเงินที่ยืมจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)  

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.2 รายงานสถานการณ์ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบด าเนินงานศูนย์ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ (ข้อมูล 20 พฤษภาคม 2565) 
นางสาวสุพัตรา ท่างาม รายงานว่า ผลการเบิกจ่ายสะสม แบ่งตามประเภทรายงบ พบว่ามีเฉพาะ  

งบด าเนินงาน ที่มีผลเบิกจ่ายสะสม จ านวน 619,757.90 บาท คิดเป็น 69.09 % ของวงเงินงบประมาณรวม
ที่ได้รับจัดสรร (896,980.00 บาท รวมยอดที่ยืมจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที ่
กรมอนามัยก าหนด (600,976.60 บาท=67 %) มียอดผูกพัน จ านวน 7,121.50  บาท คิดเป็น 0.79 % ของ
วงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร ส่งผลให้มียอดเงินคงเหลือหลังหักยอดผูกพัน จ านวน 270,100.60 บาท 
คิดเป็น  30.11 % ของวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร (896,980.00 บาท) และเพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรการส าคัญประเมินผลคะแนนตามตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ กรมอนามัยก าหนด
เป้าหมายงบด าเนินงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมประชุมสัมมนา ไตรมาสที่ 1 เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
คิดเป็นเงินจ านวน 448,490.00 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร 896,980.00 บาท ปัจจุบันมีผลเบิกจ่ายสะสม จ านวน 
459,170.05 บาท คิดเป็น 51.19 % รายละเอียดตามเอกสารแนบ1 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา - 

5.1 ติดตามผลการด าเนินงาน ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 
ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 

5.1.1 นโยบายส าคัญ เร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย และภารกิจหลักสาย
วิชาการ (Core Function) 

5.1.1.1 ตัวชี้วัดที่ 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อน าไปสู่
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) 

นายพศิน พิริยหะพันธ์ และนางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ รายงานข้อมูลส าหรับน าเข้าระบบรายงานตัวชี้วัด
ในระบบ DOC ในเดือน พ.ค. 65 ว่าได้เข้าหารือท าความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินในรอบ 5 เดือนหลัง 
กับกลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล กองแผนงานเรียบร้อยแล้ว และได้รับ Username, Password ส าหรับใช้ในการ
น าเข้าชุดข้อมูลที่มีค าอธิบายข้อมูล (Metadata) ในระบบ Anamai  Data catalog เพ่ือเตรียมด าเนินงาน
ตามแผนต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2   

มติที่ประชุม รับทราบ 
5.1.1.2 ตัวชี้วัดที่ 1.39 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร

กรมอนามัยให้สามารถด าเนินงานด้านต่างประเทศเพ่ือรองรับการด าเนินงานสุขภาพโลกของไทย 
นางสาวมนสินี น้ าจันทร์ รายงานเสนอข้อมูลส าหรับน าเข้าระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ใน

เดือน พ.ค. 65 ว่าได้ด าเนินการ 2 รายการตามแผน ได้แก่ (1) ส่งแบบประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM 
ให้ผู้เข้าร่วมประเมินส าหรับรอบ 5 เดือนหลัง โดยได้จัดท าเป็นบันทึกแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ท าแบบประเมิน
สมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM และ (2) รายงานการติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ ประจ าเดือน 
พ.ค. 65  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3  

มติที่ประชุม รับทราบ 
5.1.1.3 ตัวชี้วัดที่ 1.40 ระดับความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลความร่วมมือ

ระหว่างประเทศของกรมอนามัย 
นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์ และนางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ รายงานเสนอข้อมูลส าหรับน าเข้าระบบ

รายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือน พ.ค. 65 ว่าได้ด าเนินการตามแผนขับเคลื่อน ได้แก่ (1) พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัย (2) จัดท าคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

มติที่ประชุม รับทราบ 
5.1.2 ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย 

5.1.2.1 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหาร
ความต่อเนื่อง (BCP)  

นางสาวสุพัตรา ท่างาม รายงานเสนอข้อมูลส าหรับน าเข้าระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC  
ในเดือน พ.ค. 65 ได้ด าเนินการรายงานการติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 5 พร้อมเสนอหัวข้อ กระบวนงาน SOP ที่จะจัดท าขึ้นใหม่และกระบวนงานที่จะปรับปรุง   
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ส าหรับเกณฑ์การประเมินรอบ 5 เดือนหลัง ระดับที่ 1 ข้อ1.2 ให้มีเอกสารสรุปการสือสารแผน BCP 
ซึ่งได้สื่อสารแผนดังกล่าวไปแล้วในการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 31 มี.ค.65 
ดูรายละเอียดได้ที่ https://cic.anamai.moph.go.th/web-
upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_1/2.1_Business-Continuity-Plan_BCP.pdf 

ส าหรับการทดสอบแผน BCP จะก าหนดด าเนินการในเดือนมิถุนายน 2565 และจะแจ้งวันให้ทราบ
ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบให้จัดท ากระบวนงาน SOP ที่จะจัดท าขึ้นใหม่ คือ กระบวนงาน
การเดินทางไปราชการต่างประเทศ การลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศ และ
กระบวนงาน SOP ที่จะปรับปรุง คือ กระบวนงานงบรายจ่ายอ่ืน รายการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราว   

 
5.1.2.2 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่า

ท างานมีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา รายงานเสนอข้อมูลส าหรับน าเข้าระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ใน

เดือน พ.ค. 65 ว่า ในเดือนนี้จะให้ทุกคนตอบแบบประเมินประสิทธิผลซึ่งในการประชุม ศรป. ครั้งที่ 7 ได้มีการ
เลือกกิจกรรมในระดับดีมากไว้แล้ว คือกิจกรรมทางกาย/ออกก าลังกาย และกิจกรรมการประเมินภาวะ
โภชนาการ ซึ่งกิจกรรมที่เลือกสามารถน าไปสู่การสร้างเสริมหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มุ่งให้เกิดการเรียนรู้
ด้านสุขภาพครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ เจตคติ และทักษะ โดยขอความร่วมมือให้ทุกคนร่วมกันตอบ
แบบประเมินฯตามลิงค์ที่ส่งไปในกรุ๊ปไลน์ CIC เพ่ือคณะท างาน HWP. จะรวบรวมและรายงานผลต่อไป 

พร้อมแจ้งก าหนดการส าหรับการเข้ารับตรวจประเมินรอบ 5 เดือนหลัง จากเดิมมิถุนายน เป็นระหว่าง
วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 แจ้งผลคะแนนการประเมินฯ ในวันที่ 20 ก.ค.65 และเปิดให้อุทธรณ์คะแนน 
ระหว่างวันที่ 21-27 ก.ค.65 ประกาศผลคะแนนอุทธรณ์ในวันที่ 9 ส.ค.65 ทั้งนี้ส านักส่งเสริมสุขภาพจะแจ้ง
เวียนรายละเอียดดังกล่าวให้ทราบอีกครั้ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 

มติที่ประชุม รับทราบ  
5.1.2.3 ตัวช้ีวัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  

นางสาวสมประสงค์ ภาผล รายงานเสนอข้อมูลส าหรับน าเข้าระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ใน
เดือน พ.ค. 65 ผ่านคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายฯ ว่าจะด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผน 
จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมที่ 5. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 
15 ของทุกเดือน และน าขึ้น เว็บไซต์หน่วยงาน ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน (2) กิจกรรมที่ 6. ประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 และรายงานผลการ
ประชุมน าขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน (3) กิจกรรมที่ 7. รายงานผลการติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัด ตามค ารับรองฯ 
และแสดงหลักฐานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนฯ ผ่านการประชุมประจ าเดือนของหน่วยงาน น าขึ้น
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 

มติที่ประชุม รับทราบและอนุมัติตามเสนอ 
 
 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_1/2.1_Business-Continuity-Plan_BCP.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_1/2.1_Business-Continuity-Plan_BCP.pdf
somphrasong.p
Rectangle
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5.1.2.4 ตัวช้ีวัดที่ 2.4 ระดับความส าเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)  
นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย ได้ด าเนินการปรับปรุงเนื้อหาและขอหารือแนวทางการน าเสนอ LIKE 

Talk รอบชิงชนะเลิศ หัวข้อจัดการความรู้เรื่อง Go Abroad Flow ในส่วนของรูปแบบของ Flow Chart  และ
หากท่านใดมีองค์ความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับภารกิจงานให้เจ้าหน้าที่สามารถน าเสนอในที่ประชุมศรป .ในครั้ง
ต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ 
5.1.2.5 ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า และนางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์ รายงานเสนอข้อมูลส าหรับน าเข้าระบบ

รายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือน พ.ค. 65 มี 2 กิจกรรม ได้แก่ 1.มีการติดตาม ความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 2.มีรายงานผลผลิตของกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการแล้ว  
ณ เดือนพฤษภาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 

มติที่ประชุม รับทราบ 
5.1.2.6 ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรมและความ

โปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
นางจารุมน บุญสิงห์ รายงานการด าเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.6 มีกิจกรรมที่อยู่

ระหว่างการด าเนินงาน คือ  
กิจกรรมที่ 1.2 ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน 

(OIT) ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินการรับรู้ฯ IIT ของรอบ 5 เดือนแรก พบว่ามีตัวชี้วัดที่มีค่า
คะแนนน้อยที่สุดคือ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ประเด็นเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพ
ของผลงานอย่างถูกต้อง ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหลักเกณฑ์ OIT และด าเนินการตามหลักเกณฑ์เพ่ือปิด GAP 
ต่อไป 

กิจกรรมที่ 3.2 - 3.3 ก าหนดเป้าหมายกิจกรรมละ 4 ครั้ง โดยในการประชุมครั้งนี้ เป็นการรายงาน
ความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 ในการประชุม ศรป.ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 20 พ.ค.65 

กิจกรรมที่ 4.1 สื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลความรู้บนเว็บไซต์ ศรป. และช่องทางอ่ืนๆ ก าหนดเป้าหมาย 
2 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการหาข้อมูลความรู้เพื่อมาเผยแพร่ต่อไป 

ส าหรับการด าเนินงานคุณธรรมของหน่วยงาน นางจารุมน บุญสิงห์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า (1) เมื่อ
วันที่ 29 เม.ย. 2565 ได้ส่งผลงานหน่วยงานคุณธรรมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ชื่อผลงานส่งเสริมคุณธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง (Promotion of Morality and 
Sufficiency Economy) ประกาศผลการคัดเลือกภายใน มิถุนายน 2565 พิธีมอบรางวัลในการประชุม กรม
อนามัย ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565 (2) ผู้แทนหน่วยงานจ านวน 6 คน ตอบแบบวัดการรับรู้ (IIT) ของ
ส านักงาน ปปช.เรียบร้อยแล้ว 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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5.2 วิเคราะห์สถานการณ์ผลการเบิกจ่ายจากข้อ 4.2 เพื่อก าหนดมาตรการ หรือแนวทาง ติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

พบว่าสถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ ดังที่ปรากฏในวาระที่ 4 ข้อ 4.2 เดือนพ.ค. 2565  
กรมอนามัยก าหนดเป้าหมายผลการเบิกจ่ายสะสมไว้ที่ 67 % คิดเป็นเงินจ านวน 600,976.60 บาท ของวงเงิน
งบประมาณภาพรวม (รวมยืม กพร.) จ านวน 896,980.00 บาท หากพิจารณาจากงบประมาณที่ได้รับโอน
ทั้งสิ้นจ านวน 670,855.00 บาท หักยอดเบิกจ่ายสะสมจ านวน 619,757.90 บาท หักกันเงินPO จ านวน
7,121.50 บาท หักกันเงินเดือนพนักงานขับรถยนต์เดือนพ.ค.- ก.ค. จ านวน 37,440.00 บาท ดังนั้นเงิน
คงเหลือหลังกันส าหรับด าเนินงานในไตรมาส 3 จ านวน 6,535.60  บาท  

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายฯ จึงเสนอมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย ดังนี้ (1) ผู้บริหาร 
ก ากับ ติดตามเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ผ่านการประชุมประจ าเดือนของ
หน่วยงาน (2). จัดท าแผนการเบิกจ่ายรายไตรมาสให้ผ่านเกณฑ์ท่ีกรมอนามัยก าหนด /ปรับแผนการด าเนินงาน
ตามรอบไตรมาสและปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (3) กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา เร่งรัดผู้รับชอบหลักด าเนินการจัดท าอนุมัติจัด ส่งต่อให้
งานการเงินด าเนินการยืมเงินลงคลัง เพ่ือตัดยอดเบิกจ่ายภายในเดือนที่ก าหนดตามแผน (4) กรณีเงิน
งบประมาณด าเนินงานไม่เพียงพอส าหรับการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน หรือระหว่างรอรับเงินโอนจัดสรร
งบประมาณในส่วนที่เหลือ ให้บริหารจัดการโดยการขอยืมเงินงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน หรือบริหารจัดการ
ด้วยเงินทดรองราชการประจ าหน่วยงาน 

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบให้ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการให้ยอดเบิกจ่ายใกล้เคียงกับ
เป้าหมายของกรมอนามัยมากที่สุด 
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

6.1 การประชุมความร่วมมือไทย-จีนด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม วันพุธที่ 25 
พฤษภาคม  2556 เวลา 13.30-16.00 น. (Bangkok Time) ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกาย  

มติที่ประชุม รับทราบนางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า แจ้งว่าการประชุมดังกล่าวเป็นการจัดแบบออนไลน์ 
ระหว่างไทย – จีน เพ่ือหารือตาม MOA โดยผลลัพธ์ที่จะได้รับคือ วัน เวลา สถานที่ ประเด็น หน่วยงานที่จะ
เข้าร่วม และขอให้กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ช่วยจัดท าป้ายตั้งโต๊ะส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว 

6.2 การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
กรมอนามัย ระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2565 ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดอยุธยา 

นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า ในฐานะCHRO แจ้งว่าอ.ก.พ. กรมอนามัย มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการ และประเภททั่วไป ในสังกัดกรมอนามัย  

มติที่ประชุม รับทราบ 
6.3 การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2567 งบลงทุน (ยกเว้น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา แจ้งเงือนไขในการของบฯ โดยต้องมีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้น

ไป และถ้าเป็นราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ให้แนบเอกสารใบเสนอราคาจ านวน 3 ร้าน ด้วยและที่ประชุม
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เสนอให้ขอค าจ านวน 3 รายการ ได้แก่ 1) ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด 2)เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 
15 ตัว 3) เครื่องปรับอากาศจ านวน 4 เครื่อง 

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ 
6.4 รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
นางสาวสมประสงค์ ภาผล  รายงานว่าคณะท างานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนย์ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ ได้จัดท ารายงานฯ โดยมีกิจกรรมที่ขับเคลื่อนตามแผนฯ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ได้แก่ (1) 
กิจกรรมที่ 9 รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตฯ (2) กิจกรรมที่ 14 โครงการส่งเสริมค่านิยม ความ
ผูกพัน และวัฒนธรรมองค์กร รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10 

6.5 การสอบภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรกรมอนามัย 
นางสาวมนสินี น้ าจันทร์  รายงานว่าเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้ท าแบบส ารวจความต้องการในการ

เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรกรมอนามัย โดยด าเนินการน าร่องในหน่วยงานส่วนกลาง เพ่ือ
ส ารวจจ านวนผู้สนใจเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษจากหน่วยงานต่าง ๆ และน าข้อมูลที่ได้มาวางแผนจัดการ
ทดสอบภาษาอังกฤษต่อไป โดยในขณะนี้ได้ปิดรับแบบส ารวจฯ แล้ว มีผู้สนใจเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ 
จ านวนทั้งสิ้น 160 คน จาก 17 หน่วยงาน โดยในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน พ.ค. 65 นี้ จะมีการปรึกษากับ 
สถาบันปัณณทัตถึงแนวทางและกรอบการด าเนินงานให้ชัดเจนขึ้น ตลอดจนท าบันทึกแจ้งให้ผู้มีรายชื่อทั้ง 160 
คน ลงทะเบียนและเลือกรอบการสอบ 1 รอบ จาก 5 รอบ ที่จะจัดสอบระหว่างวันที่ 22-24 ม.ย. 65  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา 14.00 น. 
 
 

ผู้จดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค์ ภาผล 
นักจัดการงานทั่วไป 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ท่างาม 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานอ านวยการ 
 



 หน้าท่ี 1 

รายงานกํากับติดตามผลการดําเนินงาน 

ตามแผนขับเคล่ือนการดําเนินงานตัวช้ีวัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 

ประจําป พ.ศ. 2565 (รอบ5เดือนหลัง) 

ครั้งท่ี 2 ประจําเดือน พฤษภาคม 2565 

 

ช่ือกิจกรรม 
เปาหมาย

ตามแผน 

ร ะ ย ะ เ ว ล า

ตามแผน 
ผลการดําเนินงาน /หลักฐาน/URL 

1. ทบทวนคําสั่ งแตงตั้ ง

คณะกรรมการติ ดตาม

เ ร ง รั ด ก า ร เ บิ ก จ า ย

ง บ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จํ า ป

งบประมาณ พ.ศ. 2565  

1 ครั้ง 1 มี .ค .  - 30 

เม.ย. 65 

 

 มี.ค. 65 ไดดําเนินการทบทวนคําสั่งฯ โดยยกเลิก

คําสั่งเดิมและจัดทําคําสั่งใหมเพ่ือกําหนดผูรับผิดชอบท่ี

เปนปจจุบัน รายละเอียดตาม คลิกดาวนโหลด และ

สื่อสารคําสั่งฯผานการประชุมศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ ครั้งท่ี 6/2565 เม่ือวันท่ี 31 มี.ค.65 วาระท่ี 

5 .1 . 2 .3  ตั วชี้ วั ด ท่ี  2 .3  ร อยละของการ เบิ กจ าย

งบประมาณ รายละเอียดตาม  คลิกดาวนโหลด 

2. ทบทวนแผนปฏิบัติการ 

การใชจายเงินงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565  

1 ครั้ง 1 มี .ค .  - 30 

เม.ย. 65 

 

 มี.ค. 65 ไดดําเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการ การใช

จายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โดยปรับปรุงแผนฯใหสอดคลองกับสถานการณการ

ดําเนินงานปจจุบัน ภายใตวงเงินงบประมาณภาพรวมเดิม 

รายละเอียดตาม  คลิกดาวนโหลด และสื่อสารแผนฯ

ผานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี 

6/2565 เม่ือวันท่ี 31 มี.ค.65 วาระท่ี4.1 รายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนการเบิกจายงบประมาณศูนยความ

รวมมือระหวางประเทศประจําปงบประมาณพ.ศ. 2565 

งบดําเนินงาน ผานระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน 

กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) 

ขอ (3) รายละเอียดตาม  คลิกดาวนโหลด 

3. ทบทวน SOP การ

เบิกจายงบประมาณ  

1 ครั้ง 1 มี .ค .  - 30 

เม.ย. 65 

 

 มี.ค. 65 ไดดําเนินการทบทวน SOP การเบิกจาย

งบประมาณ พบวาเม่ือ ก.พ. 65 ท่ีผานมา หนวยงานได

ดําเนินการปรับปรุงแกไขกระบวนงานการเบิกจาย

งบประมาณ ( SOP) ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการ

เบิกจายงบประมาณ แกไขครั้งท่ี 1 มีผลบังคับใชตั้งแต

วันท่ี 18 กุมภาพันธ 2565 เปนตนไป และหนวยงาน

somphrasong.p
Textbox
เอกสารแนบ 7

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/202204/m_news/35328/209084/file_download/067ae8e185ea47f72a3bdceacae85e74.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/th/action-plan
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
somphrasong.p
Rectangle



 หน้าท่ี 2 

ช่ือกิจกรรม 
เปาหมาย

ตามแผน 

ร ะ ย ะ เ ว ล า

ตามแผน 
ผลการดําเนินงาน /หลักฐาน/URL 

ยังคงใช SOP ดังกลาวตอไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง 

รายละเอียดตาม  คลิกดาวนโหลด . และสื่อสารSOP

ฯผานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้ง

ท่ี 6/2565 เม่ือวันท่ี 31 มี.ค.65 วาระท่ี 5.1.2.3 ตัวชี้วัด

ท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ รายละเอียด

ตาม  คลิกดาวนโหลด 

4. สื่อสารประเด็นความรู

ภายใตมาตรการท่ีกําหนด

แกบุคลากรในหนวยงาน

รวมรับรู ผานการประชุม

ประจําเดือนของหนวยงาน 

1 ครั้ง 1 มี .ค .  - 30 

เม.ย. 65 

 

 มี.ค. 65 ไดดําเนินการจํานวน 1 ครั้ง โดยสื่อสาร

ประเด็นความรูภายใตมาตรการท่ีกําหนดแกบุคลากรใน

หนวยงานรวมรับรู  ผานประกาศศูนยความรวมมือ

ระหวางประเทศ กรมอนามัย ลงวันท่ี 31 มี.ค. 65 พรอม

เผยแพรบนเว็บไซตหนวยงานรายละเอียดตาม คลิก

ดาวนโหลด .และผานการประชุมศูนยความรวมมือ

ระหวางประเทศ ครั้งท่ี 6/2565 เม่ือวันท่ี 31 มี.ค.65 

วาระท่ี 5.1.2.3 ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจาย

งบประมาณ รายละเอียดตาม  คลิกดาวนโหลด ซ่ึง

สื่อสารประเด็นความรูจํานวน 3 ประเด็น ไดแก (1) 

แนวทางในการดําเนินการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ภายใตมาตรการสรางการมีสวนรวม (2) มาตรฐาน

การปฏิบัติงาน  Standard Operating Procedure ( 

SOP) กระบวนการเบิกจายงบประมาณ (ตัวชี้วัดท่ี 2.3 

รอยละของการเบิกจายงบประมาณ) ฉบับแกไขครั้งท่ี 1 

วันท่ี 18 ก.พ. 65 ภายใตมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ใชจายงบประมาณรายจายประจําป (3) แผนปฏิบัติงาน

และการใชจายงบประมาณศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ ประจําป พ.ศ. 2565 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

ภายใตมาตรการขับเคลื่อนการดําเนินงานรอยละของการ

เบิกจายงบประมาณ 

5. รายงานผลติดตามเรงรัด

การเบิกจายงบประมาณ 

(รบจ.1) ณ วันท่ี 15 ของ

ทุ ก เ ดื อ น  แ ล ะ นํ า ข้ึ น

5 ครั้ง 1 มี.ค. – 31 

ก.ค. 65 

 

ครั้งท่ี1  มี.ค. 65 ไดดําเนินการจัดทํารายงานรบจ.1 

วันท่ี 15 มีนาคม 2565 และนําข้ึนเว็บไซตเรียบรอยแลว.

รายละเอียดตาม คลิกดาวนโหลด . 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/sop/SOP-budget%20-edit1.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/202204/m_news/35328/209094/file_download/153a2d58385d53f77ef82d4cecc04947.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/202204/m_news/35328/209094/file_download/153a2d58385d53f77ef82d4cecc04947.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=89702&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26017


 หน้าท่ี 3 

ช่ือกิจกรรม 
เปาหมาย

ตามแผน 

ร ะ ย ะ เ ว ล า

ตามแผน 
ผลการดําเนินงาน /หลักฐาน/URL 

เว็บไซตหนวยงาน ภายใน

วันท่ี 20 ของทุกเดือน 

ครั้งท่ี2  เม.ย.65 เนื่องจากไมสามารถดึงขอมูลผลการ

เบิกจายจากระบบ GFMIS ทุกวันท่ี 15 ของเดือนเม.ย. 

65 จากกองคลัง ท้ังนี้กองคลังไดแจงผานไลนกลุม 

“รายงานงบประมาณ” วาเพราะระบบ New GFMIS 

Thai มีความคาดเคลื่อนของงบประมาณท่ียกยอดไปของ

หนวยงานสวนกลาง และอยูระหวางการแกไข จึงอนุโลม

เลื่อนการจัดทํา รบจ. ประจําเดือน เม.ย. 65 จากภายใน

วันท่ี 20 เม.ย.65 เปน ภายในวันท่ี 10 พ.ค.65 โดยวันท่ี 

28 เม.ย. 65 ไดดําเนินการจัดทํารายงานรบจ.1 ณ วันท่ี 

27 เม.ย. 65 นําข้ึนเว็บไซตเรียบรอยแลว.รายละเอียด

ตาม คลิกดาวนโหลด . 

ครั้งท่ี3  พ.ค. 65 ไดดําเนินการจัดทํารายงานรบจ.1 

ณ วันท่ี 17 พ.ค. 2565 และนําข้ึนเว็บไซตเรียบรอยแลว.

รายละเอียดตาม คลิกดาวนโหลด . 

6. ประชุมคณะกรรมการ

ติดตามเรงรัดการเบิกจาย

งบปร ะมา ณ  ป ร ะจํ า ป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

และรายงานผลการประชุม

นําข้ึนเว็บไซตหนวยงาน  

5 ครั้ง 1 มี.ค. – 31 

ก.ค. 65 

 

ครั้งท่ี1  มี.ค. 65 รายละเอียดตามรายงานการประชุม

คณะทํางานติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 

ครั้งท่ี 6 เม่ือวันท่ี 16 มี.ค. 65  คลิกดาวนโหลด  

ครั้งท่ี2  เม.ย. 65 รายละเอียดตามรายงานการ

ประชุมคณะทํางานติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ

ครั้งท่ี 7 เม่ือวันท่ี 19 เม.ย. 65 รายละเอียดตาม 

 คลิกดาวนโหลด . 

ครั้งท่ี3  พ.ค. 65 รายละเอียดตามรายงานการ

ประชุมคณะทํางานติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ

ครั้งท่ี 8 เม่ือวันท่ี 18 พ.ค. 65 รายละเอียดตาม 

 คลิกดาวนโหลด . 

 

7. รายงานผลการติดตาม

การดําเนินงานตัวชี้วัด ตาม

คํารั บรองฯ  และแสดง

หลักฐานผลการขับเคลื่อน

กิจกรรมตามแผนฯ ผาน

5 ครั้ง 1 มี.ค. – 31 

ก.ค. 65 

 

ดําเนินการจัดทํารายงานผลการติดตามการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด ตามคํารับรองฯ และแสดงหลักฐานผลการ

ขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนฯ ผานการประชุมศูนยความ

รวมมือระหวางประเทศ ประจําเดือน รายละเอียด

https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=92241&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26017
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=93581&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26017
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=89703&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26018
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=91856&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26018
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=93580&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26018
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=93580&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26018


 หน้าท่ี 4 

ช่ือกิจกรรม 
เปาหมาย

ตามแผน 

ร ะ ย ะ เ ว ล า

ตามแผน 
ผลการดําเนินงาน /หลักฐาน/URL 

การประชุมประจําเดือน

ข อ ง ห น ว ย ง า น  นํ า ข้ึ น

เ ว็ บ ไซต ของหน ว ยงาน 

ภายในวันท่ี 10 ของเดือน

ถัดไป   

คลิกท่ีนี่ หรือรายละเอียดตามหนาเว็บไซต หัวขอ> 

รูจัก ศรป.>รายงานคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ศรป.>ปงบประมาณ 2565>2.3 รอยละของการ

เบิกจายงบประมาณ>รายงานกํากับติดตามรอบ 5 

เดือนหลัง คลิกท่ีนี่ 

 

 

 

 

ครั้งท่ี1  มี.ค. 65 ดําเนินการแลวผานการประชุม

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี 6/2565 เม่ือ

วันท่ี 31 มี.ค. 65 ซ่ึงในเดือนมี.ค. 65 ขับเคล่ือน

กิจกรรมตามแผนฯ จํานวน 7 กิจกรรม และดําเนินงาน

แลวเสร็จไดตามแผนท่ีวางไวทุกกิจกรรม รายละเอียด

ตามเอกสารแนบ หลักฐานกิจกรรมท่ี 7  

ครั้งท่ี2  เม.ย. 65 ไดดําเนินการแลว ผานการประชุม

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี 7/2565 เม่ือ

วันท่ี 21 เม.ย.65 ซ่ึงในเดือนเม.ย.65 ขับเคล่ือน

กิจกรรมตามแผนฯ จํานวน 3 กิจกรรม และดําเนินงาน

แลวเสร็จไดตามแผนท่ีวางไวทุกกิจกรรม รายละเอียด

ตามเอกสารแนบหลักฐานกิจกรรมท่ี 7  

ครั้งท่ี3  พ.ค. 65 ไดดําเนินการแลว ผานการประชุม

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี 8/2565 เม่ือ

วันท่ี 20 พ.ค. 65 ซ่ึงในเดือนพ.ค.65 ขับเคล่ือน

กิจกรรมตามแผนฯ จํานวน 3 กิจกรรม และดําเนินงาน

แลวเสร็จไดตามแผนท่ีวางไวทุกกิจกรรม รายละเอียด

ตามเอกสารแนบหลักฐานกิจกรรมท่ี 7  

 

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


 หน้าท่ี 5 

จากตารางแผนขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัดการเบิกจายงบประมาณ ประจําป  พ.ศ. 2565  

(รอบ5เดือนหลัง) ขางตน พบวาในเดือนพฤษภาคม 2565 ศรป. ไดกําหนดกิจกรรมในแผนฯไว รวม3 กิจกรรม และ

ดําเนินงานแลวเสร็จไดตามแผนท่ีวางไวทุกกิจกรรม  

 

 

 

จัดทําโดย 

คณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย 

somphrasong.p
Textbox



somphrasong.p
Textbox
หลักฐานกิจกรรมที่ 5. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) 



รอ้ยละของเป้า

ภาพรวมทกุ

ประเภทงบ

9.00            19.00          32.00             39.00          45.00          50.00                      58.00            67.00            75.00 85.00         93.00          100        100.00

1. งบด าเนนิงาน 884,500.00                670,855.00      9.00            19.00          32.00             39.00          45.00            50.00               58.00           67.00             75.00             85.00         93.00          100 58          
กจิกรรม/รายการ
1. คา่ใชจ้า่ยใน

การบรหิารจดัการ
1.41 3.11 3.36 1.75 1.56 4.30 2.73 1.60 1.66 3.63 5.42 11.28

    - แผนการเบกิ
จา่ยเงนิ

369,822.00 69,705.05 0.00 69,705.05 12,480.00 27,493.75 29,731.30 15,480.00 13,842.25 38,002.00 24,170.00 14,170.00 14,670.00 32,147.65 47,902.00 99,733.05 369,822.00 41.81

    -  ผลการเบกิจา่ย 159,497.85 69,705.05 69,705.05 12,480.00 27,493.75 29,731.30 15,480.00 13,842.25 36,822.00 21,368.80 2,279.75 0.00 0.00 0.00 0.00 159,497.85 18.03

รวมรอ้ยละผลเบกิจา่ย 18.03                         7.88                 7.88               1.41            3.11            3.36               1.75            1.56            4.16               2.42             0.26               -                 -             -              -              

2. คา่ใชจ้า่ยในการ
อบรมสัมมนา

0.19 32.35 4.21 12.84 1.23 0.67 0.58 0.23 1.79 2.28 1.07 0.75

    - แผนการเบกิ
จา่ยเงนิ

514,678.00 325,077.25 0.00 325,077.25 1,705.00 286,112.25 37,260.00 113,560.75 10,880.00 5,890.00 5,115.00 2,015.00 15,840.00 20,145.00 9,490.00 6,665.00 514,678.00 58.19

    - ผลการเบกิจา่ย 456,845.05 320,777.25 320,777.25 1,705.00 286,112.25 32,960.00 40,460.00 73,722.80 9,020.00 10,850.00 2,015.00 0.00 0.00 0.00 0.00 456,845.05 51.65

รวมรอ้ยละผลเบกิจา่ย 51.65 36.27 36.27 0.19 32.35 3.73 4.57 8.33 1.02 1.23 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมเงนิงบ
ด าเนนิงาน - แผน

884,500.00 394,782.30 394,782.30 14,185.00 313,606.00 66,991.30 129,040.75 24,722.25 43,892.00 29,285.00 16,185.00 30,510.00 52,292.65 57,392.00 106,398.05 884,500.00 100.00 513,010.00 103,332.90

รวมเงนิงบ

ด าเนนิงาน - ผล
616,342.90 390,482.30 390,482.30 14,185.00 313,606.00 62,691.30 55,940.00 87,565.05 45,842.00 32,218.80 4,294.75 0.00 0.00 0.00 0.00 616,342.90 69.68 58.00 11.68

รวมรอ้ยละผลเบกิจา่ย 69.68                         44.15               44.15             1.60            35.46          7.09               6.32            9.90            5.18               3.64             0.49               -                 -             -              -              69.68     

2. งบลงทนุ -                             -                   -              18               29                  40               51                 61                    71                81                  90                  100            100             100             

กจิกรรม/รายการ
2.1.คา่ครภัุณฑ์

    - แผนการเบกิ
จา่ยเงนิ

0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00

    - ผลการเบกิจา่ย 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

2.2 สิง่กอ่สรา้ง

    - แผนการเบกิ
จา่ยเงนิ

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    - ผลการเบกิจา่ย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมเงนิงบลงทนุ - 
แผน

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! -            0.00

รวมเงนิงบลงทนุ -

 ผล
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!

รวมรอ้ยละผลเบกิจา่ย

3. งบรายจา่ยอืน่ -                             

กจิกรรม/รายการ

    - แผนการเบกิ
จา่ยเงนิ

-                             

    - ผลการเบกิจา่ย

รวมแผน(งบ
ด าเนนิงาน+งบ
ลงทนุ +งบวจัิย)- 

แผน

884,500.00                394,782.30 0.00 394,782.30 0.00 14,185.00 313,606.00 66,991.30 129,040.75 24,722.25 43,892.00 29,285.00 16,185.00 30,510.00 52,292.65 57,392.00 106,398.05 884,500.00 100.00 513,010.00 103,332.90

รวมผล-งบ

ด าเนนิงาน+งบ

ลงทนุ+งบวจิยั)

390,482.30 390,482.30 14,185.00 313,606.00 62,691.30 55,940.00 87,565.05 45,842.00 32,218.80 4,294.75 0.00 0.00 0.00 0.00 616,342.90 69.68 58.00 11.68

รวมรอ้ยละผลเบกิจา่ย 44.15               1.60            35.46          7.09               6.32            9.90              5.18                 3.64             0.49               -                 -             -              -              69.68     

1. สรปุรายงานผลการเบกิจา่ย ประจ าเดอืน พฤษภาคม

รายงานสรปุผลการประชมุคณะกรรมการ

    1.1 กรณีเบกิจา่ยไดต้ามเป้าหมาย (ระบเุหตผุล) .......................................................................................................................................................

    1.2 กรณีไมส่ามารถเบกิจา่ยไดต้ามเป้าหมาย (ระบเุหตผุล) ..คอื.

          1. การเบกิจา่ยรายเดอืนยงัไมเ่ป็นไปตามแผนทีว่างไว ้เนือ่งจากกจิกรรมสว่นใหญเ่ป็นคา่ใชจ้า่ยประจ าเดอืนทีม่เีงอืนของเวลา และผันแปรตามคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ สว่นกจิกรรมทีเ่ป็นการอบรมประชมุสามารถด าเนนิการเป็นไปตามแผนทีก่ าหนด

          2. สถานการณ์ระบาดของโรคตดิเชิอ้ โควดิ-19 จ าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงรปูแบบการจัดกรรมประชมุ อบรม ซึง่มผีลตอ่จ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุ อบรม ทีล่ดลง การใชจ้า่ยเงนิงบประมาณลดลง

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเรง่รดัการเบกิจา่ย 

    1. จัดใหม้กีารก าหนดผูรั้บผดิชอบในการตดิตามเรง่รัดการเบกิจา่ย ใหเ้ป็นปัจจบัุน ผา่นรปูแบบของการจัดท าค าสัง่ แตง่ตัง้คณะกรรมการตดิตามเรง่รัดการเบกิจา่ยงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประชมุตดิตามประจ าเดอืน


    2. จัดท าแผนการเบกิจา่ยรายไตรมาสใหผ้า่นเกณฑท์ีก่รมอนามัยก าหนด

    3. ผูบ้รหิาร ก ากับ ตดิตามเรง่รัดใหผู้รั้บผดิชอบโครงการ ปฏบัิตติามแผนทีก่ าหนดไวผ้า่นการประชมุประจ าเดอืนของหน่วยงาน

    4. ปรับแผนการด าเนนิงานตามรอบไตรมาส  และปรับรปูแบบการจัดประชมุอบรมใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรอืCOVID -19  

    5. กจิกรรมประชมุ อบรม สัมมนา เรง่รัดผูรั้บชอบหลักด าเนนิการจัดท าอนุมัตจัิด สง่ตอ่ใหง้านการเงนิด าเนนิการยมืเงนิลงคลัง เพือ่ตัดยอดเบกิจา่ยภายในเดอืนทีก่ าหนดตามแผน

3. หมายเหต ุ:  '

    1. กรมอนามัยจัดสรรงบประมาณใหห้น่วยงาน จ านวน 884,500 บาท

    2. ระหวา่งด าเนนิการไตรมาสที ่1,2 และ 3 เพือ่ด าเนนิงานตามแผนฯ ศรป.จงึขอยมืเงนิงบประมาณกลุม่พัฒนาระบบบรหิาร จ านวน 12,480 บาท

    3. ปรับฐานงบประมาณภาพรวมใหส้อดคลอ้งกบัวงเงนิงบประมาณทีย่มืจากกลุม่พัฒนาระบบ สง่ผลใหฐ้านงบประมาณภาพรวมหน่วยงานคดิเป็นเงนิ จ านวน 896,980             บาท สง่ผลใหร้อ้ยละเบกิจา่ยสะสมคดิเป็น 68.71               

รายงานผลตดิตามเรง่รดัการเบกิจา่ยงบประมาณ 

ชือ่หนว่ยงาน …ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ...   โทรศพัท ์..02 2590 4617.... 

ชือ่ผูร้ายงาน ....นางสาวสมประสงค ์ภาผล.....

(ขอ้มลูการเบกิจา่ยจากระบบ GFMIS  ณ  วนัที…่17  พฤษภาคม  พ.ศ.  ....2565..............)

งบรายจา่ย/รายการ/

กจิกรรม

 งบทีไ่ดร้บัตาม

 พรบ.ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565

 งบทีไ่ดร้บั 

ตาม GFMIS

 [ไตรมาส 3]

 งบที่

ไดร้บั

หลงั

โอน

เปลีย่

นแป

ลง

 เบกิจา่ยแลว้ ณ สิน้ไตร

มาสที ่1

(รายงานเป็นไตรมาส)

 แผนการเบกิจา่ยเงนิไตรมาสที ่1

 เป้าหมายการ

เบกิจา่ย

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตอ้งเรง่รดั

 + / -

จ านวนเงนิ รอ้ยละ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

 แผนการเบกิจา่ยเงนิไตรมาสที ่2  แผนการเบกิจา่ยเงนิไตรมาสที ่3  แผนการเบกิจา่ยเงนิไตรมาสที ่4

 ยอดรวมแผน

 &   ผล

เบกิจา่ยสะสม

ท ัง้ส ิน้

 รอ้ยละ

รบจ.1 

(นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ)์ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการศูนย์ความรว่มมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย 



1 

สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คร้ังท่ี 8/2565  

ในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 -12.00 น. 

ณ หองประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ อาคาร 6 ชั้น 4 

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

ผูมาประชุม 

1. นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ  ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ    ประธาน 

2. นางสาวปนอนงค เครือซา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมยุทธศาสตรและประสานความรวมมือ 

3. นางจารุมน บุญสิงห  นักวิเทศสัมพันธชํานาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมวิเทศสัมพันธ 

4. นางสาวสุพัตรา ทางาม  เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานอํานวยการ 

5. นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

6. นางสาวสมประสงค ภาผล  นักจัดการงานท่ัวไป     ผูจดรายงานประชุม 

ผูไมมาประชุม :  -  

เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. 

 

วาระท่ี สาระสําคัญ/มติท่ีประชุม 

1 .  ป ร ะ ธ า น แ จ ง         

ท่ีประชุมทราบ 

ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ แจงใหท่ีประชุมทราบถึงนโยบายของกรมอนามัยในการกําหนด

เปาหมายการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพรวมทุกรายงบประจําเดือนพฤษภาคม 

2565 รอยละ 67 ประกอบดวยงบดําเนินงาน รอยละ 67 งบลงทุน รอยละ  81 และประจําไตรมาสท่ี 3  

รอยละ 75 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

2. รับรองรายงาน

การประชุม  

การประชุมคณะทํางานติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ครั้ง 7/2565  เมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2565  

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

3. เรื่องเพ่ือทราบ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศไดรับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ 2565 โดยแบงออกเปนรายงบดังตอไปน้ี 

1) งบดําเนินงาน  ไดรับจัดสรรวงเงินงบประมาณภาพรวมท้ังปงบฯ จํานวน 884,500.00 บาท ปจจุบันไดรับเงิน

โอนจากกรมอนามัย รวมจํานวน 670,855 บาท คิดเปน 75.85% แบงเปนครั้งท่ี 1 จํานวน 442,250.00 บาท  

คิดเปน 50% และครั้งท่ี 2 จํานวน 216,125.00 บาท คิดเปน 24.43% ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร 

(884,500 บาท)  

2) งบลงทุน ไมไดรับจัดสรร 

3) ภาพรวมทุกรายงบ ไดรับจัดสรรวงเงินงบประมาณภาพรวมท้ังปงบฯ จํานวน 884,500.00 บาท ปจจุบันไดรับ

เงินโอนจากกรมอนามัย รวมจํานวน 670,855 บาท คิดเปน 75.85%  ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร 

(884,500 บาท)  

somphrasong.p
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4) ศรป. ยืมเงินงบประมาณจากหนวยงานอ่ืน  ไดแก 

    4.1) กลุมพัฒนาระบบบริหาร จํานวน 12,480 บาท เพ่ือใชดําเนินงานตามแผนฯ ซึ่งมีแผนจะสงคืนเมื่อไดรับ

เงินโอนจัดสรรจากกรมอนามัยในรอบไตรมาสท่ี 4 

    4.3) สงผลใหฐานภาพรวมงบประมาณ ศรป. จากเดิมตามท่ีกรมอนามัยจัดสรร จํานวน 884,500.00 บาท  

เปน จํานวน 896,980.00   บาท   

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4. เพ่ือพิจารณา ติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

       สถานการณการเบิกจายงบประมาณ ณ วันท่ี 18 พฤษภาคม 2565 พบวามีการเคลื่อนไหวเฉพาะ 

งบดําเนินงาน มีผลเบิกจายสะสม จํานวน 616,342.90 บาท คิดเปน 68.71 % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับ

จัดสรร ( 896,980.00 บาท) ซึ่งสูงกวาเปาหมาย มีผลยอดผูกผัน จํานวน 7,121.50 บาท คิดเปน 0.79 % ของ

วงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร ( 896,980.00 บาท) ทําใหมียอดเงินคงเหลือหลังหักยอดผูกผัน จํานวน 

273,515.60 บาท คิดเปน 30.49 % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร ( 896,980.00 บาท) หากพิจารณา

จากเปาหมายท่ีกรมอนามัยกําหนดในเดือนพฤษภาคม จํานวน 600,976.60 บาท คิดเปน 67% ของวงเงิน

งบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร ( 896,980.00 บาท) พบวาหนวยงานมีผลการเบิกจายสะสมสูงกวาเปาหมาย 

จํานวน 15,366.30 บาท คิดเปน 1.71 % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร ( 896,980.00 บาท) และ

เพ่ือใหเปนไปตามมาตรการสําคัญประเมินผลคะแนนตามตัวช้ีวัด 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ  

กรมอนามัยกําหนดเปาหมายงบดําเนินงานคาใชจายในการฝกอบรมประชุมสัมมนา ไตรมาสท่ี 1 กําหนดให

เบิกจายไมนอยกวารอยละ 50 คิดเปนเงินจํานวน 448,490.00 ของวงเงินท่ีไดรับจัดสรร ( 896,980.00 บาท)

ปจจุบันมีผลเบิกจายสะสม จํานวน 456,845.05 บาท คิดเปน 50.93 % และพบวาหากพิจารณางบประมาณของ

วงเงินท่ีรับโอนในมือ จํานวน 670,855.00 บาท หักผลเบิกจายสะสม (616,342.90) หักยอดกันเงินPO 

(7,121.50) และหักยอดกันเงินเดือนพนักงานขับรถยนตเดือน พ.ค. – ก.ค. (37,440.00) จะพบวาเงินงบประมาณ

คงเหลือสําหรับการดําเนินงานในไตรมาส 3 เปนเงินจํานวน 9,950.60 บาท  

        คณะกรรมการฯ.จึงกําหนดมาตรการเรงรัดการเบิกจายใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกรมอนามัยกําหนด ดังน้ี 

      (1) ผูบริหาร กํากับ ติดตามเรงรัดใหผูรับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไวผานการประชุม

ประจําเดือนของหนวยงาน 

      (2). จัดทําแผนการเบิกจายรายไตรมาสใหผานเกณฑท่ีกรมอนามัยกําหนด /ปรับแผนการดําเนินงานตามรอบ

ไตรมาส  และปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมใหสอดคลองกับสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019  

      (3) กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา เรงรัดผูรับชอบหลักดําเนินการจัดทําอนุมัติจัด สงตอใหงานการเงิน

ดําเนินการยืมเงินลงคลัง เพ่ือตัดยอดเบิกจายภายในเดือนท่ีกําหนดตามแผน 

      (4) จัดใหมีการกําหนดผูรับผิดชอบในการติดตามเรงรัดการเบิกจาย ใหเปนปจจุบัน ผานรูปแบบของการ

จัดทําคําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ

ประชุมติดตามประจําเดือน 

      (5) กรณีเงินงบประมาณดําเนินงานไมเพียงพอสําหรับการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน หรือระหวางรอรับ

เงินโอนจัดสรรงบประมาณในสวนท่ีเหลือ ใหบริหารจัดการโดยการขอยืมเงินงบประมาณจากหนวยงานอ่ืน หรือ

บริหารจัดการดวยเงินทดรองราชการประจําหนวยงาน 
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มติท่ีประชุม เห็นชอบ ใหดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการยอดเบิกจายใกลเคียงกับเปาหมายของ 

กรมอนามัยมากท่ีสุด 

  

เลิกประชมุเวลา 12.00 น. 

 

ผูจดรายงานการประชุม  นางสาวสมประสงค ภาผล  

นักจัดการงานท่ัวไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ทางาม 

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏบัิติงาน 
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ประเภทงบ/รายการ
จ านวนรับจัดสรร

ผลการเบกิจา่ย * ผา่น

 GFMIS กองคลัง

* แยกตามประเภท

งบประมาณ

PO 

 คงเหลอื

อยูร่ะหวา่ง

ด าเนนิการ+ยังไม่

ผา่นGF ทกุกรณี

งบประมาณคงเหลอื

 หักPOไวแ้ลว้ =

คงเหลอืหลังกัน 

D-Fin

% เบกิจา่ย  %เรง่รัด เงนิทีต่อ้งเรง่รัด % PO  % คงแหลอื
กันเงนิ

คาดการณ์เบกิจา่ย

คงเหลอื (คนืกรมสิน้

ปีงบประมาณ)

1.งบด าเนนิงาน             884,500.00               616,342.90                    7,121.50                         -   261,035.60          69.68                        37.68            333,302.90        0.81             29.51                                                      -                  268,157.10
แผนบรูณาการพัฒนาศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ  

670,855.00            616,342.90              7,121.50                   -                      171,390.60          91.87                                         54,512.10




1.1 กองคลัง โอนเงนิครัง้ที ่1 ภายใต ้แผนบรูณา

การพัฒนาศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ ผลผลติที ่2 : 

โครงการพัฒนาศกัยภาพและบรกิารสง่เสรมิสขุภาพ

ประชาชนกลุม่วัยเรยีนวัยรุน่ กจิกรรมหลัก: สง่เสรมิ 

สนับสนุน ระบบสาธารณสขุทีเ่ชือ่มตอ่กับโรงเรยีน

หรอืสถานศกึษา (50%)

            442,250.00  




1.4 กองคลัง โอนเงนิครัง้ที2่ ภายใต ้แผนบรูณาการ

พัฒนาศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ ผลผลติที2่ : 

โครงการพัฒนาศกัยภาพและบรกิารสง่เสรมิสขุภาพ

ประชาชนกลุม่วัยเรยีนวัยรุน่ กจิกรรมหลัก: สง่เสรมิ 

สนับสนุน ระบบสาธารณสขุทีเ่ชือ่มตอ่กับโรงเรยีน

หรอืสถานศกึษา

            216,125.00  

1.2 กองคลัง โอนเงนิงบประมาณกองจ. ให ้ภายใต ้

แผนบรูณาการพัฒนาศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ 

ผลผลติที ่5

124,000.00                          124,000.00 0.00-                         0.00                   14.02                        

1.2 กองคลัง โอนเงนิยมืงบประมาณคนืกองการ

เจา้หนา้ที่
124,000.00-            -                           

1.3 กองคลัง โอนเงนิงบประมาณ กพร.ให ้ภายใต ้

แผนบรูณาการพัฒนาศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ 

ผลผลติที ่1

12,480.00                              12,480.00 -                     1.41                         

2.งบลงทนุ -                       -                         -                           -                      -                     #DIV/0! -                                -                          
ไมไ่ดรั้บการจัดสรร -                       

รวมทกุประเภทงบ 884,500.00            616,342.90              7,121.50                   -                      261,035.60          69.68                        60.68            536,737.90        0.81             29.51                    -                                               261,035.60

***นโยบายกรมอนามยั

รายการ /เดอืน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป้าหมายกรม (%) *งบด าเนนิงาน+ภาพรวม 9 19 32 39 45 50 58 67 75 85 93 100

ผลเบกิจา่ยสะสม (%) *งบด าเนนิงาน+ภาพรวม 1.60                        35.46                        7.09                           

เป้าหมายกรม (เงนิ)*งบด าเนนิงาน+ภาพรวม 79,605.00              168,055.00              283,040.00               344,955.00          398,025.00          442,250.00                513,010.00    592,615.00        663,375.00   751,825.00           822,585.00                    884,500.00               
ผลเบกิจา่ย (เงนิ) *งบด าเนนิงาน+ภาพรวม 14,185.00 313,606.00 62,691.30 55,940.00             87,565.05            45,842.00                   32,218.80      

เป้าหมายกรม (%) *หมวดอบรม ปช.สมัมนาฯ 50
ผลเบกิจา่ย (%) *หมวดอบรม ปช.สมัมนาฯ 50.93                       
เป้าหมายกรม (เงนิ) *หมวดอบร มปช.สมัมนาฯ 448,490.00               
ผลเบกิจา่ย เงนิ) *หมวดอบรม ปช.สมัมนาฯ 456,845.05               

สรุปสถานการณท์ีพ่บ (5) ประมาณการณ ์เบกิจา่ยสะสม พ.ค.-65

งบประมาณรบัโอนในมอื รวม 670,855.00            

(1)  งบด าเนนิงาน  (เงนิสดในมอื) 670,855.00            บาท เบกิจา่ยสะสม  *ใบส าคญัลงคลงั* 616,342.90            

       รอ้ยละเงนิสดในมอื จากงบภาพรวม (884,500) 75.85                     % คงเหลอื หลงั หกัเบกิจา่ยสะสม 54,512.10              

       รอรบัโอนสว่นทีเ่หลอื ยอด 213,645.00            

(2) งบประมาณรบัจดัสรร (ฐานทีย่มื กพร.) 896,980.00            บาท หกั PO เชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร 7,121.50                

 - เป้าหมายจ านวนเงนิเบกิจา่ย เดอืน พ.ค. 65 600,976.60            บาท คงเหลอื หลงั หกักนั PO 47,390.60              

 - สถานะเบกิจา่ยภาพรวมสะสม (จ านวนเงนิ) 616,342.90            บาท

ผลตา่ง +สูงกวา่เป้า - ต า่กวา่เป้า 15,366.30              บาท หกั กนัเงนิเดอืน พขร. พ.ค-ก.ค. 3 เดอืน 37,440.00              

 - เป้าหมายรอ้ยละเบกิจา่ย เดอืน พ.ค.65 67 % คงเหลอื  *เงนิในมอื* 9,950.60                

 - สถานะเบกิจา่ยภาพรวมสะสม (รอ้ยละ) 68.71                     % หกั คนืเงนิยมืจาก กพร. 12,480.00              

ผลตา่ง +สูงกวา่เป้า - ต า่กวา่เป้า 1.71                       % คงเหลอื *เงนิในมอื* ณ เดอืนม.ิย. 65 2,529.40-                

  - หกั ยอดกนั PO ทกุรายการ 7,121.50                (7) ตรวจทานยอดเบกิจา่ยในระบบ DOC รบัรูก้จิกรรมตามแผนฯ *ไมร่บัรูย้อดในGFMIS*

 - รอ้ยละของยอดกนั POทกุรายการ 0.79                       % DOC สะสม 591,859.35

 - งบคงเหลอืหลงักนั PO ทกุรายการ 273,515.60            บาท ใบส าคญัสง่กองคลงัแลว้ สะสม 616,342.90            

 - รอ้ยละคงเหลอืหลงักนั 30.49                     ผลตา่ง 24,483.55-              

สรุปทะเบยีนคมุการเบกิจา่ย และประมาณการเบกิจา่ย 

              479,862.90 7,121.50                   171,390.60          54.25                        
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กจิกรรม แผน ผล คงเหลอื สถานะ

1.โครงการบรหิารจัดการหน่วยงาน 254,300.00            139,497.85              114,802.15               อยูร่ะหวา่ง

2.โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรกรมอนามัยมุง่สู่

สากล
425,498.00            419,960.05              5,537.95                   เสร็จส ิน้

3.โครงการสนับสนุนการด าเนนิงานความรว่มมอื

ระหวา่งประเทศภายใตก้รอบความรว่มมอืตา่งๆ
61,380.00              27,865.00                33,515.00                 อยูร่ะหวา่ง

4.โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารพัฒนาแผน

ยทุธศาสตร ์ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย
27,800.00              9,020.00                 18,780.00                 อยูร่ะหวา่ง

5.โครงการพัฒนาระบบขอ้มลู ดา้นความรว่มมอื

ระหวา่งประเทศ กรมอนามัย
40,000.00              20,000.00                20,000.00                 อยูร่ะหวา่ง

6.โครงการสนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางอาเซยีนตามพรบ. ของกพ75,522.00              -                         ยังไมเ่คลือ่นไหว

884,500.00            616,342.90              192,635.10               

กจิกรรม แผน ผล คงเหลอื
1.1จา้งพนักงานขบัรถยนตร์าชการ 149,760.00            87,360.00                62,400.00                 
1.2จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร จา้งซอ่มแซมครภัุณฑ์

 ส านักงาน อปุกรณ์คอมพวิเตอร ์ซอ่มยานพาหนะ 

คา่ผา่นทางพเิศษ จา้งแปลเอกสาร

30,000.00              16,379.65                13,620.35                 

1.3จัดซือ้วัสดสุ านักงานเพือ่ใชด้ าเนนิงานภายใน

หน่วยงานและโครงการอบรม/ประชมุของหน่วยงาน (

 คา่หนังสอืพมิพ,์ วัสดสุ านักงาน + วัสดคุอมพวิเตอร,์

 คา่น ้าบรโิภค, คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ+จา้งถา่ยเอกสาร)

31,720.00              9,400.20                 22,319.80                 

1.4การพัฒนาบคุลากร การประชมุ อบรม สมัมนา 

(คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ และคา่ใชจ้า่ย

ในการเขา้รว่มประชมุ/อบรม/สมัมนา ของ

ผูอ้ านวยการเจา้หนา้ทีศ่นูยค์วามรว่มมอืระหวา่ง

ประเทศ ,คา่ลงทะเบยีน, คา่ผา่นทางพเิศษ)

42,820.00              26,358.00                16,462.00                 

254,300.00         139,497.85           114,802.15            

1.โครงการบรหิารจดัการหนว่ยงาน
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รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่8/2565 
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น – 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร 6 ชั้น 4 

ผู้มาประชุม 
1. นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์  ผู้อ านวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ      ประธาน 
2. นางจารุมน บุญสิงห์   นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
3. นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                        
4. นางสาวสุพัตรา ท่างาม   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
5. นายพศิน พิริยหะพันธุ์    นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
6. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ   
7. นางสาวมนสินี น้ าจันทร์  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
8. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย   นักวิเทศสัมพันธ์                     
9. นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
10. นางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
11. นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา   นักวิชาการพัสดุ 
12. นายรังสรรค์ พันธ์จบสิงห์  พนักงานขับรถยนต์                  
13. นางสาวสมประสงค์ ภาผล   นักจัดการงานทั่วไป                      เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม   - 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 การประชุมกรมอนามัยครั้งที่ 8/2565 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมก าธร 

สุวรรณกิจ มีรายละเอียด ดังนี้ 
(1) อธิบดีกรมอนามัย กล่าวขอบคุณบุคลากรและหน่วยงานที่ร่วมด าเนินงานให้กรมอนามัยได้รับ

โล่ประกาศเกียรติคุณ “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2563-2565” (5 ปีซ้อน) และ
แสดงความยินดีกับผู้อ านวยการ กรส. คนใหม่ นายแพทย์ศุภฤกษ์ สื่อรุ่งเรือง 

(2) ผู้อ านวยการกองคลังรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 จากระบบ GFMIS  
ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 ประธานการประชุม ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้ได้ตาม
เป้าหมาย 

(3) ผู้อ านวยการกองแผนงาน รายงานร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 ซึ่ง
กรมอนามัยได้รับงบประมาณน้อยลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวน 26.32 ล้านบาท และขอให้
หน่วยงานเตรียมข้อมูลส าหรับการพิจารณาร่าง พรบ. วาระที่ 1 และวาระที่ 2 ของสภาผู้แทนราษฎร ในช่วง
เดือนมิถุนายน และสิงหาคม 2565 นี้ 

(4) ผู้อ านวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ รายงานความก้าวหน้าการเตรียมการประชุม
วิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจ าปี พ.ศ. 2565 และการเตรียมการรับเสด็จฯ โดยจะมีการ

somphrasong.p
Textbox
หลักฐานกิจกรรมที่ 7 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ
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ประชุมเตรียมการรับเสด็จ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ประธานการ
ประชุมแจ้งให้ทุกส านักฯ/กองฯ ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมการประชุมด้วย 

(5) เลขานุการกรมฯ รายงานหนังสือแจ้งเวียนมาตรการประหยัดพลังงาน และแผนการ
ด าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565) และขอให้ทุกหน่วยงานติดตาม
รายงานข้อมูลผ่านระบบ e-report ทุกวันที่ 5 ของเดือน 

(6) ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ น าเสนอการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม กฎ กพ . ที่ออกมา
ใหม่ 1) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอน ย้าย ข้าราชการพลเรือยสามัญ 2) ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
ข้าราชการ HIPPS 3) ผลการประเมิน Happinometer ของกรมอนามัย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ครั้งที7่/2565  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  - ไม่มี- 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ   
4.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 งบด าเนินงาน ผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย 
(Department Operation Center : DOC)  

นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์ รายงานว่าได้บันทึกผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบด าเนินงาน จ านวน 6 โครงการ เข้าสู่ระบบศูนย์ติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) โดยมีผลเบิกจ่ายสะสม  
จ านวน 619,757.90 บาท (ข้อมูล 20 พฤษภาคม 2565) คิดเป็นร้อยละ 69.09 ของฐานวงเงินงบประมาณ
ภาพรวม (869,980 บาท รวมเงินที่ยืมจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)  

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.2 รายงานสถานการณ์ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบด าเนินงานศูนย์ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ (ข้อมูล 20 พฤษภาคม 2565) 
นางสาวสุพัตรา ท่างาม รายงานว่า ผลการเบิกจ่ายสะสม แบ่งตามประเภทรายงบ พบว่ามีเฉพาะ  

งบด าเนินงาน ที่มีผลเบิกจ่ายสะสม จ านวน 619,757.90 บาท คิดเป็น 69.09 % ของวงเงินงบประมาณรวม
ที่ได้รับจัดสรร (896,980.00 บาท รวมยอดที่ยืมจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที ่
กรมอนามัยก าหนด (600,976.60 บาท=67 %) มียอดผูกพัน จ านวน 7,121.50  บาท คิดเป็น 0.79 % ของ
วงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร ส่งผลให้มียอดเงินคงเหลือหลังหักยอดผูกพัน จ านวน 270,100.60 บาท 
คิดเป็น  30.11 % ของวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร (896,980.00 บาท) และเพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรการส าคัญประเมินผลคะแนนตามตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ กรมอนามัยก าหนด
เป้าหมายงบด าเนินงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมประชุมสัมมนา ไตรมาสที่ 1 เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
คิดเป็นเงินจ านวน 448,490.00 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร 896,980.00 บาท ปัจจุบันมีผลเบิกจ่ายสะสม จ านวน 
459,170.05 บาท คิดเป็น 51.19 % รายละเอียดตามเอกสารแนบ1 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา - 

5.1 ติดตามผลการด าเนินงาน ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 
ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 

5.1.1 นโยบายส าคัญ เร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย และภารกิจหลักสาย
วิชาการ (Core Function) 

5.1.1.1 ตัวชี้วัดที่ 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อน าไปสู่
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) 

นายพศิน พิริยหะพันธ์ และนางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ รายงานข้อมูลส าหรับน าเข้าระบบรายงานตัวชี้วัด
ในระบบ DOC ในเดือน พ.ค. 65 ว่าได้เข้าหารือท าความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินในรอบ 5 เดือนหลัง 
กับกลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล กองแผนงานเรียบร้อยแล้ว และได้รับ Username, Password ส าหรับใช้ในการ
น าเข้าชุดข้อมูลที่มีค าอธิบายข้อมูล (Metadata) ในระบบ Anamai  Data catalog เพ่ือเตรียมด าเนินงาน
ตามแผนต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2   

มติที่ประชุม รับทราบ 
5.1.1.2 ตัวชี้วัดที่ 1.39 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร

กรมอนามัยให้สามารถด าเนินงานด้านต่างประเทศเพ่ือรองรับการด าเนินงานสุขภาพโลกของไทย 
นางสาวมนสินี น้ าจันทร์ รายงานเสนอข้อมูลส าหรับน าเข้าระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ใน

เดือน พ.ค. 65 ว่าได้ด าเนินการ 2 รายการตามแผน ได้แก่ (1) ส่งแบบประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM 
ให้ผู้เข้าร่วมประเมินส าหรับรอบ 5 เดือนหลัง โดยได้จัดท าเป็นบันทึกแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ท าแบบประเมิน
สมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM และ (2) รายงานการติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ ประจ าเดือน 
พ.ค. 65  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3  

มติที่ประชุม รับทราบ 
5.1.1.3 ตัวชี้วัดที่ 1.40 ระดับความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลความร่วมมือ

ระหว่างประเทศของกรมอนามัย 
นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์ และนางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ รายงานเสนอข้อมูลส าหรับน าเข้าระบบ

รายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือน พ.ค. 65 ว่าได้ด าเนินการตามแผนขับเคลื่อน ได้แก่ (1) พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัย (2) จัดท าคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

มติที่ประชุม รับทราบ 
5.1.2 ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย 

5.1.2.1 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหาร
ความต่อเนื่อง (BCP)  

นางสาวสุพัตรา ท่างาม รายงานเสนอข้อมูลส าหรับน าเข้าระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC  
ในเดือน พ.ค. 65 ได้ด าเนินการรายงานการติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 5 พร้อมเสนอหัวข้อ กระบวนงาน SOP ที่จะจัดท าขึ้นใหม่และกระบวนงานที่จะปรับปรุง   
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ส าหรับเกณฑ์การประเมินรอบ 5 เดือนหลัง ระดับที่ 1 ข้อ1.2 ให้มีเอกสารสรุปการสือสารแผน BCP 
ซึ่งได้สื่อสารแผนดังกล่าวไปแล้วในการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 31 มี.ค.65 
ดูรายละเอียดได้ที่ https://cic.anamai.moph.go.th/web-
upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_1/2.1_Business-Continuity-Plan_BCP.pdf 

ส าหรับการทดสอบแผน BCP จะก าหนดด าเนินการในเดือนมิถุนายน 2565 และจะแจ้งวันให้ทราบ
ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบให้จัดท ากระบวนงาน SOP ที่จะจัดท าขึ้นใหม่ คือ กระบวนงาน
การเดินทางไปราชการต่างประเทศ การลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศ และ
กระบวนงาน SOP ที่จะปรับปรุง คือ กระบวนงานงบรายจ่ายอ่ืน รายการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราว   

 
5.1.2.2 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่า

ท างานมีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา รายงานเสนอข้อมูลส าหรับน าเข้าระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ใน

เดือน พ.ค. 65 ว่า ในเดือนนี้จะให้ทุกคนตอบแบบประเมินประสิทธิผลซึ่งในการประชุม ศรป. ครั้งที่ 7 ได้มีการ
เลือกกิจกรรมในระดับดีมากไว้แล้ว คือกิจกรรมทางกาย/ออกก าลังกาย และกิจกรรมการประเมินภาวะ
โภชนาการ ซึ่งกิจกรรมที่เลือกสามารถน าไปสู่การสร้างเสริมหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มุ่งให้เกิดการเรียนรู้
ด้านสุขภาพครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ เจตคติ และทักษะ โดยขอความร่วมมือให้ทุกคนร่วมกันตอบ
แบบประเมินฯตามลิงค์ที่ส่งไปในกรุ๊ปไลน์ CIC เพ่ือคณะท างาน HWP. จะรวบรวมและรายงานผลต่อไป 

พร้อมแจ้งก าหนดการส าหรับการเข้ารับตรวจประเมินรอบ 5 เดือนหลัง จากเดิมมิถุนายน เป็นระหว่าง
วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 แจ้งผลคะแนนการประเมินฯ ในวันที่ 20 ก.ค.65 และเปิดให้อุทธรณ์คะแนน 
ระหว่างวันที่ 21-27 ก.ค.65 ประกาศผลคะแนนอุทธรณ์ในวันที่ 9 ส.ค.65 ทั้งนี้ส านักส่งเสริมสุขภาพจะแจ้ง
เวียนรายละเอียดดังกล่าวให้ทราบอีกครั้ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 

มติที่ประชุม รับทราบ  
5.1.2.3 ตัวช้ีวัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  

นางสาวสมประสงค์ ภาผล รายงานเสนอข้อมูลส าหรับน าเข้าระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ใน
เดือน พ.ค. 65 ผ่านคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายฯ ว่าจะด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผน 
จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมที่ 5. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 
15 ของทุกเดือน และน าขึ้น เว็บไซต์หน่วยงาน ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน (2) กิจกรรมที่ 6. ประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 และรายงานผลการ
ประชุมน าขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน (3) กิจกรรมที่ 7. รายงานผลการติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัด ตามค ารับรองฯ 
และแสดงหลักฐานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนฯ ผ่านการประชุมประจ าเดือนของหน่วยงาน น าขึ้น
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 

มติที่ประชุม รับทราบและอนุมัติตามเสนอ 
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5.1.2.4 ตัวช้ีวัดที่ 2.4 ระดับความส าเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)  
นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย ได้ด าเนินการปรับปรุงเนื้อหาและขอหารือแนวทางการน าเสนอ LIKE 

Talk รอบชิงชนะเลิศ หัวข้อจัดการความรู้เรื่อง Go Abroad Flow ในส่วนของรูปแบบของ Flow Chart  และ
หากท่านใดมีองค์ความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับภารกิจงานให้เจ้าหน้าที่สามารถน าเสนอในที่ประชุมศรป .ในครั้ง
ต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ 
5.1.2.5 ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า และนางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์ รายงานเสนอข้อมูลส าหรับน าเข้าระบบ

รายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือน พ.ค. 65 มี 2 กิจกรรม ได้แก่ 1.มีการติดตาม ความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 2.มีรายงานผลผลิตของกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการแล้ว  
ณ เดือนพฤษภาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 

มติที่ประชุม รับทราบ 
5.1.2.6 ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรมและความ

โปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
นางจารุมน บุญสิงห์ รายงานการด าเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.6 มีกิจกรรมที่อยู่

ระหว่างการด าเนินงาน คือ  
กิจกรรมที่ 1.2 ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน 

(OIT) ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินการรับรู้ฯ IIT ของรอบ 5 เดือนแรก พบว่ามีตัวชี้วัดที่มีค่า
คะแนนน้อยที่สุดคือ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ประเด็นเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพ
ของผลงานอย่างถูกต้อง ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหลักเกณฑ์ OIT และด าเนินการตามหลักเกณฑ์เพ่ือปิด GAP 
ต่อไป 

กิจกรรมที่ 3.2 - 3.3 ก าหนดเป้าหมายกิจกรรมละ 4 ครั้ง โดยในการประชุมครั้งนี้ เป็นการรายงาน
ความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 ในการประชุม ศรป.ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 20 พ.ค.65 

กิจกรรมที่ 4.1 สื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลความรู้บนเว็บไซต์ ศรป. และช่องทางอ่ืนๆ ก าหนดเป้าหมาย 
2 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการหาข้อมูลความรู้เพื่อมาเผยแพร่ต่อไป 

ส าหรับการด าเนินงานคุณธรรมของหน่วยงาน นางจารุมน บุญสิงห์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า (1) เมื่อ
วันที่ 29 เม.ย. 2565 ได้ส่งผลงานหน่วยงานคุณธรรมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ชื่อผลงานส่งเสริมคุณธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง (Promotion of Morality and 
Sufficiency Economy) ประกาศผลการคัดเลือกภายใน มิถุนายน 2565 พิธีมอบรางวัลในการประชุม กรม
อนามัย ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565 (2) ผู้แทนหน่วยงานจ านวน 6 คน ตอบแบบวัดการรับรู้ (IIT) ของ
ส านักงาน ปปช.เรียบร้อยแล้ว 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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5.2 วิเคราะห์สถานการณ์ผลการเบิกจ่ายจากข้อ 4.2 เพื่อก าหนดมาตรการ หรือแนวทาง ติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

พบว่าสถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ ดังที่ปรากฏในวาระที่ 4 ข้อ 4.2 เดือนพ.ค. 2565  
กรมอนามัยก าหนดเป้าหมายผลการเบิกจ่ายสะสมไว้ที่ 67 % คิดเป็นเงินจ านวน 600,976.60 บาท ของวงเงิน
งบประมาณภาพรวม (รวมยืม กพร.) จ านวน 896,980.00 บาท หากพิจารณาจากงบประมาณที่ได้รับโอน
ทั้งสิ้นจ านวน 670,855.00 บาท หักยอดเบิกจ่ายสะสมจ านวน 619,757.90 บาท หักกันเงินPO จ านวน
7,121.50 บาท หักกันเงินเดือนพนักงานขับรถยนต์เดือนพ.ค.- ก.ค. จ านวน 37,440.00 บาท ดังนั้นเงิน
คงเหลือหลังกันส าหรับด าเนินงานในไตรมาส 3 จ านวน 6,535.60  บาท  

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายฯ จึงเสนอมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย ดังนี้ (1) ผู้บริหาร 
ก ากับ ติดตามเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ผ่านการประชุมประจ าเดือนของ
หน่วยงาน (2). จัดท าแผนการเบิกจ่ายรายไตรมาสให้ผ่านเกณฑ์ท่ีกรมอนามัยก าหนด /ปรับแผนการด าเนินงาน
ตามรอบไตรมาสและปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (3) กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา เร่งรัดผู้รับชอบหลักด าเนินการจัดท าอนุมัติจัด ส่งต่อให้
งานการเงินด าเนินการยืมเงินลงคลัง เพ่ือตัดยอดเบิกจ่ายภายในเดือนที่ก าหนดตามแผน (4) กรณีเงิน
งบประมาณด าเนินงานไม่เพียงพอส าหรับการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน หรือระหว่างรอรับเงินโอนจัดสรร
งบประมาณในส่วนที่เหลือ ให้บริหารจัดการโดยการขอยืมเงินงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน หรือบริหารจัดการ
ด้วยเงินทดรองราชการประจ าหน่วยงาน 

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบให้ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการให้ยอดเบิกจ่ายใกล้เคียงกับ
เป้าหมายของกรมอนามัยมากที่สุด 
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

6.1 การประชุมความร่วมมือไทย-จีนด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม วันพุธที่ 25 
พฤษภาคม  2556 เวลา 13.30-16.00 น. (Bangkok Time) ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกาย  

มติที่ประชุม รับทราบนางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า แจ้งว่าการประชุมดังกล่าวเป็นการจัดแบบออนไลน์ 
ระหว่างไทย – จีน เพ่ือหารือตาม MOA โดยผลลัพธ์ที่จะได้รับคือ วัน เวลา สถานที่ ประเด็น หน่วยงานที่จะ
เข้าร่วม และขอให้กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ช่วยจัดท าป้ายตั้งโต๊ะส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว 

6.2 การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
กรมอนามัย ระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2565 ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดอยุธยา 

นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า ในฐานะCHRO แจ้งว่าอ.ก.พ. กรมอนามัย มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการ และประเภททั่วไป ในสังกัดกรมอนามัย  

มติที่ประชุม รับทราบ 
6.3 การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2567 งบลงทุน (ยกเว้น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา แจ้งเงือนไขในการของบฯ โดยต้องมีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้น

ไป และถ้าเป็นราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ให้แนบเอกสารใบเสนอราคาจ านวน 3 ร้าน ด้วยและที่ประชุม
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เสนอให้ขอค าจ านวน 3 รายการ ได้แก่ 1) ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด 2)เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 
15 ตัว 3) เครื่องปรับอากาศจ านวน 4 เครื่อง 

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ 
6.4 รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
นางสาวสมประสงค์ ภาผล  รายงานว่าคณะท างานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนย์ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ ได้จัดท ารายงานฯ โดยมีกิจกรรมที่ขับเคลื่อนตามแผนฯ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ได้แก่ (1) 
กิจกรรมที่ 9 รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตฯ (2) กิจกรรมที่ 14 โครงการส่งเสริมค่านิยม ความ
ผูกพัน และวัฒนธรรมองค์กร รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10 

6.5 การสอบภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรกรมอนามัย 
นางสาวมนสินี น้ าจันทร์  รายงานว่าเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้ท าแบบส ารวจความต้องการในการ

เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรกรมอนามัย โดยด าเนินการน าร่องในหน่วยงานส่วนกลาง เพ่ือ
ส ารวจจ านวนผู้สนใจเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษจากหน่วยงานต่าง ๆ และน าข้อมูลที่ได้มาวางแผนจัดการ
ทดสอบภาษาอังกฤษต่อไป โดยในขณะนี้ได้ปิดรับแบบส ารวจฯ แล้ว มีผู้สนใจเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ 
จ านวนทั้งสิ้น 160 คน จาก 17 หน่วยงาน โดยในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน พ.ค. 65 นี้ จะมีการปรึกษากับ 
สถาบันปัณณทัตถึงแนวทางและกรอบการด าเนินงานให้ชัดเจนขึ้น ตลอดจนท าบันทึกแจ้งให้ผู้มีรายชื่อทั้ง 160 
คน ลงทะเบียนและเลือกรอบการสอบ 1 รอบ จาก 5 รอบ ที่จะจัดสอบระหว่างวันที่ 22-24 ม.ย. 65  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา 14.00 น. 
 
 

ผู้จดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค์ ภาผล 
นักจัดการงานทั่วไป 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ท่างาม 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานอ านวยการ 
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