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รายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี7/2565 

ในวันท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น – 14.00 น. 

ณ หองประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ อาคาร 6 ช้ัน 4 

ผูมาประชุม 

1. นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ  ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ      ประธาน 

2. นางสาวปนอนงค เครือซา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                        

3. นางสาวสุพัตรา ทางาม   เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  

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. นางจารุมน บุญสิงห   นักวิเทศสัมพันธชํานาญการพิเศษ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 1  เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

1.1 การประชุมกรมอนามัยครั้งท่ี 7/2565 ในวันท่ี 12 เมษายน 2565 ณ หองประชุมกําธร สุวรรณกิจ  

มีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) อธิบดีกรมอนามัย กลาวขอบคุณบุคลากรและหนวยงานท่ีรวมดําเนินงานใหกรมอนามัยไดรับ

โลประกาศเกียรติคุณ “ศูนยขอมูลขาวสารของราชการโดดเดน ประจําป พ.ศ. 2563-2565” (5 ปซอน) 

(2) ผูอํานวยการกองคลัง รายงานภาพรวมการเบิกจายงบประมาณของหนวยงานกรมอนามัย  

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 

(3) ผูอํานวยการกองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ รายงานความกาวหนาการเตรียมการจัด

ประชุมวิชาการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งท่ี 15 ประจําป พ.ศ. 2565 ซ่ึงจะจัดข้ึนใน

ระหวางวันท่ี 12-14 มิถุนายน 2565 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจาฯ จะเสด็จพระราชดําเนินเปดการประชุม 

และพระราชทานรางวัลฯ ในวันท่ี 12 มิถุนายน 2565 

(4) ผูอํานวยการกองแผนงาน นําเสนอแนวทางการนิเทศงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

และรายงานความคืบหนาการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและประเมินผลงานฯ รอบ 6 เดือน” ซ่ึงจะ

จัดข้ึนในระหวางวันท่ี 27-29 เมษายน 2565 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 



2 
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  - ไมมี- 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ   

4.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการเบิกจายงบประมาณศูนยความรวมมือระหวางประเทศ

ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2565 งบดําเนินงาน ผานระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย 

(Department Operation Center : DOC)  

นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย รายงานวาไดดําเนินการ เม่ือวันท่ี 19 เม.ย. 2565 ไดบันทึกผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

งบดําเนินงาน จํานวน 6 โครงการ ซ่ึงมีผลเบิกจายสะสม จํานวน 591,859.35บาท คิดเปนรอยละ 65.98  

ของฐานวงเงินงบประมาณภาพรวม (869,980 บาทรวมเงินยืมกลุมพัฒนาระบบบริหาร) เขาสูระบบ 

ศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) พรอมเผยแพร 

บนเว็บไซตหนวยงานเรียบรอยแลว) รายละเอียดตาม ดาวนโหลด   

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.2 รายงานสถานการณ ผลการเบิกจายงบประมาณ งบดําเนินงานศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

(ขอมูล 21 เม.ย. 2565) 

นางสาวสุพัตรา ทางาม รายงานวา ผลการเบิกจายสะสม แบงตามประเภทรายงบ พบวามีเฉพาะ  

งบดําเนินงาน ท่ีมีผลเบิกจายสะสม จํานวน 591,859.35 บาท คิดเปน 65.98 % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ี

ไดรับจัดสรร (896,980.00 บาท รวมยอดท่ียืมจากกลุมพัฒนาระบบบริหาร) ซ่ึงสูงกวาเปาหมายท่ีกรมอนามัย

กําหนด (520,248.40 บาท= 58.00 %) มียอดผูกพัน จํานวน 8,161.25 บาท คิดเปน 0.91 % ของวงเงิน

งบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร สงผลใหมียอดเงินคงเหลือหลังหักยอดผูกพัน จํานวน 296,959.40 บาท คิดเปน 

33.11 % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร (896,980.00 บาท) และเพ่ือใหเปนไปตามมาตรการสําคัญ

ประเมินผลคะแนนตามตัวชี้วัด 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ กรมอนามัยกําหนดเปาหมายงบ

ดําเนินงานคาใชจายในการฝกอบรมประชุมสัมมนา ไตรมาสท่ี 1 เบิกจายไมนอยกวารอยละ 50 คิดเปนเงิน

จํานวน 448,490.00 ของวงเงินท่ีไดรับจัดสรร 896,980.00 บาท ปจจุบันมีผลเบิกจายสะสม จํานวน

454,830.05 บาท คิดเปน 50.71 % รายละเอียดตามเอกสารแนบ1 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา - 

5.1 ติดตามผลการดําเนินงาน ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประกอบดวย 

5.1.1 นโยบายสําคัญ เรงดวน ยุทธศาสตร ภารกิจหลักกรมอนามัย และภารกิจหลักสาย

วิชาการ (Core Function) 

5.1.1.1 ตัวชี้วัดท่ี 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพ่ือนําไปสูการ

เปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 

นายพศิน พิริยหะพันธ และนางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ รายงานขอมูลการดําเนินงานรอบเดือนเม.ย. 65 

ท่ีจะนําเขาสูระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC วาไดประสานงานกับเจาภาพตัวชี้วัดท่ี 1.31 เพ่ือขอ 

Username และ Password สําหรับใชในการนําเขาชุดขอมูลท่ีมีคําอธิบายขอมูล (Metadata) ซ่ึงทาง 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/pay2565/pay2565-April2022.pdf


3 
คุณธนพล กลุมพัฒนาระบบขอมูล กองแผนงาน ไดเสนอใหศูนยความรวมมือระหวางประเทศเขาหารือเก่ียวกับ

เกณฑการประเมินในรอบ 5 เดือนหลัง เพ่ือสรางความเขาใจตรงกัน กอนนําชุดขอมูลบันทึกเขาในระบบ 

Anamai Data catalog ตอไป โดยมีนางสาวปนอนงค เครือซา หัวหนากลุมยุทธฯ จะเปนผูเขารวมหารือ

ดังกลาว  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2   

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.1.2 ตัวชี้วัดท่ี 1.39 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร 

กรมอนามัยใหสามารถดําเนินงานดานตางประเทศเพ่ือรองรับการดําเนินงานสุขภาพโลกของไทย 

นางสาวมนสินี น้ําจันทร รายงานวาไดจัดทํากิจกรรมตามแผน จํานวน 2 กิจกรรม และดําเนินการ

เรียบรอยแลว โดยในเดือน เม.ย. 65 ได (1) สรางแบบการประเมินสมรรถนะ (Global Health 

Competency) - แบบประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM รอบ 5 เดือนหลังเรียบรอยแลว โดยจะมีการทํา

หนังสือไปยังผูเก่ียวของใหตอบแบบประเมินในรอบ 5 เดือนหลังตอไป และ (2) รายงานการติดตามการ

ดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ประจําเดือนเม.ย. 65   รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.1.3 ตัวชี้วัดท่ี 1.40 ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูลความรวมมือระหวาง

ประเทศของกรมอนามัย 

นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ และนางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ รายงานวาไดดําเนินการตามแผนขับเคลื่อน

ตัวชี้วัดของเดือนเม.ย. 65 ซ่ึงไดดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย

เสร็จสิ้นเปนท่ีเรียบรอยแลว ท้ังนี้จะนําเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือนก.ค. 65 ตอไป 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2 ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย 

5.1.2.1 ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความ

ตอเนื่อง (BCP)  

นางสาวสุพัตรา ทางาม รายงานเสนอขอมูลสําหรับนําเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือน 

เม.ย. 65 วามีการดําเนินการคือ (1) รายงานแบบติดตาม ปค.5 สวนงานยอย สําหรับระยะเวลาดําเนินงาน

สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 (2) รายงานการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯประจําเดือน (3) สื่อสาร

ใหความรูเก่ียวกับควบคุมภายใน ผานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน ครั้งท่ี 1/2565 ณ วันท่ี 28 

มีนาคม 2565 (4) รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน ครั้งท่ี 1/2565 ณ วันท่ี 28 มีนาคม 2565 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5  

และรายงานวาแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องสําหรับการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (Business Continuity 

Plan : BCP) ของ ศรป. ประกอบดวย 12 ขอ รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดท่ี 2.1 โดยนําข้ึนเว็บไซตและรายงานในระบบ

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

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

https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.1/BCP65.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.1/BCP65.pdf
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สําหรับเกณฑการประเมินรอบ 5 เดือนหลัง ระดับท่ี 1 ขอ1.2 ใหมีเอกสารสรุปการสือสารแผน BCP ซ่ึงไดสื่อสาร

แผนดังกลาวไปแลวในการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี 6 เม่ือวันท่ี 31 มี.ค.65 ดูรายละเอียดไดท่ี 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_1/2.1_Business-Continuity-Plan_BCP.pdf 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.2 ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางานมี

ชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

นางสาวพัทธนันท วังเสนา รายงานเสนอขอมูลสําหรับนําเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC  

ในเดือน เม.ย. 65 วามีการดําเนินการคือ รายงานการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯประจําเดือน 

และแจงท่ีประชุมใหทราบวาคณะกรรมการHWP ระดับกรม มีกําหนดเขาตรวจประเมินหนวยงาน ตามเกณฑ

ประเมิน 5ส.และHWP ในวันท่ี 29 มิ.ย. 65 เวลา 09.00 น. เปนตนไป ซ่ึงเปนการตรวจประเมินรอบ 5 เดือน

หลัง พรอมเสนอท่ีประชุมใหวันท่ี 24 มิ.ย. 65 เปนวัน Big cleaning Day เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการ

ตรวจประเมินฯดังกลาว รวมถึงเชิญชวนใหเจาหนาท่ีทุกคนรวมกรอกผลการออกกําลังกายผาน“กาวทาใจ 

Season4” เพ่ือสะสมแตมสุขภาพ ซ่ึงปดการรับผลในวันท่ี 11 พ.ค. 65 ท้ังนี้จะประกาศผลผูมีแตมสะสมสูงสุด

และมอบรางวัลในการประชุมศรป. ครั้งท่ี 8 /65  และมีการติดตาม BMIพรอมเฝาระวังกลุมเสี่ยง การยืด

เหยียดระหวางวัน การออกกําลังกาย โดยในระดับท่ี 5 จะใชกิจกรรมในระดับดีมากของเกณฑ HWP. จํานวน 2 

กิจกรรมมาใชทําการวิเคราะห ประเมินประสิทธิผลการดําเนินกิจกรรมคือ (1).กิจกรรมการประเมินภาวะ

โภชนาการ (2) กิจกรรมทางกาย/ออกกกําลังกาย  ซ่ึงจะใหบุคลากรทุกทานมีสวนรวมในการประเมิน  

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 

มติท่ีประชุม รับทราบ และลงมติเห็นชอบใหวันท่ี 24 มิ.ย. 65 เปนวัน Big cleaning Day  

5.1.2.3 ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ  

นางสาวสมประสงค ภาผล เสนอขอมูลรายงานการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ

ประจําเดือน สําหรับนําเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในรอบเดือน เม.ย. 65 ผานคณะกรรมการ

ติดตามเรงรัดการเบิกจายฯ วาจะดําเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผน จํานวน 3 กิจกรรม ไดแก (1) 

กิจกรรมท่ี 5. รายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันท่ี 15 ของทุกเดือน และนําข้ึน 

เว็บไซตหนวยงาน ภายในวันท่ี 20 ของทุกเดือน เนื่องจากไมสามารถดึงขอมูลผลการเบิกจายจากระบบ GFMIS 

ทุกวันท่ี 15 ของเดือนเม.ย. 65 จากกองคลังได และกองคลังไดแจงผานไลนกลุม “รายงานงบประมาณ” วา

เพราะระบบ New GFMIS Thai มีความคาดเคลื่อนของงบประมาณท่ียกยอดไปของหนวยงานสวนกลาง และ

อยูระหวางการแกไข จึงอนุโลมเลื่อนการจัดทํา รบจ. ประจําเดือน เม.ย. 65 จากภายในวันท่ี 20 เม.ย.65 เปน 

ภายในวันท่ี 10 พ.ค.65 (2) กิจกรรมท่ี 6. ประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการประชุมนําข้ึนเว็บไซตหนวยงาน (3) กิจกรรมท่ี 7. รายงาน

ผลการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัด ตามคํารับรองฯ และแสดงหลักฐานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนฯ 

ผานการประชุมประจําเดือนของหนวยงาน นําข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป    

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 

มติท่ีประชุม รับทราบและอนุมัติตามเสนอ 

 

somphrasong.p
Rectangle

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_1/2.1_Business-Continuity-Plan_BCP.pdf


5 
5.1.2.4 ตัวชี้วัดท่ี 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)  

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย รายงานวากลุมใดมีแผนการปรังปรุง Flow Chart ใหมใหแจง

ผูรับผิดชอบ รวมไปถึงองคความรูท่ีพัฒนางานภารกิจของตนเอง และการดําเนินการการเตรียมตัวการเขารวม

ประกวดผลงาน Go Aboard Flowอยูในระหวางพัฒนาและปรังปรุงรูปแบบนําเสนอใหกระชับและเขาใจงาย 

ตอไป    

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.5 ตัวชี้วัดท่ี 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นางสาวปนอนงค เครือซา และนางสาวศิรินันต ทุนทรัพย เสนอขอมูลสําหรับนําเขาระบบรายงาน

ตัวชี้วัดในระบบ DOC 5 เดือน เม.ย. 65 ไดแก (1) มีการรายงานผลผลิตของกิจกรรมท่ีดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการแลว ณ เดือนเม.ย.65 (2) รายงานแผนบริหารความเสี่ยงในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของ

หนวยงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.6 ตัวชี้วัดท่ี 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

นางสาวมนสินี น้ําจันทร รายงานท่ีประชุมทราบผลการดําเนินงานกิจกรรมในเดือน เม.ย. 65 ดังนี้ (1) 

เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2565 ไดมีการประชุมทีมผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 2.6 เพ่ือวิเคราะห ทบทวนสถานการณ

ปญหาการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของศรป.และ วิเคราะห Gap 1 ประเด็นจากผลคะแนนการ

ประเมินการรับรู IIT ของ ศรป. (2) ไดจัดทํารายงานผลการวิเคราะ Gap ดังกลาวในขอ 1 เรียบรอยแลว 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.2 วิเคราะหสถานการณผลการเบิกจายจากขอ 4.2 เพ่ือกําหนดมาตรการ หรือแนวทาง ติดตามเรงรัด

การเบิกจายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจําปงบประมาณ 2565 

ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

พบวาสถานการณการเบิกจายงบประมาณ ดังท่ีปรากฏในวาระท่ี 4 ขอ 4.2 คณะกรรมการติดตาม

เรงรัดการเบิกจายฯ จึงเสนอมาตรการเรงรัดการเบิกจาย ดังนี้ (1) ผูบริหาร กํากับ ติดตามเรงรัดให

ผูรับผิดชอบโครงการปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไวผานการประชุมประจําเดือนของหนวยงาน (2).ปรับแผนการ

ดําเนินงานตามรอบไตรมาสและปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมใหสอดคลองกับสถานการณการระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (3) กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา เรงรัดผูรับชอบหลักดําเนินการจัดทําอนุมัติ

จัดสงตอใหงานการเงินดําเนินการยืมเงินลงคลังเพ่ือตัดยอดเบิกจายภายในเดือนท่ีกําหนดตามแผน ท้ังนี้ เดือน

เม.ย.65 กรมอนามัยกําหนดเปาหมายผลการเบิกจายสะสมไวท่ี 58 % คิดเปนเงินจํานวน 513,010.00 บาท 

ของวงเงินงบประมาณภาพรวม (รวมยืม กพร.) จํานวน 896,980.00 บาท หากพิจารณาจากงบประมาณท่ี

ไดรับโอนในมือจํานวนท้ังสิ้น 670,855.00 บาท หักยอดเบิกจายสะสมจํานวน 591,859.35 บาท หักกันเงิน

PO จํานวน 8,161.25 บาท หักกันเงินเดือนพนักงานขับรถยนตเดือนเม.ย.- ก.ค. จํานวน 49,920.00 บาท 

ดังนั้นเงินคงเหลือหลังกันสําหรับดําเนินงานในไตรมาส 3 จํานวน 20,914.40  บาท กรณีเงินไมเพียงพอ
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สําหรับดําเนินกิจกรรมตามแผนฯ คณะกรรมการฯเสนอใหบริหารจัดการดําเนินกิจกรรมโดยใชเงินทดรอง

ราชการของหนวยงานไปพลางกอน 

มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบใหดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการใหยอดเบิกจายใกลเคียงกับ

เปาหมายของกรมอนามัยมากท่ีสุด 

5.3 พิจารณาประเด็นคุณธรรมเพ่ิมเติม 

นางสาวสมประสงค ภาผล ในฐานะคณะทํางานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือ 

ระหวางประเทศ เสนอท่ีประชุมพิจารณาสืบเนื่องจากการกําหนดเปาหมายคุณธรรม “ปญหาท่ีอยากแก ความดี

ท่ีอยากทํา”  3 ประเด็น คือ 1. พอเพียง 2.จิตอาสา จิตบริการ 3.วัฒนธรรมองคกร HEALTH นั้น เพ่ือแสดงถึง

ความมุงม่ันในการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร ศรป. จึงขอเสนอประเด็นคุณธรรม

เพ่ิมเติมอีก 3 ประเด็น ไดแก (1).ยึดม่ันในหลักศาสนา (2) วิถีวัฒนธรรม (3) รักษาสิ่งแวดลอม   

มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบ 

5.4 การติดตามประเมินผลสําเร็จ เพ่ือทบทวน ปรับปรุงแผนสงเสริมคุณธรรมขององคกรใหมี

คุณภาพและบรรลุคุณธรรมเปาหมายท่ีกําหนด 

นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานวาคณะทํางานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ ขอเสนอรางจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (ฉบับปรับปรุง

ครั้งท่ี1) ใหสอดคลองกับเกณฑตามแบบประเมินองคกรคุณธรรมของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สําหรับหนวยงานระดับกองหรือเทียบเทา) ในเกณฑประเมินขอท่ี 5 

กําหนดใหองคกรมีการทบทวน ปรับปรุงแผนสงเสริมฯขององคกรท่ีมีคุณภาพ ท้ังนี้คณะทํางานฯจึงขอเสนอ

กิจกรรมเพ่ิมเติม ไดแก (1) ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย (2) กําหนดประเด็นคุณธรรมเพ่ิมเติม ท่ีสอดคลองกับ

ประเด็นคุณธรรมเปาหมาย 3 มิติ ไดแก 1. ยึดม่ันในหลักธรรมศาสนา 2. ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  3. รักษา อนุรักษสิ่งแวดลอม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10 

มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบ 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  

6.1 รายงานความคืบหนาการปรับปรุงขอมูลขาวประชาสัมพันธในเว็บไซตภาษาอังกฤษของ 

กรมอนามัย 

นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ รายงานวาไดปรับปรุงแกไขสวนในของขาวประชาสัมพันธในเว็บไซต

ภาษาอังกฤษของกรมอนามัยเรียบรอยแลว ท้ังนี้สามารถเขาไปดูขอมูลเพ่ือรวมกันชวยทบทวน ตรวจสอบ และ

ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน และกรณีตองการปรับปรุงขอมูลในสวนอ่ืนๆ สามารถประสานงานกับ 

กองแผนงาน เพ่ือขอสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลเพ่ิมเติมได 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.2 กําหนดวันประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศครั้งตอไป 

นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กําหนดใหจัดประชุม 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี 8/2565 ในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2565  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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6.3 การจัดทําแผนทดสอบภาษาอังกฤษ 

นางสาวนัยนา ใชเ ทียมวงศ  ผู อํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ มอบหมายให 

นางสาวมนสินี น้ําจันทร จัดทําแผนฯดังกลาว  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.4 รายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

นางสาวสมประสงค ภาผล  รายงานวาคณะทํางานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ ไดจัดทํารายงานฯ โดยมีกิจกรรมท่ีขับเคลื่อนตามแผนฯ ณ วันท่ี 21 เมษายน 2565 ไดแก (1) 

กิจกรรมท่ี 9 รายงานผลการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตฯ (2) กิจกรรมท่ี 14 โครงการสงเสริมคานิยม ความ

ผูกพัน และวัฒนธรรมองคกร รายละเอียดตามเอกสารแนบ 11 

6.5 การประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของกรมอนามัย 

ครั้งท่ี 2/2565  

นางสาวสมประสงค แจงท่ีประชุมทราบเรื่องการประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนคุณธรรมและ 

ความโปรงใสในการดําเนินงานของกรมอนามัย ครั้งท่ี 2/2565 ซ่ึงกองการเจาหนาท่ีไดจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 19 

เมษายน 2565 ในการประชุมดังกลาว ผูจัดไดสื่อสารใหคณะทํางานไดรับทราบหลักเกณฑการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตามท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดประกอบดวย เกณฑการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ภายใตเครื่องมือการประเมิน 3 

เครื่องมือ ดังนี้ (1) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) (2) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก(External Integrity and 

Transparency Assessment : EIT) (3) แบบตรวจการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ (Open Data Integrity 

and Transparency Assessment : OIT) 

 

 

ปดประชุมเวลา 14.00 น. 

 

 

ผูจดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค ภาผล 

นักจัดการงานท่ัวไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ทางาม 

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานอํานวยการ 



26 เม.ย. 65 หน้าท่ี 1 

รายงานกํากับติดตามผลการดําเนินงาน 

ตามแผนขับเคล่ือนการดําเนินงานตัวช้ีวัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ  

ประจําป พ.ศ. 2565 (รอบ5เดือนหลัง) 

ครั้งท่ี 1 ประจําเดือน เมษายน 2565 

 

ช่ือกิจกรรม 
เปาหมาย

ตามแผน 

ระยะเวลา

ตามแผน 
ผลการดําเนินงาน /หลักฐาน/URL 

1. ทบทวนคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการติดตาม

เรงรัดการเบิกจาย

งบประมาณประจําป

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 ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจาย

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
Rectangle

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


26 เม.ย. 65 หน้าท่ี 2 

ช่ือกิจกรรม 
เปาหมาย

ตามแผน 

ระยะเวลา

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

ทุกเดือน และนําข้ึน

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


26 เม.ย. 65 หน้าท่ี 3 

ช่ือกิจกรรม 
เปาหมาย

ตามแผน 

ระยะเวลา

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 . 

6. ประชุมคณะกรรมการ

ติดตามเรงรัดการเบิกจาย

งบประมาณ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

และรายงานผลการประชุม

นําข้ึนเว็บไซตหนวยงาน  

5 ครั้ง 1 มี.ค. – 31 

ก.ค. 65 

 

ครั้งท่ี1  มี.ค. 65 รายละเอียดตามรายงานการประชุม

คณะทํางานติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณครั้งท่ี 

6 เม่ือวันท่ี 16 มี.ค. 65  คลิกดาวนโหลด  

ครั้งท่ี2  เม.ย. 65 รายละเอียดตามรายงานการ

ประชุมคณะทํางานติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ

ครั้งท่ี 7 เม่ือวันท่ี 19 เม.ย. 65 รายละเอียดตาม 

 คลิกดาวนโหลด . 

7. รายงานผลการติดตาม

การดําเนินงานตัวชี้วัด ตาม

คํารับรองฯ และแสดง

หลักฐานผลการขับเคลื่อน

กิจกรรมตามแผนฯ ผาน

การประชุมประจําเดือน

ของหนวยงาน นําข้ึน

เว็บไซตของหนวยงาน 

ภายในวันท่ี 10 ของเดือน

ถัดไป   

5 ครั้ง 1 มี.ค. – 31 

ก.ค. 65 

 

ครั้งท่ี1  มี.ค. 65 ไดดําเนินการจัดทํารายงานผลการ

ติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัด ตามคํารับรองฯ และแสดง

หลักฐานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนฯ ผานการ

ประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้ง ท่ี 

6/2565 เม่ือวันท่ี 31 มี.ค. 65 ซ่ึงในเดือนมี.ค. 65 

ขับเคล่ือนกิจกรรมตามแผนฯ จํานวน 7 กิจกรรม และ

ดําเนินงานแลวเสร็จไดตามแผนท่ีวางไวทุกกิจกรรม 

รายละเอียดตามเอกสารแนบหลักฐานกิจกรรมท่ี 7 หรือ  

 คลิกดาวนโหลด . 

ครั้งท่ี2  เม.ย. 65 ไดดําเนินการจัดทํารายงานผลการ

ติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัด ตามคํารับรองฯ และแสดง

หลักฐานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนฯ ผานการ

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=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/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_3/2.3-7-Mar65.pdf
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ช่ือกิจกรรม 
เปาหมาย

ตามแผน 

ระยะเวลา

ตามแผน 
ผลการดําเนินงาน /หลักฐาน/URL 

ประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้ง ท่ี 

7/2565 เม่ือวันท่ี 21 เม.ย.65 ซ่ึงในเดือนเม.ย.65 

ขับเคล่ือนกิจกรรมตามแผนฯ จํานวน 3 กิจกรรม และ

ดําเนินงานแลวเสร็จไดตามแผนท่ีวางไวทุกกิจกรรม 

รายละเอียดตามเอกสารแนบหลักฐานกิจกรรมท่ี 7 หรือ 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางแผนขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัดการเบิกจายงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2565 (รอบ5เดือน

หลัง) ขางตน พบวาในเดือนเมษายน 2565 ศรป. ไดกําหนดกิจกรรมในแผนฯไว รวม3 กิจกรรม และดําเนินงานแลว

เสร็จไดตามแผนท่ีวางไวทุกกิจกรรม  

จัดทําโดย 

คณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565
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สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คร้ังท่ี 7/2565  

ในวันท่ี 19 เมษายน 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 ภาพรวมทุกรายงบประจําเดือนเมษายน 2565 

รอยละ 58 ประกอบดวยงบดําเนินงาน รอยละ 58 งบลงทุน รอยละ  71 และประจําไตรมาสท่ี 3 รอยละ 90 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

2. รับรองรายงาน

การประชุม  

การประชุมคณะทํางานติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ครั้ง 6/2565  เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2565 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

3. เรื่องเพ่ือทราบ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศไดรับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ 2565 โดยแบงออกเปนรายงบดังตอไปน้ี 

1) งบดําเนินงาน  ไดรับจัดสรรวงเงินงบประมาณภาพรวมท้ังปงบฯ จํานวน 884,500.00 บาท โดย 

กรมอนามัยไดโอนจัดสรรครั้งท่ี 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 โดย 

กรมอนามัยไดโอนจัดสรรครั้งท่ี 1  จํานวน 442,250.00 บาท คิดเปน 50%  และครั้งท่ี 2 จํานวน 216,125.00 

บาท คิดเปน 24.43% ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร (884,500 บาท)  
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หลักฐานกิจกรรมที่ 6  ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
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วาระท่ี สาระสําคัญ/มติท่ีประชุม 

4) ศรป. ยืมเงินงบประมาณจากหนวยงานอ่ืน  ไดแก 

    4.1) กองการเจาหนาท่ี จํานวน 124,000 บาท เพ่ือใชดําเนินงานตามแผนฯ ระหวางรอการรับโอนเงิน

งบประมาณครั้งท่ี 2 ในเดือนมีนาคม 2565 โดยเมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2565 ไดดําเนินการสงคืนเงินยืมจํานวน 

124,000 บาท คืนใหแกกองการเจาหนาท่ี เรียบรอยแลว รายละเอียดตามหนังสือกองคลัง ท่ี สธ 0903.02/ว719 

ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2565 

    4.2) กลุมพัฒนาระบบบริหาร จํานวน 12,480 บาท เพ่ือใชดําเนินงานตามแผนฯ ระหวางรอการรับโอนเงิน

งบประมาณครั้งท่ี 2 ในเดือนมีนาคม 2565 ซึ่งมีแผนจะสงคืนเมื่อไดรับเงินโอนจัดสรรจากกรมอนามัยในรอบ 

ไตรมาสท่ี 4 

    4.3) สงผลใหฐานภาพรวมงบประมาณ ศรป. จากเดิมตามท่ีกรมอนามัยจัดสรร จํานวน 884,500.00 บาท  

เปน จํานวน 896,980.00   บาท   

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4. เพ่ือพิจารณา ติ ดตามเร งรั ดการเบิ กจ ายเงิ นงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ การศู นย ความร วมมื อระหว างประเทศ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

       สถานการณการเบิกจายงบประมาณ ณ วันท่ี 19 เมษายน 2565 พบวามีการเคลื่อนไหวเฉพาะ 

งบดําเนินงาน มีผลเบิกจายสะสม จํานวน 591,859.35 บาท คิดเปน 65.98  % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ี

ไดรับจัดสรร ( 896,980.00 บาท) ซึ่งสูงกวาเปาหมาย มีผลยอดผูกผัน จํานวน 8,161.25  บาท คิดเปน 0.91 % 

ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร ( 896,980.00 บาท) ทําใหมียอดเงินคงเหลือหลังหักยอดผูกผัน จํานวน   

296,959.40 บาท คิดเปน 33.11  % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร ( 896,980.00 บาท) หาก

พิจารณาจากเปาหมายท่ีกรมอนามัยกําหนดในเดือนเมษายน จํานวน 520,248.40  บาท คิดเปน 58% ของ

วงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร ( 896,980.00 บาท) พบวาหนวยงานมีผลการเบิกจายสะสมสูงกวาเปาหมาย 

จํานวน 71,610.95 บาท คิดเปน 7.98 % 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 454,830.05 บาท คิดเปน 50.71 % และพบวาหากพิจารณางบประมาณของ

วงเงินท่ีรับโอนในมือ จํานวน 670,855.00 บาท หักผลเบิกจายสะสม (591,859.35) หักยอดกันเงินPO 

(8,161.25) และหักยอดกันเงินเดือนพนักงานขับรถยนตเดือน เม.ย. – ก.ค. (49,920.00) จะพบวาเงินงบประมาณ

คงเหลือสําหรับการดําเนินงานในไตรมาส 3 เปนเงินจํานวน 20,914.40  บาท  

        คณะกรรมการฯ.จึงกําหนดมาตรการเรงรัดการเบิกจายใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกรมอนามัยกําหนด ดังน้ี 

      (1) ผูบริหาร กํากับ ติดตามเรงรัดใหผูรับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไวผานการประชุม

ประจําเดือนของหนวยงาน 

      (2). ปรับแผนการดําเนินงานตามรอบไตรมาส  และปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมใหสอดคลองกับ

สถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

      (3) กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา เรงรัดผูรับชอบหลักดําเนินการจัดทําอนุมัติจัด สงตอใหงานการเงิน

ดําเนินการยืมเงินลงคลัง เพ่ือตัดยอดเบิกจายภายในเดือนท่ีกําหนดตามแผน 

      (4) จัดใหมีการกําหนดผูรับผิดชอบในการติดตามเรงรัดการเบิกจาย ใหเปนปจจุบัน ผานรูปแบบของการ

จัดทําคําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ

ประชุมติดตามประจําเดือน 
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วาระท่ี สาระสําคัญ/มติท่ีประชุม 

      (5) จัดทําแผนการเบิกจายรายไตรมาสใหผานเกณฑท่ีกรมอนามัยกําหนด 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ใหดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการยอดเบิกจายใกลเคียงกับเปาหมายของ 

กรมอนามัยมากท่ีสุด 

  

เลิกประชมุเวลา 12.00 น. 

 

ผูจดรายงานการประชุม  นางสาวสมประสงค ภาผล  

นักจัดการงานท่ัวไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ทางาม 

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏบัิติงาน 



1/2

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               591,859.35                    8,161.25                         -   284,479.40          66.91                        34.91            308,819.35        0.92             32.16                                                      -                  292,640.65
แผนบรูณาการพัฒนาศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ  

670,855.00            591,859.35              8,161.25                   -                      194,834.40          88.22                                         78,995.65




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            591,859.35              8,161.25                   -                      284,479.40          66.91                        57.91            512,254.35        0.92             32.16                    -                                               284,479.40

***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                   12,030.00      

เป้าหมายกรม (%) *หมวดอบรม ปช.สมัมนาฯ 50
ผลเบกิจา่ย (%) *หมวดอบรม ปช.สมัมนาฯ 50.71                       
เป้าหมายกรม (เงนิ) *หมวดอบร มปช.สมัมนาฯ 448,490.00               
ผลเบกิจา่ย เงนิ) *หมวดอบรม ปช.สมัมนาฯ 454,830.05               

สรุปสถานการณท์ีพ่บ (5) ประมาณการณ ์เบกิจา่ยสะสม เม.ย.-65

งบประมาณรบัโอนในมอื รวม 670,855.00            

(1)  งบด าเนนิงาน  (เงนิสดในมอื) 670,855.00            บาท เบกิจา่ยสะสม  *ใบส าคญัลงคลงั* 591,859.35            

       รอ้ยละเงนิสดในมอื จากงบภาพรวม (884,500) 75.85                     % คงเหลอื หลงั หกัเบกิจา่ยสะสม 78,995.65              

       รอรบัโอนสว่นทีเ่หลอื ยอด 213,645.00            

(2) งบประมาณรบัจดัสรร (ฐานทีย่มื กพร.) 896,980.00            บาท หกั PO เชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร 8,161.25                

 - เป้าหมายจ านวนเงนิเบกิจา่ย เดอืน เม.ย. 65 520,248.40            บาท คงเหลอื หลงั หกักนั PO 70,834.40              

 - สถานะเบกิจา่ยภาพรวมสะสม (จ านวนเงนิ) 591,859.35            บาท

ผลตา่ง +สูงกวา่เป้า - ต า่กวา่เป้า 71,610.95              บาท หกั กนัเงนิเดอืน พขร. เม.ย -ก.ค. 4 เดอืน 49,920.00              

 - เป้าหมายรอ้ยละเบกิจา่ย เดอืน เม.ย. 65 58.00                     % คงเหลอื  *เงนิในมอื* 20,914.40              

 - สถานะเบกิจา่ยภาพรวมสะสม (รอ้ยละ) 65.98                     % หกั คนืเงนิยมืจาก กพร. 12,480.00              

ผลตา่ง +สูงกวา่เป้า - ต า่กวา่เป้า 7.98                       % คงเหลอื *เงนิในมอื* ณ เดอืนม.ิย. 65 8,434.40                

  - หกั ยอดกนั PO ทกุรายการ 8,161.25                (7) ตรวจทานยอดเบกิจา่ยในระบบ DOC รบัรูก้จิกรรมตามแผนฯ *ไมร่บัรูย้อดในGFMIS*

 - รอ้ยละของยอดกนั POทกุรายการ 0.91                       % DOC สะสม 591,859.35

 - งบคงเหลอืหลงักนั PO ทกุรายการ 296,959.40            บาท ใบส าคญัสง่กองคลงัแลว้ สะสม 591,859.35            

 - รอ้ยละคงเหลอืหลงักนั 33.11                       ผลตา่ง -                         

สรุปทะเบยีนคมุการเบกิจา่ย และประมาณการเบกิจา่ย 

              455,379.35 8,161.25                   194,834.40          51.48                        
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กจิกรรม แผน ผล คงเหลอื สถานะ

1.โครงการบรหิารจัดการหน่วยงาน 254,300.00            117,029.30              137,270.70               อยูร่ะหวา่ง

2.โครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรกรมอนามัยมุง่สูส่ากล 425,498.00            419,960.05              5,537.95                   เสร็จส ิน้

3.โครงการสนับสนุนการด าเนนิงานความรว่มมอืระหวา่งประเทศภายใตก้รอบความรว่มมอืตา่งๆ61,380.00              25,850.00                35,530.00                 อยูร่ะหวา่ง

4.โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารพัฒนาแผนยทุธศาสตร ์ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย27,800.00              9,020.00                 18,780.00                 อยูร่ะหวา่ง

5.โครงการพัฒนาระบบขอ้มลู ดา้นความรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย40,000.00              20,000.00                20,000.00                 อยูร่ะหวา่ง

6.โครงการสนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางอาเซยีนตามพรบ. ของกพ75,522.00              -                         ยังไมเ่คลือ่นไหว

884,500.00            591,859.35              217,118.65               

กจิกรรม แผน ผล คงเหลอื
1.1จา้งพนักงานขบัรถยนตร์าชการ 149,760.00            74,880.00                74,880.00                 
1.2จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร จา้งซอ่มแซมครภัุณฑ ์ส านักงาน อปุกรณ์คอมพวิเตอร ์ซอ่มยานพาหนะ คา่ผา่นทางพเิศษ จา้งแปลเอกสาร30,000.00              8,021.10                 21,978.90                 
1.3จัดซือ้วัสดสุ านักงานเพือ่ใชด้ าเนนิงานภายในหน่วยงานและโครงการอบรม/ประชมุของหน่วยงาน ( คา่หนังสอืพมิพ,์ วัสดสุ านักงาน + วัสดคุอมพวิเตอร,์ คา่น ้าบรโิภค, คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ+จา้งถา่ยเอกสาร)31,720.00              8,160.20                 23,559.80                 
1.4การพัฒนาบคุลากร การประชมุ อบรม สมัมนา (คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ และคา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มประชมุ/อบรม/สมัมนา ของผูอ้ านวยการเจา้หนา้ทีศ่นูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ ,คา่ลงทะเบยีน, คา่ผา่นทางพเิศษ)42,820.00              25,968.00                16,852.00                 

254,300.00         117,029.30           137,270.70            

1.โครงการบรหิารจดัการหนว่ยงาน
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1 
รายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี7/2565 

ในวันท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น – 14.00 น. 

ณ หองประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ อาคาร 6 ช้ัน 4 

ผูมาประชุม 

1. นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ  ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ      ประธาน 

2. นางสาวปนอนงค เครือซา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                        

3. นางสาวสุพัตรา ทางาม   เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  

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. นางจารุมน บุญสิงห   นักวิเทศสัมพันธชํานาญการพิเศษ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 1  เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

1.1 การประชุมกรมอนามัยครั้งท่ี 7/2565 ในวันท่ี 12 เมษายน 2565 ณ หองประชุมกําธร สุวรรณกิจ  

มีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) อธิบดีกรมอนามัย กลาวขอบคุณบุคลากรและหนวยงานท่ีรวมดําเนินงานใหกรมอนามัยไดรับ

โลประกาศเกียรติคุณ “ศูนยขอมูลขาวสารของราชการโดดเดน ประจําป พ.ศ. 2563-2565” (5 ปซอน) 

(2) ผูอํานวยการกองคลัง รายงานภาพรวมการเบิกจายงบประมาณของหนวยงานกรมอนามัย  

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 

(3) ผูอํานวยการกองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ รายงานความกาวหนาการเตรียมการจัด

ประชุมวิชาการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งท่ี 15 ประจําป พ.ศ. 2565 ซ่ึงจะจัดข้ึนใน

ระหวางวันท่ี 12-14 มิถุนายน 2565 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจาฯ จะเสด็จพระราชดําเนินเปดการประชุม 

และพระราชทานรางวัลฯ ในวันท่ี 12 มิถุนายน 2565 

(4) ผูอํานวยการกองแผนงาน นําเสนอแนวทางการนิเทศงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

และรายงานความคืบหนาการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและประเมินผลงานฯ รอบ 6 เดือน” ซ่ึงจะ

จัดข้ึนในระหวางวันท่ี 27-29 เมษายน 2565 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

somphrasong.p
Textbox
หลักฐานกิจกรรมที่ 7. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด
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ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  - ไมมี- 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ   

4.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการเบิกจายงบประมาณศูนยความรวมมือระหวางประเทศ

ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2565 งบดําเนินงาน ผานระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย 

(Department Operation Center : DOC)  

นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย รายงานวาไดดําเนินการ เม่ือวันท่ี 19 เม.ย. 2565 ไดบันทึกผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

งบดําเนินงาน จํานวน 6 โครงการ ซ่ึงมีผลเบิกจายสะสม จํานวน 591,859.35บาท คิดเปนรอยละ 65.98  

ของฐานวงเงินงบประมาณภาพรวม (869,980 บาทรวมเงินยืมกลุมพัฒนาระบบบริหาร) เขาสูระบบ 

ศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) พรอมเผยแพร 

บนเว็บไซตหนวยงานเรียบรอยแลว) รายละเอียดตาม ดาวนโหลด   

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.2 รายงานสถานการณ ผลการเบิกจายงบประมาณ งบดําเนินงานศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

(ขอมูล 21 เม.ย. 2565) 

นางสาวสุพัตรา ทางาม รายงานวา ผลการเบิกจายสะสม แบงตามประเภทรายงบ พบวามีเฉพาะ  

งบดําเนินงาน ท่ีมีผลเบิกจายสะสม จํานวน 591,859.35 บาท คิดเปน 65.98 % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ี

ไดรับจัดสรร (896,980.00 บาท รวมยอดท่ียืมจากกลุมพัฒนาระบบบริหาร) ซ่ึงสูงกวาเปาหมายท่ีกรมอนามัย

กําหนด (520,248.40 บาท= 58.00 %) มียอดผูกพัน จํานวน 8,161.25 บาท คิดเปน 0.91 % ของวงเงิน

งบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร สงผลใหมียอดเงินคงเหลือหลังหักยอดผูกพัน จํานวน 296,959.40 บาท คิดเปน 

33.11 % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร (896,980.00 บาท) และเพ่ือใหเปนไปตามมาตรการสําคัญ

ประเมินผลคะแนนตามตัวชี้วัด 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ กรมอนามัยกําหนดเปาหมายงบ

ดําเนินงานคาใชจายในการฝกอบรมประชุมสัมมนา ไตรมาสท่ี 1 เบิกจายไมนอยกวารอยละ 50 คิดเปนเงิน

จํานวน 448,490.00 ของวงเงินท่ีไดรับจัดสรร 896,980.00 บาท ปจจุบันมีผลเบิกจายสะสม จํานวน

454,830.05 บาท คิดเปน 50.71 % รายละเอียดตามเอกสารแนบ1 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา - 

5.1 ติดตามผลการดําเนินงาน ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประกอบดวย 

5.1.1 นโยบายสําคัญ เรงดวน ยุทธศาสตร ภารกิจหลักกรมอนามัย และภารกิจหลักสาย

วิชาการ (Core Function) 

5.1.1.1 ตัวชี้วัดท่ี 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพ่ือนําไปสูการ

เปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 

นายพศิน พิริยหะพันธ และนางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ รายงานขอมูลการดําเนินงานรอบเดือนเม.ย. 65 

ท่ีจะนําเขาสูระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC วาไดประสานงานกับเจาภาพตัวชี้วัดท่ี 1.31 เพ่ือขอ 

Username และ Password สําหรับใชในการนําเขาชุดขอมูลท่ีมีคําอธิบายขอมูล (Metadata) ซ่ึงทาง 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/pay2565/pay2565-April2022.pdf
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คุณธนพล กลุมพัฒนาระบบขอมูล กองแผนงาน ไดเสนอใหศูนยความรวมมือระหวางประเทศเขาหารือเก่ียวกับ

เกณฑการประเมินในรอบ 5 เดือนหลัง เพ่ือสรางความเขาใจตรงกัน กอนนําชุดขอมูลบันทึกเขาในระบบ 

Anamai Data catalog ตอไป โดยมีนางสาวปนอนงค เครือซา หัวหนากลุมยุทธฯ จะเปนผูเขารวมหารือ

ดังกลาว  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2   

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.1.2 ตัวชี้วัดท่ี 1.39 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร 

กรมอนามัยใหสามารถดําเนินงานดานตางประเทศเพ่ือรองรับการดําเนินงานสุขภาพโลกของไทย 

นางสาวมนสินี น้ําจันทร รายงานวาไดจัดทํากิจกรรมตามแผน จํานวน 2 กิจกรรม และดําเนินการ

เรียบรอยแลว โดยในเดือน เม.ย. 65 ได (1) สรางแบบการประเมินสมรรถนะ (Global Health 

Competency) - แบบประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM รอบ 5 เดือนหลังเรียบรอยแลว โดยจะมีการทํา

หนังสือไปยังผูเก่ียวของใหตอบแบบประเมินในรอบ 5 เดือนหลังตอไป และ (2) รายงานการติดตามการ

ดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ประจําเดือนเม.ย. 65   รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.1.3 ตัวชี้วัดท่ี 1.40 ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูลความรวมมือระหวาง

ประเทศของกรมอนามัย 

นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ และนางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ รายงานวาไดดําเนินการตามแผนขับเคลื่อน

ตัวชี้วัดของเดือนเม.ย. 65 ซ่ึงไดดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย

เสร็จสิ้นเปนท่ีเรียบรอยแลว ท้ังนี้จะนําเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือนก.ค. 65 ตอไป 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2 ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย 

5.1.2.1 ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความ

ตอเนื่อง (BCP)  

นางสาวสุพัตรา ทางาม รายงานเสนอขอมูลสําหรับนําเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือน 

เม.ย. 65 วามีการดําเนินการคือ (1) รายงานแบบติดตาม ปค.5 สวนงานยอย สําหรับระยะเวลาดําเนินงาน

สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 (2) รายงานการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯประจําเดือน (3) สื่อสาร

ใหความรูเก่ียวกับควบคุมภายใน ผานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน ครั้งท่ี 1/2565 ณ วันท่ี 28 

มีนาคม 2565 (4) รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน ครั้งท่ี 1/2565 ณ วันท่ี 28 มีนาคม 2565 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5  

และรายงานวาแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องสําหรับการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (Business Continuity 

Plan : BCP) ของ ศรป. ประกอบดวย 12 ขอ รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดท่ี 2.1 โดยนําข้ึนเว็บไซตและรายงานในระบบ

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

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

https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.1/BCP65.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.1/BCP65.pdf
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สําหรับเกณฑการประเมินรอบ 5 เดือนหลัง ระดับท่ี 1 ขอ1.2 ใหมีเอกสารสรุปการสือสารแผน BCP ซ่ึงไดสื่อสาร

แผนดังกลาวไปแลวในการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี 6 เม่ือวันท่ี 31 มี.ค.65 ดูรายละเอียดไดท่ี 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_1/2.1_Business-Continuity-Plan_BCP.pdf 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.2 ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางานมี

ชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

นางสาวพัทธนันท วังเสนา รายงานเสนอขอมูลสําหรับนําเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC  

ในเดือน เม.ย. 65 วามีการดําเนินการคือ รายงานการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯประจําเดือน 

และแจงท่ีประชุมใหทราบวาคณะกรรมการHWP ระดับกรม มีกําหนดเขาตรวจประเมินหนวยงาน ตามเกณฑ

ประเมิน 5ส.และHWP ในวันท่ี 29 มิ.ย. 65 เวลา 09.00 น. เปนตนไป ซ่ึงเปนการตรวจประเมินรอบ 5 เดือน

หลัง พรอมเสนอท่ีประชุมใหวันท่ี 24 มิ.ย. 65 เปนวัน Big cleaning Day เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการ

ตรวจประเมินฯดังกลาว รวมถึงเชิญชวนใหเจาหนาท่ีทุกคนรวมกรอกผลการออกกําลังกายผาน“กาวทาใจ 

Season4” เพ่ือสะสมแตมสุขภาพ ซ่ึงปดการรับผลในวันท่ี 11 พ.ค. 65 ท้ังนี้จะประกาศผลผูมีแตมสะสมสูงสุด

และมอบรางวัลในการประชุมศรป. ครั้งท่ี 8 /65  และมีการติดตาม BMIพรอมเฝาระวังกลุมเสี่ยง การยืด

เหยียดระหวางวัน การออกกําลังกาย โดยในระดับท่ี 5 จะใชกิจกรรมในระดับดีมากของเกณฑ HWP. จํานวน 2 

กิจกรรมมาใชทําการวิเคราะห ประเมินประสิทธิผลการดําเนินกิจกรรมคือ (1).กิจกรรมการประเมินภาวะ

โภชนาการ (2) กิจกรรมทางกาย/ออกกกําลังกาย  ซ่ึงจะใหบุคลากรทุกทานมีสวนรวมในการประเมิน  

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 

มติท่ีประชุม รับทราบ และลงมติเห็นชอบใหวันท่ี 24 มิ.ย. 65 เปนวัน Big cleaning Day  

5.1.2.3 ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ  

นางสาวสมประสงค ภาผล เสนอขอมูลรายงานการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ

ประจําเดือน สําหรับนําเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในรอบเดือน เม.ย. 65 ผานคณะกรรมการ

ติดตามเรงรัดการเบิกจายฯ วาจะดําเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผน จํานวน 3 กิจกรรม ไดแก (1) 

กิจกรรมท่ี 5. รายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันท่ี 15 ของทุกเดือน และนําข้ึน 

เว็บไซตหนวยงาน ภายในวันท่ี 20 ของทุกเดือน เนื่องจากไมสามารถดึงขอมูลผลการเบิกจายจากระบบ GFMIS 

ทุกวันท่ี 15 ของเดือนเม.ย. 65 จากกองคลังได และกองคลังไดแจงผานไลนกลุม “รายงานงบประมาณ” วา

เพราะระบบ New GFMIS Thai มีความคาดเคลื่อนของงบประมาณท่ียกยอดไปของหนวยงานสวนกลาง และ

อยูระหวางการแกไข จึงอนุโลมเลื่อนการจัดทํา รบจ. ประจําเดือน เม.ย. 65 จากภายในวันท่ี 20 เม.ย.65 เปน 

ภายในวันท่ี 10 พ.ค.65 (2) กิจกรรมท่ี 6. ประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการประชุมนําข้ึนเว็บไซตหนวยงาน (3) กิจกรรมท่ี 7. รายงาน

ผลการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัด ตามคํารับรองฯ และแสดงหลักฐานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนฯ 

ผานการประชุมประจําเดือนของหนวยงาน นําข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป    

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 

มติท่ีประชุม รับทราบและอนุมัติตามเสนอ 

 

somphrasong.p
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https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_1/2.1_Business-Continuity-Plan_BCP.pdf
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5.1.2.4 ตัวชี้วัดท่ี 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)  

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย รายงานวากลุมใดมีแผนการปรังปรุง Flow Chart ใหมใหแจง

ผูรับผิดชอบ รวมไปถึงองคความรูท่ีพัฒนางานภารกิจของตนเอง และการดําเนินการการเตรียมตัวการเขารวม

ประกวดผลงาน Go Aboard Flowอยูในระหวางพัฒนาและปรังปรุงรูปแบบนําเสนอใหกระชับและเขาใจงาย 

ตอไป    

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.5 ตัวชี้วัดท่ี 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นางสาวปนอนงค เครือซา และนางสาวศิรินันต ทุนทรัพย เสนอขอมูลสําหรับนําเขาระบบรายงาน

ตัวชี้วัดในระบบ DOC 5 เดือน เม.ย. 65 ไดแก (1) มีการรายงานผลผลิตของกิจกรรมท่ีดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการแลว ณ เดือนเม.ย.65 (2) รายงานแผนบริหารความเสี่ยงในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของ

หนวยงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.6 ตัวชี้วัดท่ี 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

นางสาวมนสินี น้ําจันทร รายงานท่ีประชุมทราบผลการดําเนินงานกิจกรรมในเดือน เม.ย. 65 ดังนี้ (1) 

เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2565 ไดมีการประชุมทีมผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 2.6 เพ่ือวิเคราะห ทบทวนสถานการณ

ปญหาการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของศรป.และ วิเคราะห Gap 1 ประเด็นจากผลคะแนนการ

ประเมินการรับรู IIT ของ ศรป. (2) ไดจัดทํารายงานผลการวิเคราะ Gap ดังกลาวในขอ 1 เรียบรอยแลว 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.2 วิเคราะหสถานการณผลการเบิกจายจากขอ 4.2 เพ่ือกําหนดมาตรการ หรือแนวทาง ติดตามเรงรัด

การเบิกจายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจําปงบประมาณ 2565 

ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

พบวาสถานการณการเบิกจายงบประมาณ ดังท่ีปรากฏในวาระท่ี 4 ขอ 4.2 คณะกรรมการติดตาม

เรงรัดการเบิกจายฯ จึงเสนอมาตรการเรงรัดการเบิกจาย ดังนี้ (1) ผูบริหาร กํากับ ติดตามเรงรัดให

ผูรับผิดชอบโครงการปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไวผานการประชุมประจําเดือนของหนวยงาน (2).ปรับแผนการ

ดําเนินงานตามรอบไตรมาสและปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมใหสอดคลองกับสถานการณการระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (3) กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา เรงรัดผูรับชอบหลักดําเนินการจัดทําอนุมัติ

จัดสงตอใหงานการเงินดําเนินการยืมเงินลงคลังเพ่ือตัดยอดเบิกจายภายในเดือนท่ีกําหนดตามแผน ท้ังนี้ เดือน

เม.ย.65 กรมอนามัยกําหนดเปาหมายผลการเบิกจายสะสมไวท่ี 58 % คิดเปนเงินจํานวน 513,010.00 บาท 

ของวงเงินงบประมาณภาพรวม (รวมยืม กพร.) จํานวน 896,980.00 บาท หากพิจารณาจากงบประมาณท่ี

ไดรับโอนในมือจํานวนท้ังสิ้น 670,855.00 บาท หักยอดเบิกจายสะสมจํานวน 591,859.35 บาท หักกันเงิน

PO จํานวน 8,161.25 บาท หักกันเงินเดือนพนักงานขับรถยนตเดือนเม.ย.- ก.ค. จํานวน 49,920.00 บาท 

ดังนั้นเงินคงเหลือหลังกันสําหรับดําเนินงานในไตรมาส 3 จํานวน 20,914.40  บาท กรณีเงินไมเพียงพอ



6 
สําหรับดําเนินกิจกรรมตามแผนฯ คณะกรรมการฯเสนอใหบริหารจัดการดําเนินกิจกรรมโดยใชเงินทดรอง

ราชการของหนวยงานไปพลางกอน 

มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบใหดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการใหยอดเบิกจายใกลเคียงกับ

เปาหมายของกรมอนามัยมากท่ีสุด 

5.3 พิจารณาประเด็นคุณธรรมเพ่ิมเติม 

นางสาวสมประสงค ภาผล ในฐานะคณะทํางานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือ 

ระหวางประเทศ เสนอท่ีประชุมพิจารณาสืบเนื่องจากการกําหนดเปาหมายคุณธรรม “ปญหาท่ีอยากแก ความดี

ท่ีอยากทํา”  3 ประเด็น คือ 1. พอเพียง 2.จิตอาสา จิตบริการ 3.วัฒนธรรมองคกร HEALTH นั้น เพ่ือแสดงถึง

ความมุงม่ันในการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร ศรป. จึงขอเสนอประเด็นคุณธรรม

เพ่ิมเติมอีก 3 ประเด็น ไดแก (1).ยึดม่ันในหลักศาสนา (2) วิถีวัฒนธรรม (3) รักษาสิ่งแวดลอม   

มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบ 

5.4 การติดตามประเมินผลสําเร็จ เพ่ือทบทวน ปรับปรุงแผนสงเสริมคุณธรรมขององคกรใหมี

คุณภาพและบรรลุคุณธรรมเปาหมายท่ีกําหนด 

นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานวาคณะทํางานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ ขอเสนอรางจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (ฉบับปรับปรุง

ครั้งท่ี1) ใหสอดคลองกับเกณฑตามแบบประเมินองคกรคุณธรรมของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สําหรับหนวยงานระดับกองหรือเทียบเทา) ในเกณฑประเมินขอท่ี 5 

กําหนดใหองคกรมีการทบทวน ปรับปรุงแผนสงเสริมฯขององคกรท่ีมีคุณภาพ ท้ังนี้คณะทํางานฯจึงขอเสนอ

กิจกรรมเพ่ิมเติม ไดแก (1) ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย (2) กําหนดประเด็นคุณธรรมเพ่ิมเติม ท่ีสอดคลองกับ

ประเด็นคุณธรรมเปาหมาย 3 มิติ ไดแก 1. ยึดม่ันในหลักธรรมศาสนา 2. ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  3. รักษา อนุรักษสิ่งแวดลอม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10 

มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบ 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  

6.1 รายงานความคืบหนาการปรับปรุงขอมูลขาวประชาสัมพันธในเว็บไซตภาษาอังกฤษของ 

กรมอนามัย 

นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ รายงานวาไดปรับปรุงแกไขสวนในของขาวประชาสัมพันธในเว็บไซต

ภาษาอังกฤษของกรมอนามัยเรียบรอยแลว ท้ังนี้สามารถเขาไปดูขอมูลเพ่ือรวมกันชวยทบทวน ตรวจสอบ และ

ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน และกรณีตองการปรับปรุงขอมูลในสวนอ่ืนๆ สามารถประสานงานกับ 

กองแผนงาน เพ่ือขอสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลเพ่ิมเติมได 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.2 กําหนดวันประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศครั้งตอไป 

นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กําหนดใหจัดประชุม 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี 8/2565 ในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2565  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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6.3 การจัดทําแผนทดสอบภาษาอังกฤษ 

นางสาวนัยนา ใชเ ทียมวงศ  ผู อํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ มอบหมายให 

นางสาวมนสินี น้ําจันทร จัดทําแผนฯดังกลาว  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.4 รายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

นางสาวสมประสงค ภาผล  รายงานวาคณะทํางานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ ไดจัดทํารายงานฯ โดยมีกิจกรรมท่ีขับเคลื่อนตามแผนฯ ณ วันท่ี 21 เมษายน 2565 ไดแก (1) 

กิจกรรมท่ี 9 รายงานผลการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตฯ (2) กิจกรรมท่ี 14 โครงการสงเสริมคานิยม ความ

ผูกพัน และวัฒนธรรมองคกร รายละเอียดตามเอกสารแนบ 11 

6.5 การประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของกรมอนามัย 

ครั้งท่ี 2/2565  

นางสาวสมประสงค แจงท่ีประชุมทราบเรื่องการประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนคุณธรรมและ 

ความโปรงใสในการดําเนินงานของกรมอนามัย ครั้งท่ี 2/2565 ซ่ึงกองการเจาหนาท่ีไดจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 19 

เมษายน 2565 ในการประชุมดังกลาว ผูจัดไดสื่อสารใหคณะทํางานไดรับทราบหลักเกณฑการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตามท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดประกอบดวย เกณฑการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ภายใตเครื่องมือการประเมิน 3 

เครื่องมือ ดังนี้ (1) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) (2) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก(External Integrity and 

Transparency Assessment : EIT) (3) แบบตรวจการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ (Open Data Integrity 

and Transparency Assessment : OIT) 

 

 

ปดประชุมเวลา 14.00 น. 

 

 

ผูจดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค ภาผล 

นักจัดการงานท่ัวไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ทางาม 

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานอํานวยการ 
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