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รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่5/2565 
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น – 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร 6 ชั้น 4 
ผู้มาประชุม 
1. นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์  ผู้อ านวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ      ประธาน 
2. นางจารุมน บุญสิงห์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
3. นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                        
4. นายพศิน พิริยหะพันธุ์    นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
5. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ   
6. นางสาวมนสินี น้ าจันทร์  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
7. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทยั   นักวิเทศสัมพันธ์                     
8. นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
9. นางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
10. นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา   นักวิชาการพัสดุ 
11. นายรังสรรค์ พันธ์จบสิงห์  พนักงานขับรถยนต์                  
12. นางสาวสมประสงค์ ภาผล   นักจัดการงานทั่วไป                      เลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม - 
1. นางสาวสุพัตรา ท่างาม  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เนื่องจากลาคลอด 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น 
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

1.1 การประชุมกรมอนามัยครั้งที่ 5/2565 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมก าธร สุวรรณกิจ  
มีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) อธิบดีกรมอนามัย ประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
1. เร่งรัด ติดตามการด าเนินงานให้ได้ตามเป้าหมาย 
2. หน่วยงานควรประสานขอข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานกรมอนามัยกับผู้ตรวจ

ราชการ เพื่อจะได้น ามาประเมินสถานการณ์ ปัญหา จัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไข และเพ่ือการเตรียมจัดท าค า
ของบประมาณปีต่อไป 

3. การด าเนินงานภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ต้องมีการถอดบทเรียน เพ่ือเป็นฐาน
ในการขับเคลื่อนงาน และควรใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ดังกล่าว  พร้อมทั้งยกระดับงานด้าน HL ของกรม
อนามัย  

(2) ผู้อ านวยการกองคลัง รายงานภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 31 
มกราคม 2565 จากระบบ GFMIS ประธานการประชุมฯ ให้กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร ร่วมกันพิจารณาตัดการเลื่อนเงินเดือนของหน่วยงานที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามก าหนด 
เพ่ือน าเงินมาไว้เป็นส่วนกลางส าหรับเพ่ิมเงินเดือนให้หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด โดยกองการเจ้าหน้าที่
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ชี้แจงเรื่องการตัดวงเงินในส่วนของเงินเดือน (0.05%) เริ่มตัดวงเงินดังกล่าวช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และ
สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ในช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ในส่วนงบประมาณรอบที่ 2 คาดว่ากรมอนามัยจะได้รับ
ในเดือนมีนาคม 2565 

มติที่ประชุม รับทราบ ให้ทุกหน่วยเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด และมอบ 
กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมกันพิจารณาตัดการเลื่อนเงินเดือนหน่วยงานไม่
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามก าหนด เพ่ือน าเงินมาไว้เป็นส่วนกลางส าหรับเพ่ิมเงินเดือนให้หน่วยงานที่มี
ผลการเบิกจ่ายสูงสุด 

(3) ผู้อ านวยการกองแผนงาน รายงานความก้าวหน้าการจัดท าโครงการอนาคตแห่งประเทศไทยสู่
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและการส่งเสริมสุขภาพขั้นสูง เพ่ือสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับที่  13 โดยมี 13 เป้าประสงค์ เ พ่ือพลิกโฉมประเทศไทย ซึ่ งเกี่ยวข้ องกับ 
กรมอนามัย ในเป้าประสงค์ที่ 4: ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง งบประมาณทั้งสิ้น 
7,812,916,253 บาท 

(4) ผู้อ านวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ รายงานคามก้าวหน้าการจัดประชุมวิชาการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2565 
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น รูปแบบการจัดประชุมฯ เป็นแบบ Hybrid ทั้ง Online และ On – 
Site (800 คน) งบประมาณ 4 ล้านบาท หัวข้อการประชุม “Healthy Active Living Beyond COVID ข้าม
ผ่านโควิด ส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างแอคทีฟ” เปิดรับสมัครผลงานวิชาการระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 
มีนาคม 2565 ดังนี้ ผลงานวิจัยและพัฒนา แบ่งเป็น 4 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม รูปแบบการน าเสนอ 
Oral Presentation/Poster Presentation และผลงานนวัตกรรม รูปแบบการน าเสนอ Oral Presentation 
ในส่วนการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด าเนินการคัดเลือก
บุคคลและองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเภทบุคคล 2 รางวัล ด้านบริหารและด้านวิชาการ/
ประเภทองค์กร 1 รางวัล โดยให้ที่ประชุมพิจารณาหัวข้อการประชุม และการรับสมัครคัดเลือกบุคคลและ
องค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Princess Health Award) ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็น
ควรให้คัดเลือกบุคคลฯ เฉพาะในประเทศ ส่วนต่างประเทศต้องเตรียมการ 3 – 5 ปี และเชิญนานาชาติเข้าร่วม
ด้วย รวมถึงส่งเสริมให้เครือข่ายระดับอาเซียน เอเชีย และโลก น าเสนอผลงานในรูปแบบ Online ในส่วนการ
คัดเลือกบุคคลให้ใช้การสรรหาแทนการสมัคร โดยบุคคลต้องให้ความยินยอม และการคัดเลือกองค์กรให้ใช้ส่ง
ชื่อแทนการสมัคร รวมถึงให้ปรับชื่อภาษาไทยให้สอดคล้องกับชื่อภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแจ้งเวียนในไลน์กลุ่มที่
เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา และให้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธาน และเร่งขอพระราชทานรางวัล 

(5) ผู้อ านวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ รายงานกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4 รูปแบบ
กิจกรรมมีจ านวน 9 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ลงทะเบียน 2) ประเมิน BMI 3) รอบรู้สุขภาพ 4) ส่งผลออกก าลังกาย 5) 
สะสม LEVEL ค่าประสบการณ์ 6) Badges ภารกิจความส าเร็จ 7) จัดอันดับ RANK 8) สะสม Health point 
แลกของรางวัล 9) หลักสูตรอบรม DPAC มีรางวัลส าหรับผู้พิชิตแคมเปญ สะสมครบ 100 แต้ม ใน 1,000 คน
แรก รางวัลจากการแลกแต้ม เป็นบัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 50 – 500 บาท ส าหรับผู้ที่ได้แต้ม 100 – 
500 แต้ม หรือผู้ที่ได้แต้ม 100 แต้ม ตามระยะเวลาที่ก าหนด 4,000 คน โดยจะจับฉลากและประกาศผล
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ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 ในส่วนโล่รางวัล แบ่งเป็น ประเภทการแข่งขัน และโล่ประกาศเกียรติคุณส าหรับ
ภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุน การสนับสนุนการด าเนินงานจากส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาค 
ได้แก่ สื่อประชาสัมพันธ์ ระบบฐานข้อมูลก้าวท้าใจและรายงานผล ระบบลงทะเบียน โดยสามารถติดตาม
รายละ เ อี ยดและดาวน์ โ หลดไฟล์ ต่ า งๆ  ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ โ คร งการก้ า วท้ า ใ จ  Season 4: 
https://activefam.anamai.moph.go.th/KTJSS4 
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่
4/2565  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  - ไม่มี- 
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ  - 

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

นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์ รายงานว่าได้ด าเนินการบันทึกผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบด าเนินงาน จ านวน 6 โครงการ ผ่าน
ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) เรียบร้อยแล้ว 
ซึ่งมีผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 จ านวน 519,647.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.75 ของ
งบประมาณ (1,008,500 บาท)  ดาวน์โหลด  

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.2 รายงานสถานการณ์ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบด าเนินงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

(ข้อมูล 25 กุมภาพันธ์ 2565) 
นางสาวสมประสงค์ ภาผล รายงานว่า ผลการเบิกจ่ายสะสม แบ่งตามประเภทรายงบ พบว่ามีเฉพาะ 

งบด าเนินงาน ที่มีผลเบิกจ่ายสะสม จ านวน 533,987.35 บาท คิดเป็น 52.95 % ของวงเงินงบประมาณรวมที่
ได้รับจัดสรร (1,008,500.00 บาท รับรู้ยอดรวมที่ยืมจากกองการเจ้าหน้าที่) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัย
ก าหนด (453,825.00 บาท=45%) มียอดผูกพัน จ านวน 30,283.25 บาท คิดเป็น 3.00 % ของวงเงิน
งบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร ส่งผลให้มียอดเงินคงเหลือหลังหักยอดผูกพัน จ านวน 444,229.40 บาท คิดเป็น 
44.05 % ของวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร และเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการส าคัญประเมินผลคะแนน
ตามตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ กรมอนามัยก าหนดเป้าหมายงบด าเนินงานค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมประชุมสัมมนา ไตรมาสที่ 1 เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 คิดเป็นเงินจ านวน 504,250.00 ของ
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 1,008,500.00 บาท ปัจจุบันมีผลเบิกจ่ายสะสม จ านวน 433,100.05 บาท คิดเป็น 42.94 %  
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา - 

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

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/pay2565/pay2565-Feb2022.pdf.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/pay2565/pay2565-Feb2022.pdf.pdf
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5.1.1 นโยบายส าคัญ เร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย และภารกิจหลักสาย
วิชาการ (Core Function) 

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

นายพศิน พิริยหะพันธ์ และนางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ รายงานว่าได้จัดท ากิจกรรมตาม
แผนเรียบร้อยแล้ว โดยจัดท าชุดข้อมูล (Data set) ที่มีค าอธิบายขอมูล (Metadata) ที่สอดคลองตามมาตรฐาน
ของ สพร. ก าหนด เพ่ือเตรียมน าเข้าระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ของกรมอนามัย พร้อมทั้งสรุปและ
วิเคราะห์ผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ของการด าเนินงานตัวชี้วัด 1.31 ในรอบ 5 เดือนแรก 
รายงานในระบบ DOC ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 

มติที่ประชุม รับทราบ 
5.1.1.2 ตัวช้ีวัดที่ 1.39 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร

กรมอนามัยให้สามารถด าเนินงานด้านต่างประเทศเพื่อรองรับการด าเนินงานสุขภาพโลกของไทย 
นางสาวมนสินี น้ าจันทร์ รายงานว่าได้จัดท ากิจกรรมตามแผน จ านวน 4 กิจกรรม และ

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยในเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ได้ (1) จัดท ารายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 2 (2) รวบรวมผลประเมินสมรรถนะ (Global 
Health Competency Score) ประกอบด้วยผลคะแนน Pre-test ทักษะการใช้ภาษาและทักษะการสื่อสาร 
และผลประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM รอบ 5 เดือนแรก  (3) สรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วัด รอบ 5 
เดือนแรก และ (4) รายงานการติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 

มติที่ประชุม รับทราบ 
5.1.1.3 ตัวช้ีวัดที่ 1.40 ระดับความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลความร่วมมือ

ระหว่างประเทศของกรมอนามัย 
นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์ และนางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ รายงานว่า รายงานว่า ตามที่ได้

ด าเนินการจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศจากหน่วยงานต่างๆ เมื่อเดือน
มกราคม 2565 ขณะนี้หน่วยงานได้ให้ข้อมูลกลับมาเรียบร้อยแล้ว โดยบางหน่วยงานเป็นการเพ่ิมข้อมูลกรอบ
ความร่วมมือใหม่ และบางหน่วยงานแก้ไขรายละเอียดความร่วมมือเดิม ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดรายงานว่าการ
ด าเนินงานตัวชี้วัด 1.40 ในรอบ 5 เดือนแรก สามารด าเนินกิจกรรมได้ตามแผนทั้งหมด โดยจะท าการสรุปและ
วิเคราะห์ผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ของการด าเนินงานตัวชี้วัด 1.40 ในรอบ 5 เดือนแรก 
รายงานในระบบ DOC ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

มติที่ประชุม รับทราบ 
5.1.2 ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย 

5.1.2.1 ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหาร
ความต่อเนื่อง (BCP)  

นางสาวสมประสงค์ ภาผล รายงานว่าได้จัดท ากิจกรรมตามแผน มีแผนด าเนินงาน
จ านวน 3 กิจกรรม และด าเนินงานแล้วเสร็จ ได้ตามแผนที่วางไว้ทุกกิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมล าดับที่ 5 :
พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP ที่สอดคล้องกับการประเมิน
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ควบคุมภายใน และเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน (2) กิจกรรมล าดับที่ 6 : รายงานสรุปผลการติดตามการ
ด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ ผ่านการประชุมประจ าเดือนและน าขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 
10 ของเดือนถัดไป (3) กิจกรรมล าดับที่ 7 : สื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับควบคุมภายใน ผ่าน one page เข้ารว่ม
ประชุม และพบว่าในรอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565) ศรป. มีแผนด าเนินงานจ านวน 6 
กิจกรรม และด าเนินงานแล้วเสร็จได้ตามแผนที่วางไว้ทุกกิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5  

ส าหรับแผน BCP จากการประเมินผลฯ ศรป. ได้คะแนนเต็ม 1.0000 คะแนน โดย
พิจารณาจาก ข้อ 1.3 และ 4.2 TP ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหาร
ความต่อเนื่อง (BCP) ดังนี้ 

- มีการวิเคราะห์ทบทวนสภาวะวิกฤติ/เหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน (0.5 คะแนน) (ข้อที่ 1 - 7) 

ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 

คะแนนที่ได้ 0.0500 0.0500 0.0500 0.0750 0.0750 0.1000 0.1000 

-  มีแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) (0.5 คะแนน)  
(ข้อที่ 8 - 12) 

ข้อที่ 8 9 10 11 12 

คะแนนที่ได้ 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 

โดยน าขึ้นเว็บไซต์และรายงานในระบบเรียบร้อยแล้วสามารถดูข้อมูลได้ที่ 
https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565 และ https://cic.anamai.moph.go.th/web-
upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.1/BCP65.pdf 

มติที่ประชุม รับทราบ 
5.1.2.2 ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่า

ท างานมีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา รายงานว่าได้ด าเนินการตามแผนแล้ว (1) ขอแจ้งผลคะแนน

การด าเนินงานสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน HWP.รอบ 5 เดือนแรก อยู่ในระดับดี โดยได้คะแนนหลัง
อุทธรณ์ = 42.55 คะแนน เต็ม 44 (2) คะแนนผลการด าเนินงาน 5ส = 39.90 คะแนน เต็ม 42 (3)สรุปผล 
BMI ของบุคลากรภายในหน่วยงาน (4) สรุปผลการตอบแบบประเมินภาวะสุขภาพบุคลากรกรมอนามัย (5) 
สรุปผลการตอบแบบประเมินเพ่ือวัดคุณภาพชีวิตรายบุคคล (6)รายงานผลการติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัด 
ตามค ารับรองฯ ผ่านการประชุมประจ าเดือนของหน่วยงาน และน าข้ึนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 
ของเดือนถัดไป และคงเหลือกิจกรรมตรวจสุขภาพและการให้คามรู้ด้านโภชนาการ ซึ่งจะยังไม่ถึงระยะเวลา
ด าเนินงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.1/BCP65.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.1/BCP65.pdf
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5.1.2.3 ตัวช้ีวัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  
นางสาวสมประสงค์ ภาผล รายงานว่าได้จัดท ากิจกรรมตามแผน มีแผนด าเนินงาน

จ านวน 3 กิจกรรม และด าเนินงานแล้วเสร็จได้ตามแผนที่วางไว้ทุกกิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมล าดับที่ 6 :
ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผล
การประชุมน าขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน (2) กิจกรรมล าดับที่ 7 : รายงานผลติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) และน าข้ึนเว็บไซต์หน่วยงาน ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน และ(3) 
กิจกรรมล าดับที่ 8 : รายงานผลการติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัด ตามค ารับรองฯ ผ่านการประชุมประจ าเดือน
ของหน่วยงาน และน าขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป และพบว่าในรอบ 5 เดือนแรก 
(ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565) ศรป. มีแผนด าเนินงานจ านวน 8 กิจกรรม และด าเนินงานแล้วเสร็จได้ตาม
แผนที่วางไว้ทุกกิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 

มติที่ประชุม รับทราบ 
5.1.2.4 ตัวช้ีวัดที่ 2.4 ระดับความส าเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 
นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย รายงานว่าจะด าเนินการวิเคราะห์องค์ความรู้ พร้อมทบทวน

แผนในรอบ 5 เดือนแรก อีกท้ังลงสมัคร LIKE Talk ในหัวข้อจัดการความรู้เรื่อง “Go Abroad Flow”ซ่ึง
เกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ก่อนวันที่ 4 มีนาคม 2565  รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 8 

มติที่ประชุม รับทราบ 
5.1.2.5 ตัวช้ีวัดที่ 2.5 ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า และนางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์ รายงานว่าได้จัดท ากิจกรรม

ตามแผน จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่ (1) มีการก ากับ ติดตาม ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การฯ (2) มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ ในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติการกรมอนามัย DOC 
ให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 

มติที่ประชุม รับทราบ 
5.1.2.6 ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรมและความ

โปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) นางจารุมน บุญสิงห์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ และ นางสาวมนสินี น้ าจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ รายงานผลการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนตัวชี้วัดฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 และรายงานผลการด าเนินงานรอบ 5 เดือนแรก *ศรป. ประเมิน
คะแนนตัวช้ีวัด มีผลคะแนนเต็มเท่ากับ 5  ดังนี้  

(1) ระดับ 4 มีผลการประเมินคะแนนตัวชี้วัด  1 คะแนน ตามแผนการขับเคลื่อนและ
ตาม Template ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการ จ านวน 4 มาตรการ 8 กิจกรรม ซึ่ง
ด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 เท่ากับ 1 คะแนน 

เกณฑ์ระดับ 4 : Output ผลผลิต มีผลผลิตตามแผนการด าเนินงานและมาตรการที่

ก าหนด 

 

somphrasong.p
Rectangle
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คะแนนที่ได ้ 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

ร้อยละของผลการด าเนินงานตามแผนรอบ 5 เดือนแรก 60 70 80 90 100 

(2) ระดับ 5 มีผลการประเมินคะแนนตัวชี้วัด 1 คะแนน ศรป. มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมาย

ตามสัดส่วนที่ก าหนด ดังนี้ 

2.1 บุคลากร ศรป. ที่ตอบแบบสอบถาม IIT ทั้งสิ้น จ านวน 11 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 100 จากบุคลากร ศรป. จ านวน 12 คน เนื่องจากลาคลอด 1 คน ซึ่งได้สอบถามเจ้าภาพตัวชี้วัด หาก
เจ้าหน้าที่ลาคลอด ไม่ต้องตอบแบบส ารวจ IIT ดังนั้น ศรป. จะมีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ปัจจุบัน จ านวน 11 คน 
และจากข้อมูลของกองการเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 18 ก.พ. 2565 เวลา 13.30 น. มีบุคลากรตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 11 คน 

2.2 ผลคะแนนการประเมินระดับการรับรู้การด าเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของ ศรป. คาดว่าจะมีผลการประเมินคะแนนอยู่ที่ 95 – 100 เท่ากับ 1 คะแนน 

(วันที่จัดท ารายงาน ณ วันที่ 25 ก.พ. 65 ยังไม่ทราบผลคะแนน ) 

2.3 ได้ปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐานบนเว็บไซต์ ศรป. ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

บนเว็บไซต์หน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency – OIT) ข้อ O1 - O10 และมาตรการ OIT 

เพ่ือปิด Gap IITด้านการแก้ไขปัญหาทุจริต (ได้จากการวิเคราะห์) ข้อ O1 – O6 ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10 

 (3) ส าหรับการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนตัวช้ีวัดที่ 2.6 ได้ด าเนินการครบถ้วนทุก

กิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 11 

มติที่ประชุม รับทราบ 
5.2 วิเคราะห์สถานการณ์ผลการเบิกจ่ายจากข้อ 4.2 เพ่ือก าหนดมาตรการ หรือแนวทาง ติดตาม

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 
2565 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

พบว่าสถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ ดังที่ปรากฏในวาระท่ี 4 ข้อ 4.2 คณะกรรมการรบจ.ฯ 
จึงเสนอมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย ดังนี้ (1) ผู้บริหาร ก ากับ ติดตามเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบโครงการปฏิบัติตาม
แผนที่ก าหนดไว้ผ่านการประชุมประจ าเดือนของหน่วยงาน (2).ปรับแผนการด าเนินงานตามรอบไตรมาสและ
ปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (3) 
กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา เร่งรัดผู้รับชอบหลักด าเนินการจัดท าอนุมัติจัดส่งต่อให้งานการเงินด าเนินการ
ยืมเงินลงคลังเพ่ือตัดยอดเบิกจ่ายภายในเดือนที่ก าหนดตามแผน ทั้งนี้คาดการณ์ว่าในปลายเดือนมีนาคม ศรป.
จะได้รับเงินสนับสนุนส าหรับการด าเนินงานในรอบ 6 เดือนหลัง จ านวน 442,250 บาท โดยจะด าเนินการโอน
คืนให้แก่กองการเจ้าหน้าที่จ านวน 124,000 บาท ส่งผลให้มีเงินคงเหลือส าหรับการด าเนินงานฯ จ านวน 
318,250 บาท หากพิจารณาจากงบประมาณที่ได้รับโอนในมือจ านวนทั้งสิ้น 566,250 บาท หักยอดเบิกจ่าย
สะสมจ านวน 533,987.35 บาท หักกันเงินPO จ านวน 30,283.25 บาท คงเหลือเงินเพ่ือใช้จ่ายในการ
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ด าเนินงานระหว่างรอรับโอน เป็นเงินจ านวน 1,979.40 บาท กรณีไม่ได้รับเงินโอนตามระยะเวลาดังกล่าว คณะ
กรรมการฯเสนอให้บริหารจัดการด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินทดรองราชการของหน่วยงานไปพลางก่อนภายใต้
วงเงินคงเหลือ 90,980.00 บาท 

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบให้ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการให้ยอดเบิกจ่ายใกล้เคียงกับ
เป้าหมายของกรมอนามัยมากที่สุด 
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 6.1 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมดับเพลิงข้ันต้น ฝึกซ้อม
แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 นางสาวมนสินี น้ าจันทร์ นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์ และนางสาวพัทธนันท์ วังเสนา รายงานว่าการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ จัดโดยส านักงานเลขานุการกรม เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม
ก าธร สุวรรณกิจ และลานอเนกประสงค์ กรมอนามัย โดยวิทยากร จาก บริษัท กัทส์ อินเวสติเกชัน จ ากัด มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในกรมอนามัยมีความระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้าภายในส านักงาน การดูแลอาคารให้ปลอดภัยจากอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย พร้อมทั้งสร้างความตื่นตัว
และเตรียมความพร้อมรับมือและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายเกี่ยวกับทฤษฎี
การเกิดเพลิงไหม้  วิธีการดับไฟ  ค าแนะน าส าหรับการหนีเพลิงไหม้ในอาคาร การเคลื่อนย้ายผู้ประสพภัย และ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นของผู้ป่วยหมดสติ ส าหรับช่วงบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น สาย
ยางดับเพลิง และถังดับเพลิง รวมถึงให้ซ้อมแผนเผชิญเหตุ ดาวน์โหลด  

มติที่ประชุม รับทราบ 
6.2 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
นางสาวสมประสงค์ ภาผล รายงานว่าได้ด าเนินกิจกรรมตามแผนฯ จ านวน 4 กิจกรรม เรียบร้อยแล้ว 

ได้แก่ (1) กิจกรรมที่ 6 การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีอนามัยประจ า
หน่วยงาน” (2) กิจกรรมที่ 8 ประเมินความเสี่ยงและจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงทุจริต (3) กิจกรรมที่ 9 
รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตฯ (4) กิจกรรที่ 14 โครงการส่งเสริมค่านิยม ความผูกพัน และ
วัฒนธรรมองค์กร (HEALTH) ตามหลักคุณธรรมเฉพาะกาล (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู) และ
ประเด็นคุณธรรมเป้าหมาย 3 มิติ ได้แก่ 1 ยึดมั่นในหลักธรรมศาสนา 2. ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  3. รักษา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 12 

มติที่ประชุม รับทราบ 
6.3  การก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับเจ้าที่ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อเฝ้าระวังและ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019  
นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า รายงานว่าเพ่ือให้เจ้าที่ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ปฏิบัติตนภายใต้

สถานการณ์ได้โดยไม่กระทบกับการปฏิบัติราชการ จึงก าหนดแนวทางให้ทุกคนในหน่วยงานประเมินตนเองตาม
พฤติกรรมเสี่ยง และแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (WFH) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 13 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers/download?id=88794&mid=30633&mkey=m_document&lang=th&did=28454
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6.4  กิจกรรมการยกย่อง เชิดชูบุคคลที่ท าความดี 
นางจารุมน บุญสิงห์ แจ้งที่ประชุมทราบ ตามท่ีชมรมจริยธรรม ศรป. ได้จัดท าแฟ้ม “บันทึกความดี” 

เพ่ือให้บุคลากร ศรป. ร่วมกันบันทึกความดีของเพ่ือนร่วมงานภายในหน่วยงานที่ได้พบเห็น หากชื่อบุคคลใดมี
จ านวนมากที่สุดในเดือนนั้นก็จะได้รับการประกาศชื่อในการประชุมประจ าเดือนของ ศรป. เป็น “บุคคลที่ท า
ความดีประจ าเดือน” พร้อมทั้งได้รับของที่ระลึกจากผู้อ านวยการ ส าหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นการ
ประกาศยกย่องชื่นชมบุคคลที่ท าความดีและได้รับการกล่าวถึงมากที่สุด ได้แก่ นายรังสรรค์ พันธ์จบสิงห์ 
พนักงานขับรถยนต์ โดยนางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์ ได้มอบของที่ระลึก เป็นขวัญและก าลังใจในการท าความดี
ต่อไป  

ปิดประชุมเวลา 14.00 น. 
 
 

ผู้จดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค์ ภาผล 
นักจัดการงานทั่วไป 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม : นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานอ านวยการ 
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เอกสารแนบ 7 
รายงานก ากบัตดิตามผลการด าเนนิงานตามแผน 

ขบัเคลือ่นการด าเนนิงานตวัชีว้ดัการเบกิจา่ยงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2565 
คร ัง้ที4่ ประจ าเดอืน กมุภาพนัธ ์2565   

และประจ ารอบ 5 เดอืนแรก (ตลุาคม 2564 – กมุภาพนัธ ์2565) 

ที ่ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผลการด าเนนิงาน  

1 จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามเร่งรัดการ
เบกิจา่ยงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1 ฉบับ 1 – 31 ต.ค. 64  ต.ค.64 ด าเนนิการตรงตามแผน 
กดทีน่ี ่

2 จัดท าแผนปฏิบัต ิการการใชจ้่ายเงินงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านการประชุม
ประจ าเดอืนของหน่วยงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์
หน่วยงาน 

1 ครัง้ 1 – 31 ต.ค. 64  ต.ค.64 ด าเนนิการตรงตามแผน 
กดทีน่ี ่

3 จัดท า SOP การเบกิจา่ยงบประมาณ 1 ฉบับ 1- 30 พ.ย. 64  พ.ย.64 ด าเนนิการตรงตามแผน 
กดทีน่ี ่ 

 ก.พ. 65 ตามหนังสือกรมอนามัยที่  สธ 
0903.02/ ว980 ลงวันที ่9 กุมภาพันธ ์2565 
เรือ่ง แจง้ยกเลกิการใชง้านระบบบรหิารการเงนิ
การคลัง (D-fins) หน่วยงานจงึตอ้งปรับปรุง
แกไ้ขกระบวนงานการเบิกจ่ายงบประมาณ  
( SOP) ตัวชีว้ัดที ่2.3 รอ้ยละของการเบกิจ่าย
งบประมาณ แกไ้ขคร ัง้ที ่1 มีผลบังคับใชเ้มื่อ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยยกเลกิขัน้ตอน
กระบวนงานทีเ่กีย่วกับระบบ D-fins รายละเอยีด
ในขอ้ 6 ขัน้ตอนกระบวนงาน ขอ้6.8  ขอ้6.9  
และขอ้ 7 แผนภูมกิารท างาน ล าดับที ่17 และ 
19  ซึ่งกระบวนงานดั งกล่าวไดผ้่านความ
เห็นชอบจากผูอ้ านวยการลงนาม พรอ้มเผยแพร่

บนเว็บไซตห์น่วยงาน เรยีบรอ้ยแลว้ กดทีน่ี ่  
 
 
 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=81861&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26300
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/action-plan/budget65_121164.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart/download?id=84003&mid=35319&mkey=m_document&lang=th&did=23335
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/sop/SOP-budget%20-edit1.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/sop/SOP-budget%20-edit1.pdf
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ที ่ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผลการด าเนนิงาน  

4 สือ่สาร SOP การเบกิจ่ายงบประมาณ ผ่านเวทีการ
ประชุมประจ าเดือนของหน่วยงาน และเผยแพร่บน
เว็บไซตห์น่วยงาน 

1 ครัง้ 1- 30 พ.ย. 64  พ.ย.64 ด าเนนิการตรงตามแผน ผา่นรายงาน
การประชุมศรป.ครัง้ที่ 2/65 วาระที่ 5.1.2.3  
และบนเว็บไซตห์น่วยงานเรยีบรอ้ยแลว้ 

กดทีน่ี ่
 ก.พ. 65 ด าเนินการเผยแพร่ SOP ฉบบั
แก้ไขคร ัง้ที่ 1  มีผลบังคับใชเ้มื่อวันที่  18 
กุมภาพันธ ์2565 ผ่านรายงานการประชุมศรป.
ครั้งที่ 5/65 วาระที่ 5.1.2.3 และบนเว็บไซต์
หน่วยงานเรยีบรอ้ยแลว้ 

กดทีน่ี ่

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

1 เรือ่ง 1 ธ.ค.64 –  
28 ก.พ. 65 

เดอืน ธ.ค. 64 ด าเนนิการแลว้ จ านวน 1 เรือ่ง 
โดยสือ่สารใหค้วามรูผ้า่น one page สรุปประชมุ
เชิงปฏิบัต ิการ เรื่อง “แนวทางปฏิบัต ิตาม
กฎกระทรวง และหนังสอืเวียนกรมบัญชีกลาง
เกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจา้ง”ระหว่างวันที่ 1 – 3 
ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม กรีนเนอรี่ รีสอร์ท 

เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา กดที่นี่  และ
สือ่สารในเวทปีระชมุประจ าเดอืนของหน่วยงาน 
ในการประชุม ศรป. ครัง้ที่ 3/65 วันที ่29 ธ.ค. 
64 วาระที ่4.3  กดทีน่ี ่

6 ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
รายงานผลการประชุมน าขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน 
ภายในวนัที ่20 ของทกุเดอืน 

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

ด าเนนิการตรงตามแผน 

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

https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers?page=1
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=81083&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26018
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=82925&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26018
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=82925&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26018
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=85299&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26018
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=86231&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26018
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=87883&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26018
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ที ่ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผลการด าเนนิงาน  

7 รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
(รบจ.1) และน าขึน้เว็บไซตห์น่วยงาน ภายในวันที ่
20 ของทกุเดอืน 

5 ครัง้ 1 ต.ค.64 –  
28 ก.พ. 65 

ด าเนนิการตรงตามแผน 

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

ครัง้ที ่5 เดอืน ก.พ.64   กดทีน่ี ่

8 
 

รายงานผลการตดิตามการด าเนนิงานตัวชีว้ัด ตามค า
รับรองฯ ผ่านการประชุมประจ าเดอืนของหน่วยงาน 
และน าขึน้เว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 
ของเดอืนถัดไป  

4 ครัง้ 1 พ.ย.64 –  
28 ก.พ. 65 

ด าเนนิการตรงตามแผน  

ครัง้ที่ 1 เดอืน พ.ย. 64 ผ่านเวทีประชุม
ประจ าเดอืนของ.หน่วยงาน หลักฐานคอืรายงาน
การประชุมศรป.คร ัง้ที่ 2/65 เมื่อวันที่ 29 
พ.ย. 64 วาระที ่ 5.1.2.3 ตัวชีว้ัดที ่2.3 รอ้ยละ

ของการเบกิจา่ยงบประมาณ   กดทีน่ี ่
ครัง้ที่ 2 เดือน ธ.ค. 64 ผ่านเวทีประชุม
ประจ าเดอืนของหน่วยงาน หลักฐานคอืรายงาน
การประชุมศรป.คร ัง้ที่ 3/65 เมื่อวันที่ 29 
ธ.ค. 64 วาระที ่ 5.1.2.3 ตัวชีว้ัดที ่2.3 รอ้ยละ
ของการเบกิจา่ยงบประมาณ  กดทีน่ี ่
ครัง้ที่ 3 เดอืน ม.ค.65 ผ่านเวทีประชุม
ประจ าเดอืนของหน่วยงาน หลักฐานคอืรายงาน
การประชุมศรป.คร ัง้ที่ 4/65 เมื่อวันที่ 31 
ม.ค. 65 วาระที ่ 5.1.2.3 ตัวชีว้ัดที ่2.3 รอ้ยละ

ของการเบกิจา่ยงบประมาณ  กดทีน่ี ่
ครัง้ที ่4  เดอืน ก.พ.65 ผ่านเวทีประชุม
ประจ าเดอืนของหน่วยงาน หลักฐานคอืรายงาน
การประชุมศรป.คร ัง้ที่ 5/65 เมื่อวันที่ 25 
ก.พ. 65 วาระที ่ 5.1.2.3 ตัวชีว้ัดที ่2.3 รอ้ยละ

ของการเบกิจา่ยงบประมาณ  กดทีน่ี ่
 

 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=81082&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26017
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=82924&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26017
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=82924&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26017
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=85298&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26017
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=85298&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26017
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=86230&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26017
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=86230&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26017
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=87882&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26017
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
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สรปุผลการด าเนนิงานขบัเคลือ่นตวัชีว้ดัที ่2.3 รอ้ยละของการเบกิจา่ยงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2565 

จากตารางกจิกรรมด าเนนิงานตามแผนขบัเคลือ่นการด าเนนิงานตัวชีว้ดัการเบกิจ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2565 ขา้งตน้ พบวา่ในเดอืน
กมุภาพนัธ ์2565 ศรป. มแีผนด าเนนิงานจ านวน 3 กจิกรรม และด าเนนิงานแลว้เสร็จไดต้ามแผนทีว่างไวท้กุกจิกรรม ไดแ้ก ่ 

(1) กจิกรรมล าดับที ่6 :ประชมุคณะกรรมการตดิตามเร่งรัดการเบกิจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการ
ประชมุน าขึน้เว็บไซตห์น่วยงาน ภายในวนัที ่20 ของทกุเดอืน  

(2) กจิกรรมล าดับที ่7 : รายงานผลตดิตามเร่งรัดการเบกิจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) และน าขึน้เว็บไซตห์น่วยงาน ภายในวันที ่20 ของทุก
เดอืน และ 

(3) กจิกรรมล าดับที ่8 : รายงานผลการตดิตามการด าเนนิงานตัวชีว้ัด ตามค ารับรองฯ ผา่นการประชมุประจ าเดอืนของหน่วยงาน และน าขึน้
เว็บไซตข์องหน่วยงาน ภายในวนัที ่10 ของเดอืนถัดไป 

และพบวา่ในรอบ 5 เดอืนแรก (ตลุาคม 2564 – กมุภาพนัธ ์2565) ศรป. มแีผนด าเนนิงานจ านวน 8 กจิกรรม และด าเนนิงานแลว้เสร็จ
ไดต้ามแผนทีว่างไวท้กุกจิกรรม  

หากพจิารณาตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน ตาม template ตวัชีว้ดัที ่2.3 รอ้ยละของการเบกิจา่ยงบประมาณ แบง่ออกเป็น 5 ระดบั 
ศรป. ประเมนิผลการด าเนนิงานในแตล่ะระดบัของหนว่ยงาน ประมาณการณ์ ไดด้งันี ้

ทัง้นี ้ศรป. ไดรั้บการจัดสรรงบประมาณประเภทรายจา่ยประจ า (งบด าเนนิงาน)  เพยีงรายจา่ยเดยีว ซึง่ไมไ่ดรั้บจัดสรร รายจา่ยงบลงทนุ  และ
ไดป้รับฐานงบประมาณจากเดมิไดรั้บจัดสรรทัง้ปี 884,500 บาท ระหวา่งการด าเนนิงานในรอบ 5 เดอืนแรก ศรป.มคีวามจ าเป็นตอ้งด าเนนิงานตาม
แผน จงึไดรั้บจัดสรรงบประมาณจากการยมืกองการเจา้หนา้ที ่อกีจ านวน 124,000 บาท จงึท าใหฐ้านวงเงนิงบประมาณของหน่วยงาน รอบ 5 เดอืน
แรก รวม 1,008,500 บาท 

 

ระดบั รายจา่ย
เป้าหมาย

รอ้ยละ
คะแนนเต็ม

ฐานงบประมาณที่

ไดรั้บจัดสรรทัง้ปี
ผลเบกิจา่ยสะสม รอ้ยละผลเบกิจา่ยสะสม

คะแนนทีไ่ด ้

(คาดการณ์)

ระดบัท ี1 - - 0.50                    - - - 0.50             

ระดบัที ่2 - - 0.40                    - - - 0.40             

ระดบัที ่3 - - 0.40                    - - - 0.40             

ระดบั 4 ผลผลติ
รายจา่ยประจ า (งบ

ด าเนนิงาน)
45 3.00                    1,008,500.00      533,987.35               52.95                         3.00             

ระดบั 5 ผลลพัธ์ ภาพรวมทกุรายงบ 45 0.70                    1,008,500.00      533,987.35               52.95                         0.70             

5.00              

ตวัชีว้ดั 2.3 รอ้ยละของการเบกิจา่ยงบประมาณ 

รวม
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