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รายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี9/2565 
ในวันท่ี 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น – 14.00 น. 

ณ หองประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ อาคาร 6 ช้ัน 4 
ผูมาประชุม 
1. นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ      ประธาน 
2. นางจารุมน บุญสิงห นักวิเทศสัมพันธชำนาญการพิเศษ 
3. นางสาวปนอนงค เครือซา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
4. นางสาวสุพัตรา ทางาม เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
5. นายพศิน พิริยหะพันธุ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 
6. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 
7. นางสาวมนสินี น้ำจันทร นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 
8. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย นักวิเทศสัมพันธ  
9. นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
10. นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ นักวิชาการคอมพิวเตอร  
11. นางสาวพัทธนันท วังเสนา นักวิชาการพัสดุ 
12. นายรังสรรค พันธจบสิงห พนักงานขับรถยนต 
13. นางสาวสมประสงค ภาผล นักจัดการงานท่ัวไป    เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม   - 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 1  เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

1.1 การประชุมกรมอนามัยครั้งที่ 9/2565 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ผูอำนวยการกองคลังรายงานภาพรวมการเบิกจายงบประมาณจาก ระบบ GFMIS ณ วันที่ 31
พฤษภาคม 2565 อธิบดีกรมอนามัย แจงใหทุกหนวยงาน เรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหไดตามเปาหมาย 
รวมถึงงบลงทุนเหลือจาย, งบครุภัณฑ ใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565 หากหนวยงานใดจำเปนตองใช
งบประมาณเพ่ิม ใหประสานกองแผนงานเพ่ือขอยืมงบประมาณและใหดำเนินการเงินนอกงบประมาณใหเปนไป
ตามระเบียบ 

(2) ผูอำนวยการกองแผนงาน นำเสนอกรอบการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตรกรมอนามัย รอบ 5 ป
(พ.ศ. 2566-2570) Timeline การจัดทำ (ราง) แผนยุทธศาสตรฯ และ House Model เพื ่อใหที ่ประชุม
ทบทวน และพิจารณาเห็นชอบ ที ่ประชุม รับทราบ และใหกองแผนงาน รับขอคิดเห็นจากที ่ประชุม 
เพื่อดำเนินการปรับแกไข แจงเวียนองคประชุมกรมอนามัยเพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะ จำนวน 2 รอบ และ
นำเสนอในที่ประชุมกรมอนามัยเปนวาระเพื่อทราบในครั้งตอไป  คลัสเตอรอนามัยสิ่งแวดลอมทบทวนคา
เปาหมายตัวชี้วัดกอนสงใหกองแผนงานดำเนินการตอไป 

(3) เลขานุการกรมฯ รายงานมาตรการประหยัดพลังงานประจำเดือนพฤษภาคม 2565 พบวาในชวง
เดือนกันยายน 2564 - เมษายน 2565 มีการใชไฟฟา และน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำกวาคามาตรฐานที่กำหนดไว และ
ขอความรวมมือทุกหนวยงานรายงานขอมูลการใชพลังงานรายเดือนในระบบ E- Report 

(4) ผูอำนวยการกองการเจาหนาที่ รายงานผลการประเมินสมรรถนะผูบริหารกรมอนามัย ป 2565
พบวา ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยแตละสมรรถนะที่มีคะแนนสูงสุด  ไดแก ทักษะการสื่อสาร การมีจิตมุงบริการ 
การประสานสัมพันธ และคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะที่มีคะแนนต่ำที่สุด ไดแก การสวนผลการประเมินฯ ที่ไดจะ
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นำไปใชในการพัฒนาและปรับปรุง โดยกำหนดใหทุกคนวางแผนพัฒนาตนเอง เลือกพัฒนา 1 สมรรถนะ  
กองการเจาหนาที่จะจัดทำหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ 4 สมรรถนะ ไดแก ทำงานมุงผลสัมฤทธิ์ การวางแผน
กลยุทธ การคิดเชิงกลยุทธ และสรางสรรคสงเสริมนวัตกรรม หลักสูตร 2 วัน ระหวางเดือนกรกฎาคม – 
กันยายน 2565 จำนวน 4 รุน ประกอบดวย ผูอำนวยการ รองผูอำนวยการ หัวหนากลุม 1 คน และระดับ
ปฏิบัติการ 2 – 3 คน ซึ่งจะใหแตละหนวยงานเสนอโครงการพิเศษที่จะดำเนินการในป 2566 โดยประเมินผล
ตามเกณฑท่ีคณะกรรมการกำหนด 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 2  ร ับรองรายงานการประช ุม ศ ูนย ความร วมม ือระหว างประเทศ  
ครัง้ท่ี8/2565 เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2565 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  - ไมมี- 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ   

4.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเบิกจายงบประมาณศูนยความรวมมือระหวางประเทศ
ประจำปงบประมาณพ.ศ. 2565 งบดำเนินงาน ผานระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย 
(Department Operation Center : DOC)  

นางสาวศิร ิน ันต ทุนทรัพย รายงานวา (1) ไดบ ันทึกผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัต ิการ 
ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบดำเนินงาน จำนวน 6 โครงการ  
เขาสูระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) โดยมีผล
เบิกจายสะสม ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2565  จำนวน 634,937.90 บาท คิดเปนรอยละ 71.78% (2) รายงาน
กิจกรรมปรับแผนปฏิบัติการประจำหนวยงาน ขอมูล ณ วันท่ี 17 มิถุนายน 2565  โดยเพ่ิมกิจกรรมการประชุม
เตรียมการสำหรับการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรกรมอนามัย ใชเงินงบประมาณภายใตโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุงสูสากล และเลื่อนกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร 
ความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัยจากเดือนมิถุนายน เปนเดือนกรกฎาคม  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
4.2 รายงานสถานการณ ผลการเบิกจายงบประมาณ งบดำเนินงานศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ (ขอมูล 27 มิถุนายน 2565) 
นางสาวสุพัตรา ทางาม รายงานวา ผลการเบิกจายสะสม แบงตามประเภทรายงบ พบวางบดำเนินงาน 

ที่มีผลเบิกจายสะสม จำนวน 649,432.90 บาท คิดเปน 72.40 % ของวงเงินงบประมาณรวมที่ไดรับจัดสรร 
(896,980.00 บาท รวมยอดที่ยืมจากกลุมพัฒนาระบบบริหาร) ซึ่งต่ำกวาเปาหมายท่ี กรมอนามัยกำหนด 
(75 % = 672,735.00 บาท) มียอดผูกพัน จำนวน 5,961.50 บาท คิดเปน 0.66 % ของวงเงินงบประมาณรวม
ท่ีไดรับจัดสรร สงผลใหมียอดเงินคงเหลือหลังหักยอดผูกพัน จำนวน 241,585.60 บาท คิดเปน 26.93 % ของ
วงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร (896,980.00 บาท) รายละเอียดตามเอกสารแนบ1 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา - 

5.1 ติดตามผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประกอบดวย 

5.1.1 นโยบายสำคัญ เรงดวน ยุทธศาสตร ภารกิจหลักกรมอนามัย และภารกิจหลักสาย
วิชาการ (Core Function) 
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5.1.1.1 ตัวชี้วัดที่ 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสูการ
เปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 

นายพศิน พิริยหะพันธุ และนางสาวจิราภรณ สุ มติ๊บ รายงานขอมูลสำหรับนำเขาระบบ
รายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือน มิ.ย 65 วาไดดำเนินการนำชุดขอมูลกรอบความรวมมือระหวางประเทศ
ดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของกรมอนามัย พรอมคำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ตาม
มาตรฐานของสพร. กำหนด ข้ึนระบบบัญชีขอมูลภาครัฐของกรมอนามัยเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2   

มติท่ีประชุม รับทราบ 
5.1.1.2 ตัวชี้วัดที่ 1.39 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรม

อนามัยใหสามารถดำเนินงานดานตางประเทศเพ่ือรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย 
นางสาวมนสินี น้ำจันทร รายงานเสนอขอมูลสำหรับนำเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ 

DOC ในเดือน มิ.ย 65 ไดดำเนินการ 2 รายการตามแผน ไดแก (1) รวบรวมผลประเมินสมรรถนะ (Global 
Health Competency Score) ซึ่งประกอบดวย (1.1) ผลคะแนน Post-test ทักษะการใชภาษาและทักษะ
การสื่อสาร  1 และ 2 และ  (1.2) ผลประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM รอบ 5 เดือนหลัง ท้ังนี้ ไดทำเปน
รายงานสรุปเรียบรอยแลว และ (2) รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำเดือน  
มิ.ย 65  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
5.1.1.3 ตัวชี้วัดที่ 1.40 ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานขอมูลความรวมมือระหวาง

ประเทศของกรมอนามัย 
นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ และนางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ รายงานเสนอขอมูลสำหรับนำเขา

ระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือน มิ.ย 65 วาไดดำเนินการตามแผนขับเคลื่อน ไดแก (1) สื่อสาร 
ประชาสัมพันธชองทางการเขาถึงระบบฐานขอมูล และขอความรวมมือคณะกรรมการทำแบบประเมินความพึง
พอใจของระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย  (2) รวบรวม กำกับ ติดตามขอมูล
ความรวมมือระหวางประเทศจากหนวยงานตางๆ ในท่ีประชุมคณะกรรมการความรวมมือดานตางประเทศ กรม
อนามัย ครั้งท่ี 2  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
5.1.2 ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย 

5.1.2.1 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความ
ตอเนื่อง (BCP)  

นางสาวสุพัตรา ทางาม รายงานเสนอขอมูลสำหรับนำเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC 
ในเดือน มิ.ย 65 มี 3 กิจกรรม ไดแก (1) จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน SOP (2) พัฒนา 
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐาน/คูมือการปฏิบัติงาน SOP ท่ีสอดคลองกับการประเมินควบคุม
ภายในและเผยแพรข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน (3) การรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5   

สำหรับเกณฑการประเมินรอบ 5 เดือนหลัง ระดับที่ 4  ขอ 4.2 ทดสอบแผนดำเนินธุรกิจ
อยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของหนวยงาน (จากรอบ 5 เดือนแรก) และใหมีสรุปผลการ
ทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของหนวยงานและภาพถายเปน
หลักฐานเชิงประจักษ คณะทำงานบริหารความตอเนื ่องฯ ไดดำเนินการทดสอบแผน BCP เมื ่อวันที ่ 17 
มิถุนายน 2565 และจัดทำสรุปการดำเนินงานเรียบรอยแลวสามารถดูรายละเอียดไดท่ี  หลักฐานตัวชี้วัดตามคำ
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 >ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุม
ภ า ย ใ น  แ ล ะ แ ผ น ด ำ เ น ิ น ธ ุ ร ก ิ จ อ ย  า ง ต  อ เ น ื ่ อ ง  ( BCP) https://cic.anamai.moph.go.th/web-

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_1/2.1_Report-BCP-170665.pdf
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upload/23xcfa0662ec139 f06b2a8 fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65 /2_1/2 . 1_Report-BCP-
170665.pdf หรือรายละเอียดตามเอกสารแนบ 6  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
5.1.2.2 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงานมี

ชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต 
นางสาวพัทธนันท วังเสนา รายงานเสนอขอมูลสำหรับนำเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ 

DOC ในเดือน มิ.ย 65 วา ในเดือนนี้ มีสื่อใหความรูดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม เรื่องสุดทายคือ 
เรื่อง Health Meditation การฝกจิต สมาธิ สุขภาพ เปนใชสื่อจากชอง You tube หองเรียนแหงความสุข 
Happiness Classroom แชรไปใน Line Group CIC ของหนวยงานพรอมสรุปไวที ่ หนาเว็บไซตเรียบรอย 
พรอมกับใหเจาหนาท่ีใหขอมูลน้ำหนัก รอบเอว เพ่ือใชขอมูลมาทำการวิเคราะหตอไปและนำเสนอผลงานระดับ 
Output ผลผลิต 4.2 เอกสารหลักฐานแสดงบุคลากรในหนวยงานเขารับการตรวจสุขภาพตามสิทธิ โดยจาก
การวิเคราะห ศรป.เขารับบริการตรวจสุขภาพ ถึงรอยละ 100  นำเสนอผลงานระดับ Outcome 5.1 เอกสาร
วิเคราะหการประเมินประสิทธิผลการดำเนินกิจกรรม HWP. ระดับดีเยี่ยม นำเสนอผลงานระดับ Outcome 
5.2 เอกสารหลักฐานแสดงผลลัพธ รอยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ โดย ศรป.มีบุคลากรที่มี BMI 
ปกติเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 4.48 พรอมแจงกำหนดการเปนการย้ำอีกครั้งสำหรับการเขารับตรวจประเมินรอบ 5 
เดือนหลัง ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. เปนตนไป โดยสำนักสงเสริมสุขภาพจะแจงผลคะแนน
การประเมินฯ ในวันท่ี 20 ก.ค.65 และเปดใหอุทธรณคะแนน ระหวางวันท่ี 21-27 ก.ค.65 ประกาศผลคะแนน
อุทธรณในวันท่ี 9 ส.ค.65 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
5.1.2.3 ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ  
นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานเสนอขอมูลผานคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายฯ 

สำหรับนำเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือน มิ.ย 65 วาจะดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผน 
จำนวน 3 กิจกรรม ไดแก (1) กิจกรรมที ่ 5. รายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1)  
ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน และนำขึ้น เว็บไซตหนวยงาน ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน (2) กิจกรรมที่ 6. ประชุม
คณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการ
ประชุมนำขึ้นเว็บไซตหนวยงาน (3) กิจกรรมที่ 7. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ 
และแสดงหลักฐานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนฯ ผานการประชุมประจำเดือนของหนวยงาน นำข้ึน
เว็บไซตของหนวยงาน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 

มติท่ีประชุม รับทราบและอนุมัติตามเสนอ 
5.1.2.4 ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)  
นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย  สอบถามการดำเนินงาน SOP ของเจาหนาที่ในหนวยงานและ

หากปรับปรุงแกไขเสร็จแลว สงใหผูรับผิดชอบภายในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2565 เพ่ือดำเนินการวิเคราะหและลง
เว็บไซตของหนวยงานตอไป สำหรับความรู ของเจาหนาที ่ประจำเดือนนี ้ม ีจำนวน 1 เรื ่องไดแก ของ 
นายพศิน พิริยหะพันธุ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ เรื่อง “การทำหนาที่พิธีกรภาคภาษาอังกฤษ” ซึ่งไดจัด
ประชุมOnline และ Onsite ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ หองประชุมกองกิจกรรมทางกาย โดยมีผูเขารวม
เจาหนาท่ีศรป.และหนวยงานสวนกลางจำนวน ท้ังสิ้น 20  คน ท้ังนี้ไดดำเนินการลงขอมูลองคความรูดังกลาวไว
ท่ี link เรียบรอยแลว พรอมใชงานนำข้ึนเว็บไซตหนวยงาน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_1/2.1_Report-BCP-170665.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_1/2.1_Report-BCP-170665.pdf
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5.1.2.5 ตัวช้ีวัดท่ี 2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

นางสาวปนอนงค เครือซา และนางสาวศิรินันต ทุนทรัพย รายงานเสนอขอมูลสำหรับนำเขา
ระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือน มิ.ย 65 มี 2 กิจกรรม ไดแก 1.มีการติดตาม ความกาวหนาของ
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 2.มีรายงานผลผลิตของกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแลว  
ณ เดือนมิถุนายน 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
5.1.2.6 ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
นางจารุมน บุญสิงห รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.6 ดังนี้

กิจกรรมที่ 1.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตหนวยงาน (Open 
Data Integrity and Transparency – OIT) อยู ระหว างดำเนินการ ม ีกำหนดแลวเสร็จเด ือน ก.ค. 65  
กิจกรรมที่ 2.1 ชี้แจง/สื่อสารแก SH เพื่อทำความเขาใจแบบวัดการรับรูฯ : ยังไมไดดำเนินการเนื่องจากการ
ประเมิน IIT รอบ 5 เดือนหลัง กองจ.จะใหหนวยงานดำเนินการประมาณเดือน ก.ค. 65 กิจกรรมท่ี 3.2 รายงาน
ความกาวหนาการดำเนินงานในการประชุมประจำเดือนของ ศรป. เปาหมาย 4 ครั้ง : ไดรายงานความกาวหนา 
ครั้งที่ 3 ในการประชุม ศรป.ครั้งที่ 9/2565 ลว.28 มิ.ย.65 กิจกรรมที่ 3.3 รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดฯ 
ในระบบ DOC ทุกเดือน : ไดรายงานผลการดำเนินงาน ครั ้งที ่ 3ในระบบ DOC ภายในวันที ่ 10 ก.ค.65 
กิจกรรมที ่ 4.1 ส ื ่อสารและเผยแพรข อมูลความรู บนเว ็บไซต ศรป. และชองทางอื ่นๆ : อยู ระหวาง 
การดำเนินงาน (กำหนดแลวเสร็จในเดือน ก.ค.65) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
5.2 วิเคราะหสถานการณผลการเบิกจาย จากขอ 4.2 เพื่อกำหนดมาตรการ หรือแนวทาง ติดตาม

เรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ 
2565 ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด 

พบวาสถานการณการเบิกจายงบประมาณ ดังท่ีปรากฏในวาระท่ี 4 ขอ 4.2 เดือน มิ.ย. 2565  
กรมอนามัยกำหนดเปาหมายผลการเบิกจายสะสมไวท่ี 75 % คิดเปนเงินจำนวน 672,735.00 บาท ของวงเงิน
งบประมาณภาพรวม (รวมยืม กพร.) จำนวน 896,980.00 บาท หากพิจารณาจากงบประมาณท่ีไดรับโอนท้ังสิ้น
จำนวน 670,855.00 บาท หักยอดเบิกจายสะสมจำนวน 649,432.90 บาท หักกันเงินPO จำนวน 5,961.50 บาท 
หักกันเงินเดือนพนักงานขับรถยนตเดือน ก.ค. จำนวน 12,480.00 บาท ดังนั้นเงินคงเหลือหลังกันสำหรับ
ดำเนินงานในไตรมาส 3 จำนวน 2,980.60 บาท คณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายฯ จึงเสนอมาตรการ
เรงรัดการเบิกจาย ดังนี้ (1) ผูบริหาร กำกับ ติดตามเรงรัดใหผูรับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว
ผานการประชุมประจำเดือนของหนวยงาน (2). จัดทำแผนการเบิกจายรายไตรมาสใหผานเกณฑที่กรมอนามัย
กำหนด /ปรับแผนการดำเนินงานตามรอบไตรมาสและปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมใหสอดคลองกับ
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (3) กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา เรงรัดผูรับชอบ
หลักดำเนินการจัดทำอนุมัติจัด สงตอใหงานการเงินดำเนินการยืมเงินลงคลัง เพ่ือตัดยอดเบิกจายภายในเดือนท่ี
กำหนดตามแผน (4) กรณีเงินงบประมาณดำเนินงานไมเพียงพอสำหรับการดำเนินงานใหเปนไปตามแผน หรือ
ระหวางรอรับเงินโอนจัดสรรงบประมาณในสวนที่เหลือ ใหบริหารจัดการโดยการขอยืมเงินงบประมาณจาก
หนวยงานอ่ืน หรือบริหารจัดการดวยเงินทดรองราชการประจำหนวยงาน 

มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบใหดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการใหยอดเบิกจายใกลเคียงกับ
เปาหมายของกรมอนามัยมากท่ีสุด 
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ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  

6.1 ผลการคัดเลือกหนวยงานคุณธรรม กรมอนามัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ แจงวา ศรป. ไดรับเกียรติบัตรหนวยงานคุณธรรม ซ่ึง

กำหนดเขารับเกียรติบัตรในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2565  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
6.2 การมอบนโยบายดานการพัฒนาตนเอง  
ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กำหนดใหขาราชการ พนักงานราชการ ทุกคน จัดหา

หลักสูตรอบรมออนไลน ที่ตนเองสนใจ เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติราชการ ผานระบบอิเล็กทรอนกิส 
(e - Learning). ของสำนักงาน ก.พ. .จำนวน 2 หลักสูตร  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
6.3 ปฏิทินกิจกรรมประชุม อบรม ตามแผนปฏิบัติการฯ 
นางสาวปนอนงค เครือซา แจงกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร ความรวมมือ

ระหวางประเทศ กรมอนามัย ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 20 -21 กรกฎาคม 2565 และกิจกรรมประชุมเตรียมการ
สำหรับการประชุมความรวมมือทวิภาคีไทย-ลาว ในวันท่ี 26 กรกฎาคม 2565  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
6.4 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
นางสาวสมประสงค ภาผล  รายงานวาคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ ไดจัดทำรายงานฯ โดยมีกิจกรรมที่ขับเคลื่อนตามแผนฯ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ไดแก (1) 
กิจกรรมที่ 9 รายงานผลการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตฯ (2) กิจกรรมที่ 14 โครงการสงเสริมคานิยม ความ
ผูกพัน และวัฒนธรรมองคกร รายละเอียดตามเอกสารแนบ 11 

6.5 การสอบภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรกรมอนามัย 
นางสาวมนสินี น้ำจันทร  รายงานวา ระหวางวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2565 ไดจัดการทดสอบ

ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรกรมอนามัย (จำนวน 5 รอบ) ณ หองประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 
กรมอนามัย เรียบรอยแลว โดยมีผู เขารวมการทดสอบฯ จำนวน 130 คน จาก 15 หนวยงาน ไดแก กอง
แผนงาน กองการเจาหนาที่ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ กองสงเสริม
ความรอบรูและสื่อสารสุขภาพ กองหองปฏิบัติการสาธารณสุข สถาบันปณณทัต สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แหงชาติ สำนักโภชนาการ สำนักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ สำนักทันตสาธารณสุข สำนักสงเสริมสุขภาพ 
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ สำนักอนามัยผูสูงอายุ และสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ผลการทดสอบจะสง
ใหผูเขารวมการทดสอบฯ เปนรายบุคคลทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ในระหวางวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2565 
และสรุปผลในภาพรวมเพ่ือนำเสนอผูบริหารตอไป 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.6 กิจกรรมการยกยอง เชิดชูบุคคลท่ีทำความดี 
นางจารุมน บุญสิงห แจงที่ประชุมทราบ ตามที่ชมรมจริยธรรม ศรป. ไดจัดทำแฟม “บันทึกความดี” 

เพื่อใหบุคลากร ศรป. รวมกันบันทึกความดีของเพื่อนรวมงานภายในหนวยงานที่ไดพบเห็น หากชื่อบุคคลใดมี
จำนวนมากที่สุดในเดือนนั้นก็จะไดรับการประกาศชื่อในการประชุมประจำเดือนของ ศรป. เปน “บุคคลที่ทำ
ความดีประจำเดือน” พรอมทั้งไดรับของที่ระลึกจากผูอำนวยการ สำหรับเดือนมิถุนายน 2565 เปนการ 
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ประกาศยกยองชื่นชมบุคคลที่ทำความดีและไดรับการกลาวถึงมากที่สุด ไดแก นางสาวมนสินี น้ำจันทร โดย
นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ ไดมอบของท่ีระลึก เปนขวัญและกำลังใจในการทำความดีตอไป 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา 14.00 น. 
 
 

ผูจดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค ภาผล 
นักจัดการงานท่ัวไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ทางาม 
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานอำนวยการ 
 

 



หน้าท่ี 1

รายงานกํากับติดตามผลการดําเนินงาน 

ตามแผนขับเคล่ือนการดําเนินงานตัวช้ีวัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 

ประจําป พ.ศ. 2565 (รอบ5เดือนหลัง) 

ครั้งท่ี 4 ประจําเดือน มิถุนายน 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

เอกสารแนบ 8

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


 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 . 

ครั้งท่ี4  มิ.ย 65 ไดดําเนินการจัดทํารายงานรบจ.1  

ณ วันท่ี 15 มิ.ย. 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 . 

 

 

 

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=94552&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 

ครั้งท่ี4  มิ.ย. 65 รายละเอียดตามรายงานการประชุม

คณะทํางานติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณครั้งท่ี 

9 เม่ือวันท่ี 16 มิ.ย. 65 รายละเอียดตาม 

 คลิกดาวนโหลด . 

 

7. รายงานผลการติดตาม

การดําเนินงานตัวชี้วัด ตาม

คํารั บรองฯ  และแสดง

หลักฐานผลการขับเคลื่อน

กิจกรรมตามแผนฯ ผาน

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   

5 ครั้ง 1 มี.ค. – 31 

ก.ค. 65 

 

ดําเนินการจัดทํารายงานผลการติดตามการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด ตามคํารับรองฯ และแสดงหลักฐานผลการ

ขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนฯ ผานการประชุมศูนยความ

รวมมือระหวางประเทศ ประจําเดือน รายละเอียด

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

https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=94553&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26018
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65


 หน้าท่ี 5 

ช่ือกิจกรรม 
เปาหมาย

ตามแผน 

ร ะ ย ะ เ ว ล า

ตามแผน 
ผลการดําเนินงาน /หลักฐาน/URL 

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  

ครั้งท่ี4  มิ.ย.65 ไดดําเนินการแลว ผานการประชุม

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี 9/2565 เม่ือ

วันท่ี 28 มิ.ย. 65 ซ่ึงในเดือนมิ.ย.65 ขับเคล่ือน

กิจกรรมตามแผนฯ จํานวน 3 กิจกรรม และดําเนินงาน

แลวเสร็จไดตามแผนท่ีวางไวทุกกิจกรรม รายละเอียด

ตามเอกสารแนบหลักฐานกิจกรรมท่ี 7  

 

จากตารางแผนขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัดการเบิกจายงบประมาณ ประจําป  พ.ศ. 2565  

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

ดําเนินงานแลวเสร็จไดตามแผนท่ีวางไวทุกกิจกรรม  

 

 

 

จัดทําโดย 

คณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย 



หลักฐานกิจกรรมที� 5



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 75          
กจิกรรม/รายการ
1. คา่ใชจ้า่ยใน

การบรหิารจดัการ
1.41 3.11 3.36 1.75 1.56 4.30 2.54 1.86 1.69 4.19 4.85 11.18

    - 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 22,468.55 16,450.00 14,970.00 37,047.65 42,932.00 98,924.50 369,822.00 41.81

    -  ผลการเบกิจา่ย 175,767.85 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 15,849.75 2,700.00 0.00 0.00 0.00 175,767.85 19.87

รวมรอ้ยละผลเบกิจา่ย 19.87                         7.88                 7.88               1.41            3.11            3.36               1.75            1.56            4.16               2.42             1.79               0.31               -             -              -              

2. คา่ใชจ้า่ยในการ
อบรมสัมมนา

0.19 32.35 4.21 12.84 1.23 0.67 0.56 0.93 1.79 1.58 1.07 0.77

    - 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 4,960.00 8,215.00 15,840.00 13,945.00 9,490.00 6,820.00 514,678.00 58.19

    - ผลการเบกิจา่ย 459,170.05 320,777.25 320,777.25 1,705.00 286,112.25 32,960.00 40,460.00 73,722.80 9,020.00 10,850.00 4,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 459,170.05 51.91

รวมรอ้ยละผลเบกิจา่ย 51.91 36.27 36.27 0.19 32.35 3.73 4.57 8.33 1.02 1.23 0.49 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 27,428.55 24,665.00 30,810.00 50,992.65 52,422.00 105,744.50 884,500.00 100.00 663,375.00 -28,437.10

รวมเงนิงบ

ด าเนนิงาน - ผล
634,937.90 390,482.30 390,482.30 14,185.00 313,606.00 62,691.30 55,940.00 87,565.05 45,842.00 32,218.80 20,189.75 2,700.00 0.00 0.00 0.00 634,937.90 71.78 75.00 -3.22

รวมรอ้ยละผลเบกิจา่ย 71.78                         44.15               44.15             1.60            35.46          7.09               6.32            9.90            5.18               3.64             2.28               0.31               -             -              -              71.78     

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 27,428.55 24,665.00 30,810.00 50,992.65 52,422.00 105,744.50 884,500.00 100.00 663,375.00 -28,437.10 

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 20,189.75 2,700.00 0.00 0.00 0.00 634,937.90 71.78 75.00 -3.22 

รวมรอ้ยละผลเบกิจา่ย 44.15               1.60            35.46          7.09               6.32            9.90              5.18                 3.64             2.28               0.31               -             -              -              71.78     

1. สรปุรายงานผลการเบกิจา่ย ประจ าเดอืน มถินุายน

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 70.79               

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

รายงานผลตดิตามเรง่รดัการเบกิจา่ยงบประมาณ 

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

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

(ขอ้มลูการเบกิจา่ยจากระบบ GFMIS  ณ  วนัที…่15 มถินุายน  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.

รบจ.1 

(นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ)์ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการศูนย์ความรว่มมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย 



1 

สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คร้ังท่ี 9/2565  

ในวันท่ี 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 -12.00 น. 

ณ หองประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ อาคาร 6 ชั้น 4 

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

ผูมาประชุม 

1. นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  ประธาน 

2. นางจารุมน บุญสิงห นักวิเทศสัมพันธชํานาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมวิเทศสัมพันธ 

3. นางสาวปนอนงค เครือซา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมยุทธศาสตรและประสานความรวมมือ 

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 ภาพรวมทุกรายงบประจําเดือนมิถุนายน

2565 รอยละ 75 ประกอบดวยงบดําเนินงาน รอยละ 75 งบลงทุน รอยละ  90 และประจําไตรมาสท่ี 3 

รอยละ 75 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

2. รับรองรายงาน

การประชุม

การประชุมคณะทํางานติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ครั้ง 8/2565  เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 2565  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

3. เรื่องเพ่ือทราบ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศไดรับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ 2565 โดยแบงออกเปนรายงบดังตอไปน้ี 

1) งบดําเนินงาน  ไดรับจัดสรรวงเงินงบประมาณภาพรวมท้ังปงบฯ จํานวน 884,500.00 บาท ปจจุบันไดรับเงิน

โอนจากกรมอนามัย รวมจํานวน 658,375 บาท คิดเปน 74.43% 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  ไดรับจัดสรรงบลงทุนเหลือจาย เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี

จํานวน 15,000 บาท

หลักฐานกิจกรรมท่ี 6
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วาระท่ี สาระสําคัญ/มติท่ีประชุม 

3) ภาพรวมทุกรายงบ ไดรับจัดสรรวงเงินงบประมาณภาพรวมท้ังปงบฯ จํานวน 899,500.00 บาท ปจจุบันไดรับ

เงินโอนจากกรมอนามัย รวมจํานวน 673,375.00 บาท คิดเปน 74.86 %  ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับ

จัดสรร (899,500.00 บาท)  

4) ศรป. ยืมเงินงบประมาณจากหนวยงานอ่ืน  ไดแก 

    4.1) กลุมพัฒนาระบบบริหาร จํานวน 12,480 บาท เพ่ือใชดําเนินงานตามแผนฯ ซึ่งมีแผนจะสงคืนเมื่อไดรับ

เงินโอนจัดสรรจากกรมอนามัยในรอบไตรมาสท่ี 4 

    4.3) สงผลใหฐานงบดําเนินงาน ศรป .  จากเดิมตามท่ีกรมอนามัยจัดสรร จํานวน 884,500 บาท 

เปน จํานวน 896,980 บาท   

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4. เพ่ือพิจารณา ติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

       สถานการณการเบิกจายงบประมาณ ณ วันท่ี 16 มิถุนายน 2565  พบวามีการเคลื่อนไหวเฉพาะ 

งบดําเนินงาน มีผลเบิกจายสะสม จํานวน 634,937.90 บาท คิดเปน 70.79 % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับ

จัดสรร ( 896,980.00 บาท) ซึ่งต่ํากวาเปาหมาย มีผลยอดผูกผัน จํานวน 5,961.50 บาท คิดเปน 0.66 % ของ

วงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร ( 896,980.00 บาท) ทําใหมียอดเงินคงเหลือหลังหักยอดผูกผัน จํานวน  

256,080.60 บาท คิดเปน 28.55 % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร ( 896,980.00 บาท) หากพิจารณา

จากเปาหมายท่ีกรมอนามัยกําหนดในเดือนมิถุนายน จํานวน 672,735.00 บาท คิดเปน 75% ของวงเงิน

งบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร ( 896,980.00 บาท) พบวาหนวยงานมีผลการเบิกจายสะสมต่ํากวาเปาหมาย 

จํานวน 37,797.10  บาท คิดเปน 4.21  % 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 459,170.05 บาท คิดเปน 51.19  % และพบวาหากพิจารณางบประมาณ

ของวงเงินท่ีรับโอนในมือ จํานวน 670,855.00 บาท หักผลเบิกจายสะสม (634,937.90) หักยอดกันเงินPO  

(5,961.50) และหักยอดกันเงินเดือนพนักงานขับรถยนตเดือน มิ.ย. – ก.ค. (24,960.00) จะพบวาเงินงบประมาณ

คงเหลือสําหรับการดําเนินงานในไตรมาส 3 เปนเงินจํานวน 4,995.60  บาท สวนงบลงทุนอยูระหวาง

ดําเนินการจัดทําตามกระบวนการพัสดุและจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 

        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 
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      (5) กรณีเงินงบประมาณดําเนินงานไมเพียงพอสําหรับการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน หรือระหวางรอรับ

เงินโอนจัดสรรงบประมาณในสวนท่ีเหลือ ใหบริหารจัดการโดยการขอยืมเงินงบประมาณจากหนวยงานอ่ืน หรือ

บริหารจัดการดวยเงินทดรองราชการประจําหนวยงาน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ใหดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการยอดเบิกจายใกลเคียงกับเปาหมายของ 

กรมอนามัยมากท่ีสุด 

  

เลิกประชมุเวลา 12.00 น. 

 

ผูจดรายงานการประชุม  นางสาวสมประสงค ภาผล  

นักจัดการงานท่ัวไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ทางาม 

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏบัิติงาน 
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รายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี9/2565 
ในวันท่ี 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น – 14.00 น. 

ณ หองประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ อาคาร 6 ช้ัน 4 
ผูมาประชุม 
1. นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ      ประธาน 
2. นางจารุมน บุญสิงห นักวิเทศสัมพันธชำนาญการพิเศษ 
3. นางสาวปนอนงค เครือซา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
4. นางสาวสุพัตรา ทางาม เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
5. นายพศิน พิริยหะพันธุ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 
6. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 
7. นางสาวมนสินี น้ำจันทร นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 
8. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย นักวิเทศสัมพันธ  
9. นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
10. นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ นักวิชาการคอมพิวเตอร  
11. นางสาวพัทธนันท วังเสนา นักวิชาการพัสดุ 
12. นายรังสรรค พันธจบสิงห พนักงานขับรถยนต 
13. นางสาวสมประสงค ภาผล นักจัดการงานท่ัวไป    เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม   - 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 1  เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

1.1 การประชุมกรมอนามัยครั้งที่ 9/2565 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ผูอำนวยการกองคลังรายงานภาพรวมการเบิกจายงบประมาณจาก ระบบ GFMIS ณ วันที่ 31
พฤษภาคม 2565 อธิบดีกรมอนามัย แจงใหทุกหนวยงาน เรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหไดตามเปาหมาย 
รวมถึงงบลงทุนเหลือจาย, งบครุภัณฑ ใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565 หากหนวยงานใดจำเปนตองใช
งบประมาณเพ่ิม ใหประสานกองแผนงานเพ่ือขอยืมงบประมาณและใหดำเนินการเงินนอกงบประมาณใหเปนไป
ตามระเบียบ 

(2) ผูอำนวยการกองแผนงาน นำเสนอกรอบการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตรกรมอนามัย รอบ 5 ป
(พ.ศ. 2566-2570) Timeline การจัดทำ (ราง) แผนยุทธศาสตรฯ และ House Model เพื ่อใหที ่ประชุม
ทบทวน และพิจารณาเห็นชอบ ที ่ประชุม รับทราบ และใหกองแผนงาน รับขอคิดเห็นจากที ่ประชุม 
เพื่อดำเนินการปรับแกไข แจงเวียนองคประชุมกรมอนามัยเพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะ จำนวน 2 รอบ และ
นำเสนอในที่ประชุมกรมอนามัยเปนวาระเพื่อทราบในครั้งตอไป  คลัสเตอรอนามัยสิ่งแวดลอมทบทวนคา
เปาหมายตัวชี้วัดกอนสงใหกองแผนงานดำเนินการตอไป 

(3) เลขานุการกรมฯ รายงานมาตรการประหยัดพลังงานประจำเดือนพฤษภาคม 2565 พบวาในชวง
เดือนกันยายน 2564 - เมษายน 2565 มีการใชไฟฟา และน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำกวาคามาตรฐานที่กำหนดไว และ
ขอความรวมมือทุกหนวยงานรายงานขอมูลการใชพลังงานรายเดือนในระบบ E- Report 

(4) ผูอำนวยการกองการเจาหนาที่ รายงานผลการประเมินสมรรถนะผูบริหารกรมอนามัย ป 2565
พบวา ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยแตละสมรรถนะที่มีคะแนนสูงสุด  ไดแก ทักษะการสื่อสาร การมีจิตมุงบริการ 
การประสานสัมพันธ และคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะที่มีคะแนนต่ำที่สุด ไดแก การสวนผลการประเมินฯ ที่ไดจะ

หลักฐานกิจกรรมท่ี 7
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นำไปใชในการพัฒนาและปรับปรุง โดยกำหนดใหทุกคนวางแผนพัฒนาตนเอง เลือกพัฒนา 1 สมรรถนะ 
กองการเจาหนาที่จะจัดทำหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ 4 สมรรถนะ ไดแก ทำงานมุงผลสัมฤทธิ์ การวางแผน
กลยุทธ การคิดเชิงกลยุทธ และสรางสรรคสงเสริมนวัตกรรม หลักสูตร 2 วัน ระหวางเดือนกรกฎาคม – 
กันยายน 2565 จำนวน 4 รุน ประกอบดวย ผูอำนวยการ รองผูอำนวยการ หัวหนากลุม 1 คน และระดับ
ปฏิบัติการ 2 – 3 คน ซึ่งจะใหแตละหนวยงานเสนอโครงการพิเศษที่จะดำเนินการในป 2566 โดยประเมินผล
ตามเกณฑท่ีคณะกรรมการกำหนด 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 2  ร ับรองรายงานการประช ุม ศ ูนย ความร วมม ือระหว างประเทศ 
ครั้งท่ี8/2565 เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2565 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  - ไมมี- 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ   

4.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเบิกจายงบประมาณศูนยความรวมมือระหวางประเทศ
ประจำปงบประมาณพ.ศ. 2565 งบดำเนินงาน ผานระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย 
(Department Operation Center : DOC)  

นางสาวศิร ิน ันต ทุนทรัพย รายงานวา (1) ไดบ ันทึกผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัต ิการ 
ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบดำเนินงาน จำนวน 6 โครงการ 
เขาสูระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) โดยมีผล
เบิกจายสะสม ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2565  จำนวน 634,937.90 บาท คิดเปนรอยละ 71.78% (2) รายงาน
กิจกรรมปรับแผนปฏิบัติการประจำหนวยงาน ขอมูล ณ วันท่ี 17 มิถุนายน 2565  โดยเพ่ิมกิจกรรมการประชุม
เตรียมการสำหรับการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรกรมอนามัย ใชเงินงบประมาณภายใตโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุงสูสากล และเลื่อนกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร 
ความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัยจากเดือนมิถุนายน เปนเดือนกรกฎาคม  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
4.2 รายงานสถานการณ ผลการเบิกจายงบประมาณ งบดำเนินงานศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ (ขอมูล 27 มิถุนายน 2565) 
นางสาวสุพัตรา ทางาม รายงานวา ผลการเบิกจายสะสม แบงตามประเภทรายงบ พบวางบดำเนินงาน 

ที่มีผลเบิกจายสะสม จำนวน 649,432.90 บาท คิดเปน 72.40 % ของวงเงินงบประมาณรวมที่ไดรับจัดสรร 
(896,980.00 บาท รวมยอดที่ยืมจากกลุมพัฒนาระบบบริหาร) ซึ่งต่ำกวาเปาหมายท่ี กรมอนามัยกำหนด 
(75 % = 672,735.00 บาท) มียอดผูกพัน จำนวน 5,961.50 บาท คิดเปน 0.66 % ของวงเงินงบประมาณรวม
ท่ีไดรับจัดสรร สงผลใหมียอดเงินคงเหลือหลังหักยอดผูกพัน จำนวน 241,585.60 บาท คิดเปน 26.93 % ของ
วงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร (896,980.00 บาท) รายละเอียดตามเอกสารแนบ1 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา - 

5.1 ติดตามผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประกอบดวย 

5.1.1 นโยบายสำคัญ เรงดวน ยุทธศาสตร ภารกิจหลักกรมอนามัย และภารกิจหลักสาย
วิชาการ (Core Function) 
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5.1.1.1 ตัวชี้วัดที่ 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสูการ
เปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 

นายพศิน พิริยหะพันธุ และนางสาวจิราภรณ สุ มติ๊บ รายงานขอมูลสำหรับนำเขาระบบ
รายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือน มิ.ย 65 วาไดดำเนินการนำชุดขอมูลกรอบความรวมมือระหวางประเทศ
ดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของกรมอนามัย พรอมคำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ตาม
มาตรฐานของสพร. กำหนด ข้ึนระบบบัญชีขอมูลภาครัฐของกรมอนามัยเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2   

มติท่ีประชุม รับทราบ 
5.1.1.2 ตัวชี้วัดที่ 1.39 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรม

อนามัยใหสามารถดำเนินงานดานตางประเทศเพ่ือรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย 
นางสาวมนสินี น้ำจันทร รายงานเสนอขอมูลสำหรับนำเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ 

DOC ในเดือน มิ.ย 65 ไดดำเนินการ 2 รายการตามแผน ไดแก (1) รวบรวมผลประเมินสมรรถนะ (Global 
Health Competency Score) ซึ่งประกอบดวย (1.1) ผลคะแนน Post-test ทักษะการใชภาษาและทักษะ
การสื่อสาร  1 และ 2 และ  (1.2) ผลประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM รอบ 5 เดือนหลัง ท้ังนี้ ไดทำเปน
รายงานสรุปเรียบรอยแลว และ (2) รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำเดือน  
มิ.ย 65  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
5.1.1.3 ตัวชี้วัดที่ 1.40 ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานขอมูลความรวมมือระหวาง

ประเทศของกรมอนามัย 
นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ และนางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ รายงานเสนอขอมูลสำหรับนำเขา

ระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือน มิ.ย 65 วาไดดำเนินการตามแผนขับเคลื่อน ไดแก (1) สื่อสาร 
ประชาสัมพันธชองทางการเขาถึงระบบฐานขอมูล และขอความรวมมือคณะกรรมการทำแบบประเมินความพึง
พอใจของระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย  (2) รวบรวม กำกับ ติดตามขอมูล
ความรวมมือระหวางประเทศจากหนวยงานตางๆ ในท่ีประชุมคณะกรรมการความรวมมือดานตางประเทศ กรม
อนามัย ครั้งท่ี 2  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
5.1.2 ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย 

5.1.2.1 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความ
ตอเนื่อง (BCP)  

นางสาวสุพัตรา ทางาม รายงานเสนอขอมูลสำหรับนำเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC 
ในเดือน มิ.ย 65 มี 3 กิจกรรม ไดแก (1) จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน SOP (2) พัฒนา 
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐาน/คูมือการปฏิบัติงาน SOP ท่ีสอดคลองกับการประเมินควบคุม
ภายในและเผยแพรข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน (3) การรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5   

สำหรับเกณฑการประเมินรอบ 5 เดือนหลัง ระดับที่ 4  ขอ 4.2 ทดสอบแผนดำเนินธุรกิจ
อยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของหนวยงาน (จากรอบ 5 เดือนแรก) และใหมีสรุปผลการ
ทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของหนวยงานและภาพถายเปน
หลักฐานเชิงประจักษ คณะทำงานบริหารความตอเนื ่องฯ ไดดำเนินการทดสอบแผน BCP เมื ่อวันที ่ 17 
มิถุนายน 2565 และจัดทำสรุปการดำเนินงานเรียบรอยแลวสามารถดูรายละเอียดไดท่ี  หลักฐานตัวชี้วัดตามคำ
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 >ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุม
ภ า ย ใ น  แ ล ะ แ ผ น ด ำ เ น ิ น ธ ุ ร ก ิ จ อ ย  า ง ต  อ เ น ื ่ อ ง  ( BCP) https://cic.anamai.moph.go.th/web-

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_1/2.1_Report-BCP-170665.pdf
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upload/23xcfa0662ec139 f06b2a8 fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65 /2_1/2 . 1_Report-BCP-
170665.pdf หรือรายละเอียดตามเอกสารแนบ 6  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
5.1.2.2 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงานมี

ชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต 
นางสาวพัทธนันท วังเสนา รายงานเสนอขอมูลสำหรับนำเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ 

DOC ในเดือน มิ.ย 65 วา ในเดือนนี้ มีสื่อใหความรูดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม เรื่องสุดทายคือ 
เรื่อง Health Meditation การฝกจิต สมาธิ สุขภาพ เปนใชสื่อจากชอง You tube หองเรียนแหงความสุข 
Happiness Classroom แชรไปใน Line Group CIC ของหนวยงานพรอมสรุปไวที ่ หนาเว็บไซตเรียบรอย 
พรอมกับใหเจาหนาท่ีใหขอมูลน้ำหนัก รอบเอว เพ่ือใชขอมูลมาทำการวิเคราะหตอไปและนำเสนอผลงานระดับ 
Output ผลผลิต 4.2 เอกสารหลักฐานแสดงบุคลากรในหนวยงานเขารับการตรวจสุขภาพตามสิทธิ โดยจาก
การวิเคราะห ศรป.เขารับบริการตรวจสุขภาพ ถึงรอยละ 100  นำเสนอผลงานระดับ Outcome 5.1 เอกสาร
วิเคราะหการประเมินประสิทธิผลการดำเนินกิจกรรม HWP. ระดับดีเยี่ยม นำเสนอผลงานระดับ Outcome 
5.2 เอกสารหลักฐานแสดงผลลัพธ รอยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ โดย ศรป.มีบุคลากรที่มี BMI 
ปกติเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 4.48 พรอมแจงกำหนดการเปนการย้ำอีกครั้งสำหรับการเขารับตรวจประเมินรอบ 5 
เดือนหลัง ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. เปนตนไป โดยสำนักสงเสริมสุขภาพจะแจงผลคะแนน
การประเมินฯ ในวันท่ี 20 ก.ค.65 และเปดใหอุทธรณคะแนน ระหวางวันท่ี 21-27 ก.ค.65 ประกาศผลคะแนน
อุทธรณในวันท่ี 9 ส.ค.65 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
5.1.2.3 ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ  
นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานเสนอขอมูลผานคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายฯ 

สำหรับนำเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือน มิ.ย 65 วาจะดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผน 
จำนวน 3 กิจกรรม ไดแก (1) กิจกรรมที ่ 5. รายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1)  
ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน และนำขึ้น เว็บไซตหนวยงาน ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน (2) กิจกรรมที่ 6. ประชุม
คณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการ
ประชุมนำขึ้นเว็บไซตหนวยงาน (3) กิจกรรมที่ 7. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ 
และแสดงหลักฐานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนฯ ผานการประชุมประจำเดือนของหนวยงาน นำข้ึน
เว็บไซตของหนวยงาน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 

มติท่ีประชุม รับทราบและอนุมัติตามเสนอ 
5.1.2.4 ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)  
นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย  สอบถามการดำเนินงาน SOP ของเจาหนาที่ในหนวยงานและ

หากปรับปรุงแกไขเสร็จแลว สงใหผูรับผิดชอบภายในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2565 เพ่ือดำเนินการวิเคราะหและลง
เว็บไซตของหนวยงานตอไป สำหรับความรู ของเจาหนาที ่ประจำเดือนนี ้ม ีจำนวน 1 เรื ่องไดแก ของ 
นายพศิน พิริยหะพันธุ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ เรื่อง “การทำหนาที่พิธีกรภาคภาษาอังกฤษ” ซึ่งไดจัด
ประชุมOnline และ Onsite ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ หองประชุมกองกิจกรรมทางกาย โดยมีผูเขารวม
เจาหนาท่ีศรป.และหนวยงานสวนกลางจำนวน ท้ังสิ้น 20  คน ท้ังนี้ไดดำเนินการลงขอมูลองคความรูดังกลาวไว
ท่ี link เรียบรอยแลว พรอมใชงานนำข้ึนเว็บไซตหนวยงาน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_1/2.1_Report-BCP-170665.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_1/2.1_Report-BCP-170665.pdf
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5.1.2.5 ตัวช้ีวัดท่ี 2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

นางสาวปนอนงค เครือซา และนางสาวศิรินันต ทุนทรัพย รายงานเสนอขอมูลสำหรับนำเขา
ระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือน มิ.ย 65 มี 2 กิจกรรม ไดแก 1.มีการติดตาม ความกาวหนาของ
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 2.มีรายงานผลผลิตของกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแลว  
ณ เดือนมิถุนายน 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
5.1.2.6 ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
นางจารุมน บุญสิงห รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.6 ดังนี้

กิจกรรมที่ 1.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตหนวยงาน (Open 
Data Integrity and Transparency – OIT) อยู ระหว างดำเนินการ ม ีกำหนดแลวเสร็จเด ือน ก.ค. 65  
กิจกรรมที่ 2.1 ชี้แจง/สื่อสารแก SH เพื่อทำความเขาใจแบบวัดการรับรูฯ : ยังไมไดดำเนินการเนื่องจากการ
ประเมิน IIT รอบ 5 เดือนหลัง กองจ.จะใหหนวยงานดำเนินการประมาณเดือน ก.ค. 65 กิจกรรมท่ี 3.2 รายงาน
ความกาวหนาการดำเนินงานในการประชุมประจำเดือนของ ศรป. เปาหมาย 4 ครั้ง : ไดรายงานความกาวหนา 
ครั้งที่ 3 ในการประชุม ศรป.ครั้งที่ 9/2565 ลว.28 มิ.ย.65 กิจกรรมที่ 3.3 รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดฯ 
ในระบบ DOC ทุกเดือน : ไดรายงานผลการดำเนินงาน ครั ้งที ่ 3ในระบบ DOC ภายในวันที ่ 10 ก.ค.65 
กิจกรรมที ่ 4.1 ส ื ่อสารและเผยแพรข อมูลความรู บนเว ็บไซต ศรป. และชองทางอื ่นๆ : อยู ระหวาง 
การดำเนินงาน (กำหนดแลวเสร็จในเดือน ก.ค.65) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
5.2 วิเคราะหสถานการณผลการเบิกจาย จากขอ 4.2 เพื่อกำหนดมาตรการ หรือแนวทาง ติดตาม

เรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ 
2565 ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด 

พบวาสถานการณการเบิกจายงบประมาณ ดังท่ีปรากฏในวาระท่ี 4 ขอ 4.2 เดือน มิ.ย. 2565  
กรมอนามัยกำหนดเปาหมายผลการเบิกจายสะสมไวท่ี 75 % คิดเปนเงินจำนวน 672,735.00 บาท ของวงเงิน
งบประมาณภาพรวม (รวมยืม กพร.) จำนวน 896,980.00 บาท หากพิจารณาจากงบประมาณท่ีไดรับโอนท้ังสิ้น
จำนวน 670,855.00 บาท หักยอดเบิกจายสะสมจำนวน 649,432.90 บาท หักกันเงินPO จำนวน 5,961.50 บาท 
หักกันเงินเดือนพนักงานขับรถยนตเดือน ก.ค. จำนวน 12,480.00 บาท ดังนั้นเงินคงเหลือหลังกันสำหรับ
ดำเนินงานในไตรมาส 3 จำนวน 2,980.60 บาท คณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายฯ จึงเสนอมาตรการ
เรงรัดการเบิกจาย ดังนี้ (1) ผูบริหาร กำกับ ติดตามเรงรัดใหผูรับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว
ผานการประชุมประจำเดือนของหนวยงาน (2). จัดทำแผนการเบิกจายรายไตรมาสใหผานเกณฑที่กรมอนามัย
กำหนด /ปรับแผนการดำเนินงานตามรอบไตรมาสและปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมใหสอดคลองกับ
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (3) กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา เรงรัดผูรับชอบ
หลักดำเนินการจัดทำอนุมัติจัด สงตอใหงานการเงินดำเนินการยืมเงินลงคลัง เพ่ือตัดยอดเบิกจายภายในเดือนท่ี
กำหนดตามแผน (4) กรณีเงินงบประมาณดำเนินงานไมเพียงพอสำหรับการดำเนินงานใหเปนไปตามแผน หรือ
ระหวางรอรับเงินโอนจัดสรรงบประมาณในสวนที่เหลือ ใหบริหารจัดการโดยการขอยืมเงินงบประมาณจาก
หนวยงานอ่ืน หรือบริหารจัดการดวยเงินทดรองราชการประจำหนวยงาน 

มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบใหดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการใหยอดเบิกจายใกลเคียงกับ
เปาหมายของกรมอนามัยมากท่ีสุด 
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ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  

6.1 ผลการคัดเลือกหนวยงานคุณธรรม กรมอนามัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ แจงวา ศรป. ไดรับเกียรติบัตรหนวยงานคุณธรรม ซ่ึง

กำหนดเขารับเกียรติบัตรในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2565  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
6.2 การมอบนโยบายดานการพัฒนาตนเอง  
ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กำหนดใหขาราชการ พนักงานราชการ ทุกคน จัดหา

หลักสูตรอบรมออนไลน ที่ตนเองสนใจ เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติราชการ ผานระบบอิเล็กทรอนกิส 
(e - Learning). ของสำนักงาน ก.พ. .จำนวน 2 หลักสูตร  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
6.3 ปฏิทินกิจกรรมประชุม อบรม ตามแผนปฏิบัติการฯ 
นางสาวปนอนงค เครือซา แจงกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร ความรวมมือ

ระหวางประเทศ กรมอนามัย ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 20 -21 กรกฎาคม 2565 และกิจกรรมประชุมเตรียมการ
สำหรับการประชุมความรวมมือทวิภาคีไทย-ลาว ในวันท่ี 26 กรกฎาคม 2565  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
6.4 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
นางสาวสมประสงค ภาผล  รายงานวาคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ ไดจัดทำรายงานฯ โดยมีกิจกรรมที่ขับเคลื่อนตามแผนฯ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ไดแก (1) 
กิจกรรมที่ 9 รายงานผลการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตฯ (2) กิจกรรมที่ 14 โครงการสงเสริมคานิยม ความ
ผูกพัน และวัฒนธรรมองคกร รายละเอียดตามเอกสารแนบ 11 

6.5 การสอบภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรกรมอนามัย 
นางสาวมนสินี น้ำจันทร  รายงานวา ระหวางวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2565 ไดจัดการทดสอบ

ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรกรมอนามัย (จำนวน 5 รอบ) ณ หองประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 
กรมอนามัย เรียบรอยแลว โดยมีผู เขารวมการทดสอบฯ จำนวน 130 คน จาก 15 หนวยงาน ไดแก กอง
แผนงาน กองการเจาหนาที่ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ กองสงเสริม
ความรอบรูและสื่อสารสุขภาพ กองหองปฏิบัติการสาธารณสุข สถาบันปณณทัต สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แหงชาติ สำนักโภชนาการ สำนักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ สำนักทันตสาธารณสุข สำนักสงเสริมสุขภาพ 
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ สำนักอนามัยผูสูงอายุ และสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ผลการทดสอบจะสง
ใหผูเขารวมการทดสอบฯ เปนรายบุคคลทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ในระหวางวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2565 
และสรุปผลในภาพรวมเพ่ือนำเสนอผูบริหารตอไป 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.6 กิจกรรมการยกยอง เชิดชูบุคคลท่ีทำความดี 
นางจารุมน บุญสิงห แจงที่ประชุมทราบ ตามที่ชมรมจริยธรรม ศรป. ไดจัดทำแฟม “บันทึกความดี” 

เพื่อใหบุคลากร ศรป. รวมกันบันทึกความดีของเพื่อนรวมงานภายในหนวยงานที่ไดพบเห็น หากชื่อบุคคลใดมี
จำนวนมากที่สุดในเดือนนั้นก็จะไดรับการประกาศชื่อในการประชุมประจำเดือนของ ศรป. เปน “บุคคลที่ทำ
ความดีประจำเดือน” พรอมทั้งไดรับของที่ระลึกจากผูอำนวยการ สำหรับเดือนมิถุนายน 2565 เปนการ 
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ประกาศยกยองชื่นชมบุคคลที่ทำความดีและไดรับการกลาวถึงมากที่สุด ไดแก นางสาวมนสินี น้ำจันทร โดย
นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ ไดมอบของท่ีระลึก เปนขวัญและกำลังใจในการทำความดีตอไป 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา 14.00 น. 
 
 

ผูจดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค ภาผล 
นักจัดการงานท่ัวไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ทางาม 
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานอำนวยการ 
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