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รายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี6/2565 

ในวันท่ี 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น – 14.00 น. 

ณ หองประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ อาคาร 6 ช้ัน 4 

ผูมาประชุม 

1. นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ  ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ      ประธาน 

2. นางจารุมน บุญสิงห   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

3. นางสาวปนอนงค เครือซา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                        

4. 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 การประชุมกรมอนามัยครั้งท่ี 6/2565 ในวันท่ี 8 มีนาคม 2565 ณ หองประชุมกําธร สุวรรณกิจ  

มีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) อธิบดีกรมอนามัย ประธานการประชุม แจงใหท่ีประชุมทราบดังนี้ 

- การจัดกิจกรรมวันสถาปนากรมอนามัย และการคัดเลือกคนดีศรีอนามัย มี 3 ขอคิด ดังนี้ 1) 

3 หัว ไดแก หัวคิด หัวโขน หัวใจ 2) 3 ค. ไดแก ครองตน ครองคน ครองงาน และ 3) 3 ส. ไดแก สืบ ศาสตร 

สงทอด โดยขอใหนําขอคิดดังกลาวฯ มาดําเนินงานและถายทอดตอไป 

- หนวยงานเตรียมสื่อสาร ประชาสัมพันธ 3 วัน ในชวงเดือนเมษายน 2565 ในสวนท่ีเก่ียวของ

กับงานกรมอนามัย ไดแก วันอนามัยโลก วันสงกรานต วันผูสูงอายุ 

(2) ผูอํานวยการกองคลัง รายงานภาพรวมผลการเบิกจายงบประมาณ ขอมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 

2565 จากระบบ GFMIS มติท่ีประชุม ทุกหนวยงานตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณ และเรงใชจาย

งบประมาณใหไดอยางนอย 50% สวนการกอสรางหากไมทัน ตองแจงกองคลังลวงหนา 

(3) เลขานุการกรม ชี้แจงการสื่อสารภายในกรมอนามัย ผาน 7 ชองทาง ประกอบดวย หนังสือเวียน 

เสียงตามสาย เว็บไซต Facebook บอรดประชาสัมพันธ โทรศัพท E – mail โดยขอความรวมมือหนวยงาน 

ห า ก มี กิ จ ก ร ร ม ส าม า ร ถส ง รู ป ภ า พ กิ จ ก ร ร ม พ ร อ ม คํ า บ ร ร ย า ย  ห รื อ ลิ ง ค เ พ จ  ผ า น เ ว็ บ ไ ซ ต 

https://dlink.me/6Wos7 หรือสแกน QR CODE เพ่ือนําข้ึนหนาเว็บเพจกรมอนามัย ในการสื่อสาร 

https://dlink.me/6Wos7
https://dlink.me/6Wos7
https://dlink.me/6Wos7
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ประชาสัมพันธกิจกรรมของกรมอนามัย และชวยกด LIKE กดแชร กดติดตาม และเพ่ิมเพ่ือน เพ่ือสรางการรับรู

และเผยแพรผลการดําเนินงานในภาพรวมตอไป 

(4) ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี นําเสนอมาตรการ Work From Home และแนวทางการปฏิบัติ

เม่ือมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สําหรับบุคลากรกรมอนามัย โดยแบงเปนพฤติกรรมเสี่ยงต่ํา 

เสียงปานกลาง เสี่ยงสูง และเสี่ยงสูงสุด รวมถึงจํานวนการรับวัคซีน ซ่ึงท่ีประชุมเห็นวา ควรปรับแยกพฤติกรรม

เสี่ยงต่ํา กับเสี่ยงสูง ใหสอดคลองกับมาตรการของกรมการแพทย เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2565 และตามหนังสือสั่ง

การของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กําหนดใหหนวยงานสวนกลาง Work From Home รอยละ 50 

จึงควรกําหนดเปนมาตรการของกรมอนามัยตอไป ท้ังนี้ ประธานการประชุม ใหกองการเจาหนาท่ีกําหนด

แนวทางมาตรการ Work From Home ใหชัดเจน และใหปรับมาตรการตามขอเสนอ พรอมท้ังแจงเวียนอีก

ครั้ง 

(5) เลขานุการกรม แจงวา กรมอนามัยไดรับโลประกาศเกียรติคุณ การสื่อสารขอมูลขาวสารดีเดน 5 ป

ซอน (โลทอง) เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2564 จากสํานักนายกรัฐมนตรี 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี

5/2565  เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2565  

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  - ไมมี- 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ   

4.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการเบิกจายงบประมาณศูนยความรวมมือระหวางประเทศ

ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2565 งบดําเนินงาน ผานระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย 

(Department Operation Center : DOC)  

นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย รายงานวาไดดําเนินการ 

(1) เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2565 บันทึกผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบดําเนินงาน จํานวน 6 โครงการ ซ่ึงมีผลเบิกจายสะสม จํานวน 

537,060.35 บาท คิดเปนรอยละ 60.72 ของฐานวงเงินงบประมาณภาพรวม (1,008,500 บาท*ยืมกองการ

เจาหนาท่ี.และกลุมพัฒนาระบบบริหาร) เขาสูระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department 

Operation Center : DOC) พรอมเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงานเรียบรอยแลว) รายละเอียดตามดาวน

โหลด   

(2) แจงสถานะผลการดําเนินงานตามแผนฯ เคลื่อนไหว ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 มีผลการเบิกจาย

สะสมจํานวน 578,560.35 บาท คิดเปนรอยละ 65.41 ของวงเงินงบประมาณภาพรวมท่ีไดรับจัดสรรท้ังป 

(884,000 บาท)  

(3) แจงวงเงินงบประมาณท่ีหนวยงานไดรับโอนจากกรมอนามัยเพ่ือใชดําเนินงานตามแผนฯ ในไตร

มาสท่ี 3 จํานวน 216,125 บาท ซ่ึงจํานวนเงินท่ีรับจัดสรรต่ํากวาแผนท่ีวางแผน เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงาน

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/pay2565/pay2565-Mar2022.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/pay2565/pay2565-Mar2022.pdf
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ใหสอดคลองกับแผนฯ หนวยงานจึงมีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2565 ประจํารอบไตร

มาสท่ี 2 เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2565 รายละเอียดตาม ดาวนโหลด  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.2 รายงานสถานการณ ผลการเบิกจายงบประมาณ งบดําเนินงานศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

(ขอมูล 31 มีนาคม 2565) 

นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานวา ผลการเบิกจายสะสม แบงตามประเภทรายงบ พบวามีเฉพาะ 

งบดําเนินงาน ท่ีมีผลเบิกจายสะสม จํานวน 579,829.35 บาท คิดเปน 64.64  % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ี

ไดรับจัดสรร (896,980.00 บาท รับรูยอดรวมท่ียืมจากกลุมพัฒนาระบบบริหาร) ซ่ึงสูงกวาเปาหมายท่ีกรม

อนามัยกําหนด (442,250.00 บาท=50%) มียอดผูกพัน จํานวน 8,161.25 บาท คิดเปน 0.91 % ของวงเงิน

งบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร สงผลใหมียอดเงินคงเหลือหลังหักยอดผูกพัน จํานวน 308,989.40 บาท คิดเปน

34.45  % 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 

434,960.05บาท คิดเปน 48.49 % 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  แจงคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก มีผลคะแนนฯอยูท่ี 5/5 คะแนน และ

รายงานขอมูลสําหรับนําเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC วาไดจัดทํา (1) ผลการทบทวนการวิเคราะห

สถานการณของตัวชี้วัดของชุดขอมูล (Data set) และความรูท่ีนํารายการขอมูลมาใชประโยชน (2) ผลการ

ทบทวนวิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (3) ผลการทบทวนทําเนียบผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน

เสีย (4) เอกสารทบทวนมาตรการ/ประเด็นความรู/แนวทางการดําเนินงาน (5) ผลการทบทวนการขับเคลื่อน

การดําเนินงานระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) (6) เอกสารทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของ

ระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) และ (7) รายงานการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตาม 

คํารับรองฯ ประจําเดือน  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.1.2 ตัวชี้วัดท่ี 1.39 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรม

อนามัยใหสามารถดําเนินงานดานตางประเทศเพ่ือรองรับการดําเนินงานสุขภาพโลกของไทย 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/action-plan/improve-the-action-plan65-4.pdf
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นางสาวมนสินี น้ําจันทร แจงคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก มีผลคะแนนฯอยูท่ี 5/5 คะแนน และรายงานวาในเดือน มีนาคม 

2565 ไดดําเนินการท้ังหมด 4 กิจกรรม ไดแก (1) วิเคราะหสถานการณของตัวชี้วัด - โดยไดจัดทําผลการ

วิเคราะหสถานการณของตัวชี้วัดของรอบ 5 เดือนแรกท่ีผานมา (2) กําหนดมาตรการและประเด็นความรูท่ี

ใหแกผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัด - โดยมีการทบทวนมาตรการและ

ประเด็นความรูท่ีใหแกผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย (3) จัดทําแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัด - โดย

มีการทบทวนแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานสําหรับรอบ 5 เดือนหลัง และ (4) รายงานการติดตามการ

ดําเนินงานตามคํารับรองฯ ประจําเดือน มีนาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.1.3 ตัวชี้วัดท่ี 1.40 ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูลความรวมมือระหวาง

ประเทศของกรมอนามัย 

นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ และนางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ แจงคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก มีผลคะแนนฯอยูท่ี 5/5 คะแนน 

และรายงานขอมูลสําหรับนําเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC วาไดจัดทํา (1) ผลการวิเคราะห

สถานการณของตัวชี้วัด และความรูท่ีนํามาใชประกอบการวิเคราะห (2) ผลการวิเคราะหผูรับบริการและ ผูมี

สวนไดสวนเสียเพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัด (3) ทําเนียบผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย (4) มาตรการเพ่ือการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัดท่ีสอดคลองกับกลยุทธ PIRAB (5) ประเด็นความรูท่ีใหแกผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสีย เพ่ือการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัด (6) แผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัด และ (7) 

รายงานการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ประจําเดือน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2 ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย 

5.1.2.1 ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความ

ตอเนื่อง (BCP)  

นางสาวสุพัตรา ทางาม แจงคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก มีผลคะแนนฯอยูท่ี 5/5 คะแนน และรายงานเสนอขอมูลสําหรับ

นําเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC รอบ 5 เดือนหลัง ไดแก (1) ผลการวิเคราะหสถานการณของตัวชี้วัด 

(2) กําหนดมาตรการ และประเด็นความรูท่ีใหแกผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียใหสอดคลองกับ PIRAB (3) 

แผน/ผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและรายงานการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯประจําเดือน  

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5  

นางจารุมน บุญสิงห รายงานวาสําหรับเกณฑการประเมินรอบ 5 เดือนหลัง ขอ 1.3 กําหนดใหมี

เอกสารสรุปการสื่อสารแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของหนวยงาน 

และภาพถายเปนหลักฐานเชิงประจักษ ตามเอกสารแนบ 4 (ใสไฟล PDF ในรายการขอมูลท่ีนํามาใชท่ีระบบ

DOCรายงานคํารับรองการปฏิบัติราชการ) ท้ังนี้ นางสาวสุพัตรา ทางาม และนางจารุมน บุญสิงห ไดสื่อสารแผน

ดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของ ศรป.ในเวทีการประชุมศูนยความรวมมือ
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ระหวางประเทศประจําเดือน ครั้งท่ี 6/2565 เม่ือวันท่ี 31 มี.ค. 65 โดยมีบุคลากรของ ศรป. เขารวมประชุม

ครบทุกคน ซ่ึงเปนองคประกอบของคณะทํางานบริหารความตอเนื่องของ ศรป. โดยมี ผอ.ศรป. ในฐานะ

ประธานคณะทํางาน เปนประธานการประชุมดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 

แผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องสําหรับการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (Business Continuity 

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

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

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

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.2 ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางานมี

ชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

นางสาวพัทธนันท วังเสนา รายงานวา ตัวชี้วัดท่ี 2.2 มีผลคะแนนในรอบ 5 เดือนแรก ได 4.20 คะแนน 

สืบเนื่องมาจาก ไมไดรับคะแนนเพ่ิมในการขออุทธรณ คะแนน HWP.และ 5ส. อีกท้ัง คาBMI ของบุคลากรเม่ือ

เทียบกับป 64 นอยลง สงผลใหคะแนนตัวชี้วัดนั้นไมไดเต็ม5 ในรอบ 5 เดือนหลัง จึงไดมีการทบทวนการ

ดําเนินงาน รอบ 5 เดือนแรก เพ่ือปรับแผนปฏิบัติการและมีบางกิจกรรมท่ีมีเพ่ิมข้ึนมา เชน กิจกรรมกาวทาใจ 

Season 4 ผูบริหารหนวยงาน ไดสรางบรรยากาศและกระตุนเจาหนาท่ีทุกคนใหมีสวนรวม โดยมีรางวัลจูงใจ

คือนาฬิกาสมารทวอทช (Smart Watch) ใหแกผูท่ีสงผลกิจกรรมทางกาย ออกกําลังกาย ท่ีมีแตมมากท่ีสุด ซ่ึง

ประกาศผลเม่ือสิ้นสุดโครงการในวันท่ี  11 พ.ค. 2565 ดําเนินการทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการพัฒนา

สถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทํางาน (Healthy Workplace 

Happy for Life)ประจําป พ.ศ. 2565 ท้ังนี้คณะทํางานพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยูฯ ของศรป. ขอเสนอ

ขอมูลรายงานตัวชี้วัดรอบ 5 เดือนหลังเพ่ือนําเขาระบบ DOC ภายใน10 เม.ย. 65 ตามท่ีเจาภาพตัวชี้วัด

กําหนด ประกอบดวย  

ระดับท่ี 1 Assessment การทบทวนการดําเนินงานของ 5 เดือนแรกเพ่ือปรับแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้  

1.1) ผลการวิเคราะหสถานการณสถานรอบ 5 เดือนแรก ผลผลิต/ผลลัพธของการดําเนินงานและ

ความรูท่ีนํามาใชประกอบการวิเคราะห (1.1.1) ผลการวิเคราะหท่ีทํางานนาอยูนาทํางานฯ (1.1.2) ผลการ

วิเคราะหสถานการณสุขภาพ (1.1.3) ผลการวิเคราะหสถานการณขอมูลคุณภาพชีวิตของบุคลากร 1.2) ผลการ

วิเคราะหผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียฯ 1.3) ทําเนียบผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียฯ  

ระดับท่ี 2 Advocacy/Intervention 2.1.ทบทวนมาตรการ PIRAB 2.2ประเด็นความรูใหแก

ผูรับบริการ  

ระดับท่ี 3. Management and Governance มีการทบทวนและจัดทําแผนการพัฒนาสถานท่ีทํางาน 

นาอยูฯ มีการติดตามประเมินผล มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP 3.1) แผนปฏิบัติการฉบับปรับปรุง 3.2) มี

รายงานการติดตามตัวชี้วัดทุกเดือน 3.3) มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP  

และในการประเมินตัวชี้วัดระดับ 5 Outcome นั้นใหใชกิจกรรม HWP.ระดับดีมาก คือ กิจกรรมการ

ประเมินภาวะโภชนาการและกิจกรรมทางกาย/ออกกําลังกาย รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.1/BCP65.pdf
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5.1.2.3 ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ  

นางสาวสมประสงค ภาผล แจงคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก มีผลคะแนนฯอยูท่ี 5/5 คะแนน และคณะกรรมการ

ติดตามเรงรัดการเบิกจายฯ ขอเสนอขอมูลเพ่ือนําเขาระบบ DOC ภายใน10 เม.ย. 65 ตามท่ีเจาภาพตัวชี้วัด

กําหนด ไดแก (1) ระดับท่ี 1 Assessment วิเคราะหสถานการณผลการเบิกจายงบประมาณ (ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 3 ปยอนหลัง และ5เดือนท่ีผานมาของปงบประมาณ2565 และกําหนดองคความรูท่ีนํามาใชในการ

เบิกจายงบประมาณ (2) ระดับท่ี 2 Advocacy/Intervention กําหนดมาตรการเพ่ือการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานเบิกจายงบประมาณ และประกาศเปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงาน ใชแนวทาง PIRAB บาง

ตัว และมีประเด็นความรูท่ีสื่อสารใหกับบุคลากรภายในหนวยงาน หรือผูมีสวนไดสวนเสีย (3) ระดับท่ี 3 

Management and Governance จัดทําแผนการขับเคลื่อนมาตรการ (4) ทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (5) ทบทวน SOP การเบิกจาย

งบประมาณ (6) สื่อสารประเด็นความรูภายใตมาตรการท่ีกําหนดใหแกบุคลากรในหนวยงานรวมรับรู (7) 

รายงานการติดตามการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 

ประจําป พ.ศ. 2565 รอบ5เดือนหลัง ครั้งท่ี 1 เดือนมี.ค.65 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 

มติท่ีประชุม รับทราบและอนุมัติตามท่ีคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายฯเสนอ 

5.1.2.4 ตัวชี้วัดท่ี 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)  

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย แจงคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก มีผลคะแนนฯอยูท่ี 5/5 คะแนน และรายงานความคืบหนา

ของการดําเนินการการเตรียมตัวการเขารวมประกวดผลงาน Go Aboard Flow โดยผูรับผิดชอบไดบรรยายใน

การจัดทํารูปแบบชุดขอมูลความรูท่ีเก่ียวของกับการเดินทางไปราชการ ณ ตางประเทศในรูปแบบFlow Chart

ใหม ในชวงการแพรระบาดของCOVID-19ผานเว็บไซตของศูนยความรวมมือระหวางประเทศแตยังตองมีการ

ปรับปรุงใหมีสิทธิภาพข้ึนตอไป อีกท้ังเพ่ือใหเจาหนาท่ีในหนวยงานรับทราบและใหขอเสนอแนะของการจัด

ความรูชุดนี้ตอไป  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.5 ตัวชี้วัดท่ี 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นางสาวปนอนงค เครือซา และนางสาวศิรินันต ทุนทรัพย แจงคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก มีผลคะแนนฯอยูท่ี 4.2/5 

คะแนน และนําเสนอขอมูลสําหรับนําเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC 5 เดือนหลัง ไดแก (1) รายงาน

การวิเคราะหชองวาง (GAP) ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน รอบ 6 เดือนแรก  

ท่ีทําใหการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.2565 ไมบรรลุเปาหมาย (2) กําหนดมาตรการเพ่ือการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โดยใชกลยุทธ PIRAB เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนฯ (3) 

แผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง  (4) ผลการดําเนินงานตามแผน และผลการประชุม 

อบรม สัมมนาของหนวยงาน ในไตรมาสท่ี 3 และมีการรายงานผลผลิตของกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการใน

ระบบ DOC4.0 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 
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7 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.6 ตัวชี้วัดท่ี 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

นา งจ า รุ มน  บุ ญสิ ง ห  ปฏิ บั ติ ห น า ท่ี หั ว หน า กลุ ม วิ เ ท ศสั ม พั น ธ  แ ล ะ  น า งส า ว มน สิ นี  

น้ําจันทร นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ ไดแจงคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก คือ 5 คะแนน และรายงานวาการดําเนินงานกิจกรรมใน

รอบ 5 เดือนแรกเปนตามแผนการขับเคลื่อนครบทุกกิจกรรม สําหรับผลการดําเนินงานกิจกรรมในเดือนมีนาคม 

2565 ดําเนินการดังนี้ 

1) สื่อสารแจงเวียนใหบุคลากร ศรป. รับทราบผลการประเมินการรับรูของหนวยงานตามแบบวัดการ

รับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) เปนการ

ประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในท่ีมีตอหนวยงานตนเอง รายละเอียดตามเอกสารแนบ10 

2) กําหนดจัดประชุมทีมผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 2.6 ในวันท่ี 4 เมษายน 2565 เพ่ือวิเคราะห ทบทวน

สถานการณปญหาการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของศูนยความรวมมือระหวางประเทศและ 

วิเคราะห Gap จากผลการประเมินการรับรู IIT ของ ศรป. ซ่ึงจะนําสรุปการประชุมข้ึนเว็บไซต ศรป. ตอไป 

3) สําหรับการขับเคลื่อนตัวชี้วัดท่ี 2.6 รอบ 5 เดือนหลัง เกณฑการประเมินระดับท่ี 1-3 จะประเมินใน

รูปแบบเดียวกับ 5 เดือนแรก ดังนี้  (3.1) มีรายงานการประชุมวิเคราะหทบทวนสถานการณ (3.2) มีรายงานผล

การวิเคราะห Gap (3.3) มีมาตรการ รอบ 5 เดือนหลัง และเอกสารสรุปประเด็นความรูแก C/SH (3.4) มี

แผนการขับเคลื่อน และรายงานการกํากับติดตามตัวชี้วัด นําข้ึนเว็บภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป 

4) เกณฑการประเมินในระดับท่ี 4 : Output มีผลผลิตตามแผนการดําเนินงานและมาตรการท่ีกําหนด 

รอยละของผลการดําเนินงานตามแผนรอบ 5 เดือนหลัง 

5) เกณฑการประเมินในระดับท่ี 5 : Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด (5.1) ประเมินการเปดเผยขอมูล

สาธารณะบนเว็บไซตของหนวยงานตามหลักเกณฑ OIT (คาน้ําหนักรอยละ 70) (5.2) ประเมินระดับการรับรู

การดําเนินงานคุณธรรมความโปรงใสของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน IIT ของหนวยงาน (คาน้ําหนักรอยละ 30) 

ท้ังนี้ จะรายงานผลการดําเนินงานในระบบ DOC ภายในเวลาท่ีกําหนดตอไป 

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

ไดรับโอนในมือจํานวนท้ังสิ้น 670,855.00 บาท หักยอดเบิกจายสะสมจํานวน 579,829.35 บาท หักกันเงินPO 

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

เงินคงเหลือสําหรับดําเนินงานในไตรมาส 3 จํานวน 32,944.40 บาท กรณีเงินไมเพียงพอสําหรับดําเนิน

กิจกรรมตามแผนฯ คณะกรรมการฯเสนอใหบริหารจัดการดําเนินกิจกรรมโดยใชเงินทดรองราชการของ

หนวยงานไปพลางกอนภายใตวงเงินคงเหลือ 94,110.00 บาท 

มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบใหดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการใหยอดเบิกจายใกลเคียงกับ

เปาหมายของกรมอนามัยมากท่ีสุด 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  

6.1 รายงานผลการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยองคกร (COVID Free setting) 

สําหรับ สํานักงานและองคกรของหนวยงานภายในกรมอนามัย โดยกรมอนามัยจะสุมประเมินรับรองการปฏิบัติ

ตามมาตรการในชวงเดือน มี.ค. 65 

นางสาวสมประสงค ภาผล นักจัดการงานท่ัวไป รายงานวางานการเจาหนาท่ีศรป.ไดดําเนินการ

ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยองคกร (COVID Free Setting) สําหรับองคกรเรียบรอย

แลว และไดรับใบประกาศรับรองผานเกณฑมาตรฐานฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 11 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.2 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ปองกันการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ศูนยความ

รวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6เดือนแรก 

นางสาวสมประสงค ภาผล นักจัดการงานท่ัวไป รายงานวาคณะทํางานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนย

ความรวมมือระหวางประเทศ ไดจัดทํารายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ปองกันการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรม ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6เดือนแรก

และสงกองการเจาหนาท่ีภายในวันท่ี 31 มี.ค. 2565 เรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 12 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.3 วิเคราะหผลการประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) และการ

ประเมินสุขภาวะ องคกรภาครัฐ (Happy Public Organization Index: HPI) ประจําป 2565 โดยใชขอมูล

จากระบบท่ีปดรับการตอบแบบประเมินเม่ือวันท่ี 28 ก.พ.65 

นางสาวสมประสงค ภาผล นักจัดการงานท่ัวไป รายงานวาคณะทํางานการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู 

นาทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวิต ความสุขของคนทํางาน (Healthy Workplace Happy for Life) ฯ ได

จัดทํารายงานวิเคราะหผลการประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) และการ

ประเมินสุขภาวะ องคกรภาครัฐ (Happy Public Organization Index: HPI) ประจําป 2565 รายละเอียด

ตามเอกสารแนบ 13 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.4 ทบทวนแนวทางปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ี ศรป. ใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติสําหรับ

บุคลากรกรมอนามัย ท่ีสัมผัสติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับลาสุด ท่ีสธ 0902.05/ว2005 ลงวันท่ี 18 มี.ค. 65 
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ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติสําหรับบุคลากรศูนยความ

รวมมือระหวางประเทศ ในการปฏิบัติงานท้ังในและนอกสถานท่ีตั้งและการปฏิบัติตนกรณีพบเชื้อ ใหสอดคลอง

กับมาตรการกรมอนามัยลาสุด โดยกําหนดใหทุกคนตองแสดงผลตรวจATK ท่ีไมพบเชื้อ กอนเขาปฏิบัติงานทุก

ครั้ง เม่ือกลับจากพ้ืนท่ีเสี่ยงหรือพ้ืนท่ีตางจังหวัด รวมถึงสังเกตอาการตนเองหากไมพบเชื้อใหมาปฏิบัติงาน

ตามปกติ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 14 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ปดประชุมเวลา 14.00 น. 

 

 

ผูจดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค ภาผล 

นักจัดการงานท่ัวไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ทางาม 

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานอํานวยการ 



1 

รายงานกํากับติดตามผลการดําเนินงาน 

ตามแผนขับเคล่ือนการดําเนินงานตัวช้ีวัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ  

ประจําป พ.ศ. 2565 (รอบ5เดือนหลัง) 

ครั้งท่ี 1 ประจําเดือน มีนาคม 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
Textbox
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


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 ไดดําเนินการ สื่อสารประเด็นความรูภายใต

มาตรการท่ีกําหนดแกบุคลากรในหนวยงานรวมรับรู ผาน

ประกาศศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย 

ลงวันท่ี 31 มี.ค. 65 พรอมเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงาน

รายละเอียดตาม คลิกดาวนโหลด .และผานการ

ประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี 6/2565 

เม่ือวันท่ี 31 มี.ค.65 วาระท่ี 5.1.2.3 ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอย

ละของการเบิกจายงบประมาณ รายละเอียดตาม  

คลิกดาวนโหลด ซ่ึงสื่อสารประเด็นความรูจํานวน 3 

ประเด็น ไดแก (1) แนวทางในการดําเนินการเบิกจาย

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใตมาตรการสรางการมีสวน

รวม (2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน  Standard 

Operating Procedure ( SOP) กระบวนการเบิกจาย

งบประมาณ (ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจาย

งบประมาณ) ฉบับแกไขครั้งท่ี 1 วันท่ี 18 ก.พ. 65 

ภายใตมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ

รายจายประจําป (3) แผนปฏิบัติงานและการใชจาย

งบประมาณศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจําป 

พ.ศ. 2565 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ภายใตมาตรการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานรอยละของการเบิกจาย

งบประมาณ 

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 (update 16 มี.ค. 65).

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/th/cicmeeting65
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


3 

ช่ือกิจกรรม 
เปาหมาย

ตามแผน 

ระยะเวลา

ตามแผน 
ผลการดําเนินงาน /หลักฐาน/URL 

เว็บไซตหนวยงาน ภายใน

วันท่ี 20 ของทุกเดือน 

6. ประชุมคณะกรรมการ

ติดตามเรงรัดการเบิกจาย

งบประมาณ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

และรายงานผลการประชุม

นําข้ึนเว็บไซตหนวยงาน  

5 ครั้ง 1 มี.ค. – 31 

ก.ค. 65 

 

ครั้งท่ี1  มี.ค. 65 ไดดําเนินการจัดทํารายงานการ

ประชุมคณะทํางานติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 

(update 16 มี.ค. 65). รายละเอียดตาม คลิกดาวน

โหลด . 

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 โดย ศรป. 

ไดกําหนดกิจกรรมในแผนฯไว รวม 7 กิจกรรม และ

ดําเนินงานแลวเสร็จไดตามแผนท่ีวางไวทุกกิจกรรม 

รายละเอียดตามเอกสารแนบหลักฐานกิจกรรมท่ี 7 หรือ  

 คลิกดาวนโหลด . 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางแผนขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัดการเบิกจายงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2565 (รอบ5เดือน

หลัง) ขางตน พบวาในเดือนมีนาคม 2565 ศรป. ไดกําหนดกิจกรรมในแผนฯไว รวม 7 กิจกรรม และดําเนินงานแลว

เสร็จไดตามแผนท่ีวางไวทุกกิจกรรม  

จัดทําโดย 

คณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย 

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=89703&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26018
https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565
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11-03-22

หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
บันทึก ท่ี สธ ..............................................................   ลงวันท่ี ..................................................

แผน

(1)

ผล 

(2)

1.แผนงานบรูณาการพฒันา

ศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ

1.แผนงานบรูณาการ

พฒันาศกัยภาพคนตลอด

ชว่งชวีติ
1.โครงการบรหิารจดัการหนว่ยงาน       254,300.00       117,029.30     137,270.70                   -   1.โครงการบรหิารจดัการหนว่ยงาน      254,300.00 

1.1. จา้งพนักงานขับรถยนตร์าชการ 1 คน 1 คน         149,760.00 74,880.00         74,880.00                        -   1.1. จา้งพนักงานขับรถยนต์

ราชการ

1 คน 149,760.00       

1.2 จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร จา้ง

ซอ่มแซมครุภัณฑ ์ส านักงาน อปุกรณ์

คอมพวิเตอร ์ซอ่มยานพาหนะ คา่ผา่น

ทางพเิศษ จา้งแปลเอกสาร

6 งาน 6 งาน           30,000.00            8,021.10         21,978.90                  -   1.2 จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร 

จา้งซอ่มแซมครุภัณฑ ์

ส านักงาน อปุกรณ์คอมพวิเตอร์

 ซอ่มยานพาหนะ คา่ผา่นทาง

พเิศษ จา้งแปลเอกสาร

6 งาน 30,000.00         

1.2.1 จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร 1 ปี 1 ปี           15,000.00            6,838.75           8,161.25                  -   1.2.1 จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร 1 ปี 15,000.00         

1.2.2 จา้งซอ่มแซมครุภัณฑ ์ส านักงาน 1 ปี 1 ปี           10,000.00         10,000.00                  -   1.2.2 จา้งซอ่มแซมครุภัณฑ ์

ส านักงาน

1 ปี 10,000.00         

1.2.3 จา้งซอ่มอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ 1 ปี 1 ปี                      -                    -   1.2.3 จา้งซอ่มอปุกรณ์

คอมพวิเตอร์

1 ปี -                  

1.2.4 จา้งซอ่มยานพาหนะ (รวมพรบ.) 1 ปี 1 ปี             5,000.00            1,182.35           3,817.65                  -   1.2.4 จา้งซอ่มยานพาหนะ 

(รวมพรบ.)

1 ปี 5,000.00          

1.3 จัดซือ้วสัดสุ านักงานเพือ่ใช ้

ด าเนนิงานภายในหน่วยงานและโครงการ

อบรม/ประชมุของหน่วยงาน ( คา่

หนังสอืพมิพ,์ วสัดสุ านักงาน+ วสัดุ

คอมพวิเตอร,์ คา่น ้าบรโิภค, คา่น ้ามัน

เชือ้เพลงิ)

4 งาน 4 งาน           31,720.00            8,160.20         23,559.80                  -   1.3 จัดซือ้วสัดสุ านักงานเพือ่

ใชด้ าเนนิงานภายในหน่วยงาน

และโครงการอบรม/ประชมุ

ของหน่วยงาน ( คา่

หนังสอืพมิพ,์ วสัดสุ านักงาน+ 

วสัดคุอมพวิเตอร,์ คา่น ้าบรโิภค

, คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ)

4 งาน 31,720.00         

1.3.1. คา่วสัดสุ านักงาน+วสัดุ

คอมพวิเตอร์

1 ปี 1 ปี           15,000.00         15,000.00                  -   1.3.1. คา่วสัดสุ านักงาน+วสัดุ

คอมพวิเตอร์

1 ปี 15,000.00         

1.3.2. คา่น ้าดืม่ 1 ปี 1 ปี             4,000.00            1,500.00           2,500.00                  -   1.3.2. คา่น ้าดืม่ 1 ปี 4,000.00          

 งบประมาณ

(บาท)

(10) ไดร้บั

(4)

 เบกิจา่ย

(5)

 แผนทีจ่ะใช้

(6)

 คงเหลอื/

สว่นขาด

(7)

แบบฟอร์มการปรับแผน/โครงการประจ าปีงบประมาณ 2565

รายการเดมิ รายการหลงัปรบัแผน  เหตผุลในการปรบัแผน

(1.เหตผุลทีไ่มด่ าเนนิโครงการ/

กจิกรรมเดมิ/มี

งบประมาณเหลอืจา่ย

2.เหตผุลทีจ่ะด าเนนิการโครงการ/ 

รายการใหม)่

(11)

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

(1)

เป้าหมายโครงการ

ตามแผนปฏบิตักิาร

(2)

 งบประมาณ (บาท)

ชือ่โครงการ

(8)

เป้าหมา

ยโครง

การ

(9)

ปรับแผนครัง้ที ่4
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11-03-22

หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
บันทึก ท่ี สธ ..............................................................   ลงวันท่ี ..................................................

แผน

(1)

ผล 

(2)

 งบประมาณ

(บาท)

(10) ไดร้บั

(4)

 เบกิจา่ย

(5)

 แผนทีจ่ะใช้

(6)

 คงเหลอื/

สว่นขาด

(7)

แบบฟอร์มการปรับแผน/โครงการประจ าปีงบประมาณ 2565

รายการเดมิ รายการหลงัปรบัแผน  เหตผุลในการปรบัแผน

(1.เหตผุลทีไ่มด่ าเนนิโครงการ/

กจิกรรมเดมิ/มี

งบประมาณเหลอืจา่ย

2.เหตผุลทีจ่ะด าเนนิการโครงการ/ 

รายการใหม)่

(11)

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

(1)

เป้าหมายโครงการ

ตามแผนปฏบิตักิาร

(2)

 งบประมาณ (บาท)

ชือ่โครงการ

(8)

เป้าหมา

ยโครง

การ

(9)

1.3.3. คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ 1 ปี 1 ปี           11,720.00            6,660.20           5,059.80                  -   1.3.3. คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ 1 ปี 11,720.00         

1.3.4. คา่จา้งถา่ยเอกสาร 1 ปี 1 ปี             1,000.00           1,000.00                  -   1.3.4. คา่จา้งถา่ยเอกสาร 1 ปี 1,000.00          

1.4 การพัฒนาบคุลากร การประชมุ อบรม

 สัมมนา (คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ราชการ และคา่ใชจ้า่ยในการเขา้ร่วม

ประชมุ/อบรม/สัมมนา ของผูอ้ านวยการ

เจา้หนา้ทีศ่นูยค์วามร่วมมอืระหวา่ง

ประเทศ ,คา่ลงทะเบยีน)

12 คน 12 คน           42,820.00          25,968.00         16,852.00                  -   1.4 การพัฒนาบคุลากร การ

ประชมุ อบรม สัมมนา 

(คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ราชการ และคา่ใชจ้า่ยในการ

เขา้ร่วมประชมุ/อบรม/สัมมนา 

ของผูอ้ านวยการเจา้หนา้ที่

ศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่ง

ประเทศ ,คา่ลงทะเบยีน)

12 คน 42,820.00         

1.4.1 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ อืน่ๆ 1 ปี 1 ปี           40,000.00 24,068.00         15,932.00                        -   1.4.1 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไป

ราชการ อืน่ๆ

1 ปี 40,000.00         

1.4.2 คา่ลงทะเบยีน 1 ปี 1 ปี                500.00           500.00 1.4.2 คา่ลงทะเบยีน 1 ปี -                   1.กจิกรรมอยูร่ะหวา่งการด าเนนิงาน

2.มงีบประมาณเดมิ จ านวน 500 บาท 

3.ปรับแผนใหก้จิกรรมที ่1.4.3 จ านวน 

500 บาท  

1.4.3 คา่ผา่นทางพเิศษ 1 ปี 1 ปี             2,320.00 1,900.00           920.00            -         500.00 1.4.3 คา่ผา่นทางพเิศษ 1 ปี 2,820.00           1.กจิกรรมอยูร่ะหวา่งการด าเนนิงาน

2.มงีบประมาณเดมิ จ านวน 2,320 บาท 

3.เบกิจา่ยแลว้ 1,900 บาท 

4.มแีผนจะใช ้จ านวน 920 บาท จงึมสีว่น

ขาดจ านวน 500 บาท

5.ไดรั้บจากกจิกรรมที ่1.4.2 จ านวน 500

 บาท

ปรับแผนครัง้ที ่4
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11-03-22

หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
บันทึก ท่ี สธ ..............................................................   ลงวันท่ี ..................................................

แผน

(1)

ผล 

(2)

 งบประมาณ

(บาท)

(10) ไดร้บั

(4)

 เบกิจา่ย

(5)

 แผนทีจ่ะใช้

(6)

 คงเหลอื/

สว่นขาด

(7)

แบบฟอร์มการปรับแผน/โครงการประจ าปีงบประมาณ 2565

รายการเดมิ รายการหลงัปรบัแผน  เหตผุลในการปรบัแผน

(1.เหตผุลทีไ่มด่ าเนนิโครงการ/

กจิกรรมเดมิ/มี

งบประมาณเหลอืจา่ย

2.เหตผุลทีจ่ะด าเนนิการโครงการ/ 

รายการใหม)่

(11)

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

(1)

เป้าหมายโครงการ

ตามแผนปฏบิตักิาร

(2)

 งบประมาณ (บาท)

ชือ่โครงการ

(8)

เป้าหมา

ยโครง

การ

(9)

2.โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากร

กรมอนามยัมุง่สูส่ากล

      425,498.00       419,960.05                     -         5,537.95 2.โครงการพฒันาศกัยภาพ

บคุลากรกรมอนามยัมุง่สู่

สากล

425,498.00    

2.1 ประชมุเชงิปฏบัิตกิารการพัฒนา

ศักยภาพเพือ่การยกระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษส าหรับงานดา้น

ตา่งประเทศครัง้ที1่/30 คน, ครัง้ที ่2/ 30

 คน

30 คน/30

 คน

30 คน/30

 คน

390,098.00        388,860.05              1,237.95 2.1 ประชมุเชงิปฏบัิตกิารการ

พัฒนาศักยภาพเพือ่การ

ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ

ส าหรับงานดา้นตา่งประเทศ

ครัง้ที1่/40 คน, ครัง้ที ่2/ 30 

คน

40คน/30คน 390,098.00       

2.2. ประชมุเชงิปฏบัิตกิารการพัฒนา

ความรูด้า้นพธิกีารทตูและการรับรองแขก

ตา่งประเทศ

30 คน 30 คน 35,400.00          31,100.00                4,300.00 2.2. ประชมุเชงิปฏบัิตกิารการ

พัฒนาความรูด้า้นพธิกีารทตู

และการรับรองแขกตา่งประเทศ

30 คน 35,400.00         

3.โครงการสนบัสนนุการด าเนนิงาน

ความรว่มมอืระหวา่งประเทศภายใต้

กรอบความรว่มมอืตา่งๆ

3 เร ือ่ง 61,380.00        20,890.00       40,490.00     -              3.โครงการสนบัสนนุการ

ด าเนนิงานความรว่มมอื

ระหวา่งประเทศภายใต้

กรอบความรว่มมอืตา่งๆ

61,380.00       

3.1.ประชมุคณะกรรมการความร่วมมอื

ดา้นตา่งประเทศ

25 คน 25 คน 11,625.00          3,875.00           7,750.00                          -   3.1.ประชมุคณะกรรมการความ

ร่วมมอืดา้นตา่งประเทศ

25 คน 11,625.00         

3.2.ประชมุคณะท างานความร่วมมอืกลุม่

ประเด็นสาธารณสขุอาเซยีน (ระดับ 

Cluster) Cluster 1: Promoting 

Healthy Lifestyle

20 คน 20 คน 5,700.00           5,700.00                            -   3.2.ประชมุคณะท างานความ

ร่วมมอืกลุม่ประเด็น

สาธารณสขุอาเซยีน (ระดับ 

Cluster) Cluster 1: 

Promoting Healthy Lifestyle

20 คน 5,700.00          

3.3.ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุ

สมัชชาอนามัยโลกสมัยที ่75 (World 

Health Assembly)

20 คน 20 คน 3,100.00           3,100.00                          -   3.3.ประชมุเตรยีมการส าหรับ

การประชมุสมัชชาอนามัยโลก

สมัยที ่75 (World Health 

Assembly)

20 คน 3,100.00          

ปรับแผนครัง้ที ่4



4/5

11-03-22

หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
บันทึก ท่ี สธ ..............................................................   ลงวันท่ี ..................................................

แผน

(1)

ผล 

(2)

 งบประมาณ

(บาท)

(10) ไดร้บั

(4)

 เบกิจา่ย

(5)

 แผนทีจ่ะใช้

(6)

 คงเหลอื/

สว่นขาด

(7)

แบบฟอร์มการปรับแผน/โครงการประจ าปีงบประมาณ 2565

รายการเดมิ รายการหลงัปรบัแผน  เหตผุลในการปรบัแผน

(1.เหตผุลทีไ่มด่ าเนนิโครงการ/

กจิกรรมเดมิ/มี

งบประมาณเหลอืจา่ย

2.เหตผุลทีจ่ะด าเนนิการโครงการ/ 

รายการใหม)่

(11)

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

(1)

เป้าหมายโครงการ

ตามแผนปฏบิตักิาร

(2)

 งบประมาณ (บาท)

ชือ่โครงการ

(8)

เป้าหมา

ยโครง

การ

(9)

3.4 ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุ

ความร่วมมอืทวภิาคไีทย-ลาว

20 คน 20 คน 6,700.00           6,700.00                          -   3.4 ประชมุเตรยีมการส าหรับ

การประชมุความร่วมมอืทวภิาคี

ไทย-ลาว

20 คน 6,700.00          1.กจิกรรมครัง้ที ่1 เดมิจัดเดอืน พ.ค. 

เลือ่นกจิกรรมเป็นเดอืน ก.ค.65 (3,100)

2.กจิกรรมครัง้ที ่2 คงเดมิ จัดเดอืน ส.ค. 

65 (3,600)

3.5.ประชมุประจ าเดอืนของศนูยค์วาม

ร่วมมอืระหวา่งประเทศ

13 คน 13 คน 24,180.00          11,315.00         12,865.00                        -   3.5.ประชมุประจ าเดอืนของ

ศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่ง

ประเทศ

13 คน 24,180.00         

3.6.ประชมุเตรยีมการความร่วมมอืเพือ่

รองรับการประชมุนานาชาต ิOn line

25 คน 25 คน 3,875.00           3,875.00                          -   3.6.ประชมุเตรยีมการความ

ร่วมมอืเพือ่รองรับการประชมุ

นานาชาต ิOn line

25 คน 3,875.00           1.ปช.ราชการ เดมิจัดเดอืน พ.ค.65

เลือ่นกจิกรรมเป็นเดอืน ก.ค.65 (3,875)

3.7.ประชมุสนับสนุนกจิกรรมการ

ด าเนนิงานภายใตส้ถานการณ์ Covid-19

20 คน 20 คน 6,200.00           6,200.00                          -   3.7.ประชมุสนับสนุนกจิกรรม

การด าเนนิงานภายใต ้

สถานการณ์ Covid-19

20 คน 6,200.00           1.กจิกรรมครัง้ที ่1 เดมิจัดเดอืน ม.ิย.65

เลือ่นกจิกรรมเป็นเดอืน ก.ค.65 (6,200)

4.โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิาร

พฒันาแผนยทุธศาสตร ์ความรว่มมอื

ระหวา่งประเทศ กรมอนามยั

27,800.00        9,020.00         18,780.00     -              4.โครงการประชุมเชงิ

ปฏบิตักิารพฒันาแผน

ยทุธศาสตร ์ความรว่มมอื

ระหวา่งประเทศ กรมอนามยั

27,800.00       

4.1 ประชมุเชงิปฏบัิตกิารพัฒนาแผน

ยทุธศาสตร ์ความร่วมมอืระหวา่งประเทศ

 กรมอนามัย

25 คน 25 คน 23,925.00          9,020.00           14,905.00                        -   4.1 ประชมุเชงิปฏบัิตกิาร

พัฒนาแผนยทุธศาสตร ์ความ

ร่วมมอืระหวา่งประเทศ กรม

อนามัย

25 คน 23,925.00          1.กจิกรรมครัง้ที ่2 เดมิจัดเดอืน เม.ย.

เลือ่นกจิกรรมเป็นเดอืน ม.ิย.65 (9,950)

2. กจิกรรมครัง้ที ่3 เดมิจัดม.ิย. เลือ่นจัด

กจิกรรมเป็น ก.ค.

4.2 โครงการประชมุเชงิปฏบัิตกิารการ

จัดท าแผนปฏบัิตกิาร การด าเนนิงานศนูย์

ความร่วมมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย

 ประจ าปี 2566 - 2567

25 คน 25 คน 3,875.00           3,875.00                          -   4.2 โครงการประชมุเชงิ

ปฏบัิตกิารการจัดท า

แผนปฏบัิตกิาร การด าเนนิงาน

ศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่ง

ประเทศ กรมอนามัย ประจ าปี 

2566 - 2567

25 คน 3,875.00          

5.โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลู 

ดา้นความรว่มมอืระหวา่งประเทศ 

กรมอนามยั

40,000.00        -                  40,000.00     -              5.โครงการพฒันาระบบ

ฐานขอ้มลู 

ดา้นความรว่มมอืระหวา่ง

ประเทศ กรมอนามยั

40,000.00       

5.1. การพัฒนาระบบฐานขอ้มลูความ

ร่วมมอืระหวา่งประเทศ

1 งาน 1 งาน 20,000.00          20,000.00                        -   5.1. การพัฒนาระบบ

ฐานขอ้มลูความร่วมมอืระหวา่ง

ประเทศ

1 งาน 20,000.00         

ปรับแผนครัง้ที ่4
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แผนการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณ พ.ศ. 2565

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  รวมเป็นเงนิ  รอ้ยละ
 ยอดยกมา ( สะสม

ไตรมาส1)
 ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  รวมเป็นเงนิ  รอ้ยละ

 ยอดยกมา 

( สะสมไตรมาส1+2)

รอบ 6 เดอืนแรก

 รอ้ยละ

งบด าเนนิงาน   แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันา

ศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ
              884,500.00 

เป้าหมายรอ้ยละ กรมอนามยั                     9.00                 18.00                 32.00      32.00                       32.00 39.00                             45.00                       50.00        50.00 

เป้าหมายรอ้ยละของแผน                     1.60                 35.46                   7.57      44.63                       44.63                14.59                  2.80                         4.96        66.98 

กจิกรรม/รายการ             

1.โครงการบรหิารจดัการหนว่ยงาน               254,300.00            12,480.00          27,493.75          29,731.30                69,705.05        7.88                69,705.05         15,480.00         13,842.25                18,002.00          47,324.25         5.35                   117,029.30        13.23 

1.1จา้งพนกังานขบัรถยนตร์าชการ               149,760.00            12,480.00          12,480.00          12,480.00                37,440.00                37,440.00         12,480.00         12,480.00                12,480.00          37,440.00                     74,880.00 

1.2จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร จา้งซอ่มแซม

ครภุณัฑ ์ส านกังาน อปุกรณค์อมพวิเตอร ์ซอ่ม

ยานพาหนะ คา่ผา่นทางพเิศษ จา้งแปลเอกสาร                 30,000.00 -                     1,283.75          3,523.10                           4,806.85                  4,806.85 -                  1,092.25         2,122.00                3,214.25                                8,021.10 

1.2.1 จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร                   15,000.00 1,283.75             2,340.75                             3,624.50                    3,624.50 1,092.25            2,122.00                                3,214.25                         6,838.75 

1.2.2 จา้งซอ่มแซมครภัุณฑ ์ส านักงาน                   10,000.00                             -                                -                          -                                    -   

1.2.3 จา้งซอ่มอปุกรณ์คอมพวิเตอร์                              -                               -                                -                          -                                    -   

1.2.4 จา้งซอ่มยานพาหนะ(รวมพรบ.)                     5,000.00 1,182.35                             1,182.35                    1,182.35                        -                           1,182.35 

1.3จดัซือ้วสัดสุ านกังานเพือ่ใชด้ าเนนิงานภายใน

หนว่ยงานและโครงการอบรม/ประชุมของหนว่ยงาน

 ( คา่หนงัสอืพมิพ,์ วสัดสุ านกังาน + วสัดุ

คอมพวิเตอร,์ คา่น า้บรโิภค, คา่น า้มนัเชือ้เพลงิ+

จา้งถา่ยเอกสาร)

                31,720.00                         -                 120.00            2,030.20                  2,150.20                  2,150.20           3,000.00              210.00                  2,800.00            6,010.00                       8,160.20 

1.3.1. คา่วสัดสุ านักงาน+วสัดคุอมพวิเตอร์                   15,000.00                             -                                -                         -                                    -   

1.3.2. คา่น ้าดืม่                     4,000.00                 120.00                 570.00                     690.00                       690.00                210.00                       600.00               810.00                         1,500.00 

1.3.3. คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ                   11,720.00              1,460.20                  1,460.20                    1,460.20             3,000.00                    2,200.00            5,200.00                         6,660.20 

1.3.4. คา่จา้งถา่ยเอกสาร                     1,000.00                             -                                -                         -                                    -   

1.4การพฒันาบคุลากร การประชุม อบรม สมัมนา 

(คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ และคา่ใชจ้า่ย

ในการเขา้รว่มประชุม/อบรม/สมัมนา ของ

ผูอ้ านวยการเจา้หนา้ทีศ่นูยค์วามรว่มมอืระหวา่ง

ประเทศ ,คา่ลงทะเบยีน, คา่ผา่นทางพเิศษ)
                42,820.00                         -            13,610.00          11,698.00                25,308.00                25,308.00                      -                  60.00                     600.00               660.00                     25,968.00 

1.4.1 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ อืน่ๆ                   40,000.00            13,490.00            10,578.00                24,068.00                   24,068.00                        -                         24,068.00 

1.4.2 คา่ลงทะเบยีน                              -                               -                                -                          -                                    -   

1.4.3 คา่ผา่นทางพเิศษ                     2,820.00 120.00               1,120.00                             1,240.00                    1,240.00 60.00                600.00                                     660.00                         1,900.00 

2.โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรกรมอนามยัมุง่

สูส่ากล               425,498.00                         -          284,097.25          35,400.00              319,497.25      36.12              319,497.25       106,000.75                      -                               -          106,000.75       11.98                   425,498.00        48.11 

2.1 การพัฒนาศกัยภาพเพือ่การยกระดบัทักษะ

ภาษาอังกฤษส าหรับงานดา้นตา่งประเทศ/30 คน
                 390,098.00           284,097.25              284,097.25                 284,097.25          106,000.75           106,000.75                     390,098.00 

2.2. การพัฒนาความรูด้า้นพธิกีารทตูและการรับรองแขก

ตา่งประเทศ / 30 คน
                  35,400.00            35,400.00                35,400.00                   35,400.00                        -                         35,400.00 

3.โครงการสนบัสนนุการด าเนนิงานความรว่มมอื

ระหวา่งประเทศภายใตก้รอบความรว่มมอืตา่งๆ                 61,380.00              1,705.00            2,015.00            1,860.00                  5,580.00        0.63                  5,580.00           7,560.00           1,860.00                  5,890.00          15,310.00         1.73                     20,890.00          2.36 

3.1.ประชมุคณะกรรมการความรว่มมอืดา้นตา่งประเทศ /

25 คน                   11,625.00                             -                                -                      3,875.00              3,875.00                         3,875.00 

งบรายจา่ย/รายการ/กจิกรรม
 รวม

ท ัง้ปีงบฯ

 แผนการเบกิจา่ยเงนิในไตรมาสที ่1  แผนการเบกิจา่ยเงนิในไตรมาสที ่2  แผนการเบกิจา่ยเงนิในไตรมาสที ่3

แผนการใชจ้่ายงบ 65 3 (2)



2/4

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  รวมเป็นเงนิ  รอ้ยละ
 ยอดยกมา ( สะสม

ไตรมาส1)
 ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  รวมเป็นเงนิ  รอ้ยละ

 ยอดยกมา 

( สะสมไตรมาส1+2)

รอบ 6 เดอืนแรก

 รอ้ยละงบรายจา่ย/รายการ/กจิกรรม
 รวม

ท ัง้ปีงบฯ

 แผนการเบกิจา่ยเงนิในไตรมาสที ่1  แผนการเบกิจา่ยเงนิในไตรมาสที ่2  แผนการเบกิจา่ยเงนิในไตรมาสที ่3

3.2.ประชมุคณะท างานความรว่มมอืกลุม่ประเด็น

สาธารณสขุอาเซยีน (ระดบั Cluster) Cluster 1: 

Promoting Healthy Lifestyle /20 คน
                    5,700.00                             -                                -               5,700.00              5,700.00                         5,700.00 

3.3.ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุสมัชชาอนามัย

โลกสมัยที ่75 (World Health Assembly) /20 คน
                    3,100.00                             -                                -                          -                                    -   

3.4 ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุความรว่มมอืทวิ

ภาคไีทย-ลาว/20 คน                     6,700.00                             -                                -                          -                                    -   

3.5.ประชมุประจ าเดอืนของศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่ง

ประเทศ /13 คน                   24,180.00                1,705.00              2,015.00              1,860.00                  5,580.00                    5,580.00             1,860.00             1,860.00                    2,015.00              5,735.00                       11,315.00 

3.6.ประชมุเตรยีมการความรว่มมอืเพือ่รองรับการประชมุ

นานาชาต ิOn line /25 คน                     3,875.00                             -                                -                          -                                    -   

3.7.ประชมุสนับสนุนกจิกรรมการด าเนนิงานภายใต ้

สถานการณ์ Covid-19 /20 คน                     6,200.00                             -                                -                          -                                    -   

4.โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารพฒันาแผน

ยทุธศาสตร ์ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรม

อนามยั
                27,800.00                         -                         -                         -                               -              -                               -                        -             9,020.00                             -              9,020.00         1.02                       9,020.00          1.02 

4.1 ประชมุเชงิปฏบัิตกิารพัฒนาแผนยทุธศาสตร ์ความ

รว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย /25 คน
                  23,925.00                             -                                -               9,020.00              9,020.00                         9,020.00 

4.2 โครงการประชมุเชงิปฏบัิตกิารการจัดท าแผนปฏบัิติ

การ การด าเนนิงานศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรม

อนามัย ประจ าปี 2566 - 2567 /25 คน                     3,875.00                             -                                -                          -                                    -   

5.โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลู ดา้นความรว่มมอื

ระหวา่งประเทศ กรมอนามยั
                40,000.00                         -                         -                         -                               -              -                               -                        -                        -                  20,000.00          20,000.00         2.26                     20,000.00          2.26 

5.1. พัฒนาระบบฐานขอ้มลูความรว่มมอืระหวา่งประเทศ

                  20,000.00                             -                                -                    20,000.00            20,000.00                       20,000.00 

5.2. พัฒนาระบบฐานขอ้มลู คูม่อืการลาศกึษา ฝึกอบรม 

ปฏบัิตกิารวจัิยดงูาน ประชมุ สมัมนา และน าเสนอผลงาน 

วชิาการ ณ ตา่งประเทศ

                  20,000.00                             -                                -                          -                                    -   

โครงการสนบัสนนุการแปลเอกสารภาษากลาง

อาเซยีนตามพรบ. ของกพร.
                75,522.00                          -                          -                         -                               -              -                                -                        -                         -                               -                         -               -                                    -                -   

6.1.สนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางอาเซยีนตาม

พรบ. ของคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน                   75,522.00                             -                                -                          -                                    -   

รวมเงนิงบด าเนนิงาน               884,500.00            14,185.00        313,606.00          66,991.30              394,782.30      44.63              394,782.30       129,040.75         24,722.25                43,892.00        197,655.00       22.35                   592,437.30        66.98 
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แผนการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบด าเนนิงาน   แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันา

ศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ
              884,500.00 

เป้าหมายรอ้ยละ กรมอนามยั

เป้าหมายรอ้ยละของแผน

กจิกรรม/รายการ

1.โครงการบรหิารจดัการหนว่ยงาน               254,300.00 

1.1จา้งพนกังานขบัรถยนตร์าชการ               149,760.00 

1.2จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร จา้งซอ่มแซม

ครภุณัฑ ์ส านกังาน อปุกรณค์อมพวิเตอร ์ซอ่ม

ยานพาหนะ คา่ผา่นทางพเิศษ จา้งแปลเอกสาร                 30,000.00 

1.2.1 จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร                   15,000.00 

1.2.2 จา้งซอ่มแซมครภัุณฑ ์ส านักงาน                   10,000.00 

1.2.3 จา้งซอ่มอปุกรณ์คอมพวิเตอร์                              -   

1.2.4 จา้งซอ่มยานพาหนะ(รวมพรบ.)                     5,000.00 

1.3จดัซือ้วสัดสุ านกังานเพือ่ใชด้ าเนนิงานภายใน

หนว่ยงานและโครงการอบรม/ประชุมของหนว่ยงาน

 ( คา่หนงัสอืพมิพ,์ วสัดสุ านกังาน + วสัดุ

คอมพวิเตอร,์ คา่น า้บรโิภค, คา่น า้มนัเชือ้เพลงิ+

จา้งถา่ยเอกสาร)

                31,720.00 

1.3.1. คา่วสัดสุ านักงาน+วสัดคุอมพวิเตอร์                   15,000.00 

1.3.2. คา่น ้าดืม่                     4,000.00 

1.3.3. คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ                   11,720.00 

1.3.4. คา่จา้งถา่ยเอกสาร                     1,000.00 

1.4การพฒันาบคุลากร การประชุม อบรม สมัมนา 

(คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ และคา่ใชจ้า่ย

ในการเขา้รว่มประชุม/อบรม/สมัมนา ของ

ผูอ้ านวยการเจา้หนา้ทีศ่นูยค์วามรว่มมอืระหวา่ง

ประเทศ ,คา่ลงทะเบยีน, คา่ผา่นทางพเิศษ)
                42,820.00 

1.4.1 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ อืน่ๆ                   40,000.00 

1.4.2 คา่ลงทะเบยีน                              -   

1.4.3 คา่ผา่นทางพเิศษ                     2,820.00 

2.โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรกรมอนามยัมุง่

สูส่ากล               425,498.00 

2.1 การพัฒนาศกัยภาพเพือ่การยกระดบัทักษะ

ภาษาอังกฤษส าหรับงานดา้นตา่งประเทศ/30 คน
                 390,098.00 

2.2. การพัฒนาความรูด้า้นพธิกีารทตูและการรับรองแขก

ตา่งประเทศ / 30 คน
                  35,400.00 

3.โครงการสนบัสนนุการด าเนนิงานความรว่มมอื

ระหวา่งประเทศภายใตก้รอบความรว่มมอืตา่งๆ                 61,380.00 

3.1.ประชมุคณะกรรมการความรว่มมอืดา้นตา่งประเทศ /

25 คน                   11,625.00 

งบรายจา่ย/รายการ/กจิกรรม
 รวม

ท ัง้ปีงบฯ  เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.  รวมเป็นเงนิ  รอ้ยละ
 ยอดยกมา (สะสม

ไตรมาส1+2+3)

 รอ้ยละ
 ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  รวมเป็นเงนิ  รอ้ยละ

 รอ้ยละ

                     884,500.00 

                58.00                  67.00 75.00                      75.00                        58.00              93.00               100.00      100.00 

                  3.31                    1.83                      3.45     75.57                          5.91                 6.49                 12.03      100.00 

         24,170.00           14,170.00             14,670.00                   53,010.00         5.99             170,039.30     19.22                32,147.65       27,902.00          24,211.05            84,260.70       9.53                   254,300.00        28.75 

         12,480.00           12,480.00             12,480.00                   37,440.00             112,320.00                12,480.00       12,480.00          12,480.00            37,440.00                   149,760.00 

11,250.00        1,250.00           1,250.00                               13,750.00               21,771.10 5,067.65                 1,250.00       1,911.25                       8,228.90                     30,000.00 

1,250.00            1,250.00             1,250.00                                   3,750.00                 10,588.75 1,250.00                   1,250.00          1,911.25                           4,411.25                        15,000.00 

10,000.00                             10,000.00                 10,000.00                         -                          10,000.00 

                               -                              -                           -                                     -   

                               -                     1,182.35 3,817.65                                  3,817.65                          5,000.00 

              340.00                340.00                  840.00                     1,520.00                 9,680.20                11,840.00         7,100.00            3,099.80            22,039.80                     31,720.00 

                               -                              -                     10,000.00           5,000.00              15,000.00                        15,000.00 

                340.00                  340.00                    340.00                     1,020.00                   2,520.00                       340.00              350.00                 790.00                1,480.00                          4,000.00 

                   500.00                        500.00                   7,160.20                     1,000.00           1,500.00              2,059.80                4,559.80                        11,720.00 

                               -                              -                         500.00              250.00                 250.00                1,000.00                          1,000.00 

              100.00                100.00                  100.00                        300.00               26,268.00                   2,760.00         7,072.00            6,720.00            16,552.00                     42,820.00 

                               -                   24,068.00                     2,560.00           6,872.00              6,500.00              15,932.00                        40,000.00 

                               -                              -                           -                                        -   

100.00               100.00                100.00                                         300.00                   2,200.00 200.00                      200.00             220.00                                 620.00                          2,820.00 

                      -                          -                            -                                  -               -               425,498.00     48.11                              -                      -                         -                           -             -                     425,498.00        48.11 

                               -                 390,098.00                         -                     390,098.00 

                               -                   35,400.00                         -                       35,400.00 

           5,115.00             2,015.00               5,890.00                   13,020.00         1.47               33,910.00       3.83                15,190.00         5,615.00            6,665.00            27,470.00       3.11                     61,380.00          6.94 

                3,875.00                     3,875.00                   7,750.00              3,875.00                3,875.00                        11,625.00 

 แผนการเบกิจา่ยเงนิในไตรมาสที ่3

 ยอดยกมา ( สะสมไตร

มาส1+2+3+4)

 แผนการเบกิจา่ยเงนิในไตรมาสที ่4
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ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ มาตรฐานการปฏบิตังิาน  Standard 
Operating Procedure ( SOP) 

หมายเลขเอกสาร 
SOP No:001 

ผูจ้ดัทํา งานอํานวยการ 
ผูต้รวจทาน หวัหนา้งานอํานวยการ 

แกไ้ขคร ัง้ที ่1-   
หนา้ 1-8 
วนัทีเ่ร ิม่บงัคบัใช ้ 
18.02.2565 

ชือ่กระบวนการ :  
กระบวนการเบกิจา่ยงบประมาณ (ตวัชีว้ดัที ่2.3 รอ้ยละของการเบกิจา่ยงบประมาณ) 

 
1. วตัถปุระสงค ์(Objectives) 

1.1 เพือ่ใหห้น่วยงานมคีู่มอืการปฏบิัตงิานกระบวนงานการเบกิจ่ายงบประมาณที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร ทีแ่สดงถงึขอบเขต ขัน้ตอนและรายละเอยีดของแตล่ะขัน้ตอนการปฏบิัตงิานเพือ่ใช ้
ในการปฏบิัตงิาน 

1.2 เพือ่ใหบุ้คลากรสามารถทํางานแทนกันได ้สามารถเริม่ปฏบิัตงิานไดอ้ย่างถูกตอ้ง ลด
ขัน้ตอนการทํางานทีซ่บัซอ้น ลดขอ้ผดิพลาดจากการทํางานทีไ่มเ่ป็นระบบ 

1.3 เพื่อใหก้ารดําเนินงานของหน่วยงานสอดคลอ้งกับการดําเนินงานของระบบบรหิาร
การเงนิการคลังกรมอนามัย และกระทรวงการคลัง ที่เป็นปัจจุบัน สบืเนื่องจากกรมบัญชกีลาง
กําหนดใหทุ้กส่วนราชการใชร้ะบบบรหิารการเงนิการคลังภาครัฐแบบอเิล็กทรอนิกสใ์หม่ (New 
GFMIS Thai) แทน ระบบ GFMIS เดมิ ซึง่มผีลตอ่ระบบบรหิารการเงนิการคลัง (D-fins) ของกรม
อนามัย จะไม่สามารถใชง้านได ้ทัง้นี้กองคลัง จงึไดแ้จง้ทุกหน่วยงานในสังกัดยกเลกิการใชง้าน
ระบบ D-fins โดยมผีลตัง้แตว่นัที ่14 กมุภาพันธ ์2565 เป็นตน้ไป 
2. ขอบเขต (Scope) มาตรฐานการปฏบิัตงิานการเบกิจ่ายงบประมาณ ครอบคลมุการเบกิจ่าย
งบประมาณทกุประเภทรายจ่าย ไดแ้ก ่ภาพรวม รายจ่ายประจํา (งบดําเนนิงาน) รายจ่ายลงทุน ทุก
รายปีงบประมาณ และเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนตัวชีว้ัดที่ 2.3 รอ้ยละของการเบกิจ่าย
งบประมาณ 
3. คําจํากัดความ (Definition) 

ระบบ GFMIS คอื การบรหิารงานการเงนิการคลังภาครัฐ แบบอเิล็กทรอนกิส ์(Government 
Fiscal Mangement Information System) 
 ระบบศนูยต์ดิตามผลการปฏบิัตงิานกรมอนามัย (DOC 4.0) 
4. ผูรั้บผดิชอบ 

งานอํานวยการ กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละประสานความรว่มมอื กลุม่วเิทศสมัพันธ ์
5. เอกสารอา้งองิ 

4.1 คูม่อืการปฏบิัตงิานระบบศนูยต์ดิตามผลการปฏบิัตงิาน (DOC 4.0) 
 กดโหลดเอกสาร 

 4.2 หนังสอืกรมอนามัย ที ่สธ 0903.02/ว980 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ ์2565 เรื่อง แจง้
ยกเลกิการใชง้านระบบบรหิารการเงนิการคลัง (D-fins) รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 1  

6. ขัน้ตอนกระบวนงาน 

แนวทางการปฏบิัตงิานกระบวนงานการเบกิจา่ยงบประมาณ ประกอบดว้ยขัน้ตอนดังตอ่ไปนี ้
6.1 ทกุกลุม่งานจัดทํารา่งโครงการ /กจิกรรม และประมาณการคา่ใชจ้า่ยเพือ่ดําเนนิงานภาร

ใตโ้ครงการหรอืกจิกรรมดังกลา่ว สง่ใหก้ลุม่ยทุธศาสตรแ์ละประสานความรว่มมอื  
6.2 กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละประสานความร่วมมอื รวบรวมโครงการหรอืกจิกรรม เพือ่จัดทํา

แผนปฏบิัตกิารประจําหน่วยงาน เสนอกองแผนงานงาน เพื่อขอรับการจัดสรรวงเงนิงบประมาณ
สําหรับการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณนัน้  

 
 

somphrasong.p
Textbox
หลักฐานกิจกรรมทีี่ 3.ทบทวน SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ 

https://doc.anamai.moph.go.th/download/Handbook_DOC_4.0.pdf
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6.3 กองแผนงาน แจง้อนุมัตแิผนปฏบิัตกิารประจําหน่วยงาน และวงเงนิงบประมาณทจัีดสรร

มายังหน่วยงาน 
6.4 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯจัดทําแผนการใชจ้่ายเงนิงบประมาณ ภายใตแ้ผนปฏบิัตกิารของ

หน่วยงาน 
6.5 ผูรั้บผดิชอบโครงการหรอืกจิกรรม ตามแผนการใชจ้่ายเงนิงบประมาณของหน่วยงาน 

ดําเนนิการจัดทํา และเสนอโครงการ หรอืกจิกรรมดังกล่าวผ่านกลุ่มยุทธศาสตรฯ์ เพื่อตรวจสอบ
โครงการทีข่อใชเ้งนิงบประมาณใหเ้ป็นไปตามแผน และผลผลติทีไ่ดรั้บจัดสรร 

6.6 งานอํานวยการตรวจสอบเงนิงบประมาณคงเหลอืเพยีงพอ ต่อการจัดโครงการหรือ
กจิกรรม กอ่นเสนอผูม้อํีานาจอนุมัตใิหจั้ดโครงการหรอืกจิกรรม หรอืลงนามโครงการ 

6.7 ผูรั้บผดิชอบโครงการหรอืกจิกรรมดําเนนิการจัดโครงการหรอืกจิกรรมใหแ้ลว้เสร็จตาม
ระยะเวลาทีกํ่าหนด 

6.8 ผูรั้บผดิชอบโครงการหรือกจิกรรม รวมรวบเอกสารส่งใหง้านอํานวยการ เพือ่เขา้สู่
กระบวนการเบกิจ่ายผา่นระบบ GFMIS ซึง่การเบกิจ่ายเงนิดังกลา่วแบง่เป็น ลักษะของงานการเงนิ 
(ยมืเงนิ ลา้งหนี ้เบกิจา่ยตรง)  และงานพัสด ุ(จัดซือ้ จัดจา้ง กันเงนิ จา่ยตรงผูข้าย)  

6.9 งานอํานวยการ สง่เอกสารใบสําคัญเบกิจ่ายดังกลา่วใหง้านสารบรรณ ออกเลขหนังสอื
ส่งไปยังกองคลัง และงานงบประมาณตัดยอดเบิกจ่ายตามใบสําคัญเบิกจ่ายลงทะเบียนคุม
งบประมาณ ของหน่วยงานใหเ้ป็นปัจจบัุน  

6.10 งานอํานวยการ จัดทําสรุปรายงานการตดิตามและเร่งรัดการเบกิจ่ายงบประมาณ 
ประจําวันที่ 15 ของทุกเดือน รายงานต่อคณะกรรมการเร่งรัดการเบกิจ่ายงบประมาณและ
ผูอํ้านวยการหน่วยงาน และนําขึน้เว็บไซตข์องหน่วยงานภายในวันที ่20 ของเดอืน และสรุปสถานะ
ผลเบกิจา่ยณ สิน้เดอืน เสนอตอ่ผูอํ้านวยการหน่วยงานเพือ่ใหท้ราบถงึสถานการณ์การเบกิจ่ายและ
เงนิคงเหลอื 

6.11 กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละประสานความร่วมมอื นําขอ้มูลขอ้ 6.10 บันทกึผลเบกิจ่ายใน
ระบบ DOC 4.0 ใหเ้ป็นปัจจบุัน ภายในวนัที ่20 ของเดอืน 

 
สญัลักษณ์ทีใ่ช ้

 

 
 

จดุเริม่ตน้และสิน้สดุของกระบวนการ 

 
 

กจิกรรมและการปฏบิัตงิาน 

 
 

การตดัสนิใจ เชน่ การตรวจสอบ การอนุมัต ิ

 
 

แสดงถงึทศิทาง หรอืการเคลือ่นไหวของงาน 

 
 

จดุเชือ่มต่อระหวา่งขัน้ตอน 
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7. แผนภมูกิารทํางาน 

ลําดับที ่ ผังกระบวนการ จดุควบคมุ ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ทกุลุม่งานสง่
รายละเอยีด
โครงการ/กจิกรรม
ภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

180 นาท ี กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละ
ประสานความรว่มมอื 
กลุม่วเิทศสมัพันธ ์
และงานอํานวยการ 

2  
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีด
โครงการ/กจิกรรม 
สอดคลอ้งกบั
นโยบายแผนระดับ
กรม และประมาณ
การคา่ใชจ้า่ย
ถกูตอ้งตาม
ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

360 นาท ี กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละ
ประสานความรว่มมอื 
(น.ส.ศรินัินต ์ทนุทรัพย)์ 

3 
 
 
 
 

 
 

 

แผนปฏบิตักิาร
สอดคลอ้งกบั
แนวทางบรหิาร
แผนระดับกรม 

360 นาท ี กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละ
ประสานความรว่มมอื 
(น.ส.ศรินัินต ์ทนุทรัพย)์ 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เลขาตรวจสอบ
หนังสอืนําสง่แผนฯ 
และงานสารบรรณ
ออกเลขนําสง่ไป
ยงัหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง ภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนด 

60 นาท ี งานอํานวยการ 
(น.ส.สมประสงค ์ภาผล)  

5  
 
 
 
 
 
 
 
 

กองแผนงาน
ตรวจสอบ และ
เสนอผูม้อํีานาจ
อนุมตัเิหนอืขึน้ไป
ลงนามอนุมตัแิผน
ฯและแจง้จัดสรร
วงเงนิงบประมาณ
ใหแ้กห่น่วยงาน 

720 นาท ี กองแผนงาน 

6  
 
 
 
 
 

แผนการใชจ้า่ยเงนิ
งบประมาณ
สอดคลอ้งกบัแนว
ทางการดําเนนิการ
เบกิจา่ยประจําปี
งบประมาณ ทีก่รม
กําหนด 
 

360 นาท ี กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละ
ประสานความรว่มมอื 
(น.ส.ศรินัินต ์ทนุทรัพย)์ 

 

จัดทํารา่งโครงการ /กจิกรรม 

ตรวจสอบ
เอกสาร 

- รวบรวมโครงการ/กจิกรรม  
- จัดทําแผนปฏบิตักิารประจํา
หน่วยงานเสนอ ผอ.พจิารณา 

กอง
แผนงาน 

ถกูตอ้ง 

ไมถ่กูตอ้ง 

ผอ.พจิารณา 

อนุมตั ิ

ไมอ่นุมตั ิ

- รับหนังสอืแจง้อนุมตัิ
แผนปฏบิตักิารและวงเงนิจัดสรร 
- จัดทําแผนการใชจ้า่ยเงนิ
งบประมาณทกุประเภทรายจา่ย 



-4- 
 

ลําดับที ่ ผังกระบวนการ จดุควบคมุ ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
7 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จัดทําโครงการ
หรอืกจิกรรม ให ้
สอดคลอ้งกบัแผน 
และผลผลติที่
ไดรั้บจัดสรร 

360 นาท ี กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละ
ประสานความรว่มมอื 
กลุม่วเิทศสมัพันธ ์
และงานอํานวยการ 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตรวจสอบโครงการ
หรอืกจิกรรม ให ้
สอดคลอ้งกบัแผน 
และผลผลติที่
ไดรั้บจัดสรร 

60 นาท ี กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละ
ประสานความรว่มมอื 
(น.ส.ศรินัินต ์ทนุทรัพย)์ 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จัดทําโครงการ
หรอืกจิกรรม ให ้
สอดคลอ้งกบัเงนิ
งบประมาณทีไ่ดรั้บ
จัดสรรเพยีงพอตอ่
การดําเนนิงาน 

180 นาท ี กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละ
ประสานความรว่มมอื 
กลุม่วเิทศสมัพันธ ์
และงานอํานวยการ 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตรวจสอบเงนิ
งบประมาณ
คงเหลอืเพยีงพอ 

60 นาท ี งานอํานวยการ 
(น.ส.สมประสงค ์ภาผล) 

11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขาตรวจสอบ
หนังสอืนําสง่ขอ
อนุมตัจัิดโครงการ/
กจิกรรม และงาน
สารบรรณออกเลข
นําสง่ไปยงั
หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง ภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนด 

60 นาท ี งานอํานวยการ 
(น.ส.สมประสงค ์ภาผล)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ผูรั้บผดิชอบจัดทํา โครงการ 
หรอืกจิกรรมตามแผนทีอ่นุมตั ิ

กลุม่ยทุธฯ
พจิารณา 

สอดคลอ้ง 

ไมส่อดคลอ้ง 

- ผูรั้บผดิชอบสง่โครงการ หรอื
กจิกรรมทีจ่ะดําเนนิการ ทผีา่น
การตรวจสอบความสอดคลอ้ง
ตามแผนและผลผลติ สง่ตอ่ให ้
งานอํานวยการ 
- ผูรั้บผดิชอบ จัดทําหนังสอืจาก
หน่วยงานถงึกรม เพือ่ขออนุมตัิ
ใหจั้ดโครงการ กจิกรรมดังกลา่ว 

ผอ.พจิารณา 

อนุมตั ิ

ไมอ่นุมตั ิ

งานอํานวยการ 

เพยีงพอ 

ไมเ่พยีงพอ 
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ลําดับที ่ ผังกระบวนการ จดุควบคมุ ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 

12  
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอผูม้อํีานาจ
อนุมตั ิตามสาย
งาน  

60 นาท ี สํานักงานเลขานุการ
กรม 

13 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ตดิตาม กํากบั ให ้
เป็นไปตาม
ระยะเวลาทีกํ่าหนด 

720 นาท ี อธ.ตามสายงาน 

14 
 
 
 
 
 
 
 

 ตดิตาม กํากบั ให ้
เป็นไปตาม
ระยะเวลาทีกํ่าหนด 

720 นาท ี กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละ
ประสานความรว่มมอื 
กลุม่วเิทศสมัพันธ ์
และงานอํานวยการ 

15 
 
 
 
 
 
 

 ตรวจสอบใบสําคญั
การเบกิจา่ยให ้
ถกูตอ้ง ครบถว้น 
ตามระเบยีบที่
เกีย่วขอ้ง 
 

360 นาท ี งานอํานวยการ 
- การเงนิ : 
น.ส.สพุตัรา ทา่งาม/ 
น.ส.สมประสงค ์ภาผล 
- พสัด ุ: 
น.ส.พทัธนันท ์วงัเสนา 

 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตรวจสอบใบสําคญั
การเบกิจา่ยให ้
ถกูตอ้ง ครบถว้น 
ตามระเบยีบที่
เกีย่วขอ้ง 
 

60 นาท ี งานอํานวยการ 
- การเงนิ : 
น.ส.สพุตัรา ทา่งาม/ 
น.ส.สมประสงค ์ภาผล 
- พสัด ุ: 
น.ส.พทัธนันท ์วงัเสนา 

 

 

 

 

สํานักงาน
เลขานุการ

กรม 

อธ.พจิารณา
อนุมัตใิหจั้ด /

ลงนามโครงการ 

อนุมตั ิ

ไมอ่นุมตั ิ

-ดําเนนิการจัดโครงการ หรอื
กจิกรรม ใหแ้ลว้เสร็จตาม
ระยะเวลาทีกํ่าหนด  
- รวบรวมเอกสารสง่งาน
อํานวยการ เพือ่เขา้สูก่ระบวนการ
เบกิจา่ยผา่นระบบ GFMIS 

- ตรวจสอบใบสําคญัการเบกิจา่ย 
ตามประเภทงานการเงนิ หรอืงาน
พัสด ุถกูตอ้ง ครบถว้น 

งานการเงนิ /

งานพัสด ุ
พจิารณา 

ถกูตอ้ง 

ไมถ่กูตอ้ง 
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ลําดับที ่ ผังกระบวนการ จดุควบคมุ ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
17  

 
 
 
 
 
 
 
 

ระบแุผน
งบประมาณและ
ผลผลติ ใหถ้กูตอ้ง
ตรงตามแผนปฏบิตั ิ
การทีไ่ดรั้บอนุมตั ิ

60 นาท ี งานอํานวยการ 
- การเงนิ : 
น.ส.สพุตัรา ทา่งาม/ 
น.ส.สมประสงค ์ภาผล 
- พสัด ุ: 
น.ส.พทัธนันท ์วงัเสนา 

 

18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขาตรวจสอบ
หนังสอืนําสง่ และ
งานสารบรรณออก
เลขนําสง่ไปยงั
หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง ภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนด 

60 นาท ี งานอํานวยการ 
(น.ส.สมประสงค ์ภาผล)  

 
 
 
 
 

 

19  
 
 
 
 
 
 

กอ่นนําสง่เอกสาร
ตอ้งกดสง่เอกสาร
ผา่นระบบสาร
บรรณ ทกุครัง้ 

60 นาท ี งานอํานวยการ 
- การเงนิ : 
น.ส.สพุตัรา ทา่งาม/ 
น.ส.สมประสงค ์ภาผล 
- พสัด ุ: 
น.ส.พทัธนันท ์วงัเสนา 

 

20 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กํากบั ตดิตามให ้
ขอ้มลูเป็นปัจจบุนั 

60 นาท ี งานอํานวยการ 
(น.ส.สมประสงค ์ภาผล)  

 

 
21 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กํากบั ตดิตามให ้
ขอ้มลูเป็นปัจจบุนั 

60 นาท ี งานอํานวยการ 
(น.ส.สมประสงค ์ภาผล)  

 

 

 

 

 

- จัดทําใบสําคัญเบกิจ่าย เสนอ
ผอ.ลงนามอนุมัติ เพื่อส่งกอง
คลัง 

ผอ.พจิารณา 

อนุมตั ิ

ไมอ่นุมตั ิ

กองคลัง 

- ตัดยอดเบกิจ่ายตามใบสําคัญ
ลงทะเบียนคุมงบประมาณ ของ
หน่วยงานใหเ้ป็นปัจจบุนั 

- จัดทําสรุปรายงานการตดิตาม
และเรง่รัดการเบกิจา่ยงบประมาณ 
ประจําวันที ่15 ของทกุเดอืน 
- สรุปสถานะผลเบกิจ่าย ณ สิน้
เดอืน 
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เอกสารแนบ 1



1 

 

ประกาศศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย 
เรื่อง มาตรการเพ่ือการขับเคล่ือนการดําเนินงานตัวช้ีวัดท่ี 2.3 รอยละการเบิกจายงบประมาณ 

(ปงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนหลัง) 
ตามท่ีกรมอนามัย กําหนดใหหนวยงานดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดท่ี 

2.3 รอยละการเบิกจายงบประมาณ (ปงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนหลัง) กําหนดมาตรการเพ่ือ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานเบิกจายงบประมาณ และประกาศเปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงาน นั้น 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย ไดกําหนดมาตรการขับเคลื่อนฯ ดังนี้ 
 (1) มาตรการสรางการมีสวนรวม  

มาตรการ มาตรการสรางการมีสวนรวม 

หลักการและเหตุผล เพ่ือสรางการรับรู ตระหนัก ถึงผลสําเร็จของการดําเนินงาน เปาหมายผลการเบิกจายเงิน

งบประมาณ ท่ีกรมอนามัยกําหนด รวมกันของผูมีสวนไดสวนเสีย 

PIRAB GAP 

P : Partnership ระดับการรับรู และตระหนักถึงผลสําเร็จของการดําเนินงาน เปาหมายผลการเบิกจายงบประมาณ

ของผูมีสวนไดสวนเสียในแตละกลุมไมเทากัน  

PIRAB แนวทางการพัฒนา 

P : Partnership  ส่ือสารใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม รับรูและตระหนักถึง แนวทางในการดําเนินการเบิกจาย

งบประมาณ พ.ศ. 2565 และสถานการณผลการเบิกจายงบประมาณเปนประจําทุกเดือน  

ประเด็นความรู แนวทางในการดําเนินการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เหตุผลการนําประเด็นความรูมาใช เพ่ือสรางการรับรู ตระหนัก ถึงผลสําเร็จของการดําเนินงาน เปาหมายผลการเบิกจายเงิน

งบประมาณ ท่ีกรมอนามัยกําหนด รวมกันของบุคลากรทุกระดับในหนวยงาน 

กลุมเปาหมาย ผูอํานวยการ และบุคลากรศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

(2) มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําป 
มาตรการ มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําป 

หลักการและเหตุผล เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการใชจายงบประมาณ ท่ีมีอยูจํากัดใหเกิดความคุมคา บรรลุเปาหมาย 

โดยการทํางานท่ีไดมาตรฐาน รวดเร็ว ถูกตอง ตามระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑตางๆท่ี

เกี่ยวของ 

PIRAB GAP 

R: Regulation and Legislation ผูรับผิดชอบงานท่ีเกี่ยวของในกระบวนการเบิกจายงบประมาณทุกประเภท มีทักษะ และระดับ

รับรู ของระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑตางๆ ไมเทากัน 

PIRAB แนวทางการพัฒนา 

R: Regulation and Legislation  

B: Build Capacity และ 

A: Advocate 

กําหนดแนวทางหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานภายใตระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของ

ตางๆรวมกัน พรอมส่ือสารใหผูรับผิดชอบงานท่ีเกี่ยวของในกระบวนการเบิกจายงบประมาณทุก

ประเภท รับรูและปฏิบัติงานไดตามบริบทหนาท่ีของตน สงเสริมใหบุคลกรพัฒนาตนเองดวย

การศึกษา กฎ ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจายงบประมาณอยาง

สมํ่าเสมอเพ่ือใหทันตอการเปล่ียนแปลง 
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ประเด็นความรู มาตรฐานการปฏิบัติงาน  Standard Operating Procedure ( SOP) กระบวนการเบิกจาย

งบประมาณ (ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ)  

เหตุผลการนําประเด็นความรูมาใช เพ่ือสรางการรับรู และเพ่ิมความสามารถในการใชจายงบประมาณ ท่ีมีอยูจํากัดใหเกิดความคุมคา 

บรรลุเปาหมาย โดยการทํางานท่ีไดมาตรฐาน รวดเร็ว ถูกตอง  

กลุมเปาหมาย ผูอํานวยการ และบุคลากรศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

(3) มาตรการขับเคล่ือนการดําเนินงานรอยละของการเบิกจายงบประมาณ 
มาตรการ มาตรการขับเคล่ือนการดําเนินงานรอยละของการเบิกจายงบประมาณ 

หลักการและเหตุผล เพ่ือชี้นําใหบุคลากรทุกประเภท รับรูถึงเปาหมาย สถานการณเดียวกัน รวมถึงเรงรัด และติดตาม

การดําเนินงานตามมาตรการ นําไปสูความสําเร็จรวมกัน 

PIRAB GAP 

A: Advocate บุคลากรทุกประเภทรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงาน ไมเทากัน 

PIRAB แนวทางการพัฒนา 

A: Advocate และ 

B: Build Capacity 

ช้ีนํา และสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับใหความสําคัญกับแผนปฏิบัติงานและการใชจาย

งบประมาณของหนวยงาน ส่ือสารแผนและกํากับติดตามใหดําเนินงานตามแผนอยางสมํ่าเสมอ

และเปนปจจุบัน ผานชองทางการส่ือสารตางๆ เชน การประชุม ไลนกรุป เว็บไซต เปนตน 

ประเด็นความรู แผนปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจําป พ.ศ. 

2565 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

เหตุผลการนําประเด็นความรูมาใช เพ่ือสรางกําหนดแนวทางและขับเคล่ือนการดําเนินงาน ใหบรรลุเปาหมายตามแผนฯ และทันตอ

สถานการณปจจุบัน 

กลุมเปาหมาย ผูอํานวยการ และบุคลากรศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

 

ประกาศ ณ  วันท่ี  31  มีนาคม 2565 

 

 

 

 

 

(นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ) 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย 

 









ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ มาตรฐานการปฏบิตังิาน  Standard 
Operating Procedure ( SOP) 

หมายเลขเอกสาร 
SOP No:001 

ผูจ้ดัทํา งานอํานวยการ 
ผูต้รวจทาน หวัหนา้งานอํานวยการ 

แกไ้ขคร ัง้ที ่1-   
หนา้ 1-8 
วนัทีเ่ร ิม่บงัคบัใช ้ 
18.02.2565 

ชือ่กระบวนการ :  
กระบวนการเบกิจา่ยงบประมาณ (ตวัชีว้ดัที ่2.3 รอ้ยละของการเบกิจา่ยงบประมาณ) 

 
1. วตัถปุระสงค ์(Objectives) 

1.1 เพือ่ใหห้น่วยงานมคีู่มอืการปฏบิัตงิานกระบวนงานการเบกิจ่ายงบประมาณที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร ทีแ่สดงถงึขอบเขต ขัน้ตอนและรายละเอยีดของแตล่ะขัน้ตอนการปฏบิัตงิานเพือ่ใช ้
ในการปฏบิัตงิาน 

1.2 เพือ่ใหบุ้คลากรสามารถทํางานแทนกันได ้สามารถเริม่ปฏบิัตงิานไดอ้ย่างถูกตอ้ง ลด
ขัน้ตอนการทํางานทีซ่บัซอ้น ลดขอ้ผดิพลาดจากการทํางานทีไ่มเ่ป็นระบบ 

1.3 เพื่อใหก้ารดําเนินงานของหน่วยงานสอดคลอ้งกับการดําเนินงานของระบบบรหิาร
การเงนิการคลังกรมอนามัย และกระทรวงการคลัง ที่เป็นปัจจุบัน สบืเนื่องจากกรมบัญชกีลาง
กําหนดใหทุ้กส่วนราชการใชร้ะบบบรหิารการเงนิการคลังภาครัฐแบบอเิล็กทรอนิกสใ์หม่ (New 
GFMIS Thai) แทน ระบบ GFMIS เดมิ ซึง่มผีลตอ่ระบบบรหิารการเงนิการคลัง (D-fins) ของกรม
อนามัย จะไม่สามารถใชง้านได ้ทัง้นี้กองคลัง จงึไดแ้จง้ทุกหน่วยงานในสังกัดยกเลกิการใชง้าน
ระบบ D-fins โดยมผีลตัง้แตว่นัที ่14 กมุภาพันธ ์2565 เป็นตน้ไป 
2. ขอบเขต (Scope) มาตรฐานการปฏบิัตงิานการเบกิจ่ายงบประมาณ ครอบคลมุการเบกิจ่าย
งบประมาณทกุประเภทรายจ่าย ไดแ้ก ่ภาพรวม รายจ่ายประจํา (งบดําเนนิงาน) รายจ่ายลงทุน ทุก
รายปีงบประมาณ และเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนตัวชีว้ัดที่ 2.3 รอ้ยละของการเบกิจ่าย
งบประมาณ 
3. คําจํากัดความ (Definition) 

ระบบ GFMIS คอื การบรหิารงานการเงนิการคลังภาครัฐ แบบอเิล็กทรอนกิส ์(Government 
Fiscal Mangement Information System) 
 ระบบศนูยต์ดิตามผลการปฏบิัตงิานกรมอนามัย (DOC 4.0) 
4. ผูรั้บผดิชอบ 

งานอํานวยการ กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละประสานความรว่มมอื กลุม่วเิทศสมัพันธ ์
5. เอกสารอา้งองิ 

4.1 คูม่อืการปฏบิัตงิานระบบศนูยต์ดิตามผลการปฏบิัตงิาน (DOC 4.0) 
 กดโหลดเอกสาร 

 4.2 หนังสอืกรมอนามัย ที ่สธ 0903.02/ว980 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ ์2565 เรื่อง แจง้
ยกเลกิการใชง้านระบบบรหิารการเงนิการคลัง (D-fins) รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 1  

6. ขัน้ตอนกระบวนงาน 

แนวทางการปฏบิัตงิานกระบวนงานการเบกิจา่ยงบประมาณ ประกอบดว้ยขัน้ตอนดังตอ่ไปนี ้
6.1 ทกุกลุม่งานจัดทํารา่งโครงการ /กจิกรรม และประมาณการคา่ใชจ้า่ยเพือ่ดําเนนิงานภาร

ใตโ้ครงการหรอืกจิกรรมดังกลา่ว สง่ใหก้ลุม่ยทุธศาสตรแ์ละประสานความรว่มมอื  
6.2 กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละประสานความร่วมมอื รวบรวมโครงการหรอืกจิกรรม เพือ่จัดทํา

แผนปฏบิัตกิารประจําหน่วยงาน เสนอกองแผนงานงาน เพื่อขอรับการจัดสรรวงเงนิงบประมาณ
สําหรับการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณนัน้  
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6.3 กองแผนงาน แจง้อนุมัตแิผนปฏบิัตกิารประจําหน่วยงาน และวงเงนิงบประมาณทจัีดสรร

มายังหน่วยงาน 
6.4 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯจัดทําแผนการใชจ้่ายเงนิงบประมาณ ภายใตแ้ผนปฏบิัตกิารของ

หน่วยงาน 
6.5 ผูรั้บผดิชอบโครงการหรอืกจิกรรม ตามแผนการใชจ้่ายเงนิงบประมาณของหน่วยงาน 

ดําเนนิการจัดทํา และเสนอโครงการ หรอืกจิกรรมดังกล่าวผ่านกลุ่มยุทธศาสตรฯ์ เพื่อตรวจสอบ
โครงการทีข่อใชเ้งนิงบประมาณใหเ้ป็นไปตามแผน และผลผลติทีไ่ดรั้บจัดสรร 

6.6 งานอํานวยการตรวจสอบเงนิงบประมาณคงเหลอืเพยีงพอ ต่อการจัดโครงการหรือ
กจิกรรม กอ่นเสนอผูม้อํีานาจอนุมัตใิหจั้ดโครงการหรอืกจิกรรม หรอืลงนามโครงการ 

6.7 ผูรั้บผดิชอบโครงการหรอืกจิกรรมดําเนนิการจัดโครงการหรอืกจิกรรมใหแ้ลว้เสร็จตาม
ระยะเวลาทีกํ่าหนด 

6.8 ผูรั้บผดิชอบโครงการหรือกจิกรรม รวมรวบเอกสารส่งใหง้านอํานวยการ เพือ่เขา้สู่
กระบวนการเบกิจ่ายผา่นระบบ GFMIS ซึง่การเบกิจ่ายเงนิดังกลา่วแบง่เป็น ลักษะของงานการเงนิ 
(ยมืเงนิ ลา้งหนี ้เบกิจา่ยตรง)  และงานพัสด ุ(จัดซือ้ จัดจา้ง กันเงนิ จา่ยตรงผูข้าย)  

6.9 งานอํานวยการ สง่เอกสารใบสําคัญเบกิจ่ายดังกลา่วใหง้านสารบรรณ ออกเลขหนังสอื
ส่งไปยังกองคลัง และงานงบประมาณตัดยอดเบิกจ่ายตามใบสําคัญเบิกจ่ายลงทะเบียนคุม
งบประมาณ ของหน่วยงานใหเ้ป็นปัจจบัุน  

6.10 งานอํานวยการ จัดทําสรุปรายงานการตดิตามและเร่งรัดการเบกิจ่ายงบประมาณ 
ประจําวันที่ 15 ของทุกเดือน รายงานต่อคณะกรรมการเร่งรัดการเบกิจ่ายงบประมาณและ
ผูอํ้านวยการหน่วยงาน และนําขึน้เว็บไซตข์องหน่วยงานภายในวันที ่20 ของเดอืน และสรุปสถานะ
ผลเบกิจา่ยณ สิน้เดอืน เสนอตอ่ผูอํ้านวยการหน่วยงานเพือ่ใหท้ราบถงึสถานการณ์การเบกิจ่ายและ
เงนิคงเหลอื 

6.11 กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละประสานความร่วมมอื นําขอ้มูลขอ้ 6.10 บันทกึผลเบกิจ่ายใน
ระบบ DOC 4.0 ใหเ้ป็นปัจจบุัน ภายในวนัที ่20 ของเดอืน 

 
สญัลักษณ์ทีใ่ช ้

 

 
 

จดุเริม่ตน้และสิน้สดุของกระบวนการ 

 
 

กจิกรรมและการปฏบิัตงิาน 

 
 

การตดัสนิใจ เชน่ การตรวจสอบ การอนุมัต ิ

 
 

แสดงถงึทศิทาง หรอืการเคลือ่นไหวของงาน 

 
 

จดุเชือ่มต่อระหวา่งขัน้ตอน 
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7. แผนภมูกิารทํางาน 

ลําดับที ่ ผังกระบวนการ จดุควบคมุ ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ทกุลุม่งานสง่
รายละเอยีด
โครงการ/กจิกรรม
ภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

180 นาท ี กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละ
ประสานความรว่มมอื 
กลุม่วเิทศสมัพันธ ์
และงานอํานวยการ 

2  
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีด
โครงการ/กจิกรรม 
สอดคลอ้งกบั
นโยบายแผนระดับ
กรม และประมาณ
การคา่ใชจ้า่ย
ถกูตอ้งตาม
ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

360 นาท ี กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละ
ประสานความรว่มมอื 
(น.ส.ศรินัินต ์ทนุทรัพย)์ 

3 
 
 
 
 

 
 

 

แผนปฏบิตักิาร
สอดคลอ้งกบั
แนวทางบรหิาร
แผนระดับกรม 

360 นาท ี กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละ
ประสานความรว่มมอื 
(น.ส.ศรินัินต ์ทนุทรัพย)์ 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เลขาตรวจสอบ
หนังสอืนําสง่แผนฯ 
และงานสารบรรณ
ออกเลขนําสง่ไป
ยงัหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง ภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนด 

60 นาท ี งานอํานวยการ 
(น.ส.สมประสงค ์ภาผล)  

5  
 
 
 
 
 
 
 
 

กองแผนงาน
ตรวจสอบ และ
เสนอผูม้อํีานาจ
อนุมตัเิหนอืขึน้ไป
ลงนามอนุมตัแิผน
ฯและแจง้จัดสรร
วงเงนิงบประมาณ
ใหแ้กห่น่วยงาน 

720 นาท ี กองแผนงาน 

6  
 
 
 
 
 

แผนการใชจ้า่ยเงนิ
งบประมาณ
สอดคลอ้งกบัแนว
ทางการดําเนนิการ
เบกิจา่ยประจําปี
งบประมาณ ทีก่รม
กําหนด 
 

360 นาท ี กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละ
ประสานความรว่มมอื 
(น.ส.ศรินัินต ์ทนุทรัพย)์ 

 

จัดทํารา่งโครงการ /กจิกรรม 

ตรวจสอบ
เอกสาร 

- รวบรวมโครงการ/กจิกรรม  
- จัดทําแผนปฏบิตักิารประจํา
หน่วยงานเสนอ ผอ.พจิารณา 

กอง
แผนงาน 

ถกูตอ้ง 

ไมถ่กูตอ้ง 

ผอ.พจิารณา 

อนุมตั ิ

ไมอ่นุมตั ิ

- รับหนังสอืแจง้อนุมตัิ
แผนปฏบิตักิารและวงเงนิจัดสรร 
- จัดทําแผนการใชจ้า่ยเงนิ
งบประมาณทกุประเภทรายจา่ย 
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ลําดับที ่ ผังกระบวนการ จดุควบคมุ ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
7 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จัดทําโครงการ
หรอืกจิกรรม ให ้
สอดคลอ้งกบัแผน 
และผลผลติที่
ไดรั้บจัดสรร 

360 นาท ี กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละ
ประสานความรว่มมอื 
กลุม่วเิทศสมัพันธ ์
และงานอํานวยการ 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตรวจสอบโครงการ
หรอืกจิกรรม ให ้
สอดคลอ้งกบัแผน 
และผลผลติที่
ไดรั้บจัดสรร 

60 นาท ี กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละ
ประสานความรว่มมอื 
(น.ส.ศรินัินต ์ทนุทรัพย)์ 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จัดทําโครงการ
หรอืกจิกรรม ให ้
สอดคลอ้งกบัเงนิ
งบประมาณทีไ่ดรั้บ
จัดสรรเพยีงพอตอ่
การดําเนนิงาน 

180 นาท ี กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละ
ประสานความรว่มมอื 
กลุม่วเิทศสมัพันธ ์
และงานอํานวยการ 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตรวจสอบเงนิ
งบประมาณ
คงเหลอืเพยีงพอ 

60 นาท ี งานอํานวยการ 
(น.ส.สมประสงค ์ภาผล) 

11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขาตรวจสอบ
หนังสอืนําสง่ขอ
อนุมตัจัิดโครงการ/
กจิกรรม และงาน
สารบรรณออกเลข
นําสง่ไปยงั
หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง ภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนด 

60 นาท ี งานอํานวยการ 
(น.ส.สมประสงค ์ภาผล)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ผูรั้บผดิชอบจัดทํา โครงการ 
หรอืกจิกรรมตามแผนทีอ่นุมตั ิ

กลุม่ยทุธฯ
พจิารณา 

สอดคลอ้ง 

ไมส่อดคลอ้ง 

- ผูรั้บผดิชอบสง่โครงการ หรอื
กจิกรรมทีจ่ะดําเนนิการ ทผีา่น
การตรวจสอบความสอดคลอ้ง
ตามแผนและผลผลติ สง่ตอ่ให ้
งานอํานวยการ 
- ผูรั้บผดิชอบ จัดทําหนังสอืจาก
หน่วยงานถงึกรม เพือ่ขออนุมตัิ
ใหจั้ดโครงการ กจิกรรมดังกลา่ว 

ผอ.พจิารณา 

อนุมตั ิ

ไมอ่นุมตั ิ

งานอํานวยการ 

เพยีงพอ 

ไมเ่พยีงพอ 
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ลําดับที ่ ผังกระบวนการ จดุควบคมุ ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 

12  
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอผูม้อํีานาจ
อนุมตั ิตามสาย
งาน  

60 นาท ี สํานักงานเลขานุการ
กรม 

13 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ตดิตาม กํากบั ให ้
เป็นไปตาม
ระยะเวลาทีกํ่าหนด 

720 นาท ี อธ.ตามสายงาน 

14 
 
 
 
 
 
 
 

 ตดิตาม กํากบั ให ้
เป็นไปตาม
ระยะเวลาทีกํ่าหนด 

720 นาท ี กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละ
ประสานความรว่มมอื 
กลุม่วเิทศสมัพันธ ์
และงานอํานวยการ 

15 
 
 
 
 
 
 

 ตรวจสอบใบสําคญั
การเบกิจา่ยให ้
ถกูตอ้ง ครบถว้น 
ตามระเบยีบที่
เกีย่วขอ้ง 
 

360 นาท ี งานอํานวยการ 
- การเงนิ : 
น.ส.สพุตัรา ทา่งาม/ 
น.ส.สมประสงค ์ภาผล 
- พสัด ุ: 
น.ส.พทัธนันท ์วงัเสนา 

 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตรวจสอบใบสําคญั
การเบกิจา่ยให ้
ถกูตอ้ง ครบถว้น 
ตามระเบยีบที่
เกีย่วขอ้ง 
 

60 นาท ี งานอํานวยการ 
- การเงนิ : 
น.ส.สพุตัรา ทา่งาม/ 
น.ส.สมประสงค ์ภาผล 
- พสัด ุ: 
น.ส.พทัธนันท ์วงัเสนา 

 

 

 

 

สํานักงาน
เลขานุการ

กรม 

อธ.พจิารณา
อนุมัตใิหจั้ด /

ลงนามโครงการ 

อนุมตั ิ

ไมอ่นุมตั ิ

-ดําเนนิการจัดโครงการ หรอื
กจิกรรม ใหแ้ลว้เสร็จตาม
ระยะเวลาทีกํ่าหนด  
- รวบรวมเอกสารสง่งาน
อํานวยการ เพือ่เขา้สูก่ระบวนการ
เบกิจา่ยผา่นระบบ GFMIS 

- ตรวจสอบใบสําคญัการเบกิจา่ย 
ตามประเภทงานการเงนิ หรอืงาน
พัสด ุถกูตอ้ง ครบถว้น 

งานการเงนิ /

งานพัสด ุ
พจิารณา 

ถกูตอ้ง 

ไมถ่กูตอ้ง 
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ลําดับที ่ ผังกระบวนการ จดุควบคมุ ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
17  

 
 
 
 
 
 
 
 

ระบแุผน
งบประมาณและ
ผลผลติ ใหถ้กูตอ้ง
ตรงตามแผนปฏบิตั ิ
การทีไ่ดรั้บอนุมตั ิ

60 นาท ี งานอํานวยการ 
- การเงนิ : 
น.ส.สพุตัรา ทา่งาม/ 
น.ส.สมประสงค ์ภาผล 
- พสัด ุ: 
น.ส.พทัธนันท ์วงัเสนา 

 

18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขาตรวจสอบ
หนังสอืนําสง่ และ
งานสารบรรณออก
เลขนําสง่ไปยงั
หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง ภายใน
ระยะเวลาทีกํ่าหนด 

60 นาท ี งานอํานวยการ 
(น.ส.สมประสงค ์ภาผล)  

 
 
 
 
 

 

19  
 
 
 
 
 
 

กอ่นนําสง่เอกสาร
ตอ้งกดสง่เอกสาร
ผา่นระบบสาร
บรรณ ทกุครัง้ 

60 นาท ี งานอํานวยการ 
- การเงนิ : 
น.ส.สพุตัรา ทา่งาม/ 
น.ส.สมประสงค ์ภาผล 
- พสัด ุ: 
น.ส.พทัธนันท ์วงัเสนา 

 

20 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กํากบั ตดิตามให ้
ขอ้มลูเป็นปัจจบุนั 

60 นาท ี งานอํานวยการ 
(น.ส.สมประสงค ์ภาผล)  

 

 
21 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กํากบั ตดิตามให ้
ขอ้มลูเป็นปัจจบุนั 

60 นาท ี งานอํานวยการ 
(น.ส.สมประสงค ์ภาผล)  

 

 

 

 

 

- จัดทําใบสําคัญเบกิจ่าย เสนอ
ผอ.ลงนามอนุมัติ เพื่อส่งกอง
คลัง 

ผอ.พจิารณา 

อนุมตั ิ

ไมอ่นุมตั ิ

กองคลัง 

- ตัดยอดเบกิจ่ายตามใบสําคัญ
ลงทะเบียนคุมงบประมาณ ของ
หน่วยงานใหเ้ป็นปัจจบุนั 

- จัดทําสรุปรายงานการตดิตาม
และเรง่รัดการเบกิจา่ยงบประมาณ 
ประจําวันที ่15 ของทกุเดอืน 
- สรุปสถานะผลเบกิจ่าย ณ สิน้
เดอืน 
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11-03-22

หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
บันทึก ท่ี สธ ..............................................................   ลงวันท่ี ..................................................

แผน

(1)

ผล 

(2)

1.แผนงานบรูณาการพฒันา

ศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ

1.แผนงานบรูณาการ

พฒันาศกัยภาพคนตลอด

ชว่งชวีติ
1.โครงการบรหิารจดัการหนว่ยงาน       254,300.00       117,029.30     137,270.70                   -   1.โครงการบรหิารจดัการหนว่ยงาน      254,300.00 

1.1. จา้งพนักงานขับรถยนตร์าชการ 1 คน 1 คน         149,760.00 74,880.00         74,880.00                        -   1.1. จา้งพนักงานขับรถยนต์

ราชการ

1 คน 149,760.00       

1.2 จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร จา้ง

ซอ่มแซมครุภัณฑ ์ส านักงาน อปุกรณ์

คอมพวิเตอร ์ซอ่มยานพาหนะ คา่ผา่น

ทางพเิศษ จา้งแปลเอกสาร

6 งาน 6 งาน           30,000.00            8,021.10         21,978.90                  -   1.2 จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร 

จา้งซอ่มแซมครุภัณฑ ์

ส านักงาน อปุกรณ์คอมพวิเตอร์

 ซอ่มยานพาหนะ คา่ผา่นทาง

พเิศษ จา้งแปลเอกสาร

6 งาน 30,000.00         

1.2.1 จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร 1 ปี 1 ปี           15,000.00            6,838.75           8,161.25                  -   1.2.1 จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร 1 ปี 15,000.00         

1.2.2 จา้งซอ่มแซมครุภัณฑ ์ส านักงาน 1 ปี 1 ปี           10,000.00         10,000.00                  -   1.2.2 จา้งซอ่มแซมครุภัณฑ ์

ส านักงาน

1 ปี 10,000.00         

1.2.3 จา้งซอ่มอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ 1 ปี 1 ปี                      -                    -   1.2.3 จา้งซอ่มอปุกรณ์

คอมพวิเตอร์

1 ปี -                  

1.2.4 จา้งซอ่มยานพาหนะ (รวมพรบ.) 1 ปี 1 ปี             5,000.00            1,182.35           3,817.65                  -   1.2.4 จา้งซอ่มยานพาหนะ 

(รวมพรบ.)

1 ปี 5,000.00          

1.3 จัดซือ้วสัดสุ านักงานเพือ่ใช ้

ด าเนนิงานภายในหน่วยงานและโครงการ

อบรม/ประชมุของหน่วยงาน ( คา่

หนังสอืพมิพ,์ วสัดสุ านักงาน+ วสัดุ

คอมพวิเตอร,์ คา่น ้าบรโิภค, คา่น ้ามัน

เชือ้เพลงิ)

4 งาน 4 งาน           31,720.00            8,160.20         23,559.80                  -   1.3 จัดซือ้วสัดสุ านักงานเพือ่

ใชด้ าเนนิงานภายในหน่วยงาน

และโครงการอบรม/ประชมุ

ของหน่วยงาน ( คา่

หนังสอืพมิพ,์ วสัดสุ านักงาน+ 

วสัดคุอมพวิเตอร,์ คา่น ้าบรโิภค

, คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ)

4 งาน 31,720.00         

1.3.1. คา่วสัดสุ านักงาน+วสัดุ

คอมพวิเตอร์

1 ปี 1 ปี           15,000.00         15,000.00                  -   1.3.1. คา่วสัดสุ านักงาน+วสัดุ

คอมพวิเตอร์

1 ปี 15,000.00         

1.3.2. คา่น ้าดืม่ 1 ปี 1 ปี             4,000.00            1,500.00           2,500.00                  -   1.3.2. คา่น ้าดืม่ 1 ปี 4,000.00          

 งบประมาณ

(บาท)

(10) ไดร้บั

(4)

 เบกิจา่ย

(5)

 แผนทีจ่ะใช้

(6)

 คงเหลอื/

สว่นขาด

(7)

แบบฟอร์มการปรับแผน/โครงการประจ าปีงบประมาณ 2565

รายการเดมิ รายการหลงัปรบัแผน  เหตผุลในการปรบัแผน

(1.เหตผุลทีไ่มด่ าเนนิโครงการ/

กจิกรรมเดมิ/มี

งบประมาณเหลอืจา่ย

2.เหตผุลทีจ่ะด าเนนิการโครงการ/ 

รายการใหม)่

(11)

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

(1)

เป้าหมายโครงการ

ตามแผนปฏบิตักิาร

(2)

 งบประมาณ (บาท)

ชือ่โครงการ

(8)

เป้าหมา

ยโครง

การ

(9)

ปรับแผนครัง้ที ่4
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11-03-22

หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
บันทึก ท่ี สธ ..............................................................   ลงวันท่ี ..................................................

แผน

(1)

ผล 

(2)

 งบประมาณ

(บาท)

(10) ไดร้บั

(4)

 เบกิจา่ย

(5)

 แผนทีจ่ะใช้

(6)

 คงเหลอื/

สว่นขาด

(7)

แบบฟอร์มการปรับแผน/โครงการประจ าปีงบประมาณ 2565

รายการเดมิ รายการหลงัปรบัแผน  เหตผุลในการปรบัแผน

(1.เหตผุลทีไ่มด่ าเนนิโครงการ/

กจิกรรมเดมิ/มี

งบประมาณเหลอืจา่ย

2.เหตผุลทีจ่ะด าเนนิการโครงการ/ 

รายการใหม)่

(11)

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

(1)

เป้าหมายโครงการ

ตามแผนปฏบิตักิาร

(2)

 งบประมาณ (บาท)

ชือ่โครงการ

(8)

เป้าหมา

ยโครง

การ

(9)

1.3.3. คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ 1 ปี 1 ปี           11,720.00            6,660.20           5,059.80                  -   1.3.3. คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ 1 ปี 11,720.00         

1.3.4. คา่จา้งถา่ยเอกสาร 1 ปี 1 ปี             1,000.00           1,000.00                  -   1.3.4. คา่จา้งถา่ยเอกสาร 1 ปี 1,000.00          

1.4 การพัฒนาบคุลากร การประชมุ อบรม

 สัมมนา (คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ราชการ และคา่ใชจ้า่ยในการเขา้ร่วม

ประชมุ/อบรม/สัมมนา ของผูอ้ านวยการ

เจา้หนา้ทีศ่นูยค์วามร่วมมอืระหวา่ง

ประเทศ ,คา่ลงทะเบยีน)

12 คน 12 คน           42,820.00          25,968.00         16,852.00                  -   1.4 การพัฒนาบคุลากร การ

ประชมุ อบรม สัมมนา 

(คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ราชการ และคา่ใชจ้า่ยในการ

เขา้ร่วมประชมุ/อบรม/สัมมนา 

ของผูอ้ านวยการเจา้หนา้ที่

ศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่ง

ประเทศ ,คา่ลงทะเบยีน)

12 คน 42,820.00         

1.4.1 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ อืน่ๆ 1 ปี 1 ปี           40,000.00 24,068.00         15,932.00                        -   1.4.1 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไป

ราชการ อืน่ๆ

1 ปี 40,000.00         

1.4.2 คา่ลงทะเบยีน 1 ปี 1 ปี                500.00           500.00 1.4.2 คา่ลงทะเบยีน 1 ปี -                   1.กจิกรรมอยูร่ะหวา่งการด าเนนิงาน

2.มงีบประมาณเดมิ จ านวน 500 บาท 

3.ปรับแผนใหก้จิกรรมที ่1.4.3 จ านวน 

500 บาท  

1.4.3 คา่ผา่นทางพเิศษ 1 ปี 1 ปี             2,320.00 1,900.00           920.00            -         500.00 1.4.3 คา่ผา่นทางพเิศษ 1 ปี 2,820.00           1.กจิกรรมอยูร่ะหวา่งการด าเนนิงาน

2.มงีบประมาณเดมิ จ านวน 2,320 บาท 

3.เบกิจา่ยแลว้ 1,900 บาท 

4.มแีผนจะใช ้จ านวน 920 บาท จงึมสีว่น

ขาดจ านวน 500 บาท

5.ไดรั้บจากกจิกรรมที ่1.4.2 จ านวน 500

 บาท

ปรับแผนครัง้ที ่4
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11-03-22

หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
บันทึก ท่ี สธ ..............................................................   ลงวันท่ี ..................................................

แผน

(1)

ผล 

(2)

 งบประมาณ

(บาท)

(10) ไดร้บั

(4)

 เบกิจา่ย

(5)

 แผนทีจ่ะใช้

(6)

 คงเหลอื/

สว่นขาด

(7)

แบบฟอร์มการปรับแผน/โครงการประจ าปีงบประมาณ 2565

รายการเดมิ รายการหลงัปรบัแผน  เหตผุลในการปรบัแผน

(1.เหตผุลทีไ่มด่ าเนนิโครงการ/

กจิกรรมเดมิ/มี

งบประมาณเหลอืจา่ย

2.เหตผุลทีจ่ะด าเนนิการโครงการ/ 

รายการใหม)่

(11)

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

(1)

เป้าหมายโครงการ

ตามแผนปฏบิตักิาร

(2)

 งบประมาณ (บาท)

ชือ่โครงการ

(8)

เป้าหมา

ยโครง

การ

(9)

2.โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากร

กรมอนามยัมุง่สูส่ากล

      425,498.00       419,960.05                     -         5,537.95 2.โครงการพฒันาศกัยภาพ

บคุลากรกรมอนามยัมุง่สู่

สากล

425,498.00    

2.1 ประชมุเชงิปฏบัิตกิารการพัฒนา

ศักยภาพเพือ่การยกระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษส าหรับงานดา้น

ตา่งประเทศครัง้ที1่/30 คน, ครัง้ที ่2/ 30

 คน

30 คน/30

 คน

30 คน/30

 คน

390,098.00        388,860.05              1,237.95 2.1 ประชมุเชงิปฏบัิตกิารการ

พัฒนาศักยภาพเพือ่การ

ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ

ส าหรับงานดา้นตา่งประเทศ

ครัง้ที1่/40 คน, ครัง้ที ่2/ 30 

คน

40คน/30คน 390,098.00       

2.2. ประชมุเชงิปฏบัิตกิารการพัฒนา

ความรูด้า้นพธิกีารทตูและการรับรองแขก

ตา่งประเทศ

30 คน 30 คน 35,400.00          31,100.00                4,300.00 2.2. ประชมุเชงิปฏบัิตกิารการ

พัฒนาความรูด้า้นพธิกีารทตู

และการรับรองแขกตา่งประเทศ

30 คน 35,400.00         

3.โครงการสนบัสนนุการด าเนนิงาน

ความรว่มมอืระหวา่งประเทศภายใต้

กรอบความรว่มมอืตา่งๆ

3 เร ือ่ง 61,380.00        20,890.00       40,490.00     -              3.โครงการสนบัสนนุการ

ด าเนนิงานความรว่มมอื

ระหวา่งประเทศภายใต้

กรอบความรว่มมอืตา่งๆ

61,380.00       

3.1.ประชมุคณะกรรมการความร่วมมอื

ดา้นตา่งประเทศ

25 คน 25 คน 11,625.00          3,875.00           7,750.00                          -   3.1.ประชมุคณะกรรมการความ

ร่วมมอืดา้นตา่งประเทศ

25 คน 11,625.00         

3.2.ประชมุคณะท างานความร่วมมอืกลุม่

ประเด็นสาธารณสขุอาเซยีน (ระดับ 

Cluster) Cluster 1: Promoting 

Healthy Lifestyle

20 คน 20 คน 5,700.00           5,700.00                            -   3.2.ประชมุคณะท างานความ

ร่วมมอืกลุม่ประเด็น

สาธารณสขุอาเซยีน (ระดับ 

Cluster) Cluster 1: 

Promoting Healthy Lifestyle

20 คน 5,700.00          

3.3.ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุ

สมัชชาอนามัยโลกสมัยที ่75 (World 

Health Assembly)

20 คน 20 คน 3,100.00           3,100.00                          -   3.3.ประชมุเตรยีมการส าหรับ

การประชมุสมัชชาอนามัยโลก

สมัยที ่75 (World Health 

Assembly)

20 คน 3,100.00          

ปรับแผนครัง้ที ่4
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หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
บันทึก ท่ี สธ ..............................................................   ลงวันท่ี ..................................................

แผน

(1)

ผล 

(2)

 งบประมาณ

(บาท)

(10) ไดร้บั

(4)

 เบกิจา่ย

(5)

 แผนทีจ่ะใช้

(6)

 คงเหลอื/

สว่นขาด

(7)

แบบฟอร์มการปรับแผน/โครงการประจ าปีงบประมาณ 2565

รายการเดมิ รายการหลงัปรบัแผน  เหตผุลในการปรบัแผน

(1.เหตผุลทีไ่มด่ าเนนิโครงการ/

กจิกรรมเดมิ/มี

งบประมาณเหลอืจา่ย

2.เหตผุลทีจ่ะด าเนนิการโครงการ/ 

รายการใหม)่

(11)

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

(1)

เป้าหมายโครงการ

ตามแผนปฏบิตักิาร

(2)

 งบประมาณ (บาท)

ชือ่โครงการ

(8)

เป้าหมา

ยโครง

การ

(9)

3.4 ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุ

ความร่วมมอืทวภิาคไีทย-ลาว

20 คน 20 คน 6,700.00           6,700.00                          -   3.4 ประชมุเตรยีมการส าหรับ

การประชมุความร่วมมอืทวภิาคี

ไทย-ลาว

20 คน 6,700.00          1.กจิกรรมครัง้ที ่1 เดมิจัดเดอืน พ.ค. 

เลือ่นกจิกรรมเป็นเดอืน ก.ค.65 (3,100)

2.กจิกรรมครัง้ที ่2 คงเดมิ จัดเดอืน ส.ค. 

65 (3,600)

3.5.ประชมุประจ าเดอืนของศนูยค์วาม

ร่วมมอืระหวา่งประเทศ

13 คน 13 คน 24,180.00          11,315.00         12,865.00                        -   3.5.ประชมุประจ าเดอืนของ

ศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่ง

ประเทศ

13 คน 24,180.00         

3.6.ประชมุเตรยีมการความร่วมมอืเพือ่

รองรับการประชมุนานาชาต ิOn line

25 คน 25 คน 3,875.00           3,875.00                          -   3.6.ประชมุเตรยีมการความ

ร่วมมอืเพือ่รองรับการประชมุ

นานาชาต ิOn line

25 คน 3,875.00           1.ปช.ราชการ เดมิจัดเดอืน พ.ค.65

เลือ่นกจิกรรมเป็นเดอืน ก.ค.65 (3,875)

3.7.ประชมุสนับสนุนกจิกรรมการ

ด าเนนิงานภายใตส้ถานการณ์ Covid-19

20 คน 20 คน 6,200.00           6,200.00                          -   3.7.ประชมุสนับสนุนกจิกรรม

การด าเนนิงานภายใต ้

สถานการณ์ Covid-19

20 คน 6,200.00           1.กจิกรรมครัง้ที ่1 เดมิจัดเดอืน ม.ิย.65

เลือ่นกจิกรรมเป็นเดอืน ก.ค.65 (6,200)

4.โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิาร

พฒันาแผนยทุธศาสตร ์ความรว่มมอื

ระหวา่งประเทศ กรมอนามยั

27,800.00        9,020.00         18,780.00     -              4.โครงการประชุมเชงิ

ปฏบิตักิารพฒันาแผน

ยทุธศาสตร ์ความรว่มมอื

ระหวา่งประเทศ กรมอนามยั

27,800.00       

4.1 ประชมุเชงิปฏบัิตกิารพัฒนาแผน

ยทุธศาสตร ์ความร่วมมอืระหวา่งประเทศ

 กรมอนามัย

25 คน 25 คน 23,925.00          9,020.00           14,905.00                        -   4.1 ประชมุเชงิปฏบัิตกิาร

พัฒนาแผนยทุธศาสตร ์ความ

ร่วมมอืระหวา่งประเทศ กรม

อนามัย

25 คน 23,925.00          1.กจิกรรมครัง้ที ่2 เดมิจัดเดอืน เม.ย.

เลือ่นกจิกรรมเป็นเดอืน ม.ิย.65 (9,950)

2. กจิกรรมครัง้ที ่3 เดมิจัดม.ิย. เลือ่นจัด

กจิกรรมเป็น ก.ค.

4.2 โครงการประชมุเชงิปฏบัิตกิารการ

จัดท าแผนปฏบัิตกิาร การด าเนนิงานศนูย์

ความร่วมมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย

 ประจ าปี 2566 - 2567

25 คน 25 คน 3,875.00           3,875.00                          -   4.2 โครงการประชมุเชงิ

ปฏบัิตกิารการจัดท า

แผนปฏบัิตกิาร การด าเนนิงาน

ศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่ง

ประเทศ กรมอนามัย ประจ าปี 

2566 - 2567

25 คน 3,875.00          

5.โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลู 

ดา้นความรว่มมอืระหวา่งประเทศ 

กรมอนามยั

40,000.00        -                  40,000.00     -              5.โครงการพฒันาระบบ

ฐานขอ้มลู 

ดา้นความรว่มมอืระหวา่ง

ประเทศ กรมอนามยั

40,000.00       

5.1. การพัฒนาระบบฐานขอ้มลูความ

ร่วมมอืระหวา่งประเทศ

1 งาน 1 งาน 20,000.00          20,000.00                        -   5.1. การพัฒนาระบบ

ฐานขอ้มลูความร่วมมอืระหวา่ง

ประเทศ

1 งาน 20,000.00         

ปรับแผนครัง้ที ่4
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แผนการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณ พ.ศ. 2565

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  รวมเป็นเงนิ  รอ้ยละ
 ยอดยกมา ( สะสม

ไตรมาส1)
 ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  รวมเป็นเงนิ  รอ้ยละ

 ยอดยกมา 

( สะสมไตรมาส1+2)

รอบ 6 เดอืนแรก

 รอ้ยละ

งบด าเนนิงาน   แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันา

ศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ
              884,500.00 

เป้าหมายรอ้ยละ กรมอนามยั                     9.00                 18.00                 32.00      32.00                       32.00 39.00                             45.00                       50.00        50.00 

เป้าหมายรอ้ยละของแผน                     1.60                 35.46                   7.57      44.63                       44.63                14.59                  2.80                         4.96        66.98 

กจิกรรม/รายการ             

1.โครงการบรหิารจดัการหนว่ยงาน               254,300.00            12,480.00          27,493.75          29,731.30                69,705.05        7.88                69,705.05         15,480.00         13,842.25                18,002.00          47,324.25         5.35                   117,029.30        13.23 

1.1จา้งพนกังานขบัรถยนตร์าชการ               149,760.00            12,480.00          12,480.00          12,480.00                37,440.00                37,440.00         12,480.00         12,480.00                12,480.00          37,440.00                     74,880.00 

1.2จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร จา้งซอ่มแซม

ครภุณัฑ ์ส านกังาน อปุกรณค์อมพวิเตอร ์ซอ่ม

ยานพาหนะ คา่ผา่นทางพเิศษ จา้งแปลเอกสาร                 30,000.00 -                     1,283.75          3,523.10                           4,806.85                  4,806.85 -                  1,092.25         2,122.00                3,214.25                                8,021.10 

1.2.1 จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร                   15,000.00 1,283.75             2,340.75                             3,624.50                    3,624.50 1,092.25            2,122.00                                3,214.25                         6,838.75 

1.2.2 จา้งซอ่มแซมครภัุณฑ ์ส านักงาน                   10,000.00                             -                                -                          -                                    -   

1.2.3 จา้งซอ่มอปุกรณ์คอมพวิเตอร์                              -                               -                                -                          -                                    -   

1.2.4 จา้งซอ่มยานพาหนะ(รวมพรบ.)                     5,000.00 1,182.35                             1,182.35                    1,182.35                        -                           1,182.35 

1.3จดัซือ้วสัดสุ านกังานเพือ่ใชด้ าเนนิงานภายใน

หนว่ยงานและโครงการอบรม/ประชุมของหนว่ยงาน

 ( คา่หนงัสอืพมิพ,์ วสัดสุ านกังาน + วสัดุ

คอมพวิเตอร,์ คา่น า้บรโิภค, คา่น า้มนัเชือ้เพลงิ+

จา้งถา่ยเอกสาร)

                31,720.00                         -                 120.00            2,030.20                  2,150.20                  2,150.20           3,000.00              210.00                  2,800.00            6,010.00                       8,160.20 

1.3.1. คา่วสัดสุ านักงาน+วสัดคุอมพวิเตอร์                   15,000.00                             -                                -                         -                                    -   

1.3.2. คา่น ้าดืม่                     4,000.00                 120.00                 570.00                     690.00                       690.00                210.00                       600.00               810.00                         1,500.00 

1.3.3. คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ                   11,720.00              1,460.20                  1,460.20                    1,460.20             3,000.00                    2,200.00            5,200.00                         6,660.20 

1.3.4. คา่จา้งถา่ยเอกสาร                     1,000.00                             -                                -                         -                                    -   

1.4การพฒันาบคุลากร การประชุม อบรม สมัมนา 

(คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ และคา่ใชจ้า่ย

ในการเขา้รว่มประชุม/อบรม/สมัมนา ของ

ผูอ้ านวยการเจา้หนา้ทีศ่นูยค์วามรว่มมอืระหวา่ง

ประเทศ ,คา่ลงทะเบยีน, คา่ผา่นทางพเิศษ)
                42,820.00                         -            13,610.00          11,698.00                25,308.00                25,308.00                      -                  60.00                     600.00               660.00                     25,968.00 

1.4.1 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ อืน่ๆ                   40,000.00            13,490.00            10,578.00                24,068.00                   24,068.00                        -                         24,068.00 

1.4.2 คา่ลงทะเบยีน                              -                               -                                -                          -                                    -   

1.4.3 คา่ผา่นทางพเิศษ                     2,820.00 120.00               1,120.00                             1,240.00                    1,240.00 60.00                600.00                                     660.00                         1,900.00 

2.โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรกรมอนามยัมุง่

สูส่ากล               425,498.00                         -          284,097.25          35,400.00              319,497.25      36.12              319,497.25       106,000.75                      -                               -          106,000.75       11.98                   425,498.00        48.11 

2.1 การพัฒนาศกัยภาพเพือ่การยกระดบัทักษะ

ภาษาอังกฤษส าหรับงานดา้นตา่งประเทศ/30 คน
                 390,098.00           284,097.25              284,097.25                 284,097.25          106,000.75           106,000.75                     390,098.00 

2.2. การพัฒนาความรูด้า้นพธิกีารทตูและการรับรองแขก

ตา่งประเทศ / 30 คน
                  35,400.00            35,400.00                35,400.00                   35,400.00                        -                         35,400.00 

3.โครงการสนบัสนนุการด าเนนิงานความรว่มมอื

ระหวา่งประเทศภายใตก้รอบความรว่มมอืตา่งๆ                 61,380.00              1,705.00            2,015.00            1,860.00                  5,580.00        0.63                  5,580.00           7,560.00           1,860.00                  5,890.00          15,310.00         1.73                     20,890.00          2.36 

3.1.ประชมุคณะกรรมการความรว่มมอืดา้นตา่งประเทศ /

25 คน                   11,625.00                             -                                -                      3,875.00              3,875.00                         3,875.00 

งบรายจา่ย/รายการ/กจิกรรม
 รวม

ท ัง้ปีงบฯ

 แผนการเบกิจา่ยเงนิในไตรมาสที ่1  แผนการเบกิจา่ยเงนิในไตรมาสที ่2  แผนการเบกิจา่ยเงนิในไตรมาสที ่3
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 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  รวมเป็นเงนิ  รอ้ยละ
 ยอดยกมา ( สะสม

ไตรมาส1)
 ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  รวมเป็นเงนิ  รอ้ยละ

 ยอดยกมา 

( สะสมไตรมาส1+2)

รอบ 6 เดอืนแรก

 รอ้ยละงบรายจา่ย/รายการ/กจิกรรม
 รวม

ท ัง้ปีงบฯ

 แผนการเบกิจา่ยเงนิในไตรมาสที ่1  แผนการเบกิจา่ยเงนิในไตรมาสที ่2  แผนการเบกิจา่ยเงนิในไตรมาสที ่3

3.2.ประชมุคณะท างานความรว่มมอืกลุม่ประเด็น

สาธารณสขุอาเซยีน (ระดบั Cluster) Cluster 1: 

Promoting Healthy Lifestyle /20 คน
                    5,700.00                             -                                -               5,700.00              5,700.00                         5,700.00 

3.3.ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุสมัชชาอนามัย

โลกสมัยที ่75 (World Health Assembly) /20 คน
                    3,100.00                             -                                -                          -                                    -   

3.4 ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุความรว่มมอืทวิ

ภาคไีทย-ลาว/20 คน                     6,700.00                             -                                -                          -                                    -   

3.5.ประชมุประจ าเดอืนของศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่ง

ประเทศ /13 คน                   24,180.00                1,705.00              2,015.00              1,860.00                  5,580.00                    5,580.00             1,860.00             1,860.00                    2,015.00              5,735.00                       11,315.00 

3.6.ประชมุเตรยีมการความรว่มมอืเพือ่รองรับการประชมุ

นานาชาต ิOn line /25 คน                     3,875.00                             -                                -                          -                                    -   

3.7.ประชมุสนับสนุนกจิกรรมการด าเนนิงานภายใต ้

สถานการณ์ Covid-19 /20 คน                     6,200.00                             -                                -                          -                                    -   

4.โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารพฒันาแผน

ยทุธศาสตร ์ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรม

อนามยั
                27,800.00                         -                         -                         -                               -              -                               -                        -             9,020.00                             -              9,020.00         1.02                       9,020.00          1.02 

4.1 ประชมุเชงิปฏบัิตกิารพัฒนาแผนยทุธศาสตร ์ความ

รว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย /25 คน
                  23,925.00                             -                                -               9,020.00              9,020.00                         9,020.00 

4.2 โครงการประชมุเชงิปฏบัิตกิารการจัดท าแผนปฏบัิติ

การ การด าเนนิงานศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรม

อนามัย ประจ าปี 2566 - 2567 /25 คน                     3,875.00                             -                                -                          -                                    -   

5.โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลู ดา้นความรว่มมอื

ระหวา่งประเทศ กรมอนามยั
                40,000.00                         -                         -                         -                               -              -                               -                        -                        -                  20,000.00          20,000.00         2.26                     20,000.00          2.26 

5.1. พัฒนาระบบฐานขอ้มลูความรว่มมอืระหวา่งประเทศ

                  20,000.00                             -                                -                    20,000.00            20,000.00                       20,000.00 

5.2. พัฒนาระบบฐานขอ้มลู คูม่อืการลาศกึษา ฝึกอบรม 

ปฏบัิตกิารวจัิยดงูาน ประชมุ สมัมนา และน าเสนอผลงาน 

วชิาการ ณ ตา่งประเทศ

                  20,000.00                             -                                -                          -                                    -   

โครงการสนบัสนนุการแปลเอกสารภาษากลาง

อาเซยีนตามพรบ. ของกพร.
                75,522.00                          -                          -                         -                               -              -                                -                        -                         -                               -                         -               -                                    -                -   

6.1.สนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางอาเซยีนตาม

พรบ. ของคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน                   75,522.00                             -                                -                          -                                    -   

รวมเงนิงบด าเนนิงาน               884,500.00            14,185.00        313,606.00          66,991.30              394,782.30      44.63              394,782.30       129,040.75         24,722.25                43,892.00        197,655.00       22.35                   592,437.30        66.98 
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แผนการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบด าเนนิงาน   แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันา

ศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ
              884,500.00 

เป้าหมายรอ้ยละ กรมอนามยั

เป้าหมายรอ้ยละของแผน

กจิกรรม/รายการ

1.โครงการบรหิารจดัการหนว่ยงาน               254,300.00 

1.1จา้งพนกังานขบัรถยนตร์าชการ               149,760.00 

1.2จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร จา้งซอ่มแซม

ครภุณัฑ ์ส านกังาน อปุกรณค์อมพวิเตอร ์ซอ่ม

ยานพาหนะ คา่ผา่นทางพเิศษ จา้งแปลเอกสาร                 30,000.00 

1.2.1 จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร                   15,000.00 

1.2.2 จา้งซอ่มแซมครภัุณฑ ์ส านักงาน                   10,000.00 

1.2.3 จา้งซอ่มอปุกรณ์คอมพวิเตอร์                              -   

1.2.4 จา้งซอ่มยานพาหนะ(รวมพรบ.)                     5,000.00 

1.3จดัซือ้วสัดสุ านกังานเพือ่ใชด้ าเนนิงานภายใน

หนว่ยงานและโครงการอบรม/ประชุมของหนว่ยงาน

 ( คา่หนงัสอืพมิพ,์ วสัดสุ านกังาน + วสัดุ

คอมพวิเตอร,์ คา่น า้บรโิภค, คา่น า้มนัเชือ้เพลงิ+

จา้งถา่ยเอกสาร)

                31,720.00 

1.3.1. คา่วสัดสุ านักงาน+วสัดคุอมพวิเตอร์                   15,000.00 

1.3.2. คา่น ้าดืม่                     4,000.00 

1.3.3. คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ                   11,720.00 

1.3.4. คา่จา้งถา่ยเอกสาร                     1,000.00 

1.4การพฒันาบคุลากร การประชุม อบรม สมัมนา 

(คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ และคา่ใชจ้า่ย

ในการเขา้รว่มประชุม/อบรม/สมัมนา ของ

ผูอ้ านวยการเจา้หนา้ทีศ่นูยค์วามรว่มมอืระหวา่ง

ประเทศ ,คา่ลงทะเบยีน, คา่ผา่นทางพเิศษ)
                42,820.00 

1.4.1 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ อืน่ๆ                   40,000.00 

1.4.2 คา่ลงทะเบยีน                              -   

1.4.3 คา่ผา่นทางพเิศษ                     2,820.00 

2.โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรกรมอนามยัมุง่

สูส่ากล               425,498.00 

2.1 การพัฒนาศกัยภาพเพือ่การยกระดบัทักษะ

ภาษาอังกฤษส าหรับงานดา้นตา่งประเทศ/30 คน
                 390,098.00 

2.2. การพัฒนาความรูด้า้นพธิกีารทตูและการรับรองแขก

ตา่งประเทศ / 30 คน
                  35,400.00 

3.โครงการสนบัสนนุการด าเนนิงานความรว่มมอื

ระหวา่งประเทศภายใตก้รอบความรว่มมอืตา่งๆ                 61,380.00 

3.1.ประชมุคณะกรรมการความรว่มมอืดา้นตา่งประเทศ /

25 คน                   11,625.00 

งบรายจา่ย/รายการ/กจิกรรม
 รวม

ท ัง้ปีงบฯ  เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.  รวมเป็นเงนิ  รอ้ยละ
 ยอดยกมา (สะสม

ไตรมาส1+2+3)

 รอ้ยละ
 ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  รวมเป็นเงนิ  รอ้ยละ

 รอ้ยละ

                     884,500.00 

                58.00                  67.00 75.00                      75.00                        58.00              93.00               100.00      100.00 

                  3.31                    1.83                      3.45     75.57                          5.91                 6.49                 12.03      100.00 

         24,170.00           14,170.00             14,670.00                   53,010.00         5.99             170,039.30     19.22                32,147.65       27,902.00          24,211.05            84,260.70       9.53                   254,300.00        28.75 

         12,480.00           12,480.00             12,480.00                   37,440.00             112,320.00                12,480.00       12,480.00          12,480.00            37,440.00                   149,760.00 

11,250.00        1,250.00           1,250.00                               13,750.00               21,771.10 5,067.65                 1,250.00       1,911.25                       8,228.90                     30,000.00 

1,250.00            1,250.00             1,250.00                                   3,750.00                 10,588.75 1,250.00                   1,250.00          1,911.25                           4,411.25                        15,000.00 

10,000.00                             10,000.00                 10,000.00                         -                          10,000.00 

                               -                              -                           -                                     -   

                               -                     1,182.35 3,817.65                                  3,817.65                          5,000.00 

              340.00                340.00                  840.00                     1,520.00                 9,680.20                11,840.00         7,100.00            3,099.80            22,039.80                     31,720.00 

                               -                              -                     10,000.00           5,000.00              15,000.00                        15,000.00 

                340.00                  340.00                    340.00                     1,020.00                   2,520.00                       340.00              350.00                 790.00                1,480.00                          4,000.00 

                   500.00                        500.00                   7,160.20                     1,000.00           1,500.00              2,059.80                4,559.80                        11,720.00 

                               -                              -                         500.00              250.00                 250.00                1,000.00                          1,000.00 

              100.00                100.00                  100.00                        300.00               26,268.00                   2,760.00         7,072.00            6,720.00            16,552.00                     42,820.00 

                               -                   24,068.00                     2,560.00           6,872.00              6,500.00              15,932.00                        40,000.00 

                               -                              -                           -                                        -   

100.00               100.00                100.00                                         300.00                   2,200.00 200.00                      200.00             220.00                                 620.00                          2,820.00 

                      -                          -                            -                                  -               -               425,498.00     48.11                              -                      -                         -                           -             -                     425,498.00        48.11 

                               -                 390,098.00                         -                     390,098.00 

                               -                   35,400.00                         -                       35,400.00 

           5,115.00             2,015.00               5,890.00                   13,020.00         1.47               33,910.00       3.83                15,190.00         5,615.00            6,665.00            27,470.00       3.11                     61,380.00          6.94 

                3,875.00                     3,875.00                   7,750.00              3,875.00                3,875.00                        11,625.00 

 แผนการเบกิจา่ยเงนิในไตรมาสที ่3

 ยอดยกมา ( สะสมไตร

มาส1+2+3+4)

 แผนการเบกิจา่ยเงนิในไตรมาสที ่4
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สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คร้ังท่ี 6/2565  

ในวันท่ี 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 -12.00 น. 

ณ หองประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ อาคาร 6 ชั้น 4 

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

ผูมาประชุม 

1. นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ  ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ    ประธาน 

2. นางสาวปนอนงค เครือซา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หัวหนากลุมยุทธศาสตรและประสานความรวมมือ 

3. นางจารุมน บุญสิงห  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมวิเทศสัมพันธ 

4. นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

5. นางสาวสมประสงค ภาผล  นักจัดการงานท่ัวไป     ผูจดรายงานประชุม 

ผูไมมาประชุม :  -  

1. นางสาวสุพัตรา ทางาม  เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน หัวหนางานอํานวยการ 

                                               ลาคลอดบุตร 

 

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 ภาพรวมทุกรายงบประจําเดือนมีนาคม 2565 

รอยละ 50 ประกอบดวยงบดําเนินงาน รอยละ 50 งบลงทุน รอยละ  61 และประจําไตรมาสท่ี 2 รอยละ 50 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

2. รับรองรายงาน

การประชุม  

การประชุมคณะทํางานติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ครั้ง 5/2565  เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ 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% ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร  

2) งบลงทุน ไมไดรับจัดสรร 

3) ภาพรวมทุกรายงบ ไดรับจัดสรรวงเงินงบประมาณภาพรวมท้ังปงบฯ จํานวน 884,500.00 บาท โดย 

กรมอนามัยไดโอนจัดสรรครั้งท่ี 1 จํานวน 442,250.00 บาท คิดเปน 50% ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร 

4) ศรป. ไดรับโอนเงินงบประมาณท่ียืมจากกองการเจาหนาท่ี จํานวน 124,000 บาท และกลุมพัฒนาระบบ

บริหาร จํานวน 12,480 บาท เพ่ือใชดําเนินงานตามแผนฯ ระหวางรอการรับโอนเงินงบประมาณครั้งท่ี 2 ในเดือน

มีนาคม 2565 สงผลใหฐานภาพรวมงบประมาณ ศรป. จากเดิมจํานวน 884,500.00 บาท  เพ่ิมเปน จํานวน 

1,020,980.00  บาท และฐานภาพรวมจะเทาเดิมคือจํานวน 884,500.00 บาท เมื่อศรป.ทําเรื่องคืนงบฯไปยังกอง

การเจาหนาท่ีและกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

somphrasong.p
Textbox
หลักฐานกิจกรรมที่ 6 ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการประชุมนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน 
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วาระท่ี สาระสําคัญ/มติท่ีประชุม 

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

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

       สถานการณการเบิกจายงบประมาณ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2565 พบวามีการเคลื่อนไหวเฉพาะ 

งบดําเนินงาน มีผลเบิกจายสะสม จํานวน 549,540.35  บาท คิดเปน 53.82  % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ี

ไดรับจัดสรร (1,020,980 บาท) ซึ่งสูงกวาเปาหมาย มีผลยอดผูกผัน จํานวน  29,100.25 บาท คิดเปน 2.85  % 

ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร (1,020,980 บาท) ทําใหมียอดเงินคงเหลือหลังหักยอดผูกผัน จํานวน   

442,339.40 บาท คิดเปน 43.32  % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร (1,020,980 บาท) หากพิจารณา

จากเปาหมายท่ีกรมอนามัยกําหนดในเดือนน้ี จํานวน 510,490.00 บาท คิดเปน 50% ของวงเงินงบประมาณรวม

ท่ีไดรับจัดสรร (1,020,980 บาท) พบวาหนวยงานมีผลการเบิกจายสะสมสูงกวาเปาหมาย จํานวน  39,050.35  

บาท คิดเปน 3.82 % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร (1,020,980 บาท)  และเพ่ือใหเปนไปตาม

มา ต ร ก า ร สํ า คั ญ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ค ะ แ น น ต า ม ตั ว ช้ี วั ด  2 . 3  ร อ ย ล ะ ข อ งกา ร เ บิ ก จ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ  

กรมอนามัยกําหนดเปาหมายงบดําเนินงานคาใชจายในการฝกอบรมประชุมสัมมนา ไตรมาสท่ี 1 กําหนดให

เบิกจายไมนอยกวารอยละ 50 คิดเปนเงินจํานวน 510,490.00 ของวงเงินท่ีไดรับจัดสรร (1,020,980 บาท)  

ปจจุบันมีผลเบิกจายสะสม จํานวน 434,960.05 บาท คิดเปน 42.60 %  และพบวาหากพิจารณาผลการเบิกจาย

สะสม ณ ปจจุบัน หักจากงบประมาณของวงเงินท่ีรับโอน จํานวน 578,730.00 บาท จะพบวาเงินงบประมาณ

คงเหลือหลังกันสําหรับการดําเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก จํานวน 89.40 บาท  

        ศรป.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 

      (5) จัดทําแผนการเบิกจายรายไตรมาสใหผานเกณฑท่ีกรมอนามัยกําหนด 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ใหดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการยอดเบิกจายใกลเคียงกับเปาหมายของ 

กรมอนามัยมากท่ีสุด 

  

เลิกประชมุเวลา 12.00 น. 

 

ผูจดรายงานการประชุม  นางสาวสมประสงค ภาผล  

นักจัดการงานท่ัวไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวปนอนงค เครือซา 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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ประเภทงบ/รายการ
จ านวนรับจัดสรร

ผลการเบกิจา่ย * ผา่น

 GFMIS กองคลัง

* แยกตามประเภท

งบประมาณ

PO 

 คงเหลอื

อยูร่ะหวา่ง

ด าเนนิการ+ยงัไม่

ผา่นGF ทกุกรณี

งบประมาณ

คงเหลอื หกัPOไว ้

แลว้ =คงเหลอื

หลังกัน D-Fin

% เบกิจา่ย  %เรง่รัด เงนิทีต่อ้งเรง่รัด % PO  % คงแหลอื
กันเงนิ

คาดการณ์เบกิจา่ย

คงเหลอื (คนืกรมสิน้

ปีงบประมาณ)

1.งบด าเนนิงาน            884,500.00              549,540.35                 29,100.25                       -   305,859.40        62.13                      30.13           266,500.35       3.29            34.58                                                 -                 334,959.65
D-Fin โอนงบครัง้ที ่1 วนัที ่5/10/2564

แผนบรูณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชวีติ 

ผลผลติที ่2  [คดิเป็น50% ] จากวงเงนิงบประมาณ

รวม 

578,730.00           549,540.35            29,100.25               -                    89.40                94.96                                     29,189.65




1.1 กองคลัง โอนเงนิครัง้ที ่1 ภายใต ้แผนบรูณา

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชวีติ ผลผลติที ่3

 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบรกิารสง่เสรมิ

สขุภาพประชาชนกลุม่วยัเรยีนวยัรุ่น กจิกรรมหลัก: 

สง่เสรมิ สนับสนุน ระบบสาธารณสขุทีเ่ชือ่มตอ่กับ

โรงเรยีนหรอืสถานศกึษา (40%)

           442,250.00              432,297.55 9,863.05                 89.40                48.87                       

1.2 กองคลัง โอนเงนิงบประมาณกองจ. ให ้ภายใต ้

 แผนบรูณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชวีติ 

ผลผลติที ่5

124,000.00                        104,762.80 19,237.20               -                   11.84                      

1.2 กองคลัง โอนเงนิงบประมาณ กพร.ให ้ภายใต ้

แผนบรูณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชวีติ 

ผลผลติที ่1

12,480.00                          12,480.00 -                   

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

รวมทกุประเภทงบ 884,500.00           549,540.35            29,100.25               -                    305,859.40        62.13                      53.13           469,935.35       3.29            34.58                  -                                           305,859.40

***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             

เป้าหมายกรม (%) *หมวดอบรม ปช.สัมมนาฯ 50
ผลเบกิจา่ย (%) *หมวดอบรม ปช.สัมมนาฯ 42.42                     
เป้าหมายกรม (เงนิ) *หมวดอบร มปช.สัมมนาฯ 510,490.00              
ผลเบกิจา่ย เงนิ) *หมวดอบรม ปช.สัมมนาฯ 433,100.05              

สรปุทะเบยีนคมุการเบกิจา่ย และประมาณการเบกิจา่ย 
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สรปุสถานการณท์ีพ่บ (5) ประมาณการณ ์เบกิจา่ยสะสม ม.ีค.-65

งบประมาณรบัโอนในมอื รวม *รวม ยมื กองจ. และกพร.* 578,730.00           

(1)  งบด าเนนิงาน  (เงนิสดในมอื) 578,730.00           บาท เบกิจา่ยสะสม  549,540.35           

       รอ้ยละเงนิสดในมอื จากงบภาพรวม (884,500) 65.43                     % คงเหลอื หลงั หกัเบกิจา่ยสะสม 29,189.65             

หกั PO เชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร และจา้งท าฐานขอ้มลู 29,100.25             

(2) งบประมาณรบัจดัสรร (ฐานทีย่มืกองจ.+ กพร.) 1,020,980.00        บาท คงเหลอื หลงั หกักนั PO 89.40                     

 - เป้าหมายจ านวนเงนิเบกิจา่ย เดอืน ม.ีค. 65 510,490.00           บาท หกั กนัเงนิเดอืน พขร. ม.ีค.65 12,480.00             

 - สถานะเบกิจา่ยภาพรวมสะสม (จ านวนเงนิ) 549,540.35           บาท คงเหลอื  *เงนิในมอื* 12,390.60-             

ผลตา่ง +สงูกวา่เป้า - ต า่กวา่เป้า 39,050.35             บาท

 - เป้าหมายรอ้ยละเบกิจา่ย เดอืน ม.ีค. 65 50.00                     % (6) ประมาณการณ ์งบ ตามเงือ่นไขรบัโอนคร ัง้ที ่2/65 ส าหรบัไตรมาส3 ที ่75% ของ 442,250.00             

 - สถานะเบกิจา่ยภาพรวมสะสม (รอ้ยละ) 53.82                     % คาดการณ์จะไดรั้บโอนภายใน 25 ม.ีค. 65 = 331,687.50             
ผลตา่ง +สงูกวา่เป้า - ต า่กวา่เป้า 3.82                       % หกั คนืเงนิยมืจากกองจ. 124,000.00             

  - หกั ยอดกนั PO ทกุรายการ 29,100.25             หกั คนืเงนิยมืจาก กพร. 12,480.00               

 - รอ้ยละของยอดกนั POทกุรายการ 2.85                       % คงเหลอืใชจ้า่ย ม.ีค.- ม.ิย.65 195,207.50             

 - งบคงเหลอืหลงักนั PO ทกุรายการ 442,339.40           บาท หกั กันเงนิเดอืน พขร. เดอืน เม.ย-ก.ย.65 (6 เดอืน) 74,880.00               

คงเหลอืใชจ้า่ย ม.ีค.- ม.ิย.65 *หลังกันเงนิเดอืน พขร.ทัง้ปี 120,327.50             

*อา้งองิขอ้มลูศรินินัตป์รบัแผนครงัที ่3 ณ 11.3.65 แผน คดิวา่จะเบกิจรงิ ผลตา่งไมต่ามแผน สถานะด าเนนิการ หกั คาดการณ์กจิกรรมทีจ่ะเกดิขึน้จรงิในเดอืน ม.ีค. 65 16,360.00               คงเหลอื 103,967.50         

(4)  กจิกรรมทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการ ม.ีค.-65 42,643.00             16,360.00         -                   หกั แผนกจิกรรมตามแผนเดมิ ในเดอืน เม.ย. 65 62,502.65               คงเหลอื 41,464.85           

A. คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการ [กจิกรรมที ่1คชจ. บรหิาร+ 5+6 จดัจา้ง] 36,753.00             1,450.00           -                   หกั แผนกจิกรรมตามแผนเดมิ ในเดอืน พ.ค. 65 25,660.00               คงเหลอื 15,804.85           
1.1 จา้งพนักงานขับรถยนตร์าชการ 12,480.00               ตัดยอดทีข่อยมืเงนิ กพร. หกั แผนกจิกรรมตามแผนเดมิ ในเดอืน ม.ิย.65 47,765.00               คงเหลอื 31,960.15-           

1.2.1 จา้งเชา่เครือ่งถ่ายเอกสาร (PO) 1,183.00                 ตัดจา่ยPO คงเหลอื 31,960.15-             

1.2.2 จา้งซอ่มแซมครภัุณฑ ์ส านักงาน -                         คา่ซอ่มรางไฟพืน้คา้งจา่ย
1.2.3 จา้งซอ่มอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ -                         
1.2.4 จา้งซอ่มยานพาหนะ(รวมพรบ.) -                         
1.3.1. คา่วสัดสุ านักงาน+วสัดคุอมพวิเตอร์ -                         
1.3.2. คา่น ้าดืม่ 270.00                    270.00               รอสิน้เดอืน 31.3.65 (7) บรหิารจดัการยมืเงนิทดรองระหวา่งรอรบัเงนิโอนคร ัง้ที ่2 ตน้ม.ีค.65 100,000.00           
1.3.3. คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ 1,200.00                 1,000.00             ตามใบเสร็จในมอื9.3.65 ใบส าคญั 9,020 9.02        %
1.3.4. คา่จา้งถ่ายเอกสาร -                         เงนิทดรองคงหลอื 90,980.00             
1.4.1 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ อืน่ๆ 1,200.00                 ไมน่่าเกดิ
1.4.2 คา่ลงทะเบยีน -                         ไมน่่าเกดิ
1.4.3 คา่ผา่นทางพเิศษ 420.00                    180.00               ตามใบเสร็จในมอื9.3.65
5.1. พัฒนาระบบฐานขอ้มลูความรว่มมอืระหวา่งประเทศ 20,000.00               14.2.65 Poแลว้
5.2. พัฒนาระบบฐานขอ้มลู คูม่อืการลาศกึษา ฝึกอบรม ปฏบิัตกิารวจัิยดงูาน ประชมุ สัมมนา และน าเสนอผลงาน วชิาการ ณ ตา่งประเทศ-                         
6.1.การสนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางอาเซยีนตามพรบ. ของกพ
 -                         

B. คา่ใชจ้า่ยในการอบรมสมัมนา [กจิกรรมที ่2 +3+4] 5,890.00                14,910.00         -                   
2.1 การพัฒนาศักยภาพเพือ่การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษส าหรับงานดา้นตา่งประเทศ/40 คน -                         
2.2. การพัฒนาความรูด้า้นพธิกีารทตูและการรับรองแขกตา่งประเทศ / 30 คน -                         
3.1.ประชมุคณะกรรมการความรว่มมอืดา้นตา่งประเทศ /25 คน 3,875.00                 3,875.00             นอ้งยิม้จัด 30.3.65 
3.2.ประชมุคณะท างานความรว่มมอืกลุม่ประเด็นสาธารณสขุอาเซยีน (ระดับ Cluster) Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle /20 คน-                         
3.3.ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุสมัชชาอนามัยโลกสมัยที ่75 (World Health Assembly) /20 คน -                         
3.4 ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุความรว่มมอืทวภิาคไีทย-ลาว/20 คน -                         
3.5.ประชมุประจ าเดอืนของศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ /13 คน 2,015.00                 2,015.00             ก าหนดจัด 31.3.65
3.6.ประชมุเตรยีมการความรว่มมอืเพือ่รองรับการประชมุนานาชาต ิOn line /25 คน -                         
3.7.ประชมุสนับสนุนกจิกรรมการด าเนนิงานภายใตส้ถานการณ์ Covid-19 /20 คน -                         
4.1 ประชมุเชงิปฏบิัตกิารพัฒนาแผนยทุธศาสตร ์ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย /25 คน -                         9,020.00             ครัง้ที1่ เบกิคนืเงนิทดรอง
4.2 โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารการจัดท าแผนปฏบิัตกิาร การด าเนนิงานศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย ประจ าปี 2566 - 2567 /25 คน-                         

-                         
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ตวัชีว้ดั 2.3 รอ้ยละของการเบกิจา่ยงบประมาณ 
ระดับ

(4)  กจิกรรมทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการ เม.ย.-65 62,502.65             26,920.00         -                   ระดับท ี1 รายจา่ย
เป้าหมาย

รอ้ยละ
คะแนนเต็ม

ฐานงบประมาณทีไ่ดรั้บ

จัดสรรทัง้ปี
ผลเบกิจา่ยสะสม

รอ้ยละผล

เบกิจา่ย

สะสม

คะแนนทีไ่ด ้

(คาดการณ์)

A. คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการ [กจิกรรมที ่1คชจ. บรหิาร+ 5+6 จดัจา้ง] 41,237.65             26,920.00         -                   ระดับที ่2 - - 0.50                    - - - 0.50                     
1.1 จา้งพนักงานขับรถยนตร์าชการ 12,480.00               12,480.00           ระดับที ่3 - - 0.40                    - - - 0.40                     
1.2.1 จา้งเชา่เครือ่งถ่ายเอกสาร (PO) 1,250.00                 ตัดจา่ยPO ระดับ 4 ผลผลติ - - 0.40                    - - - 0.40                     

1.2.2 จา้งซอ่มแซมครภัุณฑ ์ส านักงาน 10,000.00               ระดับ 5 ผลลัพธ์
รายจา่ยประจ า 

(งบด าเนนิงาน)
45 3.00                    1,020,980.00                549,540.35             53.82      3.00                     

1.2.3 จา้งซอ่มอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ -                         รวม ภาพรวมทกุรายงบ 45 0.70                    1,020,980.00                549,540.35             53.82      0.70                     
1.2.4 จา้งซอ่มยานพาหนะ(รวมพรบ.) 3,817.65                 3,000.00             นจ3496เช็คระยะ 5.00                     
1.3.1. คา่วสัดสุ านักงาน+วสัดคุอมพวิเตอร์ 10,000.00               10,000.00           ซือ้กลอ้งใชป่่าว
1.3.2. คา่น ้าดืม่ 340.00                    340.00               รอใบเสร็จนิง่
1.3.3. คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ 1,000.00                 1,000.00             รอใบเสร็จนิง่
1.3.4. คา่จา้งถ่ายเอกสาร 250.00                    ไมน่่าเกดิ
1.4.1 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ อืน่ๆ 1,500.00                 ไมน่่าเกดิ
1.4.2 คา่ลงทะเบยีน 500.00                    ไมน่่าเกดิ
1.4.3 คา่ผา่นทางพเิศษ 100.00                    100.00               รอใบเสร็จนิง่
5.1. พัฒนาระบบฐานขอ้มลูความรว่มมอืระหวา่งประเทศ -                         
5.2. พัฒนาระบบฐานขอ้มลู คูม่อืการลาศกึษา ฝึกอบรม ปฏบิัตกิารวจัิยดงูาน ประชมุ สัมมนา และน าเสนอผลงาน วชิาการ ณ ตา่งประเทศ-                         
6.1.การสนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางอาเซยีนตามพรบ. ของกพ
 -                         

B. คา่ใชจ้า่ยในการอบรมสมัมนา [กจิกรรมที ่2 +3+4] 21,265.00             -                    -                   
2.1 การพัฒนาศักยภาพเพือ่การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษส าหรับงานดา้นตา่งประเทศ/40 คน -                         
2.2. การพัฒนาความรูด้า้นพธิกีารทตูและการรับรองแขกตา่งประเทศ / 30 คน -                         
3.1.ประชมุคณะกรรมการความรว่มมอืดา้นตา่งประเทศ /25 คน -                         
3.2.ประชมุคณะท างานความรว่มมอืกลุม่ประเด็นสาธารณสขุอาเซยีน (ระดับ Cluster) Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle /20 คน-                         
3.3.ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุสมัชชาอนามัยโลกสมัยที ่75 (World Health Assembly) /20 คน 3,100.00                 วนัที.่...
3.4 ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุความรว่มมอืทวภิาคไีทย-ลาว/20 คน -                         
3.5.ประชมุประจ าเดอืนของศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ /13 คน 2,015.00                 วนัที.่...
3.6.ประชมุเตรยีมการความรว่มมอืเพือ่รองรับการประชมุนานาชาต ิOn line /25 คน -                         
3.7.ประชมุสนับสนุนกจิกรรมการด าเนนิงานภายใตส้ถานการณ์ Covid-19 /20 คน 6,200.00                 วนัที.่...
4.1 ประชมุเชงิปฏบิัตกิารพัฒนาแผนยทุธศาสตร ์ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย /25 คน 9,950.00                 ครัง้ที ่2  วนัที.่...
4.2 โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารการจัดท าแผนปฏบิัตกิาร การด าเนนิงานศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย ประจ าปี 2566 - 2567 /25 คน-                         

(4)  กจิกรรมทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการ พ.ค.-65 25,660.00             -                    -                   

A. คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการ [กจิกรรมที ่1คชจ. บรหิาร+ 5+6 จดัจา้ง] 16,670.00             -                    -                   
1.1 จา้งพนักงานขับรถยนตร์าชการ 12,480.00               
1.2.1 จา้งเชา่เครือ่งถ่ายเอกสาร (PO) 1,250.00                 
1.2.2 จา้งซอ่มแซมครภัุณฑ ์ส านักงาน -                         
1.2.3 จา้งซอ่มอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ -                         
1.2.4 จา้งซอ่มยานพาหนะ(รวมพรบ.) -                         
1.3.1. คา่วสัดสุ านักงาน+วสัดคุอมพวิเตอร์ -                         
1.3.2. คา่น ้าดืม่ 340.00                    
1.3.3. คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ 1,000.00                 
1.3.4. คา่จา้งถ่ายเอกสาร -                         
1.4.1 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ อืน่ๆ 1,500.00                 
1.4.2 คา่ลงทะเบยีน -                         
1.4.3 คา่ผา่นทางพเิศษ 100.00                    
5.1. พัฒนาระบบฐานขอ้มลูความรว่มมอืระหวา่งประเทศ -                         
5.2. พัฒนาระบบฐานขอ้มลู คูม่อืการลาศกึษา ฝึกอบรม ปฏบิัตกิารวจัิยดงูาน ประชมุ สัมมนา และน าเสนอผลงาน วชิาการ ณ ตา่งประเทศ-                         
6.1.การสนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางอาเซยีนตามพรบ. ของกพ
 -                         

B. คา่ใชจ้า่ยในการอบรมสมัมนา [กจิกรรมที ่2 +3+4] 8,990.00                -                    -                   
2.1 การพัฒนาศักยภาพเพือ่การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษส าหรับงานดา้นตา่งประเทศ/40 คน -                         
2.2. การพัฒนาความรูด้า้นพธิกีารทตูและการรับรองแขกตา่งประเทศ / 30 คน -                         
3.1.ประชมุคณะกรรมการความรว่มมอืดา้นตา่งประเทศ /25 คน -                         
3.2.ประชมุคณะท างานความรว่มมอืกลุม่ประเด็นสาธารณสขุอาเซยีน (ระดับ Cluster) Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle /20 คน-                         
3.3.ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุสมัชชาอนามัยโลกสมัยที ่75 (World Health Assembly) /20 คน -                         
3.4 ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุความรว่มมอืทวภิาคไีทย-ลาว/20 คน 3,100.00                 
3.5.ประชมุประจ าเดอืนของศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ /13 คน 2,015.00                 
3.6.ประชมุเตรยีมการความรว่มมอืเพือ่รองรับการประชมุนานาชาต ิOn line /25 คน 3,875.00                 
3.7.ประชมุสนับสนุนกจิกรรมการด าเนนิงานภายใตส้ถานการณ์ Covid-19 /20 คน -                         
4.1 ประชมุเชงิปฏบิัตกิารพัฒนาแผนยทุธศาสตร ์ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย /25 คน -                         
4.2 โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารการจัดท าแผนปฏบิัตกิาร การด าเนนิงานศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย ประจ าปี 2566 - 2567 /25 คน-                         
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(4)  กจิกรรมทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการ ม.ิย.-65 47,765.00             -                    -                   

A. คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการ [กจิกรรมที ่1คชจ. บรหิาร+ 5+6 จดัจา้ง] 36,920.00             -                    -                   
1.1 จา้งพนักงานขับรถยนตร์าชการ 12,480.00               
1.2.1 จา้งเชา่เครือ่งถ่ายเอกสาร (PO) 1,250.00                 
1.2.2 จา้งซอ่มแซมครภัุณฑ ์ส านักงาน -                         
1.2.3 จา้งซอ่มอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ -                         
1.2.4 จา้งซอ่มยานพาหนะ(รวมพรบ.) -                         
1.3.1. คา่วสัดสุ านักงาน+วสัดคุอมพวิเตอร์ -                         
1.3.2. คา่น ้าดืม่ 340.00                    
1.3.3. คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ 1,000.00                 
1.3.4. คา่จา้งถ่ายเอกสาร 250.00                    
1.4.1 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ อืน่ๆ 1,500.00                 
1.4.2 คา่ลงทะเบยีน -                         
1.4.3 คา่ผา่นทางพเิศษ 100.00                    
5.1. พัฒนาระบบฐานขอ้มลูความรว่มมอืระหวา่งประเทศ -                         
5.2. พัฒนาระบบฐานขอ้มลู คูม่อืการลาศกึษา ฝึกอบรม ปฏบิัตกิารวจัิยดงูาน ประชมุ สัมมนา และน าเสนอผลงาน วชิาการ ณ ตา่งประเทศ20,000.00               
6.1.การสนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางอาเซยีนตามพรบ. ของกพ
 -                         

B. คา่ใชจ้า่ยในการอบรมสมัมนา [กจิกรรมที ่2 +3+4] 10,845.00             -                    -                   
2.1 การพัฒนาศักยภาพเพือ่การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษส าหรับงานดา้นตา่งประเทศ/40 คน -                         
2.2. การพัฒนาความรูด้า้นพธิกีารทตูและการรับรองแขกตา่งประเทศ / 30 คน -                         
3.1.ประชมุคณะกรรมการความรว่มมอืดา้นตา่งประเทศ /25 คน 3,875.00                 
3.2.ประชมุคณะท างานความรว่มมอืกลุม่ประเด็นสาธารณสขุอาเซยีน (ระดับ Cluster) Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle /20 คน-                         
3.3.ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุสมัชชาอนามัยโลกสมัยที ่75 (World Health Assembly) /20 คน -                         
3.4 ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุความรว่มมอืทวภิาคไีทย-ลาว/20 คน -                         
3.5.ประชมุประจ าเดอืนของศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ /13 คน 2,015.00                 
3.6.ประชมุเตรยีมการความรว่มมอืเพือ่รองรับการประชมุนานาชาต ิOn line /25 คน -                         
3.7.ประชมุสนับสนุนกจิกรรมการด าเนนิงานภายใตส้ถานการณ์ Covid-19 /20 คน -                         
4.1 ประชมุเชงิปฏบิัตกิารพัฒนาแผนยทุธศาสตร ์ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย /25 คน 4,955.00                 
4.2 โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารการจัดท าแผนปฏบิัตกิาร การด าเนนิงานศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย ประจ าปี 2566 - 2567 /25 คน-                         
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รายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี6/2565 

ในวันท่ี 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น – 14.00 น. 

ณ หองประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ อาคาร 6 ช้ัน 4 

ผูมาประชุม 

1. นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ  ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ      ประธาน 

2. นางจารุมน บุญสิงห   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

3. นางสาวปนอนงค เครือซา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                        

4. 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 การประชุมกรมอนามัยครั้งท่ี 6/2565 ในวันท่ี 8 มีนาคม 2565 ณ หองประชุมกําธร สุวรรณกิจ  

มีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) อธิบดีกรมอนามัย ประธานการประชุม แจงใหท่ีประชุมทราบดังนี้ 

- การจัดกิจกรรมวันสถาปนากรมอนามัย และการคัดเลือกคนดีศรีอนามัย มี 3 ขอคิด ดังนี้ 1) 

3 หัว ไดแก หัวคิด หัวโขน หัวใจ 2) 3 ค. ไดแก ครองตน ครองคน ครองงาน และ 3) 3 ส. ไดแก สืบ ศาสตร 

สงทอด โดยขอใหนําขอคิดดังกลาวฯ มาดําเนินงานและถายทอดตอไป 

- หนวยงานเตรียมสื่อสาร ประชาสัมพันธ 3 วัน ในชวงเดือนเมษายน 2565 ในสวนท่ีเก่ียวของ

กับงานกรมอนามัย ไดแก วันอนามัยโลก วันสงกรานต วันผูสูงอายุ 

(2) ผูอํานวยการกองคลัง รายงานภาพรวมผลการเบิกจายงบประมาณ ขอมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 

2565 จากระบบ GFMIS มติท่ีประชุม ทุกหนวยงานตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณ และเรงใชจาย

งบประมาณใหไดอยางนอย 50% สวนการกอสรางหากไมทัน ตองแจงกองคลังลวงหนา 

(3) เลขานุการกรม ชี้แจงการสื่อสารภายในกรมอนามัย ผาน 7 ชองทาง ประกอบดวย หนังสือเวียน 

เสียงตามสาย เว็บไซต Facebook บอรดประชาสัมพันธ โทรศัพท E – mail โดยขอความรวมมือหนวยงาน 

ห า ก มี กิ จ ก ร ร ม ส าม า ร ถส ง รู ป ภ า พ กิ จ ก ร ร ม พ ร อ ม คํ า บ ร ร ย า ย  ห รื อ ลิ ง ค เ พ จ  ผ า น เ ว็ บ ไ ซ ต 

https://dlink.me/6Wos7 หรือสแกน QR CODE เพ่ือนําข้ึนหนาเว็บเพจกรมอนามัย ในการสื่อสาร 

somphrasong.p
Textbox

somphrasong.p
Textbox
หลักฐานกิจกรรมที่ 7  . รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ  รอบ5เดือนหลัง ครั้งที่ 1 (มี.ค.65)

https://dlink.me/6Wos7
https://dlink.me/6Wos7
https://dlink.me/6Wos7


2 
ประชาสัมพันธกิจกรรมของกรมอนามัย และชวยกด LIKE กดแชร กดติดตาม และเพ่ิมเพ่ือน เพ่ือสรางการรับรู

และเผยแพรผลการดําเนินงานในภาพรวมตอไป 

(4) ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี นําเสนอมาตรการ Work From Home และแนวทางการปฏิบัติ

เม่ือมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สําหรับบุคลากรกรมอนามัย โดยแบงเปนพฤติกรรมเสี่ยงต่ํา 

เสียงปานกลาง เสี่ยงสูง และเสี่ยงสูงสุด รวมถึงจํานวนการรับวัคซีน ซ่ึงท่ีประชุมเห็นวา ควรปรับแยกพฤติกรรม

เสี่ยงต่ํา กับเสี่ยงสูง ใหสอดคลองกับมาตรการของกรมการแพทย เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2565 และตามหนังสือสั่ง

การของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กําหนดใหหนวยงานสวนกลาง Work From Home รอยละ 50 

จึงควรกําหนดเปนมาตรการของกรมอนามัยตอไป ท้ังนี้ ประธานการประชุม ใหกองการเจาหนาท่ีกําหนด

แนวทางมาตรการ Work From Home ใหชัดเจน และใหปรับมาตรการตามขอเสนอ พรอมท้ังแจงเวียนอีก

ครั้ง 

(5) เลขานุการกรม แจงวา กรมอนามัยไดรับโลประกาศเกียรติคุณ การสื่อสารขอมูลขาวสารดีเดน 5 ป

ซอน (โลทอง) เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2564 จากสํานักนายกรัฐมนตรี 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี

5/2565  เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2565  

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  - ไมมี- 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ   

4.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการเบิกจายงบประมาณศูนยความรวมมือระหวางประเทศ

ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2565 งบดําเนินงาน ผานระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย 

(Department Operation Center : DOC)  

นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย รายงานวาไดดําเนินการ 

(1) เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2565 บันทึกผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบดําเนินงาน จํานวน 6 โครงการ ซ่ึงมีผลเบิกจายสะสม จํานวน 

537,060.35 บาท คิดเปนรอยละ 60.72 ของฐานวงเงินงบประมาณภาพรวม (1,008,500 บาท*ยืมกองการ

เจาหนาท่ี.และกลุมพัฒนาระบบบริหาร) เขาสูระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department 

Operation Center : DOC) พรอมเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงานเรียบรอยแลว) รายละเอียดตามดาวน

โหลด   

(2) แจงสถานะผลการดําเนินงานตามแผนฯ เคลื่อนไหว ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 มีผลการเบิกจาย

สะสมจํานวน 578,560.35 บาท คิดเปนรอยละ 65.41 ของวงเงินงบประมาณภาพรวมท่ีไดรับจัดสรรท้ังป 

(884,000 บาท)  

(3) แจงวงเงินงบประมาณท่ีหนวยงานไดรับโอนจากกรมอนามัยเพ่ือใชดําเนินงานตามแผนฯ ในไตร

มาสท่ี 3 จํานวน 216,125 บาท ซ่ึงจํานวนเงินท่ีรับจัดสรรต่ํากวาแผนท่ีวางแผน เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงาน

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/pay2565/pay2565-Mar2022.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/pay2565/pay2565-Mar2022.pdf
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ใหสอดคลองกับแผนฯ หนวยงานจึงมีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2565 ประจํารอบไตร

มาสท่ี 2 เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2565 รายละเอียดตาม ดาวนโหลด  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.2 รายงานสถานการณ ผลการเบิกจายงบประมาณ งบดําเนินงานศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

(ขอมูล 31 มีนาคม 2565) 

นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานวา ผลการเบิกจายสะสม แบงตามประเภทรายงบ พบวามีเฉพาะ 

งบดําเนินงาน ท่ีมีผลเบิกจายสะสม จํานวน 579,829.35 บาท คิดเปน 64.64  % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ี

ไดรับจัดสรร (896,980.00 บาท รับรูยอดรวมท่ียืมจากกลุมพัฒนาระบบบริหาร) ซ่ึงสูงกวาเปาหมายท่ีกรม

อนามัยกําหนด (442,250.00 บาท=50%) มียอดผูกพัน จํานวน 8,161.25 บาท คิดเปน 0.91 % ของวงเงิน

งบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร สงผลใหมียอดเงินคงเหลือหลังหักยอดผูกพัน จํานวน 308,989.40 บาท คิดเปน

34.45  % 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 

434,960.05บาท คิดเปน 48.49 % 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  แจงคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก มีผลคะแนนฯอยูท่ี 5/5 คะแนน และ

รายงานขอมูลสําหรับนําเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC วาไดจัดทํา (1) ผลการทบทวนการวิเคราะห

สถานการณของตัวชี้วัดของชุดขอมูล (Data set) และความรูท่ีนํารายการขอมูลมาใชประโยชน (2) ผลการ

ทบทวนวิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (3) ผลการทบทวนทําเนียบผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน

เสีย (4) เอกสารทบทวนมาตรการ/ประเด็นความรู/แนวทางการดําเนินงาน (5) ผลการทบทวนการขับเคลื่อน

การดําเนินงานระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) (6) เอกสารทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของ

ระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) และ (7) รายงานการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตาม 

คํารับรองฯ ประจําเดือน  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.1.2 ตัวชี้วัดท่ี 1.39 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรม

อนามัยใหสามารถดําเนินงานดานตางประเทศเพ่ือรองรับการดําเนินงานสุขภาพโลกของไทย 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/action-plan/improve-the-action-plan65-4.pdf
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นางสาวมนสินี น้ําจันทร แจงคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก มีผลคะแนนฯอยูท่ี 5/5 คะแนน และรายงานวาในเดือน มีนาคม 

2565 ไดดําเนินการท้ังหมด 4 กิจกรรม ไดแก (1) วิเคราะหสถานการณของตัวชี้วัด - โดยไดจัดทําผลการ

วิเคราะหสถานการณของตัวชี้วัดของรอบ 5 เดือนแรกท่ีผานมา (2) กําหนดมาตรการและประเด็นความรูท่ี

ใหแกผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัด - โดยมีการทบทวนมาตรการและ

ประเด็นความรูท่ีใหแกผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย (3) จัดทําแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัด - โดย

มีการทบทวนแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานสําหรับรอบ 5 เดือนหลัง และ (4) รายงานการติดตามการ

ดําเนินงานตามคํารับรองฯ ประจําเดือน มีนาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.1.3 ตัวชี้วัดท่ี 1.40 ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูลความรวมมือระหวาง

ประเทศของกรมอนามัย 

นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ และนางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ แจงคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก มีผลคะแนนฯอยูท่ี 5/5 คะแนน 

และรายงานขอมูลสําหรับนําเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC วาไดจัดทํา (1) ผลการวิเคราะห

สถานการณของตัวชี้วัด และความรูท่ีนํามาใชประกอบการวิเคราะห (2) ผลการวิเคราะหผูรับบริการและ ผูมี

สวนไดสวนเสียเพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัด (3) ทําเนียบผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย (4) มาตรการเพ่ือการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัดท่ีสอดคลองกับกลยุทธ PIRAB (5) ประเด็นความรูท่ีใหแกผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสีย เพ่ือการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัด (6) แผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัด และ (7) 

รายงานการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ประจําเดือน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2 ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย 

5.1.2.1 ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความ

ตอเนื่อง (BCP)  

นางสาวสุพัตรา ทางาม แจงคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก มีผลคะแนนฯอยูท่ี 5/5 คะแนน และรายงานเสนอขอมูลสําหรับ

นําเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC รอบ 5 เดือนหลัง ไดแก (1) ผลการวิเคราะหสถานการณของตัวชี้วัด 

(2) กําหนดมาตรการ และประเด็นความรูท่ีใหแกผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียใหสอดคลองกับ PIRAB (3) 

แผน/ผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและรายงานการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯประจําเดือน  

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5  

นางจารุมน บุญสิงห รายงานวาสําหรับเกณฑการประเมินรอบ 5 เดือนหลัง ขอ 1.3 กําหนดใหมี

เอกสารสรุปการสื่อสารแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของหนวยงาน 

และภาพถายเปนหลักฐานเชิงประจักษ ตามเอกสารแนบ 4 (ใสไฟล PDF ในรายการขอมูลท่ีนํามาใชท่ีระบบ

DOCรายงานคํารับรองการปฏิบัติราชการ) ท้ังนี้ นางสาวสุพัตรา ทางาม และนางจารุมน บุญสิงห ไดสื่อสารแผน

ดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของ ศรป.ในเวทีการประชุมศูนยความรวมมือ

somphrasong.p
Textbox
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ระหวางประเทศประจําเดือน ครั้งท่ี 6/2565 เม่ือวันท่ี 31 มี.ค. 65 โดยมีบุคลากรของ ศรป. เขารวมประชุม

ครบทุกคน ซ่ึงเปนองคประกอบของคณะทํางานบริหารความตอเนื่องของ ศรป. โดยมี ผอ.ศรป. ในฐานะ

ประธานคณะทํางาน เปนประธานการประชุมดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 

แผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องสําหรับการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (Business Continuity 

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

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

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

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.2 ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางานมี

ชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

นางสาวพัทธนันท วังเสนา รายงานวา ตัวชี้วัดท่ี 2.2 มีผลคะแนนในรอบ 5 เดือนแรก ได 4.20 คะแนน 

สืบเนื่องมาจาก ไมไดรับคะแนนเพ่ิมในการขออุทธรณ คะแนน HWP.และ 5ส. อีกท้ัง คาBMI ของบุคลากรเม่ือ

เทียบกับป 64 นอยลง สงผลใหคะแนนตัวชี้วัดนั้นไมไดเต็ม5 ในรอบ 5 เดือนหลัง จึงไดมีการทบทวนการ

ดําเนินงาน รอบ 5 เดือนแรก เพ่ือปรับแผนปฏิบัติการและมีบางกิจกรรมท่ีมีเพ่ิมข้ึนมา เชน กิจกรรมกาวทาใจ 

Season 4 ผูบริหารหนวยงาน ไดสรางบรรยากาศและกระตุนเจาหนาท่ีทุกคนใหมีสวนรวม โดยมีรางวัลจูงใจ

คือนาฬิกาสมารทวอทช (Smart Watch) ใหแกผูท่ีสงผลกิจกรรมทางกาย ออกกําลังกาย ท่ีมีแตมมากท่ีสุด ซ่ึง

ประกาศผลเม่ือสิ้นสุดโครงการในวันท่ี  11 พ.ค. 2565 ดําเนินการทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการพัฒนา

สถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทํางาน (Healthy Workplace 

Happy for Life)ประจําป พ.ศ. 2565 ท้ังนี้คณะทํางานพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยูฯ ของศรป. ขอเสนอ

ขอมูลรายงานตัวชี้วัดรอบ 5 เดือนหลังเพ่ือนําเขาระบบ DOC ภายใน10 เม.ย. 65 ตามท่ีเจาภาพตัวชี้วัด

กําหนด ประกอบดวย  

ระดับท่ี 1 Assessment การทบทวนการดําเนินงานของ 5 เดือนแรกเพ่ือปรับแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้  

1.1) ผลการวิเคราะหสถานการณสถานรอบ 5 เดือนแรก ผลผลิต/ผลลัพธของการดําเนินงานและ

ความรูท่ีนํามาใชประกอบการวิเคราะห (1.1.1) ผลการวิเคราะหท่ีทํางานนาอยูนาทํางานฯ (1.1.2) ผลการ

วิเคราะหสถานการณสุขภาพ (1.1.3) ผลการวิเคราะหสถานการณขอมูลคุณภาพชีวิตของบุคลากร 1.2) ผลการ

วิเคราะหผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียฯ 1.3) ทําเนียบผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียฯ  

ระดับท่ี 2 Advocacy/Intervention 2.1.ทบทวนมาตรการ PIRAB 2.2ประเด็นความรูใหแก

ผูรับบริการ  

ระดับท่ี 3. Management and Governance มีการทบทวนและจัดทําแผนการพัฒนาสถานท่ีทํางาน 

นาอยูฯ มีการติดตามประเมินผล มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP 3.1) แผนปฏิบัติการฉบับปรับปรุง 3.2) มี

รายงานการติดตามตัวชี้วัดทุกเดือน 3.3) มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP  

และในการประเมินตัวชี้วัดระดับ 5 Outcome นั้นใหใชกิจกรรม HWP.ระดับดีมาก คือ กิจกรรมการ

ประเมินภาวะโภชนาการและกิจกรรมทางกาย/ออกกําลังกาย รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.1/BCP65.pdf
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5.1.2.3 ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ  

นางสาวสมประสงค ภาผล แจงคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก มีผลคะแนนฯอยูท่ี 5/5 คะแนน และคณะกรรมการ

ติดตามเรงรัดการเบิกจายฯ ขอเสนอขอมูลเพ่ือนําเขาระบบ DOC ภายใน10 เม.ย. 65 ตามท่ีเจาภาพตัวชี้วัด

กําหนด ไดแก (1) ระดับท่ี 1 Assessment วิเคราะหสถานการณผลการเบิกจายงบประมาณ (ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 3 ปยอนหลัง และ5เดือนท่ีผานมาของปงบประมาณ2565 และกําหนดองคความรูท่ีนํามาใชในการ

เบิกจายงบประมาณ (2) ระดับท่ี 2 Advocacy/Intervention กําหนดมาตรการเพ่ือการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานเบิกจายงบประมาณ และประกาศเปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงาน ใชแนวทาง PIRAB บาง

ตัว และมีประเด็นความรูท่ีสื่อสารใหกับบุคลากรภายในหนวยงาน หรือผูมีสวนไดสวนเสีย (3) ระดับท่ี 3 

Management and Governance จัดทําแผนการขับเคลื่อนมาตรการ (4) ทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (5) ทบทวน SOP การเบิกจาย

งบประมาณ (6) สื่อสารประเด็นความรูภายใตมาตรการท่ีกําหนดใหแกบุคลากรในหนวยงานรวมรับรู (7) 

รายงานการติดตามการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 

ประจําป พ.ศ. 2565 รอบ5เดือนหลัง ครั้งท่ี 1 เดือนมี.ค.65 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 

มติท่ีประชุม รับทราบและอนุมัติตามท่ีคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายฯเสนอ 

5.1.2.4 ตัวชี้วัดท่ี 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)  

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย แจงคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก มีผลคะแนนฯอยูท่ี 5/5 คะแนน และรายงานความคืบหนา

ของการดําเนินการการเตรียมตัวการเขารวมประกวดผลงาน Go Aboard Flow โดยผูรับผิดชอบไดบรรยายใน

การจัดทํารูปแบบชุดขอมูลความรูท่ีเก่ียวของกับการเดินทางไปราชการ ณ ตางประเทศในรูปแบบFlow Chart

ใหม ในชวงการแพรระบาดของCOVID-19ผานเว็บไซตของศูนยความรวมมือระหวางประเทศแตยังตองมีการ

ปรับปรุงใหมีสิทธิภาพข้ึนตอไป อีกท้ังเพ่ือใหเจาหนาท่ีในหนวยงานรับทราบและใหขอเสนอแนะของการจัด

ความรูชุดนี้ตอไป  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.5 ตัวชี้วัดท่ี 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นางสาวปนอนงค เครือซา และนางสาวศิรินันต ทุนทรัพย แจงคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก มีผลคะแนนฯอยูท่ี 4.2/5 

คะแนน และนําเสนอขอมูลสําหรับนําเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC 5 เดือนหลัง ไดแก (1) รายงาน

การวิเคราะหชองวาง (GAP) ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน รอบ 6 เดือนแรก  

ท่ีทําใหการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.2565 ไมบรรลุเปาหมาย (2) กําหนดมาตรการเพ่ือการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โดยใชกลยุทธ PIRAB เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนฯ (3) 

แผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง  (4) ผลการดําเนินงานตามแผน และผลการประชุม 

อบรม สัมมนาของหนวยงาน ในไตรมาสท่ี 3 และมีการรายงานผลผลิตของกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการใน

ระบบ DOC4.0 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 
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มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2.6 ตัวชี้วัดท่ี 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

นา งจ า รุ มน  บุ ญสิ ง ห  ปฏิ บั ติ ห น า ท่ี หั ว หน า กลุ ม วิ เ ท ศสั ม พั น ธ  แ ล ะ  น า งส า ว มน สิ นี  

น้ําจันทร นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ ไดแจงคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก คือ 5 คะแนน และรายงานวาการดําเนินงานกิจกรรมใน

รอบ 5 เดือนแรกเปนตามแผนการขับเคลื่อนครบทุกกิจกรรม สําหรับผลการดําเนินงานกิจกรรมในเดือนมีนาคม 

2565 ดําเนินการดังนี้ 

1) สื่อสารแจงเวียนใหบุคลากร ศรป. รับทราบผลการประเมินการรับรูของหนวยงานตามแบบวัดการ

รับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) เปนการ

ประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในท่ีมีตอหนวยงานตนเอง รายละเอียดตามเอกสารแนบ10 

2) กําหนดจัดประชุมทีมผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 2.6 ในวันท่ี 4 เมษายน 2565 เพ่ือวิเคราะห ทบทวน

สถานการณปญหาการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของศูนยความรวมมือระหวางประเทศและ 

วิเคราะห Gap จากผลการประเมินการรับรู IIT ของ ศรป. ซ่ึงจะนําสรุปการประชุมข้ึนเว็บไซต ศรป. ตอไป 

3) สําหรับการขับเคลื่อนตัวชี้วัดท่ี 2.6 รอบ 5 เดือนหลัง เกณฑการประเมินระดับท่ี 1-3 จะประเมินใน

รูปแบบเดียวกับ 5 เดือนแรก ดังนี้  (3.1) มีรายงานการประชุมวิเคราะหทบทวนสถานการณ (3.2) มีรายงานผล

การวิเคราะห Gap (3.3) มีมาตรการ รอบ 5 เดือนหลัง และเอกสารสรุปประเด็นความรูแก C/SH (3.4) มี

แผนการขับเคลื่อน และรายงานการกํากับติดตามตัวชี้วัด นําข้ึนเว็บภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป 

4) เกณฑการประเมินในระดับท่ี 4 : Output มีผลผลิตตามแผนการดําเนินงานและมาตรการท่ีกําหนด 

รอยละของผลการดําเนินงานตามแผนรอบ 5 เดือนหลัง 

5) เกณฑการประเมินในระดับท่ี 5 : Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด (5.1) ประเมินการเปดเผยขอมูล

สาธารณะบนเว็บไซตของหนวยงานตามหลักเกณฑ OIT (คาน้ําหนักรอยละ 70) (5.2) ประเมินระดับการรับรู

การดําเนินงานคุณธรรมความโปรงใสของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน IIT ของหนวยงาน (คาน้ําหนักรอยละ 30) 

ท้ังนี้ จะรายงานผลการดําเนินงานในระบบ DOC ภายในเวลาท่ีกําหนดตอไป 

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

ไดรับโอนในมือจํานวนท้ังสิ้น 670,855.00 บาท หักยอดเบิกจายสะสมจํานวน 579,829.35 บาท หักกันเงินPO 

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

เงินคงเหลือสําหรับดําเนินงานในไตรมาส 3 จํานวน 32,944.40 บาท กรณีเงินไมเพียงพอสําหรับดําเนิน

กิจกรรมตามแผนฯ คณะกรรมการฯเสนอใหบริหารจัดการดําเนินกิจกรรมโดยใชเงินทดรองราชการของ

หนวยงานไปพลางกอนภายใตวงเงินคงเหลือ 94,110.00 บาท 

มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบใหดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการใหยอดเบิกจายใกลเคียงกับ

เปาหมายของกรมอนามัยมากท่ีสุด 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  

6.1 รายงานผลการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยองคกร (COVID Free setting) 

สําหรับ สํานักงานและองคกรของหนวยงานภายในกรมอนามัย โดยกรมอนามัยจะสุมประเมินรับรองการปฏิบัติ

ตามมาตรการในชวงเดือน มี.ค. 65 

นางสาวสมประสงค ภาผล นักจัดการงานท่ัวไป รายงานวางานการเจาหนาท่ีศรป.ไดดําเนินการ

ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยองคกร (COVID Free Setting) สําหรับองคกรเรียบรอย

แลว และไดรับใบประกาศรับรองผานเกณฑมาตรฐานฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 11 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.2 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ปองกันการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ศูนยความ

รวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6เดือนแรก 

นางสาวสมประสงค ภาผล นักจัดการงานท่ัวไป รายงานวาคณะทํางานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนย

ความรวมมือระหวางประเทศ ไดจัดทํารายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ปองกันการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรม ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6เดือนแรก

และสงกองการเจาหนาท่ีภายในวันท่ี 31 มี.ค. 2565 เรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 12 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.3 วิเคราะหผลการประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) และการ

ประเมินสุขภาวะ องคกรภาครัฐ (Happy Public Organization Index: HPI) ประจําป 2565 โดยใชขอมูล

จากระบบท่ีปดรับการตอบแบบประเมินเม่ือวันท่ี 28 ก.พ.65 

นางสาวสมประสงค ภาผล นักจัดการงานท่ัวไป รายงานวาคณะทํางานการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู 

นาทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวิต ความสุขของคนทํางาน (Healthy Workplace Happy for Life) ฯ ได

จัดทํารายงานวิเคราะหผลการประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) และการ

ประเมินสุขภาวะ องคกรภาครัฐ (Happy Public Organization Index: HPI) ประจําป 2565 รายละเอียด

ตามเอกสารแนบ 13 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.4 ทบทวนแนวทางปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ี ศรป. ใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติสําหรับ

บุคลากรกรมอนามัย ท่ีสัมผัสติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับลาสุด ท่ีสธ 0902.05/ว2005 ลงวันท่ี 18 มี.ค. 65 
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ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติสําหรับบุคลากรศูนยความ

รวมมือระหวางประเทศ ในการปฏิบัติงานท้ังในและนอกสถานท่ีตั้งและการปฏิบัติตนกรณีพบเชื้อ ใหสอดคลอง

กับมาตรการกรมอนามัยลาสุด โดยกําหนดใหทุกคนตองแสดงผลตรวจATK ท่ีไมพบเชื้อ กอนเขาปฏิบัติงานทุก

ครั้ง เม่ือกลับจากพ้ืนท่ีเสี่ยงหรือพ้ืนท่ีตางจังหวัด รวมถึงสังเกตอาการตนเองหากไมพบเชื้อใหมาปฏิบัติงาน

ตามปกติ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 14 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ปดประชุมเวลา 14.00 น. 

 

 

ผูจดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค ภาผล 

นักจัดการงานท่ัวไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ทางาม 

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานอํานวยการ 
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