
รายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี10/2565 
ในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น – 14.00 น. 

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

ผูไมมาประชุม   - 
1. นางจารุมน บุญสิงห นักวิเทศสัมพันธชำนาญการพิเศษ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 1  เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
1.1 การประชุมกรมอนามัยครั้งที่ 10/2565 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565  ณ หองประชุมกำธร 

สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย  
นางจารุมน บุญสิงห นักวิเทศสัมพันธชำนาญการพิเศษ ไดรับมอบหมายจากผูอำนวยการศูนยความ

รวมมือระหวางประเทศ ใหเขารวมประชุมแทน รายงานผลการเขารวมประชุม ดังนี้ 
(1) วาระพิเศษ กองการเจาหนาที่ รายงานหนวยงานคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศ ไดแก สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม รองชนะเลิศ อันดับท่ี 1 ไดแก กองแผนงาน รองชนะเลิศ อันดับ
ที ่ ๒ ไดแก กองกฎหมาย กรมอนามัย และหนวยงานที ่ไดรับเกียรติบัตรการคัดเลือกหนวยงานคุณธรรม 
กรมอนามัย จำนวน 32 หนวยงาน 

(2) ผูอำนวยการกองคลัง รายงานภาพรวมผลการเบิกจายงบประมาณ จากระบบ GFMIS ขอมูล ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ประธานในที่ประชุมขอใหทุกหนวยงานเรงรัดการเบิกจายใหไดตามเปาหมาย และ
ซอมความเขาใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจางในชวงการพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณ ประจำป พ.ศ.2566 
เมื่อหนวยงานรับทราบวงเงินงบประมาณในสวนของ พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจำปฯ ที่จะใชในการจัดซ้ือ
จัดจาง ใหหนวยงานทำตามขั้นตอน 6 เรื่อง ดังนี้ (1) แตงตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ (2) กำหนด
คุณลักษณะ (3) ขออนุมัติใชคุณลักษณะ (4) คุณสมบัติผูเสนอราคา (5) เง่ือนไขในการจัดซ้ือจัดจาง (6) รูปแบบ
และเนื้อหาของสัญญาท่ีจะลงนาม มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมาย ดังนี้ 

1. นายแพทยเอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย และกองคลัง ติดตาม กำกับ เรงรัดการ
เบิกจายงบประมาณของหนวยงานท่ีไดรับจัดสรรงบลงทุนเหลือจาย เปนรายการ รายสัปดาห 
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2. หนวยงานที่ของบครุภัณฑและสิ่งกอสราง ป พ.ศ.๒๕66 เตรียมการเรื่องจัดซื้อจัดจาง ใหทำตาม
ข้ันตอน 6 เรื่อง  เนนหนวยงานท่ีมีหัวหนาหนวยงานจะเกษียณอายุราชการ ภายในวันท่ี 30 กันยายน ๒๕65   

๓. กองแผนงานแจงหนวยงานรายการงบครุภัณฑและสิ ่งกอสรางที ่ผานการพิจารณาอนุมัติจาก 
คณะอนุกรรมาธิการ และใหนายแพทยเอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย เรงรัด กำกับ ติดตามการ
ดำเนินงาน 

๔. กองแผนงาน และสำนักงานเลขานุการกรมเตรียมขอมูลที่ดินและสิ่งกอสรางที่ผานการพิจารณาของ
อนุกรรมาธิการฯ ใหแกหนวยงาน พรอมท้ังแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของเตรียมความพรอม 
 (3) ผู อำนวยการกองแผนงานนำเสนอรางแผนยุทธศาสตรฯ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2566 – 2570)  
ที่ปรับแกไขหลังจากแจงเวียนองคประชุมกรมอนามัยพิจารณาใหขอเสนอแนะ โดยนำเสนอในรูปแบบ House 
Model ประกอบดวย วัตถุประสงค: เพื่อคนบนแผนดินไทยมีความมั่นคงดานสุขภาพและคุณภาพชีวิตที ่ดี 
(People in the Kingdom of Thailand have health and good quality of life) วิสัยทัศน: สรางสังคมรอบรู  
สูสุขภาพดีทุกชวงวัย อนามัยสิ่งแวดลอมไดมาตรฐาน และมีเปาประสงค 11 ขอ ภารกิจ 5P ไดแก Policy  
(ชี ้ทิศทาง) People (ประชาชนเปนศูนยกลาง) Place (พื้นที ่เปนฐาน) Partnership (ขยายภาคี) Platform 
(ทำงานดวย Digital) รวมถึงประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 ไดแก ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 อภิบาลระบบสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 3 เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ สงเสริมสุขภาพกลุมวัยและอนามัย
สิ่งแวดลอมสูเมืองสุขภาพดี 3 เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความรอบรูดานสุขภาพ 2 เปาประสงค 
และประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ยกระดับองคกรสูความเปนเลิศ และมีธรรมาภิบาล โดยใหที่ประชุมรับทราบ และ
ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของนำไปเปนกรอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป มติท่ีประชุม รับทราบ อนุมัติใน
หลักการ และใหหนวยงานดำเนินการ ดังนี้ 

1. กองแผนงานผลิตแผนยุทธศาสตรฯ เปนสื ่อสิ ่งพิมพ และสื ่อ Electronic สงใหกับหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ และแจกในการประชุมหัวหนากลุมสงเสริมสุขภาพ สาธารณสุขจังหวัด ในวันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 
2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง 

2. ทุกหนวยงานขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ป พ.ศ.2566 – 2570 และจัดทำแผนยุทธศาสตรฯ/
แผนปฏิบัติการหนวยงาน 

(4) ผูอำนวยการกองการเจาหนาที่ นำเสนอการกำหนดระดับผลการประเมินของขาราชการ และ
พนักงานราชการ รอบท่ี 2 ประจำป 2565 แบงเปน ขาราชการ 3 ระดับ พนักงานราชการ อยางนอย 2 ระดับ 
สวนการกำหนดผลการประเมินระดับดีเดนขาราชการ ไมเกินรอยละ 20 ของจำนวนคนที่ไดเลื่อนเงินเดือน 
พนักงานราชการไมเกินรอยละ 20 ของจำนวนคนที่ไดเลื่อนเงินเดือน หากมีพนักงานราชการนอยกวา 5 คน 
สามารถใหดีเดนได 1 คน รวมทั้งนำเสนอระยะเวลาดำเนินการ PMS รอบที่ 2 ป 2565 สำหรับแนวทางการ
จัดสรรวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนของขาราชการ รอบที่ 2 ประจำป 2565 ในสวนวงเงินขาราชการ รอยละ 3 
แบงเปน PA หนวยงาน รอยละ 2.95 และกันเปนวงเงินสวนกลาง รอยละ 0.05 ประกอบดวย Healthy 
Workplace รอยละ 50 และหนวยงานคุณธรรม รอยละ 50 แบงเปนหนวยงานสวนกลางและหนวยงานสวน
ภูมิภาค ท้ังนี้ ประธานการประชุมฯ ขอใหทุกหนวยงานดำเนินการตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

(5) เลขานุการกรมอนามัย รายงานการขับเคลื ่อนมาตรการประหยัดพลังงาน กรมอนามัย โดยได
ดำเนินการประชาสัมพันธขอมูลการประหยัดพลังงานผานแอพพลิเคชั่นไลน พรอมทั้งติดตาม ตรวจสอบขอมูล
การดำเนินงานผานระบบเว็บไซต www.e – report.go.th เปนประจำทุกเดือน และแจงเตือน ประสานขอขอมูล
ผานระบบแอพลิเคชั่นไลนกลุม “ประหยัดพลังงานกรมอนามัย” สำหรับการใชพลังงานไฟฟา ป 2564 และป 
2565 พบวา คาไฟฟาที่ใชจริงของกรมอนามัย ไมถึงคาไฟฟามาตรฐานที่กำหนดไว ดังนั้น ภาพรวมการใช
พลังงานไฟฟาของกรมอนามัยลดลง สำหรับการใชพลังงานเชื้อเพลิง กรมอนามัย ป 2564 และป 2565 พบวา 
คาพลังงานเชื้อเพลิงท่ีใชจริงของกรมอนามัย ไมถึงคาพลังงานเชื้อเพลิงมาตรฐานท่ีกำหนดไว ดังนั้น ภาพรวมการ
ใชพลังงานเชื้อเพลิงของกรมอนามัยลดลง ท้ังนี้ ยังมีหนวยงานท่ียังไมรายงานมาตรการประหยัดพลังงานในระบบ
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เว็บไซต www.e – report.go.th ประธานการประชุมฯ ขอใหหนวยงานที่ยังไมไดรายงานการใชพลังงานไฟฟา
และการใชพลังงานเชื ้อเพลิง หรือรายงานฯ ไมครบถวนดำเนินการลงขอมูลในระบบเว็บไซต www.e – 
report.go.th ใหเรียบรอย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 2  ร ับรองรายงานการประช ุม  ศ ูนย ความร  วมม ือระหว  างประเทศ  
ครั้งท่ี9/2565 เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2565 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง   
3.1 ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายดานการพัฒนาตนเอง  
ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กำหนดใหขาราชการ พนักงานราชการ ทุกคน จัดหา

หลักสูตรอบรมออนไลน ท่ีตนเองสนใจ เพ่ือเสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติราชการ ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e 
- Learning). ของสำนักงาน ก.พ. .จำนวน 2 หลักสูตร  

ท้ังนี้ นางสาวสมประสงค ไดรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วาได
สงแผน IDP ของผอ.ศรป.และของนางจารุมน บุญสิงหใหกองการเจาหนาที่เรียบรอยแลว ซึ่งตามแผนจะมีการ
อบรมรอบเดือนกรกฎาคม2565 ดวย ซึ่งหากอบรมเรียบรอยแลวในเดือนก.ค. จะไดรายงานที่ประชุมทราบใน
ค ร ั ้ ง ต  อ ไ ป  ด ู ข  อ ม ู ล ต า ม  URL  ผ อ . ศ ร ป .  URL: https://bit.ly/3 vIgCC2 น า ง จ า ร ุ ม น ฯ  URL: 
https://bit.ly/3p434wQ  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ   

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

นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย รายงานวา (1) ไดบันทึกผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ศูนยความ
รวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบดำเนินงาน จำนวน 6 โครงการ เขาสูระบบศูนย
ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) โดยมีผลเบิกจายสะสม  
ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 จำนวน 712,350.41 บาท คิดเปนรอยละ 80.54%  ดาวนโหลดคลิ๊ก (2) 
รายงานกิจกรรมปรับแผนปฏิบัติการประจำหนวยงาน ขอมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม  2565 โดยเพิ่มกิจกรรม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานสูองคกรคุณธรรมศูนยความรวมมือระหวาง
ประเทศ วงเงินงบประมาณ 73,000 บาท ซึ่งไมกระทบวงเงินภาพรวมงบประมาณที่ไดรับจัดสรร รายละเอียด
ตามดาวนโหลด คลิ๊ก (3) เสนอท่ีประชุมพิจารณา ขอยกเลิกกิจกรรมท่ี 5.2. พัฒนาระบบฐานขอมูล คูมือการลา
ศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยดูงาน ประชุม สัมมนา และนำเสนอผลงาน วิชาการ ณ ตางประเทศ วงเงิน
งบประมาณ 20,000 บาท เนื่องจากไมสามารถดำเนินการไดตามแผน และใหนำเงินงบประมาณดังกลาวใหแก
กิจกรรมท่ี 4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร ความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย ครั้งท่ี 3 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
 

3



4.2 รายงานสถานการณ ผลการเบิกจายงบประมาณ งบดำเนินงานศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 
(ขอมูล 27 กรกฎาคม 2565) 

นางสาวสุพัตรา ทางาม รายงานวา ผลการเบิกจายสะสม แบงตามประเภทรายงบ พบวา 
งบดำเนินงาน มีผลเบิกจายสะสม จำนวน 755,899.41 บาท คิดเปน 85.46 % ของวงเงิน

งบประมาณรวมที่ไดรับจัดสรร (884,500.00 บาท) ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่ กรมอนามัยกำหนด(85 % = 
751,825.00 บาท) มียอดผูกพัน จำนวน 3,385.25 บาท คิดเปน 0.38 % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ี
ไดรับจัดสรร สงผลใหมียอดเงินคงเหลือหลังหักยอดผูกพัน จำนวน 125,215.34 บาท คิดเปน 14.16 % ของ
วงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร  

งบลงทุน มีผลเบิกจายสะสม จำนวน 15,000.00 บาท คิดเปน 100% ซึ่งบรรลุเปาหมายตามท่ี 
กรมอนามัยกำหนด  

รายละเอียดตามเอกสารแนบ1 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา - 

5.1 ติดตามผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประกอบดวย 

5.1.1 นโยบายสำคัญ เรงดวน ยุทธศาสตร ภารกิจหลักกรมอนามัย และภารกิจหลักสายวิชาการ 
(Core Function) 

5.1.1.1 ตัวชี้วัดที่ 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสูการเปดเผยขอมูล
ภาครัฐ (Open Data) 

นายพศิน พิริยหะพันธุ และนางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ รายงานขอมูลสำหรับนำเขาระบบรายงานตัวชี้วัด
ในระบบ DOC ในเดือน ก.ค. 65 วาไดดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนโดยนำขอมูลที่ไดจัดทำชุดขอมูลพรอม
คำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) จากบัญชีขอมูลภาครัฐของกรมอนามัย มาวิเคราะหขอมูลและจัดทำสารสนเทศ
เพ่ือตอบโจทยภารกิจของหนวยงานเรียบรอยแลว ตามรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2   

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
5.1.1.2 ตัวชี้วัดที่ 1.39 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให

สามารถดำเนินงานดานตางประเทศเพ่ือรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย 
นางสาวมนสินี น้ำจันทร รายงานเสนอขอมูลสำหรับนำเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือน 

ก.ค. 65 ไดดำเนินการ 3 รายการตามแผน ไดแก (1) วิเคราะหระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของ
บุคลากรกรมอนามัยใหสามารถดำเนินงานดานตางประเทศเพ่ือรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทยไดอยาง
ตอเนื่อง -โดยจัดทำเปนรายงานผลวิเคราะหระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัย 
(2) สรุปบทเรียน - โดยจัดทำเปนรายงานสรุปบทเรียนและขอเสนอแนะเพื ่อการพัฒนาสมรรถนะดาน
ตางประเทศของบุคลากรกรมอนามัย และ (3) รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้ว ัดตามคำรับรองฯ 
ประจำเดือน ก.ค. 65 ซึ่งไดรายงานผลในที่ประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งที่ 10/2565 วันท่ี 
27 ก.ค. 65 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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5.1.1.3 ตัวชี้วัดที่ 1.40 ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของ
กรมอนามัย 

นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ และนางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ รายงานเสนอขอมูลสำหรับนำเขาระบบรายงาน
ตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือน ก.ค. 65 วาไดดำเนินการตามแผนขับเคลื่อน ไดแก (1) การประเมินความพึง
พอใจของผูใชระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย โดยไดขอความรวมมือกลุมผูมีสวนได
สวนเสียหลัก คือ คณะกรรมการความรวมมือดานตางประเทศ กรมอนามัย เปนผูตอบแบบประเมิน (2) รายงาน
การสรุปวิเคราะหผลผลิต (output) และผลลัพธ (outcome) ของการดำเนินตัวชี้วัด 1.40 รอบ 5 เดือนหลัง 
รวมถึงสรุปบทเรียนและขอเสนอแนะในการจัดทำฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัยที่เปน
ประโยชนตอการดำเนินงานตอไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

5.1.2 ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย 
5.1.2.1 ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP)  
นางสาวสุพัตรา ทางาม รายงานเสนอขอมูลสำหรับนำเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือน 

ก.ค 65 มี 1 กิจกรรม ไดแก (1) การรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯและสรุปผลการ
ดำเนินงาน รอบ 5 เดือนหลัง รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5   

สำหรับเกณฑการประเมินรอบ 5 เดือนหลัง ระดับท่ี 4  ขอ 4.2 ทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 
(Business Continuity Plan: BCP) ของหนวยงาน (จากรอบ 5 เดือนแรก) และใหมีสรุปผลการทดสอบแผน
ดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของหนวยงานและภาพถายเปนหลักฐานเชิง
ประจักษ คณะทำงานบริหารความตอเนื่องฯ ไดดำเนินการทดสอบแผน BCP เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 
และจัดทำสรุปการดำเนินงานเรียบรอยแลวสามารถดูรายละเอียดไดที่ หลักฐานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 >ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนดำเนิน
ธุรกิจอยางตอเนื่อง (BCP)  
https://cic.anamai.moph.go.th/web-
upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_1/2.1_Report-BCP-170665.pdf  

ศรป.ประเมินตนเองคาดการณคะแนนตัวชี้วัดที่ 2.1 รอบ 5 เดือนหลัง ภาพรวมทั้งหมด ไดเทากับ 5 
คะแนน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
5.1.2.2 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงานมีชีวิตชีวา 

และเสริมสรางคุณภาพชีวิต 
นางสาวพัทธนันท วังเสนา แจงผลคะแนนการดำเนินการ HWP.ในรอบ 5 เดือนหลัง  หนวยงานได

คะแนน HWP. 53.95 คะแนน เต็ม 54 และ 5ส.ได 41.95 คะแนน เต็ม 42 ในขอที่หนวยงานถูกหักคะแนนนั้น 
คณะกรรมการ HWP.ของหนวยงานเห็นควรใหสงการอุทธรณคะแนน ในเกณฑ5ส. ขอ 1.2 มีปาย/สัญลักษณ
บงชี้ บริเวณที่ไมปลอดภัย เชน พื้นที่ตางระดับ หรือจุดอันตรายอื่นๆ 0.05 คะแนน และเกณฑสะอาด ขอ 5 
บริเวณพื้นตางระดับหรือมีลักษณะลื่น มีการติดปายสัญลักษณบอกความแตกตางหรือการติดกันลื่น 0.05 
คะแนน โดยทางคณะทำงาน HWP.กรม(สำนักสงเสริมสุขภาพ) จะแจงผลการพิจารณาการอุทธรณใหหนวยงาน
ทราบในวันท่ี 9 ส.ค.65  

ในการรายงานตัวชี้วัดรอบ 5 เดือนหลังในระดับท่ี 4 Output ผลผลิต ขอ 4.1 หนวยงานแสดงหลักฐาน
ผานเกณฑการประเมินตามนโยบาย HWP. ในระดับดีมาก ได 0.5 คะแนน  ขอ 4.2 หนวยงานแสดงหลักฐาน 
บุคลากรในหนวยงานเขารับการตรวจสุขภาพ ได 0.5 คะแนน ในระดับ 5 Outcome ขอ5.1 หนวยงาน
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วิเคราะหการประเมินประสิทธิผลการดำเนินกิจกรรม HWP.ระดับดีเยี่ยม ได 0.5 คะแนน ขอ 5.2 หนวยงาน
แสดงหลักฐานผลลัพธรอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของบุคลากรท่ีมี BMI ปกติ ได 0.5 คะแนน  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

5.1.2.3 ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ  
นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานเสนอขอมูลผานคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายฯ สำหรับ

นำเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือน ก.ค.65 วาจะดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผน จำนวน 
3 กิจกรรม ไดแก (1) กิจกรรมท่ี 5. รายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันท่ี 15 ของ
ทุกเดือน และนำขึ้น เว็บไซตหนวยงาน ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน (2) กิจกรรมที่ 6. ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการประชุมนำข้ึน
เว็บไซตหนวยงาน (3) กิจกรรมที่ 7. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ และแสดง
หลักฐานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนฯ ผานการประชุมประจำเดือนของหนวยงาน นำขึ้นเว็บไซตของ
หนวยงาน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 

ศรป. ประเมินตนเองในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2.3 รอยละการเบิกจายงบประมาณ ในเดือน ก.ค. 65 
ระดับท่ี 4 Output ผลผลิต กรมอนามัยกำหนดเปาหมายรายจายประจำ (งบดำเนินงาน) รอยละ 85 หนวยงาน
มีผลดำเนินงานบรรลุเปาหมายท่ีกำหนด คือมีผลเบิกจายสะสม จำนวน 755,899.41 บาท คิดเปน 85.46 % 
ของวงเงินที่ไดรับจัดสรร (884,500.00 บาท)  และรายจายลงทุนกรมอนามัยกำหนดเปาหมาย รอยละ 100 
หนวยงานมีผลเบิกจายสะสม จำนวน 15,000.00 บาท คิดเปน 100%  ของวงเงินที่ไดรับจัดสรร (15,000 บาท)  
และระดับที่ 5 Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด ภาพรวม (งบดำเนินงาน และงบลงทุน ) กรมอนามัยกำหนด
เปาหมายรอยละ 85 พบวาหนวยงานมีผลดำเนินงานบรรลุเปาหมายที่กำหนด คือมีผลเบิกจายสะสม จำนวน 
770,899.41 บาท คิดเปน 85.70 % ของวงเงินท่ีไดรับจัดสรร (899,500.00 บาท) 

มติท่ีประชุม รับทราบและอนุมัติตามเสนอ 
 
5.1.2.4 ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)  
นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย  รายงานความกาวหนาสรุปสำหรับนำเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ 

DOC ในเดือน ก.ค 65 ดังนี้  
1) รวบรวม SOP และตรวจสอบใหเปนปจจุบันพรอมใชงานเว็บไซตของหนวยงาน  
2) สรุปเจาหนาที่ในหนวยงานมีผลงานการจัดการความรูใหมสำหรับประจำเดือน ก.ค. 65 และได

ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูในท่ีประชุมมีดังนี้ 
2.1) น.ส.นัยนา ใชเทียมวงศ ในหัวขอ “กรอบยุทธศาสตรระดับโลกเพื่อความปลอดภัยของอาหาร 

(WHO global strategy for food safety) เพื ่อทำความเขาใจเกี ่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตรดานความ
ปลอดภัยของอาหารในระดับโลก 

2.2) นางจารุมน บุญสิงหและน.ส.เปรมรัตนา วัชโรทัย ในหัวขอเรื่อง ขั้นตอนการลาศึกษา ฝกอบรม 
ปฏิบัติวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศของเจาหนาที่กรมอนามัย (Go Abroad Flow) ซึ่งเปนองคความรูไดเขา
ประกวด LIKE TALK AWARD และไดดำเนินการปรับปรุงใหมจากคอมเมนกรรมการในการประกวดฯ และชี้แจง
ใหกับบุคลากรในหนวยงานทราบ  

2.3) น.ส.จิราภรณ สุมติ๊บ ในหัวขอเรื่อง “Digital Literacy”เพื่อสงเสริมและสนับสนุนทักษะความ
เขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางหลากหลายสามารถนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

2.4) น.ส. ปนอนงค เครือซา และน.ส.ศิรินันต ทุนทรัพย ในหัวขอเรื ่องการอบรมนักยุทธศาสตร
สาธารณสุขการบริหารยุทธศาสตรและงบประมาณดานสุขภาพ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือพัฒนานัก
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ยุทธศาสตรสาธารณสุข ในการเพิ่มพูน ความรู ทักษะ ดานการบริหารยุทธศาสตร สามารถประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน ท่ีสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน สอดคลองกับความจำเปน เพ่ือบรรลุผลสำเร็จเปาหมาย  
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

2.5) น.ส.สมฤทัย คันธิวงศ ในหัวขอเรื่อง เรื่อง ทักษะการพัฒนาตนเองสูการเปนผูนำในเวทีระดับโลก 
เพ่ือเปนการพัฒนาทักษะความเปนผูนำและบุคลิกภาพการเปนผูนำในเวทีสุขภาพโลก 

2.6) น.ส. สุพัตรา ทางาม ในหัวขอเรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ซึ่งเปนฉบับลาสุดที่แกไขเพิ ่มเติมหลักเกณฑเกี ่ยวกับการเบิก
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานเขาใจและเกิดการเบิกจายความเหมาะสม 
ชัดเจนในการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ไดอยางถูกตอง 

3) การปรับปรุงเว็บไซตระบบฐานขอมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือ
ปฏิบัติงานวิจัย ณ ตางประเทศของเจาหนาที ่กรมอนามัย ที ่ประชุมพิจารณา ขอยกเลิกกิจกรรมที ่ 5.2.  
พัฒนาระบบฐานขอมูล คูมือการลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยดูงาน ประชุม สัมมนา และนำเสนอผลงาน 
วิชาการ ณ ตางประเทศ วงเงินงบประมาณ 20,000 บาท เพราะตองนำงบประมาณดังกลาวไปใชเรงดวนใน
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร ความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย ครั้งที่ 3 ซ่ึง  
ณ ปจจุบันแผนยุทธศาสตรตางประเทศมีความสำคัญตอภารกิจหลักและการดำเนินงานของหนวยงาน สำหรับ
ระบบเว็บไซตฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศสามารถคนควาและพรอมใชงานไดแลวที่ https://cic-
cooperation.anamai.moph.go.th/cooperation/ 

4) การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) ในระบบฐานขอมูลกลาง เพ่ือนำไปสูการเปดเผยขอมูล
ภาครัฐ (Open Data)ไดดำเนินการลงระบบเรียบรอยในหัวขอ “กรอบความรวมมือระหวางประเทศดานสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของกรมอนามัย” ท่ี https://datacatalog.anamai.moph.go.th/dataset/anamai_cooperation 

5) LIKE TALK Award ดำเนินการลงเขารวมเสนอผลงานจัดการความรูในหัวขอเรื ่อง“Go abroad 
Flow” (ไปตางประเทศใหฉลุย) โดยผานการพิจารณาเขาเสนอในการประชุมวิชาการ และไดีรับรางวัลชมเชย 
อ ง ค  ค ว า ม ร ู  ดั ง ก ล  า ว อ ย ู  บ น เ ว ็ บ ไ ซ ต  ห น  ว ย ง า น ท ี ่  https://cic.anamai.moph.go.th/th/cic-
ebook/3777#wow-book/3 

6) รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 5 เดือนหลัง รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
5.1.2.5 ตัวชี ้วัดที ่ 2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
นางสาวปนอนงค เครือซา และนางสาวศิรินันต ทุนทรัพย รายงานเสนอขอมูลสำหรับนำเขาระบบ

รายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือน ก.ค.65 มี 3 กิจกรรม ไดแก 1.มีการติดตาม ความกาวหนาของการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 2.มีรายงานผลผลิตของกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแลว 3.ศรป. 
ประเมินตนเองในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ 4 Output ผลผลิต กำหนดใหมีผลการดำเนินงาน (ผลการเบิกจาย
งบประมาณ) แผนการประชุม/ อบรม/สมัมนาของหนวยงาน ในไตรมาสท่ี 3 ไมนอยกวา รอยละ 90 ของวงเงิน
งบประมาณในแผนการประชมุ/อบรม/สัมมนา ซ่ึงหนวยงานวางแผนฯ (ขอมูลจากหนงัสือท่ีสธ 0938.02 /471 
ลงวันท่ี 8 ก.ค 65 เรื่อง ปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ) ท้ังปงบประมาณ วางแผนฯ ไวจำนวน 517,200.00 และมี
ผลเบิกจายสะสม ในไตรมาสท่ี 3 จำนวน 467,530.05 บาท คิดเปน 90.40% รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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5.1.2.6 ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA)  

นางสาวมนสินี น้ำจันทร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดท่ี 2.6 และตามเกณฑ
การประเมินตัวชี้วัด ดังนี้  

⇒ ระดับท่ี 4 ผลผลิต : มีผลผลิตการดำเนินงานและมาตรการท่ีกำหนด 

คะแนนท่ีได 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

รอยละของผลการดำเนินงานตามแผนรอบ 5 เดือนหลัง 60 70 80 90 100 

 
ผลการดำเนินงาน:  
1. ศรป.เปดเผยขอมูลบนเว็บไซตของหนวยงานตามหลักเกณฑ OIT 
2. มีเอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนรอบ 5 เดือนหลัง และนำขึ้นระบบ DOC ภายในวันท่ี 

10 ส.ค. 65 เรียบรอยแลว 
ศรป.ดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 5 เดือนหลังครบถวนทุกกิจกรรม คิดเปนรอยละ 100 ประเมินคะแนน

ท่ีไดเทากับ  1 

⇒ ระดับท่ี 5 Outcome  
1.ประเมินการเปดเผยขอมูลตามเกณฑ OIT (คาน้ำหนักรอยละ 70)  
2.ประเมินระดบัการรับรู IIT (คาน้ำหนักรอยละ 30) 
ผลการดำเนินงาน : บุคลากร ศรป.มีจำนวน 13 คน และตอบแบบประเมิน IIT ครบทั้ง 13 คน 

ประเมินคะแนนท่ีไดเทากับ 1  

⇒สรุป ศรป.ประเมินคะแนนตัวชี้วัดท่ี 2.6 รอบ 5 เดือนหลังภาพรวมท้ังหมดไดเทากับ 5 คะแนน 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
5.2 วิเคราะหสถานการณผลการเบิกจาย จากขอ 4.2 เพื่อกำหนดมาตรการ หรือแนวทาง ติดตาม

เรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ 
2565 ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด 

พบวาสถานการณการเบิกจายงบประมาณ ดังที่ปรากฏในวาระที่ 4 ขอ 4.2 เดือน ก.ค. 2565 ศรป.
ดำเนินงานไดสูงกวาเปาหมายที่กรมอนามัยกำหนด หากพิจารณาจากงบประมาณที่ไดรับโอนทั้งสิ้นจำนวน 
884,500.00 บาท หกัยอดเบิกจายสะสมจำนวน 755,899.41 บาท หกักันเงินPO จำนวน 3,385.25 บาท 
หักกันเงินเดือนพนักงานขับรถยนตเดือน ส.ค. – ก.ย. 65 จำนวน 24,960.00 บาท ดังนั้นเงินคงเหลือหลังกัน
สำหรับดำเนินงานในไตรมาส 4 จำนวน 100,255.34 บาท คณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายฯ จึงเสนอ
มาตรการเรงรัดการเบิกจาย ดังนี้ (1) ผูบริหาร กำกับ ติดตามเรงรัดใหผูรับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามแผนท่ี
กำหนดไวผานการประชุมประจำเดือนของหนวยงาน (2). จัดทำแผนการเบิกจายรายไตรมาสใหผานเกณฑท่ีกรม
อนามัยกำหนด /ปรับแผนการดำเนินงานตามรอบไตรมาสและปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมใหสอดคลองกับ
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (3) กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา เรงรัดผูรับชอบ
หลักดำเนินการจัดทำอนุมัติจัด สงตอใหงานการเงินดำเนินการยืมเงินลงคลัง เพื่อตัดยอดเบิกจายภายในเดือนท่ี
กำหนดตามแผน (4) กรณีเงินงบประมาณดำเนินงานไมเพียงพอสำหรับการดำเนินงานใหเปนไปตามแผน หรือ
ระหวางรอรับเงินโอนจัดสรรงบประมาณในสวนที่เหลือ ใหบริหารจัดการโดยการขอยืมเงินงบประมาณจาก
หนวยงานอ่ืน หรือบริหารจัดการดวยเงินทดรองราชการประจำหนวยงาน 
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มติที ่ประชุม รับทราบและเห็นชอบใหดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการใหยอดเบิกจายใกลเคียงกับ
เปาหมายของกรมอนามัยมากท่ีสุด 
 
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  

6.1 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

นางสาวสมประสงค ภาผล  รายงานวาคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือระหวาง
ประเทศ ไดจัดทำรายงานฯ โดยมีกิจกรรมที่ขับเคลื่อนตามแผนฯ ไดแก (1) กิจกรรมที่ 9 รายงานผลการ
รองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตฯ (2) กิจกรรมที่ 14 โครงการสงเสริมคานิยม ความผูกพัน และวัฒนธรรมองคกร 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 11 
 
ปดประชุมเวลา 14.00 น. 
 
 

ผูจดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค ภาผล 
นักจัดการงานท่ัวไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ทางาม 
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานอำนวยการ 
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หนา้ท่ี 1

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน 
ตามแผนขับเคล่ือนการดำเนินงานตัวช้ีวัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 

ประจำป พ.ศ. 2565 (รอบ5เดือนหลัง) 
ครั้งท่ี 5 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 

ช่ือกิจกรรม 
เปาหมาย
ตามแผน 

ร ะ ย ะ เ ว ล า
ตามแผน 

ผลการดำเนินงาน /หลักฐาน/URL 

1. ทบทวนคำสั่ งแต งตั้ ง
คณ ะกรรมการติ ด ต าม
เ ร ง รั ด ก า ร เ บิ ก จ า ย
งบ ป ระ ม าณ ป ระ จ ำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565

1 ครั้ง 1  มี .ค . - 3 0 
เม.ย. 65 

 มี.ค. 65 ไดดำเนินการทบทวนคำสั่งฯ โดยยกเลิก
คำสั่งเดิมและจัดทำคำสั่งใหมเพ่ือกำหนดผูรับผิดชอบท่ี
เปนปจจุบัน รายละเอียดตาม คลิกดาวนโหลด และ
สื่อสารคำสั่งฯผานการประชุมศูนยความรวมมือระหวาง
ประเทศ ครั้งท่ี 6/2565 เม่ือวันท่ี 31 มี.ค.65 วาระท่ี 
5 .1 .2 .3  ตั วชี้ วั ด ท่ี  2 .3  ร อยล ะขอ งการ เบิ ก จ าย
งบประมาณ รายละเอียดตาม  คลิกดาวนโหลด 

2. ทบทวนแผนปฏิบัติการ
การใชจายเงินงบประมาณ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2565

1 ครั้ง 1  มี .ค . - 3 0 
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 . ท บ ท ว น  SOP ก า ร
เบิกจายงบประมาณ  

1 ครั้ง 1  มี .ค . - 3 0 
เม.ย. 65 

 มี.ค. 65 ไดดำเนินการทบทวน SOP การเบิกจาย
งบประมาณ พบวาเม่ือ ก.พ. 65 ท่ีผานมา หนวยงานได
ดำเนินการปรับปรุงแกไขกระบวนงานการเบิกจาย
งบประมาณ ( SOP) ตัวชี้ วัด ท่ี  2.3 รอยละของการ
เบิกจายงบประมาณ แกไขครั้งท่ี 1 มีผลบังคับใชตั้งแต
วันท่ี 18 กุมภาพันธ 2565 เปนตนไป และหนวยงาน
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
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 หนา้ท่ี 2 

ช่ือกิจกรรม 
เปาหมาย
ตามแผน 

ร ะ ย ะ เ ว ล า
ตามแผน 

ผลการดำเนินงาน /หลักฐาน/URL 

ตาม  คลิกดาวนโหลด 
4. สื่อสารประเด็นความรู
ภายใตมาตรการท่ีกำหนด
แกบุคลากรในหนวยงาน
รวมรับรู ผานการประชุม
ประจำเดือนของหนวยงาน 

1 ครั้ง 1  มี .ค . - 3 0 
เม.ย. 65 
 

 มี.ค. 65 ไดดำเนินการจำนวน 1 ครั้ง โดยสื่อสาร
ประเด็นความรูภายใตมาตรการท่ีกำหนดแกบุคลากรใน
หนวยงานรวมรับรู  ผานประกาศศูนยความรวมมือ
ระหวางประเทศ กรมอนามัย ลงวันท่ี 31 มี.ค. 65 พรอม
เผยแพรบนเว็บไซตหนวยงานรายละเอียดตาม คลิก
ดาวนโหลด .และผานการประชุมศูนยความรวมมือ
ระหวางประเทศ ครั้งท่ี 6/2565 เม่ือวันท่ี 31 มี.ค.65 
วาระท่ี 5.1.2.3 ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจาย
งบประมาณ รายละเอียดตาม  คลิกดาวนโหลด ซ่ึง
สื่อสารประเด็นความรูจำนวน 3 ประเด็น ไดแก (1) 
แนวทางในการดำเนินการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ภายใตมาตรการสรางการมีสวนรวม (2) มาตรฐาน
การปฏิบั ติ งาน  Standard Operating Procedure ( 
SOP) กระบวนการเบิกจายงบประมาณ (ตัวชี้วัดท่ี 2.3 
รอยละของการเบิกจายงบประมาณ) ฉบับแกไขครั้งท่ี 1 
วันท่ี 18 ก.พ. 65 ภายใตมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใชจายงบประมาณรายจายประจำป (3) แผนปฏิบัติงาน
และการใชจายงบประมาณศูนยความรวมมือระหวาง
ประเทศ ประจำป  พ.ศ. 2565 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
ภายใตมาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานรอยละของการ
เบิกจายงบประมาณ 

5. รายงานผลติดตามเรงรัด
การเบิกจายงบประมาณ 
(รบจ.1) ณ วันท่ี 15 ของ
ทุ ก เดื อ น  แ ล ะ น ำ ข้ึ น
เว็บไซตหนวยงาน ภายใน
วันท่ี 20 ของทุกเดือน 

5 ครั้ง 1 มี .ค . – 31 
ก.ค. 65 
 

ครั้งท่ี1  มี.ค. 65 ไดดำเนินการจัดทำรายงานรบจ.1 
วันท่ี 15 มีนาคม 2565 และนำข้ึนเว็บไซตเรียบรอยแลว.
รายละเอียดตาม คลิกดาวนโหลด . 
 
ครั้งท่ี2  เม.ย.65 เนื่องจากไมสามารถดึงขอมูลผลการ
เบิกจายจากระบบ GFMIS ทุกวันท่ี 15 ของเดือนเม.ย. 
65 จากกองคลัง ท้ั งนี้กองคลังไดแจงผานไลนกลุม 
“รายงานงบประมาณ” วาเพราะระบบ New GFMIS 
Thai มีความคาดเคลื่อนของงบประมาณท่ียกยอดไปของ
หนวยงานสวนกลาง และอยูระหวางการแกไข จึงอนุโลม
เลื่อนการจัดทำ รบจ. ประจำเดือน เม.ย. 65 จากภายใน
วันท่ี 20 เม.ย.65 เปน ภายในวันท่ี 10 พ.ค.65 โดยวันท่ี 
28 เม.ย. 65 ไดดำเนินการจัดทำรายงานรบจ.1 ณ วันท่ี 
27 เม.ย. 65 นำข้ึนเว็บไซตเรียบรอยแลว.รายละเอียด
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 หนา้ท่ี 3 

ช่ือกิจกรรม 
เปาหมาย
ตามแผน 

ร ะ ย ะ เ ว ล า
ตามแผน 

ผลการดำเนินงาน /หลักฐาน/URL 

ตาม คลิกดาวนโหลด . 
ครั้งท่ี3  พ.ค. 65 ไดดำเนินการจัดทำรายงานรบจ.1 
ณ วันท่ี 17 พ.ค. 2565 และนำข้ึนเว็บไซตเรียบรอยแลว.
รายละเอียดตาม คลิกดาวนโหลด . 
ครั้งท่ี4  มิ.ย 65 ไดดำเนินการจัดทำรายงานรบจ.1  
ณ วันท่ี 15 มิ.ย. 2565 และนำข้ึนเว็บไซตเรียบรอยแลว.
รายละเอียดตาม คลิกดาวนโหลด . 
ครั้งท่ี5  ก.ค 65 ไดดำเนินการจัดทำรายงานรบจ.1  
ณ วันท่ี 12 ก.ค 2565 และนำข้ึนเว็บไซตเรียบรอยแลว.
รายละเอียดตาม คลิกดาวนโหลด . 

6. ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามเรงรัดการเบิกจาย
งบ ป ระมาณ  ป ระจ ำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
และรายงานผลการประชุม
นำข้ึนเว็บไซตหนวยงาน  

5 ครั้ง 1 มี .ค . – 31 
ก.ค. 65 
 

ครั้งท่ี1  มี.ค. 65 รายละเอียดตามรายงานการประชุม
คณะทำงานติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 
ครั้งท่ี 6 เม่ือวันท่ี 16 มี.ค. 65  คลิกดาวนโหลด  
ครั้งท่ี2  เม.ย . 65 รายละเอียดตามรายงานการ
ประชุมคณะทำงานติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ
ครั้งท่ี 7 เม่ือวันท่ี 19 เม.ย. 65 รายละเอียดตาม 
 คลิกดาวนโหลด . 
ครั้งท่ี3  พ.ค . 65 รายละเอียดตามรายงานการ
ประชุมคณะทำงานติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ
ครั้งท่ี 8 เม่ือวันท่ี 18 พ.ค. 65 รายละเอียดตาม 
 คลิกดาวนโหลด . 
ครั้งท่ี4  มิ.ย. 65 รายละเอียดตามรายงานการประชุม
คณะทำงานติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณครั้งท่ี 
9 เม่ือวันท่ี 16 มิ.ย. 65 รายละเอียดตาม 
 คลิกดาวนโหลด . 
ครั้งท่ี4  ก.ค. 65 รายละเอียดตามรายงานการประชุม
คณะทำงานติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณครั้งท่ี 
10 เม่ือวันท่ี 19 ก.ค 65 รายละเอียดตาม 
 คลิกดาวนโหลด . 
 

7. รายงานผลการติดตาม
การดำเนินงานตัวชี้วัด ตาม
คำรับ รองฯ  และแสด ง
หลักฐานผลการขับเคลื่อน
กิจกรรมตามแผนฯ ผาน
การประชุมประจำเดือน

5 ครั้ง 1 มี .ค . – 31 
ก.ค. 65 
 

ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ และแสดงหลักฐานผลการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนฯ ผานการประชุมศูนยความ
รวมมือระหวางประเทศ ประจำเดือน รายละเอียด
คลิกท่ีนี่ หรือรายละเอียดตามหนาเว็บไซต หัวขอ> 
รูจัก ศรป.>รายงานคำรับรองการปฏิ บัติราชการ 
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 หนา้ท่ี 4 

ช่ือกิจกรรม 
เปาหมาย
ตามแผน 

ร ะ ย ะ เ ว ล า
ตามแผน 

ผลการดำเนินงาน /หลักฐาน/URL 

ข อ งห น ว ย ง าน  น ำ ข้ึ น
เว็ บ ไซต ขอ งห น วย งาน 
ภายในวันท่ี 10 ของเดือน
ถัดไป   

ศรป.>ป งบประมาณ  2565>2.3 รอยละของการ
เบิกจายงบประมาณ>รายงานกำกับติดตามรอบ 5 
เดือนหลัง คลิกท่ีนี ่

 

 

 

 

ครั้งท่ี1  มี.ค. 65 ดำเนินการแลวผานการประชุม
ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี 6/2565 เม่ือ
วันท่ี 31 มี.ค. 65 ซ่ึงในเดือนมี.ค. 65 ขับเคล่ือน
กิจกรรมตามแผนฯ จำนวน 7 กิจกรรม และดำเนินงาน
แลวเสร็จไดตามแผนท่ีวางไวทุกกิจกรรม รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ หลักฐานกิจกรรมท่ี 7  

ครั้งท่ี2  เม.ย. 65 ไดดำเนินการแลว ผานการประชุม
ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี 7/2565 เม่ือ
วันท่ี 21 เม.ย.65 ซ่ึ งในเดือนเม.ย.65 ขับเคล่ือน
กิจกรรมตามแผนฯ จำนวน 3 กิจกรรม และดำเนินงาน
แลวเสร็จไดตามแผนท่ีวางไวทุกกิจกรรม รายละเอียด
ตามเอกสารแนบหลักฐานกิจกรรมท่ี 7  

ครั้งท่ี3  พ.ค. 65 ไดดำเนินการแลว ผานการประชุม
ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี 8/2565 เม่ือ
วันท่ี  20 พ.ค. 65 ซ่ึงในเดือนพ.ค.65 ขับเคล่ือน
กิจกรรมตามแผนฯ จำนวน 3 กิจกรรม และดำเนินงาน
แลวเสร็จไดตามแผนท่ีวางไวทุกกิจกรรม รายละเอียด
ตามเอกสารแนบหลักฐานกิจกรรมท่ี 7  

ครั้งท่ี4  มิ.ย.65 ไดดำเนินการแลว ผานการประชุม
ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี 9/2565 เม่ือ
วัน ท่ี  28 มิ .ย . 65 ซ่ึ งใน เดือนมิ .ย .65 ขับเค ล่ือน
กิจกรรมตามแผนฯ จำนวน 3 กิจกรรม และดำเนินงาน
แลวเสร็จไดตามแผนท่ีวางไวทุกกิจกรรม รายละเอียด
ตามเอกสารแนบหลักฐานกิจกรรมท่ี 7  

ครั้งท่ี5  ก.ค.65 ไดดำเนินการแลว ผานการประชุม
ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี10/2565 เม่ือ
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 หนา้ท่ี 5 

ช่ือกิจกรรม 
เปาหมาย
ตามแผน 

ร ะ ย ะ เ ว ล า
ตามแผน 

ผลการดำเนินงาน /หลักฐาน/URL 

วัน ท่ี  27 ก.ค . 65 ซ่ึ งใน เดือนก.ค .65 ขับเค ล่ือน
กิจกรรมตามแผนฯ จำนวน 3 กิจกรรม และดำเนินงาน
แลวเสร็จไดตามแผนท่ีวางไวทุกกิจกรรม  

จากตารางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้ วัดการเบิกจายงบประมาณ ประจำป  พ .ศ. 2565  
(รอบ5เดือนหลัง) ขางตน พบวาในเดือนก.ค. 2565 ศรป. ไดกำหนดกิจกรรมในแผนฯไว รวม3 กิจกรรม และ
ดำเนินงานแลวเสร็จไดตามแผนท่ีวางไวทุกกิจกรรม  

 
 
 

จัดทำโดย 
คณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย 
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1 

สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ครั้งท่ี 10/2565  

ในวันท่ี 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 -12.00 น. 
ณ หองประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ อาคาร 6 ช้ัน 4 

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

ผูมาประชุม 
1. นางจารุมน บุญสิงห นักวิเทศสัมพันธชำนาญการพิเศษ  ประธาน 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมวิเทศสัมพันธ 
2. นางสาวปนอนงค เครือซา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมยุทธศาสตรและประสานความรวมมือ 
3. นางสาวสุพัตรา ทางาม เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานอำนวยการ 
4. นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย  นักวิเคราะหนโยบายและแผน
5. นางสาวสมประสงค ภาผล  นักจัดการงานท่ัวไป ผูจดรายงานประชุม 

ผูไมมาประชุม :  -  
1. นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

วาระท่ี สาระสำคัญ/มติท่ีประชุม 
1. ประธานแจง
ท่ีประชุมทราบ

ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ แจงใหท่ีประชุมทราบถึงนโยบายของกรม
อนามัยในการกำหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ภาพรวมทุกรายงบประจำเดือนกรกฎาคม2565 รอยละ 85 ประกอบดวยงบดำเนินงาน 
รอยละ 85 งบลงทุน รอยละ 100 และประจำไตรมาสท่ี 4 รอยละ 100 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
2. รับรองรายงาน
การประชุม

การประชุมคณะทำงานติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ครั้ง 9/2565  เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2565  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

3. เรื่องเพ่ือทราบ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศไดรับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ 2565 โดยแบงออกเปนรายงบดังตอไปนี้ 
1) งบดำเนินงาน  ไดรับจัดสรรวงเงินงบประมาณภาพรวมท้ังปงบฯ จำนวน 884,500.00 บาท
แบงเปนครั้งท่ี 1 จำนวน 442,250.00 บาท คิดเปน 50% ครั้งท่ี 2 จำนวน 216,125.00 บาท
คิดเปน 24.43% และครั้งท่ี 3 จำนวน 226,125 บาท คิดเปน 25.57%
2) งบลงทุน  ไดรับจัดสรรงบลงทุนเหลือจาย เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร
หรือ LED สจีำนวน 15,000 บาท
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วาระท่ี สาระสำคัญ/มติท่ีประชุม 
3) ภาพรวมทุกรายงบ ไดรับจัดสรรวงเงินงบประมาณภาพรวมท้ังปงบฯ จำนวน 899,500.00 บาท  
4) ศรป. ยืมเงินงบประมาณจากหนวยงานอ่ืน  ดำเนินการคืนเงินยืมงบประมาณใหแก  
กลุมพัฒนาระบบบริหารเรียบรอยแลว ตามหนังสือศรป.ท่ี สธ 0938.02/432 ลงวันท่ี 30 มิ.ย. 65 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

4. เพ่ือพิจารณา ติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวาง
ประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565   
     สถานการณการเบิกจายงบประมาณ ณ วันท่ี 12 กรกฎาคม 2565  พบวามี  
(1) งบดำเนินงาน หากพิจารณาจากเปาหมายท่ีกรมอนามัยกำหนดในเดือนกรกฎาคม 
จำนวน 751,825.00 บาท คิดเปน 85%  ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับจัดสรร 
หนวยงานมีผลเบิกจายสะสม จำนวน 658,914.75 บาท คิดเปน 74.50 % ซ่ึงต่ำกวา
เปาหมายท่ีกำหนด จึงมีความจำเปนตองเรงรัดการเบิกจายอีกจำนวน 92,910.25 บาท 
คิดเปน 10.50 % ท้ังนี้กิจกรรมท่ีตองเรงรัดตามแผนฯในเดือนเพ่ือใหบรรลุเปาหมายกรม 
ประกอบดวยรายการคาใชจายท่ีตองดำเนินการสงใบสำคัญเบิกจายลงคลัง ใหแลวเสร็จ
ภายในวันท่ี 27 ก.ค. 65 เปนเงินจำนวน 126,235.66 บาท ไดแก  
    1) จางพนักงานขับรถยนตราชการ  จำนวน 12,480.00 บาท 
    2) จางซอมแซมครุภัณฑ สำนักงาน  จำนวน 3,317.00 บาท 
    3) จางซอมยานพาหนะ(รวมพรบ.)  จำนวน 1,538.66 บาท 
    4) คาวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร  จำนวน 12,500.00 บาท 
    5) คาผานทางพิเศษ จำนวน 60.00 บาท 
    6 ) ป ระชุ ม เต รี ย ม ก ารส ำห รับ ก ารป ระชุ ม ค ว าม ร ว ม มื อท วิภ า คี ไท ย -ล าว  
จำนวน 3,100.00 บาท 
    7) ประชุมประจำเดือนของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ จำนวน 2,015.00 บาท 
    8) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร ความรวมมือระหวางประเทศ  
กรมอนามัย จำนวน 18,225.00บาท 
    9) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานสูองคกรคุณธรรม  
ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ จำนวน 73,000.00 บาท 
     เพ่ือใหเปนไปตามมาตรการสำคัญประเมินผลคะแนนตามตัวช้ีวัด 2.5 รอยละการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ 4 
Output ผลผลิต กำหนดใหมีผลการดำเนินงาน (ผลการเบิกจายงบประมาณ) แผนการ
ประชุม/ อบรม/สัมมนาของหนวยงาน ในไตรมาสท่ี 3 ไมนอยกวา รอยละ 90 ของวงเงิน
งบประมาณในแผนการประชุม/อบรม/สัมมนา ซ่ึงหนวยงานวางแผนฯ (ขอมูลจากหนังสือ
ท่ีสธ 0938.02 /471 ลงวันท่ี 8 ก.ค 65 เรื่อง ปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ) ท้ังปงบประมาณ 
วางแผนฯ ไวจำนวน 517,200.00 และมีผลเบิกจายสะสม ในไตรมาสท่ี 3 จำนวน 
467,530.05 บาท คิดเปน 90.40% 
    เพ่ือใหการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2.3 รอยละการเบิกจายงบประมาณ บรรลุเปาหมาย
ใน ระดับ ท่ี  4  Output ผลผลิ ต  กรมอนามัยกำหนด เป าหมายรายจ ายประจำ  
(งบดำเนินงาน) รอยละ 85 และรายจายลงทุน รอยละ 100 และ ระดับท่ี 5 Outcome 
ผลลัพธของตัวชี้วัด ภาพรวม (งบดำเนินงาน และงบลงทุน ) รอยละ 85 ในเดือน ก.ค. 65 
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วาระท่ี สาระสำคัญ/มติท่ีประชุม 
หนวยงานจะตองดำเนินงานใหเกิดผลเบิกจายสะสมใหไดตามรายการเรงรัดขางตน  
    หากพิจารณางบประมาณของวงเงินท่ีรับ จำนวน 884,500.00 บาท หักผลเบิกจาย
สะสม ( 658,914.75 ) หักยอดกันเงินPO (4,520.25) ทำใหมียอดเงินคงเหลือหลังหักยอด
ผูกผัน จำนวน 221,065.00 บาท คิดเปน 24.99 % ของวงเงินงบประมาณรวมท่ีไดรับ
จัดสรร และเมือหักยอดกันเงินเดือนพนักงานขับรถยนตเดือน ส.ค - ก.ย. 65 (24,960.00) 
จะพบวาเงินงบประมาณคงเหลือสำหรับการดำเนินงานในไตรมาส 4 เปนเงินจำนวน 
196,105.00 บาท 
     สวนงบลงทุน เบิกจายสะสม จำนวน 15,000.00 บาท คิดเปน 100% ซ่ึงบรรลุ
เปาหมายตามท่ีกรมอนามัยกำหนด 

      คณะกรรมการฯ.เห็นควรกำหนดมาตรการเรงรัดการเบิกจายใหเปนไปตามเปาหมายท่ี
กรมอนามัยกำหนด ดังนี้ 
      (1) ผูบริหาร กำกับ ติดตามเรงรัดใหผูรับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามแผนท่ีกำหนดไว
ผานการประชุมประจำเดือนของหนวยงาน 
      (2). จัดทำแผนการเบิกจายรายไตรมาสใหผานเกณฑท่ีกรมอนามัยกำหนด /ปรับ
แผนการดำเนินงานตามรอบไตรมาส  และปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมใหสอดคลอง
กับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
      (3) กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา เรงรัดผูรับชอบหลักดำเนินการจัดทำอนุมัติจัด สง
ตอใหงานการเงินดำเนินการยืมเงินลงคลัง เพ่ือตัดยอดเบิกจายภายในเดือนท่ีกำหนดตาม
แผน 
      (4) จัดใหมีการกำหนดผูรับผิดชอบในการติดตามเรงรัดการเบิกจาย ใหเปนปจจุบัน 
ผานรูปแบบของการจัดทำคำสั่ ง แตงตั้ งคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประชุมติดตามประจำเดือน 
      (5) กรณีเงินงบประมาณดำเนินงานไมเพียงพอสำหรับการดำเนินงานใหเปนไปตาม
แผน หรือระหวางรอรับเงินโอนจัดสรรงบประมาณในสวนท่ีเหลือ ใหบริหารจัดการโดยการ
ขอยืมเงินงบประมาณจากหนวยงานอ่ืน หรือบริหารจัดการดวยเงินทดรองราชการประจำ
หนวยงาน 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ใหดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการยอดเบิกจายใกลเคียงกับ
เปาหมายของกรมอนามัยมากท่ีสุด 

  

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

 

ผูจดรายงานการประชุม  นางสาวสมประสงค ภาผล  
นักจัดการงานท่ัวไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ทางาม 
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
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