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รายงานการประชุม 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 8/2564 

ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. – 14.00 น. 
ณ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร 6 ชั้น 4 กรมอนามัย 

------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
1. นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์  ผู้อ านวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ      ประธาน 
2. นางสาวอัมพร กิตติสยาม   นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
3. นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                          
4. นายพศิน พิริยหะพันธุ์    นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
5. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ   
6. นางสาวมนสินี น้ าจันทร์  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
7. นางสาวสุพัตรา ท่างาม   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
8. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทยั   นักวิเทศสัมพันธ์                     
9. นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
10. นางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
11. นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา   นักวิชาการพัสดุ 
12. นายรังสรรค์ พันธ์จบสิงห์  พนักงานขับรถยนต์                  
13. นางสาวสมประสงค์ ภาผล   นักจัดการงานทั่วไป                         เลขานุการ 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น 

วาระท่ี สาระส าคัญ/มติที่ประชุม 

1. เรื่องประธานแจ้ง 
    ที่ประชุมทราบ 

1.1 การประชุมกรมอนามัย 8/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 โดยนายแพทย์
สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ประธานการประชุม 

1.) อธิบดีกรมอนามัย ขอให้ผู้บริหารทุกหน่วยงาน ติดตามผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ เร่งรัดให้เบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

2) ความก้าวหน้าของแผนการจัดท างบประมาณ ปี 2565 นายด ารง ธ ารงเลาหะ
พันธุ์ ผู้อ านวยการกองแผนงาน แจ้งการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ก าหนดจัดขึ้นช่วง เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564 ซึ่ง 
กรมอนามัยจะจัดประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงงบประมาณปี พ .ศ. 2565 ในเดือน
มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ ให้หน่วยงานเตรียมเอกสาร เพ่ือรองรับการชี้แจงงบประมาณฯ 
และประเด็นที่คาดว่าจะถูกซักถาม  

3) ความก้าวหน้าการปรับโครงสร้างสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ นายอรรถพล 
แก้วสัมฤทธิ์  รองอธิบดีกรมอนามัย รายงานความก้าวหน้าการปรับโครงสร้าง  
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 1) กองการเจ้าหน้าที่



ได้จัดสรรต าแหน่ง ระหว่างสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติและสถาบันพัฒนาสุข
ภาวะเขตเมือง 2) ส านักส่งเสริมสุขภาพ ได้เตรียมพ้ืนที่ให้สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ 3) กองคลังได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก แห่งชาติจัดท าบัญชี
พัสดุเพ่ือส่งมอบ และ 4) สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติเตรียมด าเนินการจัดท า
งบประมาณปีพ.ศ. 2565 (ขาลง) ทั้งนี้ ประธานการประชุมฯ เน้นให้มีความชัดเจนของ
งานวิชาการและงานบริการ โดยยังคงต้องมี สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติอยู่ในผัง
โครงสร้างของกรมอนามัย ในฐานะผู้รับผิดชอบเรื่องเด็กปฐมวัย เช่นเดียวกับ 
ส านักอนามัยผู้สูงอายุ  

4)โครงสร้างกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ 
   นางวิมล โรมา ส านักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิน าเสนอการจัดตั้ ง 

กองส่งเสริมความรอบรู้ และสื่อสารสุขภาพ เพ่ือผลักดันประเด็นความรอบรู้ด้าน
สุขภาพเข้าสู่แผนพัฒนาประเทศ โดยท าการวิเคราะห์ SWOT และก าหนดพันธกิจ 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน พร้อมทั้ง
ก าหนดบทบาทหน้าที่ในการพัฒนานโยบายและมาตรการสร้างความรอบรู้สุขภาพ
ระดับชาติ สร้างความ ร่วมมือภาคีเครือข่าย พัฒนาระบบเฝ้าระวังข่าวปลอม ตอบโต้
ความเสี่ยง ศึกษา/วิจัย/พัฒนา/ก ากับติดตาม และประเมินผลความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
และท าหน้าที่เลขานุการของมูลนิธิสถาบันความรอบรู้แห่งชาติ ทั้งนี้ที่ประชุมให้
ข้อเสนอแนะว่า ควรน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท างาน สร้างเครือข่าย และขอ 
ความร่วมมือบุคลากรจากหน่วยงานอื่นมาช่วยงาน 

5) การวิเคราะห์ผลของการบริหารจัดการระบบ Car Pooling และห้องประชุม 
กรมอนามัย นายวิโรจน์ วัชระเกียรติศักดิ์ เลขานุการกรม รายงานข้อมูลพนักงานขับ
รถยนต์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และข้อมูลพ้ืนที่ห้องประชุมและพ้ืนที่ห้องเก็บพัสดุ
ภายในกรมอนามัย ที่ประชุมมอบส านักงานเลขานุการกรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
พัฒนาห้องประชุมทุกส านัก/ กองให้รองรับการใช้งานระบบ Conference 

6) รายงานผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน และ
ประจ ากรม ไตรมาสที่  2/2564 นางสาวพิมพ์ภวดี  ศรีจันทร์ ผู้อ านวยการ 
กลุ่มตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบภายใน ของผู้ตรวจสอบภายในประจ า
หน่วยงาน และประจ ากรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 พบว่า ทุกหน่วยงาน
จัดส่งรายงานทันเวลา และการด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบ ในส่วนการด าเนินงาน  
ที่ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ทั้งหน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีประเด็นที่ตรวจพบ ได้แก่ ผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 ไม่เป็นไปตาม มติกรมอนามัย การส่งเงินยืมเป็น
เงินสดเกินร้อยละ 20 และไม่พบตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัด รถราชการ
ตามระเบียบฯ รถราชการ พ.ศ. 2537  



 
7) อธิบดีกรมอนามัยให้กองแผนงานจัดท าสรุปการด าเนินงานตามภารกิจ และ

ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข โดยให้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือเทียบกับ  
องค์ความรู้หรือข้อมูลอ่ืน และสรุปข้อเสนอ โดยก าหนดเป็นวาระเสนอในที่ประชุม
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เดือนมิถุนายน 2564 

ก าหนดประชุมครั้งถัดไป วันที่อังคาร 8 มิถุนายน 2564 
มติที่ประชุม รับทราบ 

2. รับรองรายงาน 
    การประชุม 

รับรองรายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่7/2564 เมื่อวันที่ 
30 เมษายน 2564 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  

3. เรื่องสืบเนื่อง - ไม่มี – 
4. เรื่องเพ่ือทราบ 4.1 รายงานการจัดท าแผนผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบด าเนินงาน  

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติ งาน  
กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564 
         > นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายงานผลการ
ด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ การเบิกจ่ายงบประมาณงบด าเนินงานเข้าสู่ระบบ
ติดตามผล การปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC) โดยมียอดผลเบิกจ่ายสะสม ณ วันที่ 25 
พฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 606,468.03 บาท ทั้งนี้ หน่วยงานมีการปรับแผนปฏิบัติการ 
งบด าเนินงาน โดยเพิ่มกิจกรรม ประชุมเตรียมการเพ่ือจัดท าเอกสารการด าเนินงานของ
กรมอนามัยในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โดยเป็นกิจกรรมตามท่ีอธิบดีมอบหมาย กิจกรรมเป็นลักษณะกระบวนการเตรียมข้อมูล
จัดท า ส่วนการจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของกรมอนามัยในสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เพ่ือรวบรวมรายละเอียด
เกี่ยวกับการด าเนินงานดังกล่าวในภาพรวมของกรม  
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
4.2 รายงานสถานการณ์ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบด าเนินงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(ข้อมูล 27 พฤษภาคม 2564) 
         > นางสาวสุพัตรา ท่างาม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าอ านวยการ รายงานว่า ผลการเบิกจ่ายสะสมประจ าเดือน พฤษภาคม 2564  
แบ่งตามประเภทรายงบ ดังนี้  

1) งบด าเนินงาน มีผลการเบิกจ่ายสะสม จ านวน 684,868.03 บาท 

คิดเป็น 62.03 % ต่ ากว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยก าหนด (72 % = 794,952.00 บาท)  



2) งบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายสะสม จ านวน 51,000.00 บาท  

 คิดเป็น 100 % สูงกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยก าหนด 81% 

3) ภาพรวมทุกรายงบ มีผลการเบิกจ่าย จ านวน 735,868.03 บาท คิดเป็น 

63.71 % ต่ ากว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยก าหนด (72% = 831,672.00บาท) 

ทั้งนี้ เดือนมิถุนายน ศรป.มีแผนที่จะใช้เงินงบประมาณ งบด าเนินงาน จ านวน  

240,237.45 บาท ซึ่ง ศรป.มีงบประมาณคงเหลือหลังกันPO เป็นเงิน 84,406.97 บาท 

(27.5.64) จากวงเงินที่รับโอนจัดสรร (780,000)  

มติที่ประชุม รับทราบ  

5. เรื่องเพ่ือพิจารณา 5.1 การติดตามการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
กรมอนามยั ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564 ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้ 

5.1.1 ) ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตรวจสอบภายใน  
การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 

ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตรวจสอบภายใน  
การควบคุมภายใน 
          > นางสาวสุพัตรา ท่างาม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานอ านวยการ รายงานความคืบหน้าของการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัด 2.1.1 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 ดังนี้  

(1) รายงานติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนฯ น าเสนอผลการ
ติดตามก ากับตัวชี้วัดที่ได้น าเข้าระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 
4.0) ซึ่งมีกิจกรรมที่ด าเนินการในเดือน พ.ค. 64 ได้แก่ จัดประชุมติดตามการ
ด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 1 

(2) รายงานติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
ประจ าหน่วยงานและคณะกรรมการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมี
กิจกรรมที่ด าเนินการในเดือน พ.ค. 64 ได้แก่รายงานติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงานและคณะกรรมการควบคุมภายใน 
รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 2 

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ  
 
ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการส าคัญ  
ตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน 
                 >  นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายงานการ
ติดตามก ากับตัวชี้วัดที่ได้น าเข้าระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0)  



                2.1.2 มีความแตกต่างในการรายงานผลติดตามการด าเนินงานจาก   
ตัวชี้วัดอ่ืนๆ โดยกองแผนงานก าหนดแบบฟอร์ม ให้น าข้อมูล เข้าระบบศูนย์ติดตามผล
การปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) จ านวน 5 แบบฟอร์ม เพ่ือเลือกโครงการส าหรับ
บริหารความเสี่ยง ซึ่งผลการวิเคราะห์ได้คัดเลือกโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
กรมอนามัยมุ่งสู่สากล และด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา ทั้งนี้
โครงการดังกล่าวประกอบด้วย2 กิจกรรม ได้แก่ 1) โครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพ
ด้านต่างประเทศสู่DOH 4.0 และ 2) โครงการอบรม Journal Club พบว่าแบบรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการ (แบบฟอร์ม 5) ประจ าเดือน พ.ค. 2564 
โครงการอบรม Journal Club มีความเสี่ยงเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องปรับรูปแบบการจัดโครงการ โดยอบรม
ผ่านระบบ Conference และจัดสถานที่ห้องประชุมโดยเว้นระยะห่าง  รายละเอียด
เอกสารแนบหมายเลข 3 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
 5.1.2 ) ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ 
             > นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย นักวิเทศสัมพันธ์ รายงานการ  ติดตามก ากับ
ตัวชี้วัดที่ได้น าเข้าระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) ในเดือน
มิถุนายน 2564 ได้แก่ 1) มีการน าเสนอประเด็นความรู้ เรื่อง 5 อาหาร กินแล้ว ‘ฟันยัง
ดี’ แถมมีสิริมงคล รายละเอียดเอกสารแนบหมายเลข 4 
2) ส าหรับข้าราชการหรือท่านอ่ืนที่ได้รับผลตรวจสุขภาพแล้ว ให้ส่งให้ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ส าหรับท่านใดที่ยังไม่ได้
ตรวจสามารถส่งผลได้ถึง 30 กรกฏาคม 2564 3) ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
กรอกน้ าหนัก รอบเอว (BMI) ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 
5.1.3 ) ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

>นางสาวสมประสงค์ ภาผล นักจัดการงานทั่วไป รายงานว่าได้ด าเนินการ
จัดท ารายงานติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนฯ น าเสนอผลการ
ติดตามก ากับตัวชี้วัดที่ได้น าเข้าระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 
4.0) ซึ่งตามแผนการขับเคลื่อนฯ ก าหนดกิจกรรมที่ด าเนินการในเดือน พ .ค. 64 ได้แก่ 
1) จัดท ารายงานติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัด ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าเดือน 2) จัดท ารายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1)  
3) จัดท ารายงานผลการประชุมคณะท างานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 5  



 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
5.1.4 ) ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความส าเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)  

> นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย นักวิเทศสัมพันธ์ นางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนางสาวมนสินี น้ าจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
รายงานว่าผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนของเดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งมีทั้งหมด 3 
กิจกรรม ได้แก่ (1) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีผลงานการจัดการความรู้ อย่างน้อยคนละ 
1 เรื่อง ตามหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งตอนนี้ได้ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว (2) แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหน่วยงานและน ามาเผยแพร่ในระบบ โดย
ในรอบนี้ได้มีการน าเสนอเรื่อง 5 อาหาร กินแล้ว ‘ฟันยังดี’ แถมมีสิริมงคล และ  
(3) จัดโครงการอบรม Journal Club ครั้งที่ 6 โดยจัดขึ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 
รายละเอียดเอกสารแนบหมายเลข 6  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  
          5.1.5 ) ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุ
เป้าหมาย  
                 >  นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายงาน 
การติดตามก ากับตัวชี้วัดที่ได้น าเข้าระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย 
(DOC 4.0) ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564 รายละเอียดเอกสารแนบหมายเลข 7 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
          5.1.6 ) ตัวชี้วัดที่ 1.40 ประเทศไทยมีบทบาทหน้าที่ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
และอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและรองรับการพัฒนาประเทศ 
(จ านวนครั้งที่มีการน าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพ และ
อนามัยสิ่งแวดล้อม)  
                 > นายพศิน พิริยหะพันธุ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ รายงานว่าการ
ด าเนินงานเดือนพฤษภาคม  มีกิจกรรมประชุมสมัชชาอนามัยลัยโลกสมัยที่ 74 (World 
Health Assembly) และจะน าผลการประชุม/ข้อเสนอมารายงานในตัวชี้วัดต่อไป 
รายละเอียดเอกสารแนบหมายเลข 8 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
          5.1.7 ) ตัวชี้วัดที่ 1.41 จ านวนกรอบความร่วมมือและบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 
(เรื่อง)  

> นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ รายงานว่าการ



ด าเนินงานเป็นไปตามแผน โดยการด าเนินงานที่รายงานในเดือนพฤษภาคม 2564 คือ 
การสนับสนุนผู้แทนกรมอนามัยในการเข้าร่าวมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 
74 (WHA74) ซึ่งจะรวบรวมการด าเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอชื่อผู้แทนไปยัง
กระทรวงสาธารณสุข การประสานงานกับหน่วยงานวิชาการเพ่ือขอข้อมูลสนับสนุน ไป
จนถึงการจัดประชุมเตรียมการฯ และการเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมผ่านระบบ
ออนไลน์ ส่วนผลลัพธ์จากการประชุมจะได้สรุปและรายงานในครั้งถัดไป นอกจากนี้ ยัง
ได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วัด 1.41 ที่สอดคล้องตามแผนแม่บท
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ เป็นหลักฐานเพ่ิมเติมส าหรับตอบตัวชี้วัดใน
ระดับที่ 5 (รอบ 5 เดือนแรก) หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด 
รายละเอียดเอกสารแนบหมายเลข 9 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
      5.1.8 ) ตัวชี้วัดที่ 1.43 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการโครงการการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือตอบสนองการด าเนินงานด้านการพัฒนาการอภิบาลระบบด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในมิติต่างประเทศ 

> นางสาวมนสินี น้ าจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ รายงานว่า 
ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนของเดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งมีทั้งหมด 2 กิจกรรม 
ได้แก่ (1) ประชุมประจ าเดือนของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (2) จัดกิจกรรม
สัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6  
รายละเอียดเอกสารแนบหมายเลข 10 อีกทั้งในรอบนี้ยังได้ท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตัวชี้วัด 1.43 ที่สอดคล้องตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการ
ต่างประเทศ รายละเอียดเอกสารแนบหมายเลข 11 ทั้งนี้ รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานดังกล่าวได้น าส่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
rungnapa.y@anamai.mail.go.th เรียบร้อยแล้ว 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
5.2 ) ติดตามการตรวจประเมินสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ
ความสุขของคนท างาน (Healthy Workplace Happy for Life) ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการการตรวจประเมิน ระดับกรม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานประจ าหน่วยงาน และผลระดับการประเมินที่สูงขึ้นในรอบการ
ตรวจประเมิน เดือนพฤษภาคม 2564 รายงานติดตามผลตามแผนฯ รายละเอียดตามเอกสาร
แนบหมายเลข 12 
        > นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา นักวิชาการพัสดุ รายงานว่า คณะกรรมการการ
ตรวจประเมินระดับกรมฯ ทบทวนเกณฑ์การตรวจประเมินใหม่โดยก าหนดให้
คณะกรรมการแต่ละทีม ส่งผู้แทนของแต่ละทีมที่รับผิดชอบเกณฑ์ย่อย มาท าความ



เข้าใจและท าข้อตกลงในการให้คะแนนให้ชัดเจน โดยจะเริ่มตรวจประเมินเดือน ก.ค. 64  
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
5.3 วิเคราะห์สถานการณ์ผลการเบิกจ่ายจากข้อ 4.2 เพ่ือก าหนดมาตรการ หรือ
แนวทาง ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของเดือน พฤษภาคม 2564 ให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด พบว่าสถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ ดังที่ปรากฏ
ในวาระที่ 4 ข้อ 4.2 ทั้งนี้คณะท างาน รบจ.ฯ จึงเสนอมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกรมอนามัยก าหนด ดังนี้ 
   (1) ผู้บริหาร ก ากับ ติดตามเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามแผนที่
ก าหนดไว้ผ่านการประชุมประจ าเดือนของหน่วยงาน 
   (2). ปรับแผนการด าเนินงานตามรอบไตรมาสให้สอดคล้องกับเป้าหมายตาม
มติครม. และมติกรมอนามัยก าหนด และปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการยอดเบิกจ่ายใกล้เคียงกับ
เป้าหมายของกรมอนามัยมากที่สุด 

6. เรื่องอ่ืนๆ -ไม่มี- 

เลิกประชุมเวลา 14.00 น. 
ผู้จดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค์ ภาผล 

นักจัดการงานทั่วไป 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ท่างาม 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 1 

รายงานติดตามผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน  

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 

ผลการดำเนินงาน ตามแผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 

 

ท่ี กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย 

(หนวย

นับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมตน – 

ส้ินสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

1 จัดทำคำส่ังแตงตั้ง

คณะกรรมการควบคุมภายใน 

และคณะกรรมการติดตามผล

ประเมินระบบควบคุมภายใน 

ประจำหนวยงาน 

1 ฉบับ 1- 30 ต.ค. 63 P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานเปนผู

ตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน 

คณะกรรมการควบคุมภายในประจำ

หนวยงาน 

R: กำหนดขอตกลง แนวปฏิบัติ ขั้นตอน

การปฏิบัติงานรวมกันและถือปฏิบัติใน

หนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

☑ดำเนินการแลว  (หลักฐานแนบ Link ) ขอสังเกตที่พบ : ปจจุบัน

ปงบประมาณ พ.ศ.  2564 หนวยงานกำหนดคณะกรรมการฯชุดเดิม แตงตั้ง

เม่ือปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เน่ืองจากเจาหนาที่ในหนวยงานมีจำนวนจำกัด 

และยังไมมีการเปล่ียนแปลงเขา – ออก 

 

 

https://cicold.anamai.moph.go.th/download/audit/2563/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A2563.pdf
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ท่ี กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย 

(หนวย

นับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมตน – 

ส้ินสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

2 จัดทำแผนตรวจสอบของผู

ตรวจสอบภายในประจำ

หนวยงานและแผนการ

ดำเนินงานตามขอเสนอแนะ

ของผูตรวจสอบภายในกรม

อนามัย และจัดทำแผนการ

ควบคุมภายในประจำ

หนวยงาน 

 

 

1 แผน 1- 30 ต.ค. 63 P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานเปนผู

ตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน 

คณะกรรมการควบคุมภายในประจำ

หนวยงาน 

A: ส่ือสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การ

ควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☑ดำเนินการแลว (หลักฐานแนบ Link )  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cicold.anamai.moph.go.th/download/audit/2564/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AF%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%202564.pdf
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ท่ี กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย 

(หนวย

นับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมตน – 

ส้ินสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

3 จัดประชุมติดตามการ

ดำเนินงานตัวช้ีวัดตามคำ

รับรองฯ  

6 ครั้ง  

 

1 ม.ค. 64 ถึง 

31 ก.ค. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานเปนผู

ตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน 

คณะกรรมการควบคุมภายในประจำ

หนวยงาน 

A: ส่ือสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การ

ควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

☑ ครั้งที่ 1 ม.ค. 64 ดำเนินการแลว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. 

ครั้งที่ 4/64 วันที่ 28. ม.ค. 64 วาระที่ 5.1 ดาวนโหลด  

☑ ครั้งที่ 2 ก.พ. 64 ดำเนินการแลว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. 

ครั้งที่ 5/64 วันที่ 28 ก.พ. 64 วาระที่ 5.1 ดาวนโหลด 

☑ ครั้งที่ 3 มี.ค. 64 ดำเนินการแลว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. 

ครั้งที่ 6/64 วันที่ 29 มี.ค 64 วาระที่ 5.1 ดาวนโหลด 

☑ ครั้งที่ 4 เม.ย. 64 ดำเนินการแลว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. 

ครั้งที่ 7/64 วันที่ 30 เม.ย 64 วาระที่ 5.1 ดาวนโหลด 

☑ ครั้งที่ 5 พ.ค. 64 ดำเนินการแลว หลักฐานคือรายงานการประชุม ศรป. 

ครั้งที่ 8/64 วันที่ 28 พ.ค. 64 วาระที่ 5.1 ดาวนโหลด 

 

 
 
 

 

 

https://cicold.anamai.moph.go.th/main.php?filename=summary_cicmeeting
https://cicold.anamai.moph.go.th/main.php?filename=summary_cicmeeting
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/202104/m_document/24464/18245/file_download/9e75edb76b6c5d9c921d630a08a01304.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-cicmeeting
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-cicmeeting
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ท่ี กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย 

(หนวย

นับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมตน – 

ส้ินสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

4 จัดทำรายงานสรุปผลการ

ดำเนินงานตามมาตรการ และ

แผนการขับเคล่ือนฯ 

2 ครั้ง 1 ก.พ.64 และ 

31 ก.ค. 64 

A: ส่ือสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การ

ควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
☑ครั้งที่ 1 ก.พ. 64 ดำเนินการแลว หลักฐานสามารถดูไดทีเ่ว็บไซด ศูนย

ความรวมมือระหวางประเทศ หัวขอคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 > สรุปผลการดำเนินตามมาตรการและแผนขับเคล่ือนฯ (หลักฐาน

แนบ Link ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cic.jigsawgroups.work/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_1/2_1_1/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf
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ท่ี กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย 

(หนวย

นับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมตน – 

ส้ินสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

5 จัดทำมาตรฐานใหมเพื่อแกไข

และปองกันปญหาอยางยั่งยืน 

โดยการปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐาน 

(SOP)  

2 

กระบวนงาน 
1-28 ก.พ. 64 

= 1 

กระบวนงาน 

1-30 มิ.ย. 64 = 

5 กระบวนงาน 

P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานเปนผู

ตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน 

คณะกรรมการควบคุมภายในประจำ

หนวยงาน 

A: ส่ือสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การ

ควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

B พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน

ประจำหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☑ครั้งที่ 1 ก.พ. 64 ดำเนินการแลว โดยหนวยงานจัดทำ SOP เพื่อปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐานในกระบวนงาน กระบวนการการยืม

เงิน ใชหน้ีเงินยืมและเบิกคืนเงินทดรองราชการ หลักฐานสามารถดูไดที่

เว็บไซดศูนยความรวมมือระหวางประเทศ หัวขอข้ันตอนการปฏิบัติ 

> งานอำนวยการ ดาวนโหลดLink 

 

https://cicold.anamai.moph.go.th/main.php?filename=mix010203
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ท่ี กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย 

(หนวย

นับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมตน – 

ส้ินสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

6 วิเคราะหเปรียบเทียบผลการ

ดำเนินงานตรวจสอบภายใน 

ในไตรมาสที่ 1 ป 2564 กับ 

ไตรมาสที่ 4 ป 2563 

1 ฉบับ 1-28 ก.พ. 64 A: ส่ือสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การ

ควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

B พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน

ประจำหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☑ดำเนินการแลว โดยหนวยงานจัดทำสรปุผลการวิเคราะห

เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ฯ หลักฐานสามารถดูไดที่เว็บไซด

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ หัวขอคำรับรองการปฏิบติั

ราชการ > 2.1.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน 

การควบคุมภายใน ดาวนโหลดLink 

 

 

https://cic.jigsawgroups.work/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_1/2_1_1/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A.pdf
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ท่ี กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย 

(หนวย

นับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมตน – 

ส้ินสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

7 วิเคราะหเปรียบเทียบผล

ปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ

ภายในประจำหนวยงาน 1 

ฉบับ ในไตรมาสที่ 1 2 3 

ป 2564 

1 ฉบับ 1-31 ก.ค. 64 A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน 

การควบคุมภายในและการบริหาร

ความเสี่ยง 

B พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน

ประจำหนวยงาน 

🗌🗌 อยูระหวางดำเนินการ 

8 ปรับแผนในไตรมาสที่ 3 

และไตรมาสที่ 4 ให

สอดคลองกบัมติกรม

อนามัยและมติ ครม. 

กำหนด 

1 ครั้ง -30 เม.ย. 64 P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงาน

เปนผูตรวจสอบภายในประจำ

หนวยงาน คณะกรรมการควบคุม

ภายในประจำหนวยงาน 

☑ดำเนินการแลว โดยหนวยงานจัดทำรายงานผลการดำเนินการ

ตามขอเสนอแนะ หลกัฐานสามารถดูไดที่เว็บไซดศูนยความรวมมือ

ระหวางประเทศ >ตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน>รายงานผล

การตรวจสอบและรายงานผลงานดำเนินการตามขอเสนอแนะ

ภายใน ดาวนโหลดLink 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/cms-of-66/download?id=71526&mid=596&mkey=m_document&lang=th&did=23250
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รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 2 

  รายงานติดตามผลการดำเนินงานตาม 

แผนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงานและคณะกรรมการควบคมุภายใน  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนพฤษภาคม 2564) 

วัตถุประสงค : เพื่อเปนแนวทางสำหรบัผูตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน ประจำหนวยงานในการทำหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องตนของหนวยงาน  

ดานการเงนิและบัญชี การจัดซื้อจัดจาง การควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ใหเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพ ประสทิธิผล ปองกันและดำเนินการแกไขขอบกพรองหรอื

ขอผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนไดทันเวลา 

ลำดับ

ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินการ 

เปาหมาย  ผลการดำเนินงาน 

1 ทบทวนคำสัง่ 

-ผูตรวจสอบภายในประจำ

หนวยงาน 

-คณะกรรมการควบคุมภายใน. 

 

มี.ค. 64 1 ฉบับ / ได

รายช่ือที่

เหมาะสม และ

เปนปจจบุัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

☑ ดำเนินการแลว 

1. คำสั่งผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนวยงานใช

คำสั่งของกรมอนามัยเลขที่ 749/2563 ลงวันที่ 9 พ.ย.63 *ดาวนโหลดที ่: ขอสงัเกตที่พบ: 

แตงต้ังโดยกรมอนามัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://auditold.anamai.moph.go.th/download/audit_2564/02_Nov/111163_2.pdf
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ลำดับ

ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินการ 

เปาหมาย  ผลการดำเนินงาน 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน.หนวยงานกำหนดคณะกรรมการฯชุดเดิม แตงต้ังเมื่อ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เน่ืองจากเจาหนาที่ในหนวยงานมจีำนวนจำกัด และยังไมมีการ

เปลี่ยนแปลงเขา – ออก *ดาวนโหลดที่:  

ขอสังเกตที่พบ :  คณะกรรมการฯเปนชุดเดิม ไมมีการเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

2 เขารับการอบรมโครงการพฒันา

ศักยภาพ 

ผูตรวจสอบภายในประจำ

หนวยงานใหเปนมืออาชีพ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ธ.ค. 2563 1 ครั้ง / ถายทอด

ใหบุคลากรใน

หนวยงานไดรับ

ความรูความเขาใจ

ไปในทิศทาง

เดียวกัน ตาม

หลักเกณฑ 

ระเบียบที่เก่ียวของ 

ผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน 

☑ ดำเนินการแลว เมื่อเดือน ธันวาคม 2563  

*ดาวนโหลดที่:  ขอสงัเกตที่พบ :  มีผูแทนคณะกรรมการฯ จำนวน 2 ราย เขารวม ไดแก นางสาว

สมฤทัย คันธิวงค และนางสาวพัทธนันท วังเสนา และนำความรูมาถายทอดใหบุคลากรใน

หนวยงานผานการประชุม ศรป. ครั้งที่ 3/2564 วาระที่ 4.6 

 

 

https://cicold.anamai.moph.go.th/download/audit/2563/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A2563.pdf
https://cicold.anamai.moph.go.th/download/Meeting/cic_meeting/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%203_2564.pdf
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ลำดับ

ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินการ 

เปาหมาย  ผลการดำเนินงาน 

3 ปรับปรงุกระบวนการ SOP หรือ 

Flow Chart การปฏิบัติงานของ

ผูตรวจสอบภายในประจำ

หนวยงานและการควบคุม

ภายในใหเปนปจจบุัน 

-รอบ 5 เดือนแรก อยางนอย 1 

กระบวนงาน 

-รอบ 5 เดือนหลัง อยางนอย 5

กระบวนงาน 

 

ก.พ 2564 และ ก.ค. 

2564 

ไดกระบวนการ 

SOP หรือ  

Flow Chart 

การปฏิบัติงานที่

เปนปจจบุัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอบ 5 เดือนแรก อยางนอย 1 กระบวนงาน 

☑ ดำเนินการแลว โดยหนวยงานจัดทำ SOP เพื่อปรบัปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหเปน

มาตรฐาน กระบวนการ การยืมเงิน ใชหน้ีเงินยืมและเบกิคืนเงินทดรองราชการ หลักฐานสามารถดู

ไดที่เว็บไซดศูนยความรวมมือระหวางประเทศ หัวขอข้ันตอนการปฏิบัติ.> งานอำนวยการ     

ดาวนโหลดLink 

รอบ 5 เดือนหลัง อยางนอย 5 กระบวนงาน 

🗌🗌 อยูระหวางดำเนินการในเดือน มิ.ย. 2564 

 

https://cicold.anamai.moph.go.th/main.php?filename=mix010203
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ลำดับ

ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินการ 

เปาหมาย  ผลการดำเนินงาน 

4 จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ

ภายในประจำหนวยงาน เสนอ

ผูอำนวยการ และสงใหกลุม

ตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 

15 หลงัสิ้นแตละไตรมาส 

   - ไตรมาส 1 สงรายงาน 

ภายในวันที่ 15 ม.ค. 64 

   - ไตรมาส 2 สงรายงาน 

ภายในวันที่ 15 เม.ย. 64 

   - ไตรมาส 3 สงรายงาน 

ภายในวันที่ 15 ก.ค. 64 

   - ไตรมาส 4 สงรายงาน 

ภายในวันที่ 15 ต.ค. 64  

 

 

 

 

 

 

 

ม.ค. 2564 – ต.ค. 

2564 

สามารถจัดทำ

และสงรายงาน

ไดทันตาม

กำหนดเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☑ ดำเนินการแลว  

ไตรมาส 1 สงรายงาน ภายในวันที่ 15 ม.ค. 64 

*ดาวนโหลดที่:  

ไตรมาส 2 สงรายงาน ภายในวันที่ 15 เม.ย. 64  

*ดาวนโหลดที่:  

🗌🗌 อยูระหวางดำเนินการ 

ไตรมาส 3 สงรายงาน ภายในวันที่ 15 ก.ค. 64 

ไตรมาส 4 สงรายงาน ภายในวันที่ 15 ต.ค. 64 

 
 

 

https://cicold.anamai.moph.go.th/download/audit/2564/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%20%E0%B8%95%E0%B8%AA.%E0%B8%9B%E0%B8%88.-2564-1%20%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%201.pdf
http://cicold.anamai.moph.go.th/download/audit/2564/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%20%E0%B8%95%E0%B8%AA.%E0%B8%9B%E0%B8%88.-2564-1%20%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%202.pdf
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ลำดับ

ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินการ 

เปาหมาย  ผลการดำเนินงาน 

5 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม

ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบ

ภายในกรมอนามัย  

ต.ค. 2564 สามารถจัดทำ

และสงรายงาน

ไดทันตาม

กำหนดเวลา โดย

ไดดำเนินการ

ปรับปรงุแกไข

การปฏิบัติงาน

ตาม

ขอเสนอแนะของ

ผูตรวจสอบ

ภายในกรอมนา

มัย 

🗌🗌 อยูระหวางดำเนินการ 

 

 

 

 

6 จัดทำรายงาน รอบ 6 เดือน 

- รายงานผลการติดตามรายงาน

การประเมินผลการความคุม

ภายใน (แบบติดตาม ปค. 5 

สวนงานยอย)   

มี.ค. 2564 จัดทำรายงานผล

การติดตามรายงาน

การประเมินผลการ

ความคุมภายใน 

(แบบติดตาม ปค. 

5 สวนงานยอย) 

 

 

 

☑ ดำเนินการแลว      

*ดาวนโหลดที:่  
 

 

 

 

 

 

http://cicold.anamai.moph.go.th/download/audit/2564/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%20%E0%B8%9B%E0%B8%84.%205%20%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2564.pdf
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ลำดับ

ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินการ 

เปาหมาย  ผลการดำเนินงาน 

7 จัดทำรายงาน รอบ 12 เดือน 

- รายงานผลการติดตามรายงาน

การประเมินผลการความคุม

ภายใน (แบบติดตาม ปค. 5 

สวนงานยอย)   

-รายงานการประเมิน

องคประกอบของการควบคุม

ภายใน สำหรับสวนงานยอย 

(แบบ ปค.4 สวนงานยอย) 

-รายงานการประเมินผลการ

ควบคุมภายใน สำหรับสวนงาน

ยอย (แบบ ปค.5 สวนงานยอย) 

ต.ค. 2564 

 

สามารถจัดทำ

และสงรายงาน

ไดทันตาม

กำหนดเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🗌🗌 อยูระหวางดำเนินการ 
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ลำดับ

ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินการ 

เปาหมาย  ผลการดำเนินงาน 

8 วิเคราะหเปรียบเทียบผลการ

ดำเนินงานตรวจสอบภายใน ใน

ไตรมาสที่ 1 ป 2564 กับ ไตร

มาสที่ 4 ป 2563 

ก.พ. 2564 ทราบถึงประเด็น

ปญหาจากการ

ดำเนินงานดาน

การเงินและบัญชี 

การจัดซ้ือจัดจาง 

การควบคมุภายใน 

และการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบที่

จำเปนตองไดรับ

การแกไขเรงดวน 

รวมถึงปญหาและ

อุปสรรคของการ

ดำเนินงาน

ตรวจสอบใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 และสามารถ

นำขอมูลไปใชใน

การพัฒนาการ

ดำเนินงานตอไป 

 

 

 

 

☑ ก.พ. 2564 ดำเนินการแลว โดยหนวยงานจัดทำสรุปผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการ

ดำเนินงาน ฯ หลักฐานสามารถดูไดที่เว็บไซดศูนยความรวมมือระหวางประเทศ หัวขอคำรับรอง

การปฏิบัติราชการ.> 2.1.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 

ดาวนโหลดLink 

ขอสังเกตที่พบ :  ไตรมาส 1 ป 2564 ดานการเงิน มีการสงใชหน้ีเงินยืมเกิน 20 % (เงินทดรอง) 

จำนวน 2 ราย ดานการบริหารงาน ผลการเบิกจายไมเปนไปตามมติกรมฯ  และในไตรมาส 4 ป 

2563 ดานการเงิน มีการสงใชหน้ีเงินยืม เกิน 20% (เงินราชการ) 1 ราย และ(เงินทดรอง) 5 ราย 

 

https://cic.jigsawgroups.work/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_1/2_1_1/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A.pdf
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ลำดับ

ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินการ 

เปาหมาย  ผลการดำเนินงาน 

9 รายงานติดตาม ผลการ

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

ของผูตรวจสอบภายในประจำ

หนวยงานและคณะกรรมการ

ควบคุมภายใน 

ม.ค. 2564- ก.ค. 

2564 

เพื่อติดตามความ

หนาของการ

ดำเนินงานตาม

แผน 

☑ ดำเนินการแลว  

ม.ค. 2564 รายละเอียดตาม รายงานการประชุม ศรป. ครัง้ที่ 4 วันที่ 28 ม.ค. 64 วาระที่ 5.1  

☑ ดำเนินการแลว  

ก.พ. 2564 รายละเอียดตาม รายงานการประชุม ศรป. ครั้งที่ 5 วันที่ 24 ม.ค. 64 วาระที่ 5.1 

☑ ดำเนินการแลว  

มี.ค. 2564 รายละเอียดตาม รายงานการประชุม ศรป. ครัง้ที่ 6 วันที่ 29 มี.ค. 64 วาระที่ 5.1 

☑ ดำเนินการแลว  

เม.ย. 2564 รายละเอียดตาม รายงานการประชุม ศรป. ครั้งที่ 7 วันที่ 30 เม.ย. 64 วาระที่ 5.1 

☑ ดำเนินการแลว  

พ.ค. 2564 รายละเอียดตาม รายงานการประชุม ศรป. ครัง้ที่ 8 วันที่ 28 พ.ค. 64 วาระที่ 5.1 

 
🗌🗌 อยูระหวางดำเนินการ 

มิ.ย. 2564 

ก.ค. 2564 



รายละเอียดเอกสารแนบหมายเลข 3  

 

2.1.1 บริหารความเสี่ยง 

ผลการดําเนินงานท่ีอยูภายใต โครงบริหารความเสีย่ง ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุงสูสากล  กิจกรรมอบรม Journal Club ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
กิจกรรม ภายใต การบริหารความเสี่ยง ดําเนินการกิจกรรมตามแผน 

กิจกรรมท่ี 2 โครงการอบรม Journal Club ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564  

- จัดอบรมเมื่อวันท่ี  27 พฤษภาคม 2564  

- มีจํานวน 25  คน 

 
- แจ้งประชาสมัพนัธ์กิจกรรมประจําเดือน 

ในหลากหลายช่องทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หนว่ยงานสง่แบบตอบรับท่ีมคีวามประสงค์จะเข้า

ร่วมการอบรมฯ ผา่นระบบ Anamai E-Meeting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.ช่องทาง เช่น การประชาสมัพนัธ์ ,การติดประกาศ , 
 
 

 

 ช่องทางออนไลน์  Line 
 

- หนว่ยงานสง่แบบตอบรับท่ีมคีวามประสงค์จะเข้า

ร่วมการอบรมฯ ผา่นระบบ Anamai E-Meeting 

จํานวน 5 คน ผู้ เข้าร่วมการอบรมจํานวนจริง จํานวน 25 คน  

เน่ืองจากผู้ เข้าร่วมเดินทางมาเข้าร่วมโดยไมไ่ด้ตอบรับผา่น

ระบบ Anamai  E-Meeting 
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• ผา่นระบบ Anamai  E-Meeting 

 
 
 
 
 
 

• ผู้ เข้าร่วมการอบรมจํานวนจริง จํานวน 25 คน 

- เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชมุ 7 คน  
 

- เข้าร่วมอบรมผา่นระบบ Conference ประชมุ 

ทางไกล 18 คน  จากสว่นกลาง และสว่นภมูิภาค 

มีปฏิบตัิการตามสถานการณ์การระบาดโรคไวรัส

โควิด 2019 (COVID-19) 
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- ประสานกบัวิทยากรเพ่ือยืนยนักําหนดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
 

 
 
 

- หนงัสอืเชิญวิทยากร จากสาํนกักองประเมินผล

กระทบสขุภาพ 
 

- งบประมาณเป็นไปตามแผนท่ีปฏิบตัิการ 

  ดําเนินการกิจกรรมรอบรม Journal Club  

ประจําปงบประมาณ 2564 ประจาํเดือนพฤษภาคม 2564 

 

(ลงิค์กิจกรรม Journal Club) 

 

 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/204660
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รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 5  
รายงานติดตามก ากับผลการด าเนินงานตามแผนการขับเคลื่อน 

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564 

ผลการด าเนินงานตามแผนการขบัเคลื่อนการด าเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน 

เป้าหม

าย 

(หน่วย

นับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมต้น – สิ้นสุด 
มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
ติดตามเร่งรดัการเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

1 ฉบับ 1 – 31 ต.ค. 63 - Partnership มาตรการสร้างการมี
ส่วนร่วมระหว่าง ผู้บริหารกรมอนามัย 
ผู้อ านวยการ และบุคลากรศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 
- Regulation and Legislation :
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☑ ด าเนินการแล้ว 
หลักฐานสามารถดูได้ท่ีเว็บไซด์ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ดาวน์โหลดLink : 
 
 

https://cicold.anamai.moph.go.th/download/pay_2564/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%88-20.10.63.pdf
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ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน 

เป้าหม

าย 

(หน่วย

นับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมต้น – สิ้นสุด 
มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

2 จัดท ารายงานติดตามการ

ด าเนินงานตัวช้ีวัด ร้อยละของ

การเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจ าเดือน *ติดตามการ

ด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ* 

(ขึ้นเว็บไซต์หน่วยงานภายในวันท่ี 

10 ของเดือนถัดไป) 

6 ครั้ง 1 ม.ค. 64 ถึง 

31 ก.ค. 64 

- Advocate มาตรการขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานร้อยละของการเบิกจ่าย

งบประมาณ 

☑ ครั้งท่ี 1 ม.ค. 2564 ด าเนินการแล้ว รายละเอียดตามรายงานการประชุม ศรป. ครั้ง

ที่ 4/2564 เมื่อวันท่ี 28 ม.ค. 64 วาระที 5.1.3 

☑ ครั้งท่ี 2 ก.พ. 2564 ด าเนินการแล้ว รายละเอียดตามรายงานการประชุม ศรป. ครั้ง

ที่ 5/2564 เมื่อวันท่ี 24 ก.พ. 64 วาระที 5.1.3 

☑ ครั้งท่ี 3 มี.ค 2564 ด าเนินการแล้ว รายละเอียดตามรายงานการประชุม ศรป. ครั้ง

ที่ 6/2564 เมื่อวันท่ี 29 ม.ีค.64 วาระที่ 5.1.3 

☑ ครั้งท่ี 4 เม.ย. 2564 ด าเนินการแล้ว รายละเอียดตามรายงานการประชุม ศรป. ครั้ง

ที่ 7/2564 เมื่อวันท่ี 30 เม.ย.64 วาระที่ 5.1.3 

☑ ครั้งท่ี 5 พ.ค. 2564 ด าเนินการแล้ว รายละเอียดตามรายงานการประชุม ศรป. ครั้ง

ที่ 8/2564 เมื่อวันท่ี 28 พ.ค. 64 วาระที่ 5.1.3 

หลักฐานสามารถดูได้ท่ีเว็บไซด์ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ดาวน์โหลดLink 

 

 

 

 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-cicmeeting
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-cicmeeting


-3- 

ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน 

เป้าหม

าย 

(หน่วย

นับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมต้น – สิ้นสุด 
มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

3 จัดท ารายงานผลติดตามเร่งรัด

การเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) 

(ขึ้นเว็บไซต์หน่วยงานภายในวันท่ี 

20 ของทุกเดือน) 

12 ครั้ง 1 ต.ค. 63 ถึง 

31 ก.ค. 64 

- Partnership มาตรการสร้างการมี

ส่วนร่วมระหว่าง ผู้บริหารกรมอนามัย 

ผู้อ านวยการ และบุคลากรศูนย์ความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ- Advocate 

มาตรการขับเคลื่อนการด าเนินงานร้อย

ละของการเบิกจา่ยงบประมาณ 

☑ ด าเนินการแล้ว ต.ค. 2563 – พ.ค.2564 รวม 8 ครั้ง 
หลักฐานสามารถดูได้ท่ีเว็บไซด์ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ดาวน์โหลดLink  
 
 
 
 
 
 
 

4 จัดท ารายงานผลการประชุม
คณะท างานตดิตามเร่งรดัการ
เบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  (ขึ้น
เว็บไซตห์น่วยงานภายในวันที่ 20 
ของทุกเดือน) 

12 ครั้ง 1 ต.ค. 63 ถึง 
31 ก.ค. 64 

- Advocate มาตรการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☑ ด าเนินการแล้ว ต.ค. 2563 – พ.ค. 2564 รวม 8 ครั้ง 
หลักฐานสามารถดูได้ท่ีเว็บไซด์ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ดาวน์โหลดLink  

 
 
 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2564?textSearch=&category=1523
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2564?textSearch=&category=1524
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ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน 

เป้าหม

าย 

(หน่วย

นับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมต้น – สิ้นสุด 
มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

5 จัดท าประกาศมาตรการ และ
แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตัวช้ีวัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

1 ฉบับ 1 – 28 ก.พ. 64 
 
 
 

- Advocate มาตรการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☑ ด าเนินการแล้ว ก.พ. 2564  
หลักฐานสามารถดูได้ท่ีเว็บไซด์ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ หวัข้อค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 .> 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ > ประกาศมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดLink  
  

 
 
 
 
 
 

https://cicold.anamai.moph.go.th/main.php?filename=KPI64
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ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอน 

เป้าหม

าย 

(หน่วย

นับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมต้น – สิ้นสุด 
มาตรการ ผลการด าเนินงาน 

 

วิเคราะห์และทบทวนมาตรการ 
และแผนการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตัวช้ีวัดที่ 2.3 ร้อยละ
การเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ 5
เดือนหลัง 

1 ฉบับ 1-30 เม.ย. 64 

- Advocate มาตรการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 

☑ ด าเนินการแล้ว เม.ย. 2564  
ดาวน์โหลดLink 

 

6 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

หรือสรปุ onepage ถึงประเด็น

ความรู้ เกี่ยวกับระเบยีบ วิธีการ

เบิกจ่ายงบประมาณ ทุกประเภท

ค่าใช้จ่าย ของบุคลากรที่ได้รับ

มอบหมายให้เข้าร่วมประชุม 

อบรม ท่ีจัดขึ้นโดยกรมอนามัย 

หรือหน่วยงานภายนอก หรือ

ช่องทางอื่นๆ 

1 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

2 ครั้ง 

1 – 28 ก.พ. 64 

 

 

 

 

 

 

 

1 – 31 ก.ค. 64 

 

- Build Capacity มาตรการให้ความรู้ 

ด้านแผนปฏิบัติงาน แนวทางในการ

ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ คูม่ือ

ตรวจสอบใบส าคัญการเบิกจ่าย 

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายคา่ใช้จ่ายตาม

ประเภทรายจา่ย ให้เป็นปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

☑ ด าเนินการแล้ว ก.พ. 2564 ในเวทีประชุม ศรป. ครั้งท่ี 5/2564 เมื่อวันท่ี 24 ก.พ. 

64 วารที 5.1.3 โดยแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในหัวข้อ : คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน

กระบวนการการยืมเงิน ใช้หนี้เงินยืมและเบิกคืนเงินทดรองราชการ หลักฐานสามารถดู

ได้ที่เว็บไซด์ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ หัวข้อค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 .> 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ > ประเด็น

แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ดาวนโ์หลดLink  

 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/2_3/2.3%20Analysis%20report%20of%20the%20last%205%20months.pdf
https://cicold.anamai.moph.go.th/main.php?filename=KPI64
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รายงานผลการติดตามกำกับตัวช้ีวัด 2.4 ประจำเดือน พฤษภาคม 256๔ 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศมีกิจกรรมการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2564 ทั้งหมด ๑๐ กิจกรรม ในเดือน พฤษภาคม 

ไดม้ีการดำเนินการทั้งหมด 3 กิจกรรม รายละเอียดการดำเนินการในเดือนนี้ปรากฏดังตาราง 

กิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ หลักฐาน 

ต.
ค.

63
 

พ.
ย.

63
 

ธ.ค
.6

3 

ม.
ค.

64
 

ก.
พ.

64
 

มี.
ค.

64
 

เม
.ย

.6
4 

พ.
ค.

64
 

มิ.
ย.

64
 

ก.
ค.

64
 

1. แสดงผลงานที่เรามีที่
สอดคล้องกับหน่วยงาน 

๑ ครั้ง    √       
  

2. วิเคราะห์ Gap โดยใช้ 
SWOT และแผนปฏิบัติ
การขับเคลื่อน 

๑ ครั้ง    √       
  

3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมี
ผลงานการจัดการความรู้ 
อย่างน้อยคนละ ๑ เรื่อง 
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
และภารกิจของหน่วยงาน 

๑๒ คน    √ √ √ √ √ √ √ 

- ได้ดำเนินการเรียบร้อยตามแผน - ผลงานการจัดการความรู้
ของเจ้าหน้าที่ตามหน้าที่
ความรับผิดชอบและภารกิจ
ของหน่วยงาน (Link) 

4. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใน
หน่วยงานและนำมา
เผยแพร่ในระบบ 

๑๐ ครั้ง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

- ได้ดำเนินการแล้ว 8 ครั้ง เหลืออีก 
2 ครั้ง 

- มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในที่
ประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ เรื่อง 5 อาหาร กินแล้ว 
‘ฟันยังดี’ แถมมีสิริมงคล จากนั้น
นำมาเผยแพร่ในระบบ 

- รายงานการประชุมศูนย์
ความร่วมมือระหว่าง 
ประเทศ ฉบับนี้ 

somphrasong.p
Textbox

somphrasong.p
Textbox
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       หน้า 2 

กิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ หลักฐาน 

ต.
ค.

63
 

พ.
ย.

63
 

ธ.ค
.6

3 

ม.
ค.

64
 

ก.
พ.

64
 

มี.
ค.

64
 

เม
.ย

.6
4 

พ.
ค.

64
 

มิ.
ย.

64
 

ก.
ค.

64
 

5. จัดโครงการอบรม 
Journal Club 

๘* ครั้ง √  √  √ √ √ √ √ √ 

- ได้ดำเนินการแล้ว 6 ครั้ง เหลืออีก 
2 ครั้ง 

- มีการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
(Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ 
27 พฤษภาคม ๒๕๖4 เวลา 
๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมอุทัย พิศลยบุตร อาคาร 4 
ชั้น 5 สำนักโภชนาการ 

หมายเหตุ: *๑ ปีงบประมาณ มีการจัด
โครงการอบรม Journal Club ทัง้หมด ๑๒ 
ครั้ง แต่เนื่องจากสถานการณโ์รคตดิเช้ือไวรสั
โคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการจัด
โครงการอบรม Journal Club ทำให้จำนวน
ครั้งท่ีจัดมีจำนวนลดลงและต้องเลือ่นการจัด
ออกไป เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม ตาราง
กำหนดการและหัวข้อโครงการอบรม 
Journal Club ปีงบประมาณ ๒๕64 
สามารถดูได้ที่ (Link) 

- เอกสารประกอบประชุม/
เอกสารบทคัดย่อ/ภาพข่าว
กิจกรรมการจัดกิจกรรม
สัมมนาวิชาการ (Journal 
Club) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 6 
(Link) 

  

6. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
รายงานผลการไปศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม 

๒ ครั้ง     √     √ 
  

https://drive.google.com/file/d/1JaxHJFXRWw91sw4LA2hf3yLVqL7ANfhJ/view?usp=sharing
https://cic.jigsawgroups.work/th/jc64/204652


       หน้า 3 

กิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ หลักฐาน 

ต.
ค.

63
 

พ.
ย.

63
 

ธ.ค
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3 

ม.
ค.

64
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พ.

64
 

มี.
ค.

64
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.ย
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พ.
ค.

64
 

มิ.
ย.

64
 

ก.
ค.

64
 

สัมมนา หรือปฏิบัติ 
งานวิจัย ณ ต่างประเทศ
ของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย 

7. พัฒนาระบบข้อมูลความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

๒ ครั้ง     √     √ 
  

8. ทบทวนและวิเคราะห์ รอบ 
5 เดือนแรก 

๑ ครั้ง      √     
  

9. สรุปผลการดำเนินงานและ
การประเมินผลการ
ดำเนินงานพร้อมสรุป
บทเรียน 

๑ ครั้ง          √ 

  

10. Outcome มีเอกสาร
แสดงผล (รางวัลเลิศรัฐ)                                                                                                             

๑ ครั้ง          √ 
  

 
หลักฐานอ้างอิงของเดือนพฤษภาคม 
1. ตารางกำหนดการและหัวข้อโครงการอบรม Journal Club ปีงบประมาณ ๒๕64 สามารถดูได้ที่ (Link) 
2. ผลงานการจัดการความรู้ของเจ้าหน้าที่ตามหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจของหน่วยงาน (Link)   
3. เอกสารประกอบประชุม/เอกสารบทคัดย่อ/ภาพข่าวกิจกรรมการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 6 (Link) 

 

https://drive.google.com/file/d/1JaxHJFXRWw91sw4LA2hf3yLVqL7ANfhJ/view?usp=sharing
https://cic.anamai.moph.go.th/main.php?filename=DMKM64
https://cic.jigsawgroups.work/th/jc64/204652


รายละเอียดเอกสารแนบหมายเลข 7 
 

รายงานติดตามก ากับผลการด าเนินงานตามแผนการขับเคลื่อน 
ตัวช้ีวัดที่ 2.5 ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย  

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 (รอบ 5 เดือนหลัง) ผลการด าเนินงาน 
เดือน พฤษภาคม 2564  

 มีกิจกรรมตามแผนทั้งหมด 17 กิจกรรม แผนการด าเนินงานจ านวน 569 กิจกรรม กิจกรรมบรรลุผลตาม
เป้าหมาย 16 กิจกรรม ผลการด าเนินงานจ านวน 556 กิจกรรม  และไม่บรรลุ เป้าหมาย 1 กิจกรรม  
ผลการด าเนินงาน จ านวน 13 ผลการด าเนินงาน โครงการดังต่อไปนี้ 

 โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน 
กิจกรรมที่ 1.4. การพัฒนาบุคลากร การประชุม อบรม สัมมนา (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ของผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ, ค่าลงทะเบียน, ค่าผ่านทางพิเศษ)  
เนื่องจากเดือน พ.ค. ไม่มีบุคลากรเดินทางไปราชการนอกสถานที่เนื่องจากสถานการณ์การการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายระเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
 
ดาวน์โหลดลิงค์ข้อมูลผลการด าเนินงาน ณ พ.ค.64 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/2_5/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%93%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202564.pdf


รายงานผลการติดตามกำกับตัวช้ีวัดประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
ตัวช้ีวัด 1.40 ประเทศไทยมีบทบาทหน้าที่ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติและรองรับการพัฒนาประเทศ จำนวนครั้งที่มีการนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม 
 

แผนการขับเคลื่อนตัวช้ีวัดในเดือนพฤษภาคม มีดังนี ้
 

ระยะเวลา กิจกรรม ผลผลิต (Output) หลักฐาน 
พฤษภาคม 
2564 

1) การประชุมประจำเดือน
ของศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 
2) การประชุมสมัชชาอนามัย
โลก สมัยที่ 74 (World 
Health Assembly: WHA74) 

- แนวทางการดำเนินงานของตัวช้ีวัด 

ติดตามการขับเคลื่อน 

- Intervention 

- ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อรเิริม่ 

 

- รายงานการประชุมประจำเดือนของ ศรป. 
- สรุป/รายงานการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 
74 และข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อรเิริ่ม 

 

 
รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม 2564 มดีังต่อไปนี ้

1.  รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ของ ศรป. สามารถดูข้อมลูได้ตามเอกสารด้านบนนี้ (หรือลิงก์ 
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-cicmeeting   เลือกสรุปการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2564)  
 

2. การประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมยัที่ 74 (World Health Assembly: WHA74) จัดขึ้นในรูปแบบออนไลนร์ะหว่างวันท่ี 
24 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2564 โดยกรมอนามัยส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม 2 ราย ได้แก่ นางอุทัยวรรณ บตุรแพ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักอนามยัสิ่งแวดล้อม และนางสาววรมน อัครสุต ทันตแพทย์ชำนาญการ สำนักทันต
สาธารณสุข โดยกรมอนามัย ได้รบัผิดชอบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ โดยตรง ดังนี้ 

2.1 Political declaration of the third high-level meeting of the General Assembly on the 
prevention and control of non-communicable diseases 

2.2 Committing to implementation of the Global Strategy for Women’s, Children’s and 
Adolescents’ Health (2016–2030) 

2.3 Health, environment and climate change 
2.4 WHO global plan of action to strengthen the role of the health system within a national 

multisectoral response to address interpersonal violence, in particular against women 
and girls, and against children 

2.5 วาระอื่นๆ นอกเหนือจากความรับผิดชอบของกรมอนามัย ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนรอง 
 

 ศรป. กรมอนามัย มีส่วนร่วมในการจัดการประชุมเตรยีมการสำหรับการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมยัที่ 74 เมื่อวันที่ 
28 เมษายน 2564 เพื่อหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามยัและจัดทำร่างท่าทีของประเทศไทย (intervention) รวมถึงให้
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการประชุมแก่ผู้เข้าร่วมที่ยังไมม่ีประสบการณ ์ 
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 โดยข้อมลูสรุป/ข้อเสนอแนะต่อกระทรวง/กรม จะได้รับการจัดทำเปน็รายงานรวมโดยสำนักงานปลดักระทรวง
สาธารณสุข และศรป. จะนำเสนอข้อมูลสรุปดังกล่าวเข้าที่ประชุมกรมอนามัยต่อไป โดยสามารถดูข้อมลูได้ที่ลิงกต์่อไปนี ้
 วาระที่รับผิดชอบโดยนางอุทัยวรรณ บุตรแพ https://bit.ly/3v3L7PS 
 วาระที่รับผิดชอบโดยนางสาววรมน อัครสุต https://bit.ly/3uZOvew 
 

 
รายงานโดย 

นายพศิน พิริยหะพันธ์ุ 
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตัิการ 

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

https://bit.ly/3v3L7PS
https://bit.ly/3uZOvew


-1-

รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัด 1.41 จำนวนกรอบความรวมมือและบันทึกขอตกลงรวมกัน (เรื่อง) 

ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 

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

ในเดือนพฤษภาคม 2564 ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (ศรป.) ไดดำเนินกิจกรรม 

ตามแผนขับเคลื่อนตัวช้ีวัด ดังน้ี 

1. เขารวม หรือสนับสนุน/อำนวยความสะดวกบุคลากรกรมอนามัยในการเขารวมการประชุม/หารือ

ระหวางประเทศ

ระยะเวลาดำเนินการตามแผนขับเคลื่อน: ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564 (สนับสนุนการเขารวมประชุม

ตลอดทั้งป ทั้งนี้ ยังไมสามารถกำหนดแผนการประชุมที่แนนอนได เนื่องจากไมสามารถระบุไดวาในแตละ

เดือนจะมีการประชุม การเขาเยี่ยมคารวะ หรือการหารือระหวางประเทศรายการใดบาง)

เปาหมาย: 5 ครั้ง (ดำเนินการแลว 7 ครั้ง)

ผลการดำเนินกิจกรรม: ศรป. สนับสนุนและอำนวยความสะดวกผูแทนกรมอนามัยในการเขารวมประชุม

สมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 74 (74th World Health Assembly: WHA74) ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 24 พฤษภาคม –

1 มิถุนายน 2564 ผานรูปแบบการประชุมออนไลน ตั้งแตขั้นตอนการประสานงานเพื่อเสนอชื่อผูแทน

กรมอนามัยในการเขารวมเปนคณะผูแทนไทยในการประชุม WHA74 การประสานหนวยงานวิชาการ

เพื่อขอรับขอมูลสนับสนุนการเขารวมประชุม การจัดการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม WHA74

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 นอกจากนี้ ผูแทน ศรป. ยังไดเขารวมการประชุมเตรียมความพรอมประจำวัน

ของคณะผูแทนไทย (Daily Briefing) ระหวางที่มีการประชุมดวย

Link หลักฐาน: https://bit.ly/2RwW5zt

2. ทำรายงานสรุป (one page) การติดตามความคบืหนาการดำเนินงานตัวชี้วัดทกุเดือน

ระยะเวลาดำเนินการตามแผนขับเคลื่อน: ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564

เปาหมาย: 10 ครั้ง (ดำเนินการแลว 8 ครั้ง)

ผลการดำเนินกิจกรรม: ดำเนินการสรุปรายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัด 1.41 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

และรายงานในที่ประชุมประจำเดือนของ ศรป. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ไดตามเปาหมาย

หลักฐาน: เอกสารฉบับน้ี

3. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนนิงานตัวชี้วัด 1.41 ที่สอดคลองตามแผนแมบทยุทธศาสตรชาติ ประเด็น

การตางประเทศ (เปนกิจกรรมเพ่ิมเติมที่ไมไดอยูในแผนการดำเนินงาน)

เหตุผลที่เพิ่มเติมกิจกรรม: ศรป. ไดเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด 1.41 เนื่องจากผลผลลัพธในระดับ 5

ของตัวชี้วัดตามแนวทางการประเมินเดิมเปนการอางอิงระดับความรวมมือกับตางประเทศในการปรับปรุง/

พัฒนามาตรฐานภายในประเทศใหสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศและมาตรฐานสากลที่สำคัญ

เอกสารแนบหมายเลข 9

https://bit.ly/2RwW5zt


-2- 

 
ในระหวางป 61-65 มากขึ้น/ดีขึ้น จากเดิมรอยละ 5-10 ซึ่งเปนแผนยอยภายใตแผนแมบทยุทธศาสตรชาติ 

ประเด็นการตางประเทศ มีกระทรวงการตางประเทศเปนผูรับผิดชอบในการรายงานผล การนี้ กระทรวง

การตางประเทศแจงวาจะดำเนินการรายงานผลไดภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2564 ทำให ศรป. ไมสามารถ

รายงานผลการดำเนินงานในระดับ 5 ไดทันในรอบ 5 เดือนแรก จึงจำเปนตองเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด 

โดยเลื่อนการรายงานระดับความรวมมือฯ ไปในรอบ 5 เดือนหลัง และเพ่ิมหลักฐานการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก 

คือ การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.41 ที่สอดคลองตามแผนแมบทยุทธศาสตรชาติ 

ประเด็นการตางประเทศ 

ผลการดำเนินกิจกรรม: สามารถจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.41 ที่สอดคลองตามแผนแมบท

ยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตางประเทศ เปนหลักฐานเพิ่มเติมประกอบการดำเนินงานตัวชี้วัดในระดับ 5 

เสนอตอกลุมพัฒนาระบบบริหารพิจารณาไดตามเปาหมาย 

หลักฐาน: https://bit.ly/3g6Xjex  

 

 

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

จัดทำโดย 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

พฤษภาคม 2564 

 

 

https://bit.ly/3g6Xjex


รายงานผลการติดตามกำกับตัวช้ีวัด 1.43 ประจำเดือน พฤษภาคม 256๔ 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศมีกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพบุคล ากรระดับหน่วยงานด้านต่างประเทศ ทั้งหมด ๑๐ กิจกรรม       

ในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้มีการดำเนินการทั้งหมด 2 กิจกรรม รายละเอียดการดำเนินการในเดือนนี้ปรากฏดังตาราง 

กิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ หลักฐาน 

ต.
ค.

63
 

พ.
ย.

63
 

ธ.ค
.6

3 

ม.
ค.

64
 

ก.
พ.

64
 

มี.
ค.

64
 

เม
.ย

.6
4 

พ.
ค.

64
 

มิ.
ย.

64
 

ก.
ค.

64
 

1. วิเคราะห์ ความต้องการ
และประเด็นที่ต้องการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ระดับหน่วยงานด้าน
ต่างประเทศ 

๑ ครั้ง √          

  

2. ประชุมประจำเดือนของ
ศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

๑๐ ครั้ง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

- ได้ดำเนินการแล้ว 8 ครั้ง เหลืออีก 
2 ครั้ง 

- มีการจัดการประชุม วันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-
14.๓0 น. ณ ศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ อาคาร ๖ ชั้น ๔ 
กรมอนามัย  

- ในการประชุมครั้งนี้อยู่ในวาระที่ ๕ 
เรื่องพิจารณา   
     ข้อ ๕.๑ ติดตามการ
ดำเนินงาน และวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงาน ตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการ ศูนย์ความร่วมมือ

- รายงานการประชุมศูนย์
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ฉบับนี้ 

somphrasong.p
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กิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ หลักฐาน 

ต.
ค.

63
 

พ.
ย.

63
 

ธ.ค
.6

3 

ม.
ค.

64
 

ก.
พ.

64
 

มี.
ค.

64
 

เม
.ย

.6
4 

พ.
ค.

64
 

มิ.
ย.

64
 

ก.
ค.

64
 

ระหว่างประเทศ กรมอนามัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

3. ประชุมคณะกรรมการด้าน
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ กรมอนามัย 

๓ ครั้ง    √  √   √  
   

4. ประชุมคณะกรรมการ
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
(Journal Club)  

๒ ครั้ง √   √       
  

5. สร้างแบบประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรระดับหน่วยงาน
ด้านต่างประเทศ  

4 ชุด  √         

  

6. จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
(Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔  

๘* ครั้ง √  √  √ √ √ √ √ √ 

- ได้ดำเนินการแล้ว 6 ครั้ง เหลืออีก 
2 ครั้ง 

- มีการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
(Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ 
27 พฤษภาคม ๒๕๖4 เวลา 
๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง

- ภาพข่าวกิจกรรม การจัด
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
(Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
ครั้งที่ 6 (Link)   

 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/204660


กิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ หลักฐาน 

ต.
ค.

63
 

พ.
ย.

63
 

ธ.ค
.6

3 

ม.
ค.

64
 

ก.
พ.

64
 

มี.
ค.

64
 

เม
.ย

.6
4 

พ.
ค.

64
 

มิ.
ย.

64
 

ก.
ค.

64
 

ประชุมอุทัย พิศลยบุตร อาคาร 4 
ชั้น 5 สำนักโภชนาการ 

หมายเหตุ: *๑ ปีงบประมาณ มีการจัด
โครงการอบรม Journal Club ทัง้หมด ๑๒ 
ครั้ง แต่เนื่องจากสถานการณโ์รคตดิเช้ือไวรสั
โคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการจัด
โครงการอบรม Journal Club ทำให้จำนวน
ครั้งท่ีจัดมีจำนวนลดลงและต้องเลือ่นการจัด
ออกไป เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม ตาราง
กำหนดการและหัวข้อโครงการ อบรม 
Journal Club ปีงบประมาณ ๒๕64 
สามารถดูได้ที่ (Link) 

7. จัดทำรายงานสรุปผลจัด
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
(Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
รอบ ๕ เดือน  

๒ ครั้ง     √     √ 

  

8. จัดโครงการอบรมเพ่ือ
พัฒนามืออาชีพด้าน
ต่างประเทศสู่ DOH 4.0  

๒ ครั้ง   √   √     
  

9. จัดทำรายงานสรุปผลจัด
โครงการอบรมเพ่ือพัฒนา

๒ ครั้ง    √   √    
  

https://drive.google.com/file/d/1JaxHJFXRWw91sw4LA2hf3yLVqL7ANfhJ/view?usp=sharing


กิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ หลักฐาน 

ต.
ค.

63
 

พ.
ย.

63
 

ธ.ค
.6

3 

ม.
ค.

64
 

ก.
พ.

64
 

มี.
ค.

64
 

เม
.ย

.6
4 

พ.
ค.

64
 

มิ.
ย.

64
 

ก.
ค.

64
 

มืออาชีพด้านต่างประเทศ
สู่ DOH 4.0  

10. ทบทวนและวิเคราะห์การ
ดำเนินงานตัวชี้วัดทุก 5 
เดือน 

๒ ครั้ง     √     √ 
  

หลักฐานอ้างอิงของเดือนพฤษภาคม 
1. ตารางกำหนดการและหัวข้อโครงการอบรม Journal Club ปีงบประมาณ ๒๕64 (Link) 
2. ภาพข่าวกิจกรรม การจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 6 (Link) 

 

https://drive.google.com/file/d/1JaxHJFXRWw91sw4LA2hf3yLVqL7ANfhJ/view?usp=sharing
https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/204660


รายงานสรุปผลการดำเนินงานตัวช้ีวัด 1.43 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อโครงการ           
การพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองการดำเนินงานด้านการพัฒนาการอภิบาลระบบด้านการส่งเสริม

สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในมิติต่างประเทศ ที่สอดคล้องตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ                
ประเด็นการต่างประเทศ 

 
การดำเนินงานกิจกรรมตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.43 ในรอบ 5 เดือนแรก เป็นไป

ตามเป้าหมายที่กำหนด มีจำนวนผลผลิต (Output) ครบตามจำนวนมาตรการที่กำหนดไว้และครบตามที่
กำหนดในแผนการขับเคลื่อน รอบ 5 เดือนแรก ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการดำเนินงาน 5 เดือนแรก ได้ที่ 
https://bit.ly/2Sbf8zl (Link: หน้า 1-8)  

นอกจากนั้น ยังมีผลลัพธ์ของตัวชี้วัด (Outcome) ตรงเป้าหมายเป็นสัดส่วนตามระยะเวลา ซึ่งในรอบ 
5 เดือนแรก ได้แก่  

1. ระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยด้านต่างประเทศได้ระดับ 5  
(คะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มเป้าหมาย ต้องได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงถือว่าระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับ 5) 

 1.1 โครงการอบรมเพื่อพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0 ในรอบ 5 เดือนแรก 
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – กุมภาพันธ์ 256๔) ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้จัดโครงการอบรม
เพื่อพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0 (รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ ๑ – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม
ไอวิช จังหวัดนนทบุรี ได้คะแนนความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมอยู่ที่ 4.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน ซึ่งเป็นช่วงคะแนนระดับพึงพอใจมากถึงมากที่สุด หรือร้อยละ 90 พึงพอใจต่อการจัดโครงการใน
ภาพรวม ทั้งนี้ สามารถดูรายงานสรุปผลการจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 
4.0 (รุ่นที่ ๑) ได้ที่ https://bit.ly/3yuEhWk (Link) 

 1.2 โครงการอบรม Journal Club ในรอบ 5 เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – 
กุมภาพันธ์ 256๔) ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้จัดโครงการอบรม Journal Club 3 ครั้ง มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการในภาพรวม ทั้ง 3 ครั้ง เฉลี่ยอยู่ที ่4.71 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน ซึ่งเป็นช่วงคะแนนระดับพึงพอใจมากถึงมากที่สุด หรือร้อยละ 94.17 พึงพอใจต่อการจัดโครงการใน
ภาพรวม ทั้งนี้ สามารถดูรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๔ รอบ ๕ เดือนแรก ได้ที่ https://bit.ly/3weNX5w (Link) 
 2. ผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ  

 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่  DOH 4.0 และโครงการอบรม 
Journal Club สามารถตอบโจทย์แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นต่างประเทศ เป้าหมายแผนย่อยที่ 4  
การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก ตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของไทยในเวที
ระหว่างประเทศ (อาทิ จำนวนข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทยได้รับการรับรองในเวที/องค์การระหว่างประ เทศ 
ประเทศไทยและคนไทยได้รับการเลือกตั้ง/ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ) ได้ ดังนี้  

somphrasong.p
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 2.1 โครงการอบรมเพื่อพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0 มีวัตุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยด้านต่างประเทศ มุ่งสู ่กรมอนามัย 4.0 สร้างและเตรียมความพร้อม
บุคลากรสายวิชาการในสาขาต่างๆ ของงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ก้าวสู่เวทีการประชุม
ระดับนานาชาติและระดับโลกได้อย่างมืออาชีพ และเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศของไทย ซึ่งจากผลการดำเนินงานโครงการอบรมนี้ สามารถส่งผลให้บุคลากรกรมอนามัย มีทักษะ
ความรู้ภาษาอังกฤษดีขึ้น และสามารถนำทักษะความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติจริง  เช่น ทักษะ
การนำเสนอ ทักษะการออกเสียง การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ต้อนรับและประสานงาน ตลอดจน
ทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับก้าวเข้าสู่เวทีการประชุมนานาชาติ และการดำเนินงานด้านประต่างประเทศใน
ภาพรวม ทำให้สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันงานในเวทีระดับโลกให้
เป็นที่ยอมรับได ้

 2.2 โครงการอบรม Journal Club มีวัตุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ
ของบุคลากรกรมอนามัยให้ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้บุคลากรกรมอนามัยที่
เดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา และไปเป็นวิทยากร ณ ต่างประเทศ ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณแ์ละถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านวิชาการ วิจัย 
นวัตกรรม และจัดการความรู้ อีกทั้ง ปัจจุบันกรมอนามัยมีกรอบความร่วมมือกับนานาประเทศ และได้มีส่วน
ร่วมในการส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมระดับโลก ดังนั้น การดำเนินงานโครงการอบรมนี้ จึงเป็นการต่อยอดพัฒนา
ศักยภาพในการนำเสนอภาษาอังกฤษ ส่งผลให้บุคลากรกรมอนามัยเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีภาพลักษณ์ที่ดี 
พร้อมให้ความน่าเชื่อถือในเวทีนานาชาติต่อไป 

 
 

สรุปโดย  
นางสาวมนสินี น้ำจันทร์ 

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  
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รายงานการตดิตามแผนการด าเนนิการ การพฒันาสถานทีท่ างานนา่อยู ่นา่ท างาน เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติและความสขุของคนท างาน  

(Healthy Workplace Happy for Life) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หนว่ยงาน..ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ  กรมอนามยั 

 
 

โครงการ /กจิกรรม เป้าหมาย  ระยะเวลาด าเนนิการ ผลการปฏบิตังิาน 

1. ประกาศนโยบายการพฒันาสถานทีท่ างานนา่อยู ่นา่ท างาน เสรมิสรา้งคณุภาพ
ชวีติและความสขุของคนท างาน  
(Healthy Workplace Happy for Life) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจ า
หนว่ยงาน 
 

1 ฉบบั  ต.ค. 63 
 

ด าเนนิการแลว้ 

2. แตง่ต ัง้คณะท างานการพฒันาสถานทีท่ างานนา่อยู ่นา่ท างาน เสรมิสรา้งคณุภาพ
ชวีติและความสขุของคนท างาน  
(Healthy Workplace Happy for Life) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจ า
หนว่ยงาน 

1 ฉบบั ต.ค. 63 
 

ด าเนนิการแลว้ 

3. ประกาศวฒันธรรมองคก์รประจ าหนว่ยงาน (MOPH to HEALTH ) 1 ฉบบั ต.ค. 63 
 

ด าเนนิการแลว้ 

4. ประชุมตรวจตดิตาม ทบทวน ประเมนิผลการด าเนนิงาน/กจิกรรม 
ตามแผนฯ ทีก่ าหนด วเิคราะหข์อ้มลูผลการด าเนนิงานเพือ่จดัท าขอ้เสนอในการ
พฒันาและรายงานผลให ้
ผูบ้รหิารทราบ 

8 คร ัง้ ธ.ค.63 –  
ก.ค. 64  

สรปุผลการ
ประชุม ศรป. 

5. จดัใหม้บีอรด์ประชาสมัพนัธ ์โดยมขีอ้มลูเผยแพรข่า่วสารใหเ้ป็นปจัจบุนัและกลอ่ง
รบัฟงัความคดิเห็น  

1ชิน้ ต.ค. 63 
 

ด าเนนิการแลว้ 

6. จดัท าแผนการใหค้วามรูด้า้นการสง่เสรมิสขุภาพ อนามยัส ิง่แวดลอ้ม และความ
สมดลุในชวีติการท างาน  5 เร ือ่ง ตอ่ปี 

1 แผน ม.ค.64  ด าเนนิการแลว้ 

7. จดัท าแผนการตรวจสขุภาพประจ าปีและสรปุวเิคราะหผ์ลสขุภาพเพือ่จดักจิกรรม
สง่เสรมิสขุภาพและอนามยัส ิง่แวดลอ้ม  

1 แผน ม.ค.64 ด าเนนิการแลว้ 

8. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย/ประเมนิสมรรถภาพรา่งกาย (โดยกองกจิกรรมทาง
กาย)  

13 คน  ก.พ. 64 
 

ด าเนนิการแลว้ 

9. บคุลากรท าแบบส ารวจความสมดลุในชวีติและความผกูพนัของบคุลากรตอ่องคก์ร 
สรปุผลวเิคราะห ์จดัท าขอ้เสนอในการพฒันาและรายงานผลใหผู้บ้รหิารทราบ 

13 คน ก.พ. 64 
 

ด าเนนิการแลว้ 

10. บคุลากรท าแบบประเมนิความเครยีดดว้ยตนเอง (โดยขอ้มลูจากกรมสขุภาพจติ)  13 คน คร ัง้ที ่1 : ก.พ. 64 
คร ัง้ที ่2 : ก.ค. 64 

ครัง้ที ่1 ด ำเนนิกำร
แลว้ 
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โครงการ /กจิกรรม เป้าหมาย  ระยะเวลาด าเนนิการ ผูร้บัผดิชอบ 

11. กจิกรรมการสง่เสรมิสขุภาพของบคุลากรในดา้นตา่งๆ 
      11.1  การเขา้รว่มกจิกรรมกา้วทา้ใจ Season 3  
      11.2  กจิกรรมเตน้แอโรบกิวนัจนัทร ์– วนัศกุร ์วนัละ 30 นาท ี(16.00 – 16.30 
น) 
      11.3  กจิจกรรมยดืเหยยีด  ระหวา่งวนั  เวลา 11.50 -12.00   และเวลา 14.30-
14.40 น. (10 นาท ี/คร ัง้ ทกุวนัพธุ) 
      11.4  จดัหาอปุกรณ์และสิง่แวดลอ้มทีเ่อ ือ้ตอ่กจิกรรมออก าลงักาย (เครือ่งช ัง่
น า้หนกั กลอ่งอปุกรณ์ปฐมพยาบาล) 
    11.5 ก าหนดใหจ้ดัอาหารวา่งและเครือ่งดืม่ส าหรบัการประชุมประจ าหนว่ยงาน 
เป็นผลไมท้กุคร ัง้ 
     11.6 กจิกรรมใหค้วามรูก้ารดแูลสขุภาพชอ่งปาก สนบัสนนุอปุกรณ์การท าความ
สะอาดชอ่งปาก ใหค้ าแนะน าถงึสทิธสิวสัดกิารของบคุลากรในหนว่ยงานในการเขา้รบั
การบรกิารตามสถานพยาบาลทีต่นเองมสีทิธฯิ 

13 คน ธ.ค.63 –  
ก.ค. 64 

ด าเนนิการอยา่ง
ตอ่เนือ่ง 

12. จดัท าแผนผงัสถานทีท่ างาน ก าหนดพืน้ทีใ่ชง้านอยา่งชดัเจน  1 แผนผงั ม.ค. 64 ด าเนนิการแลว้ 

13. จดัท าแผนตรวจวดัระดบัแสงในหนว่ยงาน  1 คร ัง้  ก.พ. 64 
 

ด าเนนิการแลว้ 

14. จดักจิกรรม Big Cleaning Day ในวนัที ่15 ของทกุเดอืน 8 คร ัง้ ธ.ค.63 –  
ก.ค. 64 

ด าเนนิการอยา่ง
ตอ่เนือ่ง 

15. ตดิป้ายแจง้เตอืน ปิด เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ไฟสอ่งสวา่ง ทกุคร ัง้เม ือ่ไมใ่ชง้าน ทกุจดุทีม่ ี
สวติชไ์ฟฟ้า 

ธ.ค.63 –  
ก.ค. 64 

บคุลากร ศรป.
ทกุทา่น 

16. ก าหนดเวลาเปิด – ปิด เครือ่งปรบัอากาศ เปิด เวลา 09.00 -11.30 น และ13.30 
-16.00 น. ปิด เวลา 11.30 -13.30 น.  
(พกักลางวนั) *ต ัง้อณุหภมูทิ ี ่25-27 องศาเซลเซยีส* 

ทกุจดุทีม่ ี
สวติชไ์ฟฟ้า 

ธ.ค.63 –  
ก.ค. 64 

ด าเนนิการแลว้ 

17. จดัท าแผนซอ่มบ ารงุรกัษาเครือ่งปรบัอากาศ ในเดอืน ม.ค. ของทุกปี 1 แผน ม.ค. 64 จดัท าแลว้ 

18. ก าหนดเวลา เปิด – ปิด หนา้ตา่งหนว่ยงานเพือ่ระบายอากาศ  ตามวธิธีรรมชาต ิ
เวลา 08.30 -09.00 และ เวลา 11.30 -13.30 น. 

ทกุจดุทีม่ ี
หนา้ตา่ง 

ธ.ค.63 –  
ก.ค. 64 

ด าเนนิการแลว้ 

19. ประกาศยกยอ่งชมเชย และมอบรางวลัโซนพืน้ทีก่ลุม่งานยอดเยีย่ม 1 คร ัง้ตอ่ ปี  ก.ค. 64 ก าลงัด าเนนิการ 
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