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แผนบริหารความเสี่ยงการทุจรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1. ความเป็นมา 

สืบเนื่องจาก สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางใน

การบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพ

ให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นเครื่องมือลดคดีการทุจริตในภาครัฐ  สำนักงาน ป.ป.ท. จึงได้นำ

เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันองค์กรในระดับหนึ่งว่า        

การดำเนินงานขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบ

ปัญหาก็น้อยกว่าองค์กรอื่น หรอืหากเกิดความเสียหายขึน้ ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการ

นำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้า นอกจากนี้กรม

อนามัยได้ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กรมอนามัย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชงิรุก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ

พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตและกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อ

เผยแพร่การป้องการการทุจริตผ่านช่องทาง/รูปแบบที่หลากหลายสู่เครือข่าย/ประชาชนเพื่อให้มีศักยภาพ/

สมรรถนะในการป้องกันการทุจริต  

ดังนั้น ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (ศรป.) จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี ่ยง     

การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช้กรอบแนวทางการประเมินความเสี ่ยงการทุจริต 

(Corruption Risk Assessment) ของสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อให้หน่วยงานได้พัฒนากลไก วางระบบ กำหนด

มาตรการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกรอบการประเมินความ

เสี่ยงการทุจรติของสำนักงาน ป.ป.ท. 3 ด้าน ประกอบด้วย 

 ด้านที่ 1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ในกรณี

หน่วยงานที่มีภารกิจใหบ้ริการประชาชน อนุมัต ิอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 ด้านที่ 2 การประเมนิความเสี่ยงการทุจรติในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่ 

 ด้านที่ 3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้คัดเลือกโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ตอ้งจัดซือ้จัดจา้งที่มวีงเงินงบประมาณสูงสุดของหน่วยงาน จำนวน 1 โครงการ 

2. วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้ ศรป. มีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจ

ก่อใหเ้กิดการทุจรติ  
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3. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

3.1 พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กระบวนงานโดยใช้กรอบการประเมินความเสี่ยงของ 

สำนักงาน ป.ป.ท. และพิจารณาจากภารกิจของ ศรป. 

  3.1.1 ศรป. มีโครงการที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 6 โครงการ แบ่งเป็น 

2 ประเภท คือ โครงการสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของหน่วยงาน  และโครงการที่ดำเนินงาน

ตอบสนองภารกิจหลักของหน่วยงาน 

โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ (บาท) 

• โครงการสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบรหิารจัดการของหน่วยงาน    

1. โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน 254,300 

• โครงการทีด่ำเนินงานตอบสนองภารกิจหลักของหน่วยงาน  

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล 401,020 

3. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้

กรอบความร่วมมือต่างๆ 

61,380 

4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมอื

ระหว่างประเทศ กรมอนามัย 

27,800 

5. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความร่วมมอืระหว่างประเทศ 40,000 

6. โครงการสนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางอาเซียนตาม พรบ. ของ

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  

100,000 

ตารางท่ี 1 โครงการของ ศรป. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  3.1.2 พิจารณาความสอดคล้องภารกิจหน่วยงาน ตามคำสั่งกรมอนามัย ที ่ 906/2559  

ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 ศรป. ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในสังกัดกรมอนามัย โดยมีหน้าที่และ

บทบาท ดังนี้  

   1) จัดทำนโยบาย แผนความร่วมมือ และงบประมาณด้านต่างประเทศ พร้อมบูรณาการ 

และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

   2) วิเคราะห์ตดิตามสถานการณ์การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรม

อนามัย องค์กรระหว่างประเทศ และต่างประเทศเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ท่าที แนวทางการดำเนินงาน 

และรูปแบบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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   3) จัดทำขอ้มูลสารสนเทศการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และให้บริการ

ทางดา้นข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานภายในกรม กระทรวง และผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

   4) จัดเตรียมประเด็นเนื้อหาวิชาการและเสนอประเด็นด้านส่งเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับการประชุมนานาชาติ 

   5) ดำเนนิงานเรื่องการไปศกึษา ฝกึอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนานำเสนอผลงานการ

เป็นวิทยากร ณ ต่างประเทศของข้าราชการกรมอนามัย 

   6) ประสานภารกิจการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เกิดความร่วมมือ

และการเสริมสรา้งความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างประเทศ 

   7) สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัดประชุม/ประชุมนานาชาติด้านส่งเสริม

สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

   8) ปฏิบัติการร่วมกับหรอืสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่

ได้รับมอบหมาย 

  3.1.3 เมื่อพิจารณาจากโครงการของ ศรป. และกรอบการประเมินความเสี่ยง พบว่า ศรป. 

ไม่ม ีภารกิจ หรือแผนงาน/โครงการที ่สอดคล้องกับกรอบการประเมินความเสี ่ยงการทุจร ิตของ 

สำนักงาน ป.ป.ท.ทั้ง 3 ด้านข้างตน้ 

  3.1.4 เพื่อให้สามารถดำเนินการประเมินความเสี่ยงและสามารถกำหนดกรอบในการประเมิน

ที่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานได้ ศรป. จึงพิจารณาปรับใช้กรอบการประเมินของสำนักงาน ป.ป.ท. 

“ด้านที่ 3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดของหน่วยงาน จำนวน 1 โครงการ” ปรับเป็น “ด้านที่ 3  

ความเสี ่ยงทุจร ิตในความโปร่งใสของการใช้จ ่ายงบประมาณ โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ที่ดำเนินการตอบสนองภารกิจหลักตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน และมีวงเงินงบประมาณสูงสุด 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 โครงการ”  

  3.1.5 จากตารางที่ 1 โครงการที่ดำเนินงานตอบสนองภารกิจหลักตามหน้าที่อำนาจของ 

ศรป. มีจำนวน 5 โครงการ และพบว่า มีโครงการที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คือ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล วงเงนิงบประมาณจำนวน 401,020 บาท 

ศรป. จึงได้นำโครงการดังกล่าวมาดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ตามกรอบแนวทางของ สำนักงาน ป.ป.ท.  

  3.1.6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล มีลักษณะกิจกรรมเป็นการ

จัดประชุมเชิงปฏิบัต ิการเพื ่อพัฒนาขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศ  และเป็นขั ้นตอนหนึ ่งใน
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กระบวนงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดของศรป. ตัวชี้วัดที่ 1.39 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของ

บุคลากรกรมอนามัยให้สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศเพื่อรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทยได้

อย่างต่อเนื่อง จึงนำขั้นตอนนี้มาเพื่อวิเคราะห์และดำเนินการเรื่องบริหารความเสี่ยงการทุจริต  ดู

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ภาคผนวก 

 3.2 กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัยคือ ด้านโอกาส (Likelihood) 

และด้านผลกระทบ (Impact) ตารางที่ 2 และ 3 ดังนี้ 

• โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง 

ในรูปของความถี่ หรอืความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ 

• ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดย

สามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางดา้นการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงนิ 

เกณฑ์การประเมนิระดับโอกาสท่ีจะเกิดการทุจรติ (Likelihood) 

ความถีข่องโอกาสท่ีจะเกิด 

ระดับ

คะแนน โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

เหตุการณ์ที่อาจเกิดไดสู้งมาก (รอ้ยละ 10 ขึน้ไป) 5 สูงมาก 

เหตุการณ์ที่อาจเกิดไดสู้ง (รอ้ยละ 10 ) 4 สูง 

เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึน้บางครัง้ (รอ้ยละ 5 ) 3 ปานกลาง 

เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึน้น้อยมาก (น้อยกว่ารอ้ยละ 3 ) 2 น้อย 

เหตุการณ์ไมน่่ามโีอกาสเกิดขึน้ (ไม่เกิดขึ้นเลย ) 1 น้อยมาก 

ตารางที่ 2 แสดงเกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood) 

เกณฑ์การประเมนิระดับผลกระทบ (Impact) 

ผลกระทบ/ ความเสียหาย ระดับคะแนน ผลกระทบ 

ความเสียหายตั้งแต ่20,001 หรอืมากกว่า 5 สูงมาก 

ความเสียหายตั้งแต ่15,001 -20,000 บาท 4 สูง 

ความเสียหายตั้งแต ่10,001 -15,000 บาท 3 ปานกลาง 

ความเสียหายตั้งแต ่5,001 -10,000 บาท 2 น้อย 

ความเสียหายตั้งแต ่5,000 หรอืน้อยกว่า 1 น้อยมาก 

ตารางที่ 3 แสดงเกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบ (Impact) 
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3.3 เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) 

Risk Score 

โอกาส 
ผลกระทบ 

1 2 3 4 5 

5 สูง สูง สูงมาก สูงมาก สูงมาก 

4 ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 

3 ต่ำ ปานกลาง สูง สูง สูงมาก 

2 ต่ำ ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก 

1 ต่ำ ต่ำ ปานกลาง สูง สูง 

ตารางที่ 4 แสดงเกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) 

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 

• สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ 

• สีเหลอืง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 

• สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง 

• สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 

3.4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 จากการดำเนินงานข้างต้น ศรป. ได้คัดเลือกแนวทางด้านที่ 3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของ

การใช้จ่ายงบประมาณฯ และคัดเลือกกระบวนการขั้นตอนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีด

สมรรถนะด้านต่างประเทศ ของโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล เป็นการจัด

ประชุมรูปแบบประชุมเชงิปฏิบัติการ และเชญิวิทยากรจากภายนอกให้ความรู้ฯ  

             ดังนั้น เพื่อให้สามารถดำเนินการประเมินความเสี่ยงได้ชัดเจนมากขึ้น ศรป. จึงพิจารณานำหลัก

ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  2 ด้าน ได้แก่ 1.) หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/ 

Value for money) 2.) หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) ซึ่งสอดคล้องกับเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ มา

เป็นกรอบแนวทางในการพิจารณาระบุและประเมินความเสี่ยงของขั้นตอนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

พัฒนาขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศ  
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 ทั้งนี้ กรมบัญชีกลาง กำหนดนิยามการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ 

ความเสี่ยงเกี ่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง  

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ

การเงนิการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น 

 

ลำดับ

ที ่
ขั้นตอนการดำเนินงาน ประเด็นความเสี่ยงทุจริต 

Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact Risk score 

1 ขั้นตอน : จัดประชุม       เชิง

ปฏ ิบ ัต ิการเพ ื ่อพ ัฒนาข ีด

สมรรถนะด้านต่างประเทศ 

ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยดังนี ้ 

1. ย ก ร ่ า ง โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

2. เ ส น อ ร ่ า ง โค ร ง การ ให้

หัวหน้ากลุ่มงานพิจารณา 

3. ทำหน ังส ือเช ิญว ิทยากร 

ผู้เข้ารว่มประชุม  

4.การเงินดำเนินการยืมเงิน 

5. ประช ุมคณะทำงานเพ ื่อ

เตรียมการจัดการประชุมและ

มอบหมายผู้รับผิดชอบ (BAR) 

6. จัดเตรียมเอกสาร 

7. ดำเนินการจัดประชุมฯ 

8. การเงนิรวบรวมหลักฐาน

เอกสารการจ่ายเงิน 

9.ประชุมทบทวนสรุปบทเรียน 

(AAR) 

10. สรุปผลการจัดโครงการฯ

และทำรูปเล่ม 

• ด้านการเงิน 

1. การจดัโครงการของ

หน่วยงานที่แอบแฝงหรอืเกิน

ความจำเป็น ทำให้การใช้จ่าย

งบประมาณไม่คุม้ค่า ไมโ่ปร่งใส 

 

2. มีการใช้ดลุยพินิจในการ

เบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคลากร

ภายนอก ทีสู่งโดยมี

ผลประโยชน์แอบแฝง 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 5 การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจรติ การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความ

รุนแรงของความเสี่ยงการทุจรติ 
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 จากผลการประเมินในตารางที่ 5 การประเมินระดับโอกาสท่ีจะเกิดการทุจรติ (Likelihood) และการ

ประเมินระดับผลกระทบ (Impact) พบว่า ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) 

เท่ากับ 2 อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ อย่างไรก็ตาม ศรป. พิจารณาเห็นว่า การดําเนินงานหรือการปฏิบัติ

หนา้ที ่อาจกอใหเกิดการทุจรติและประพฤติมิชอบ หรอือาจการกอใหเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สวน

ตนกับผลประโยชนสวนรวมของหน่วยงานในอนาคต เหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดมาก่อน แต่เป็นการพยากรณ์ใน

อนาคตล่วงหน้าว่าหากมีโอกาสเกิดในขั้นตอนนี้ (Scenario) ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและบริหารความเสี่ยง

ที่อาจขึ้นในอนาคต ศรป. จงึได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ดังตารางที่ 6  

 3.5 การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ศูนยค์วามร่วมมือระหว่างประเทศ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อโครงการ  : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล  

กระบวนงาน : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศ 

ลำดับ

ที่ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจรติ 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1 ขั้นตอน 

จัดประชุมเชงิปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีด

สมรรถนะด้านต่างประเทศ 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจรติด้านการเงิน 

1. การจดัโครงการของหน่วยงานที่แอบแฝงหรอื

เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่

คุม้ค่า ไมโ่ปร่งใส 

2. มีการใช้ดลุยพินิจในการเบกิจ่ายค่าวิทยากร

บุคลากรภายนอก ทีสู่งโดยมผีลประโยชน์แอบแฝง  

 

 

 

 

1. มีการกำหนดเนื้องานขอบเขตเป็นไปตาม 

วัตถุประสงค์และใช้จ่ายงบประมาณตามระเบยีบ 

อย่างเคร่งครัด 

2. มีการกำหนดการเบกิจ่ายค่าวิทยากรภายนอก

ตามระเบยีบข้อบังคับและตรวจสอบได ้

 

ตารางที่ 6 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ศนูยค์วามร่วมมือระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

…………………………………. 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















ชื่อหน่วยงาน 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 

คู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนตัวช้ีวัด 

ชื่อตัวชี้วัด 1.39 
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้
สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศเพ่ือรองรับการดำเนินงานสุขภาพ

โลกของไทยได้อย่างต่อเนื่อง 
 
1. วัตถุประสงค์ (Objectives)  
 เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้ และเรียนรู้ขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่ 
เพื ่อยกระดับความสำเร ็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถดำเนินงาน             
ด้านต่างประเทศเพ่ือรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทยได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง เพ่ือช่วยให้การปฏิบัติงาน 
มีความถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา โดยสามารถใช้ได้เป็นประจำทุกครั้งที่ดำเนินการปฏิบัติงานขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดนี้ 

2. ขอบเขต (Scope) 
 ครอบคลุมแนวทางการปฏิบัติสำหรับการยกระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร          
กรมอนามัยให้สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศเพ่ือรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทยได้อย่างต่อเนื่อง 
ตั้งแต่วิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดและความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ จัดทำแผนการขับเคลื่อน
ตัวชี้วัด สร้างแบบการประเมินสมรรถนะ (Global Health Competency) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศ วิเคราะห์ผลการประเมินสมรรถนะ และสรุปบทเรียนพร้อมข้อเสนอแนะ         
เพื ่อการพัฒนาสมรรถนะด้านต่างประเทศของบุคลากรกรมอนามัย ทั ้งนี ้ ต้องมีรายงานการติดตามการ
ดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน  

3. คำจำกัดความ (Definition)  
สมรรถนะ หมายถึง กลุ่มของทักษะความรู้ความสามารถ รวมทั้งพฤติกรรม คุณลักษณะ และทัศนคติ

ที่บุคลากรจำเป็นต้องมีเพื่อปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเพื่อบรรลุผลสำเร็จตรงตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร  

ขีดสมรรถนะในการดำเนินงานด้านสุขภาพโลก (Core Global Health Competency) หมายถึง  

1. มีความรู้ด้านสุขภาพโลก 

2. มีทักษะในการดำเนินงานด้านสุขภาพโลกที่จำเป็น คือ การพัฒนานโยบาย การวิเคราะห์  

การบริหารจัดการ 

3. มีทักษะทางสังคม (Soft Skill) คือ ทักษะการเจรจาต่อรอง ทักษะการใช้ภาษาและสื่อสาร 

ทักษะในการโน้มน้าว ทักษะการให้ความร่วมมือและตระหนักทางด้านการเมือง เพื่อรองรับ

การปฏิบัติด้านสุขภาพโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 



4. บุคลากรกรมอนามัย หมายถึง บุคลากรกรมอนามัยที ่เข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล” 

5. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัย หมายถึง บุคลากร         

กรมอนามัยที่เข้าร่วมโครงการ มีผลการประเมินสมรรถนะ (Global Health Competency 

Score) หรือ Post-test เพิ่มขึ้นมากกว่าผลการประเมินสมรรถนะ Pre-test ใน 5 เดือนแรก 

(ในที่นี้ เป ็นการวิเคราะห์ ท ักษะการใช้ภาษาและทักษะการสื่อสาร และการประเมิน 

(Assessment) การให้ข้อเสนอแนะ (Advocacy) และการบริหารจัดการ (Management)) 

แบบประเมินสมรรถนะ (Global Health Competency) หมายถึง 

1. ข้อสอบทักษะการใช้ภาษาและทักษะการสื่อสาร 

2. แบบประเมินสมรรถนะ A2IM (เฉพาะการวิเคราะห์ การประเมิน (Assessment)                      

การให้ข้อเสนอแนะ (Advocacy) และการบริหารจัดการ (Management) 

4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 
1. นางสาวมนสินี  น้ำจันทร์ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ โทร 02-590 4280  

E-Mail.: monsinee.n@anamai.mail.go.th 
2. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ โทร 02-590 4280  

E-Mail.: somruetai.k@anamai.mail.go.th 



5. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure) 
ลำดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1 วิเคราะห์สถานการณ์ของ
ตัวชี้วัด  

วิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด จากข้อมูล 
สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ เช่น สรุปผล
รายงานจากการประชุม อบรม และข้อเสนอแนะ 
และผลสำรวจความต้องการในการเข้าร่วมโครงการฯ 
ย้อนหลัง 2- 3 ปี 

1 สัปดาห์ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 1. สรุปผลแบบสำรวจความต้องการ
ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนา
บุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(Link) 

2. สรุปผลวิเคราะห์ความต้องการ
และประเด็นที่ต้องการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรระดับ
หน่วยงานด้านต่างประเทศ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (Link) 

3. รายงานสรุปผลการจัดโครงการ
อบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพด้าน
ต่างประเทศสู่ DOH 4.0 (รุ่นที่ 1) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Link) 

4. รายงานสรุปผลการจัดโครงการ
อบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพด้าน
ต่างประเทศสู่ DOH 4.0 (รุ่นที่ 2) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Link) 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%202.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_1/1_43/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%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%20%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%A7%201.43.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_1/1_43/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%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%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%20DOH%204.0%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201).pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/1_43/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%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%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%20DOH%204.0.pdf


ลำดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2 กำหนดมาตรการและ

ประเด็นความรู้ที่ให้แก่
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เพื่อการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตัวชี้วัด 

1. จัดทำแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ 
PIRAB 

2. มีเอกสารประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ/ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

3. จัดทำแผน/ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด 

2 สัปดาห์ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 1. Video: DNA กรมอนามัย A2IM 
official 2560 อธิบายเกี่ยวกับ 
PIRAB และ A2IM (Link) 

2. เอกสารทักษะภาษาอังกฤษ 
(Link) 

3 สร้างแบบการประเมิน
สมรรถนะ (Global Health 
Competency) 

สร้างแบบการประเมินสมรรถนะ (Global Health 
Competency) ประกอบด้วย 
1. ข้อสอบทักษะการใช้ภาษาและทักษะการสื่อสาร 
2. แบบประเมินสมรรถนะ A2IM (เฉพาะการ

วิเคราะห์ การประเมิน (Assessment) การให้
ข้อเสนอแนะ (Advocacy) และการบริหาร
จัดการ (Management) 

1 สัปดาห์ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด และ
วิทยากร 

1. เอกสารทักษะภาษาอังกฤษ 
(Link) 

2. ตัวอย่างแบบประเมินสมรรถนะ 
A2IM จากกองการเจ้าหน้าที่ 
(Link) 

4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะ
ด้านต่างประเทศ  

จัดอบรมพัฒนาขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศ 
จำนวน 2 ครั้ง และมีจำนวนผู้ได้รับการพัฒนาขีด
สมรรถนะด้านต่างประเทศของบุคลากรกรมอนามัย
ไม่น้อยกว่า 40 คน 
ในขั้นตอนนี้จะเริ่มตั้งแต่การเตรียมการจัดประชุม
จนถึงการจัดทำรายงานสรุปผลการจัดประชุม 

4 เดือน 
(ตุลาคม -
มกราคม) 

คณะทำงาน 
 

 
 
 
 
 

1. ตัวอย่างการเขียนกำหนดการ, 
การขออนุมัติจัดประชุม,  
หนังสือเชิญประธาน,  
หนังสือเชิญวิทยากร,  
หนังสือเชิญผู้เข้าประชุม,  
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน,  
หนังสือขอใช้ลายมือชื่อ

https://www.youtube.com/watch?v=wZVqYWQbHZA
https://drive.google.com/drive/folders/1QUyinmO4dW9yfCpjN8ducqaEPmdcVxsN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QUyinmO4dW9yfCpjN8ducqaEPmdcVxsN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18U-To94g5fO4RDcgnt4m5jJeYHRyqlQV?usp=sharing


ลำดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ประสานเพื่อกำหนดวันและเวลาในการจัด

ประชุมโครงการและประสานวิทยากรในเบื้องต้น 
2. หาสถานที่จัดประชุมโครงการ 
3. ร่างกำหนดการจัดประชุมโครงการ 
4. ทำหนังสือขออนุมัติจัด พร้อมหนังสือเชิญ

วิทยากร 
5. ทำหนังสือเชิญประธาน และติดต่อเลขาเพ่ือลง

นัดหมาย 
6. ทำหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมแบบตอบ

รบัเข้าร่วมประชุม 
7. ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการประชุม 
8. ทำหนังสือขอใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อธิบดี

กรมอนามัยประกอบใบประกาศนียบัตร 
9. ทำหนังสือขออนุมัติไปราชการ 
10. เตรียมเอกสารต่างๆ  

- คำกล่าวรายงาน 
- คำกล่าวเปิดการประชุม 
- เอกสารประกอบการประชุม/PPT/QR 

Code 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

1. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

2. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
3. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
4. อธิบดีกรมอนามัย 

อนุมัติ และลงนาม 
5. ผอ. ศรป. ลงนาม 

 
6. ผอ. ศรป. ลงนาม 
 
7. ผอ. ศรป. ลงนาม 
8. อธิบดีกรมอนามัย 

ลงนาม 
9. ผอ. ศรป. ลงนาม 
10. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 
 
 
 

อิเล็กทรอนิกส์อธิบดีกรมอนามัย
ประกอบใบประกาศนียบัตร,  
การขออนุมัติไปราชการ  
และรูปแบบใบประกาศนียบัตร 
(Link) 

2. Flow Chart ขั้นตอนการจัด
โครงการ (Link)  

3. To do list การจัดประชุม 
สัมมนา ฝึกอบรม (Link) 

https://drive.google.com/drive/folders/1OC7Ljh-0ZYaXJzLs5gnMzNCy4a0HPK7e?usp=sharing
https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart/download?id=71644&mid=35319&mkey=m_document&lang=th&did=23334
https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart/download?id=71643&mid=35319&mkey=m_document&lang=th&did=23334


ลำดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
11. จัดประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีกำหนด 

และดำเนินการตามกำหนดการ 
12. รวบรวมเอกสารต่างๆ 

- หนังสือตอบรับจากวิทยากร 
- หนังสือขออนุมัติไปราชการของผู้เข้าร่วม 
- เอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน 

13. จัดทำรายงานสรุปผลการจัดประชุม  
14. ตรวจรายงานสรุปผลการจัดประชุม 
15. ทำหนังสือส่งรายงานสรุปผลการจัดประชุม ให้

อธิบดี 
ทั้งนี้ ให้ดู Flow Chart ขั้นตอนการจัดโครงการ 
(Link) และ To do list การจัดประชุม สัมมนา 
ฝึกอบรม (Link) ประกอบด้วย 

11. คณะทำงานและ
วิทยากร 

12. เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีปฏิบัติงาน
และนักจัดการงาน
ทั่วไป 

13. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
14. หัวหน้ากลุ่มงาน 
15. ผอ. ศรป. ลงนาม 

ถึงอธิบดี 

5 รวบรวมผลประเมิน
สมรรถนะ (Global Health 
Competency Score)  
Pre-test และ Post-test 

กำหนดการรวบรวมผลประเมินสมรรถนะ มีดังนี้ 
1. ข้อสอบทักษะการใช้ภาษาและทักษะการสื่อสาร 

- Pre-test: ก่อนเริ่มการเรียนการสอน 
- Post-test: หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน 

2. แบบประเมินสมรรถนะ A2IM (เฉพาะการ
วิเคราะห์ การประเมิน (Assessment) การให้

7 เดือน 
(เฉพาะ

พฤศจิกายน
มกราคม

และ
มิถุนายน) 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

1. ข้อสอบทักษะการใช้ภาษาและ
ทักษะการสื่อสาร  

2. แบบประเมินสมรรถนะ A2IM 
เฉพาะ AAM  

 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart/download?id=71644&mid=35319&mkey=m_document&lang=th&did=23334
https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart/download?id=71643&mid=35319&mkey=m_document&lang=th&did=23334


ลำดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ข้อเสนอแนะ (Advocacy) และการบริหาร
จัดการ (Management)) 
- Pre-test: ช่วง 5 เดือนแรก (พฤศจิกายน

และมกราคม) 
- Post-test: ชว่ง 5 เดือนหลัง (มิถุนายน) 

6 ทบทวนบทวิเคราะห์
สถานการณ์ของตัวชี้วัด 

ทบทวนบทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด จาก
ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ เช่น สรุปผล
รายงานจากการประชุม อบรม และข้อเสนอแนะ ใน
รอบ 5 เดือนแรก 

1 สัปดาห์ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

บทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด 
ในรอบ 5 เดือนแรก 

7 ทบทวนมาตรการและ
ประเด็นความรู้ที่ให้แก่
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เพื่อการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตัวชี้วัด 

1. ทบทวนผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ 
PIRAB 

2. ทบทวนเอกสารประเด็นความรู้ที่ให้แก่
ผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. ทบทวนแผน/ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด 

1 สัปดาห์ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

มาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
การขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 
ในรอบ 5 เดือนแรก 

8 วิเคราะห์ระดับความสำเร็จ
ในการพัฒนาขีดสมรรถนะ
ของบุคลากรกรมอนามัยให้
สามารถดำเนินงานด้าน
ต่างประเทศเพ่ือรองรับการ

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ โดย
มีค่าคะแนนของแบบประเมินสมรรถนะ (Global 
Health Competency Score) เพ่ิมข้ึน 
 
 

2 สัปดาห์ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

ผลประเมินสมรรถนะ (Global 
Health Competency Score)  
Pre-test และ Post-test 



ลำดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ดำเนินงานสุขภาพโลกของ
ไทยได้อย่างต่อเนื่อง 

สูตรในการคำนวณ มีดังนี้ 
 

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะ =  
คะแนนประเมินสมรรถนะ Post-test (ของแต่ละคน) –  

คะแนนประเมินสมรรถนะ Pre-test (ของแต่ละคน) 
 

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาสมรรถนะ =  
(จำนวนคนท่ีได้คะแนนประเมินสมรรถนะเพิ่มขึ้น / จำนวน

คนทั้งหมด) X 100 
9 สรุปบทเรียน  สรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

สมรรถนะด้านต่างประเทศของบุคลากรกรมอนามัย 
2 สัปดาห์ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

 
เอกสารทั้งหมดที่นำมาใช้ประกอบ
ตัวชี้วัดนี ้

 
 
 
 



Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 1.39  
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถดำเนินงาน 

ด้านต่างประเทศเพื่อรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทยได้อย่างต่อเนื่อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศ 

5. รวบรวมผลประเมินสมรรถนะ (Global Health Competency Score)  

Pre-test และ Post-test 
6. ทบทวน 

2. กำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เพ่ือการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 

3. สร้างแบบการประเมินสมรรถนะ  

(Global Health Competency) 

9. สรุปบทเรียน 

สิ้นสุด 

 
8. วิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของ

บุคลากรกรมอนามัยให้สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศ          

เพ่ือรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทยได้อย่างต่อเนื่อง 

เริ่มต้น 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด 

7. ทบทวน 



สัญลักษณ์ที่ใช้ 

 จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ 

 แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน 

 จุดเชื่อมต่อระหว่างข้ันตอน 

6. ภาคผนวก 
1. Flow Chart ขั้นตอนการจัดโครงการ (Link)  

2. To do list การจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม (Link) 

3. Video: DNA กรมอนามัย A2IM official 2560 อธิบายเกี่ยวกับ PIRAB และ A2IM (Link) 
4. ตัวอย่างการเขียนกำหนดการ, การขออนุมัติจัดประชุม, หนังสือเชิญประธาน, หนังสือเชิญวิทยากร, 

หนังสือเชิญผู้เข้าประชุม, คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน, หนังสือขอใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อธิบดีกรม

อนามัยประกอบใบประกาศนียบัตร, การขออนุมัติไปราชการ และรูปแบบใบประกาศนียบัตร (Link) 

5. ตัวอย่างแบบประเมินสมรรถนะ A2IM จากกองการเจ้าหน้าที่ (Link) 

6. รายงานสรุปผลการจัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0 (รุ่นที่ 1) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Link) 

7. รายงานสรุปผลการจัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพด้านต่างประเทศสู่ DOH 4.0 (รุ่นที่ 2) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Link) 

8. สรุปผลแบบสำรวจความต้องการในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Link) 

9. สรุปผลวิเคราะห์ความต้องการและประเด็นที่ต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับหน่วยงานด้าน

ต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (Link) 

10. เอกสารทักษะภาษาอังกฤษ (Link) 

 

 

จัดทำโดย 

นางสาวมนสินี น้ำจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ย. 2564 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart/download?id=71644&mid=35319&mkey=m_document&lang=th&did=23334
https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart/download?id=71643&mid=35319&mkey=m_document&lang=th&did=23334
https://www.youtube.com/watch?v=wZVqYWQbHZA
https://drive.google.com/drive/folders/1OC7Ljh-0ZYaXJzLs5gnMzNCy4a0HPK7e?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18U-To94g5fO4RDcgnt4m5jJeYHRyqlQV?usp=sharing
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_1/1_43/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%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%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%20DOH%204.0%20(%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201).pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/1_43/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%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%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%20DOH%204.0.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%202.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_1/1_43/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%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%20%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%A7%201.43.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1QUyinmO4dW9yfCpjN8ducqaEPmdcVxsN?usp=sharing


 

เสนอรางโครงการให
หัวหนากลุมงานพิจารณา 

ทำบันทึกเสนอหัวหนาหนวยงานลงนาม+แนบ

โครงการท่ีไดรับอนุมัติ 

1.เชิญผูเขารวม 2.เชิญวิทยากร 3.รายนาม

คณะทำงาน 

สารบรรณออกเลขและส่งออก 

Flow  Chart  ข้ันตอนการจัดโครงการ 
 

ทาํบนัทึกเสนอกรม เพ่ือขออนมุตัิ

โครงการ 

A 

เสนอเอกสารทายนี้ไปคราวเดียวกันหากเอกสารเรียบรอย 

-หนังสือเชิญผูเขารวมประชุม/อบรม 

-หนังสือเชิญวิทยากร 

 

หากเตรียมเอกสารในกลอง A ไมทันการเสนอโครงการ

ก็ดำเนินการตามขั้นตอนนี ้

การเงินยืมเงิน 

            
 

                 

   

                                   

                                         เริ่มตน้                                                                                                                                   
 
 
                      ยกรางโครงการ+ประมาณการคาใชจาย  

     (ตามแบบฟอรมท่ีกองแผนงานกำหนด)                                                                                                                          

 
 
 
                 
                    
 
 
                                                       
 
 

                                                                                         
                                   
 
 
 
 
                              
                    
                                   
 
 
                             
                                
 

 
                                 
                                                               
 
 
 
 
 
 

No 

Yes 



ประชุมคณะทำงานเพ่ือเตรียมการจัดการ

ประชุม/อบรมและมอบหมายผูรับผิดชอบ 

ดำเนินการจัดโครงการ 

การเงินรวบรวมหลักฐานเอกสารการจายเงิน

เพ่ือเคลียรเงิน 

จัดทำรูปเลม 

เอกสาร To do list สำหรับการจัดประชุม/อบรม 

ประชุมทบทวนสรปุบทเรียน 

สรุปผลการจัดโครงการ 

จัดเตรียมเอกสารการประชุม -รวบรวมแบบตอบรับ 

-ใบเซ็นชื่อ 

-เอกสารการประชุม 

-คำกลาว  ฯลฯ ดรายการจาก to do list 
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