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

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

ผูไมมาประชุม   - 
1. นางจารุมน บุญสิงห นักวิเทศสัมพันธชำนาญการพิเศษ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น 

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

สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย  
นางจารุมน บุญสิงห นักวิเทศสัมพันธชำนาญการพิเศษ ไดรับมอบหมายจากผูอำนวยการศูนยความ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

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

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง   
3.1 ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายดานการพัฒนาตนเอง  
ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กำหนดใหขาราชการ พนักงานราชการ ทุกคน จัดหา

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

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

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ   

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

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

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
 

3



4.2 รายงานสถานการณ ผลการเบิกจายงบประมาณ งบดำเนินงานศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 
(ขอมูล 27 กรกฎาคม 2565) 

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

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

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

รายละเอียดตามเอกสารแนบ1 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา - 

5.1 ติดตามผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประกอบดวย 

5.1.1 นโยบายสำคัญ เรงดวน ยุทธศาสตร ภารกิจหลักกรมอนามัย และภารกิจหลักสายวิชาการ 
(Core Function) 

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

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

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
5.1.1.2 ตัวชี้วัดที่ 1.39 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให

สามารถดำเนินงานดานตางประเทศเพ่ือรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย 
นางสาวมนสินี น้ำจันทร รายงานเสนอขอมูลสำหรับนำเขาระบบรายงานตัวชี้วัดในระบบ DOC ในเดือน 

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

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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5.1.1.3 ตัวชี้วัดที่ 1.40 ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของ
กรมอนามัย 

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

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

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

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

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

ศรป.ประเมินตนเองคาดการณคะแนนตัวชี้วัดที่ 2.1 รอบ 5 เดือนหลัง ภาพรวมทั้งหมด ไดเทากับ 5 
คะแนน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
5.1.2.2 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงานมีชีวิตชีวา 

และเสริมสรางคุณภาพชีวิต 
นางสาวพัทธนันท วังเสนา แจงผลคะแนนการดำเนินการ HWP.ในรอบ 5 เดือนหลัง  หนวยงานได

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

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

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

5.1.2.3 ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ  
นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานเสนอขอมูลผานคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายฯ สำหรับ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6) รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 5 เดือนหลัง รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
5.1.2.5 ตัวชี ้วัดที ่ 2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
นางสาวปนอนงค เครือซา และนางสาวศิรินันต ทุนทรัพย รายงานเสนอขอมูลสำหรับนำเขาระบบ

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

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

นางสาวมนสินี น้ำจันทร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดท่ี 2.6 และตามเกณฑ
การประเมินตัวชี้วัด ดังนี้  

⇒ ระดับท่ี 4 ผลผลิต : มีผลผลิตการดำเนินงานและมาตรการท่ีกำหนด 

คะแนนท่ีได 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

รอยละของผลการดำเนินงานตามแผนรอบ 5 เดือนหลัง 60 70 80 90 100 

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

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

ท่ีไดเทากับ  1 

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

ประเมินคะแนนท่ีไดเทากับ 1  

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

เรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ 
2565 ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด 

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

6.1 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

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

ผูจดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค ภาผล 
นักจัดการงานท่ัวไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ทางาม 
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานอำนวยการ 
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2/8/2022

1/8

สรปุสถานการณ์ภาพรวม * อา้งองิปรับแผนฯ ณ 8.7.65*

รายการ  กรมฯจัดสรร  เงนิรับโอน
 %

รับโอน
เบกิจา่ยGFMIS

 %

เบกิจา่ย
(1) งบลงทนุ 15,000.00      15,000.00      100.00            15,000.00          100.00 

     (1.1) งบลงทนุเหลอืจา่ย 15,000.00      15,000.00      100.00            15,000.00          100.00 

(2) งบด าเนนิงาน 884,500.00   884,500.00    100.00            755,899.41        85.46 

     (2.1) รับเงนิโอนจากกรมฯ 884,500.00    100.00            619,419.41        70.03 

 - กองคลัง โอนเงนิครัง้ที ่1 ภายใต ้

แผนบรูณาการพัฒนาศักยภาพคน

ตลอดชว่งชวีติ ผลผลติที ่2 : โครงการ

พัฒนาศักยภาพและบรกิารสง่เสรมิ

สขุภาพประชาชนกลุม่วยัเรยีนวยัรุ่น 

กจิกรรมหลัก: สง่เสรมิ สนับสนุน ระบบ

สาธารณสขุทีเ่ชือ่มตอ่กับโรงเรยีนหรอื

สถานศกึษา (50%)

442,250.00    50.00 

 - กองคลัง โอนเงนิครัง้ที2่ ภายใต ้

แผนบรูณาการพัฒนาศักยภาพคน

ตลอดชว่งชวีติ ผลผลติที2่ : โครงการ

พัฒนาศักยภาพและบรกิารสง่เสรมิ

สขุภาพประชาชนกลุม่วยัเรยีนวยัรุ่น 

กจิกรรมหลัก: สง่เสรมิ สนับสนุน ระบบ

สาธารณสขุทีเ่ชือ่มตอ่กับโรงเรยีนหรอื

สถานศกึษา

216,125.00    24.43 

 - กองคลัง โอนเงนิครัง้ที3่ ภายใต ้

แผนบรูณาการพัฒนาศักยภาพคน

ตลอดชว่งชวีติ ผลผลติที2่ : โครงการ

พัฒนาศักยภาพและบรกิารสง่เสรมิ

สขุภาพประชาชนกลุม่วยัเรยีนวยัรุ่น 

กจิกรรมหลัก: สง่เสรมิ สนับสนุน ระบบ

สาธารณสขุทีเ่ชือ่มตอ่กับโรงเรยีนหรอื

สถานศกึษา

226,125.00    25.57 

     (2.2) ยมืเงนิงบประมาณหน่วยงานอืน่ 136,480.00    15.43 136,480.00        15.43 

 - กองคลัง โอนเงนิงบประมาณกองจ. 

ให ้ภายใต ้แผนบรูณาการพัฒนา

ศักยภาพคนตลอดชว่งชวีติ ผลผลติที ่5

124,000.00    14.02 124,000.00        14.02 

 - กองคลัง โอนเงนิงบประมาณ กพร.ให ้

ภายใต ้แผนบรูณาการพัฒนาศักยภาพ

คนตลอดชว่งชวีติ ผลผลติที ่1

12,480.00      1.41 12,480.00          1.41 

      (2.3) คนืเงนิงบประมาณจากทีย่มื

หน่วยงานอืน่
136,480.00-  15.43-  - - 

 - กองคลัง โอนเงนิยมืงบประมาณคนื

กองการเจา้หนา้ที่
124,000.00-  14.02-  

 - กองคลัง โอนเงนิยมืงบประมาณคนื

กลุม่พฒันาระบบ
12,480.00- 1.41-  

(3) ภาพรวม 899,500.00   899,500.00    100.00            770,899.41        85.70 

70.03 619,419.41        

884,500.00   

10

เอกสารแนบ 1



2/8/2022

2/8

ภาพรวม

% เงนิ % เงนิ

ต.ค. 9.00 79,605.00      0 - 80,955.00        

พ.ย. 19.00 168,055.00    18 2,700.00            170,905.00      

ธ.ค. 32.00 283,040.00    29 4,350.00            287,840.00      

ม.ค. 39.00 344,955.00    40 6,000.00            350,805.00      

ก.พ. 45.00 398,025.00    51 7,650.00            404,775.00      

ม.ีค. 50.00 442,250.00    61 9,150.00            449,750.00      

เม.ย. 58.00 513,010.00    71 10,650.00          521,710.00      

พ.ค. 67.00 592,615.00    81 12,150.00          602,665.00      

ม.ิย. 75.00 663,375.00    90 13,500.00          674,625.00      

ก.ค. 85.00 751,825.00    100 15,000.00          764,575.00      

ส.ค. 93.00 822,585.00    100 15,000.00          836,535.00      
ก.ย. 100.00           884,500.00    100 15,000.00          899,500.00      

เงนิ % เงนิ % เงนิ %

 (1) งบประมาณทีก่รมจัดสรร+เงนิยมื 884,500.00   100 15,000.00      100.00 899,500.00      100.00            

 (2) เป้าหมายเบกิจา่ย *ก.ค.* 751,825.00   85.00 15,000.00      100.00 764,575.00      85.00 

 (3) ผลเบกิจา่ยสะสม 755,899.41   85.46 15,000.00      100.00 770,899.41      85.70 

 (4) ผลตา่ง (+) /(- เรง่รัด) 4,074.41        0.46 - - 6,324.41           0.70 

 (5) ยอดกัน PO ทกุรายการ 3,385.25        0.38 

 (6) คงเหลอื *หลังกันPO* 125,215.34   14.16 - - 128,600.59      14.30 

 (7) เงนิงบประมาณคงเหลอื

*กรณีไมก่ันPO
128,600.59   14.54 - - 128,600.59      14.30 

(8) กันเงนิให ้พขร. 24,960.00      

คงเหลอื 100,255.34   

ภาพรวมงบด าเนนิงานตชว.2.3

ระดับ4 Output  ระดับ5 Outcome

งบลงทนุ

งบด าเนนิงาน งบลงทนุ
เป้าหมายทีก่รมอนามัยก าหนด
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รายการโครงการ (งบด าเนนิงาน) แผนงบ ผลเบกิ คงเหลอื สถานะโครงการ

1.โครงการบรหิารจัดการหน่วยงาน 254,300.00   225,619.36    28,680.64       อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

2.โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร

กรมอนามัยมุง่สูส่ากล
422,430.05   422,430.05    - เสร็จสิน้

3.โครงการสนับสนุนการด าเนนิงาน

ความรว่มมอืระหวา่งประเทศภายใต ้

กรอบความรว่มมอืตา่งๆ

53,630.00      41,195.00      12,435.00       อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

4.โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารพัฒนา

แผนยทุธศาสตร ์ความรว่มมอืระหวา่ง

ประเทศ กรมอนามัย

41,139.95      27,245.00      13,894.95       อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

5.โครงการพัฒนาระบบขอ้มลู ดา้น

ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย
40,000.00      20,000.00      20,000.00       อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

6.โครงการสนับสนุนการแปลเอกสาร

ภาษากลางอาเซยีนตามพรบ. ของกพ
73,000.00      19,500.00      53,500.00       อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

รวม 884,500.00   755,989.41    128,510.59    

ขอ้มลูในระบบ DOC บนัทกึ ณ 19.7 884,500.00   658,794.75    225,705.25    

สถานะผลตา่ง DOC VS ทะเบยีนคมุ 97,194.66-  

1.โครงการบรหิารจดัการหนว่ยงาน แผนงบ ผลเบกิ คงเหลอื

1.1จา้งพนักงานขับรถยนตร์าชการ 149,760.00   124,800.00    24,960.00      

1.2จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร จา้ง

ซอ่มแซมครภัุณฑ ์ส านักงาน อปุกรณ์

คอมพวิเตอร ์ซอ่มยานพาหนะ คา่ผา่น

ทางพเิศษ จา้งแปลเอกสาร

32,318.80      24,971.56      7,347.24        

1.3จัดซือ้วสัดสุ านักงานเพือ่ใช ้

ด าเนนิงานภายในหน่วยงานและ

โครงการอบรม/ประชมุของหน่วยงาน (

 คา่หนังสอืพมิพ,์ วสัดสุ านักงาน + วสัดุ

คอมพวิเตอร,์ คา่น ้าบรโิภค, คา่น ้ามัน

เชือ้เพลงิ+จา้งถา่ยเอกสาร)

33,901.20      48,689.80      14,788.60-   

1.4การพัฒนาบคุลากร การประชมุ 

อบรม สมัมนา (คา่ใชจ้า่ยในการ

เดนิทางไปราชการ และคา่ใชจ้า่ยใน

การเขา้รว่มประชมุ/อบรม/สมัมนา ของ

ผูอ้ านวยการเจา้หนา้ทีศ่นูยค์วามรว่มมอื

ระหวา่งประเทศ ,คา่ลงทะเบยีน, คา่

ผา่นทางพเิศษ)

38,320.00      27,158.00      11,162.00      

รวม 254,300.00   225,619.36    28,680.64      
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คาดการณ์สถานการณ์เงนิงบประมาณ (เงนิในมอื) ระหวา่งรอรบัโอนสว่นทีเ่หลอื *งบด าเนนิงาน*

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

วงเงนิงบประมาณ (ทีใ่ชไ้ด)้ 884,500.00   884,500.00    884,500.00      

ผลเบกิจา่ยสะสม *GFMIS* 755,899.41   85.46 755,899.41    840,949.41      

คาดการณ์จะเกดิขึน้จรงิ ณ สิน้เดอืน - - 85,050.00      42,609.59        

รวมเบกิจา่ยสะสม 755,899.41   85.46 840,949.41    95.08 883,559.00      99.89 

คงเหลอื 128,600.59   43,550.59      941.00 

เรง่รัด เพิม่ 4,074.41        0.46 

หัก PO เชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร 3,385.25        2,135.25        - 

คงเหลอื หลัง หักกัน PO 125,215.34   41,415.34      126,465.34        941.00 43,550.59      

14.30 4.92 

หัก กันเงนิเดอืน พขร. (ส.ค - ก.ย. 65) 24,960.00      12,480.00      - 

คงเหลอื  *ทีใ่ชไ้ดส้ง่เบกิตรง* 100,255.34   28,935.34      113,985.34        941.00 129,190.68    

กรณีใหไ้ดต้ามเป้า ตชว. 2.3 สิน้เดอืน ก.ค. 65 ตอ้งได ้85% แผน คาดการณ์ แผน คาดการณ์ แผน คาดการณ์

กจิกรรมทีค่าดวา่จะเกดิในเดอืน ก.ค. 65 60,037.65      -                      135,191.95       - 29,665.65 -           

1.1จา้งพนักงานขับรถยนตร์าชการ 12,480.00      ด าเนนิการแลว้ 12,480.00         12,480.00   

1.2.1 จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร (PO) 1,250.00        เบกิตน้เดอืนส.ค. 1,250.00           2,020.25     

1.2.2 จา้งซอ่มแซมครภัุณฑ ์ส านักงาน 5,000.00        5,000.00           

1.2.4 จา้งซอ่มยานพาหนะ(รวมพรบ.) 3,817.65        ใหส้ง่เบกิคลังภายใน 27.7

1.3.1. คา่วสัดสุ านักงาน+วสัดคุอมพวิเตอร์ (กลอ้ง) 10,000.00      ใหส้ง่เบกิคลังภายใน 27.7

1.3.2. คา่น ้าดืม่ 460.00            450.00 690.00         

1.3.3. คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ 1,000.00        เบกิตน้เดอืนส.ค. 1,500.00           1,025.40     

1.3.4. คา่จา้งถา่ยเอกสาร - เงนิหมดแลว้นะ

1.4.1 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ อืน่ๆ (Taxiไปกงศลุ) 2,560.00        เบกิคนืใหเ้ปรมรัตนา 1,872.00           6,500.00     

1.4.3 คา่ผา่นทางพเิศษ 130.00            ใหส้ง่เบกิคลังภายใน 27.7 130.00 130.00         

3.1.ประชมุคณะกรรมการความรว่มมอืดา้นตา่งประเทศ /25 คน 3,875.00     

3.4 ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุความรว่มมอืทวภิาคไีทย-ลาว/20 คน 3,100.00        ด าเนนิการแลว้ 3,600.00           

3.5.ประชมุประจ าเดอืนของศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ /13 คน 2,015.00        ด าเนนิการแลว้ 2,015.00           2,945.00     

3.6.ประชมุเตรยีมการความรว่มมอืเพือ่รองรับการประชมุนานาชาต ิOn line /25 คน -                  *กจิกรรมพีแ่จ็ค

4.1 ประชมุเชงิปฏบิัตกิารพัฒนาแผนยทุธศาสตร ์ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย /25 คน18,225.00      ใหส้ง่เบกิคลังภายใน 27.7 10,019.95         

4.2 โครงการประชมุเชงิปฏบิัตกิารการจัดท าแผนปฏบิัตกิาร การด าเนนิงานศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย ประจาปี 2566 - 2567 /25 คน-                  3,875.00           

5.2. พัฒนาระบบฐานขอ้มลู คูม่อืการลาศกึษา ฝึกอบรม ปฏบิัตกิารวจัิยดงูาน ประชมุ สมัมนา และนาเสนอผลงาน วชิาการ ณ ตา่งประเทศ-                  20,000.00         

7. ประชมุเชงิปฏบิัตกิารพัฒนาประสทิธภิาพการด าเนนิงานสูอ่งคก์รคณุธรรม ศนูยค์วามรว่มมอื ระหวา่งประเทศ-                  -                      ยมืเงนิสด

7. ประชมุเชงิปฏบิัตกิารพัฒนาประสทิธภิาพการด าเนนิงานสูอ่งคก์รคณุธรรม ศนูยค์วามรว่มมอื ระหวา่งประเทศ-                  บัตรเครดติ ตอ้งจบงาน 53,500 73,000.00         

หมายเหต ุ/ขอ้สงัเกต

 1. * กรณียมืเงนิไปราชการใหผ้อ.ไปงานเกษียณทันวนัที ่27.7 รอ้ยละเบกิจา่ยจะเพิม่ขึน้

 2. กจิกรรม 4.1 ประชมุเชงิปฏบิัตกิารพัฒนาแผนฯ ถา้จัดโรงแรมวางเงนิในแผน ส.ค. ที ่10,XXX น่าจะไมพ่อ หากขอเพิม่งบฐานจะเพิม่ตาม

 3. พีแ่จ็คจะขอใชเ้งนิปช.เอเปค ควรดงึจากตรง 4.1 ไปกอ่นไหมคะ่ คอ่ยขอทีเ่ดยีว หรอื จะใชเ้งนิอก.ทีม่ปีระมาณ 4,XXX (ควรเอาไวซ้อ้ของ)

เงนิ % เงนิ % เงนิ %

 (1) งบประมาณทีก่รมจัดสรร+เงนิยมื 884,500.00   100 15,000.00      100.00 899,500.00      100.00            

 (2) เป้าหมายเบกิจา่ย *ก.ค.* 751,825.00   85.00 15,000.00      100.00 764,575.00      85.00 

 (3) ผลเบกิจา่ยสะสม GFMIS 755,899.41   85.46 - - 770,899.41      85.70 

เรง่รัด 4,074.41        0.46 15,000.00-  100.00-  6,324.41           0.70 - 

 (4) คาดการณ์จะเบกิภายใน 27.7. - - - - - 

    รวมผลเบกิจา่ยGF+คาดการณ์ 755,899.41   85.46 - - 770,899.41      85.70 

 (5) ผลตา่ง (+) /(- เรง่รัด) 4,074.41        0.46 15,000.00-  100.00-  6,324.41           0.70 - 

ส.ค. ก.ย.

ตชว.2.3 *ประเมนิสถานการณ์*

ระดับ4 Output  ระดับ5 Outcome

งบด าเนนิงาน งบลงทนุ ภาพรวม
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ผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคล่ือนการดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) ในระบบฐานขอมูลกลาง เพ่ือนำไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) เดือนกรกฎาคม 2565 

ลำดับ

ท่ี 
กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 ศึกษา/วิเคราะหขอมูลและแนวทางการพัฒนาระบบบัญชีขอมูล เพ่ือ 

นำไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 

พ.ย. 64 1 เรื่อง 
ดำเนินการแลวเสร็จ 

2 จัดทำเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของระบบบัญชีขอมูล 

(Data Catalog) 

พ.ย. 64 1 ฉบับ 
ดำเนินการแลวเสร็จ 

3 จัดทำเอกสารกำหนดนโยบายการ ดำเนินการพัฒนาระบบบัญชีขอมูล 

(Data Catalog) 

ธ.ค. 64 1 ฉบับ 
ดำเนินการแลวเสร็จ 

4 คัดเลือกชุดขอมูลเพ่ือการจัดทำระบบบัญชีขอมูลท่ีความสอดคลองกับ

ภารกิจหลักและระบบงานท่ีสำคัญของหนวยงาน 

ธ.ค. 64 1 ระบบงาน 
ดำเนินการแลวเสร็จ 

5 จัดทำรายชื่อชุดขอมูล (Data set) ท่ีมีความสัมพันธกับภารกิจหลัก 

และระบบงานท่ีสำคัญของหนวยงาน 

ธ.ค. 64 - ม.ค. 65 1 รายการขอมูล 
ดำเนินการแลวเสร็จ 

6 จัดทำคำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ตามมาตรฐานของสพร. 

กำหนด (14 รายการ) 

ก.พ. 65 1 รายการขอมูล 
ดำเนินการแลวเสร็จ 

7 นำเขาชุดขอมูลท่ีมีคำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ตามมาตรฐาน

ของสพร. กำหนด ในระบบบัญชีขอมูลกลางของกรมอนามัย 

มี.ค. - ก.ค. 65 1 รายการขอมูล 
ดำเนินการแลวเสร็จ 

8 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ 

ผานการประชุมประจำเดือนของหนวยงาน  

พ.ย. 64 - ก.ค. 65 8 ครั้ง รายงานความกาวหนาการดำเนินงานในท่ีประชุมศรป. 

ดูรายงานการประชุมศรป. ครั้งท่ี 10 
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เอกสารแนบ 2

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report10_2565.pdf


ระดับท่ี 5 ผลลัพธของการนำขอมูลเปดไปใชประโยชนในการดำเนินงานของหนวยงาน 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ไดดำเนินงานโดยนำขอมูลจากบัญชีขอมูลภาครัฐที่ https://datacatalog.anamai.moph.go.th/dataset/anamai_cooperation 

ของกรมอนามัย มาวิเคราะหจัดทำและแสดงเปนรายงานขอมูลกรอบความรวมมือระหวางประเทศดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของกรมอนามัย เพ่ือใหในการกำกับ 

ติดตามและบริหารจัดการฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย 

การนำขอมูลเปดไปใชประโยชนเพ่ือการวิเคราะหขอมูลหรือจัดทำสารสนเทศเพ่ือตอบโจทยภารกิจของหนวยงาน 

ชื่อหนวยงาน ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ        

ภารกิจท่ีเลือก ประสานงาน รวมมือ สนับสนุน และติดตามนิเทศงานหนวยงานภาครฐั 

ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคี เครือขาย รวมทั้งการ

ประสานงานระหวางประเทศ ในงานดานการสงเสริมสุขภาพ การ

จัดการปจจัยเส ี ่ยงต อสุขภาพ การอนามัยสิ ่งแวดลอมและการ

ประเมินผลกระทบตอสุขภาพ        

ชื่อรายงาน ขอมูลกรอบความรวมมืองานตางประเทศดานสงเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดลอมของกรมอนามัย       

 คำอธิบาย แสดงจำนวนขอมูลกรอบความรวมมืองานตางประเทศดานสงเสริมสุขภาพและ

อนามัยส่ิงแวดลอมของกรมอนามัย จำแนกตามประเด็นสุขภาพ ตามระดับความรวมมือและ 

รายหนวยงาน/ประเทศภาคี เพื่อใชกำกบั ติดตามผลการดำเนินงาน ประสานงานและบริหารจัดการ

ฐานขอมูลความรวมมอืระหวางประเทศของหนวยงาน

ระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย 
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หน้า 1 จาก 1

รายงานผลการติดตามกำกับตัวช้ีวัด 1.39 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศมีกิจกรรมแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพ่ือยกระดับ
ความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศ 
เพ่ือรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย ทั้งหมด ๑5 กิจกรรม ในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖5 ไดด้ำเนินการ
ทั้งหมด 3 กิจกรรม รายละเอียดการดำเนินการในเดือนนี้ปรากฏดังตาราง 

กิจกรรม หลักฐาน 
1. วิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีด

สมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถ
ดำเนินงาน ด้านต่างประเทศเพ่ือรองรับ
การดำเนินงานสุขภาพโลกของไทยได้อย่าง
ต่อเนื่อง

- รายงานผลวิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการ
พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัย
(Link)

2. สรุปบทเรียน - รายงานสรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาสมรรถนะด้านต่างประเทศของ
บุคลากรกรมอนามัย (Link)

3. รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตาม
คำรับรองฯ ประจำเดือน

- เอกสารฉบับนี้ และได้รายงานผลในที่ประชุม
ศูนยค์วามร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่
10/2565 วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

จัดทำโดย 
นางสาวมนสินี น้ำจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ค. 2565

16

เอกสารแนบ 3

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/1.39%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%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/%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%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%201.39.pdf


หน้า 1 จาก 4 

ผลวิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัย 

การวัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัย ได้แก่ ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะโดยมีค่าคะแนน Global Health Competency เพ่ิมขึ้น โดยมีการพัฒนาร้อยละ 
70 ขึน้ไป ซ่ึงคะแนน Global Health Competency ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ (1) ผลคะแนนสอบของ
ข้อสอบวัดทักษะการใช้ภาษาและทักษะการสื่อสาร 1 และ 2 และ (2) ผลประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM 

(1) ผลคะแนนสอบของข้อสอบวัดทักษะการใช้ภาษาและทักษะการสื่อสาร
การพัฒนาศักยภาพเพ่ือการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 1 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรม พาโค่ เขาใหญ่ 
บาย เดอะโบนันซ่า จังหวัดนครราชสีมา มีผลคะแนน Pre-test และ Post-test ดังตาราง 

ลำดับที่ 

คะแนน 
Pre-test 

(30 
คะแนน) 

คะแนน 
Post-test 

(30 
คะแนน) 

ส่วนต่างของ
คะแนน 

(คะแนน) 

1 14 27 13 
2 17 27 10 
3 6 18 12 
4 6 18 12 
5 10 27 17 
6 14 25 11 
7 4 22 18 
8 13 21 8 
9 8 13 5 

10 6 13 7 
11 8 13 5 
12 13 27 14 
13 17 26 9 

ลำดับที่ 

คะแนน 
Pre-test 

(30 
คะแนน) 

คะแนน 
Post-test 

(30 
คะแนน) 

ส่วนต่างของ
คะแนน 

(คะแนน) 

14 12 23 11 
15 7 18 11 
16 9 18 9 
17 14 19 5 
18 12 25 13 
19 16 29 13 
20 10 22 12 
21 10 23 13 
22 6 23 17 
23 10 11 1 
24 13 23 10 

ค่าเฉลี่ย 10.63 21.29 10.67 

จากตาราง พบว่า ผู ้เข้าร่วมประชุม ครั ้งที่ 1 ทุกคน ทำคะแนน Pre-test ได้มากกว่า 
Post-test ร้อยละ 100 โดยผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที ่ ๗ มีช่วงห่างของคะแนน Pre-test และ Post-test 
มากที่สุด (18 คะแนน) และผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที่ 23 มีช่วงห่างของคะแนน Pre-test และ Post-test 
น้อยที่สุด (1 คะแนน) ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยของช่วงห่างของคะแนน Pre-test และ Post-test คือ 10.67 คะแนน  
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หน้า 2 จาก 4 

  การพัฒนาศักยภาพเพ่ือการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 2 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 25 - 28 มกราคม 2565 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส             
แวนด้าแกรนด์ จังหวัดนนทบุรี มีผลคะแนน Pre-test และ Post-test ดังตาราง 

ลำดับที่ 

คะแนน 
Pre-test 

(20 
คะแนน) 

คะแนน 
Post-test 

(20 
คะแนน) 

ส่วนต่างของ
คะแนน 

(คะแนน) 

1 14 27 4 
2 17 27 5 
3 6 18 5 
4 6 18 3 
5 10 27 3 
6 14 25 6 
7 4 22 2 
8 13 21 4 
9 8 13 8 

10 6 13 6 

ลำดับที่ 

คะแนน 
Pre-test 

(20 
คะแนน) 

คะแนน 
Post-test 

(20 
คะแนน) 

ส่วนต่างของ
คะแนน 

(คะแนน) 

11 8 13 4 
12 13 27 5 
13 17 26 7 
14 12 23 4 
15 7 18 7 
16 9 18 6 
17 14 19 7 
18 12 25 2 

ค่าเฉลี่ย 8.33 13.22 4.89 

 

  จากตาราง พบว่า ผู ้เข้าร่วมประชุม ครั ้งที่ 2 ทุกคน ทำคะแนน Pre-test ได้มากกว่า              
Post-test ร้อยละ 100 โดยผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที ่ 9 มีช่วงห่างของคะแนน Pre-test และ Post-test             
มากที่สุด (8 คะแนน) และผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที่ 7 และ 18 มีช่วงห่างของคะแนน Pre-test และ Post-
test น้อยที่สุด (2 คะแนน) ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยของช่วงห่างของคะแนน Pre-test และ Post-test คือ 4.89 คะแนน  

  ดังนั ้น จากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทั ้ง 2 ครั ้ง พบว่า บุคลากรที ่ได้ร ับการพัฒนา
สมรรถนะโดยมีค่าคะแนนสอบของข้อสอบวัดทักษะการใช้ภาษาและทักษะการสื่อสารเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 100 
ซึ่งเกินจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ รอ้ยละ 70 ขึน้ไป  

(2) ผลประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM รอบ 5 เดือนหลัง 

  ในการพัฒนาศักยภาพเพื่อการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ             
ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 มีผู้เข้าร่วมประชุมคนเดิมเข้าร่วมประชุม ทั้ง 2 ครั้ง จำนวน 7 คน ทำให้ยอดตอบ
ประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM มีจำนวนทั้งสิ ้น 35 คน รายละเอียดผลประเมินสมรรถนะ A2IM 
เฉพาะ AAM รอบ 5 เดือนแรก และ 5 เดือนหลัง ดังตาราง  
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หน้า 3 จาก 4 

ลำดับที่ 
คะแนน A2IM (AAM) 

รอบ 5 เดือนแรก (ร้อยละ) 
คะแนน A2IM (AAM) 

รอบ 5 เดือนหลัง (ร้อยละ) 
ส่วนต่างของคะแนน  

(ร้อยละ) 
1 80 80 0 
2 74 84 10 
3 62.86 80 17.14 
4 95.56 82.22 -13.34* 
5 60 70 10 
6 60 70 10 
7 80 91.11 11.11 
8 71.43 82.86 11.43 
9 80 88.57 8.57 

10 60 100 40 
11 62.86 71.43 8.57 
12 80 73.33 -6.67* 
13 71.11 80 8.89 
14 68.57 80 11.43 
15 80 80 0 
16 71.11 66.67 -4.44* 
17 71.43 77.14 5.71 
18 77.14 77.14 0 
19 48.89 66.67 17.78 
20 71.43 80 8.57 
21 94.23 82.22 -12.01* 
22 66.67 66.67 0 
23 48.57 94.29 45.72 
24 82.86 97.14 14.28 
25 84.44 82.22 -2.22* 
26 66.67 80 13.33 
27 80 68.57 -11.43* 
28 85.71 100 14.29 
29 86 90 4 
30 65.71 88.57 22.86 
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หน้า 4 จาก 4 

ลำดับที่ 
คะแนน A2IM (AAM) 

รอบ 5 เดือนแรก (ร้อยละ) 
คะแนน A2IM (AAM) 

รอบ 5 เดือนหลัง (ร้อยละ) 
ส่วนต่างของคะแนน  

(ร้อยละ) 
31 80 88.57 8.57 
32 85.71 91.43 5.72 
33 100 100 0 
34 82.86 85 2.14 
35 77.14 85 7.86 

ค่าเฉลี่ย 74.66 82.31 7.65 

 จากตาราง พบว่า ร้อยละ 82.86 (29 คน) ประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM ได้มากข้ึน 
และร้อยละ 17.14 (6 คน)* ประเมินตนเองสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM ได้น้อยลง ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทำให้ผล
คะแนนน้อยลง ได้แก่ ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ ไม่ได้ดำเนินการด้านต่างประเทศในระยะ 5 เดือนหลัง เป็นต้น 
สำหรับลำดับที่ 23 มีผลการประเมินพัฒนาสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM โดดเด่นที่สุด โดยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
45.72 ส่วนลำกับท่ี 1, 15, 18, 22 และ 33 มีผลคะแนนเท่าเดิม 

  ดังนั้น จากผลประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM พบว่า บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะโดยมีผลประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 82.86 ซึ่งเกินจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
คือ รอ้ยละ 70 ขึน้ไป  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปโดย 
นางสาวมนสินี น้ำจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ค. 2565 
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หน้า 1 จาก 32 

รายงานสรุปบทเรียน ตัวชี้วัด 1.39 

1. ผลการดำเนินงาน
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศมีกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อยกระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถ

ดำเนินงานด้านต่างประเทศเพ่ือรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย ทั้งหมด ๑5 กิจกรรม โดยในรอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖4 - กุมภาพันธ์ 2565) ได้ดำเนินการ
ทั้งหมด 12 โดยมี 6 กิจกรรมไดด้ำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วตามแผน ได้แก่ (4) จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด (6) เตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อการพัฒนาขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศ (7) สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศ (8) จัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศ (9) จัดทำรายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศ  และ 
(11) สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนแรก

ต่อมา ในรอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม ๒๕๖5 - กรกฎาคม 2565) ได้ดำเนินการต่อเนื่องอีก 9 กิจกรรม ซึ่งทำให้กิจกรรมทั้งหมดในตัวชี้วัด 1.39 นี้ ดำเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้วตามแผนทีก่ำหนดไว้ รวมทั้งสิ้น 15 กิจกรรม รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.39 

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
สถานการณ์
ของตัวชี้วัด

2 ครั้ง √ √ - ในรอบ 5 เดือนแรก มีการ
วิเคราะห์สถานการณ์ของ
ตัวชี้วัด

- ในรอบ 5 เดือนหลัง มีการ
ทบทวนบทวิเคราะห์
สถานการณ์ของตัวชี้วัด รอบ 5
เดือนที่ผ่านมา

- ตชว. 1.39(1):
ผลการวิเคราะห์
สถานการณ์ของ
ตัวชี้วัด (ข้อ 1-2)
(Link)

- ตชว. 1.39(2):
การทบทวนบท
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หน้า 2 จาก 32 

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
 

วิเคราะห์
สถานการณ์ของ
ตัวชี้วัด รอบ 5 
เดือนที่ผ่านมา (ข้อ 
1-2) (Link) 

2. กำหนด
มาตรการ         
และประเด็น
ความรู้ที่ให้แก่
ผู้รับบริการ/  
ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย         
เพ่ือขับเคลื่อน 
การดำเนินงาน
ตัวชี้วัด 

2 ครั้ง  √    √     - ในรอบ 5 เดือนแรก มีการ
กำหนดมาตรการและประเด็น
ความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือขับเคลื่อน
การดำเนินงานตัวชี้วัด  

- ในรอบ 5 เดือนหลัง มีการ
ทบทวนมาตรการและประเด็น
ความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือขับเคลื่อน
การดำเนินงานตัวชี้วัด 

- ตชว. 1.39(1): 
มาตรการและ
ประเด็นความรู้ที่
ให้แก่ผู้รับบริการ/  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(ข้อ 3-4) (Link) 

- ตชว. 1.39(2): 
ทบทวนมาตรการ
และประเด็นความรู้
ที่ให้แก่ผู้รับบริการ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(ข้อ 3-4) (Link) 

3. จัดทำแผน 
การขับเคลื่อน 
การดำเนินงาน
ตัวชี้วัด 

2 ครั้ง  √    √     - ในรอบ 5 เดือนแรก มีการ
จัดทำแผนการขับเคลื่อน 
การดำเนินงานตัวชี้วัด และ
กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน 

- ตชว. 1.39(1): 
แผนการขับเคลื่อน
การดำเนินงาน

22

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%A7.1.39(2).pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%A7.%201.39%20(1).pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%A7.1.39(2).pdf


หน้า 3 จาก 32 

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
 

- ในรอบ 5 เดือนหลัง มีการ
ทบทวนแผนการขับเคลื่อน 
การดำเนินงานตัวชี้วัด และ
ระยะเวลาการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัด (ข้อ 6-7) 
(Link) 

- ตชว. 1.39(2): 
แผนการขับเคลื่อน
การดำเนินงาน
ตัวชี้วัด (ข้อ 6-7) 
(Link) 

4. จัดทำ
มาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน 
(SOP)  
ของตัวชี้วัด 

1 ครั้ง  √         - ในรอบ 5 เดือนแรก ได้
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

- มีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน 
การขับเคลื่อนตัวชี้วัด 1.39 
เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงาน
สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้ 

- คู่มือการปฏิบัติงาน 
การขับเคลื่อน
ตัวชี้วัด 1.39 (SOP 
ตชว. 1.39) (Link) 

5. สร้างแบบการ
ประเมิน
สมรรถนะ 
(Global 
Health 
Competency 
Score) 

6 ชุด  √ 
3 
ชุด 

 √ 
2 
ชุด 

  √ 
1 
ชุด 

   - มีการสร้างแบบการประเมิน
สมรรถนะ (Global Health 
Competency) จำนวน 6 ชดุ 
ได้แก่ 

o ข้อสอบวัดทักษะ        
การใช้ภาษาและ
ทักษะการสื่อสาร 1  
ก่อนเรียน (พ.ย. ๖๓) 

- แบบประเมิน
สมรรถนะ (Global 
Health 
Competency) 
(Link) 

- แบบประเมิน
สมรรถนะ A2IM 
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หน้า 4 จาก 32 

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
 

o ข้อสอบวัดทักษะ           
การใช้ภาษาและ
ทักษะการสื่อสาร 1 
หลังเรียน (พ.ย. ๖๓) 

o ข้อสอบวัดทักษะ          
การใช้ภาษาและ
ทักษะการสื่อสาร 2  
ก่อนเรียน (ม.ค. ๖๔) 

o ข้อสอบวัดทักษะ        
การใช้ภาษาและ
ทักษะการสื่อสาร 2  
หลังเรียน (ม.ค. ๖๔) 

o แบบประเมิน
สมรรถนะ A2IM 
เฉพาะ AAM  
รอบ 5 เดือนแรก 
(พ.ย. ๖๓) 

o แบบประเมิน
สมรรถนะ A2IM 
เฉพาะ AAM  

เฉพาะ AAM รอบ 
5 เดือนหลัง (Link) 
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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
 

รอบ 5 เดือนหลัง 
(เม.ย. ๖๔) 

6. เตรียมการ        
จัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือการพัฒนา
ขีดสมรรถนะ 
ด้านต่างประเทศ 

2 ครั้ง √  √        - ในรอบ 5 เดือนแรก ได้
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2 ครั้ง 

- มีการเตรียมการจัดประชุม        
เชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนา
ขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศ 
เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไป
ด้วยความสะดวก เรียบร้อย 
และตามแผนที่กำหนดไว้         
อีกท้ัง เพื่อที่จะได้รับรู้สถานะ
ของการทำงานในแต่ละ
ขั้นตอน 

 

- รายงานความคืบหน้า                   
การเตรียมการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาศักยภาพ
เพ่ือการยกระดับ 
ทักษะภาษาอังกฤษ
สำหรับงาน              
ด้านต่างประเทศ 
ครั้งที่ 1 (Link) 

- รายงานความคืบหน้า                  
การเตรียมการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาศักยภาพ
เพ่ือการยกระดับ 
ทักษะภาษาอังกฤษ
สำหรับงาน              
ด้านต่างประเทศ 
ครั้งที ่2 (Link) 
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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
 

7. สร้างแบบ
ประเมิน 
ความพึงพอใจ
ของการประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือการพัฒนา
ขีดสมรรถนะ 
ด้านต่างประเทศ 

2 ครั้ง  √  √       - ในรอบ 5 เดือนแรก ได้
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2 ครั้ง 

- มีการสร้างแบบประเมิน          
ความพึงพอใจของประชุม           
เชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนา             
ขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศ 
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ซึ่ง
ประกอบไปด้วย  
(1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
(2) ความพึงพอใจต่อการประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ 
(3) ความพึงพอใจต่อวิทยากร 

- แบบประเมิน            
ความพึงพอใจของ
การประชุม            
เชิงปฏิบัติการ           
เพ่ือการพัฒนาขีด
สมรรถนะ                  
ด้านต่างประเทศ 
ครั้งที่ 1 (Link) 

- แบบประเมิน            
ความพึงพอใจของ
การประชุม            
เชิงปฏิบัติการ           
เพ่ือการพัฒนาขีด
สมรรถนะ                  
ด้านต่างประเทศ 
ครั้งที ่2 (Link) 

8. จัดประชุม           
เชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือการพัฒนา
ขีดสมรรถนะ 
ด้านต่างประเทศ  

2 ครั้ง  √  √       - ในรอบ 5 เดือนแรก ได้
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2 ครั้ง 

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ             
การพัฒนาศักยภาพเพ่ือการ
ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ

- One page การจัด
ประชุมฯ ครั้งที่ 1 
(Link)  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdla-oDpDHBtPsZgKH6VrjP6tNpXuV5MXFH7OKQVxas5M7wrA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO-UiRFUHcB_0h5Jd3ZrNUU93z_7GqEpPpKEWvQ3k9pH_Y0g/viewform
https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/207506
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กิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ หลักฐาน 
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สำหรับงานด้านต่างประเทศ 
ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่  
24-26 พฤศจิกายน 2564 
ณ โรงแรม พาโค่ เขาใหญ่  
บาย เดอะโบนันซ่า จังหวัด
นครราชสีมา 

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ             
การพัฒนาศักยภาพเพ่ือการ
ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
สำหรับงานด้านต่างประเทศ 
ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่          
25 - 28 มกราคม 2565          
ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส
แวนด้าแกรนด์ จังหวัดนนทบุรี 

- One page การจัด
ประชุมฯ ครั้งที่ 2 
(Link) 

9. จัดทำรายงาน
สรุปผล 
การจัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการ 

2 ครั้ง   √  √      - ในรอบ 5 เดือนแรก ได้
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2 ครั้ง 

- มีการเขียนรายงานสรุปผล          
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือการพัฒนาขีดสมรรถนะ

- รายงานสรุปผล        
การจัดประชุมฯ 
ครั้งที่ 1 (Link) 
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https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/208081
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/1.39%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%94Eng1-2564.pdf
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กิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ หลักฐาน 
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เพ่ือการพัฒนา
ขีดสมรรถนะ 
ด้านต่างประเทศ 

ด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 1 และ 2 
โดยมีการสรุปภาพรวมของ 
การจัดประชุมฯ ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการประชุมฯ              
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 
และข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 

- รายงานสรุปผล           
การจัดประชุมฯ 
ครั้งที่ 2 (Link) 

10. ส่ง link          
แบบประเมิน
สมรรถนะ A2IM 
เฉพาะ AAM              
ให้ผู้เข้าร่วม
ประชุม
ประเมิน
สำหรับรอบ 5 
เดือนหลัง 

1 ครั้ง        √   - ได้ทำบันทึกแจ้งไปยังหน่วยงาน 
เพ่ือส่ง link แบบประเมิน
สมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM 
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมประเมิน
สำหรับรอบ 5 เดือนหลัง  

- บันทึกแจ้งให้
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ
ทำแบบประเมิน
สมรรถนะ A2IM 
เฉพาะ AAM (Link) 

11. สรุปผล         
การดำเนินงาน
ตัวชี้วัด รอบ 5 
เดือนแรก 

1 ครั้ง     √      - มีการสรุปผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดในรอบ 5 เดือนแรก 

- รายงานสรุปผล         
การดำเนินงาน
ตัวชี้วัด รอบ 5 
เดือนแรก (Link) 

12. รวบรวมผล
ประเมิน

2 ครั้ง     √    √  - ในรอบ 5 เดือนแรก มีการ
รวบรวมผลประเมินสมรรถนะ 

- ผลประเมิน
สมรรถนะ (Global 
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https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/%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%20Eng%202%202564.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/1.39_0938.01.V323_AMM_R2.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/1.39R1.pdf
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ระยะเวลาที่ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ หลักฐาน 
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สมรรถนะ 
(Global 
Health 
Competency 
Score)  

(Global Health Competency 
Score) ส่วนของ Pre-test และ
ผลประเมินรอบ 5 เดือนแรก 
o ข้อสอบวัดทักษะการใช้

ภาษาและทักษะการสื่อสาร 
1 ก่อนเรียน 

o ข้อสอบวัดทักษะการใช้
ภาษาและทักษะการสื่อสาร 
2 ก่อนเรียน 

o ผลประเมินสมรรถนะ A2IM 
เฉพาะ AAM รอบ 5 เดือนแรก 

- ในรอบ 5 เดือนหลัง มีการ
รวบรวมผลประเมินสมรรถนะ 
(Global Health 
Competency Score) ส่วน
ของ Post-test และผล
ประเมินรอบ 5 เดือนหลัง 
o ข้อสอบวัดทักษะการใช้

ภาษาและทักษะการสื่อสาร 
1 หลังเรียน 

Health 
Competency 
Score) (Link) 
o ผลคะแนน Pre-

test ทักษะการ
ใช้ภาษาและ
ทักษะการ
สื่อสาร  

o ผลประเมิน
สมรรถนะ 
A2IM เฉพาะ 
AAM รอบ 5 
เดือนแรก 

- ผลประเมิน
สมรรถนะ (Global 
Health 
Competency 
Score) (Link)  
o ผลคะแนน 

Post-test 
ทักษะการใช้
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https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/1.39/1.39-Global-Health-Competency-R1.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/1.39-Global-Health-Competency-Score-R2-V2.pdf
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กิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ หลักฐาน 
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o ข้อสอบวัดทักษะการใช้
ภาษาและทักษะการสื่อสาร 
2 หลังเรียน 

o ผลประเมินสมรรถนะ A2IM 
เฉพาะ AAM รอบ 5 เดือนหลัง  

ภาษาและ
ทักษะการ
สื่อสาร  

o ผลประเมิน
สมรรถนะ 
A2IM เฉพาะ 
AAM รอบ 5 
เดือนหลัง 

13. วิเคราะห์ระดับ
ความสำเร็จใน
การพัฒนาขีด
สมรรถนะของ
บุคลากรกรม
อนามัยให้
สามารถ
ดำเนินงาน 
ด้านต่างประเทศ
เพ่ือรองรับ 
การดำเนินงาน
สุขภาพโลก

1 ครั้ง          √ - มีผลวิเคราะห์ระดับ
ความสำเร็จในการพัฒนาขีด
สมรรถนะของบุคลากรกรม
อนามัยให้สามารถดำเนินงาน
ด้านต่างประเทศเพ่ือรองรับ
การดำเนินงานสุขภาพโลกของ
ไทยได้อย่างต่อเนื่อง 

- รายงานผลวิเคราะห์
ระดับความสำเร็จใน
การพัฒนาขีด
สมรรถนะของ
บุคลากรกรม
อนามัย (Link) 
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https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/1.39%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%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88.pdf
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กิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ หลักฐาน 
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ของไทยได้
อย่างต่อเนื่อง 

14. สรุปบทเรียน  1 ครั้ง          √ - มีการสรุปบทเรียนและ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
สมรรถนะด้านต่างประเทศของ
บุคลากรกรมอนามัย 

- รายงานสรุป
บทเรียนและ
ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนา
สมรรถนะด้าน
ต่างประเทศของ
บุคลากรกรม
อนามัย (เอกสาร
ฉบับนี้) 

15. รายงาน          
การติดตาม 
การดำเนินงาน
ตัวชี้วัดตาม        
คำรับรองฯ 
ประจำเดือน 

10 ครั้ง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - มีการติดตามการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด 1.39 ในแต่ละเดือน  

- ไดร้ายงานผลการดำเนินงาน 
ในทีป่ระชุมประจำเดือนของ
ศูนยค์วามร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

- รายงานผล        
การติดตามกำกับ
ตัวชี้วัด 1.39 
ประจำเดือน 
ตุลาคม 2564 
(Link)  

- รายงานผล               
การติดตามกำกับ
ตัวชี้วัด 1.39 
ประจำเดือน 
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https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%201.39%201%20%E0%B8%95.%E0%B8%84.%2064.pdf
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กิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ หลักฐาน 

ต.
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พฤศจิกายน 2564 
(Link) (Link)  

- รายงานผล              
การติดตามกำกับ
ตัวชี้วัด 1.39 
ประจำเดือน 
ธันวาคม 2564 
(Link) (Link) 

- รายงานผล               
การติดตามกำกับ
ตัวชี้วัด 1.39 
ประจำเดือน 
มกราคม 2565 
(Link) (Link) 

- รายงานผล                
การติดตามกำกับ
ตัวชี้วัด 1.39 
ประจำเดือน 
กุมภาพันธ์ 2565 
(Link) (Link) 
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https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report2_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%201.39%202%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A2.%2064.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report3_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%201.39%203%20%E0%B8%98.%E0%B8%84.%2064.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report4_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%201.39%204%20%E0%B8%A1.%E0%B8%84.%2065.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report5_2565.PDF
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%201.39%205%20%E0%B8%81.%E0%B8%9E.%2065.pdf
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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
 

- รายงานผล                
การติดตามกำกับ
ตัวชี้วัด 1.39 
ประจำเดือน 
มีนาคม 2565 
(Link) (Link) 

- รายงานผล                
การติดตามกำกับ
ตัวชี้วัด 1.39 
ประจำเดือน 
เมษายน 2565 
(Link) (Link) 

- รายงานผล                
การติดตามกำกับ
ตัวชี้วัด 1.39 
ประจำเดือน 
พฤษภาคม 2565 
(Link) (Link) 

- รายงานผล                
การติดตามกำกับ
ตัวชี้วัด 1.39 
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https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report6_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%201.39%206%20%E0%B8%A1%E0%B8%B5.%E0%B8%84.%2065.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report7_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%201.39%207%20%E0%B9%80%E0%B8%A1.%E0%B8%A2.%2065.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report8_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%201.39%208%20%E0%B8%9E.%E0%B8%84.%2065.pdf
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กิจกรรม เป้าหมาย 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ หลักฐาน 

ต.
ค.

63
 

พ.
ย.
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ธ.ค
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ม.
ค.

64
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พ.

64
 

มี.
ค.

64
 

เม
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พ.
ค.

64
 

มิ.
ย.

64
 

ก.
ค.

64
 

ประจำเดือน 
มิถุนายน 2565 
(Link) (Link) 

- รายงานผล                
การติดตามกำกับ
ตัวชี้วัด 1.39 
ประจำเดือน 
กรกฎาคม 2565 
(Link)  
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https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report9_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%201.39%209%20%E0%B8%A1%E0%B8%B4.%E0%B8%A2.%2065.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
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2. ผลผลิต (Output)  
ผลผลิตสำหรับตัวชี้วัด 1.39 รอบ 5 เดือนแรก ได้แก่ (1) มีการจัดอบรมพัฒนาขีดสมรรถนะด้าน

ต่างประเทศ จำนวน 2 กิจกรรม (2) จำนวนผู้ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศของบุคลากรกรม
อนามัย จำนวน 40 คน และ (3) แบบการประเมินสมรรถนะ Global Health Competency  

(1) การจัดการอบรม  
 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ        

เพื่อการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ระหว่างวันที ่24-26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรม พาโค่ เขาใหญ่ บาย เดอะโบนันซ่า จังหวัดนครราชสีมา                     
โดยมีนายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และได้รับ
เกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ กองแก้ว และดร.รวิวรรณ บุพพัณหสมัย จากสถาบันภาษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว ัตถุประสงค์ของการประชุมฯ เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัย                    
ด้านต่างประเทศ สร้างและเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านวิชาการให้ก้าวสู่เวทีการประชุมระดับนานาชาติ  
และระดับโลกได้อย่างมืออาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานสาธารณสุขระหว่างประเทศ       
ของประเทศไทย หัวข้อหลักในการประชุมฯ ได้แก่ เทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุม             
ระดับนานาชาติ การนำเสนอแบบ one-slide การพัฒนาทักษะการเจรจา และการอภิปรายแบบกลุ่มในเวที
การประชุมระหว่างประเทศ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมและผู้สังเกตการณ์สังกัดกรมอนามัยจากส่วนกลางและ        
ส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งหมด 25 คน จาก 13 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักทันตสาธารณสุข สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ สำนักโภชนาการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง                     
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี  
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา และศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ   
  ต่อมา ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ระหว่างวันที่ 25-28 มกราคม 2565 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์  จังหวัดนนทบุรี              
โดยมีนายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และได้รับ
เกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน ผศ.ดร.รนนท์ รุ่งนภาเวทย์ และดร.รวิวรรณ บุพพัณหสมัย จากสถาบันภาษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ของการประชุมฯ เพื่อต่อยอดความรู้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
ครั้งที่ 1 ที่ผ่านมา ซึ่งในครั้งนั้น กรมอนามัยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ กองแก้ว             
และดร.รวิวรรณ บุพพัณหสมัย อาจารย์ประจำสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้มามอบความรู้  
ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะการนำเสนอ และการเจรจาในที่ประชุม ทำให้การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
ในครั้งที่ 2 นี้ เน้นความรู้เกี่ยวกับทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ และการเขียนข้อเสนอโครงการ  
เป็นภาษาอังกฤษ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบรรยายและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทักษะภาษาอังกฤษทั้งหมดนี้       
จะทำให้บุคลากรกรมอนามัยมีความพร้อมรอบด้าน ทั้งด้านทักษะการเจรจา การนำเสนอ และการเขียนผลงาน
วิชาการ เพ่ือส่งเสริมบทบาทของกรมอนามัยในระดับสากล และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์สุขภาพโลก         
ของประเทศไทย โดยในครั้งนี้ มีผู ้เข้าร่วมประชุมและผู้สังเกตการณ์สังกัดกรมอนามัยจากส่วนกลางและ         
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ส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งหมด 22 คน จาก 15 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักนักโภชนาการ สำนักทันตสาธารณสุข 
สำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา และศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วม
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากลและมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดีมาก หรือเป็นผู้ที่มี
ทักษะหรือประสบการณ์ด้านการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เช่น Concept note หรือ Project proposal 
ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถนำไปต่อยอดในงานที่รับผิดชอบได้  

One page การจัดประชุมฯ ครั้งท่ี 1 และครั้งที่ 2 
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(2) จำนวนผู้ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศของบุคลากรกรมอนามัย 
 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพเพ่ือการยกระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ระหว่างวันที่ 24 - 26 
พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรม พาโค่ เขาใหญ่ บาย เดอะโบนันซ่า จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 24 คน มีดังนี้ 

1. นางกานต์ณัชชา สร้อยเพชร  นักโภชนาการ  
2. นางสาวปัทมาภรณ์ อักษรชู  นักโภชนาการ  
3. นางสาวปริมสุดา อุประรัตน์  สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 
4. นางสาวธัญญลักษณ์ แสนลา  สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 
5. นางสาวปาจรียภัทร นาควารี  สำนักทันตสาธารณสุข 
6. นางสาวสรารัตน์ เรืองฤทธิ์  สำนักทันตสาธารณสุข 
7. นางสาวเอมอร ขันมี   สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 
8. นางสาวเจนจิรา ดวงสอนแสง  สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 
9. นางสาวผุสดี ประสิทธิ์สมบัติ  สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 
10. นางสาวอภิญญา พ่ึงประยูร  กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
11. นางสาวนฤภร บูรณนัติ  กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
12. นางชนารัตน์ ไวยคณี   สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
13. นางสาวทัศนา ฤทธิกุล  ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ  
14. นางสาวนวรัตน์ วินิจจะกูล  ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ  
15. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ณรงค์ ตัวลือ  ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ  
16. นายธีธัช เชิญขวัญมา   ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ  
17. นางสาวชัญญา อนุเคราะห์  ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 
18. นายนิราช นอรัตน์   ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 
19. นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีขจรลาภ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 
20. นางสาวอัจฉรา นาเมือง  ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 
21. นางสาวกรวิภา ภาคภูมิ  ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 
22. นายอธิวัฒน์ กุลวงษ์   ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 
23. นางสาวเพ็ญพิชชา แสนสุข  ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 
24. นางสาวนิสริน มาหะมะ  ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 

  และรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพเพื่อการยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ระหว่างวันที่ 25 - 28 
มกราคม 2565 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 18 คน มีดังนี ้
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หน้า 18 จาก 32 

1. นางสาวใจรัก ลอยสงเคราะห์  สำนักโภชนาการ 
2. นางปฐมา เชาวนเมธา  สำนักทันตสาธารณสุข 
3. นางสาววิจิตรา กุกำจัด  สำนักทันตสาธารณสุข 
4. นางสาวกรกมล ปรปักษ์ขาม  สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
5. นางสาวปาริชาติ สร้อยสูงเนิน  สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 
6. นางสาวอังคณา คงกัน  สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 
7. นายทรงพล คำนึงเกียรติวงศ์  สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 
8. นางสาวสุชาดา สุดแดง  สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 
9. นางชนารัตน์ ไวยคณี   สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
10. นางกฤษณา กาเผือก   ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 
11. นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีขจรลาภ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 
12. นางสาวอัจฉรา นาเมือง  ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 
13. นางสาวกรวิภา ภาคภูมิ  ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 
14. นางสาวปิยะรัตน์ จันทร์ส่อง  ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 
15. นางสาวศิรินภา สายชนะ  ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 
16. นางสาวนิสริน มาหะมะ  ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 
17. นางสาวทัศนา ฤทธิกุล  ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 
18. ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ณรงค์ ตัวลือ  ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 

  ดังนั ้น จากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทั ้ง 2 ครั ้ง ทำให้มีบุคลากรกรมอนามัยได้รับ         
การพัฒนาขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศ จำนวนทั้งหมด 42 คน ซึ่งเกินจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ 40 คน 

(3) แบบการประเมินสมรรถนะ Global Health Competency 
 แบบประเมินสมรรถนะ Global Health Competency หมายถึง การประเมิน ทักษะ ความรู้ 

ความสามารถ รวมทั้งพฤติกรรมและคุณลักษณะของบุคลากรกรมอนามัย เพื่อปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ได้แก่  

1. ข้อสอบวัดทักษะการใช้ภาษา และทักษะการสื่อสาร 
2. แบบประเมินสมรรถนะ A2IM (เฉพาะการประเมิน (Assessment), การให้ข้อเสนอแนะ 

(Advocacy), และการบริหารจัดการ (Management)) 
ข้อสอบวัดทักษะการใช้ภาษา และทักษะการสื่อสาร ประกอบด้วยข้อสอบ 2 ชุด โดยที่ชุดที่ 1 

เน้นทักษะการฟังและพูด และชุดที่ 2 เน้นทักษะการฟังและเขียน 
- ข้อสอบวัดทักษะการใช้ภาษาและทักษะการสื่อสาร 1 (Pre-test) (Link) 
- ข้อสอบวัดทักษะการใช้ภาษาและทักษะการสื่อสาร 1 (Post-test) (Link) 
- ข้อสอบวัดทักษะการใช้ภาษาและทักษะการสื่อสาร 2 (Pre-test) (Link) 
- ข้อสอบวัดทักษะการใช้ภาษาและทักษะการสื่อสาร 2 (Post-test) (Link) 
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หน้า 19 จาก 32 

   
ตัวอย่างข้อสอบวัดทักษะการใช้ภาษาและทักษะการสื่อสาร 1 

 
ตัวอย่างข้อสอบวัดทักษะการใช้ภาษาและทักษะการสื่อสาร 2 

แบบประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM   
  ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศได้นำแบบประเมินสมรรถนะ A2IM ของ                 

กองการเจ้าหน้าที่ ซึ ่งประกอบด้วยสมรรถนะด้านการประเมิน (Assessment Competency) สมรรถนะ           
ด้านการชี้นำเชิงกลยุทธ์ (Advocacy Competency) สมรรถนะด้านการปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม (Intervention Competency) และสมรรถนะด้านการบริหารจัดการอภิบาลระบบ (Management 
and Governance Competency) มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ
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หน้า 20 จาก 32 

เพื่อการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 
และครั้งที่ 2 ได้ประเมินขีดสมรรถนะการดำเนินงานด้านต่างประเทศตนเอง  

  สมรรถนะ หมายถึง กลุ่มของทักษะความรู้ความสามารถ รวมทั้ งพฤติกรรม
คุณลักษณะ และทัศนคติที่บุคลากรจำเป็นต้องมีเพ่ือปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจน
เพ่ือให้บรรลุผลสำเร็จ ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร  

  ขีดสมรรถนะในการดำเนินงานด้านสุขภาพโลก (Core Global Health Competency) 
หมายถึง  

1. มีความรู้ด้านสุขภาพโลก 
2. มีทักษะในการดำเนินงานด้านสุขภาพโลกที่จำเป็น คือ การพัฒนานโยบาย     

การวิเคราะห์ และการบริหารจัดการ 
3. มีทักษะทางสังคม (Soft Skill) คือ ทักษะการเจรจาต่อรอง ทักษะการใช้ภาษา

และสื่อสาร ทักษะในการโน้มน้าว ทักษะการให้ความร่วมมือและตระหนัก
ทางด้านการเมือง เพ่ือรองรับการปฏิบัติด้านสุขภาพโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

  ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศเล็งเห็นว่า ขีดสมรรถนะในการดำเนินงาน              
ด้านสุขภาพโลก (Core Global Health Competency) ที่สำคัญและสอดคล้องกับสมรรถนะของกรมอนามัย 
ได้แก่ (1) สมรรถนะด้านการประเมิน (Assessment Competency) (2) สมรรถนะด้านการชี้นำเชิงกลยุทธ์ 
(Advocacy Competency) และ (3) สมรรถนะด้านการบริหารจัดการอภิบาลระบบ (Management and 
Governance Competency) จึงนำสมรรถนะทั้ง 3 ข ้อ (AAM) ดังกล ่าว มาประยุกต ์ใช้ เ พ่ือประเมิน                  
ขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยในการดำเนินงานด้านต่างประเทศเพื่อรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลก 
ของไทย และนำผลการตอบแบบประเมินฯ ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเพื ่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร                  
กรมอนามัยในการดำเนินงานด้านสุขภาพโลกต่อไป 

แบบประเมินสมรรถนะ AAM 
(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน/ปฏิบตัิการ/พรก.) 

แบบประเมินสมรรถนะ AAM  
(อาวุโส/ชำนาญการ) 

แบบประเมินสมรรถนะ AAM  
(ชำนาญการพิเศษ) 

 
https://bit.ly/3nxGKvF  

 
https://bit.ly/3x40iv1  https://bit.ly/30JIUQp   

Link แบบประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM รอบ 5 เดือนแรก 
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แบบประเมินสมรรถนะ AAM 
(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน/ปฏิบตัิการ/พรก.) 

แบบประเมินสมรรถนะ AAM  
(อาวุโส/ชำนาญการ) 

แบบประเมินสมรรถนะ AAM  
(ชำนาญการพิเศษ) 

 
https://bit.ly/3xdNRyN  

 
https://bit.ly/3uqVqQW  

 
https://bit.ly/3NYzvIz   

Link แบบประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM รอบ 5 เดือนหลัง 

   อีกทั้ง ในรอบ 5 เดือนหลัง ยังได้เพิ่มในส่วนของผู้บังคับบัญชาขึ้นไป 1 ระดับของ
ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ตอบแบบประเมินสมรรถนะ AAM เพ่ือประเมินขีดสมรรถนะในการดำเนินงานด้านต่างประเทศ
ของผู้เข้าร่วมประชุมหลังจากที่ได้เข้าร่วมประชุมฯ ว่าภายหลังจากการเข้าร่วมประชุมฯ ผู้ ใต้บังคับบัญชา          
ได้นำสมรรถนะจากข้อคำถามไปใช้ในการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด  

เช่น  “สืบเสาะแสวงหาข้อมูล ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อการใช้งาน 
และสรุปประเด็นสำคัญท่ีครบถ้วน” 

หมายถึง  ภายหลังจากการเข้าร่วมประชุมฯ ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมีการสืบเสาะแสวงหา
ข้อมูล ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อการใช้งาน และสรุปประเด็น
สำคัญที่ครบถ้วน มากน้อยเพียงใด 

แบบประเมินสมรรถนะ AAM  
สำหรับผู้บังคับบัญชาข้ึนไป 1 ระดับ  
ประเมินผู้เข้าร่วมประชุมฯ ระดับ

ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน/ปฏิบตัิการ/พรก. 

แบบประเมินสมรรถนะ AAM              
สำหรับผู้บังคับบัญชาข้ึนไป 1 ระดับ  

เพื่อประเมินผู้เข้าร่วมประชุมฯ       
ระดับอาวุโส/ชำนาญการ 

แบบประเมินสมรรถนะ AAM                   
สำหรับผู้บังคับบัญชาข้ึนไป 1 ระดับ  

เพื่อประเมินผู้เข้าร่วมประชุมฯ              
ระดับชำนาญการพิเศษ 

 
https://bit.ly/3ljKEq4 

 
https://bit.ly/3FPnUYE  

 
https://bit.ly/3wwZsqF   

Link แบบประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM                                                                          
สำหรับผู้บังคับบัญชาขึ้นไป 1 ระดับ ประเมินผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
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สำหรับผลผลิตสำหรับตัวชี้วัด 1.39 รอบ 5 เดือนหลัง คือ มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมายเป็นสัดส่วนตาม
ระยะเวลา - ผลการประเมินสมรรถนะ Post-test (Global Health Competency Score) ซึ่งประกอบไป
ด้วย (1) ผลคะแนน Post-test ของข้อสอบวัดทักษะการใช้ภาษาและทักษะการสื่อสาร 1 และ 2 และ           
(2) ผลประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM รอบ 5 เดือนหลัง 

(1) ผลคะแนน Post-test ทักษะการใช้ภาษาและทักษะการสื่อสาร  
  การพัฒนาศักยภาพเพ่ือการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 1 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรม พาโค่ เขาใหญ่            
บาย เดอะโบนันซ่า จังหวัดนครราชสีมา มีผลคะแนน Post-test ดังตาราง 
 

ลำดับ
ที ่

คะแนน Post-test 
(30 คะแนน) 

1 27 
2 27 
3 18 
4 18 
5 27 
6 25 
7 22 
8 21 

ลำดับ
ที ่

คะแนน Post-test 
(30 คะแนน) 

9 13 
10 13 
11 13 
12 27 
13 26 
14 23 
15 18 
16 18 

ลำดับ
ที ่

คะแนน Post-test 
(30 คะแนน) 

17 19 
18 25 
19 29 
20 22 
21 23 
22 23 
23 11 
24 23 

  ในการพัฒนาศักยภาพเพื่อการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ            
ครั้งที่ 1 นี้ ข้อสอบวัดทักษะการใช้ภาษาและทักษะการสื่อสาร ชุดที่ 1 (เน้นทักษะการฟังและพูด) มีคะแนน
เต็ม 30 คะแนน โดยผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที่ 23 ทำได้ 11 คะแนน (ร้อยละ 36.37) และผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ 19 ทำได้ 29 คะแนน (ร้อยละ 96.67) ทั้งนี้ ภาพรวมของผลคะแนน Post-test คิดเป็นร้อยละ 
70.97 
  การพัฒนาศักยภาพเพ่ือการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 2 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 25 - 28 มกราคม 2565 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส             
แวนด้าแกรนด์ จังหวัดนนทบุรี มีผลคะแนน Post-test ดังตาราง 
  ในการพัฒนาศักยภาพเพื่อการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ         
ครั้งที่ 2 นี้ ข้อสอบวัดทักษะการใช้ภาษาและทักษะการสื่อสาร ชุดที่ 2 (เน้นทักษะการฟังและเขียน) มีคะแนน
เต็ม 20 คะแนน โดยผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที่ 18 ทำได้ 7 คะแนน (ร้อยละ 35) และผู้เข้าร่วมประชุมลำดับ
ที่ 11 ทำได้ 20 คะแนน (ร้อยละ 100) ทั้งนี้ ภาพรวมของผลคะแนน Post-test คิดเป็นร้อยละ 66.11 
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ลำดับ
ที ่

คะแนน Post-test  
(20 คะแนน) 

1 11 
2 13 
3 13 
4 18 
5 12 
6 15 

ลำดับ
ที ่

คะแนน Post-test  
(20 คะแนน) 

7 11 
8 14 
9 16 

10 15 
11 20 
12 10 

ลำดับ
ที ่

คะแนน Post-test  
(20 คะแนน) 

13 13 
14 10 
15 9 
16 14 
17 17 
18 7 

(2) ผลประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM รอบ 5 เดือนหลัง 

  ในการพัฒนาศักยภาพเพื่อการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ             
ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 มีผู้เข้าร่วมประชุมคนเดิมเข้าร่วมประชุม ทั้ง 2 ครั้ง จำนวน 7 คน ทำให้ยอดตอบ
ประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM รอบ 5 เดือนหลัง มีจำนวนทั้งสิ้น 35 คน รายละเอียดผลประเมิน
สมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM รอบ 5 เดือนหลัง ดังตาราง  

 

ลำดับ
ที ่

คะแนน A2IM 
(AAM) รอบ 5 

เดือนหลัง (ร้อยละ) 
1 80 
2 84 
3 80 
4 82.22 
5 70 
6 70 
7 91.11 
8 82.86 
9 88.57 

10 100 
11 71.43 
12 73.33 

ลำดับ
ที ่

คะแนน A2IM 
(AAM) รอบ 5 

เดือนหลัง (ร้อยละ) 
13 80 
14 80 
15 80 
16 66.67 
17 77.14 
18 77.14 
19 66.67 
20 80 
21 82.22 
22 66.67 
23 94.29 
24 97.14 

ลำดับ
ที ่

คะแนน A2IM 
(AAM) รอบ 5 

เดือนหลัง (ร้อยละ) 
25 82.22 
26 80 
27 68.57 
28 100 
29 90 
30 88.57 
31 88.57 
32 91.43 
33 100 
34 85 
35 85 
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 โดยผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที่ 16, 19 และ 22 ประเมินตนเองได้ ร้อยละ 66.67 และ
ผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที่ 10, 28 และ 33 ประเมินตนเองได้ ร้อยละ 100 ทั้งนี้ ภาพรวมของผลประเมิน
สมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM รอบ 5 เดือนหลัง คิดเป็นร้อยละ 82.31 

 อีกท้ัง ในรอบ 5 เดือนหลังนี้ ยังได้เพ่ิมในส่วนของผู้บังคับบัญชาขึ้นไป 1 ระดับของผู้เข้าร่วม
ประชุม ตอบแบบประเมินสมรรถนะ AAM เพื่อประเมินขีดสมรรถนะในการดำเนินงานด้านต่างประเทศของ
ผู้เข้าร่วมประชุมหลังจากที่ได้เข้าร่วมประชุมฯไป ว่าภายหลังจากการเข้าร่วมประชุมฯ ผู้ใต้บังคับบัญชาได้นำ
สมรรถนะจากข้อคำถามไปใช้ในการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด 

 เช่น  “สืบเสาะแสวงหาข้อมูล ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อ
  การใช้งาน และสรุปประเด็นสำคัญท่ีครบถ้วน” 

 หมายถึง  ภายหลังจากการเข้าร่วมประชุมฯ ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมีการสืบเสาะ
  แสวงหาข้อมูล ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อการใช้งาน 
  และสรุปประเด็นสำคัญท่ีครบถ้วน มากน้อยเพียงใด 

 รายละเอียดผลประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM รอบ 5 เดือนหลัง ) ที่ประเมินโดย
ผู้บังคับบัญชา ดังตาราง 

ลำดับ
ที ่

คะแนน A2IM 
(AAM) ที่ประเมิน
โดยผู้บังคับบัญชา 

(ร้อยละ) 
1 82 
2 92 
3 94.92 
4 73.33 
5 70 
6 70 
7 95.56 
8 85.71 
9 80 

10 100 
11 94.29 
12 88.89 

ลำดับ
ที ่

คะแนน A2IM 
(AAM) ที่ประเมิน
โดยผู้บังคับบัญชา 

(ร้อยละ) 
13 90 
14 90 
15 97.14 
16 80 
17 97.14 
18 80 
19 82.22 
20 91.43 
21 93.33 
22 80 
23 95 
24 95 

ลำดับ
ที ่

คะแนน A2IM 
(AAM) ที่ประเมิน
โดยผู้บังคับบัญชา 

(ร้อยละ) 
25 90 
26 51.11 
27 80 
28 91.43 
29 70 
30 88.57 
31 90 
32 95 
33 100 
34 100 
35 80 
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 ผู้บ ังค ับบัญชาของผ ู ้ เข ้าร ่วมประช ุมลำด ับที่  26 ประเมินให ้ ร ้อยละ 51.11 และ
ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที่ 10, 33 และ 34 ประเมินให้ ร้อยละ 100 ทั้งนี้ ภาพรวมของ        
ผลประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM รอบ 5 เดือนหลัง ที่ประเมินโดยผู้บังคับบัญชาขึ้นไป 1 ระดับของ
ผู้เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 87.26 

3. ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด (Outcome) 
ผลลัพธ์ของตัวชี ้วัด 1.39 รอบ 5 เดือนแรก ได้แก่ ผลการประเมินสมรรถนะ Global Health 

Competency ของบุคลากรกรมอนามัย ซึ่งประกอบไปด้วย (1) ผลคะแนน Pre-test ของข้อสอบวัดทักษะ
การใช้ภาษาและทักษะการสื่อสาร 1 และ 2 และ (2) ผลประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM รอบ 5 เดือนแรก 

(1) ผลคะแนน Pre-test ทักษะการใช้ภาษาและทักษะการสื่อสาร  
  การพัฒนาศักยภาพเพ่ือการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 1 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรม พาโค่ เขาใหญ่            
บาย เดอะโบนันซ่า จังหวัดนครราชสีมา มีผลคะแนน Pre-test ดังตาราง 
 

ลำดับ
ที ่

คะแนน Pretest 
(30 คะแนน) 

1 14 
2 17 
3 6 
4 6 
5 10 
6 14 
7 4 
8 13 

ลำดับ
ที ่

คะแนน Pretest 
(30 คะแนน) 

9 8 
10 6 
11 8 
12 13 
13 17 
14 12 
15 7 
16 9 

ลำดับ
ที ่

คะแนน Pretest 
(30 คะแนน) 

17 14 
18 12 
19 16 
20 10 
21 10 
22 6 
23 10 
24 13 

  ในการพัฒนาศักยภาพเพื่อการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 1 นี้ 
ข้อสอบวัดทักษะการใช้ภาษาและทักษะการสื่อสาร ชุดที่ 1 (เน้นทักษะการฟังและพูด) มีคะแนนเต็ม 30 
คะแนน โดยผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที่ 7 ทำได้ 4 คะแนน (ร้อยละ 13) และผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที่ 2 และ 
13 ทำได้ 17 คะแนน (ร้อยละ 57) ทั้งนี้ ภาพรวมของผลคะแนน Pre-test คิดเป็นร้อยละ 35.42 
  การพัฒนาศักยภาพเพ่ือการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 2 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 25 - 28 มกราคม 2565 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส             
แวนด้าแกรนด์ จังหวัดนนทบุรี มีผลคะแนน Pre-test ดังตาราง 
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ลำดับ
ที ่

คะแนน Pretest  
(20 คะแนน) 

1 7 
2 8 
3 8 
4 15 
5 9 
6 9 

ลำดับ
ที ่

คะแนน Pretest  
(20 คะแนน) 

7 9 
8 10 
9 8 

10 9 
11 16 
12 5 

ลำดับ
ที ่

คะแนน Pretest  
(20 คะแนน) 

13 6 
14 6 
15 2 
16 8 
17 10 
18 5 

 

 
 

(2) ผลประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM รอบ 5 เดือนแรก 
  ในการพัฒนาศักยภาพเพ่ือการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 1 
และครั้งที่ 2 มีผู ้เข้าร่วมประชุมคนเดิมเข้าร่วมประชุม ทั้ง 2 ครั้ง จำนวน 7 คน ทำให้ยอดตอบประเมิน
สมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM รอบ 5 เดือนแรก มีจำนวนทั้งสิ้น 35 คน รายละเอียดผลประเมินสมรรถนะ 
A2IM เฉพาะ AAM รอบ 5 เดือนแรก ดังตาราง  
 

ลำดับ
ที ่

คะแนน A2IM (AAM) 
รอบ 5 เดือนแรก  

(ร้อยละ) 

1 80 
2 74 
3 62.86 
4 95.56 
5 60 
6 60 
7 80 
8 71.43 
9 80 

10 60 
11 62.86 
12 80 

ลำดับ
ที ่

คะแนน A2IM (AAM) 
รอบ 5 เดือนแรก  

(ร้อยละ) 

13 71.11 
14 68.57 
15 80 
16 71.11 
17 71.43 
18 77.14 
19 48.89 
20 71.43 
21 94.23 
22 66.67 
23 48.57 
24 82.86 

ลำดับ
ที ่

คะแนน A2IM (AAM) 
รอบ 5 เดือนแรก  

(ร้อยละ) 

25 84.44 
26 66.67 
27 80 
28 85.71 
29 86 
30 65.71 
31 80 
32 85.71 
33 100 
34 82.86 
35 77.14 

  ในการพัฒนาศักยภาพเพื่อการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 2 นี้ 
ข้อสอบวัดทักษะการใช้ภาษาและทักษะการสื ่อสาร ชุดที ่ 2 (เน้นทักษะการฟังและเขียน) มีคะแนนเต็ม              
20 คะแนน โดยผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที่ 15 ทำได้ 2 คะแนน (ร้อยละ 10) และผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที่ 11 
ทำได้ 16 คะแนน (ร้อยละ 80) ทั้งนี้ ภาพรวมของผลคะแนน Pre-test คิดเป็นร้อยละ 41.67 
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 โดยผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที่ 23 ประเมินตนเองได้ ร้อยละ 48.57 และผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ 33 ประเมินตนเองได้ ร้อยละ 100 ทั้งนี้ ภาพรวมของผลประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM  
รอบ 5 เดือนแรก คิดเป็นร้อยละ 74.66 

ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด 1.39 รอบ 5 เดือนหลัง ได้แก่ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
โดยมีค่าคะแนน Global Health Competency เพ่ิมขึ้น (มีการพัฒนาร้อยละ 70 ขึ้นไป) ซ่ึงคะแนน Global 
Health Competency ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ (1) ผลคะแนนสอบของข้อสอบวัดทักษะการใช้ภาษา
และทักษะการสื่อสาร 1 และ 2 และ (2) ผลประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM 

(1) ผลคะแนนสอบของข้อสอบวัดทักษะการใช้ภาษาและทักษะการสื่อสาร 
  การพัฒนาศักยภาพเพ่ือการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 1 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรม พาโค่ เขาใหญ่            
บาย เดอะโบนันซ่า จังหวัดนครราชสีมา มีผลคะแนน Pre-test และ Post-test ดังตาราง 
 

ลำดับที่ 

คะแนน 
Pre-test 

(30 
คะแนน) 

คะแนน 
Post-test 

(30 
คะแนน) 

ส่วนต่างของ
คะแนน 

(คะแนน) 

1 14 27 13 
2 17 27 10 
3 6 18 12 
4 6 18 12 
5 10 27 17 
6 14 25 11 
7 4 22 18 
8 13 21 8 
9 8 13 5 

10 6 13 7 
11 8 13 5 
12 13 27 14 
13 17 26 9 

ลำดับที่ 

คะแนน 
Pre-test 

(30 
คะแนน) 

คะแนน 
Post-test 

(30 
คะแนน) 

ส่วนต่างของ
คะแนน 

(คะแนน) 

14 12 23 11 
15 7 18 11 
16 9 18 9 
17 14 19 5 
18 12 25 13 
19 16 29 13 
20 10 22 12 
21 10 23 13 
22 6 23 17 
23 10 11 1 
24 13 23 10 

ค่าเฉลี่ย 10.63 21.29 10.67 

  จากตาราง พบว่า ผู ้เข้าร่วมประชุม ครั ้งที่ 1 ทุกคน ทำคะแนน Pre-test ได้มากกว่า              
Post-test ร้อยละ 100 โดยผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที ่ ๗ มีช่วงห่างของคะแนน Pre-test และ Post-test             
มากที่สุด (18 คะแนน) และผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที่ 23 มีช่วงห่างของคะแนน Pre-test และ Post-test 
น้อยที่สุด (1 คะแนน) ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยของช่วงห่างของคะแนน Pre-test และ Post-test คือ 10.67 คะแนน  
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หน้า 28 จาก 32 

  การพัฒนาศักยภาพเพ่ือการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 2 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 25 - 28 มกราคม 2565 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส             
แวนด้าแกรนด์ จังหวัดนนทบุรี มีผลคะแนน Pre-test และ Post-test ดังตาราง 
 

ลำดับที่ 

คะแนน 
Pre-test 

(20 
คะแนน) 

คะแนน 
Post-test 

(20 
คะแนน) 

ส่วนต่างของ
คะแนน 

(คะแนน) 

1 14 27 4 
2 17 27 5 
3 6 18 5 
4 6 18 3 
5 10 27 3 
6 14 25 6 
7 4 22 2 
8 13 21 4 
9 8 13 8 

10 6 13 6 

ลำดับที่ 

คะแนน 
Pre-test 

(20 
คะแนน) 

คะแนน 
Post-test 

(20 
คะแนน) 

ส่วนต่างของ
คะแนน 

(คะแนน) 

11 8 13 4 
12 13 27 5 
13 17 26 7 
14 12 23 4 
15 7 18 7 
16 9 18 6 
17 14 19 7 
18 12 25 2 

ค่าเฉลี่ย 8.33 13.22 4.89 

  จากตาราง พบว่า ผู ้เข้าร่วมประชุม ครั ้งที่ 2 ทุกคน ทำคะแนน Pre-test ได้มากกว่า              
Post-test ร้อยละ 100 โดยผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที ่ 9 มีช่วงห่างของคะแนน Pre-test และ Post-test             
มากที่สุด (8 คะแนน) และผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที่ 7 และ 18 มีช่วงห่างของคะแนน Pre-test และ Post-
test น้อยที่สุด (2 คะแนน) ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยของช่วงห่างของคะแนน Pre-test และ Post-test คือ 4.89 คะแนน  

  ดังนั ้น จากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทั ้ง 2 ครั ้ง พบว่า บุคลากรที ่ได้ร ับการพัฒนา
สมรรถนะโดยมีค่าคะแนนสอบของข้อสอบวัดทักษะการใช้ภาษาและทักษะการสื่อสารเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 100 
ซึ่งเกินจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ รอ้ยละ 70 ขึน้ไป  

(2) ผลประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM รอบ 5 เดือนหลัง 

  ในการพัฒนาศักยภาพเพื่อการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ             
ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 มีผู้เข้าร่วมประชุมคนเดิมเข้าร่วมประชุม ทั้ง 2 ครั้ง จำนวน 7 คน ทำให้ยอดตอบ
ประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM มีจำนวนทั้งสิ ้น 35 คน รายละเอียดผลประเมินสมรรถนะ A2IM 
เฉพาะ AAM รอบ 5 เดือนแรก และ 5 เดือนหลัง ดังตาราง  
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หน้า 29 จาก 32 

ลำดับที่ 
คะแนน A2IM (AAM) 

รอบ 5 เดือนแรก (ร้อยละ) 
คะแนน A2IM (AAM) 

รอบ 5 เดือนหลัง (ร้อยละ) 
ส่วนต่างของคะแนน  

(ร้อยละ) 
1 80 80 0 
2 74 84 10 
3 62.86 80 17.14 
4 95.56 82.22 -13.34* 
5 60 70 10 
6 60 70 10 
7 80 91.11 11.11 
8 71.43 82.86 11.43 
9 80 88.57 8.57 

10 60 100 40 
11 62.86 71.43 8.57 
12 80 73.33 -6.67* 
13 71.11 80 8.89 
14 68.57 80 11.43 
15 80 80 0 
16 71.11 66.67 -4.44* 
17 71.43 77.14 5.71 
18 77.14 77.14 0 
19 48.89 66.67 17.78 
20 71.43 80 8.57 
21 94.23 82.22 -12.01* 
22 66.67 66.67 0 
23 48.57 94.29 45.72 
24 82.86 97.14 14.28 
25 84.44 82.22 -2.22* 
26 66.67 80 13.33 
27 80 68.57 -11.43* 
28 85.71 100 14.29 
29 86 90 4 
30 65.71 88.57 22.86 
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หน้า 30 จาก 32 

ลำดับที่ 
คะแนน A2IM (AAM) 

รอบ 5 เดือนแรก (ร้อยละ) 
คะแนน A2IM (AAM) 

รอบ 5 เดือนหลัง (ร้อยละ) 
ส่วนต่างของคะแนน  

(ร้อยละ) 
31 80 88.57 8.57 
32 85.71 91.43 5.72 
33 100 100 0 
34 82.86 85 2.14 
35 77.14 85 7.86 

ค่าเฉลี่ย 74.66 82.31 7.65 

 จากตาราง พบว่า ร้อยละ 82.86 (29 คน) ประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM ได้มากข้ึน 
และร้อยละ 17.14 (6 คน)* ประเมินตนเองสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM ได้น้อยลง ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทำให้ผล
คะแนนน้อยลง ได้แก่ ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ ไม่ได้ดำเนินการด้านต่างประเทศในระยะ 5 เดือนหลัง เป็นต้น 
สำหรับลำดับที่ 23 มีผลการประเมินพัฒนาสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM โดดเด่นที่สุด โดยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
45.72 ส่วนลำกับท่ี 1, 15, 18, 22 และ 33 มีผลคะแนนเท่าเดิม 

  ดังนั้น จากผลประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM พบว่า บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะโดยมีผลประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 82.86 ซึ่งเกินจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
คือ รอ้ยละ 70 ขึน้ไป  
 
4. ข้อเสนอแนะ 

ควรจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะด้านภาษาให้แก่บุคลากรกรมอนามัย โดยเฉพาะทักษะ
ด้านการเขียนซึ่งจะเห็นได้จากผลคะแนน Pre-test และ Post-test ที่คะแนนยังพัฒนาไม่ค่อยมากนัก  
 
5. ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ควรจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะด้านภาษาให้แก่บุคลากรกรมอนามัยอย่างทั่วถึง เพื่อให้
การดำเนินงานด้านต่างประเทศของกรมอนามัยมีประสิทธิภาพและเกิดความต่อเนื่อง และยังเป็นการยกระดับ
ความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถดำเนินงานด้านต่างปร ะเทศ                
เพ่ือรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย  
 
6. ปัญหาอุปสรรค 
 ผู้เข้าร่วมบางท่านยังไม่กล้าหรือมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ ทำให้เวลาจัดกิจกรรมที่ขออาสามัครจะ
เป็นไปได้ค่อนข้างยาก 
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หน้า 31 จาก 32 

อ้างอิง 
1. One page การจัดประชุมฯ ครั้งที่ 1 (Link)  
2. One page การจัดประชุมฯ ครั้งที่ 2 (Link) 
3. ข้อสอบวัดทักษะการใช้ภาษาและทักษะการสื่อสาร 1 (Post-test) (Link) 
4. ข้อสอบวัดทักษะการใช้ภาษาและทักษะการสื่อสาร 1 (Pre-test) (Link) 
5. ข้อสอบวัดทักษะการใช้ภาษาและทักษะการสื่อสาร 2 (Post-test) (Link) 
6. ข้อสอบวัดทักษะการใช้ภาษาและทักษะการสื่อสาร 2 (Pre-test) (Link) 
7. คู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 1.39 (SOP ตชว. 1.39) (Link) 
8. ตชว. 1.39(1): ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด, มาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ/

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด (Link) 
9. ตชว. 1.39(2): ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด, มาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ/

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด (Link) 
10. บันทึกแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯทำแบบประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM (Link) 
11. แบบประเมินความพึงพอใจของการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศ 

ครั้งที่ 1 (Link) 
12. แบบประเมินความพึงพอใจของการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศ 

ครั้งที ่2 (Link) 
13. แบบประเมินสมรรถนะ (Global Health Competency) (Link)  
14. แบบประเมินสมรรถนะ A2IM เฉพาะ AAM รอบ 5 เดือนหลัง (Link) 
15. ผลการประเมินสมรรถนะ Pre-test และ A2IM เฉพาะ AAM รอบ 5 เดือนแรก (Global Health 

Competency) (Link) 
16. ผลประเมินสมรรถนะ Post-test และ A2IM เฉพาะ AAM รอบ 5 เดือนหลัง (Global Health 

Competency Score) (Link)  
17. รายงานความคบืหน้าการเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเพ่ือการยกระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 1 (Link) 
18. รายงานความคืบหน้าการเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเพ่ือการยกระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 2 (Link) 
19. รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัด 1.39 ประจำเดือน เมษายน 2565 (Link) (Link) 
20. รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัด 1.39 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (Link)  
21. รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัด 1.39 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (Link) (Link) 
22. รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัด 1.39 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (Link)  
23. รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัด 1.39 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (Link) (Link) 
24. รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัด 1.39 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (Link) (Link)  
25. รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัด 1.39 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (Link) (Link) 
26. รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัด 1.39 ประจำเดือน มกราคม 2565 (Link) (Link) 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdla-oDpDHBtPsZgKH6VrjP6tNpXuV5MXFH7OKQVxas5M7wrA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO-UiRFUHcB_0h5Jd3ZrNUU93z_7GqEpPpKEWvQ3k9pH_Y0g/viewform
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https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/1.39%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%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%202.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report7_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%201.39%207%20%E0%B9%80%E0%B8%A1.%E0%B8%A2.%2065.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report5_2565.PDF
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%201.39%205%20%E0%B8%81.%E0%B8%9E.%2065.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%201.39%201%20%E0%B8%95.%E0%B8%84.%2064.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report3_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%201.39%203%20%E0%B8%98.%E0%B8%84.%2064.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report2_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%201.39%202%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A2.%2064.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report8_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%201.39%208%20%E0%B8%9E.%E0%B8%84.%2065.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report4_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%201.39%204%20%E0%B8%A1.%E0%B8%84.%2065.pdf
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27. รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัด 1.39 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (Link) (Link) 
28. รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัด 1.39 ประจำเดือน มีนาคม 2565 (Link) (Link) 
29. รายงานผลวิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัย (Link) 
30. รายงานสรุปผลการจัดประชุมฯ ครั้งที่ 1 (Link) 
31. รายงานสรุปผลการจัดประชุมฯ ครั้งที่ 2 (Link) 
32. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนแรก (Link) 
33. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพฯ (Link) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปโดย 
นางสาวมนสินี น้ำจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ค. 2565 
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https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report6_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%201.39%206%20%E0%B8%A1%E0%B8%B5.%E0%B8%84.%2065.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/1.39%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%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/1.39%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%94Eng1-2564.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/%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%20Eng%202%202564.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/1.39R1.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/1.39/1.39List-doh4.0.pdf
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สรุปและวิเคราะหผลการดำเนินงานตามแผนขับเคล่ือนการดำเนนิงาน  

ตัวช้ีวัด 1.40 ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย (รอบ 5 เดือนหลัง) 

ระดับท่ี 4  มีผลการดำเนนิงานตามแผน และมาตรการท่ีกำหนด (Output) 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนยความรวมมือระหวางประเทศไดดำเนินกิจกรรมตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดท่ี 1.40 ดังนี้ 

ลำดับ

ท่ี 
กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
เปาหมาย ผลผลิต หลักฐานประกอบ 

1 รวบรวมขอมูลเก่ียวกับงานดานตางประเทศของ 

กรมอนามัย นำมาวิเคราะหเพ่ือกำหนดมาตรการ 

และวางแผนขับเคลื่อน 

ต.ค. - พ.ย. 64 1 ครั้ง 1 ครั้ง ไดจัดทำสรุปผลการวิเคราะหขอมูลความรูเพ่ือ

กำหนดประเด็นความรู มาตรการ และแผน

ขับเคลื่อน (รายละเอียดตามตัวชี้วัดท่ี 1.40) 

2 รวบรวมขอตกลง เอกสารกรอบความรวมมือระหวาง

ประเทศจากหนวยงานตางๆ 

ธ.ค. 64 – ม.ค. 65 1 ครั้ง 1 ครั้ง - ไดรายงานความกาวหนาการดำเนินงานในท่ี

ประชุมศรป.ครั้งท่ี 4/2565 (ดูรายงานการประชุม)

- ไดจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะหขอมูล กรอบ

ความรวมมือระหวางประเทศตางจากหนวยงาน

ตางๆ (รายละเอียดตามตัวชี้วัดท่ี 1.40)

- สรุปกรอบความรวมมือระหวางประเทศดาน

สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของกรม

อนามัย (รายละเอียดตามตัวชี้วัดท่ี 1.40)

3 รวบรวม กำกับ ติดตามขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ

จากหนวยงานตางๆ ในท่ีประชุมคณะกรรมการความ

รวมมือดานตางประเทศ กรมอนามัย 

มี.ค., มิ.ย. 65 2 ครั้ง 2 ครั้ง - สรุปรายงานการประชุมประชุมคณะกรรมการ

ความรวมมือดานตางประเทศ กรมอนามัย ครั้งท่ี

1/65 (ดูรายงานการประชุม)

- สรุปรายงานการประชุมประชุมคณะกรรมการ
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เอกสารแนบ 4
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https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565
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ลำดับ

ท่ี 
กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
เปาหมาย ผลผลิต หลักฐานประกอบ 

ความรวมมือดานตางประเทศ กรมอนามัย ครั้งท่ี 

2/65 (ดูรายงานการประชุม) 

4 สื่อสาร ประชาสัมพันธวิธีการเขาถึงและใชงานระบบ

ฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศในท่ีประชุม

คณะกรรมการความรวมมือดานตางประเทศ กรมอนามัย 

มี.ค., มิ.ย. 65 2 ครั้ง 2 ครั้ง - สรุปรายงานการประชุมประชุมคณะกรรมการ

ความรวมมือดานตางประเทศ กรมอนามัย ครั้งท่ี 

1/65 (ดูรายงานการประชุม) 

- สรุปรายงานการประชุมประชุมคณะกรรมการ

ความรวมมือดานตางประเทศ กรมอนามัย ครั้ง

ท่ี 2/65 (ดูรายงานการประชุม) 

5 พัฒนาระบบฐานขอมูลและนำเขาขอมูลความรวมมือ

ระหวางประเทศ ท่ีสามารถนำไปใชสนับสนุนการทำงาน

ของบุคลากรภายในกรมอนามัย 

มี.ค. - ก.ค. 65 1 ระบบ 1 ระบบ ระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ 

6 จัดทำคูมือการใชงานระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวาง

ประเทศ 

มี.ค. - พ.ค. 65 1 ชุด 1 ชุด เอกสารคูมือการใชงานระบบฐานขอมูลความ

รวมมือระหวางประเทศ (ดูเอกสาร) 

7 รายงานการติดตามความคืบหนาการดำเนินงานตัวชี้วัดในท่ี

ประชุมประจำเดือนของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

พ.ย. 64 – ก.ค. 65 9 ครั้ง 9 ครั้ง ไดดำเนินการติดตามผลและรายงาน

ความกาวหนาการดำเนินงานในท่ีประชุม ศรป. 

ทุกเดือน รายละเอียดตามรายงานการประชุม 

- (ดูรายงานการประชุม พฤศจิกายน 64)  

- (ดูรายงานการประชุม ธันวาคม 64) 

- (ดูรายงานการประชุม มกราคม 65) 

- (ดูรายงานการประชุม กุมภาพันธ 65) 

- (ดูรายงานการประชุม มีนาคม 65) 
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ลำดับ

ท่ี 
กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
เปาหมาย ผลผลิต หลักฐานประกอบ 

- (ดูรายงานการประชุม เมษายน 65) 

- (ดูรายงานการประชุม พฤษภาคม 65) 

- (ดูรายงานการประชุม มิถุนายน 65) 

- (ดูรายงานการประชุม กรกฎาคม 65) 

8 การประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอความ

รวมมือระหวางประเทศ 

ก.ค. 65 1 ครั้ง 1 ครั้ง สรุปผลความพึงพอใจของผูใชงานฐานขอความ

รวมมือระหวางประเทศ (รายละเอียดตามตัวชี้วัด

ท่ี 1.40) 

9 สรุปและวิเคราะหผลผลิต (output) และผลลัพธ 

(outcome) ของการดำเนินงานตัวชี้วัดทุก 5 เดือน 

ก.พ., ก.ค. 65 2 ครั้ง 1 ครั้ง สรุปและวิเคราะหผลผลิต (output) และผลลัพธ 

(outcome) ของการดำเนินงานตัวชี้วัด  

- รอบ 5 เดือนแรก 

- รอบ 5 เดือนหลัง 
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รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ 

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

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศไดพัฒนาระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ และไดสื่อสาร 

ประชาสัมพันธวิธีการเขาถึงและใชงานระบบฐานขอมูล รวมถึงขอความรวมมือกลุมผูมีสวนไดสวนเสียหลัก คือ 

คณะกรรมการความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย ตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบ

ฐานขอมูลเพ่ือนำไปพัฒนาการดำเนินงาน 

ในการประเมินความความพึงพอใจของผูใชงานระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ ใชการ

วัดระดับความพึงพอใจ หรือระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ 

ระดบัคะแนนเปน  1  หมายถึง  พึงพอใจนอยท่ีสุด 

ระดบัคะแนนเปน  2  หมายถึง  พึงพอใจนอย 

ระดบัคะแนนเปน  3 หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง  

ระดบัคะแนนเปน  4 หมายถึง  พึงพอใจมาก 

ระดบัคะแนนเปน  5 หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 

และกำหนดระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเพ่ือการแปรผล ดังนี้ 

ระดบัคะแนนเปน  1.00 - 1.50  หมายถึง  พึงพอใจนอยท่ีสุด 

ระดบัคะแนนเปน  1.50 - 2.50  หมายถึง  พึงพอใจนอย 

ระดบัคะแนนเปน  2.51 - 3.50 หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 

ระดบัคะแนนเปน  3.51 - 4.50 หมายถึง  พึงพอใจมาก 

ระดบัคะแนนเปน  4.51 - 5.00  หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศขอสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลความรวมมือ

ระหวางประเทศ ดังนี้ 

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไปของผูรับบริการ 

เพศ จำนวนผูประเมิน 

ชาย 2 

หญิง 24 

 

อายุ จำนวนผูประเมิน 

ต่ำกวา 20 ป 0 

21-30 ป 4 

31-40 ป 14 

41-50 ป 4 

มากกวา 50 ป 4 
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สังกัดหนวยงาน จำนวนผูประเมิน 

สวนกลาง 26 

สวนภูมิภาค 0 

 

ตำแหนง จำนวนผูประเมิน 

ทันตแพทยชำนาญการ 1 

นักโภชนาการชำนาญการ 1 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 1 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 2 

นักวิชาการสาธารณสุข 1 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 4 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 5 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 2 

นักวิทยาศาสตรการแพทยชำนาญการ 1 

นักวิเทศสัมพันธ 2 

นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 3 

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 1 

นักสังคมสงเคราะหชำนาญการพิเศษ 1 

นายแพทยชำนาญการ 1 

 

หนวยงาน จำนวนผูประเมิน 

กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 2 

กองคลัง 1 

กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 3 

กองแผนงาน 1 

ศรป. 4 

สำนักทันตสาธารณสุข 1 

สำนักโภชนาการ 2 

สำนักสงเสริมสุขภาพ 2 

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 2 

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ 3 

สำนักอนามัยผูสูงอายุ 3 

สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม 2 
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วัตถุประสงคของการใชบริการระบบฐานขอมูล จำนวนผูประเมิน 

สืบคนขอมูล 3 

ใชในการวางแผน / ประกอบการตัดสินใจ / ประกอบการทำงานตามพันธกิจ 1 

สืบคนขอมูล, ใชในการวางแผน / ประกอบการตัดสินใจ / ประกอบการ

ทำงานตามพันธกิจ 

22 

 

สวนท่ี 2  ความพึงพอใจของการใชบริการระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของบุคลากรกรม

อนามัย 

ลำดั

บท่ี 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอย 

 

2 

นอย

ท่ีสุด 

1 

คาเฉลี่

ย 

รอยละ 

 ดานประสิทธิภาพและประโยชนของระบบ 

1 
การเขาถึงฐานขอมูลมีข้ันตอนท่ีงาย 

สะดวก รวดเร็ว 
17 9 0 0 0 4.65 93.1 

2 
ขอมูลท่ีใหบริการมีความถูกตอง

สมบูรณและครบถวน เช่ือถือได 
17 9 0 0 0 4.65 93.1 

3 ขอมูลท่ีใหบริการมีความทันสมัย 11 14 1 0 0 4.38 87.7 

4 
ขอมูลสามารถนำไปใชประโยชนได

ตามวัตถุประสงค 
17 9 0 0 0 4.65 93.1 

5 การจัดระบบขอมลูเปนหมวดหมู 18 8 0 0 0 4.69 93.8 

6 
สามารถคนหาขอมลูท่ีตองการไดใน

เวลาอันสั้น 
16 9 1 0 0 4.58 91.5 

7 สามารถเปนแหลงความรูได 21 4 1 0 0 4.77 95.4 

8 

ฐานขอมูลของศูนยความรวมมือ

ระหวางประเทศ ตรงตามความ

ตองการของผูใช 

14 12 0 0 0 4.54 90.8 

9 

ฐานขอมูลความรวมมือระหวาง

ประเทศเปนประโยชนตอการ

ดำเนินงาน 

22 4 0 0 0 4.85 96.9 

10 
หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม สามารถ

สอบถามจากผูรับผิดชอบได 
23 3 0 0 0 4.88 97.7 
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ลำดั

บท่ี 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอย 

 

2 

นอย

ท่ีสุด 

1 

คาเฉลี่

ย 

รอยละ 

ดานการออกแบบ  

1 
ความสวยงาม ความทันสมยั และ

นาสนใจของหนาโฮมเพจ 
23 3 0 0 0 4.88 97.7 

2 
การจัดวางรูปแบบในเว็บไชตงายตอ

การอานและการใชงาน 
15 11 0 0 0 4.58 91.5 

3 
ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร 

อานไดงายและสวยงาม 
23 3 0 0 0 4.88 97.7 

4 
ความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร 

และขอมลูตางๆ 
20 6 0 0 0 4.77 95.4 

 ดานการสนับสนุนและการใหบริการใชงาน  

1 
ผูดูแลระบบใหบริการและแกไข

ปญหารวดเร็ว 
22 4 0 0 0 4.85 96.9 

2 
การใหบริการดวยความสภุาพ และ

กิริยาทาทางท่ีเหมาะสม 
26 0 0 0 0 5.00 100.0 

3 
การรับฟงความคดิเห็นและ

ขอเสนอแนะจากผูใชบริการ 
24 2 0 0 0 4.92 98.5 

ผลคะแนนความพึงพอใจ 4.74 94.8 

ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด 

 

สวนท่ี 3  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

1. อยากใหมีกลไกที่ทำใหหนวยงานวิชาการสามารถสงขอมูลเขาระบบฐานขอมูลตางประเทศ  

หรือสามารถอัพโหลดขอมูลไดโดยตรง โดยให ศรป. เปนผูตรวจสอบกรองขอมูลกอนเผยแพร

ข้ึนระบบ เพ่ือใหฐานขอมูลอัพเดทมากข้ึน 

2. เปนระบบท่ีเขาถึงขอมูลไดดี 

 

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ 

 จากการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ พบวาผลคะแนน

อยูท่ี 4.74 คะแนน คิดเปนระดับความพึงพอใจ “มากท่ีสุด”  
อยางไรก็ตาม พบวาประเด็นที ่ไดคะแนนนอยที่สุด คือ “ขอมูลที ่ใหบริการมีความทันสมัย” ซ่ึง

สอดคลองกับขอเสนอแนะที่ผูตอบแบบสอบถามเสนอวาอยากใหมีกลไกที่ทำใหหนวยงานวิชาการสามารถ 

สงขอมูลเขาระบบฐานขอมูลตางประเทศ หรือสามารถอัพโหลดขอมูลไดโดยตรง โดยใหศูนยความรวมมือ
ระหวางประเทศเปนผูตรวจสอบกรองขอมูลกอนเผยแพรข้ึนระบบ เพ่ือใหฐานขอมูลมีความทันสมัยมากข้ึน  
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ระดับท่ี 5  สรุปบทเรียน และขอเสนอแนะ ในการจัดทำฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรม

อนามัย ท่ีเปนประโยชนตอการดำเนินงาน (Outcome) 

จากการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 1.40 ในรอบ 5 เดือนหลัง ศูนยความรวมมือ

ระหวางประเทศ มุงเนนการรวบรวม กำกับ ติดตามขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ และปรับปรุงระบบ

ฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ พรอมทั้งสื่อสาร ใหความรู ประชาสัมพันธวิธีการเขาถึงและใชงาน

ระบบฐานขอมูลผานทางชองทางตางๆ และมีผลลัพธตรงเปาหมายเปนสัดสวนตามระยะเวลา คือ มีฐานขอมูล

ความรวมมือระหวางประเทศท่ีมีจำนวนผลผลิตครอบตามท่ีกำหนดในแผนการขับเคลื่อน และรวบรวมขอมูลได

ครบท้ัง 3 ระดับ ไดแก ระดับโลก/พหุภาคี ระดับภูมิภาค  และระดับทวิภาคี ซ่ึงไดดำเนินการนำขอมูลเขาระบบ

ฐานขอมูลท่ีปรับปรุงใหมในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 พรอมท้ังจัดทำคูมือการใชงาน และสื่อสาร ประชาสัมพันธ

ถึงชองทางการเขาถึงเว็บไซตระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศผานการประชุมคณะกรรมการความ

รวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และไดจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการใชงาน

ระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศจากหนวยงานตางๆ เพื ่อจะนำไปพัฒนาปรับปรุงเพ่ิม

ประสิทธิภาพทางดานขอมูลและระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศใหตรงกับความตองการของ

ผูใชงานตอไป 

   
       https://cic-cooperation.anamai.moph.go.th/cooperation 

 

 

คูมือการใชงานระบบฐานขอมลูฯ 
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จากการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด 1.40 ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานขอมูลความรวมมือ

ระหวางประเทศของกรมอนามัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนหลัง ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ

สรุปปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด และแนวทางปรับปรุง

การดำเนินงานไดดังนี้ 

2.1 โอกาส/ปจจัยสนับสนุน 

- เครือขายคณะกรรมการดำเนินงานความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย ทำใหการ

ประสานงานเพื่อขอความอนุเคราะหขอมูลสามารถดำเนินการไดสะดวก รวดเร็ว และสามารถ

ติดตามขอมูลไดงาย 

2.2 ปญหา/อุปสรรค 

- ขณะนี้กรมอนามัยยังไมมีกำหนดระยะเวลา update ฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศท่ี

สม่ำเสมอ ขั้นตอนการดำเนินงานปจจุบัน คือ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศจะอัพโหลด

ขอมูลความรวมมือเมื่อไดรับแจงจากหนวยงานวิชาการ หรือเมื่อไดรับเอกสารความรวมมอืใหม 

ทำใหบางครั้งเกิดความลาชาในการนำขอมูลเขาสูระบบ หรือขอมูลความรวมมือบางรายการ

อาจตกหลนหากหนวยงานวิชาการไมไดแจงมายังศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

2.3 แนวทางปรับปรุงการดำเนินงาน 

- สื่อสาร ประชาสัมพันธวิธีการเขาถึงและใชงานระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ  

ทั้งในที่ประชุมคณะกรรมการความรวมมือดานตางประเทศ กรมอนามัย และชองทางอื่นๆ 

เพ่ือใหระบบฐานขอมูลเปนท่ีรูจักในวงกวาง และถูกนำไปใชประโยชนมากข้ึน 

- ขอมูลจากการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ 

พบวาประเด็นท่ีไดคะแนนนอยที่สุด คือ “ขอมูลที่ใหบริการมีความทันสมัย” ซึ่งสอดคลองกับ

ขอเสนอแนะที่ผูตอบแบบสอบถามเสนอวาอยากใหมีกลไกที่ทำใหหนวยงานวิชาการสามารถ 

สงขอมูลเขาระบบฐานขอมูลตางประเทศ หรือสามารถอัพโหลดขอมูลไดโดยตรง โดยให 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศเปนผูตรวจสอบกรองขอมูลกอนเผยแพรขึ้นระบบ เพื่อให

ฐานขอมูลมีความทันสมัยมากขึ้น จากคำแนะนำในขอนี้ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

รวมกับเครือขายดานตางประเทศ ควรสรางกลไก และกำหนดระยะเวลาในการนำขอมูลเขาสู

ระบบฐานขอมูลที่สม่ำเสมอ เชน ทุก 3 เดือน เพื่อใหฐานขอมูลเปนปจจุบัน มีประสิทธิภาพ 

และมีประโยชนตอผูใชงานอยางสูงสุด 
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รายงานติดตามผลการดำเนินงานตัวช้ีวัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565  

ผลการดำเนินงาน ตามแผนการขับเคล่ือนระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน 

ท่ี กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย 

(หนวยนับ) 

ระยะเวลา 

เริ่มตน – 

ส้ินสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

1 จ ั ด ท ำ ค ำ ส ั ่ ง แ ต  ง ตั้ ง

คณะกรรมการควบ คุ ม

ภายใน คณะกรรมการ

ติดตามประเมินผล 

1 ฉบับ ต.ค. 64 P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานเปน

ผ ู ตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน 

คณะกรรมการควบคุมภายในประจำ

หนวยงาน 

R : กำหนดขอตกลง แนวปฏิบัติ ขั้นตอน

การปฏิบัติงานรวมกันและถือปฏิบัติใน

หนวยงาน 

☑ ต.ค. 64 ดำเนินการแลว (รายละเอียดแนบ Link )

2 รายงานการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน

สิ ้นส ุดว ันที ่  30 กันยายน 

2564 

 (แบบติดตาม ปค. 5 สวน

งานยอยรอบ 12 เดือน)   

 (แบบ ปค.4 สวนงานยอย) 

-(แบบ ปค.5 สวนงานยอย 

-ตารางวิเคราะหความเสี่ยง/

แผนภูมิ

1 คร้ัง ต.ค. 64 P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานเปน

ผ ู ตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน 

คณะกรรมการควบคุมภายในประจำ

หนวยงาน 

A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การ

ควบคุมภายในและแผนบริหารความ

ตอเนื่อง (BCP) 

☑ ต.ค. 64 ดำเนินการแลว (รายละเอียดแนบ Link )
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ท่ี กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย 

(หนวยนับ) 

ระยะเวลา 

เริ่มตน – 

ส้ินสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

3 รายงานแบบติดตาม ปค. 

5 ส วนงานยอย สำหรับ

ระยะ เวลาดำ เน ิ น ง าน

สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565  

 

1 ครั้ง เม.ย. 65 

 

 

 

 

 

 

P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงาน

เป  น ผ ู  ต ร ว จสอบภ าย ในประจำ

หน วยงาน คณะกรรมการควบคุม

ภายในประจำหนวยงาน 

A: สื ่อสารเรื ่องการตรวจสอบภายใน 

การควบคุมภายในและแผนบริหาร

ความตอเนื่อง (BCP) 

กิจกรรมมีระยะเวลาดำเนินงานเม่ือสิ้นสุด 31 มีนาคม. 2565  

☑  เม.ย. 65 ดำเนินการแลว (รายละเอียดแนบ Link ) 

 

 

4 จ ั ด ท ำ ม า ต ร ฐ า น ก า ร

ปฏ ิบ ัต ิ งานการควบคุม

ภายใน SOP 

2 เรื่อง พ.ย. 64 และ 

มิ.ย. 65 

P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงาน

เป  น ผ ู  ต ร ว จสอบภ าย ในประจำ

หน วยงาน คณะกรรมการควบคุม

ภายในประจำหนวยงาน 

A: สื ่อสารเรื ่องการตรวจสอบภายใน 

การควบคุมภายในและแผนบริหาร

ความตอเนื่อง (BCP) 

B: พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน

ประจำหนวยงาน 

 

 

 

☑ พ.ย. 64 ดำเนินการแลว (รายละเอียดแนบ Link )  

    

☑ มิ.ย. 64 ดำเนินการแลว (รายละเอียดแนบ Link )  
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ท่ี กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย 

(หนวยนับ) 

ระยะเวลา 

เริ่มตน – 

ส้ินสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

5 พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐาน/

คูมือการปฏิบัติงาน SOP ท่ี

สอดคลองกับการประเมิน

ควบคุมภายใน และเผยแพร

ข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน 

2 เรื่อง ธ.ค.64 - ก.พ. 

65 และ มิ.ย. 

65 

P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงาน

เป  น ผ ู  ต ร ว จสอบภ าย ในประจำ

หน วยงาน คณะกรรมการควบคุม

ภายในประจำหนวยงาน 

A: สื ่อสารเรื ่องการตรวจสอบภายใน 

การควบคุมภายในและการบริหาร

ความเสี่ยง 

B พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน

ประจำหนวยงาน 

☑ ธ.ค. 64 ดำเนินการแลว เร่ือง คือพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP) กระบวนงาน

การเบิกจายงบประมาณ (ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละของการเบิกจาย

งบประมาณ) รายละเอียด แนบ Link  โดยกระบวนงานดังกลาว

ผานความเห็นชอบจากผู อำนวยการและบุคลากรในหนวยงาน

เรียบรอยแลว รายละเอียดตามรายงานการประชุมศรป. ครั้งที่ 

2/2565 เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 64 วาระที่ 5.1.2.3 ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอย

ละของการเบิกจายงบประมาณ Link และกระบวนงานดังกลาว

สอดคลองกับการประเมินผลการควบคุมภายในตามประเด็น (1) 

ภารกิจ โครงสรางของหนวยงาน (2) รายงานผลการประเมินการ

ควบคุมภายใน (3) ตารางวิเคราะหความเสี่ยงการควบคุมภายใน 

Link (4) รายงานผลการตรวจสอบภายใน หรือการแกไขตาม

ขอเสนอแนะ/ผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน /กลุมตรวจสอบ

ภายใน กรมอนามัย  / หนวยงานตรวจสอบภายนอก (สตง. ปปช. 

ปปท. คตป. ) Link   

☑ ก.พ. 65 ตามหนังสือกรมอนามัยที่ สธ 0903.02/ ว980 

ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2565 เรื ่อง แจงยกเลิกการใชงานระบบ

บริหารการเงินการคลัง (D-fins) หนวยงานจึงตองปรับปรุงแกไข

กระบวนงานการเบิกจายงบประมาณ ( SOP) ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละ

ของการเบิกจายงบประมาณ แกไขคร้ังที่ 1 มีผลบังคับใชเม่ือวันที่ 
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18 กุมภาพันธ 2565 โดยยกเลิกขั้นตอนกระบวนงานที่เกี่ยวกับ

ระบบ D-fins รายละเอียดในขอ 6 ข้ันตอนกระบวนงาน ขอ6.8  ขอ

6.9  และขอ 7 แผนภูมิการทำงาน ลำดับที ่ 17 และ 19 ซึ่ง

กระบวนงานดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากผูอำนวยการลงนาม 

พรอมเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงาน เรียบรอยแลว Link   

☑ มิ.ย. 65 ดาํเนินการแลว้ 

-กระบวนการผูต้รวจสอบภายในประจาํหน่วยงาน ตามหนังสือ

กลุ่มตรวจสอบภายใน สธ 0925.02/ว 575 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 

2564 เรื่องการรายงานผลการตรวจสอบภายในประจาํหน่วยงาน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน 

พัฒนาช่องทางการรายงานผลจากระบบ Google Forms เป็น

ระบบเว็บไซตก์ลุ่มตรวจสอบภายใน (ระบบผูต้รวจสอบภายใน

ประจาํหน่วยงาน)หน่วยงานจึงตอ้งปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการ

ดังกล่าว โดยผานความเห็นชอบจากผูอำนวยการลงนาม พรอม

เผยแพรบนเว็บไซตหนวยงาน เรียบรอยแลว Link    

-กระบวนการรายการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (งบ

รายจ่ายอ่ืน) [แกไ้ขครัง้ที่ 1] Link   

-กระบวนการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ประชุม 

สัมมนา และศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ของเจ้าหน้าที่กรม

อนามยั (แหลง่ทนุอ่ืนๆ) [แกไ้ขครัง้ที่ 2] Link   
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ท่ี กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย 

(หนวยนับ) 

ระยะเวลา 

เริ่มตน – 

ส้ินสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

6 รายงานสรุปผลการติดตาม

การดำเนินงานตัวชี้วัดตาม

คำ ร ั บ ร อ งฯ  ผ  า นก า ร

ประชุมประจำเดือนและ

น ำ ข ึ ้ น เ ว ็ บ ไ ซ ต  ข อ ง

หนวยงาน ภายในวันที่ 10 

ของเดือนถัดไป 

9 ครั้ง พ.ย.64 - ก.พ. 

65 และ มี.ค.-

ก.ค. 65 

P: สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงาน

เป  น ผ ู  ต ร ว จสอบภ าย ในประจำ

หน วยงาน คณะกรรมการควบคุม

ภายในประจำหนวยงาน 

A: สื ่อสารเรื ่องการตรวจสอบภายใน 

การควบคุมภายในและแผนบริหาร

ความตอเนื่อง (BCP) 

 

 

☑ ครั้งท่ี 1 พ.ย. 64 ดำเนินการแลว รายละเอียดตามรายงาน

การประชุม ศรป. ครั ้งที ่ 2/65 วันที ่ 29 พ.ย. 64 วาระท่ี 

5.1.2.1 ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน

และแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP) ดาวนโหลด 

☑ ครั้งท่ี 2 ธ.ค. 64 ดำเนินการแลว รายละเอียดตามรายงาน

การประชุม ศรป. ครั ้งที ่ 3/65 วันที ่ 29 ธ.ค. 64 วาระท่ี 

5.1.2.1 ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน

และแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP) ดาวนโหลด 

☑ ครั้งที่ 3 ม.ค.65 ดำเนินการแลว รายละเอียดตามรายงาน

การประชุม ศรป. ครั ้งที ่ 4/65 วันที ่ 31 ม.ค. 65 วาระท่ี 

5.1.2.1 ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน

และแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP) ดาวนโหลด 

☑ ครั้งที่ 4 ก.พ.65 ดำเนินการแลว รายละเอียดตามรายงาน

การประชุม ศรป. ครั ้งที ่ 5/65 วันที ่ 25 ก.พ.65 วาระท่ี 

5.1.2.1 ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน

และแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP) ดาวนโหลด 

☑ ครั้งที่ 5 มี.ค.65 ดำเนินการแลว รายละเอียดตามรายงาน

การประชุม ศรป. ครั ้งที ่ 6/65 วันที ่ 31 มี.ค.65 วาระท่ี 
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5.1.2.1 ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน

และแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP) ดาวนโหลด 

☑  ครั้งท่ี 6 เม.ย.65 ดำเนินการแลว รายละเอียดตามรายงาน

การประชุม ศรป. ครั ้งท่ี 7/65 วันท่ี 21 เม.ย.65 วาระท่ี 

5.1.2.1 ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน

และแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP) ดาวนโหลด 

☑  ครั้งท่ี 7 พ.ค.65 ดำเนินการแลว รายละเอียดตามรายงาน

การประชุม ศรป. ครั้งท่ี 8/65 วันท่ี 20 พ.ค.65 วาระท่ี 5.1.2.1 

ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและ

แผนบริหารความตอเนื่อง (BCP) ดาวนโหลด 

☑ ครั้งท่ี 8 มิ.ย.65 ดำเนินการแลว รายละเอียดตามรายงาน

การประชุม ศรป. ครั้งท่ี 9/65 วันท่ี 28 มิ.ย.65 วาระท่ี 5.1.2.1 

ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและ

แผนบริหารความตอเนื่อง (BCP) ดาวนโหลด 

☑ ครั้งท่ี 9 ก.ค.65 ดำเนินการแลว รายละเอียดตามรายงาน

การประชุม ศรป. ครั ้งท่ี 10/65 วันท่ี 27 ก.ค.65 วาระท่ี 

5.1.2.1 ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน

และแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP) ดาวนโหลด 
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ท่ี กิจกรรม / ข้ันตอน เปาหมาย 

(หนวยนับ) 

ระยะเวลา 

เริ่มตน – 

ส้ินสุด 

มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

7 สื่อสารใหความรูเกี ่ยวกับ

ควบคุมภายใน ผาน one 

page เขารวมประชุม/แจง

เวียน 

3 เรื่อง พ.ย.64 - ก.พ. 

65 และ เม.ย. 

65 

A: สื ่อสารเรื ่องการตรวจสอบภายใน 

การควบคุมภายในและการบริหาร

ความเสี่ยง 

B พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน

ประจำหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☑ ธ.ค. 64 ดำเนินการแลว จำนวน 1 เรื ่อง โดยสื่อสารให

ความรู ผ าน one page สรุปประชุมเช ิงปฏิบัต ิการ เร ื ่อง 

“แนวทางปฏ ิบ ัต ิตามกฎกระทรวง และหน ั งส ือ เว ียน

กรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง”ระหวางวันที่ 1 – 3 

ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม กรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ จังหวัด

นครราชส ีมาดาวน  โหลดและส ื ่อสารในเวท ีประชุม

ประจำเดือนของหนวยงาน ในการประชุม ศรป. ครั้งที่ 3/65 

วันท่ี 29 ธ.ค. 64 วาระท่ี 4.3  ดาวนโหลด 

☑ ม.ค.65 ดำเนินการแลว จำนวน 1 เรื ่อง โดยสื่อสารให

ความรู ผ าน one page สรุปรายงานการเขาร วมโครงการ

พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงานยุคใหมเพ่ือ

องคกรโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565ระหวางวันท่ี  

23-25 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมริเวอรตัน อัมพวา 

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ดาวนโหลด 
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☑ เม . ย . 65  โดยส ื ่ อสาร ให  ความร ู  ผ  านการประชุม

คณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามการ

ประเมินระบบควบคุมภายใน ครั ้งท่ี 1/2565 ในวันท่ี 28 

มีนาคม 2565 (รายละเอียดแนบ Link ) 

8 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการควบ คุ ม

ภายในประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

1 ครั้ง เม.ย. 65 A: สื ่อสารเรื ่องการตรวจสอบภายใน 

การควบคุมภายในและแผนบริหาร

ความตอเนื่อง (BCP) 

R: กำหนดข  อตกลง  แนวปฏ ิบ ั ติ  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานรวมกันและถือ

ปฏิบัติในหนวยงาน 

☑  เม.ย. 65 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุม

ภายในและคณะกรรมการติดตามการประเมินระบบควบคุม

ภายใน  คร ั ้ งท ี ่  1 /2565 ในว ันท ี ่  28  ม ีนาคม 2565                       

(รายละเอียดแนบ Link ) 
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สรุปผลการดำเนินงาน รอบ 5 เดือนหลัง ตัวช้ีวัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน 

จากตารางกิจกรรมตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน ขางตน พบวาในเดือนกรกฎาคม 2565 ไดดำเนินงานแลวเสร็จตามแผนท่ีวางไวครบทุกกิจกรรมแลว ไดแก 

1.จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตามประเมินผล 

2.รายงานการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 

     -(แบบติดตาม ปค. 5 สวนงานยอยรอบ 12 เดือน)   

     -(แบบ ปค.4 สวนงานยอย) 

     -(แบบ ปค.5 สวนงานยอย 

     -ตารางวิเคราะหความเสี่ยง/แผนภูมิ 

3.รายงานแบบติดตาม ปค. 5 สวนงานยอย สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 

4.จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน SOP 

5.พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐาน/คูมือการปฏิบัติงาน SOP ท่ีสอดคลองกับการประเมินควบคุมภายใน และเผยแพรข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน 

6.รายงานสรุปผลการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ผานการประชุมประจำเดือนและนำข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป 

7.สื่อสารใหความรูเก่ียวกับควบคุมภายใน ผาน one page เขารวมประชุม/แจงเวียน 

8.รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
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รายงานการตดิตามผลการขับเคลือ่นการด าเนนิงาน 

ตัวชีวั้ดที ่2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู ่น่าท างาน มชีวีติชวีา และเสรมิสรา้งคุณภาพชวีติ 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดอืนหลัง) 

ที ่ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา มาตรการ ประเด็นความรูท้ีใ่ห ้

ผูร้ับบรกิาร 

ผลการด าเนนิการ 

1 จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะท างานการ

พัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู่ น่า
ท างาน เสรมิสรา้งคุณภาพชวีติและ
ความสขุของคนท างาน (Healthy 

Workplace Happy for Life)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตัวชีวั้ด 2.2 

2 ครัง้ พ . ย .  64- 

ม.ีค.65 

Partnership มาตรการสรา้ง

การมสีว่นร่วมระหว่าง 
ผูบ้รหิารกรมอนามัย 
ผูอ้ านวยการ และบุคลากร

ศูนยค์วามร่วมมอืระหว่าง
ประเทศ 

เกณฑก์ารด าเนนิงาน การ
พัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู่ น่า
ท างาน เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติ
และความสขุของคนท างาน 

(Healthy Workplace Happy 
for Life) 

ครัง้ที ่1 คลิ๊กทีน่ี่
ครัง้ที ่2 คลิ๊กทีน่ี่

2 รวบรวม วเิคราะหส์ถานการณ์ เพือ่
จัดท ารายงานผลการวเิคราะหก์าร

พัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู่ น่า
ท างาน เสรมิสรา้งคุณภาพชวีติและ
ความสขุของคนท างาน (Healthy 

Workplace Happy for Life) 

2 ครัง้ พ . ย .  64 
และ ม.ิย.65 

Partnership 
Advocate มาตรการ

ขับเคลือ่นการด าเนนิงานฯ 

ผลคะแนนการด าเนนิการการ
พัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู่ น่า
ท างาน เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติ
และความสขุของคนท างาน 
(Healthy Workplace Happy 

for Life)  

 พ.ย.64 คลิ๊กทีน่ี ่
 ม.ีค.65 คลิ๊กทีน่ี่ 

3 จัดท ารายงานผลการวเิคราะห์

ผูร้ับบรกิาร ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

2 ครัง้ พ . ย .  6 4 

และ ม.ิย.65 

Partnership 

เกณฑก์ารด าเนินงาน การ
พัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู่ 

น่าท างาน ฯ 

 พ.ย.64 คลิ๊กทีน่ี ่
 ม.ีค.65 คลิ๊กทีน่ี่ 

4 จัดท า ท าเนียบผูร้ับบรกิาร ผูร้ับ ที่

สนับสนุนการด าเนนิงานสง่เสรมิ
สขุภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

2 ครัง้ พ . ย .  6 4 

และ ม.ิย.65 

Partnership  พ.ย.64 คลิ๊กทีน่ี ่
 ม.ีค.65 คลกิทีน่ี่ 

5. จัดท าแผนปฏบิัตกิาร การพัฒนา
สถานทีท่ างานน่าอยู่ น่าท างาน ฯ 

2 ครัง้ พ . ย . 6 4 
และ ม.ิย.65 

Partnership  พ.ย.64 คลิ๊กทีน่ี่ 

 ม.ีค.65 คลิ๊กทีน่ี่ 

6 จัดท ามาตรฐานการปฏบิัตงิาน SOP 
ตัวชีวั้ดที ่2.2  

1 ฉบับ 1- 30 พ.ย.
64

Regulation and Legislation  คลิ๊กทีน่ี่
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เอกสารแนบ 6

https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report6_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report6_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2._1.1_analysis%20results.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2._1.1_analysis%20results.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report6_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report6_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2._1.2_client%20Analysis.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2._1.2_client%20Analysis.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2_1.2_Analysis_User_R2.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2_1.2_Analysis_User_R2.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2._1.3_service%20recipient%20office.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2._1.3_service%20recipient%20office.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2_1.3_User_C-SH_R2.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2_1.3_User_C-SH_R2.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report6_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report6_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2_SOP.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2_SOP.pdf


ที ่ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา มาตรการ ประเด็นความรูท้ีใ่ห ้
ผูร้ับบรกิาร 

ผลการด าเนนิการ 

7 สือ่สาร มาตรฐานการปฏบิัตงิาน 
SOP ตัวชีวั้ดที ่2.2  ผ่านเวทกีาร
ประชมุประจ าเดอืนของหน่วยงาน  

1 ครัง้ 1- 30 พ.ย. 
64 

Partnership 
Advocate 
Build Capacity มาตรการ 

สือ่สารความรู ้แนวปฏบิัตเิพือ่
สรา้งความ เขา้ใจแกบุ่คลากร 

  คลิ๊กทีน่ี่ 

8 กจิกรรม Big Cleaning Day ของ
หน่วยงาน การจัดสิง่แวดลอ้มใหน่้า
อยู่ น่าท างาน เอือ้ต่อการมสีขุภาพด ี

2 ครัง้ พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 
 

เกณฑก์ารด าเนินงาน การ
พัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู่ 
น่าท างาน ฯ 

 ม.ค.65 คลิ๊กทีน่ี่ 

 ม.ิย.65  

9 กจิกรรมการตรวจสขุภาพประจ าปี 
(ภายใน ม.ิย.65) 

13 คน พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

  ด าเนนิการแลว้ 

10 กจิกรรมการวัดดัชนีมวลกาย(BMI) 13 คน พ.ย .64  – 

ก.ค.65 

Advocate 

Partnership 

 ด าเนนิการแลว้ ม.ค.65 
 คลิ๊กทีน่ี่ 

11 การสนับสนุนใหบุ้คลากรเขา้ร่วม

กจิกรรมทางกายทุกรูปแบบ 

13 คน พ.ย .64  – 

ก.ค.65 

Advocate 

Partnership 

 ด าเนนิการแลว้ 
 คลิ๊กทีน่ี่ 

12 การสนับสนุนใหบุ้คลากรมคีวามรู ้
ทางโภชนาการ 

1 ครัง้ พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

สือ่ประชาสมัพันธส์ านัก
โภชนาการ 

ด าเนนิการแลว้ 
คลิ๊กทีน่ี่ 

13 การตอบแบบประเมนิภาวะสขุภาพ
บุคลากรกรมอนามัย(ภาคผนวก ง) 

11 คน พ.ย.64 Partnership  ด าเนนิการแลว้ พ.ย.64 
คลิ๊กทีน่ี่ 

14 การตอบแบบประเมนิคุณภาพชวีติ
การท างานของบุคลากรกรมอนามัย 

10 คน ม.ค.65 Partnership  ด าเนนิการแลว้ ม.ค.65 
คลิ๊กทีน่ี่ 

15 ผลการประเมนิตามเกณฑก์าร
ประเมนิตามนโยบาย HWP.ระดับด ี

1 ครัง้ ธ .ค . 64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

เกณฑก์ารด าเนินงาน HWP. 
 

 คลิ๊กทีน่ี่ 

16 ผลการประเมนิตามเกณฑก์าร
ประเมนิตามนโยบาย 5ส  

2 ครัง้ ธ .ค . 64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
Partnership 

เกณฑก์ารด าเนินงาน 5ส  5เดอืนแรก คลิ๊กทีน่ี่ 

 5เดอืนหลัง 

17 รายงานผลการตดิตามการ
ด าเนนิงานตัวชีวั้ด ตามค ารับรองฯ 
ผ่านการประชมุประจ าเดอืนของ

หน่วยงานและน าขึน้เว็บไซตข์อง
หน่วยงาน ภายในวันที ่10 ของ
เดอืนถัดไป (แนบแบบรายงานผล

การขับเคลือ่นการด าเนนิงานตาม
แผน) 
 

8 ครัง้ พ.ย .64  – 
ก.ค.65 

Advocate 
 

เกณฑก์ารด าเนินงาน การ
พัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู่ 
น่าท างาน ฯ 

 พ.ย.64 คลิ๊กทีน่ี่ 

 ธ.ค.64 คลิ๊กทีน่ี่ 
 ม.ค.65 คลิ๊กทีน่ี่ 

 ก.พ.65 คลิ๊กทีน่ี่ 
 ม.ีค.65 คลิ๊กทีน่ี่ 

 เม.ย.65 คลิ๊กทีน่ี่ 
 พ.ค.65 คลิ๊กทีน่ี่ 

 ม.ิย.65 คลิ๊กทีน่ี่ 

 ก.ค.65 คลิ๊กทีน่ี่  
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https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2Output-4.2-HWP.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2Output-4.1-5S.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2Output-4.1-5S.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report2_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report2_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report3_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report3_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report4_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report4_2565.pdf
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https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report6_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2._3.2_0465.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2._3.2_0465.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2._3.2_0565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2._3.2_0565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2._3.2_0665.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2._3.2_0665.pdf


ที ่ กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา มาตรการ ประเด็นความรูท้ีใ่ห ้
ผูร้ับบรกิาร 

ผลการด าเนนิการ 

18 การวเิคราะหผ์ลการตอบแบบ
ประเมนิภาวะสขุภาพบุคลากรกรม
อนามัย (ภาคผนวก ง) 

1 ฉบับ 1-31 ม.ีค.
65 

Partnership 

เกณฑก์ารด าเนินงาน การ

พัฒนาสถานทีท่ างานน่าอยู่ 
น่าท างาน ฯ 

 คลิ๊กทีน่ี่  

 

19 การวเิคราะหผ์ลการตอบแบบ
ประเมนิคุณภาพชวีติการท างานของ

บุคลากรกรมอนามัย 

1 ฉบับ 1-31 ม.ีค.
65 

Partnership  คลิ๊กทีน่ี่ 

20 ทบทวนมาตรฐานการปฏบิัตงิาน 
SOP ตัวชีวั้ดที ่2.2  

1 ฉบับ 1- 31 ม.ีค. 
65 

Regulation and Legislation   คลิ๊กทีน่ี่ 

21 กจิกรรมใหค้วามรูด้า้นสขุภาพ
อนามัยสิง่แวดลอ้มและความสมดุล
ในชวีติการท างาน  

2 เรือ่ง ม.ีค. – ม.ิย.
65 

Advocate  คลิ๊กทีน่ี่  

 คลิ๊กทีน่ี่  

 

22 วเิคราะหก์ารประเมนิประสทิธผิลการ
ด าเนนิกจิกรรม (Healthy 

Workplace Happy for Life)ใน
ระดับดมีาก2กจิกรรม 

1 ฉบับ ม.ิย.65 Advocate  ด าเนนิการแลว้ 

23 สรุปผลลัพธ ์รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของ

บุคลากรทีม่ ีBMI ปกต ิ

1 ฉบับ ม.ิย.65 Advocate  ด าเนนิการแลว้ 
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https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2_1.1%20Analysis_R2.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2_1.1%20Analysis_R2.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2_1.1%20Analysis_R2.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2_1.1%20Analysis_R2.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2_3.3_SOP_R2.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_2/2.2_3.3_SOP_R2.pdf
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https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers/download?id=94699&mid=30633&mkey=m_document&lang=th&did=29387
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tiwawan.s
Typewriter
ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ   



คะแนนการประเมินสถานท่ีท างานน่าอยู่น่าท างาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และคะแนน 5 ส

ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 5 เดือนหลัง) หน่วยงานส่วนกลาง

ระดับพ้ืนฐาน

(5)

ระดับดี

(2)

ระดับดีมาก

(9)

ระดับ

ดีเย่ียม

(1)

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 41.95 5.00 10.95 12.00 9.00 5.00 2.00 9.00 1.00 53.95

มีชีวิตชีวาและสมดุลชีวิต รวม

HWP

(54)

หน่วยงาน เกณฑ์

5ส.

(42)

เกณฑ์ประเมินสถานท่ีท างานน่าอยู่น่าท างานฯ

สนับสนุน

ขององค์กร

(5)

สะอาด

(11)

ปลอดภัย

(12)

ส่ิงแวดล้อมดี

(9)

75



หลักฐาน Output 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

สรุปหลักฐานแสดงผลผา่นเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย Healthy Workplace Happy for Life  
ระดับดีมาก โดยมีคา่คะแนนวัดผลผลิต การพัฒนาสถานท่ีทำงานนา่อยู่ น่าทำงาน มชีีวิตชีวา และเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิต 
 
1. ตารางการคา่คะแนนวัดผลผลติ เกณฑป์ระเมนิ Healthy Workplace Happy for Life 
 

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

จำนวน 
(ข้อ) 

5 6 7 8 9 

 
2. คะแนนท่ีได้รับ 
    การดำเนินงานในรอบ 5 เดือนหลังของปี 2565 ในระดับดีมาก หน่วยงานได้ผลการประเมินอยู่ที่ = 9 คะแนน 
 
3. การเปรยีบเทียบข้อมูล 

1. เมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนกับตารางในข้อ 1 ทำให้ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ มีคะแนนตาม
ตารางในข้อ 1  รอบ 5 เดือนหลัง = 0.5 คะแนน  (ดังหลักฐานในภาคผนวก 1) 
 
4. สรุป  

ในรอบ 5 เดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ มีการดำเนินงาน 
Healthy Workplace Happy for Life การพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู ่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต ในระดับดีมาก ได้ผลการประเมินอยู่ที่ 9 คะแนน  และเมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนวัดผลผลิตตาม
ตารางจากข้อ1 หน่วยงานจะได้คะแนน Output ผลผลิต ในระดับที่ 4.1 เกณฑ์ประเมิน Healthy Workplace 
Happy for Life การพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ในระดับดีมาก 
= 0.5 คะแนน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม การตอบหลักฐาน Output 4.1 
(ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต) 
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ภาคผนวก 1 
คะแนนการประเมินสถานท่ีทำงานนา่อยู่ นา่ทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรา้งคุณภาพชีวิต ในระดบัดีมาก

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  
(รอบ 5 เดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

รอบ 5 เดือนหลัง 2565 
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หลักฐาน Output 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

สรุปหลักฐานแสดงผลร้อยละบุคลากรในหน่วยงานได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี 
 
1. ตารางการคา่คะแนนวัดผลผลติ ร้อยละบุคลากรในหนว่ยงานได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี 
 

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

ร้อยละ 76-80.99 81-85.99 86-90.99 91-95.99 96-100 

 
 
2. คะแนนท่ีได้รับ 
        การเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ของหน่วยงานคิดเป็นร้อยละ 100  
บุคลากร ศรป.ทั้งหมดจำนวน 13 คน เป็นข้าราชการจำนวน 7 คน พนักงานราชการ จำนวน 5 คน และจ้างเหมา
บริการ จำนวน 1 คน ดังนัน้ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศจะมีผู้เข้ารับบริการสุขภาพตามสิทธิ จำนวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
3. การเปรยีบเทียบข้อมูล 

เมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนกับตารางในข้อ 1 ทำให้ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ มีคะแนน  = 0.5 
คะแนน  (ดังหลักฐานในภาคผนวก 1) 
 
 
4. สรุป  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ มีการดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบค่า
คะแนนวัดผลผลิตตามตารางจากข้อ1 หน่วยงานจะได้คะแนน Output ผลผลิต ในระดับที่ 4.2 ระดับความสำเร็จ
ของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต = 0.5 คะแนน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม การตอบหลักฐาน Output 4.2 
(ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต) 
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ภาคผนวก 1 
ร้อยละบุคลากรในหน่วยงานได้รบัการตรวจสขุภาพประจำปี พ.ศ.2565 

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  
 
กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

หน่วยงานมีการสนบัสนุนให้บุคลากรเข้ารบับริการตรวจสุขภาพประจำปีและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของ
ตนเอง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานฯ กรมอนามัย ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 18 พ.ค.
65 ได้มีมติให้เฉพาะ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจา้งประจำ เข้ารบับริการตรวจสุขภาพประจำปี
ตามสิทธิ  

บุคลากร ศรป.ทั้งหมดจำนวน 13 คน เป็นข้าราชการจำนวน 7 คน พนักงานราชการ จำนวน 5 คน และ
จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 คน  ดังนั้น ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ มีผู้เข้ารับบริการสุขภาพตาม
สิทธิ จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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หลักฐาน Outcome 

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
สรุปวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลการดำเนินกิจกรรม Healthy Workplace Happy for life  

ระดับดีเยี่ยม 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป  

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย Healthy Workplace Happy for 
life ในระดับดีเยี่ยม โดยมีการวัดและวิเคราะห์ผลกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ (กิจกรรมในระดับดีมาก อย่างน้อย 2 
กิจกรรม) 

 กิจกรรมท่ีสามารถนำไปสู่การเสริมสร้างหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับดีมาก  ได้แก่   
(1) กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร (กิจกรรมทางกาย/ออกกำลังกาย)  
(2) กิจกรรมการประเมินภาวะโภชนาการ (ใช้ค่าดัชนีมวลกายและวัดรอบเอว)  

โดยทั้ง 2 กิจกรรมได้นำไปสู่การเสริมสร้าง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมุ่งให้เกิดการเรียนรู้ด้านสุขภาพที่
ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ คือ จัดให้ความรู้ด้านออฟฟิศซินโดรม และการให้ความรู้ด้านโภชนาการ( IF) 
เจตคติ คือ บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในกิจกรรม ด้วยความเต็มใจและมีความสุข ทักษะ คือ หลังจากที่
บุคลากรได้รับความรู้จากทั้ง 2 กิจกรรมนั้นแล้ว สามารถนำความรู้ที่ได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้เกิด
พฤติกรรมที่ดีในการส่งเสริมสุขภาพทั้งในด้านการเลือกรับประทานอาหาร และการออกกำลังกาย   
 
ส่วนที่ 2 ผลเปรียบเทียบ (C- Comparisons) ก่อน และหลังการจัดกิจกรรม ที่แสดงถึงประสิทธิผลของการ
ดำเนินงาน และมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาในโอกาสต่อไป 
 

1. กิจกรรมการประเมินผลภาวะโภชนาการ  
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การเปรียบเทยีบผลการประเมนิภาวะโภชนาการ 
ก่อน-หลัง

ก่อนขา้รว่มกิจกรรม หลงัเขา้รว่มกิจกรรม

แบบฟอร์ม การตอบหลักฐาน Outcome HWP.ระดับดีเยี่ยม 5.1 
(ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต) 

 

83



 
 

หน้า | 2  
 

จากตาราง เปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการประเมินภาวะโภชนาการพบว่าบคุลากรที่มีผล
การประเมินที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ เดิมมีจำนวน 5 คน และปัจจุบันมีเพิ่มข้ึนจำนวน 1 คน รวมเป็น 6 คน (5+1) คิด
เป็นร้อยละ 4.48 ((ร้อยละของบุคลากรที่มี BMI ปกติรอบ 5 เดือนหลัง  46.15 = 6 คน x100/13 ) – (ร้อยละของ
บุคลากรที่มี BMI ปกติรอบ 5 เดือนแรก  41.67 = 5x100/12 ))  

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย : ผู้บริหาร สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง ทุกๆปี เพื่อ

สุขภาพและสมดุลชีวิต 
 
 
 

2. การประเมินผลการประเมินประสิทธิผล กิจกรรมทางกาย/ออกกำลังกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
จากภาพ เป็นการเปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย (ก้าวท้าใจระหว่าง Season 3 

กับ Season 4)  พบว่าบุคลากร มีผลแต้มสุขภาพที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 69  ของบุคลากร จำนวน 13 คน ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าบุคลากรให้ความสำคัญและมีความสนใจต่อกิจกรรมทางกาย/ออกกำลังกาย จึงทำให้มีผลการดำเนิน
กิจกรรมออกกำลังกายลงในระบบ ก้าวท้าใจ อีกทั้งผู้บริหารมีการสร้างแรงจูงใจในการทำกิจกรรมโดยมีการมอบ
รางวัลให้กับผู้ที่มีผล แต้มสุขภาพมากที่สุดลำดับที่ 1 ใน ก้าวท้าใจ Season 4 เพิ่มเข้ามา ซึ่งเป็นการเพิ่มแรงจูงใจ
ให้กับบุคลากรในการใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย : ผู้บริหาร สนับสนุนและส่งเสรมิให้มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง ทุกๆปี และมีการ

มอบรางวัลเพื่อจูงใจให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทางกายต่างๆ ได้ดีข้ึน 
 
 
 
 
 

69%

23%

8%

จ านวนคน

แตม้สขุภาพท่ีเพิ่มขึน้

แตม้สขุภาพท่ีลดลง

แตม้สขุภาพท่ีคงท่ี
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ส่วนท่ี 3 การประเมินการมีส่วนร่วมและประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ท้ัง 2 กิจกรรม 
จำนวนบุคลากรทั้งหมด จำนวน 13 คน แบ่งเป็น เพศชาย จำนวน 2 คน และเพศหญิง จำนวน 11 คน 
 
ผลการประเมินการมีส่วนร่วมและประเมินความพึงพอใจ 

 
จากภาพพบว่าการประเมินผลการมีส ่วนร ่วมและประเม ินความพึงพอใจต ่อกิจกรรมดังกล ่ าว  

สรุปตามเกณฑ์ได้ดังนี้ 
1) กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที ่ส ุด คิดเป็น  

ร้อยละ 100 
2) การประเมินภาวะโภชนาการโดยการช่ังน้ำหนัก วัดรอบเอว เพื่อเป็นการเฝ้าระวังปัญหาด้านสุขภาพที่

อาจจะเกิดข้ึน มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 100 
3) บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 100 
4) บุคลากรได้รับความรู้/ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำไปปรับใช้ได้มีระดับความพึงพอใจใน

ระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 100 
5) กิจกรรมดังกล่าวจะนำไปสู่การมีพฤติกรรมที่ดีต่อบุคลากรมากน้อยเพียงใด มีระดับความพึงพอใจใน

ระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 69.23  
6) หน่วยงานมีการบริหารจัดบริการสิ่งอำนวยความสะดวก เช่นน้ำดื่ม พื้นที่พักผ่อน หรือมุมพักผ่อน 

อุปกรณ์ออกกำลังกาย เพื่อลดความเครียดจากการทำงาน มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ 92.31    

ดังนั้น จากผลการประเมินดังกล่าว สรุปได้ว่า บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมากที่สุด ร้อยละ 
100 และได้รับความรู้/ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันในระดบัมาก
ท่ีสุดถึงร้อยละ 100  

 
จัดทำโดย : คณะทำงานการพัฒนาสถานทีท่ำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคณุภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy 

for Life) 
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หน้า | 4  
 

ความรู้ท่ีนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ 

1.แบบประเมินภาวะสุขภาพ (พัฒนาโดยสำนักส่งเสริมสุขภาพ) 

2.สื่อประชาสัมพันธ์สำนักโภชนาการ 
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 หลักฐาน Outcome 

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
สรุปข้อมูลร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของบุคลากรท่ีมี BMI ปกต ิ

 
1. ตารางการให้คะแนน ร้อยละท่ีเพ่ิมขึน้ของบุคลากรท่ีมี BMI ปกต ิ
 

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละ 0.5 - 0.59 0.6 - 0.79 0.8 - 0.99 1-1.99 2 ข้ึนไป  

 
2. วิธีการคำนวณ  
    ร้อยละทีเ่พิ่มข้ึนของบุคลากรที่มี BMI ปกติ = ร้อยละของบุคลากรทีม่ี BMI ปกตริอบ 5 เดือนแรกของปี 2565  ลบด้วย 
ร้อยละของบุคลากรที่ม ีBMI ปกติรอบ 5 เดือนหลังของปี 2565  
 
3. การเปรยีบเทียบเทียบข้อมลู 

1. ข้อมูลดัชนีมวลกายบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ รอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2565 พบว่า บุคลากร
ที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (BMI 18.50–22.99) คิดเป็นร้อยละ 41.67 (ดังหลักฐานในภาคผนวก 1) 

2. ข้อมูลดัชนีมวลกายบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ รอบ 5 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2565 พบว่า บุคลากร
ที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (BMI 18.50–22.99) คิดเป็นร้อยละ 46.15 (ดังหลักฐานในภาคผนวก 1) 
 
 

  
 
4. สรุป  

ในรอบ 5 เดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บุคลากร ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 
เพ่ิมขึ้น จากรอบ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้คะแนน 0.5 เมื่อเทียบกับตารางในข้อที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของบุคลากรที่มี BMI ปกติ  = ร้อยละ 4.48 

     

แบบฟอร์ม การตอบหลักฐาน Outcome 5.2 
(ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต) 
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ภาคผนวก 1 
ข้อมูลดัชนีมวลกายของบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  

(รอบ 5 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธ.ค.64 

 

 
 
 

 จากข้อมูลดัชนีมวลกายของบุคลากร ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 รอบ 5 เดือนแรก 
พ.ศ.2565 แสดงให้เห็นว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีภาวะ BMI ที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ (18.50-22.90) คิดเป็นร้อยละ 41.67 และ บุคลากร
ที่มีภาวะ BMI น้ำหนักเกิน (23.00-24.90) กับภาวะ BMI อ้วน (25.00-29.90) มีจำนวน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 25  
 ทั้งนี้บุคลากรที่มีภาวะน้ำหนักเกิน สามารถจำแนกได้ 2 ระดบั ดังนี้ 
1.น้ำหนักเกิน (ค่าดัชนีมวลกาย 23.00-24.90) ร้อยละ 25 
2.อ้วน         (ค่าดัชนีมวลกาย 23.00-24.90) ร้อยละ 25 
 สรุป ข้อมูลบุดัชนีมวลกายบุคลากรศูนย์ความร่วมมอืระหว่างประเทศ รอบ 5 เดือนแรก ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 พบว่า บุคลากรที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (18.50-22.90) คิดเป็นร้อยละ 41.67    
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ดัชนีมวลกาย รอบ 5 เดือนแรก พ.ศ.2565
รอ้ยละ
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ภาคผนวก 2 
ข้อมูลดัชนีมวลกายของบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  

(รอบ 5 เดือนหลัง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย.65 

 

 
 

จากข้อมูลดัชนีมวลกายของบุคลากร ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2565 รอบ 5 เดือนหลัง พ.ศ.2565 
แสดงให้เห็นว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีภาวะ BMI ที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ (18.50-22.90) คิดเป็นร้อยละ 46.15 ,บุคลากรที่มีภาวะ BMI 
น้ำหนักเกิน (23.00-24.90) คิดเป็นร้อยละ 15.38 ,ภาวะ BMI อ้วน (25.00-29.90) คิดเป็นร้อยละ 30.76 และบุคลากรที่มีภาวะ 
BMI ผอม (<18.50) คิดเป็นร้อยละ 7.69    
 ทั้งนี้บุคลากรที่มีภาวะน้ำหนักเกินสามารถจำแนกได้ 2 ระดับ ดังนี้ 
1.น้ำหนักเกิน (ค่าดัชนีมวลกาย 23.00-24.90) ร้อยละ 15.38 
2.อ้วน         (ค่าดัชนีมวลกาย 23.00-24.90) ร้อยละ 30.76 
 สรุป ข้อมูลบุดัชนีมวลกายบุคลากรศูนย์ความร่วมมอืระหว่างประเทศ รอบ 5 เดือนหลัง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2565 
พบว่า บุคลากรที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (18.50-22.90) คิดเป็นร้อยละ 46.15    
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ดัชนีมวลกาย รอบ 5 เดือนหลัง พ.ศ.2565รอ้ยละ
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ภาคผนวก 3 
ข้อมูลเปรยีบเทียบดชันีมวลกายของบุคลากรศูนย์ความรว่มมือระหว่างประเทศ  

(รอบ 5 เดือนแรก และ 5 เดือนหลัง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 65 

 

 
 

จากตาราง เปรียบเทียบรอบ 5 เดือนแรกและรอบ 5 เดือนหลัง ปี 2565 พบว่าบุคลากรที่มีผลการประเมนิที่อยู่ในเกณฑ์
ปกติ เดิมมีจำนวน 5 คน และปัจจุบันมีเพิ่มข้ึนจำนวน 1 คน รวมเป็น 6 คน (5+1) คิดเป็นร้อยละ 4.48 ((ร้อยละของบุคลากรทีม่ี 
BMI ปกติรอบ 5 เดือนหลัง  46.15 = 6 คน x100/13 ) – (ร้อยละของบุคลากรที ่มี BMI ปกติรอบ 5 เดือนแรก  41.67 = 
5x100/12 ))  
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แสดงข้อมูลเปรียบเทียบดัชนีมวลกาย BMI
รอบ 5 เดือนแรก - 5 เดือนหลัง ปี 2565 

(C- Comparisons) 

รอบ 5 เดือนแรก มีจ ำนวนคน 12 รอบ 5 เดือนหลงั มีจ ำนวนคน 13
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ข้อมูลดัชนีมวลกายของบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 

ลำดับ ชื่อ - สกุล 
อายุ (ปี) 

ส่วนสูง
(ซม.) 

รอบ 5 เดือนแรก ปี 2565 
(ข้อมูล ณ ธันวาคม วัน/เดือน/ปี) 

รอบ 5 เดือนหลัง ปี 2565 
(ข้อมูล ณ มิถุนายน วนั/เดือน/ปี) 

หมายเหตุ 

น้ำหนัก BMI แปลผล น้ำหนัก BMI แปลผล  
1 น.ส.นัยนา ใช้เทียมวงศ์ 57 152 51.8 22.4 ปกติ 51.5 22.29 ปกติ  

2 น.ส.ปิ่นอนงค์ เครือซ้า 46 163 52 19.6 ปกติ 50 18.82 ปกติ  

3 นายพศิน พิริยหะพันธุ์ 36 173 78 26.1 อ้วน 78 26.06 อ้วน  

4 น.ส.สมฤทัย คันธิวงศ์ 30 161 61.1 23.6 น้ำหนักเกิน 58.5 22.57 ปกติ  
5 น.ส.มนสิน ีน้ำจันทร์ 30 160 64.5 25.2 น้ำหนักเกิน 63 24.61 น้ำหนักเกิน  
6 น.ส.สมประสงค์ ภาผล 37 155 52.1 21.7 ปกติ 53 22.06 ปกติ  
7 น.ส.พัทธนันท์ วังเสนา 37 160 65.1 25.4 อ้วน 65 25.39 อ้วน  
8 น.ส.เปรมรัตนา วัชโรทัย 30 160 65 25.4 อ้วน 65 25.39 อ้วน  
9 น.ส.ศิรินันต์ ทุนทรัพย์ 27 160 48.6 19.2 ปกติ 49.6 19.62 ปกติ  
10 น.ส.จิราภรณ์ สุ่มติ๊บ 37 150 54.3 24.1 น้ำหนักเกิน 51 22.67 ปกติ  
11 นายรังสรรค์ พันธ์จบสิงห์ 55 165 70.3 25.8 อ้วน 66 24.24 น้ำหนักเกิน  
12 น.ส.สุพัตรา  ท่างาม 30 165 45 16.53 ผอม 48 17.63 ผอม  
13 นางจารุมน  บุญสิงห ์

54 155  
  61 25.39 อ้วน โอนย้ายมารอบ 

5 เดือนหลัง 
 
หมายเหต ุ

ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) การแปลผล 
น้อยกว่า 18.50 ผอมเกินไป 
18.50 – 22.99 ปกต ิ
23.00 – 24.99 น้ำหนักเกนิ 
25.00 – 29.99 อ้วน 

ตั้งแต่ 30.00 ข้ึนไป (อ้วนอันตราย) 
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หนา้ท่ี 1

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน 
ตามแผนขับเคล่ือนการดำเนินงานตัวช้ีวัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 

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

ช่ือกิจกรรม 
เปาหมาย
ตามแผน 

ร ะ ย ะ เ ว ล า
ตามแผน 

ผลการดำเนินงาน /หลักฐาน/URL 

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

1 ครั้ง 1  มี .ค . - 3 0 
เม.ย. 65 

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

2. ทบทวนแผนปฏิบัติการ
การใชจายเงินงบประมาณ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2565

1 ครั้ง 1  มี .ค . - 3 0 
เม.ย. 65 

 มี.ค. 65 ไดดำเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการ การใช
จายเงินงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยปรับปรุงแผนฯใหสอดคลองกับสถานการณการ
ดำเนินงานปจจุบัน ภายใตวงเงินงบประมาณภาพรวมเดิม 
รายละเอียดตาม  คลิกดาวนโหลด และสื่อสารแผนฯ
ผานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี 
6/2565 เม่ือวันท่ี 31 มี.ค.65 วาระท่ี4.1 รายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนการเบิกจายงบประมาณศูนยความ
รวมมือระหวางประเทศประจำปงบประมาณพ.ศ. 2565 
งบดำเนินงาน ผานระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน 
กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) 
ขอ (3) รายละเอียดตาม  คลิกดาวนโหลด 

3 . ท บ ท ว น  SOP ก า ร
เบิกจายงบประมาณ  

1 ครั้ง 1  มี .ค . - 3 0 
เม.ย. 65 

 มี.ค. 65 ไดดำเนินการทบทวน SOP การเบิกจาย
งบประมาณ พบวาเม่ือ ก.พ. 65 ท่ีผานมา หนวยงานได
ดำเนินการปรับปรุงแกไขกระบวนงานการเบิกจาย
งบประมาณ ( SOP) ตัวชี้ วัด ท่ี  2.3 รอยละของการ
เบิกจายงบประมาณ แกไขครั้งท่ี 1 มีผลบังคับใชตั้งแต
วันท่ี 18 กุมภาพันธ 2565 เปนตนไป และหนวยงาน
ยังคงใช SOP ดังกลาวตอไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง 
รายละเอียดตาม  คลิกดาวนโหลด . และสื่อสารSOP
ฯผานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้ง
ท่ี 6/2565 เม่ือวันท่ี 31 มี.ค.65 วาระท่ี 5.1.2.3 ตัวชี้วัด
ท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ รายละเอียด
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 หนา้ท่ี 2 

ช่ือกิจกรรม 
เปาหมาย
ตามแผน 

ร ะ ย ะ เ ว ล า
ตามแผน 

ผลการดำเนินงาน /หลักฐาน/URL 

ตาม  คลิกดาวนโหลด 
4. สื่อสารประเด็นความรู
ภายใตมาตรการท่ีกำหนด
แกบุคลากรในหนวยงาน
รวมรับรู ผานการประชุม
ประจำเดือนของหนวยงาน 

1 ครั้ง 1  มี .ค . - 3 0 
เม.ย. 65 
 

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

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

5 ครั้ง 1 มี .ค . – 31 
ก.ค. 65 
 

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

ช่ือกิจกรรม 
เปาหมาย
ตามแผน 

ร ะ ย ะ เ ว ล า
ตามแผน 

ผลการดำเนินงาน /หลักฐาน/URL 

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

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

5 ครั้ง 1 มี .ค . – 31 
ก.ค. 65 
 

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

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

5 ครั้ง 1 มี .ค . – 31 
ก.ค. 65 
 

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

ช่ือกิจกรรม 
เปาหมาย
ตามแผน 

ร ะ ย ะ เ ว ล า
ตามแผน 

ผลการดำเนินงาน /หลักฐาน/URL 

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

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

 

 

 

 

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

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

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

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

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

ช่ือกิจกรรม 
เปาหมาย
ตามแผน 

ร ะ ย ะ เ ว ล า
ตามแผน 

ผลการดำเนินงาน /หลักฐาน/URL 

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

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

 
 
 

จัดทำโดย 
คณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย 
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1 

สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ครั้งท่ี 10/2565  

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

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

ผูมาประชุม 
1. นางจารุมน บุญสิงห นักวิเทศสัมพันธชำนาญการพิเศษ  ประธาน 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมวิเทศสัมพันธ 
2. นางสาวปนอนงค เครือซา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมยุทธศาสตรและประสานความรวมมือ 
3. นางสาวสุพัตรา ทางาม เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  

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

ผูไมมาประชุม :  -  
1. นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

วาระท่ี สาระสำคัญ/มติท่ีประชุม 
1. ประธานแจง
ท่ีประชุมทราบ

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

มติท่ีประชุม รับทราบ 
2. รับรองรายงาน
การประชุม

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

มติท่ีประชุม รับทราบ 

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

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

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

  

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

 

ผูจดรายงานการประชุม  นางสาวสมประสงค ภาผล  
นักจัดการงานท่ัวไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ทางาม 
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
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ทบทวนและวิเคราะห.ผลการดำเนินขับเคลื่อนองค.กรแห9งการเรียนรู= ของศูนย.ความร9วมมือระหว9างประเทศ รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค – ก.ค. 65) 

รายงานผลการดำเนินงานและการประเมินผลตัวช้ีวัดการเป7นองค:กรแห<งการเรียนรู> (LO) รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม – กรกฎาคม 2565) 

1. Assessment

รวบรวมมาตรฐานการปฏิบัติงานการขับเคล่ือนการดำเนินวิชาการของหน<วยงานให>เป7นองค:กรแห<งการเรียนรู> (SOP) ของทุกกลุ<มงาน

ป$จจุบันมี Standard Operating Procedure (SOP) และไดBแกBไขและปรับปรุงใหมI รวบรวมไวBท่ีเว็บไซตQหนIวยงาน (Link) ของศูนยQความรIวมมือระหวIางประเทศดังน้ี

1.กลุ<มวิเทศสัมพันธ:

1.1 SOP การเป]นองคQกรแหIงการเรียนรูB (LO) 

1.2 SOP ข้ันตอนการลาศึกษา ฝbกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ณ ตIางประเทศ (แหลIงทุนอ่ืนๆ) 

2.กลุ<มยุทธศาสตร:และประสานความร<วมมือ

2.1 SOP การพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยใหBสามารถดำเนินงานดBานตIางประเทศเพ่ือรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทยไดB อยIางตIอเน่ือง 

2.2 SOP การจัดทำฐานขBอมูลความรIวมมือระหวIางประเทศของกรมอนามัย 

2.3 SOP การพัฒนาระบบฐานขBอมูล (Data Catalog) ในระบบฐานขBอมูลกลาง เพ่ือนำไปสูIการเปsดเผยขBอมูลภาครัฐ (Open Data) 

3.งานอำนวยการ

3.1 SOP การเบิกจIายงบประมาณ 

3.2 SOP กระบวนงานการดำเนินงานควบคุมภายใน 

จากการดำเนินการรวบรวม Standard Operating Procedure (SOP) ในรอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม – กรกฎาคม 2565) พบวIาไดBมีการปรับปรุงSOP ในสIวนของงานตามภารกิจ

หลักของหนIวยงานใหBมีเขBากับการดำเนินงานในป$จจุบันจำนวน 2 เรื่อง คิดเป]นรBอยละ 33.3  สำหรับ SOP ดำเนินงานใหBมีประสิทธิภาพตามทันนโยบายขององคQกรและหนIวยงาน

ภาครัฐอื่นๆที่เกี่ยวขBองจำนวน 2 เรื่อง คิดเป]นรBอยละ 33.3  และมี SOP ที่เป]นภารกิจใหมIในสIวนของงานตัวชี้วัดและงานเทคโนโลยีจำนวน 2 เรื่อง คิดเป]นรBอยละ 33.3 โดย

เทIาๆกันซึ่งเล็งเห็นแลBววIา SOP ในภารกิจใหมIมีประโยชนQตIอการนำไปใชBในภายภาคหนBาอีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป]นองคQความรูBใหมIในการ

สรBางและพัฒนานวัตกรรมในอนาคตของหนIวยงานตIอไป 
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2  

ทบทวนและวิเคราะห.ผลการดำเนินขับเคลื่อนองค.กรแห9งการเรียนรู= ของศูนย.ความร9วมมือระหว9างประเทศ รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค – ก.ค. 65) 
 

 

สรุปเจ>าหน>าท่ีในหน<วยงานมีผลงานการจัดการความรู>อย<างน>อย คนละ 1 เร่ือง ตามหน>าท่ีความรับผิดชอบและ ภารกิจของหน<วยงาน และนำแลกเปล่ียนองค:ความรู>ใน

หน<วยงานและ นำมาเผยแพร<ในเว็บไซต:ศูนย:ความร<วมมือระหว<างประเทศ 

เดือน ลำดับ รายการองค:ความรู> รายช่ือเจ>าหน>าท่ี แลกเปล่ียนการประชุมศรป. 

การจัดการข>อมูลและ

ความรู>ท่ีดำเนินการ

จัดการอย<าง 

เป7นระบบพร>อมใช>งาน 

ธันวาคม 64 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ

เครือขIายดBาน การเงินการคลัง  

 

นางสาวสมประสงคQ ภาผล 

นางสาวพัทธนันทQ วังเสนา 

 

รายงานการประชุม ศูนยQ

ความรIวมมือระหวIางประเทศ 

คร้ังท่ี 3/2565 (Link)  

เว็บไซตQศรป. (Link) 

2 การพัฒนาศักยภาพผูBตรวจสอบ

ภายในประจําหนIวยงานยุคใหมI เพ่ือ

องคQกรโปรIงใสI 

 

นางสาวมนสินี น้ำจันทรQ และ

นางสาวศิรินันตQ ทุนทรัพยQ 

 

รายงานการประชุม ศูนยQ

ความรIวมมือระหวIางประเทศ 

คร้ังท่ี 3/2565 (Link)  

เว็บไซตQศรป. (Link) 

3 การวางกรอบเน้ือหาสําหรับการ

สํารวจความรอบรูB ดBานสุขภาพของ

คนไทย 

 

 

 

 

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย รายงานการประชุม ศูนยQ

ความรIวมมือระหวIางประเทศ 

คร้ังท่ี 3/2565 (Link)  

เว็บไซตQศรป. (Link) 

มกราคม 65   

ไมIมีองคQความรูBมาเผยแพรIเน่ืองจากไมIมีเร่ืองท่ีสอดคลBองกับภารกิจ 
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3  

ทบทวนและวิเคราะห.ผลการดำเนินขับเคลื่อนองค.กรแห9งการเรียนรู= ของศูนย.ความร9วมมือระหว9างประเทศ รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค – ก.ค. 65) 
 

เดือน ลำดับ รายการองค:ความรู> รายช่ือเจ>าหน>าท่ี แลกเปล่ียนการประชุมศรป. 

การจัดการข>อมูลและ

ความรู>ท่ีดำเนินการ

จัดการอย<าง 

เป7นระบบพร>อมใช>งาน 

กุมภาพันธ: 65 4 

 

การเตรียมความพรBอมดับเพลิงข้ันตBน 

ฝbกซBอมแผนการป}องกันและระงับ

อัคคีภัย 

นางสาวมนสินี น้ำจันทรQ 

นางสาวพัทธนันทQ วังเสนา    

นางสาวศิรินันตQ ทุนทรัพยQ  

รายงานการประชุม ศูนยQ

ความรIวมมือระหวIางประเทศ 

คร้ังท่ี 5/2565  

เว็บไซตQศรป. (Link) 

มีนาคม 65   

ไมIมีองคQความรูBมาเผยแพรIเน่ืองจากไมIมีเร่ืองท่ีสอดคลBองกับภารกิจ- เมษายน 65  

พฤษภาคม 65  

มิถุนายน 65  5 การเป]นพิธีกรภาษาอังกฤษ นายพศิน พิริยหะพันธุQ จัดการฝbกอบรมการทำหนBาท่ี

พิธีกรภาคภาษาอังกฤษ ในวัน

ศุกรQท่ี 10 มิ.ย. 65 

https://cic.anamai.mo

ph.go.th/th/summary-

of-the-meeting-of-sso-

officers 

กรกฎาคม 65 6 กรอบยุทธศาสตรQระดับโลกเพ่ือความ

ปลอดภัยของอาหาร (WHO global 

strategy for food safety)  

น.ส.นัยนา ใชBเทียมวงศQ รายงานการประชุม ศูนยQ

ความรIวมมือระหวIางประเทศ 

คร้ังท่ี 10/2565 

เว็บไซตQศรป. (Link) 

กรกฎาคม 65 7 ข้ันตอนการลาศึกษา ฝbกอบรม 

ปฏิบัติวิจัย และดูงาน ณ 

ตIางประเทศของเจBาหนBาท่ีกรม

อนามัย (Go Abroad Flow) 

 

นางจาร ุมน บ ุญส ิงหQและน.ส.

เปรมรัตนา วัชโรทัย 

รายงานการประชุม ศูนยQ

ความรIวมมือระหวIางประเทศ 

คร้ังท่ี 10/2565 

เว็บไซตQศรป. (Link) 
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4  

ทบทวนและวิเคราะห.ผลการดำเนินขับเคลื่อนองค.กรแห9งการเรียนรู= ของศูนย.ความร9วมมือระหว9างประเทศ รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค – ก.ค. 65) 
 

 

* หมายเหตุ รายงานการประชุม ศูนยQความรIวมมือระหวIางประเทศ คร้ังท่ี 10/2565 สามารถเล่ือนข้ึนไปดูไดBท่ีดBานบน  

จากการดำเนินการรวบองคQความรูBในรอบ 5 เดือนหลังพบวIาบุคลากรมีผลงานครบ 12 คน คิดเป]นรBอยละ 100 โดยมีองคQความรูBท้ังหมดจำนวน 10 เร่ือง ไดBแกIองคQความรูBท่ี

สอดคลBองกับภารกิจหลักและหนBาท่ีของตนเองจำนวน 6 เรื่องคิดเป]นรBอยละ 50 ขBอมูลงานดBานสIงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลBอม จำนวน 2 เรื่อง คิดเป]นรBอยละ 20 องคQ

ความรูBดBานเทคโนโลยี จำนวน 1 เรื่อง คิดเป]นรBอยละ 10 และองคQความรูBอื่นๆ 2 เรื่อง คิดเป]นรBอยละ 20 โดยองคQความรูBทั้งหมดไดBจัดทำในรูปแบบ One Page และนำมาเสนอใน

การแลกเปลี่ยนเรียนรูBอยูIในวาระการประชุมประจำเดือนศูนยQความรIวมมือระหวIางประเทศหรือการจัดอบรม และนำมาจัดการขBอมูลความรูBใหBเป]นระบบนเว็บไซตQหนIวยงาน เพื่อใหB

บุคลากรหรือผูBมีสIวนไดBสIวนเสียไดBคBนหาขBอมูลไดBงIายย่ิงข้ึน 

 

เดือน ลำดับ รายการองค:ความรู> รายช่ือเจ>าหน>าท่ี แลกเปล่ียนการประชุมศรป. 

การจัดการข>อมูลและ

ความรู>ท่ีดำเนินการ

จัดการอย<าง 

เป7นระบบพร>อมใช>งาน 

8 Digital Literacy 

 

น.ส.จิราภรณQ สุIมต๊ิบ รายงานการประชุม ศูนยQ

ความรIวมมือระหวIางประเทศ 

คร้ังท่ี 10/2565 

 

เว็บไซตQศรป. (Link) 

9 การอบรมนักยุทธศาสตรQสาธารณสุข

การบริหารยุทธศาสตรQและ

งบประมาณดBานสุขภาพ ประจำปï

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

น.ส.ป s ñนอนงค Q  เคร ือซB า  และ 

น.ส.ศิรินันตQ ทุนทรัพยQ  

รายงานการประชุม ศูนยQ

ความรIวมมือระหวIางประเทศ 

คร้ังท่ี 10/2565 

เว็บไซตQศรป. (Link) 

10 ระเบียบกระทรวงการคลังวIาดBวยการ

เบิกคIาใชBจIายในการเดินทางไป

ราชการ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 25 

 

น.ส.สุพัตรา ทIางาม รายงานการประชุม ศูนยQ

ความรIวมมือระหวIางประเทศ 

คร้ังท่ี 10/2565 

เว็บไซตQศรป. (Link) 
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5  

ทบทวนและวิเคราะห.ผลการดำเนินขับเคลื่อนองค.กรแห9งการเรียนรู= ของศูนย.ความร9วมมือระหว9างประเทศ รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค – ก.ค. 65) 
 

ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดเก็บข>อมูล  

เว็บไซต:ระบบฐานข>อมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝmกอบรม ดูงาน ประขุม สัมมนา หรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต<างประเทศของเจ>าหน>าท่ีกรมอนามัย 

ในการประชุมศูนยQความรIวมมือระหวIางประเทศ คร้ังท่ี10/2565 ในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น – 14.00 น. ณ หBองประชุมศูนยQความรIวมมือระหวIางประเทศ 

อาคาร 6 ช้ัน 4 ท่ีประชุมพิจารณาขอยกเลิกกิจกรรมท่ี 5.2. พัฒนาระบบฐานขBอมูล คูIมือการลาศึกษา ฝbกอบรม ปฏิบัติการวิจัยดูงาน ประชุม สัมมนา และนำเสนอผลงาน วิชาการ 

ณ ตIางประเทศ วงเงินงบประมาณ 20,000 บาท เพราะตBองนำงบประมาณดังกลIาวไปใชBเรIงดIวนในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตรQ ความรIวมมือระหวIางประเทศ 

กรมอนามัย คร้ังท่ี 3 ซ่ึง ณ ป$จจุบันแผนยุทธศาสตรQตIางประเทศมีความสำคัญตIอภารกิจหลักและการดำเนินงานของหนIวยงาน 

1. ระบบเว็บไซต:ฐานข>อมูลความร<วมมือระหว<างประเทศ (ตัวช้ีวัด 1.40) 

ไดBปรับปรุงและแกBไขใหมIตามผูBมีสIวนไดBสIวนเสีย ท้ังน้ีสามารถคBนควBาพรBอมใชBงานไดBท่ี https://cic-cooperation.anamai.moph.go.th/cooperation/ 

     ระบบเว็บไซต:ฐานข>อมูลฯ แบบเก<า (รอบ 5 เดือนแรก) 
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6  

ทบทวนและวิเคราะห.ผลการดำเนินขับเคลื่อนองค.กรแห9งการเรียนรู= ของศูนย.ความร9วมมือระหว9างประเทศ รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค – ก.ค. 65) 
 

ระบบเว็บไซต*ฐานข/อมูลฯ แบบเก8า (รอบ 5 เดือนแรก) 
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7 

ระบบเว็บไซต*ฐานข/อมูลฯ แบบใหม8 (รอบ 5 เดือนหลัง) 

 

 

  

ป"จจุบันมีจำนวนข-อมูล 
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8 

การพัฒนาระบบบัญชีข/อมูล (Data Catalog) ในระบบฐานข/อมูลกลาง  

เพ่ือนำไปสู8การเปRดเผยข/อมูลภาครัฐ (Open Data) 

ผลลัพธ*ของการนำข/อมูลเปRดไปใช/ประโยชน*ในการดำเนินงานของหน8วยงาน 

 

ศูนย'ความร-วมมือระหว-างประเทศ ขอรายงานผล Outcome รอบ 5 เดือนหลัง ดังน้ี 

1. มีชุดข/อมูลในระบบบัญชีข/อมูลท่ีครบถ/วนตามท่ี สพร. กำหนด 

   ศูนย'ความร-วมมือระหว-างประเทศ ไดGดำเนินการรวบรวมนำการจัดทำรายชื่อชุดขGอมูล (Data set)  
ที่สอดคลGองกับระบบงานที่สำคัญตามภารกิจของหน-วยงานและคำอธิบายขGอมูล (Metadata) ที่สอดคลGองตาม
มาตรฐานของ สพร. กำหนด (14 รายการ) โดยนำเขGาระบบบัญชีขGอมูล Data Catalog ของกรมอนามัย  
เพื่อพัฒนาบัญชีขGอมูลของหน-วยงานใหGสามารถบริการขGอมูลระหว-างหน-วยงานไดGอย-างเปhนระบบ และนำใชG
ประโยชน'ร-วมกันต-อไป 

 
(Link : https://datacatalog.anamai.moph.go.th/dataset/anamai_cooperation) 

 2. ผลลัพธ*ของการนำข/อมูลเปRดไปใช/ประโยชน*ในการดำเนินงานของหน8วยงาน 

 ศ ูนย 'ความร - วมม ือระหว - างประเทศ ได Gดำ เน ินงานโดยนำข Gอม ูลจากบ ัญช ีข G อม ูลภาคร ั ฐ ท่ี  
https://datacatalog.anamai.moph.go.th/dataset/anamai_cooperation ของกรมอนามัย มาวิเคราะห'
จัดทำและแสดงเปhนรายงานขGอมูลกรอบความร-วมมือระหว-างประเทศดGานส-งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลGอมของกรมอนามัย เพื่อใหGในการกำกับ ติดตามและบริหารจัดการฐานขGอมูลความร-วมมือระหว-าง
ประเทศของกรมอนามัย
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9 

 

2. ผลลัพธ)ของการนำข2อมูลเป7ดไปใช2ประโยชน)ในการดำเนินงานของหนAวยงาน 

    ศูนย&ความร,วมมือระหว,างประเทศ ได7ดำเนินงานโดยนำข7อมูลจากบัญชีข7อมูลภาครัฐที่ https://datacatalog.anamai.moph.go.th/dataset/anamai_cooperation  

ของกรมอนามัย มาวิเคราะห&จัดทำและแสดงเป\นรายงานข7อมูลกรอบความร,วมมือระหว,างประเทศด7านส,งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล7อมของกรมอนามัย เพื่อให7ในการ

กำกับ ติดตามและบริหารจัดการฐานข7อมูลความร,วมมือระหว,างประเทศของกรมอนามัย 

การนำข2อมูลเป7ดไปใช2ประโยชน)เพ่ือการวิเคราะห)ข2อมูลหรือจัดทำสารสนเทศเพ่ือตอบโจทย)ภารกิจของหนAวยงาน 

ช่ือหนAวยงาน ศูนย&ความร,วมมือระหว,างประเทศ        
ภารกจิที)เลือก ประสานงาน ร่วมมือ สนับสนุน และติดตามนิเทศงานหน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิBน ภาคี เครือข่าย 
รวมทัEงการประสานงานระหว่างประเทศ ในงานดา้นการส่งเสริม
สุขภาพ การจดัการปัจจยัเสีBยงต่อสุขภาพ การอนามยัสิBงแวดลอ้มและ
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ        

ชื)อรายงาน ขอ้มูลกรอบความร่วมมืองานต่างประเทศดา้นส่งเสริมสุขภาพและ

อนามยัสิBงแวดลอ้มของกรมอนามยั        
 คาํอธิบาย แสดงจาํนวนขอ้มูลกรอบความร่วมมืองานต่างประเทศดา้นส่งเสริมสุขภาพและ

อนามยัสิBงแวดลอ้มของกรมอนามยั จาํแนกตามประเดน็สุขภาพ ตามระดบัความร่วมมือและ 
รายหน่วยงาน/ประเทศภาคี เพืBอใชก้าํกบั ติดตามผลการดาํเนินงาน ประสานงานและบริหารจดัการ
ฐานขอ้มูลความร่วมมือระหวา่งประเทศของหน่วยงาน 

1.  

ระบบฐานขอ้มูลความร่วมมือระหวา่งประเทศ กรมอนามยั 
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10 

นำเสนอผลงาน LIKE TALK Award 
ศูนย&ความร,วมมือระหว,างประเทศได7เข7าร,วมผลงานจัดการความรู7ในหัวข7อเรื่อง “Go abroad Flow” 

(ไปต,างประเทศให7ฉลุย) และพร7อมใช7งานได7แล7วท่ี  

                  https://cic.anamai.moph.go.th/th/cic-ebook/3777#wow-book/ 
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 หลังจากท่ีได7เข7าร,วมการเสนอผลงานดังกล,าวแล7วได7ข7อคิดเห็นจากท,านคณะกรรมการเพ่ิมเติมในเร่ือง

ความท7าทายของข7อมูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงได7ตลอดเวลา รวมไปถึงการเผยแพร,ข7อมูลอย,างไรให7ถูกต7องและ

ชัดเจน ซ่ึงทางผู7รับผิดชอบได7ดำเนินการพัฒนาจนถึงปpจจุบัน 
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ทบทวนและวิเคราะห.ผลการดำเนินขับเคลื่อนองค.กรแห9งการเรียนรู= ของศูนย.ความร9วมมือระหว9างประเทศ รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค. 64 – ก.พ. 65) 

 

สรุปบทเรียนตัวช้ีวัดการเปCนองคEกรแหHงการเรียนรูJ (LO) รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม – กรกฎาคม 2565) 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

S: จุดแข็ง 
• มี SOP ตามหน,าที่และภารกิจหลักของหน;วยงานทุก

กลุ;ม เปAนภาษาที่เข,าใจได,และสามารถปฎิบัติแทนกันได, 

• ผู,อำนวยการเปMดโอกาสให,บุคลากรในหน;วยง;าน

แลกเปลี่ยนเรียนรู,องคPความรู, 

• มีระบบจัดเก็บข,อมูลองคPความรู,ทั้งระบบออฟไลนPและ

ออนไลนPที่สะดวกเข,าถึงง;ายและปลอดภัย 

• มีองคPความรู,ที่เกิดขึ้นใหม;และเปAนประโยชนPต;อหน;วยงาน

ในอนาคต 

W: จุดอ-อน 
•  ปVญหาอุปกรณPขัดข,องไม;ทันสมัย

•  ขาดการประชาสัมพันธPการเผยแพร;ข,อมูล

T: อุปสรรค
• งบประมาณจำกัด

•  บุคลากรมีจำนวนน,อย และมีภาระงานเทียบเท;า

• สำนักอื่นๆ

•  องคPความรู,บางเรื่องมีการเปลี่ยนแปลงข,อมูลอยู;

ตลอดเวลา ต,องให,ทันเหตุการณP

• ระบบทางด,านเทคโนโลยี

O: โอกาส
• มีเว็บไซตP ระบบฐานข,อมูล ช;องทางเผยแพร;ของตนเอง

• ผู,บริหารเปMดโอกาสให,แลกเปลี่ยนเรียนรู,

• มีองคPความรู,พร,อมและนำไปต;อยอดการสร,างนวัตกรรม

ได,ในอนาคต

SWOT
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ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดท่ี 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน 

การกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ศรป. 

ประจําปงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนหลัง (ผลการดําเนินงานประจําเดือนมิถุนายน) ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 

ซ่ึงในเดือนกรกฎาคม ศรป. ไดดําเนินงานแลวเสร็จ จํานวน 15 กิจกรรม 600 ผลผลิต คิดเปน 83.3 % 

ของกิจกรรมดําเนินการท่ี ศรป. ตองดําเนินการท้ังสิ้น จํานวน 18 กิจกรรม 780 ผลผลิต   

ผลการดําเนินงาน ณ เดือนกรกฎาคม 2565 
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เอกสารแนบ9

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_5/2.5-0665.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_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_%E0%B8%81.%E0%B8%84.65.pdf


การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  

 1.ศูนยความรวมมือระหวางประเทศมีการประชุมติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

โดยมี การกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานประจําเดือนมิถุนายน  

 2.มีรายงานผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจายงบประมาณ ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2565 จํานวน 712,350.41 บาท  

คิดเปนรอยละ 80.54% คิดจากวงเงินท่ีไดรับจัดสรรท้ังปจํานวน 884,500 บาท ลงในระบบ DOC ใหเปนปจจุบัน

เรียบรอยแลว   

 3. ระดับ 4 Output ผลผลิต กําหนดใหมีผลการดําเนินงาน (ผลการเบิกจายงบประมาณ) แผนการประชุม/ 

อบรม/สัมมนาของหนวยงาน ในไตรมาสท่ี 3 ไมนอยกวา รอยละ 90 ของวงเงินงบประมาณในแผนการประชุม/อบรม/

สัมมนา ซ่ึงหนวยงานวางแผนฯ (ขอมูลหนังสือท่ี สธ 0938.02 /471 ลงวันท่ี 8 ก.ค. 65 เรื่อง ปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ) 

ท้ังปงบประมาณวางแผนฯ ไวจํานวน 517,200.00 และมีผลเบิกจายสะสม ในไตรมาสท่ี 3 จํานวน 467,530.05 บาท  

คิดเปน 90.40% ตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้ วาระท่ี 4 เพ่ือพิจารณา หนาท่ี 2  
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https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/pay2565/pay2565-July2022.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/action-plan/improve-the-action-plan65-6.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565/download?id=95389&mid=36249&mkey=m_document&lang=th&did=26018


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนหลัง  

รายงานในการประชุม ศรป. ครั้งที่ 10/2565 ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 

แนวทาง/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
แนบหลักฐานการดำเนินงาน URL 

ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ 

1. เสริมสร้างการมสี่วนร่วม
ในการดำเนินงานคณุธรรม
และความโปร่งใส ในการ
ประชุมประจำเดือน ศรป.

1.1 ประชุมหารือผูเ้กี่ยวข้องเพื่อทบทวน
สถานการณ์การดำเนินงานคณุธรรมและ
ความโปร่งใสของ ศรป. 

1 ครั้ง 4 เม.ย. 65  ดำเนินการแล้ว
จัดประชุมหารือฯ 1 ครั้งเมื่อวันท่ี 4 เม.ย.65 ดังนี้
1. เอกสารสรุปการประชุม
Link :  https://bit.ly/3SgcbIs
2. รายงานผลการวิเคราะหฯ์ รอบ 5 เดือนหลัง
Link :  https://bit.ly/3Sd4NgK

มีเอกสารสรุปการประชุมฯ 

1.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแบบวัดการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน 
(Open Data Integrity and Transparency 
– OIT)

1 ด้าน มี.ค. - ก.ค. 
65 

 ดำเนินการแล้ว
1. ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบนเว็บไซต์ ศรป.ให้เป็นปัจจุบัน
Link :  https://cic.anamai.moph.go.th/th
2. ดำเนินการตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อำนาจ ตามมาตรการ OIT
เพื่อปิด Gap IIT
Link :  1. นโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

  URL: https://bit.ly/3zyKz8R 
2. แผน IDP

- ผอ.ศรป. URL: https://bit.ly/3vIgCC2
- นางจารุมนฯ URL: https://bit.ly/3p434wQ

3. เอกสารรายงานผลตามมาตรการ OIT
o https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65
o https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565

(ตัวชี้วัดที่ 2.6)

มีข้อมูลตามหลักเกณฑ์ OIT และ
เผยแพร่บนเว็บไซต ์
ปรับปรุงข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบัน 
1. ข้อมูลพื้นฐานบนเว็บไซต์ ศรป.
2. ดำเนินการตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อำนาจ

ตามมาตรการ OIT เพื่อปิด Gap IIT

เอกสารแนบ 10 
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https://bit.ly/3SgcbIs
https://bit.ly/3Sd4NgK
https://cic.anamai.moph.go.th/th
https://bit.ly/3zyKz8R
https://bit.ly/3vIgCC2
https://bit.ly/3p434wQ


แนวทาง/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
แนบหลักฐานการดำเนินงาน URL 

ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ 

2. ส่งเสรมิเพื่อยกระดับการ
รับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน 

2.1 ชี้แจง/สื่อสารแก่ SH เพื่อทำความเข้าใจ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) 

1 ครั้ง 
 

มี.ค. - ก.ค. 
65 

 ดำเนินการแล้ว 
ได้แจ้งเวียนสื่อสารแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี
ภายใน IIT รอบ 5 เดือนหลัง 
Link :  https://bit.ly/3zFDoeS  

ร้อยละ 100 ของบุคลากร ศรป.ได้รับฟัง
การชี้แจง/สื่อสารฯ แบบการประเมิน IIT 
รอบ 5 เดือนหลังประมาณเดือน กค 65 

3. กำกับ ติดตามการ
ดำเนินงานคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ ศรป. 

3.1 จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตัวช้ีวัดที่ 2.6 

1 ฉบับ เม.ย.65  ดำเนินการแล้ว 
ได้จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวช้ีวัดที่ 2.6 
เรียบร้อย จำนวน  1 ฉบับ 
Link :  https://bit.ly/3Sd4NgK  

มีแผนการขับเคลื่อนตัวช้ีวัดที่ 2.6 และ 
รายงานในการประชุม ศรป. เมื่อ 21 เม.ย. 
65 แล้ว และคีย์แผนในระบบแล้วภายใน 
10 พ.ค. 65 

3.2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานใน
การประชุมประจำเดือนของ ศรป. 
 

4 ครั้ง เม.ย. - ก.ค.
65 

 ดำเนินการแล้ว 
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวช้ีวัดที่ 2.6 ในการ
ประชุมฯ ศรป. จำนวน 4 ครั้ง ตั้งแต่เดือนเม.ย.-ก.ค.65 ดู
ข้อมูลจากรายงานการประชุม ศรป. ครั้งท่ี 7/2565 – ครั้งท่ี 
10/2565 วาระการประชุมเรื่องที ่5 เรื่องเพื่อพิจารณา 5.1 
ติดตามผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏบิัติราชการ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของศูนยความรวมมือ 
ระหวางประเทศ 
Link: https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65   

มีเอกสารรายงานความก้าวหน้าฯ  

3.3 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี ้วัดฯ ใน
ระบบ DOC ทุกเดือน 
 

4 ครั้ง เม.ย. - ก.ค.
65 

 ดำเนินการแล้ว 
รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดฯ ในระบบ DOC ทุกเดือน
ภายในเวลาที่กำหนด ดรูายละเอียดได้ทีร่ะบบ DOC 
ตัวช้ีวัดที่ 2.6   

มีการรายงานผลในระบบในเวลาทีก่ำหนด
ครบตามเป้าหมายที่กำหนด 

4. สนับสนุนการเข้าถึง
ความรู้และเทคโนโลย ี

4.1 สื ่อสารและเผยแพร่ข้อมูลความรู ้บน
เว็บไซต์ ศรป. และช่องทางอื่นๆ  
 

2 เรื่อง เม.ย. - ก.ค.
65 

 ดำเนินการแล้ว 
ได้ส ื ่อสารและเผยแพร ่ข ้อม ูลความรู้  จำนวน  2 เร ื ่อง            
บนเว็บไซต์ ศรป. ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
เมนู รู้จักศรป. -       เมนคูุณธรรมความและโปร่งใส 
Link: https://cic.anamai.moph.go.th/th/ita  

มีการเผยแพร่ข้อมลูความรู้บนเว็บไซต์ 
และช่องทางอื่นๆ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
1.คู่มือการปฏิบตัิตามข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาข้าราชการกรมอนามัย พ.ศ. 2563 
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https://bit.ly/3Sd4NgK
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แนวทาง/มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 
แนบหลักฐานการดำเนินงาน URL 

ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ 

  2. แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการ
พลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน.pdf 
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นโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 

 

นโยบายและวัตถุประสงค์ 

 สืบเนื่องจากการวิเคราะห์ GAP จากผลคะแนนการประเมินการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความ
โปร่งใสของ รอบ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณพ.ศ. 2565 เมื่อพิจารณาผลคะแนนการประเมินการรับรู้การ
ดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส รอบ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณพ.ศ. 2565 โดยดูค่าคะแนนในประเด็น
ย่อยของแต่ละตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ “ข้อ 14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง” มีผลคะแนนน้อยที่สุด อยู่ที่ 86.36  

 จากผลดังกล่าว ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (ศรป.) จึงได้กำหนดนโยบายและทิศทางเกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนหลัง) ของศรป. ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
และแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 กรมอนามัย โดย
มุ ่งหวังให้ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลของ ศรป. มีความโปร่งใส บุคลากรมีศักยภาพ พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง ตอบสนองบทบาทการขับเคลื่อนภารกิจด้านต่างประเทศและทิศทางการปฏิรูปประเทศ เพื่อบรรลุ
วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน "ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นศูนย์กลางการบริหารความร่วมมือด้านต่างประเทศ
ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ยอมรับในเวทีสุขภาพโลก" 

การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 

 การวางแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีสัมฤทธิ์ผลขององค์กร โดยศรป.ได้
มีการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถะ เพ่ือให้สามารถรองรับภารกิจขององค์กรได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 1. การจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรตามความจำเป็นและความต้องการในการพัฒนาของ 
องค์กร อาทิ แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)  
 2. การจัดการเผยแพร่องค์ความรู้จากการฝึกอบรม การเข้าร่วมประชุมในเวทีต่าง ผ่านกระบวนการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management - KM) 

การประเมินผลการปฏิบัติงานและให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม 

 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากร รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อ
สัญญาจ้างของพนักงานราชการ จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักและพันธกิจของ
กรมฯ ถ่ายทอดระดับลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคล และดำเนินการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ทั้งนี้ ศรป. 
จะแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบทุกครั้งที่มีการประเมินเป็นรายบุคคล เพ่ือความความโปร่งใสและยุติธรรม 
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 2. การบริหารผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานด้านสมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะตาม
บทบาทหน้าที่ (Functional Competency) และสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency) ตามที่
สำนักงาน ก.พ.กำหนด 

การดูแลรักษาและธำรงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความสามารถ 
 การดูแลรักษาบุคลากรที่มีอยู่ให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตแข็งแรงสมบูรณ์  การสร้างแรงจูงใจในการ
ทำงานให้กับบุคลากร โดยสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี จิตอาสา ฯลฯ 

การสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน 
ศรป. กำหนดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์

สุจริต มีจิตสำนึกท่ีดีต่อหน้าที่ มีความโปร่งใส เป็นธรรม ที่สอดคล้องคุณธรรม 5 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา กตัญญู โดยประกาศเจตนารมณ์ว่า จะร่วมกันขับเคลื่อนศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศให้เป็นองค์กร
ต้นแบบตามหลัก “คุณธรรมนำการพัฒนา” ภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย "ส่งเสริมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจ
พอเพียง (Promotion of Morality and Sufficiency Economy)” จาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่
อยากทำ” ดังนี้ 

ปัญหาที่อยากแก้ 
1. ประเด็นพอเพียง การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ปริมาณขยะมาก 
2. ประเด็นจิตอาสา ให้บุคลากรในหน่วยงานช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันและมีจิตอาสามากขึ้น 
3. ประเด็นวัฒนธรรมองค์กร HEALTH การไม่ใส่ใจดูแลสุขภาพ  การออกกำลังกายไม่ต่อเนื่อง 
ความดีที่อยากทำ 
1. ประเด็นพอเพียง การตระหนักใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การลดขยะ โดยการ

นำกระดาษมาใช้สองหน้า  
2. ประเด็นจิตอาสา ทุกคนในองค์กรยินดีและช่วยเหลือกันโดยไม่เกี่ยงหน้าที่ มีความเป็นทีมเดียวกัน 

มีจิตอาสาทำงานเป็นทีมและข้ามสายงาน 
3. ประเด็นวัฒนธรรมองค์กร HEALTH ทุกคนเป็นต้นแบบสุขภาพดี ใส่ใจดูแลสุขภาพ การรับประทา

อาหารเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง  
 นอกจากนี้ มีการจัดตั้งชมรมจริยธรรมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย รวมถึงการจัดทำ
แผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน โดยความมุ่งม่ันดังกล่าว มีการดำเนินงานผ่านกิจกรรมต่างๆ 
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แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (รอบ 5 เดือนหลัง เดือนมึ.ค. - ก.ค.65) 
 

แผนงาน/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ  

1. จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: 
IDP) ระดับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ 

2 ฉบับ 
 

ก.ค. - ก.ย. 65 น.ส.นัยนา ใช้เทียมวงศ์ 
นางจารุมน บุญสิงห์ 

2. ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ร้อยละ 80 ของ
การขับเคลื่อน
กิจกรรมใน

แผนปฏิบัติการฯ 

มี.ค. - ก.ค. 65 คณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม 
ศรป 

3. จัดการข้อมูลและความรู้ที่ดำเนินการจัดการอย่างเป็นระบบและ
พร้อมใช้งาน 
 

อย่างน้อย 1 เรื่อง มี.ค. - ก.ค. 65 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 2.4 
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รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ OIT รอบ 5 เดือนหลัง(มี.ค.-ก.ค.65) 
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์   

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  
หน่วยงาน   ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 แบบว ัดการ เป ิด เผยข ้อม ูลสาธารณะบนเว ็บ ไซต ์หน ่ วยงาน   (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) เป็นแบบวัดที่ให้หน่วยงานดำเนินการตามองค์ประกอบข้อมูล พร้อมทั้ง
ระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก/
ผู้รับบริการ สามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ โดยมีองค์ประกอบ 6 ด้าน ดังนี้ 
 

    1. ด้านข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ) 
    2. ด้านการปฏิบัติหน้าที่  
    3. ด้านการใช้งบประมาณ 
    4. ด้านการใช้อำนาจ 
    5. ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
    6. การแก้ไขปัญหาทุจริต 

 เงื่อนไขสำคัญท่ีเกี่ยวกับการดำเนินงานในแบบวัด OIT 
    1. หนว่ยงานจะต้องดำเนินการตามองค์ประกอบข้อมูลที่กำหนด  
    2. หนว่ยงานจะต้องเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ครบถ้วนตามเกณฑ์ และเป็นปัจจุบัน 
    3. ข้อมูลการดำเนินงาน ให้ใช้ข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    4. หนว่ยงานต้องคงสภาพเว็บไซต์เพ่ือให้สามารถเข้าถึงได้ทุกช่วงเวลาและระหว่างประเมิน 

 สืบเนื่องจากการวิเคราะห์ GAP จากผลคะแนนการประเมินการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความ
โปร่งใสของ รอบ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณพ.ศ. 2565 เมื่อพิจารณาผลคะแนนการประเมินการรับรู้การ
ดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส รอบ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณพ.ศ. 2565 โดยดูค่าคะแนนใน
ประเด็นย่อยของแต่ละตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ “ข้อ 14 ท่านได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง” มีผลคะแนนน้อยที่สุด อยู่ที ่ 86.36 ศรป.จึงเลือก
ประเด็น OIT ข้อ 4 ด้านการใช้อำนาจมาดำเนินการเพ่ือปิด Gap ดังกล่าว ตามตารางและ URL ท้ายนี้ 
 

1.ข้อมูลพ้ืนฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ) 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมลู แนบหลักฐาน URL Link 

O1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการของหน่วยงาน 

o ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการ
แบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ 
ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

o https://cic.anamai.moph.go.th/th/organization-structure  

 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงข้อม ูลของผู ้บร ิหารหรือหัวหน้า
หน่วยงาน ประกอบด้วย ช่ือ-นามสกุล ตำแหน่ง 
รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์ 

o URL: https://cic.anamai.moph.go.th/th/directer 

o URL: https://cic.anamai.moph.go.th/th/foreignrelations 

ข้อ 2 - ข้อ 6 ให้หน่วยงานเลือกดำเนินการให้
สอดคล้องกับการว ิเคราะห์ ทบทวน gap IIT    
ของหน่วยงาน 
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1.ข้อมูลพ้ืนฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ) 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมลู แนบหลักฐาน URL Link 

และ e-mail) ของผู้บริหารแต่ละคน o https://cic.anamai.moph.go.th/th/strategyandcooperation 

o URL: https://cic.anamai.moph.go.th/th/administration  

O3 อำนาจหน้าที ่ o แสดงข ้อม ูลหน ้าท ี ่และอำนาจของ
หน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด 

o URL: https://cic.anamai.moph.go.th/th/mission-vision 

O4 ข้อมูลการติดต่อ o ที ่อยู ่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ 
หมายเลขโทรสาร  e-mail แผนท ี ่ ตั้ ง
หน่วยงาน 

o URL: https://cic.anamai.moph.go.th/th/contact-us  

O5 ข่าว
ประชาสมัพันธ์ 

o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน 

o URL: https://cic.anamai.moph.go.th/th  

O6 Q&A o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถ
สอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงาน
สามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ 
โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง 
เช่น Web board, กล่องข้อความถาม - ตอบ 
เป็นต้น 

o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้น
ได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

o URL: https://cic.anamai.moph.go.th/th/faq  

O7 Social Network o แสดงเคร ื อข ่ ายส ั งคมออนไลน ์ของ
ห น ่ ว ย ง า น  เ ช ่ น  Facebook, Twitter, 
Instagram เป็นต้น  

o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้น
ได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

o URL: https://www.facebook.com/CICDOH 

o ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย | หน้าหลัก 
(moph.go.th)  

 

 

 

O8 แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

o แสดงแผนปฏ ิบ ั ต ิ ก า ร  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มีวัตถุประสงค์
เพื ่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
และรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ 

o URL: https://bit.ly/3JBHfx9  
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1.ข้อมูลพ้ืนฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ) 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมลู แนบหลักฐาน URL Link 

เป็นต้น 

O9 รายงานการกำกับ
ต ิ ด ต า ม ก า ร
ด ำ เ น ิ น ก า ร
ป้องกันการทุจริต
ประจำปี 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ต า ม แ ผ น ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ฯ  ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อ O8 และ
มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้าการ
ดำเน ินการแต ่ละโครงการ/ก ิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน 
เป็นต้น 

รายงานการกำก ับต ิดตามการดำเน ินงานฯ ในการประชุม
ประจำเดือนของ ศรป.  
รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุมศรป 
ครั้งที่ 6/2565 – ครั้งที่ 10 /2565 วาระติดตามผลการดําเนินงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
URL: https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65  

 

O10 รายงานผลการ
ดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจำป ี

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 โดยมีข้อมูลรายละเอียด 
สรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการ
ดำเนินการฯ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิ
ตามเป้าหมาย เป็นต้น 

- รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุมศรป. ศรป. ครั้งที่ 
10/2565  วันที ่27 กรกฎาคม 2565  
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องที ่6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
6.1 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมศนูย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                       
URL: https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65  
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มาตรการ OIT เพื่อปิด Gap IIT  
(หน่วยงานเลือกดำเนินการจาก 5 ด้าน ให้สอดคล้องประเด็นที่วิเคราะห์ ทบทวน Gap การดำเนินงาน) 

 จากผลคะแนนการประเมินการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของ รอบ 5 เดือนแรก
ของปีงบประมาณพ.ศ. 2565 เมื่อพิจารณาผลคะแนนการประเมินการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความ
โปร่งใส รอบ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณพ.ศ. 2565 โดยดูค่าคะแนนในประเด็นย่อยของแต่ละตัวชี้วัด พบว่า 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ “ข้อ 14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงานอย่าง
ถูกต้อง” มีผลคะแนนน้อยที่สุด อยู่ที่ 86.36 ศรป.ได้สรุปการวิเคราะห์ GAP ที่พบและนำไปกำหนดมาตรการ
และจัดทำแผน ในประเด็นย่อย ของตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนน้อยที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ “ข้อ 14 
ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง” 

 ดังนั้น ศรป. จึงนำประเด็น OIT ข้อ 4 ด้านการใช้อำนาจมาดำเนินการเพื่อปิด Gap ดังกล่าว เพ่ือ
ดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้ 

4. การใช้อำนาจ 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O1 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

o แสดงนโยบายหร ือแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2565 

๐ แสดงนโยบาย หรือแผนการ
บร ิหารและพ ัฒนาทร ัพยากร
บ ุ คคลท ี ่ มี จ ุ ดม ุ ่ ง หมา ยหรื อ
วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความ
โปร่งใสและมีคุณธรรม 

o เป็นนโยบายหรือแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของผู้บริหารสูงสุดที่กำหนดใน
นามของหน่วยงาน 

o เอกสารนโยบาย/แผนการบร ิหารและพ ัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของศรป. ปี พ.ศ. 2565 

   URL: https://bit.ly/3zyKz8R  

O2 การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

o แสดงการดำ เน ินกา รตาม
นโยบายการบริหารและพัฒนา
ทร ั พ ย ากรบ ุ คคล  ป ระจ ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เช่น การ
วางแผนกำลังคน การสรรหาคนดี
คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ
ข อ ง หน ่ ว ย ง า น  ก า ร พ ั ฒน า
บุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าใน
สายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพ
ช ี ว ิ ต  กา รบรรจ ุ และแต ่ งตั้ ง
บ ุคลากร การประเม ินผลการ
ปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรม

o  ดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ดังนี้ 

1. การพัฒนาบุคลากร 
1.1 จัดทำแผน IDP และนางจารุมนฯ 
- ผอ.ศรป. URL: https://bit.ly/3vIgCC2 
- นางจารุมนฯ URL: https://bit.ly/3p434wQ  

2. ผอ.ศรป.ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการ
พัฒนาตนเอง ตามรายงานการประชุมศรป. ครั้งที่ 
10/2565 วันที่ 27 ก.ค. 65 ระเบียบวาระการประชุมเรื่อง
ที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง   
URL:https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65 
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4. การใช้อำนาจ 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

และรักษาวินัยของบุคลากรใน
หน่วยงาน เป็นต้น 
o เป็นการดำเนินการที่มีความสอด
รับกับนโยบาย หรือแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

3. มีการประเมินผลการปฏิบัตงิาน ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมนิฯของกรมอนามัย 

URL. https://bit.ly/3P5LdAp  
4. ส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน
หน่วยงาน โดยการขับเคลื่อนแผนคุณธรรมจริยธรรม
ของหน่วยงาน และมีการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
บนเว็บไซต์ ศรป. เมนคูุณธรรมและความโปร่งใส 
URL: https://cic.anamai.moph.go.th/th/ita  
5. จัดการข้อมลูและความรู้ที่ดำเนนิการจัดการอย่างเป็น
ระบบและพร้อมใช้งาน  

 - ศรป.ดำเนินงานภายใต้การขับเคลื่อนตัวช้ีวัดที่ 2.4 
และจัดหมวดหมู่ความรู้อย่างเป็นระบบ สามารถดไูด้ที ่
เมน ูสรุปการประชุมเจ้าหน้าท่ี ศรป.    
      URL: https://bit.ly/3BFEc6m       

O3 หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

๐ แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรของหน่วยงาน ใน
ปี พ.ศ. 2565 เช่น การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร การบรรจุและ
แต ่ งต ั ้ งบ ุคลากร  การพ ัฒนา
บ ุคลากร  การประเม ินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากร การให้คุณให้
โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 

o ศรป. ดำเน ินการประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงาน
บุคลากร และสร้างขวัญกำลังใจ ดังนี้ 
1. มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินฯของกรมอนามัย 
  URL. https://bit.ly/3P5LdAp   
2. สร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมให้บุคลากรทำ
ความดี เช่น มอบรางวัลให้สำหรับผู้ที่ร่วมกิจกรรม
ก้าวท้าใจและมีคะแนนสูงสุด มอบรางวัลสำหรับ
บุคลากรที่ทำความดีเป็นประจำทุกเดือน ดูข้อมูลที่ 
เมนู คนดีศรีอนามัย และหน่วยงานคุณธรรม 

URL: https://cic.anamai.moph.go.th/th/ita  
https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/210093 
 

O4 รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจำป ี

o แสดงรายงานผลการบริหาร
และพ ัฒนาทร ัพยากรบ ุ คคล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
o ม ีข ้อม ูลรายละเอ ียดของการ
ดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็น
ต้น 

o งานการเจ้าหน้าที่ ศรป. ได้รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ในการประชุมศรป. ครั ้งที ่ 10/2565 
วันที่ 27 ก.ค.65 สามารถดูได้ที่ 
o https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65 
o https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2565 
   (ตัวชี้วัดที่ 2.6) 

O5 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

o แสดงการดำ เน ินการหรื อ
กิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ

o ศรป.ดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม ความผูกพัน 
และวัฒนธรรมองค์กร (HEALTH) ตามหลักคุณธรรม
เฉพาะกาล (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู) 
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6 
 

6 
 

4. การใช้อำนาจ 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

หน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ใน
การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  

สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บศรป. เมนู คุณธรรมและความ
โปรง่ใส  
URL: https://cic.anamai.moph.go.th/th/ita  

O6 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 
 

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน 
IIT ของหน่วยงาน ในปีที่ผ่านมา เพื่อ
กำหนดมาตรการ เช่น การป้องกัน
ประโยชน์ทับซ้อน การบริหารงาน
บุคคล 
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ 
เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ประเด็นที ่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่
การปฏิบัติของหน่วยงาน   
o มีมาตรการเพื ่อขับเคลื ่อนการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน ่วยงานให ้ด ีข ึ ้น ซึ่ ง
สอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ 

o ได ้ดำเน ินการว ิเคราะห์ผลการประเม ิน IIT ของ
หน่วยงาน ของปีงบประมาณพ.ศ. 2565 โดยพบประเด็นที่
เป็นจุดอ่อนที ่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ตลอดจน
มาตรการที ่สอดคล้องการวิเคราะห์ สามารถดู
รายละเอียด 
URL: https://bit.ly/3Jxw9KO  
        https://bit.ly/3SsWC07  
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                        แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)
ช่ือ-สกุล : .........นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์...............................................................................................................
ต าแหน่ง : .....ผู้อ านวยการ..................................................................................................................
หน่วยงาน : .ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ...................................................................................................................
ระยะเวลาในการพัฒนา : เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2565
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1 ภาวะผู้น า (Leadership) SL14 ภาวะผู้น ากับการท างานกับผู้อ่ืนอย่าง
สมดุล

ความเป็นผู้น า / /

2 การบริหารการเปล่ียนแปลง SL40 การบริหารการเปล่ียนแปลงในยุค 
Disruption และ Agility

การบริหารการเปล่ียนแปลง / /

3
การสร้างพันธมิตรและการ
ส่งเสริมการท างานแบบประชารัฐ 
(Build Strategic Partnership 
and Relationship)

SL17 การสร้างพันธมิตรและการส่งเสริม
การท างานแบบประชารัฐ

การสร้างพันธมิตรและการ
ส่งเสริมการท างานแบบ
ประชารัฐ

/ /

วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน.เป็นศูนย์กลางการบริหารความร่วมมือด้านต่างประเทศในการขับเคล่ือนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อมให้เป็นท่ียอมรับในเวทีสุขภาพโลก

รูปแบบการพัฒนา

รหัสวิชา หลักสูตรท่ีต้องการพัฒนา

ระยะเวลาการพัฒนา

สมรรถนะทางการบริหารระดับสูงล าดับ
พฤติกรรมท่ีต้องการ

พัฒนาให้เกิดข้ึน
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                        แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)
ช่ือ-สกุล : .....นางจารุมน บุญสิงห์....................
ต าแหน่ง : .......นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ.................................
หน่วยงาน : ....ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ...................................
ระยะเวลาในการพัฒนา : เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2565

พฤติกรรมท่ีต้องการพัฒนา
ให้เกิดข้ึน
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1 การบริหารการเปล่ียนแปลง KD26 การบริหารองค์กร บริหารองค์กรในช่วงของ
การเปล่ียนแปลง

/ /

2 การตัดสินใจ SL14 ภาวะผู้น าในการท างานกับผู้อ่ืนอย่างสมดุลการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ / /
3 การปรับตัวและความยืดหยุ่น SL40 การบริหารการเปล่ียนแปลงในยุค 

Disruption และ Agility
บริหารการเปล่ียนแปลงในยุค
 Disruption และ Agility

/ /

วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน......"ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นศูนย์กลางการบริหารความร่วมมือด้านต่างประเทศในการขับเคล่ือนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม
                                  ให้เป็นท่ียอมรับในเวทีสุขภาพโลก"

รูปแบบการพัฒนา

รหัสวิชา หลักสูตรท่ีต้องการพัฒนา

ระยะเวลาการพัฒนา

สมรรถนะทางการบริหารระดับสูงล าดับ
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รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 

  

 ตามที่ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (ศรป.) ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนหลัง) ของศรป. ทีส่อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 กรมอนามัย โดยมุ่งหวังให้ระบบบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลของ ศรป. มีความโปร่งใส บุคลากรมีศักยภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองบทบาทการ
ขับเคลื่อนภารกิจด้านต่างประเทศและทิศทางการปฏิรูปประเทศ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน "ศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นศูนย์กลางการบริหารความร่วมมือด้านต่างประเทศในการขับเคลื่อนงานส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ยอมรับในเวทีสุขภาพโลก" โดยกำหนดแนวทางได้แก่ การพัฒนาบุคลากร
ให้มีสมรรถนะสูง การประเมินผลการปฏิบัติงานและให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม การดูแลรักษาและธำรงไว้ซึ่ง
บุคลากรที่มีความสามารถ การสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน อีกท้ังได้จัดทำแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (รอบ 5 เดือนหลัง เดือนมึ.ค. - ก.ค.65) ประกอบด้วย 3 
กิจกรรม ได้แก่ 1. จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ระดับผู้อำนวยการและ
รองผู ้อำนวยการ 2. ขับเคลื ่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 3. จัดการข้อมูลและความรู้ที่ดำเนินการจัดการอย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน ศรป.
ได้ดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ เรียบร้อยแล้ว ดังผลการดำเนินงานดังนี้ 
  

แผนงาน/กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

1. จัดทำแผนพฒันา
รายบุคคล (Individual 
Development Plan: 
IDP) ระดับผู้อำนวยการ
และรองผู้อำนวยการ 

2 ฉบับ 
 

ก.ค. - ก.ย. 65 ได้จัดส่งเอกสารแผน IDP ให้กองการเจ้าหน้าที่ภายในเวลา
ที่กำหนด 2 ฉบับ 
ผลการอบรม เดือนก.ค. 65 ตามใบประกาศฯ แนบทา้ย  

2. ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรมศูนย์
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ร้อยละ 80 ของ
การขับเคลื่อน
กิจกรรมใน

แผนปฏบิัติการฯ 

มี.ค. - ก.ค. 65 ได้ดำเนนิการตามแผนฯและรายงานในที่ประชุม ศรป. ครั้ง
ที่ 10/2565 วันที่ 27 ก.ค. 65 วาระการประชุมเร่ืองที่ 6
เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  
6.1 รายงานผลการดำเนนิงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting65  
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2 
 

แผนงาน/กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

3. จัดการข้อมูลและความรู้
ที่ดำเนินการจัดการอย่าง
เป็นระบบและพร้อมใช้งาน 
 

อย่างน้อย 1 เร่ือง มี.ค. - ก.ค. 65 จัดการข้อมลูและความรู้ที่ดำเนินการจัดการอย่างเป็นระบบ
และพร้อมใช้งาน จำนวน 2 เรือง ได้แก ่
1. สรุปรายงานการอบรม เรื่อง Digital Literacy 
2. MC Training for July Course 2022.pdf 
   ศรป.ดำเนินงานภายใต้การขับเคลื่อนตัวช้ีวัดที่ 2.4 และจัด
หมวดหมู่ความรู้อยา่งเป็นระบบ สามารถดไูด้ที ่
เมนู สรุปการประชุมเจ้าหน้าท่ี ศรป.    
      URL: https://bit.ly/3BFEc6m       

 
 

         27 ก.ค. 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

134

https://bit.ly/3BFEc6m


3 
 

ภาพใบประกาศการอบรม e-learning ของ ผอ.ศรป. และนางจารุมน บุญสิงห์ 
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1 

แบบรายงานผลตามแผนปฏบิตักิาร ป้องกนัการทจุรติและเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามยั
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

หนว่ยงาน ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามยั

ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดําเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย งบประมาณทีใ่ช ้

ระยะเวลาดําเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 สรา้งสงัคมทีไ่มท่นตอ่การทจุรติ 

กลยทุธท์ี ่1 วางระบบการบรหิารทรพัยากรบคุคลและการจดัการองคก์ร เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการป้องกนัการทจุรติ

1.จัดทําแผนปฏบิตักิารป้องกัน
การทจุรติและเสรมิสรา้ง
คณุธรรม จรยิธรรมศนูยค์วาม
ร่วมมอืระหวา่งประเทศ กรม
อนามัย

มแีผนปฏบิัตกิารป้องกันการทจุรติฯ 
จํานวน 1 ฉบับ ดาวนโ์หลด  และ
บคุลากรในหน่วยงานรอ้ยละ 100 มี
สว่นร่วมในการจัดทําแผนฯ ผา่นการ
ประชมุ ศรป.ครัง้ที ่2/2565 เมือ่วันที ่
29 พ.ย. 64 วาระที ่5.5 ดาวน์
โหลด 

1 ฉบับ รอ้ยละ 80 ของ
บคุลากรใน
หน่วยงานมสีว่น
ร่วมในกจิกรรม 

พ.ย.64 พ.ย.64 

2. สือ่สาร สรา้งความรูค้วาม
เขา้ใจ เกีย่วกบัการนํา
มาตรฐานทางจรยิธรรมไปใช ้
ในการบรหิารงานบคุคล

บคุลากรในหน่วยงานรอ้ยละ 90 มี
สว่นร่วมในกจิกรรม การสือ่สาร สรา้ง
ความรู ้เกีย่วกับการนํามาตรฐานทาง
จรยิธรรมไปใชใ้นการบรหิารงาน
บคุคล ผา่นการประชมุ ศรป.ครัง้ที ่3/ 
2565 เมือ่วันที ่29 ธ.ค. 64 วาระที ่
6.3 ขอ้ (1)  ดาวนโ์หลด   

1 ครัง้ รอ้ยละ 80 ของ
บคุลากรใน
หน่วยงานมสีว่น
ร่วมในกจิกรรม 

ธ.ค.64 ธ.ค.64 

3.จัดทําคาํสัง่แตง่ตัง้
คณะทํางานในการขับเคลือ่น
การป้องกันการทจุรติ และ
เสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม
กรมอนามัย

มคีําสัง่แตง่ตัง้คณะทํางานในการ
ขับเคลือ่นการป้องกันการทจุรติ และ
เสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม กรม
อนามัย จํานวน 1 ฉบบั และบคุลากร
ในหน่วยงานรอ้ยละ 100 มสีว่นร่วม 
ดาวนโ์หลด 

1 ฉบับ รอ้ยละ 80 ของ
บคุลากรใน
หน่วยงานมสีว่น
ร่วมในกจิกรรม 

พ.ย.64 พ.ย.64 
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เอกสารแนบ 11

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_6/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%2065.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report2_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report2_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report3_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_6/%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%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
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ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดําเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย  

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดําเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

กลยทุธท์ี ่2 พฒันาศกัยภาพและสรา้งการมสีว่นรว่มของบคุลากร/เครอืขา่ยในการตอ่ตา้นการทจุรติ 

4.ประกาศเจตนารมณ์
ขับเคลือ่นคณุธรรมและตอ่ตา้น
การทจุรติ 

มปีระกาศเจตนารมณ์ฯ เรยีบรอ้ย
แลว้ดาวนโ์หลด  
และสือ่สารแจง้บคุลากรใน
หน่วยงานรับทราบผา่นเวทกีาร
ประชมุประจําเดอืน ศรป.ครัง้
ที3่/2565 เมือ่วันที ่29 ธ.ค. 64 
วาระที ่6.3 ขอ้ (2) ดาวนโ์หลด  
พรอ้มเผยแพร่บนเว็บไซตห์น่วยงาน 
ดาวนโ์หลด 

1 ครัง้ รอ้ยละ 80 ของ
บคุลากรใน
หน่วยงานมสีว่น
ร่วมในกจิกรรม 

 ธ.ค.64 ธ.ค.64 

5.การเสรมิสรา้งความรอบรูด้า้น
คณุธรรม จรยิธรรมและการ
ป้องกันการทจุรติ แกบ่คุลากร
ในหน่วยงานทกุระดับ โดยการ
สรา้งการรับรู ้/ เผยแพร่/ อบรม
ใหค้วามรู ้ประเด็นตอ่ไปน้ี 
5.1 ความรูเ้กีย่วกับการป้องกัน
ทจุรติ ผลประโยชนท์ับซอ้น 
การรับของขวญั หรอืประโยชน์
อืน่ใดอันควรไดต้ามกฎหมาย
หรอืโดยธรรมจรรยา/การขัดกัน
ระหวา่งประโยชนส์ว่นตนและ
สว่นรวม 
5.2 มาตรฐานทางจรยิธรรม
ประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพล
เรอืน / ขอ้บังคับจรรยา
ขา้ราชการกรมอนามัย 
 

 

ครัง้ที ่1 ดําเนนิการแลว้ เดอืน ธ.ค. 
64 จํานวน 1 เรือ่ง  ประเด็น 5.1 
เรือ่ง แนวทางปฏบิตักิารใหห้รอืรับ
ของขวัญหรอืประโยชนอ์ืน่ใดของ
เจา้หนา้ทีข่องรัฐทกุตําแหน่งและทกุ
ระดับของกระทรวงสาธารณสขุ 
ดาวนโ์หลดและประชาสมัพันธ์
ผา่นเว็บไซตห์น่วยงานดาวน์
โหลด 

 
 

ครัง้ที ่2 ดําเนนิการแลว้ เดอืน ม.ค. 
65 โดยการสรา้งการรับรู ้/ เผยแพร่/ 
อบรมใหค้วามรู ้ครบตามเป้าหมาย 
จํานวน 2 เรือ่งไดแ้ก ่ประเด็น 5.1 

2 เรือ่ง รอ้ยละ 80 ของ
บคุลากรใน
หน่วยงานผา่น
เกณฑป์ระเมนิ
พฤตกิรรมทาง
จรยิธรรม 

 ธ.ค.64- 
ก.ย.65 

-เรือ่งที ่1 ธ.ค. 64 
-เรือ่งที ่2และ 3 
ม.ค. 65 
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ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดําเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย  

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดําเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

ไดเ้ผยแพร่ 1) ประกาศเจตนารมณ์
การป้องกันและแกไ้ขปัญหาการลว่ง
ละเมดิทางเพศของหน่วยงานและ
ของกรมอนามัยทีเ่ว็บไซต ์ศรป.   
ดาวนโ์หลด  
ประเด็น 5.2 ไดเ้ผยแพรความรู ้
เรือ่ง พระราชบัญญตัมิาตรฐานทาง
จรยิธรรม พ.ศ. 2562 ทีเ่ว็บไซต ์
ศรป.   ดาวนโ์หลด 
สว่นการกจิกรรมประเมนิพฤตกิรรม
ทางจรยิธรรมของบคุลากรใน
หน่วยงาน อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ
ประมาณเดอืน ส.ค-ก.ย.65 ตาม
แบบสํารวจทีก่องการเจา้หนา้ที ่

กลยทุธท์ี ่3 สง่เสรมิคา่นยิมการยกยอ่งและเชดิชูดา้นคณุธรรม จรยิธรรม และการป้องกนัการทจุรติ 

6.การคดัเลอืกคนดศีรอีนามัย ธ.ค. 64 ไดด้ําเนนิการแลว้ โดยสง่
เสนอชือ่บคุลากรเขา้ร่วมการคัดเลอืก
คนดศีรอีนามัย จํานวน 2 คน 
รายละเอยีดตามหนังสอืดว่นทีส่ดุ ที ่
สธ 0938.01(1)/1199 ลงวนัที ่17 
ธ.ค. 64  
ก.พ. 65 มผีลการดําเนนิงาน 
รายละเอยีดตามหนังสอืกองการ
เจา้หนา้ที ่ที ่สธ 0902.07/ว801 ลง
วันที ่15 ก.พ.65 ซึง่บคุลากรทัง้ 2 
คน ไดรั้บประกาศเกยีรตบิตัร ยกยอ่ง
เชดิชเูกยีรต ิ“คนดศีรอีนามัยประจํา
หน่วยงาน" 
ม.ีค. 65 ผูบ้รหิารและบคุลากรใน
หน่วยงานร่วมแสดงความยนิดยีกยอ่ง

เสนอชือ่เขา้ร่วม
กจิกรรม 2 คน 

บคุลากรทีเ่ขา้รับ
การคดัเลอืกผา่น
คณุสมบตัติาม
เกณฑท์ีก่าํหนด 
รอบที ่1 อยา่ง
นอ้ย 1 คน 

 ธ.ค.64-ก.พ.65 ธ.ค.64 
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ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดําเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย  

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดําเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

เชดิชเูกยีรตแิกผู่ไ้ดรั้บรางวลัฯ 
รายละเอยีดตามขา่วประชาสมัพันธ์
หนา้เว็บไซตศ์รป.หรอืดาวนโ์หลด 

7.การประกวดหน่วยงาน
คณุธรรม (การขับเคลือ่น
องคก์รคณุธรรมตน้แบบ) 

 

ธ.ค.64 ดาํเนนิการแลว้ โดยสง่เสนอ
ผลงานเขา้ร่วมกจิกรรม 1 เรือ่ง ในชือ่
ผลงาน “สง่เสรมิคณุธรรม นอ้มนํา
เศรษฐกจิพอเพยีง” (Promotion of 
Morality and Sufficiency 
Economy) ดาวนโ์หลด และ 
อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ ประเมนิ
ผลลัพธเ์ชงิคณุภาพ “หน่วยงานผา่น
เกณฑก์ารคัดเลอืกหน่วยงาน
คณุธรรมรอ้ย 60 ของคะแนนการ
ประเมนิ” อา้งองิจากคูม่อืการ
คัดเลอืกหน่วยงานคณุธรรม กรม
อนามัย ฯ ของกองการเจา้หนา้ที ่ได ้
กําหนดใหท้กุหน่วยงานสง่ผลการ
ดําเนนิงานหน่วยงานคณุธรรมภายใน 
30 เม.ย. 65 และจะประกาศผลการ
คัดเลอืกหน่วยงานคณุธรรมฯ ภายใน
เดอืน ม.ิย. 65 

เสนอผลงานเขา้
ร่วมกจิกรรม 1 
เรือ่ง 

หน่วยงานผา่น
เกณฑก์าร
คัดเลอืก
หน่วยงาน
คณุธรรมรอ้ย 60 
ของคะแนนการ
ประเมนิ 

 ธ.ค.64- 

ก.ย.65 

ธ.ค.64 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 พฒันาระบบป้องกนัการทจุรติเชงิรกุ 

กลยทุธท์ี ่1 พฒันาระบบ/มาตรฐาน/แนวทางการป้องกนัการทจุรติ และกระบวนการจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพ 

8. การประเมนิความเสีย่งและ
จัดทําแผนการบรหิารความ
เสีย่งการทจุรติ 

 

มกีารประเมนิความเสีย่งและจัดทํา
แผนการบรหิารความเสีย่งการทจุรติ 
และจัดทําแผนฯ จํานวน 1 ฉบับ  
ดาวนโ์หลด  
มรีายงานผลการดาํเนนิงานตามแผน
บรหิารความเสีย่งทจุรติ ดังน้ี  

แผนฯ 1 ฉบบั (มี
มาตรการ/ 
แนวทางป้องกัน
การทจุรติอยา่ง
นอ้ย 1 เรือ่ง) 

รอ้ยละ
ความสาํเร็จการ
ดําเนนิงานตาม
แผนบรหิารความ
เสีย่งรอ้ยละ 80 

 ก.พ. 65 ก.พ. 65 
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https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/208380
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/Download/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/0938.01.1.117-17.2.65.pdf
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ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดําเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย  

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดําเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

1.) ไดก้ําหนดเน้ืองานขอบเขต
เป็นไปตามวัตถปุระสงคแ์ละการใช ้
จ่ายงบประมาณของโครงการ และ
ปฏบิัตติามระเบยีบอยา่งเคร่งครัด 
โดยขออนุมัตจัิดประชมุทัง้ 3 
กจิกรรม สอดคลอ้งกับระเบยีบการ
เบกิจ่ายและวตัถปุระสงคข์อง
โครงการ รวมถงึทําหนังสอืเชญิ
กลุม่เป้าหมายชดัเจน  
2.) ไดก้ําหนดการเบกิจ่ายคา่
วทิยากรภายนอกตามระเบยีบ
ขอ้บังคับและตรวจสอบได ้ 
จากรายงานผลการดาํเนนิงาน
เปรยีบเทยีบกับแผนฯ พบวา่
หน่วยงานมผีลการดาํเนนิงานรอ้ยละ
ความสาํเร็จการดาํเนนิงานตามแผน
บรหิารความเสีย่ง คดิเป็นรอ้ยละ 100  
รายละเอยีดตามดาวนโ์หลด   

9. การปรับปรุง/ พัฒนา
ชอ่งทางทีส่ามารถแจง้เรือ่ง
รอ้งเรยีนเกีย่วกับการทจุรติฯ 
ของเจา้หนา้ทีข่องหน่วยงาน 

ม.ค. 65 ไดด้าํเนนิการพัฒนาชอ่ง
ทางการรอ้ง เรยีนจํานวน 2 ชอ่งทาง
เรยีบรอ้ยแลว้ ไดแ้ก ่ 
 (1) ชอ่งทางบนเว็บไซต ์ศรป. 
https://cic.anamai.moph.go.th/th
/complain  
 
  (2) ชอ่งทางไปรษณีย์
อเิล็กทรอนกิสห์น่วยงาน  
cic.doh@anamai.mail.go.th  
 ทัง้น้ีสรุปผลรายงานขอ้รอ้งเรยีนฯ 
เป็นดังน้ี 
- ม.ค. 65 พบวา่ไมม่เีรือ่งรอ้งเรยีนฯ 
ดาวนโ์หลด 

แสดงชอ่งทาง
แจง้เรือ่งรอ้งเรยีน
เกีย่วกับการทจุรติ 
และฝ่าฝืน
ประมวลจรยิธรรม
ฯ อยา่งนอ้ย 2 
ชอ่งทาง 

ไมม่เีรือ่งรอ้งเรยีน
เกีย่วกับคณุธรรม
จรยิธรรม และการ
ทจุรติของกรม
อนามัย 

 ม.ค.65 ม.ค.65 
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https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/risk%20management%20plan.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/complain
https://cic.anamai.moph.go.th/th/complain
mailto:cic.doh@anamai.mail.go.th
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/report-complaints01.65.pdf
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ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดําเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย  

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดําเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

- ก.พ. 65 พบวา่ไมม่เีรือ่งรอ้งเรยีนฯ 
ดาวนโ์หลด 
- ม.ีค. 65 พบวา่ไมม่เีรือ่งรอ้งเรยีนฯ 
ดาวนโ์หลด 
- เม.ย. 65 พบวา่ไมม่เีรือ่งรอ้งเรยีนฯ 
ดาวนโ์หลด 
- พ.ค. 65 พบวา่ไมม่เีรือ่งรอ้งเรยีนฯ 
ดาวนโ์หลด 
- ม.ิย 65 พบวา่ไมม่เีรือ่งรอ้งเรยีนฯ 
ดาวนโ์หลด 
- ก.ค. 65 พบวา่ไมม่เีรือ่งรอ้งเรยีนฯ 
ดาวนโ์หลด  

กลยทุธท์ี ่2 เสรมิสรา้งความเขม้แข็งและขยายการมสีว่นรว่มเครอืขา่ยคณุธรรม จรยิธรรม และการป้องกนัการทจุรติ 

10. การขับเคลือ่นชมรม
จรยิธรรมของหน่วยงาน 

ดําเนนิการแลว้ โดยการจัดตัง้ชมรมฯ 
ดาวนโ์หลด 
และแตง่ตัง้คณะทํางานเพือ่
ขับเคลือ่นการดาํเนนิงานฯ ดาวน์
โหลด 
และไดเ้สนอผลงานเกีย่วกับการ
สง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม อยา่งนอ้ย 
1 เรือ่ง (เขา้ร่วมกจิกรรมประกวด
องคก์รคณุธรรม) ดาวนโ์หลด 

มคีําสัง่
คณะทํางาน
ขับเคลือ่นชมรม
จรยิธรรม 1 ฉบับ 

เสนอผลงาน
เกีย่วกับการ
สง่เสรมิคณุธรรม 
จรยิธรรม อยา่ง
นอ้ย 1 เรือ่ง (เขา้
ร่วมกจิกรรม
ประกวดองคก์ร
คณุธรรม) 

 พ.ย.64 พ.ย.64 

11.กําหนดคณุธรรมเป้าหมาย
จาก “ปัญหาทีอ่ยากแก ้“ และ 
“ความดทีีอ่ยากทํา” ที่
สอดคลอ้งกับคณุธรรม 5 
ประการ พอเพยีง วนัิย สจุรติ 

บคุลากรในหน่วยงานรอ้ยละ 90 
ร่วมกันกาํหนดคณุธรรมเป้าหมายจาก 
“ปัญหาทีอ่ยากแก ้“ และ “ความดทีี่
อยากทํา” ทีส่อดคลอ้งกบัคณุธรรม 5 
ประการ พอเพยีง วนัิย สจุรติ จติ
อาสา กตญั� ูหรอื วัฒนธรรมองคก์ร
(HEALTH) ผา่นการประชมุศรป. ครัง้

มปีระกาศ
เป้าหมายฯ และ
วัฒนธรรมองคก์ร 
HEALTH 1 ฉบับ 

รอ้ยละ 80 ของ
บคุลากรใน
หน่วยงานมสีว่น
ร่วมในกจิกรรม 

 ธ.ค 64 ธ.ค.64 
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https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/report-complaints02.65.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/report-complaints03.65.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/report-complaints04.65.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/report-complaints05.65.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/report-complaints06.65.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/report-complaints07.65.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/attention/207861
https://cic.anamai.moph.go.th/th/attention/207861
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_6/%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%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_6/%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%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/Download/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.2565.pdf
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ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดําเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย  

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดําเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

จติอาสา กตญั� ูหรอื 
วัฒนธรรมองคก์ร(HEALTH) 

 

ที ่3/ 2565 เมือ่วันที ่29 ธ.ค. 64 
วาระที ่6.2  ดาวนโ์หลด  
*ทัง้น้ีไดจั้ดทําประกาศเป้าหมายฯ 
ดังกลา่ว จํานวน1 ฉบับ เผยแพร่บน
เว็บไซตห์น่วยงานเรยีบรอ้ย 
ดาวนโ์หลด 

12. การพัฒนาศกัยภาพ
บคุลากรดา้นการเงนิการคลงั 
และการจัดซือ้จัดจา้ง  

หน่วยงานสง่บคุลากรจํานวน 2 ทา่น 
เขา้ร่วมประชมุเชงิปฏบิตักิาร 
แนวทางปฏบิัตติามกฎกระทรวงและ
หนังสอืเวยีนกรมบญัชกีลางเกีย่วกับ
การจัดซือ้จัดจา้ง และนํามาถา่ยทอด
ใหบ้คุลากรในหน่วยงานรับทราบผา่น
สรุปone page ดาวนโ์หลด และมี
บคุลากรในหน่วยงานมสีว่นร่วมรับรู ้
ความรู ้ผา่นการประชมุศรป. ครัง้ที ่3/ 
2565 เมือ่วันที ่29 ธ.ค. 64 วาระที ่
4.3 หนา้ที ่3 ดาวนโ์หลด 
 
 
 

สง่บคุลากรเขา้
ร่วมไมน่อ้ยกวา่ 1 
ครัง้ 

รอ้ยละ 80 ของ
บคุลากรใน
หน่วยงานมสีว่น
ร่วมรับรู ้ความรูท้ี่
ไดรั้บจากผูแ้ทน
หน่วยงานทีเ่ขา้
ร่วมกจิกรรม
พัฒนาศกัยภาพ 

 

 พ.ย. – ธ.ค. 64 ธ.ค. 64 

กลยทุธท์ี ่3 ผลผลติ/พฒันา นวตักรรมเทคโนโลย ีในการสือ่สาธารณะแกเ่ครอืขา่ยและประชาชน เพือ่ป้องกนัการทจุรติ 

13. การเผยแพร่สือ่การ
สง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม 
และการป้องกันทจุรติ 

ผลการดําเนนิงานเดอืน ม.ค. 65  
  - ไดด้าํเนนิการเผยแพร่สือ่การ
สง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม และการ
ป้องกันทจุรติ โดยสือ่สาร
ประชาสมัพันธผ์า่นชอ่งทางตา่งๆ 
จํานวน 3 ชอ่งทาง ไดแ้ก ่ 
(1) เว็บไซตห์น่วยงาน ศรป.  
(2) บอรด์ประชาสมัพันธ ์ 
(3) ไลนก์ลุม่ ศรป. (CIC DoH)  

มชีอ่งทาง
เผยแพร่สือ่
ประชาสมัพันธฯ์ 
อยา่งนอ้ย 2 
ชอ่งทาง 

 

ผลติสือ่
ประชาสมัพันธ์
สง่เสรมิคณุธรรม
จรยิธรรม อยา่ง
นอ้ย 1 เรือ่ง 

 ม.ค. 65 ม.ค. 65 
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https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report3_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/Announcement-of-moral-goals.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers/download?id=85773&mid=30633&mkey=m_document&lang=th&did=27752
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report3_2565.pdf
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ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดําเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย  

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดําเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

  - ไดผ้ลติสือ่สง่เสรมิคณุธรรม
จรยิธรรม เพือ่สือ่สารประชาสมัพันธ ์ 
ดาวนโ์หลด 
 
 

 

 

กลยทุธท์ี ่4 สง่เสรมิคณุธรรมเฉพาะกาลทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์
ปจัจบุนั 

14. โครงการสง่เสรมิคา่นยิม 
ความผกูพัน และวัฒนธรรม
องคก์ร (HEALTH) ตามหลกั
คณุธรรมเฉพาะกาล (พอเพยีง 
วนัิย สจุรติ จติอาสา กตญั�)ู 
และประเด็นคณุธรรมเป้าหมาย 
3 มติ ิไดแ้ก ่1. ยดึม่ันใน
หลกัธรรมศาสนา 2. ปฏบิัตติน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง  3. รักษา อนุรักษ์
สิง่แวดลอ้ม 

14.1 กจิกรรมการสบืสาน
วัฒนธรรม ประเพณี และวัน
สําคญัตา่งๆ ทางศาสนา 

14.2 กจิกรรมแตง่กายผา้ไทย 

14.3 กจิกรรมสถานทีทํ่างาน
น่าอยู ่น่าทํางาน เสรมิสรา้ง
คณุภาพชวีติและความสขุของ

ไดด้าํเนนิการจัดกจิกรรมจํานวน 5 
กจิกรรม ไดแ้ก ่ 
14.1 กจิกรรมการสบืสานวฒันธรรม 
ประเพณี และวันสําคัญตา่งๆ ทาง
ศาสนา  
• เมือ่วันที ่27 กรกฎาคม 2565 จัด
กจิกรรมอวยพรวันเกดิใหแ้กบ่คุลากร 
จํานวน 1 ราย 
• เมือ่วันที ่17 มถินุายน 2565 จัด
กจิกรรมอวยพรวันเกดิลว่งหนา้ใหแ้ก่
บคุลากร จํานวน 1 ราย 
• เมือ่วันที ่27 พฤษภาคม 2565 จัด
กจิกรรมอวยพรวันเกดิลว่งหนา้ใหแ้ก่
บคุลากร จํานวน 1 ราย 
• เมือ่วันที ่15 พฤษภาคม 2565 
ผูแ้ทนหน่วยงานเขา้ร่วมกจิกรรมเวยีน
เทยีนออนไลนเ์น่ืองในวันวสิาขบชูา 
• เมือ่วันที ่7 และ 12 เม.ย. 2565 
ผูบ้รหิารพรอ้มดว้ยเจา้หนา้ทีศ่รป. 
เขา้ร่วมกจิกรรมวันสงกรานต ์
• เมือ่วันที ่26 เม.ย. 65 จัดกจิกรรม
อวยพรวันเกดิใหแ้กบ่คุลากร จํานวน 
1 ราย 
• เมือ่วันที ่8 มนีาคม 2565 ผูบ้รหิาร

มกีารดาํเนนิการ
อยา่งนอ้ย 3 
กจิกรรม 

รอ้ยละ 80 ของ
บคุลากรใน
หน่วยงานมสีว่น
ร่วมในกจิกรรม 

 ธ.ค.64- ก.ย.65 ม.ีค. 65 
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ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดําเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย  

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดําเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

คนทางาน (Healthy 
Workplace Happy for Life)  

14.4 กจิกรรมบรจิาคสิง่ของ 
หรอือนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม เชน่
คัดแยกขยะ รไีซเคลิ ขยะ
พลาสตกิ หรอือลมูเินียม สบ
ทบใหก้ับโครงการหรอืมลูนธิทิี่
เกีย่วขอ้ง เชน่ โครงการ “แยก
ขวด ชว่ยหมอ” 

14.5 กจิกรรมศกึษาดงูาน 
โครงการตามแนวปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

พรอ้มดว้ยเจา้หนา้ทีศ่รป. เขา้ร่วม
กจิกรรมวันครบรอบวันสถาปนา กรม
อนามัย 70 ปี และร่วมกันตักบาตร
และยกยอ่งเชดิชบูคุคลทีทํ่าความด ี
• เมือ่วันที ่25 ม.ีค. 65 จัดกจิกรรม
อวยพรวันเกดิใหแ้กบ่คุลากร จํานวน 
1 ราย 
• เมือ่วันที ่18 ก.พ. 65  ผูบ้รหิาร
พรอ้มดว้ยเจา้หนา้ทีศ่รป. ร่วมทําบญุ
ถวายสงัฆทาน ณ วัดพุทธปัญญา 
• เมือ่วันที ่15 ก.พ. 65 จัดกจิกรรม
อวยพรวันเกดิใหแ้กบ่คุลากร จํานวน 
1 ราย 
• เมือ่วันที ่7 ม.ค.65  ผูบ้รหิารพรอ้ม
ดว้ยเจา้หนา้ทีศ่รป. เขา้ร่วมพธิี
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลือ่น
คณุธรรมและตอ่ตา้นการทจุรติ กรม
อนามัย พธิตีกับาตรทําบญุปีใหม ่
กรมอนามัย และจัดฐานกจิกรรมวอล์
คแรลลี ่Walk Rally สาํหรับร่วม
กจิกรรมปีใหมก่รมอนามัย ดว้ยการ
เลน่เกมสท์ายศัพทภ์าษาอังกฤษ 
และสง่ผูแ้ทนหน่วยงานเขา้ร่วม
กจิกรรมฯ ของหน่วยงานอืน่ 
• เมือ่วันที ่29 ธ.ค. 2564 จัดทํา
ประกาศพรอ้มทัง้ประชาสมัพันธ์
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและ
แกไ้ขปัญหาการลว่งละเมดิหรอื
คกุคามทางเพศในการทํางานผา่น
ทางเว็บไซตข์องหน่วยงาน และจัด
กจิกรรมอวยพรวันเกดิใหแ้กบ่คุลากร
จํานวน 1 ราย 
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ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดําเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย  

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดําเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

 
14.2 กจิกรรมแตง่กายผา้ไทย  
• ผูบ้รหิารพรอ้มดว้ยเจา้หนา้ทีศ่รป. 
ร่วมกันแตง่กายผา้ไทย เมือ่วันที ่8 
ม.ีค. 65 วันที ่11 ก.พ. 65 วันที ่21 
ม.ค. 65 วันที ่7 เม.ย. 65 วนัที ่12 
เม.ย. 65 วันที ่12 พ.ค. 65 วันที ่28 
ม.ิย. 65 วันที ่22 ก.ค. 65 
14.3 กจิกรรมสถานทีทํ่างานน่าอยู ่
น่าทํางาน เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติ
และความสขุของคนทางาน 
(Healthy Workplace Happy for 
Life)  
• เมือ่วันที ่20 พฤษภาคม 2565 
ผูอ้ํานวยการศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่ง
ประเทศ ไดป้ระกาศยกยอ่งชืน่ชม
บคุลากรทีม่ผีลแตม้สขุภาพสงูสดุ คอื 
นางสาวพัทธนันท ์วังเสนา ตําแหน่ง
นักวชิาการพัสด ุพรอ้มทัง้ไดรั้บของ
ทีร่ะลกึจากผูอ้าํนวยการเพือ่เป็นขวญั
กําลังใจ และแรงจูงใจใหแ้กบ่คุลากร
ในหน่วยงานใสใ่จในการออกกําลัง
กายอยา่งตอ่เน่ือง 
• เจา้หนา้ที ่ศรป. ร่วมกันออกกําลัง
กายเป็นประจําทกุสปัดาห ์
• เจา้หนา้ที ่ศรป. ร่วมกันทําความ
สะอาดและจัดสถานทีทํ่างาน เมือ่
วันที ่18 ม.ีค.65 วันที ่31 ม.ค.65 
วันที ่23 ธ.ค. 64 วันที ่19 พ.ค. 65 
วันที ่28 ม.ิย. 65 และวันที ่8 ก.ค.. 
65 
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ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดําเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย  

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดําเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

14.4 กจิกรรมบรจิาคสิง่ของ หรอื
อนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม เชน่คดัแยกขยะ 
รไีซเคลิ ขยะพลาสตกิ หรอื
อลมูเินียม สบทบใหก้ับโครงการหรอื
มลูนธิทิีเ่กีย่วขอ้ง 
• เมือ่วันที ่4 ก.ค. 65 เจา้หนา้ทีศ่รป. 
เขา้ร่วมฟังการเสวนาวชิาการ หัวขอ้ 
"สานพลังเครอืขา่ย ปกป้องโลก 
ปกป้องเรา สูอ่นามัยสิง่แวดลอ้ม
ย่ังยนื" ผา่นทาง Facebook กรม
อนามัย 
https://www.facebook.com/ana
maidoh 
• เมือ่วันที ่28 ม.ิย. 65 ชมรม
จรยิธรรม ศรป. ไดจั้ดทําแฟ้ม 
“บันทกึความด”ี ประกาศชือ่ “บคุคล
ทีทํ่าความดปีระจําเดอืน” พรอ้มทัง้
ไดรั้บของทีร่ะลกึจากผูอ้าํนวยการ 
สําหรับเดอืนมถินุายน 2565 เป็นการ
ประกาศยกยอ่งชืน่ชมบคุคลทีทํ่า
ความดแีละไดรั้บการกลา่วถงึมาก
ทีส่ดุ ไดแ้ก ่นางสาวมนสนีิ น้ําจันทร ์
โดยนางสาวนัยนา ใชเ้ทยีมวงศ ์ได ้
มอบของทีร่ะลกึ เป็นขวญัและ
กําลังใจในการทําความดตีอ่ไป 
• เมือ่วันที ่6 ม.ิย. 65 เจา้หนา้ทีศ่รป.
ร่วมบรจิาคเงนิ จํานวน 760 บาท 
เพือ่ทําบญุสบทบทนุผา้ป่า ณ วัดศรี
ดารม อ.ทุง่ฝน จ.อดุรธานี 
• เมือ่วันที ่2 ม.ิย. 65 นางสาวเปรม
รัตนา วัชโรทัย เป็นจติอาสาร่วม
ปฏบิัตหินา้ทีรั่บโทรศัพทส์ายดว่น ผู ้
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ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดําเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย  

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดําเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

พทิักษ์อนามัย COVID Watch 
  
• เมือ่วันที ่10 พ.ค. 65 เจา้หนา้ที ่
ศรป. เขา้ร่วมกจิกรรมกองการ
เจา้หนา้ที ่ร่วมใจทําความดเีพิม่พืน้ที่
สเีขยีว ณ วดัพุทธปัญญา อาํเภอ
เมอืง จังหวดันนทบรุ ี
• เมือ่วันที ่11 พ.ค. 65 นางสาว 
ป่ินอนงค ์เครอืซา้ ผูแ้ทนศรป. 
บรจิาคสือ่เกีย่วกับโควดิ ทีไ่ดจ้ากการ
ดําเนนิงานโครงการ UNFPA ใหแ้ก่
หอ้งสมุดกรมอนามัย 
• เมือ่วันที ่19 พ.ค. 65 ผูอ้าํนวยการ
ศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่งประเทศ  
เขา้ร่วมกจิกรรมบรจิาคเลอืด ณ 
อาคาร 1 กรมอนามัย 
• เมือ่วันที ่16 ม.ีค.65 เจา้หนา้ที ่
ศรป. จํานวน 3 ราย ไปบรจิาคเลอืด 
ณ กรมการแพทย ์ซึง่มเีพยีง 1 ราย 
ทีผ่า่นเกณฑส์ามารถบรจิาคเลอืดได ้
• ระหวา่งวันที ่23 – 31 ม.ีค.65 
นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย เป็นจติ
อาสาร่วมปฏบิัตหินา้ทีรั่บโทรศัพท์
สายดว่น ผูพ้ทิักษ์อนามัย COVID 
Watch 
 
• เมือ่วันที ่20 ม.ค. 65 บคุลากร 
ศรป.ร่วมกันบรจิาคปฏทินิตัง้โต๊ะเกา่ 
ชนดิตัง้โต๊ะจํานวน 11 ชิน้ เพือ่
นําไปใชผ้ลติสือ่อกัษรเบรลล ์สาํหรับ
ผูพ้กิารทางสายตา โดยนําไปสบทบ
กับจุดรับบรจิาคบรเิวณหนา้สํานักงาน
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ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดําเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย  

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดําเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

คณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุอิาคาร 1 
ชัน้ 3   
• ระหวา่งเดอืน ธ.ค.64 – เม.ย.64 
เจา้หนา้ที ่ศรป. ร่วมกันคดัแยกขยะ รี
ไซเคลิ ขยะพลาสตกิ อยา่งตอ่เน่ือง 
และยังนําเบาะทีน่ั่งรถยนตม์า
ประยกุตใ์ชเ้ป็นมมุรับแขกของ
หน่วยงานเพือ่ใชท้รัพยากรทีม่อียูใ่ห ้
เกดิประโยชนส์งูสดุ อนุรักษ์
สิง่แวดลอ้มโดยไมนํ่าไปทิง้ใหเ้ป็น
ขยะหรอืเกบ็ไวบ้นหอ้งพัสดใุหเ้กดิ
ความเสือ่มสภาพโดยเปลา่ประโยชน ์
 
 
14.5 กจิกรรมศกึษาดงูาน โครงการ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
• เมือ่วันที ่19 เม.ย. 65 จัดกจิกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารดําเนนิงาน
ร่วมกับศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่ง
ประเทศ. โดยระบบออนไลน ์ระหวา่ง
ศรป.กับกองแผนงาน 
• เมือ่วันที ่25 ม.ีค.65 เขา้ร่วม
กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูต้ามแนว
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ในหัวขอ้ 
“การปลกูตน้Cactus สรา้งรายได”้ 
จัดโดยสาํนักสขุาภบิาลอาหารและน้ํา 
ในรูปแบบออนไลน ์
 
รายละเอยีดตามดาวนโ์หลด 
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ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดําเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย  

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดําเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยกระดบัคะแนนดชันกีารรบัรูก้ารทจุรติ (CPI) 

กลยทุธท์ี ่1 การพฒันามาตรฐานการบรหิารงานทีโ่ปรง่ใส ตามเกณฑก์ารประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั 

( Intergrity and Transparency Assessment : ITA) 

15. การขับเคลือ่นตัวชีว้ดัที ่
2.6 ระดับความสาํเร็จของการ
ดําเนนิงานคณุธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) 

มผีลการดําเนนิงาน ดังน้ี 
(1) ผลการประเมนิตวัชีว้ดัที ่2.6 
ผา่นเกณฑก์ารประเมนิระดบั 3 
หน่วยงานมผีลการเมนิ ระดบั 5  
(2) คะแนนการประเมนิคณุธรรม
และความโปรง่ใสในการดาํเนนิงาน
ของหน่วยงานไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 95  
โดยพจิารณาจากเครือ่งมอืประเมนิ 2 
เครือ่งมอื ไดแ้ก ่
     1) แบบวัดการรับรูข้องผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยีภายใน (IIT)  พบวา่
หน่วยงานมผีลคะแนนถว่งน้ําหนัก ที่
97.37 (อา้งองิหนังสอืกองจ. ที ่สธ 
0902.07/ว1024) ซึง่ตวัชีว้ดัที.่2.6 
ITA กาํหนดเกณฑใ์หน้ํ้าหนักแบบ
สํารวจอยูท่ีร่อ้ยละ 30 ดงัน ัน้คา่
คะแนนทีไ่ดค้อื 29.21 % 
     2) แบบวัดการเปิดเผยขอ้มลูบน
เว็บไซต ์(OIT) คาดการณ์วา่
หน่วยงานจะมผีลคะแนนถว่งน้ําหนัก 
ที1่00 ซึง่ตวัชีว้ัดที.่2.6 ITA กําหนด
เกณฑใ์หน้ํ้าหนักแบบสํารวจอยูท่ีร่อ้ย
ละ 70 ดังนัน้คา่คะแนนทีไ่ด ้ 
คอื 70 %   
     เมือ่รวมคะแนนแบบสํารวจทีถ่ว่ง
น้ําหนัก ทัง้สองสว่น หน่วยงานจงึ

ผลการประเมนิ
ตัวชีว้ดัผา่นเกณฑ์
การประเมนิระดับ 
3 ขึน้ไป 

คะแนนการ
ประเมนิคณุธรรม
และความโปร่งใส
ในการดําเนนิงาน
ของหน่วยงานไม่
นอ้ยกวา่รอ้ยละ 
95 

 ธ.ค.64- ก.ย.65 ม.ีค. 65 

150



 

15 
 

ยทุธศาสตร/์โครงการ ผลการดําเนนิงาน 
ผลสําเร็จตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย  

งบประมาณทีใ่ช ้
ระยะเวลาดําเนนิการ 

ผลลพัธเ์ชงิ
ปรมิาณ 

ผลลพัธเ์ชงิ
คณุภาพ ตามแผน แลว้เสร็จ 

ประเมนิตนเอง ไดผ้ลรวมคะแนน
การดาํเนนิงานคณุธรรมและความ
โปร่งใส (TIA) ในรอบ 6 เดอืนแรก 
คดิเป็น 99.21 % 

 
 

 
ผูอ้นุมัตริายงาน............................................................ 

(นางสาวนัยนาใชเ้ทยีมวงศ)์ 
นักวชิาการสาธารณสขุชํานาญการพเิศษ 
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