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รายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ คร้ังท่ี1/2566 

ในวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. – 14.00 น. 

ณ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ อาคาร6 ชั้น 4 กรมอนามัย 

 

ผูมาประชมุ 

1. นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ  ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประธาน 

2. นางจารุมน บญุสงิห   นักวิเทศสมัพันธชำนาญการพเิศษ 

3. นางสาวปนอนงค เครือซา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                        

4. นางสาวสุพัตรา ทางาม   เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  

5. นายพศิน พิริยหะพันธุ    นักวิเทศสมัพันธปฏิบัติการ 

6. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ  นักวิเทศสมัพันธปฏิบัติการ   

7. นางสาวมนสินี น้ำจันทร  นักวิเทศสมัพันธปฏิบัติการ 

8. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย   นักวิเทศสมัพันธ                     

9. นางสาวศิรินันต ทุนทรพัย  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

10. นางสาวจิราภรณ สุมต๊ิบ  นักวิชาการคอมพิวเตอร  

11. นางสาวพทัธนันท วังเสนา   นักวิชาการพัสดุ 

12. นายรังสรรค พันธจบสิงห  พนักงานขับรถยนต                  

13. นางสาวสมประสงค ภาผล   นักจัดการงานทั่วไป           เลขานุการ 

 

ผูไมมาประชุม   -ไมมี- 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น 

 

ระเบียบวาระการประชุมเร่ืองท่ี 1  เร่ืองประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

การประชุมกรมอนามัยครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมอวานี ขอนแกน โฮเทล 

แอนด คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน รายละเอียดดังน้ี 

1) อธิบดีกรมอนามัย แจงใหที่ประชุมทราบดังน้ี 

1. กลาวขอบคุณศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน ศูนยอนามัยเครือขาย และคณะผูจัดการประชมุ ที่รวม

เปนเจาภาพ และดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการดำเนินงานวัดสงเสริมสุขภาพและการพัฒนาสุข
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ภาวะพระสงฆ และการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการขับเคลื่อนงานองคกรรอบรูดานสุขภาพ ในเขตสุขภาพที่ 

7 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. มอบนโยบายกรมอนามัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 นโยบาย 3 มุง 2 เรง 1 ยก ไดแก 

1) มุงเนนความสำเร็จและผลสัมฤทธ์ิของโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ 

2) มุงเนนนโยบายรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจดวยมาตรการดานสงเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดลอม 

3) มุงลดความเหลื ่อมล้ำ เพิ ่มความครอบคลุมการเขาถึงบริการสงเสริมสุขภาพดวยเทคโนโลยีที่

ทันสมัย 

4) เรงสรางความรอบรูดานสุขภาพสูการปฏิบัติ ดูแลตนเองได สรางสุขภาพที่ดี 

5) เรงปรับปรุงกฎหมาย เพื่อสรางคุณภาพชีวิตและเมืองที่เปนมิตรกับสุขภาพ 

6) ยกระดับเปนองคกรช้ันนำนาเช่ือถือ และเปนสากล 

2) ผูอำนวยการกองคลัง รายงานภาพรวมผลการเบิกจายงบประมาณ ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 

2565 จากระบบ GFMIS   

3) ผูอำนวยการกองแผนงาน นำเสนอนโยบายและทิศทางการดำเนินงานมุงเนนของรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายที่เกี่ยวของกับกรมอนามัย และนำเสนอการ

จัดทำคำของบประมาณ ป 2567 โดยมีกำหนดระยะเวลา ขั้นตอนที่กรมอนามัยดำเนินการการจัดทำคำขอ

งบประมาณ จนถึงสรุป/จัดสงเปนภาพรวมกรมอนามัย ใหกับสำนักงบประมาณ ขั้นตอนที่สำนักงบประมาณ

พิจารณากรอบวงเงินงบประมาณ จนถึงราง พ.ร.บ.งบประมาณ เพื่อสงใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณา และ

ข้ันตอนที่สภาผูแทนราษฎรพิจารณาวาระที่ 1 จนถึง พ.ร.บ. งบประมาณ ป 2567 ซึ่งขณะน้ีกรมอนามัยอยูใน

ข้ันการจัดทำคำของบประมาณ ป 2567 

4) รักษาการผูอำนวยการกองการเจาหนาที่ นำเสนอรายงานผลการสำรวจความเห็นตอรูปแบบการ

ปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม สำหรับบุคลากรที่มีความคิดเห็นตอรูปแบบการปฏิบัติ

ราชการที่รองรับวิถีใหม ผลการสำรวจ พบวา บุคลากรเห็นดวยกับการปฏิบัติงานเหลื ่อมเวลามากที่สุด 

(41.3%) รองลงมา ไดแก การปฏิบัติงานนอกที่ต้ัง (WFH) (36.7%) และการนับช่ัวโมงการปฏิบัติงาน (34.3%) 

ตามลำดับ โดยหนวยงานสวนกลางเห็นดวยกับการปฏิบัติงานราชการฯ ทั้ง 3 รูปแบบ มากกวาหนวยงานสวน

ภูมิภาค มติที่ประชุม รับทราบ ยังไมพิจารณา และมอบนายอรรถพล แกวสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

ดำเนินการพิจารณาใหม ีระบบกำกับที ่เหมาะสมตามลักษณะของงาน ถูกตองตามระเบียบของสำนัก

นายกรัฐมนตรี ทั้งในสวนของ BackOffice งานบริการวิชาการ และมอบหมายกองการเจาหนาที่ดำเนินการ

ตอไป 
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5) เลขานุการกรม รายงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานบุคลากรกรมอนามัย ดังน้ี  

1.กิจกรรมจิตอาสา ป 2566 รายงานตัวอยางกิจกรรมจิตอาสาประจำป 2565  และตารางกิจกรรมจติ

อาสาของหนวยงาน ประจำป 2566 ตั้งแตเดือนมกราคม – ธันวาคม 2566 โดยใหสงหลักฐานเปนรูปภาพ/

ภาพขาวกิจกรรม (One Page) ใหกับสำนักงานเลขานุการกรม 

2. กิจกรรมนันทนาการ (กีฬาสี) และงานปใหม แบงตามสายการบังคับบัญชาของรองอธิบดี 

กรมอนามัย 4 สาย ไดแก สายที่ 1 นายอรรถพล แกวสัมฤทธ์ิ รองอธิบดีกรมอนามัย สายที่ 2 นายสราวุฒิ บุญ

สุข รองอธิบดีกรมอนามัย สายที่ 3 นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย และสายที่ 4 นายมณเฑียร 

คณาสวัสด์ิ รองอธิบดีกรมอนามัย  กำหนดจัดระหวางวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2565 ประกอบดวย การจัดกีฬา

สากล กีฬามหาสนุก และกิจกรรมนันทนาการ ไดแก การประกวดรองเพลง เชียรลดีเดอร โดยมีรางวัลสำหรบัผู

ชนะการประกวด รวมถึงมีการจัดซุม ดนตรีสด โตะจีน จับรางวัล ใสเสื้อกีฬากรมอนามัย ทั้งนี้ เสนอใหการ

จัดการแขงขันกีฬา โดยมอบหมายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพจัดทำโครงการ “รวมพลัง กาวทาใจ  

คนกรมอนามัย” และมอบหมายสำนักงานเลขานุการกรม และคณะกรรมการกีฬาจัดกิจกรรมและประเภท

กีฬาตามสายงานแตละสาย 

3. งานกาชาดกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 กำหนดจัดงานวันที ่ 8 – 18 ธันวาคม 2565  

ณ สวนลุมพินี โดยกรมอนามัยเปนเจาภาพในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 รูปแบบ On Ground และ Online 

หัวขอ 9 ทศวรรษ ใตรมพระบารมี สดุดีสภานายิก สภากาชาดไทย กิจกรรมของกรมอนามัย ประกอบดวย ตัก

ไข 5,000 ใบ ใบละ 20 บาท และไดรับจัดสรรสลากกาชาด 50 เลม สลากละ 50 บาท 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

ระเบียบวาระการประชุมเร่ืองท่ี 2  ร ับรองรายงานการประช ุมศ ูนย ความร วมม ือระหวางประเทศ 

คร้ังท่ี12/2565 เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2565 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระการประชุมเร่ืองท่ี 3 เร่ืองสืบเนื่อง   - ไมมี- 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระการประชุมเร่ืองท่ี 4 เร่ืองเพ่ือทราบ   

4.1 รายงานผลการจัดทำแผนการเบิกจายงบประมาณศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำป

พ.ศ. 2566 งบดำเนินงาน ผานระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัต ิงาน กรมอนามัย (Department 

Operation Center : DOC)   
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นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย รายงานวา 

(1) ไดบันทึกผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 งบดำเนินงาน จำนวน 6 โครงการ เขาสู ระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน  

กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) โดยมีผลเบิกจายสะสม ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565 

จำนวน 25,073 บาท คิดเปนรอยละ 2.83 % ของวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร จำนวน 884,500 บาท 

รายละเอียด  

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

upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/pay2566/P1-66.pdf 

ทั้งนี้ กรมอนามัยกำหนดเปาหมายแนวทางการดำเนินการเบิกจาย สำหรับคาใชจายในการฝกอบรม 

ประชุมและสัมมนา ใหไมนอยกวา 50% ของวงเงินที่ไดรับจัดสรร โดยศรป. ไดกำหนดแผนคาใชจายในการ

ฝกอบรมฯ ทั้งปงบประมาณภายใตวงเงินที่ไดรับจัดร จำนวน 536,200.00 บาท และหนวยงานวางแผนใชจาย

ในไตรมาสที่ 1 จำนวน 282,745.00 บาท คิดเปน 52.73% ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กำหนด  

(2) เสนอปรับแผนปฏิบัติการ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ในรอบการปรับแผนฯประจำไตรมาส 1 ดังน้ี 

1) กิจกรรมประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที ่ 76 (World Health 

Assembly) เสนอเลื่อนระยะเวลาการจัดจากเดิมกำหนดไวเดือน ก.พ. 65 เปลี่ยนเปน พ.ค. 66  

2) กิจกรรมประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมความรวมมือไทย-ลาวดานสงเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดลอม เสนอเลื่อนระยะเวลาการจดัจากเดิมกำหนดไวเดือน มิ.ย.66 เปลี่ยนเปน เม.ย. 66 

(3) รายงานงบประมาณตามคำขอวงเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั ่วคราว 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567  (Pre-Ceiling) ของกรมอนามัย ภายใต 12 หนวยงาน 40 โครงการ เปนเงิน

จำนวน  17,401,920 บาท  

มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบตามเสนอ 

 

4.2 รายงานสถานการณ ผลการเบิกจายงบประมาณ งบดำเนินงานศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ  

นางสาวสุพัตรา ทางาม รายงานวา ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เปาหมายที่กรมอนามัยกำหนดของ

เดือนตุลาคม คือ 9% คิดเปนเงินจำนวน 79,605.00 บาท พบวางบดำเนินงาน มีผลเบิกจายสะสม จำนวน 

27,766.25 บาท คิดเปน 3.14 % ของวงเงินงบประมาณรวมที่ไดรับจัดสรร (884,500.00 บาท) ซึ่งต่ำกวา

เปาหมายที่กรมอนามัยกำหนด เมื่อหักกันยอด PO ทุกรายการ จำนวน 13,456.75 บาท คิดเปน 1.52 % 

คงเหลือหลังกัน จำนวน 843,277.00 บาท คิดเปน 95.34 %  
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สำหรับคาใชจายในการฝกอบรม ประชุมและสัมมนา ใหไมนอยกวา 50% ของวงเงินที่ไดรับจัดสรร 

โดยศรป. ไดกำหนดแผนคาใชจายในการฝกอบรมฯ ทั้งปงบประมาณภายใตวงเงินที่ไดรับจัดสรร จำนวน 

536,200.00 บาท ตองเบิกจายสะสมใหได 50% คิดเปนเงินจำนวน 268,100.00 บาท และหนวยงานวางแผน

ใชจายในไตรมาสที่ 1 จำนวน 282,745.00 บาท คิดเปน 52.73% ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กำหนด ปจจุบันศรป. 

มีผลเบิกจายสะสม จำนวน 2,015.00 บาท คิดเปน 0.38 % ของวงเงินที่ไดรับจัดสรร ( 536,200.00 บาท) 

หากพิจารณาเฉพาะเงินงบประมาณที่ไดร ับโอน จำนวน 442,250.00 บาท หักผลเบิกจายสะสม 

จำนวน 27,766.25 บาท หักกันยอดPO จำนวน 13,456.75 บาท หักกันเงินเดือนพนักงานขับรถยนต เดือน 

พ.ย 65 - เม.ย. 66 จำนวน 78,000.00 บาท คงเหลือเงินงบประมาณสำหรับการดำเนินงานในไตรมาส 1-2 

จำนวน 323,027.00 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

4.3 การแตงต้ังคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณประจำป พ.ศ. 2566  เพ่ือนำ

ขึ้นเว็บไซตของหนวยงานภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

นางสาวสุพัตรา ทางาม รายงานวางานอำนวยการ ดำเนินการดังกลาวเรียบรอยแลว รายละเอียดตาม

ลิงค https://cic.anamai.moph.go.th/th/attention/download/?did=211488&id=97777&reload= 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

4.4 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของกรมอนามัยประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565  

นางจารุมน บุญสิงห รายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงานของกรมอนามัยประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบวากรมอนามัยมีระดับผลการประเมินอยูใน

ระดับ A รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระการประชุมเร่ืองท่ี 5 เร่ืองเพ่ือพิจารณา    

5.1 การถายทอดตัวชี้วัด (PA) ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

และโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำป จากระดับหนวยงาน ไประดับกลุ มงาน และระดับบุคคล

ตามลำดับ 
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นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย นำเสนอการถายทอดตัวชี ้วัด (PA) ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 และโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำป จากระดับหนวยงาน ไประดับกลุม

งาน และระดับบุคคลตามลำดับ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3  

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ มอบหมายนางสาวศิรินันต ทุนทรัพย จัดทำขอมูลตามเสนอ เสนอ

ผูเก่ียวของลงนามใหแลวเสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน 2565 

 

5.2 วิเคราะหสถานการณผลการเบิกจายจากขอ 4.2 เพ่ือกำหนดมาตรการ หรือแนวทาง ติดตาม

เรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำป

งบประมาณ 2566 ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด 

นางสาวสุพัตรา ทางาม เสนอขอมูลจากที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อใหหนวยงานดำเนินงานไดบรรลุเปาหมายที่กรมอนามัยกำหนด ทุกเดือน 

และไตรมาส คณะกรรมการฯ.จึงเห็นควรกำหนดมาตรการเรงรัดการเบิกจาย ดังน้ี 

(1) ผูบริหาร กำกับ ติดตามเรงรัดใหผูรับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไวผานการประชุม

ประจำเดือนของหนวยงาน 

(2). จัดทำแผนการเบิกจายรายไตรมาสใหผานเกณฑที่กรมอนามัยกำหนด /ปรับแผนการดำเนินงาน

ตามรอบไตรมาส  และปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมใหสอดคลองกับสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019  

(3) กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา เรงรัดผูรับชอบหลักดำเนินการจัดทำอนุมัติจัด สงตอใหงาน

การเงินดำเนินการยืมเงินลงคลัง เพื่อตัดยอดเบิกจายภายในเดือนที่กำหนดตามแผน 

(4) จัดใหมีการกำหนดผูรับผิดชอบในการติดตามเรงรัดการเบิกจาย ใหเปนปจจุบัน ผานรูปแบบของ

การจัดทำคำสั่ง แตงต้ังคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เปนประจำทุกเดือน 

(5) กรณีเงินงบประมาณดำเนินงานไมเพียงพอสำหรับการดำเนินงานใหเปนไปตามแผน หรือระหวาง

รอรับเงินโอนจัดสรรงบประมาณในสวนที่เหลือ ใหบริหารจัดการโดยการขอยืมเงินงบประมาณจากหนวยงาน

อื่น หรือบริหารจัดการดวยเงนิทดรองราชการประจำหนวยงาน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

5.3 พิจารณาเกณฑประเมิน 5 ส. ศรป. 

นางจารุมน บุญสิงห  และนางสาวพัทธนันท วังเสนา นำเสนอเกณฑการประเมิน 5 ส สถานที่ทำงาน

นาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) 
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ประจำหนวยงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 โดยกำหนดระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมระหวางเดอืน 

พ.ย. 65 - เม.ย. 66 ประเมินผลการดำเนินงานเปนประจำทุกเดือน ผานคณะกรรมการฯ ทั้งนี้คะแนนจะถูก

สะสมและประกาศกลุ มงานที ่มีผลคะแนนสูงสุดในเดือน พ.ค. 66 สำหรับพื้นที ่บริเวณสวนกลาง ไดแก  

1) มุมหองประชุมและชั้นวางติดผนัง 2) มุมอุปกรณเครื่องใชไฟฟา 3) มุมวัสดุอุปกรณเครื่องเขียนสำนกังาน 

และมุมตนไมหนาหอง เสนอใหมีการจับฉลากในครั้งแรก เพื่อเริ่มตนหากลุมที่รับผิดชอบ โดยแตละกลุมจะได

รับผิดชอบแตละมุม หลังจากน้ันเดือนถัดไปก็จะหมุนเวียนกันโดยไมตองจับฉลากอีกผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเปน

ผูรับชอบหลัก   

มติที่ประชุม รับทราบ และกำหนดกลุมงานที่รับผิดชอบพื้นที่สวนกลางดังนี้ 1) กลุมอำนวยการ 

รับผิดชอบ พ้ืนท่ีมุมวัสดุอุปกรณเคร่ืองเขียนสำนักงาน และมุมตนไมหนาหอง 2) กลุมวิเทศฯ รับผิดชอบ 

พ้ืนท่ีมุมอุปกรณเคร่ืองใชไฟฟา 3) กลุมยุทธฯ รับผิดชอบพ้ืนท่ีมุมหองประชุมและชั้นวางติดผนัง 

 

ระเบียบวาระการประชุมเร่ืองท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ (ถามี)  

 6.1 รายงานผลการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความเข็มแข็งเครือขายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ระหวางวันท่ี 25 – 27 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมชลพฤกษรีสอรท จังหวัดนครนายก 

 นางสาวสุพัตรา ทางาม รายงานวาสำหรับผลการประชุมฯ ในสวนที่เกี่ยวของกับบุคลากรในศรป. 

(1) กรณีพนักงานราชการหากไดรับบรรจุเปนขาราชการ จะไมนับอายุราชการตอเน่ือง แตมีสิทธิไดเลื่อนระดับ

เมื่อปฏิบัติราชการครบ 1 ป  (2) กรณีขาราชการประสงคยาย /โอน สามารถยายไดภายใน 90 วัน โดยไมมี

รอบการพิจารณาการยาย/โอน  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.2 การเตรียมการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนาศักยภาพเพ่ือยกระดับทักษะการใช

ภาษาอังกฤษสำหรับงานดานตางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหวางวันท่ี 30 พฤศจิกายน 

- 2 ธันวาคม 2565 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ชะอําบีช รีสอรท หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี 

นางสาวมนสินี น้ำจันทร นำเสนอขอมูลและกำหนดผูรับผิดชอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 

 

ปดประชมุเวลา 14.00 น. 

ผูจดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค ภาผล 

นักจัดการงานทั่วไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ทางาม 

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติหนาทีห่ัวหนางานอำนวยการ 
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รายการ  กรมฯจัดสรร  เงนิรับโอน  %
รับโอน เบกิจา่ยGFMIS  %

เบกิจา่ย คงเหลอื

(1) งบลงทนุ - - #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0!

     (1.1) งบลงทนุเหลอืจา่ย #DIV/0! #DIV/0! - 

(2) งบดําเนนิงาน 884,500.00   442,250.00    50.00              27,766.25          3.14 

     (2.1) รับเงนิโอนจากกรมฯ 884,500.00   442,250.00    50.00              27,766.25          3.14 856,733.75         

 - กองคลงั โอนเงนิครั �งที� 1 ภายใตแ้ผนยทุธศาสตร์
เสรมิสรา้งใหค้นมสีขุภาวะที�ด ีผลผลติที� 2 :  (50%)
กจิกรรมหลกั สง่เสรมิพฒันาความรอบรูด้า้นสขุภาพและ
ระบบอนามยัสิ�งแวดลอ้ม

442,250.00    50.00              27,766.25          3.14 414,483.75         

     (2.2) ยมืเงนิงบประมาณหน่วยงานอื�น - - - - 

      (2.3) คนืเงนิงบประมาณจากที�ยมืหน่วยงานอื�น - - - - 

(3) ภาพรวม 884,500.00   442,250.00    50.00              27,766.25          3.14 

% เงนิ % เงนิ % เงนิ
ต.ค. 9.00                79,605.00      0 - 9.00 79,605.00           
พ.ย. 19.00             168,055.00    18 - 19.00                168,055.00         
ธ.ค. 32.00             283,040.00    29 - 32.00                283,040.00         
ม.ค. 39.00             344,955.00    40 - 39.00                344,955.00         
ก.พ. 45.00             398,025.00    51 - 45.00                398,025.00         
ม.ีค. 50.00             442,250.00    61 - 50.00                442,250.00         
เม.ย. 58.00             513,010.00    71 - 58.00                513,010.00         
พ.ค. 67.00             592,615.00    81 - 67.00                592,615.00         
ม.ิย. 75.00             663,375.00    90 - 75.00                663,375.00         
ก.ค. 85.00             751,825.00    100 - 85.00                751,825.00         
ส.ค. 93.00             822,585.00    100 - 93.00                822,585.00         
ก.ย. 100.00 884,500.00 100 - 100.00 884,500.00 

เงนิ % เงนิ % เงนิ %
 (1) งบประมาณที�กรมจัดสรร+เงนิยมื 884,500.00   100 - - 884,500.00      100.00                 
 (2) เป้าหมายเบกิจา่ย *ต.ค.* 79,605.00      9.00                - - 79,605.00        9.00 
 (3) ผลเบกิจา่ยสะสม 27,766.25      3.14                - - 27,766.25        3.14 
 (4) ผลตา่ง (+) /(- เรง่รัด) 51,838.75-  5.86-                - - 51,838.75-        5.86-  
 (5) ยอดกนั PO ทกุรายการ 13,456.75      1.52                13,456.75        1.52 
 (6) คงเหลอื *หลงักนัPO* 843,277.00   95.34              - - 843,277.00      95.34 
 (7) เงนิงบประมาณคงเหลอื*กรณีไมก่นัPO 856,733.75   96.86              - - 856,733.75      96.86 
(8) กนัเงนิให ้พขร. (พ.ย-เม.ย.*6เดอืน) 78,000.00      8.82                78,000.00        8.82 

คงเหลอื  (หลงักนัPO +เงนิเดอืนพขร.) 765,277.00   86.52              - - 765,277.00      86.52 

เงนิ % เงนิ % เงนิ %
 (1) งบประมาณที�กรมจัดสรร+เงนิยมื 442,250.00   442,250.00      
 (2) เป้าหมายเบกิจา่ย *ต.ค.* 79,605.00      79,605.00        
 (3) ผลเบกิจา่ยสะสม 27,766.25      27,766.25        
 (4) ผลตา่ง (+) /(- เรง่รัด) 51,838.75-  51,838.75-  
 (5) ยอดกนั PO ทกุรายการ 13,456.75      13,456.75        
 (6) คงเหลอื *หลงักนัPO* 401,027.00   401,027.00      
 (7) เงนิงบประมาณคงเหลอื*กรณีไมก่นัPO 414,483.75   414,483.75      
(8) กนัเงนิให ้พขร. (พ.ย.-เม.ย.*6เดอืน) 78,000.00      78,000.00        

คงเหลอื  (หลงักนัPO +เงนิเดอืนพขร.) 323,027.00   323,027.00      

สถานะเงนิสดในมอื งบดําเนนิงาน งบลงทนุ ภาพรวม

สรปุรายงานผลการเบกิจา่ย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

งบดําเนนิงาน งบลงทนุเป้าหมายที�กรมอนามยักําหนด

ภาพรวมงบดําเนนิงานตชว.2.3
ระดบั4 Output  ระดบั5 Outcome

งบลงทนุ

ภาพรวม

เอกสารแนบ 1
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รายการโครงการ (งบดําเนนิงาน) แผนงบท ั�งปี ผลเบกิสะสม คงเหลอื สถานะโครงการ คาดใชจ้รงิ 
(พ.ย.)

คงเหลอื

1.โครงการบรหิารจัดการหน่วยงาน 305,000.00   23,058.00      281,942.00    ระหวา่งดําเนนิ 42,410.00        239,532.00         

2.	โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรกรมอนามยัมุง่สูส่ากล 236,700.00   -                  236,700.00    ระหวา่งดําเนนิ 216,000.00      20,700.00           

3. โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลู ศนูยค์วามรว่มมอื
ระหวา่งประเทศ 40,000.00      -                  40,000.00      ระหวา่งดําเนนิ 40,000.00           

4.โครงการสนับสนุนการดําเนนิงานความรว่มมอืระหวา่ง
ประเทศภายใตก้รอบความรว่มมอืตา่งๆ 43,830.00      2,015.00        41,815.00      ระหวา่งดําเนนิ 2,015.00           39,800.00           

5. โครงการประชมุปฏบิตักิารความรว่มมอืไทย-ลาวดา้น
สง่เสรมิสขุภาพและอนามยัสิ�งแวดลอ้ม 168,000.00   -                  168,000.00    ระหวา่งดําเนนิ 168,000.00         

6. โครงการพฒันาองคก์รและเสรมิสรา้งศกัยภาพในการ
ปฏบิตังิาน 90,970.00      -                  90,970.00      ระหวา่งดําเนนิ 90,970.00           

รวม 884,500.00   25,073.00      859,427.00    260,425.00      599,002.00         

กจิกรรมที�คาดวา่จะเกดิขนึจรงิ พ.ย. หมายเหตุ ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค
1.1จา้งพนักงานขบัรถยนตร์าชการ 13,000.00      แผน
1.2.1 จา้งเชา่เครื�องถา่ยเอกสาร (PO) 1,250.00        แผน
1.3.2. คา่นํ�าดื�ม 200.00           แผน
1.3.3. คา่นํ�ามนัเชื�อเพลงิ 1,000.00        แผน
1.4.1 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ อื�นๆ 26,760.00      ผอ.ไปกาญ, ไปประจวบ, ไปชลบรุี
1.4.3 คา่ผา่นทางพเิศษ 200.00           แผน
2.1 ประชมุเชงิปฏบิตักิารพฒันาศกัยภาพเพื�อยกระดบัทกัษะ  216,000.00   ตามอนุมตัจัด
4.2 ประชมุการดําเนนิงานศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ ( 2,015.00        แผน

รวมเงนิ 260,425.00   130,255.00    19,165.00          22,265.00        31,650.00           
สรปุสถานเงนิงบประมาณในมอื พ.ย. หมายเหตุ ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค
รอ้ยละเป้าหมายเบกิจา่ย /เดอืน 19.00             % 32.00              39.00                  45.00                50.00                   

(9) ผลเบกิจา่ยสะสม +คาดการณ์ พ.ย. 288,191.25   บาท

(10) รอ้ยละผลเบกิจา่ยสะสม +คาดการณ์ พ.ย. 32.58             %

(11) กนัเงนิ พขร. เดอืน ธ.ค-เม.ย. 65,000.00     บาท 

(12) คงเหลอืสทุธ ิ 75,602.00     



รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เอกสารแนบ 2
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  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) เป็นเครื่องมือที่สะท้อนถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์กร น ามาใช้ ตรวจสุขภาพ 
ขององค์กรประจ าปี เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีการปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบการให้บริการ อ านวยความสะดวก และ
ตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ การประเมิน ITA มิได้มีเพียงแค่กิจกรรมการประเมินผลแต่เพียง
อย่างเดียวแต่ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน ทักษะองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการป้องกันทุจริต ควบคู่ไปด้วย 
  กองการเจ้าหน้าที่ โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จึงได้ จัดท ารายงานผลการประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเป็นการสรุปผลและ
วิเคราะห์ผลการประเมินในมิติที่ส าคัญ รวมไปถึงการอภิปรายผลและข้อเสนอเพ่ือการยกระดับและการพัฒนา
คุณธรรมและความโปร่งใสของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
   กองการเจ้าหน้าที่ 

       กันยายน 2565 

 

 

 

       ค าน า 
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บทที่ 3  
     ผลการประเมิน ITA กรมอนามัย       11 
 
บทที่ 4  
     อภิปรายผลการประเมิน ITA กรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   15 
     และข้อเสนอเพ่ือการพัฒนา 
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  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ Integrity and 
Transparency Assessment หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ
เครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด
เปรียบเสมือนเครื่องมือ ตรวจสุขภาพองค์กรประจ าปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ  
ได้รับทราบถึงสถานะและปัญหา การด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้
จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน     
การให้บริการ สามารถอ านวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับ
มาตรฐานการด าเนินงานภาครัฐ ดังนั้นการประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและ            
ความโปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน 
เพ่ือให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพส าหรับน าไป จัดท าแนวทางมาตรการต่าง ๆ 
ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นับเป็นปีที่ 10 ของการด าเนินการที่ผ่านมา และเป็นปีที่ 5 ที่ได้ปรับเข้าสู่การประเมินในรูปแบบออนไลน์          
อีกทั้ งยังเป็นปีสุดท้ายของช่วงระยะที่  1 (พ.ศ. 2561-2565) ของ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ        
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 8,303 แห่งทั่วประเทศ               
เข้าร่วมการประเมินกล่าวได้ว่าเป็นการประเมินด้านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการภาครัฐที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน  

การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐได้ส ารวจและประเมินตนเอง เพ่ือให้ได้รับทราบ
ข้อมูลอันส่งผลให้ เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและก ากับดูแลการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และให้ความส าคัญกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
ตนเองมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การประเมิน ITA ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐ 
ในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแฟลตฟอร์ม 
อิเล็กทรอนิกส์ ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ที่ส าคัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูล
ข่าวสารอย่างเป็นระบบ ระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและ
ส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบอีกด้วย 

นอกจากนี้ ในด้านของประชาชนและสังคมไทยแล้ว การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่ทุกคนจะได้    
มีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นเพ่ือน า ไปสู่พัฒนาการบริหารงานภาครัฐเพ่ือให้ประชาชนคนไทยได้รับ
บริการจากภาครัฐ ที่ดีขึ้นและยังส่งผลให้ประชาชนและสาธารณชน มีโอกาสได้มีส่วนร่วมก ากับติดตามและ
ตรวจสอบการด าเนินงานของภาครัฐได้มากขึ้นอีกด้วย 
 
 
 

                   บทที่ 1 : ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการประเมิน ITA 
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∆ หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมประเมิน ITA 2565 
 

การประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน มีจ านวนรวม
ทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    

           บทที่ 2  : ระเบียบวิธีการประเมิน 
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∆ ปฏิทินการประเมิน ITA 2565 
 

  การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก าหนดขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่ไม่แตกต่าง
จากปีที่ผ่านมามาก เพ่ือให้หน่วยงานมีความคุ้นเคยและสามารถวางแผนงานในการปรับปรุงพัฒนาตนเองและ
ด าเนินการตามขั้นตอนการประเมินได้ โดยไม่ก่อให้เกิดภาระหรือเบียดบังภารกิจหน้าที่หลักของหน่วยงาน            
อันมากเกินควร  แต่ได้มีการปรับปรุงระยะเวลาเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาในด้านคุณธรรมและ         
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนเพ่ือเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการประเมินมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 
ขั้นตอน ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ช่วงเตรียมความพร้อมประเมิน 
การเผยแพร่ปฏิทินการประเมิน           
การเผยแพร่คู่มือรายละเอียดการ
ประเมิน 

          

ช่วงด าเนินการประเมิน 
การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ           
การน าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายใน/ภายนอก 

          

การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด IIT           
การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด EIT           
การตอบแบบวัด OIT           
การตรวจสอบและให้คะแนนแบบวัด 
OIT 

          

การชี้แจงเพิ่มเติมและยืนยันผลแบบวัด 
OIT 

          

การประมวลผลการประเมิน           
การจัดท ารายงานผลการประเมิน           

ช่วงเผยแพร่ผลการประเมิน 
การกลั่นกรองและน าเสนอผลการ
ประเมิน 

          

การประกาศและเผยแพร่รายงานผล 
การประเมิน 
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∆ หลักการประเมิน ITA 

 

การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือที่ค านึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ การก าหนด
ระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการเพ่ือให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุข
ภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้  

 ส่วนที่  1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมา ไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้มีโอกาสสะท้อน
และแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองโดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็น    
ใน 5 ตัวชี้วัดได้แก ่

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) โดยเปิดโอกาสให้ผู้ รับบริการหรือผู้ ติดต่อหน่ วยงานภาครัฐในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ        
โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก ่

     ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

 ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน(Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ ที่เผยแพร่ไว้ทางหน้า
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสและการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

  การเก็บรวบรวมข้อมูล จะก าหนดประชากรที่ครอบคลุมในทุกมิติของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้ได้ข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย มีความครบถ้วนตามตัวชี้วัดและเครื่องมือการประเมิน รวมถึงมีขนาดตัวอย่าง
ตามหลักความเป็นตัวแทนที่ดี โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับแต่ละเครื่องมือการประเมิน จะด าเนินการ     
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th ประกอบด้วย
แหล่งข้อมูล ที่ใช้ในการประเมินหน่วยงาน ดังนี้ 

1. ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) 

⚫  น าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยรวบรวมจ านวนบุคลากรกรมอนามัย       
ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อ านวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ
ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานที่กรมอนามัยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่น าเข้าข้อมูลในระบบ ITAS  

⚫  ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (Admin) กรอกข้อมูลจ านวนบุคลากร และผู้บริหาร           
(รองอธิบดีกรมอนามัย) ตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลในระบบ ITAS 

⚫  เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด IIT โดยน า URL หรือ QR code ช่องทางการเข้าตอบ
แบบส ารวจ IIT ไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงานอย่างครอบคลุมทั่วถึง จากนั้น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจะเข้ามาตอบแบบส ารวจ IIT ด้วยตนเองผ่านทาง URL หรือ QR code ซึ่งจะเป็น       
การตอบเข้าสู่ระบบ ITAS โดยมีขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า จ านวน ร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 

2. ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) 

⚫  น าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยแจ้งเวียนทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 
รวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ที่เคยมา
รับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงาน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแบบฟอร์มที่ส านักงาน 
ป.ป.ช.ก าหนด  

⚫  ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (Admin) กรอกข้อมูลจ านวนบุคลากร และผู้บริหาร          
(รองอธิบดีกรมอนามัย) ตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลในระบบ ITAS 

⚫  เก็บรวบรวมข้อมูลแบบ EIT ด าเนินการ 3 วิธีดังนี้ 
           1) น า URL หรือ QR code ช่องทางการเข้าตอบแบบส ารวจ EIT ไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงานที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงาน จากนั้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกจะเข้ามาตอบแบบส ารวจ EIT ด้วยตนเองผ่านทาง URL หรือ QR code ซึ่งจะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบ 
ITAS โดยมีขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า จ านวน ร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 
 
 

https://itas.nacc.go.th/
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        2) คณะกรรมการประเมินจะวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่ส าคัญของหน่วยงาน
เพ่ือให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
       3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สามารถเข้ามาตอบ EIT ของหน่วยงานได้ โดยการค้นหา
ช่องทางการเข้าตอบจากระบบ ITAS เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอกที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ
หน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 ได้มีโอกาสเข้ามาตอบแบบส ารวจ EIT ได้ด้วยตนเองในระบบ ITAS โดยตรง 

 
3. ข้อมูลแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 

Transparency Assessment : OIT) 

    ⚫  วิเคราะห์ข้อค าถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
                     ⚫ ประชุมคณะท างานขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมอนามัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้หน่วยงานด าเนินการจัดท าข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์             
ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามมติที่ประชุม 

⚫ ตรวจสอบข้อมูลและประสานกองแผนงานเพ่ือน าข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน OIT             
ขึ้นเว็บไซต์หลักกรมอนามัย 

⚫ ผู้ดูแลระบบด าเนินการตอบแบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ลงในระบบ ITAS ให้ครบถ้วน
ขององค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในแต่ละประเด็นของการประเมิน พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยง
ไปสู่แหล่งที่อยู่ของข้อมูล และระบุค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบ และผู้บริหาร (รองอธิบดีกรมอนามัย) 
ตรวจสอบ/อนุมัติข้อมูลในระบบ ITAS 
 

การรายงานการประเมินผล 
  

ค่าคะแนนและระดับผลการประเมินจะประกอบด้วย ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
และระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
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 การประมวลผลคะแนน 

 

           การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามล าดับ ดังนี้ 
 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนข้อค าถาม คะแนนเฉลี่ยของข้อค าถาม
จากผู้ตอบทุกคน 

คะแนนเฉลี่ยของข้อค าถาม
จากผู้ตอบทุกคน 

คะแนนของข้อค าถาม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย - - คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
ค าถามในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบส ารวจ คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

น้ าหนักแบบส ารวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 
คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบส ารวจที่ถ่วงน้ าหนัก 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

 
  
 
 
 
  ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 และได้แจ้งให้หน่วยงาน
ภาครัฐ จ านวน 8,303 หน่วยงานที่ เข้าร่วมการประเมิน ทราบเรียบร้อยแล้ว ผ่านระบบ ITA System          
โดย ผลการประเมิน ITA ภาพรวมระดับประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เท่ากับ 87.57 คะแนน และ 
คะแนนภาพรวมหน่ วยงานในสั งกัดกระทรวงสาธารณสุข (17 หน่ วยงาน ) เท่ ากับ  88.61  คะแนน                  
และ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนระดับกรม ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (10 หน่วยงาน) สรุปได้ดังนี้  

 
ตารางที่ 1 ผลคะแนนการประเมิน ITA ของหน่วยงานระดับกรม ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกคะแนนเฉลี่ยรวม คะแนนเฉลี่ยตามเครื่องมือ และระดับผลการประเมิน 

  
  

อันดับอันดับ หน่วยงานหน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยรวม / คะแนนเฉลี่ยจ าคะแนนเฉลี่ยรวม / คะแนนเฉลี่ยจ าแนกตามเคร่ืองมือแนกตามเคร่ืองมือ  ระดับผลระดับผล  
การการ  

ประเมินประเมิน  คะแนน 
เฉลี่ย  

Internal 
(IIT)  

External 
(EIT)  

Open Data 
(OIT)  

1 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 96.85 98.6098.60  90.8990.89  100100  AAAA  

2 กรมอนามัย 93.05 9966..3399  8888..7788  9933..7755  AA  

3 กรมควบคุมโรค 92.63 8811..3311  9944..1122  110000  AA  

4 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

91.00 7799..7755  9900..2244  110000  AA  

5 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 88.78 8811..2200  8811..3399  110000  AA  

6 กรมการแพทย ์ 87.36 78.3778.37  83.3083.30  97.1497.14  AA  

7 สถาบันพระบรมราชชนก 84.32 77.2577.25  71.9671.96  98.8998.89  BB  

8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 82.09 82.2782.27  74.7074.70  87.5087.50  BB  

9 กรมสุขภาพจิต 79.42 85.9685.96  88.6088.60  67.6467.64  BB  

10 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 74.42 9922..1144  5533..4466  8844..6666  CC  

 

             บทที่ 3 : ผลการประเมิน ITA กรมอนามัย 
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จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่ากรมอนามัย มีผลการประเมินอยู่ในล าดับที่สอง จากหน่วยงานระดับกรมในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 10 หน่วยงาน โดยมีคะแนนเท่ากับ 93.05 คะแนน  และระดับผลการประเมิน              
ในระดับ A ทั้งนี้หน่วยงานที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ AA มีเพียง 1 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  หน่วยงานที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ A มี 5 หน่วยงาน   ได้แก่   กรมอนามัย กรมควบคุมโรค 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกรมการแพทย์ หน่วยงานที่มีผล
การประเมินอยู่ในระดับ B มี 3 หน่วยงาน   ได้แก่   สถาบันพระบรมราชชนก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ       
กรมสุขภาพจิต และหน่วยงานที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ C ได้แก่  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
  
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนจ าแนกตามแหล่งข้อมูลและเครื่องมือในการประเมิน ITA ของกรมอนามัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
  

แหล่งข้อมูลและเครื่องมือ 
ค่าคะแนน เปรียบเทียบ 

ปีท่ีผ่านมา ปี 2564 ปี 2565 
 

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) 
 

 
86.52 

 
96.39 

 
+9.87 

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) 
 

86.94 88.78 +1.84 

3. แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) 

100 93.75 -6.25 

ผลรวมค่าเฉลี่ย 92.04 93.05 +1.01 
  

  จากตารางที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนจ าแนกตามแหล่งข้อมูลและเครื่องมือในการประเมิน ITA ของกรม
อนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่า คะแนนแบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
คะแนนเพ่ิมขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 9.87 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity 
and Transparency Assessment : EIT) มีคะแนนเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 1.84 แบบวัดการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) มีคะแนนลดลงจากปีก่อนหน้า 
ร้อยละ 6.25 และผลรวมค่าเฉลี่ยของแหล่งข้อมูลและเครื่องมือในการประเมิน ITA ของกรมอนามัย มีคะแนน
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1.01 
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ตารางที่ 3 ร้อยละของตัวชี้วัดและแบบวัดการประเมิน ITA ของกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ตวัชีว้ดัที่/ชือ่ตวัชีว้ดั คะแนนตวัชีว้ดั (ร้อยละ) แบบวดั 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 97.81 IIT 

2. การใช้งบประมาณ 96.31 IIT 

3. การใช้อ านาจ 96.56 IIT 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 96.23 IIT 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 95.04 IIT 

6. คุณภาพการด าเนินงาน 93.35 EIT 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 88.49 EIT 

8. การปรับปรุงการท างาน 84.50 EIT 

9. การเปิดเผยข้อมูล 100 OIT 

10. การป้องกันการทุจริต 87.50 OIT 

 
  จากตารางที่ 4 เมื่อจ าแนกรายตัวชี้วัด (10 ตัวชี้วัด) ในภาพกรมอนามัย พบว่า ตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ค่า
เป้าหมาย ITA กรมอนามัย ร้อยละ 95 ขึ้นไป มีจ านวน 6 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่มีคะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 9 
การเปิดเผยข้อมูล มีคะแนนเท่ากับ 100 รองลงมาคือตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ คะแนนเท่ากับ 97.81 
รองลงมาคือ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ มีคะแนนเท่ากับ 96.56 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มีคะแนน
เท่ากับ 96.31 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินราชการมีคะแนนเท่ากับ 96.23 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตมีคะแนนเท่ากับ 95.04 ตามล าดับ และตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมายกรมอนามัย (ร้อยละ 95)       
มีจ านวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่  ตัวชี้วัดที่  6 คุณภาพการด าเนินงาน มีคะแนนเท่ากับ  93.35 ตัวชี้วัดที่  7 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีคะแนนเท่ากับ 88.49 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มีคะแนนเท่ากับ  87.50  
และพบว่าตัวชี้วัดที่มีคะแนนน้อยที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน คะแนนเท่ากับ 84.50            
ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 85  
 
ตารางที ่5 เปรียบเทียบร้อยละของตัวชี้วัดและแบบวัดการประเมิน ITA ของกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตวัชีว้ดัที่/ชือ่ตวัชีว้ดั  
คะแนนตวัชีว้ดั (ร้อยละ)  เปรียบเทียบ 

ปีท่ีผ่านมา  
แบบวัดแบบวัด  

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565พ.ศ. 2565  

1. การปฏิบัติหน้าที่  92.12  97.81  ++88..6699  IIT  
2. การใช้งบประมาณ  85.28  96.31  ++1111..0033  IIT  
3. การใช้อ านาจ  86.79  96.56  ++99..7777  IIT  
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ  83.44  96.23  ++1122..7799  IIT  
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ตวัชีว้ดัที่/ชือ่ตวัชีว้ดั  
คะแนนตวัชีว้ดั (ร้อยละ)  เปรียบเทียบ 

ปีท่ีผ่านมา  
แบบวัดแบบวัด  

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565พ.ศ. 2565  

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  84.99  95.04  ++1100..0055  IIIITT  

6. คุณภาพการด าเนินงาน  90.75  93.35  ++22..6600  EEIITT  

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร  87.83  88.49  ++00..6666  EEIITT  

8. การปรับปรุงการท างาน  82.24  84.50  ++22..2266  EEIITT  

9. การเปิดเผยข้อมูล  100  100  --  OOIITT  

10. การป้องกันการทุจริต  100  87.50  --1122..5500  OOIITT  

  
         จากตารางที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบร้อยละของตัวชี้วัดและแบบวัดการประเมิน ITA ของกรมอนามัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่า ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ในปีนี้และปีก่อนหน้า ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ส่วนตัวชี้วัดที่มีคะแนนเพ่ิมขึ้นมากที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 4 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีคะแนนเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 12.79  รองลงมาคือ ตัวชี้วัดที่ 2             
การใช้งบประมาณ มีคะแนนเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 11.03 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต        
มีคะแนนเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 10.05 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ มีคะแนนเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 
9.77 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ มีคะแนนเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ  8.69 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพ          
การด าเนินงาน มีคะแนนเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 2.60 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน มีคะแนน
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 2.26 และตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีคะแนนเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า 
ร้อยละ 0.66 ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่า ตัวชี้วัดที่มีคะแนนลดลงมากที่สุด คือ ตัวชี้วัด 10 การป้องกัน      
การทุจริต มีคะแนนลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 12.50 
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           ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมอนามัย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับร้อยละ 93.05 มีเกณฑ์ระดับผลการประเมิน 

(Rating Score) อยู่ระดับ A (85.00 – 94.99) ซึ่งภาพรวมเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ร้อยละ 85)  

 โดยผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมอนามัย ประจ าปี  
ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ .ศ .  2565 เมื่ อ จ า แ น ก ร า ย ตั ว ชี้ วั ด  (10 ตั ว ชี้ วั ด )  ผ่ า น เก ณ ฑ์ ที่ ก า ห น ด 
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่  21 การต่อต้ านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                   
ที่ร้อยละ 85 จ านวน 9 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล มีคะแนนเท่ากับ 100 คะแนนเต็ม 
รองลงมา ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ คะแนนเท่ากับ 97.81 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจคะแนนเท่ากับ 96.56 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ คะแนนเท่ากับ 96.31 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินราชการ คะแนนเท่ากับ 

96.23 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต คะแนนเท่ากับ 95.04 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
คะแนนเท่ากับ 93.35 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร คะแนนเท่ากับ 88.49 และตัวชี้วัดที่ 10 การ
ป้องกันการทุจริต คะแนนเท่ากับ 87.50 ตามล าดับ นอกจากนี้พบว่าตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 85 คือ 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน มีคะแนนเท่ากับ 84.50  
  เมื่อจ าแนกตามแหล่งข้อมูล เครื่องมือ (3 แหล่งข้อมูล และ 3 เครื่องมือ) และเปรียบเทียบกับ          
ค่าเป้าหมาย ITA กรมอนามัย ที่ก าหนดที่ร้อยละ 95 ขึ้นไป พบว่า คะแนนเครื่องมือที่ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 95) 
คือคะแนนเครื่องมือ Internal Integrity and Transparency Assessment หรือ IIT มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
เท่ ากั บ ร้อยละ 96 .39  รองลงมา คื อคะแนน เครื่ อ งมื อ  Open Data Integrity and Transparency 
Assessment หรือ OIT มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 93.75 และคะแนนเครื่องมือ External Integrity and 
Transparency Assessment หรือ EIT มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 88.78 ตามล าดับ ซึ่งทั้งสองเครื่องมือ     
ไมผ่่านเกณฑ์การประเมิน ITA ตามค่าเป้าหมายของกรมอนามัย (ร้อยละ 95)   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทที่ 4 : อภิปรายผลการประเมิน ITA กรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ          

            พ.ศ. 2565 และข้อเสนอเพ่ือการพัฒนา 
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แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน กรมอนามัย 

(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 

  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : 

IIT) มีคะแนนเท่ากับร้อยละ 96.39 ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด จ าแนกดังนี้  

  

ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  

  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของ

บุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความ

โปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไป

อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงาน

อย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถและมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะ      

การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงาน ทั้งในกรณีท่ีแลกกับ 

การปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือแม้แต่กรณี

การให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับ

สินบนได้ในอนาคต ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 6 ข้อ กรมอนามัยได้คะแนนตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 

เท่ากับ ร้อยละ 97.81 

  

  ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

 เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ เ พ่ื อ ป ระ เมิ น ก าร รั บ รู้ ข อ งบุ ค ล าก รภ าย ใน ห น่ ว ย งาน 
ต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ   
นับตั้ งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะ 
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง  
หรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าท า งานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างและการตรวจรับ พัสดุด้ วย นอกจากนี้  
ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
ของหน่วยงานตนเองได้ ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 6 ข้อ กรมอนามัย ได้คะแนนตัวชี้วัดที่ 2 การใช้
งบประมาณ เท่ากับร้อยละ 96.31 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ 

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจ 
ของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน   
การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมแ ละไม่เลือกปฏิบัติ  
รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา หรือท าในสิ่งที่ 
ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้  ยั งประเมิน เกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ อาจเกิดการแทรกแซง  
จากผู้มีอ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ประกอบด้วยข้อค าถาม
จ านวน 6 ข้อ กรมอนามัย ได้คะแนนตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ เท่ากับร้อยละ 96.56 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน
ไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากร
ภายในหน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขอ
อนุญาต ที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมี
การก ากับ ดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ 
กรมอนามัย ได้คะแนนตัวช้ีวัดที่ 4 การใชท้รัพย์สินของราชการ เท่ากับร้อยละ 96.23 

 

ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไข  
ปัญหาการทุจริตของหน่ วยงาน ในประเด็นที่ เกี่ ยวข้องกับการให้ความส า คัญของผู้บริหารสูงสุด 
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกั น 
การทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับ  
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท า ให้การทุจริตในหน่วยงานลดลง 
หรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริต  
ภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายใน  
หน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่ วยงาน 
ไปปรับปรุงการท างานเพ่ือป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย ข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ กรมอนามัย ได้คะแนน
ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต เท่ากับร้อยละ 95.04 
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แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กรมอนามัย 

(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment 

: EIT) มีคะแนนเท่ากับร้อยละ 88.78 ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด จ าแนกดังนี้  

 ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการด า เนินงาน ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 
ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้อง 
เป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่ เลือกปฏิบัติ  รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด า เนินการ/ให้บริการ 
ของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือน  
ข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรง 
ในการถูกเจ้าหน้าที่ เรียกรับ เงินทรัพย์สิน  หรือประโยชน์ อ่ืนใด เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหน้ าที่ ด้วย   
นอกจากนี้  ยังประเมินการรับรู้ เกี่ยวกับการบริหารงานและการด า เนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน  
ที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใด 
บุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ประกอบด้วย ข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ กรมอนามัย ได้คะแนนตัวชี้วัดที่ 6 
คุณภาพการด าเนินงาน เท่ากับร้อยละ 93.35 
 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงาน ต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน          
ในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ชับซ้อน โดยข้อมูลที่
เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด า เนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ
ส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน /การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัย    
ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียน      
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ กรมอนามัย ได้คะแนนตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร เท่ากับร้อยละ 88.49 

 

ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน 

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน         
ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย       
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ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการ
ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ กรมอนามัย    
ได้คะแนนตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน เท่ากับร้อยละ 84.55 

 

 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ กรมอนามัย 

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

  แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)    

มีคะแนนเท่ากับร้อยละ 93.75 ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด จ าแนกดังนี้  

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน    
เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ  
  (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
      (2) การบริหารงาน  ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  
   (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการจัดหาพัสดุ  
    (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของ
หน่วยงาน ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) กรมอนามัยได้คะแนนตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
เท่ากับร้อยละ 100   
 

ตวัชีว้ดัที ่10 การป้องกนัการทุจรติ 
  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน          
เพ่ื อ เปิ ด เผยการด า เนิ นการต่ าง ๆ  ของหน่ วยงาน ให้ สาธารณ ชนได้ รับทราบ ใน  2 ประเด็น  คื อ  
    (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยง
เพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   
  (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงาน ที่จะป้องกัน   
การทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง
การให้ความส าคัญต่อผลการประเมิน เพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล)      
กรมอนามัยได้คะแนนตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เท่ากับร้อยละ 87.50  
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∆ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง พัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  

  กรมอนามัย มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ในระดับที่ดี ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ             
มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยู่ท่ี 93.05 คะแนน 
   เค รื่ อ ง มื อแ บบ วัดการรับ รู้ ข อ งผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยภ าย ใน  ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) กรมอนามัย มีคะแนนการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
สูงสุด ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ปัญหาการทุจริต ตามประเด็นดังนี้ 
  - ประเด็น หน่วยงานของท่านมีปัญหาการทุจริตภายในที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ควรมีการรายงาน    
ความคืบหน้าของการด าเนินงาน ให้ผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง หรือมีช่องทางแจ้งข้อมูลความก้าวหน้าการด าเนินงานกับผู้ร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง  

- ประเด็น บุคลากรภายในหน่วยงานพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้น  ควรมีแนวทางปฏิบัติ
ส าหรับร้องเรียนการทุจริต และช่องทางการร้องเรียนที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงแนวทางในการจัดการ
ข้อมูลให้เกิดความม่ันใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียนด้วย  

- ประเด็น หน่วยงานของท่านยังไม่มีการเฝ้าระวังการทุจริต การตรวจสอบการทุจริต และ/หรือการลงโทษ
ทางวินัยเท่าที่ควร หน่วยงานควรก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการทุจริต  การตรวจสอบ    
การทุจริต และการลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต พร้อมทั้ง มีการเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบ 

 

   เครื่อ งมือแบบ วัดการรับรู้ของผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) กรมอนามัย  มีคะแนนการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่  6 คุณภาพ         
การด าเนินงานสูงสุด ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน    
ตามประเด็นดังนี้  

- ประเด็น การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น ควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามา
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการด าเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ มาก
ยิ่งขึ้นอีกทั้ง ควรจัดท าและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง 
และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ของผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการ ทีเ่ข้าถึงอย่างสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน           
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- ประเด็น การปรับปรุงวิธีการและการส ารวจความพึงพอใจของขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการ

ของหน่วยงานให้ดีขึ้น ควรน าเสนอผลการด าเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาขั้นตอนการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ 
O12) รวมถึง สามารถสรุปจากรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ 
O16) นอกจากนี้ หน่วยงานอาจแสดงผลงานดังกล่าวเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เพ่ือให้เห็นถึงการปรับปรุง 
พัฒนาอย่างชัดเจน และควรน าไปเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก         
ป้ายประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น  

- ประเด็น การปรับปรุงคุณภาพและการส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน/การให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ดีขึ้น หน่วยงานควรน าเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพ
ด าเนินงานของหน่วยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ( อ้างอิงจาก O12)                    
และรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O16) รวมถึงแสดง
ผลงานดังกล่าวเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เพ่ือให้เห็นถึงการปรับปรุงพัฒนาอย่างชัดเจน และควรน าไปเผยแพร่
ให้ประชาชนรับทราบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เป็นต้น 

 
  เครื่องมือแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) กรมอนามัย ควรพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 10 การการป้องกันการ
ทุจริต ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ตามประเด็นดังนี้  
  - ข้อ O40 รายงานการก ากับติดตาม การด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี  รอบ  6 เดือน            
ควรทบทวนการรายงานผล แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ 
O39 ให้ครอบคลุมรายละเอียดตามที่เกณฑ์ก าหนด อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ความก้าวหน้าการด าเนินการ
แต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน 
หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน 

- ข้อ O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี  ควรแสดงผลการด าเนินงาน          
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการครอบคลุมรายละเอียด     
ตามที่ เกณฑ์ก าหนด อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยเป็นการรายงานผลของปีที่ผ่านมา กรณีที่ ไม่มีปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต้องระบุว่า “ไม่มี” โดยไมต่ัดหัวข้อ “ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ” ออก 
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    ตามที่กรมอนามัย ก าหนดเป้าหมายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของกรมอนามัย (ITA) ประจ าปี 2566 ที่ 95 คะแนนขึ้นไป  เมื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ปี 2565 และ

เป้าหมายปี 2566 พบว่า ผลคะแนนการประเมินของกรมอนามัยภาพรวม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาก 3 

แบบวัด          มีแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 95 และมีแบบวัดการ

รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์

เป้าหมาย              (95 คะแนน) จึงต้องก าหนด แนวทางพัฒนาการด าเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสตาม

เครื่องมือดังกล่าว             ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการรักษามาตรฐานการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้ง 

10 ตัวชี้วัด ดังนี้   
 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 
       ส่งเสริมพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางจริยธรรม และข้อก าหนดจริยธรรม          
กรมอนามัย อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการปลูกฝังทัศนคติ ข้าราชการใหม่กรมอนามัย เพ่ือให้ซึมซับบรรยากาศ
การท างานเชิงจริยธรรมที่ดี เช่น การให้บริการอย่างเท่าเทียม ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหน้าที่ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็นต้น 
 

     2. การใช้งบประมาณ 
        ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี       
ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม         
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ แลกเปลี่ยนประเด็นการบริหารงบประมาณ แนวทาง ขั้นตอน ระเบียบ     
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือพัฒนาหน่วยงานด้านการบริหารงบประมาณ      
ด้วยความโปร่งใส ให้ดียิ่งขึ้น  
          3. การใช้อ านาจ 
          ส่งเสริมการน ามาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารบุคคล เช่น  
              - การปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือก แต่งตั้ง ประเมินบุคลากร ที่มีการน าเงื่อนไขทางจริยธรรมมา
ประเมินในระดับต่างๆ  
        - สร้างความรู้ความเข้าใจระดับหัวหน้างาน/ผู้บริหาร เกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ กระบวนการมอบหมายงาน และสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างชัดเจน เพ่ือสะท้อนถึงความ
โปร่งใสเป็นธรรม   

    - การพัฒนาบุคลากรโดย ปลูกฝัง/ปรับวิธีคิดในการท างานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ไม่ใช้ต าแหน่ง
หน้าที่เอื้อประโยชน์ตนเองพวกพ้อง เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น 
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  4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
               ทบทวน ปรับปรงุ ขั้นตอนการขออนุญาตการยืมทรัพย์สินราชการของหน่วยงาน ให้มีความสะดวก
มากยิ่งขึ้น ง่ายต่อการใช้งาน เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรยืมทรัพย์สินราชการอย่างถูกต้อง ปฏิบัติเป็นไปตาม
มาตรฐานเดียวกัน        

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
              - สร้างการรับรู้ สือ่สารแนวทางปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริต แก่บุคลากร  
              - ก าหนดมาตรการส่งเสริมการด าเนินการเฝ้าระวังและ ตรวจสอบการทุจริต  
               - ก ากับ ติดตามการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการท างานเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน 
   6. คุณภาพการด าเนินงาน 
      ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน โดยยึดหลักการให้บริการตาม
มาตรฐาน ขั้นตอน  และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด  ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดผลประโยชน์ของประชาชน
และส่วนรวมเป็นหลัก 
  7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
              เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานตามภารกิจ ที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อนและเพ่ิมช่องทางที่หลากหลายมาก
ขึ้น เพ่ือให้สาธารณชนรับทราบการด าเนินงานหรือแนวทางการให้บริการของหน่วยงาน โดยเฉพาะภารกิจหลัก
ของกรมอนามัย เป็นการสื่อสารด้านส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน ควรตอบสนองต่อความคาดหวัง              
ของประชาชนด้านการรับรู้รับทราบข้อมูล ได้อย่างสะดวก ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เข้าถึงง่าย เชื่อถือได้ 
เพ่ือให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   8. การปรับปรุงระบบการท างาน 
     - เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการ
ด าเนินการโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ มากยิ่งข้ึน 
     - จัดท าและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ของผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการ ที่เข้าถึงอย่างสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน           

   - ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การด าเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ    

9. การเปิดเผยข้อมูล 
   เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์หน่วยงานตามเกณฑ์การประเมิน ITA ให้สาธารณชรับทราบ      

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน  
10. การป้องกันการทุจริต 
    พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลการด าเนินการให้ครบถ้วนองค์ประกอบตามเกณฑ์การประเมิน ITA  
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                ดังนั้น ผลลัพธ์การด าเนินงาน ITA ที่ผ่านมาในแต่ละตัวชี้วัด ถึงแม้ว่าจะบรรลุค่าเป้าหมายใน     
บางตัวชี้วัด หรือยังมีประเด็นที่ต้องปรับปรุง กรมอนามัยควรน าค่าคะแนนที่ได้และข้อเสนอแนะต่างๆ ไปใช้ใน
ปรับปรุง พัฒนาหน่ วยงาน ให้ เกิดความเข้มแข็ง  มีประสิทธิภาพ รักษามาตรฐานการด าเนินงาน  
เพ่ือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและกรอบแนวทางการประเมิน ITA มาก ากับ ติดตามการด าเนินงานหน่วยงานใน
สังกัดกรมอนามัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตอบสนองต่อประชาชนและบุคลากรภายในหน่วยงานมาก
ขึ้น เพราะหากพิจารณาจากประเด็นการประเมิน ITA ในภาพรวมจะเห็นได้ว่าตัวชี้วัดและประเด็นการประเมิน
ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวสู่การปฏิบัติงานผ่านระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น เหล่านี้ จะช่วยให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใสมากยิ่ งขึ้น ลดโอกาส  
การทุจริตให้น้อยลงถึงไม่มีเลย ยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน เพ่ิมความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ  
รับบริการ เพ่ิมศักยภาพของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ภาครัฐได้ทุกวันและทุกเวลาและช่วยลดรายจ่ายของภาครัฐให้น้อยลง 
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กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ งานอ านวยการ

2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) o1 s o1

2.2 ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนท่ีความรู้ (Knowledge Mapping : K-Mapping) และการจัดการความรู้เพ่ือ

ขับเคล่ือนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)
o1 s s

2.3 ระดับความส าเร็จร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ s s o1

2.4 ระดับความส าเร็จของร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 s o1 s

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศตามข้อตกลงระหว่างประเทศ ของกรมอนามัย o o1 s

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถด าเนินงานด้านต่างประเทศเพ่ือ

รองรับการด าเนินงานสุขภาพโลกของไทย
o1 o s

ระดับความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัย o o1 s

ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

(นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์)

เอกสารหมายเลข 1

ภารกิจหน้าท่ีของหน่วยงาน (KPI Function)  

ขับเคล่ือนการด าเนินงานตามภารกิจหน้าท่ีหน่วยงานสายบริหาร (3 ตัวช้ีวัด)

ลงช่ือ)..............................................................

การถ่ายทอดตัวช้ีวัด หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ตารางผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด (ช่ือกลุ่มงาน)

ตัวช้ีวัดองค์กรสมถรรถนะสูง (4 ตัวช้ีวัด)

ล าดับ ช่ือตัวช้ีวัดระดับหน่วยงาน

ความเช่ือมโยงการถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน Owner= O1 ผู้รับผิดชอบหลัก, O ใช้ส าหรับผู้ช่วยส ารอง  และ Supporter = S ใช้ส าหรับผู้ช่วยหลัก

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ

เอกสารแนบ  3



กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ งานอ านวยการ

1 โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน s s o1

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล o1 s s

2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเพ่ือยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการท างานด้านต่างประเทศ o 1 s s

2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ด้านพิธีการทูตและการรับรองแขกต่างประเทศ o 1 s s

3 โครงพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ o o1 s

3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัย s o1 s

3.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล คู่มือการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยดูงาน ประชุม สัมมนา และน าเสนอผลงาน วิชาการ

 ณ ต่างประเทศ
o1 s s

4 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ o o1 o

4.1 ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านต่างประเทศ s o1 s

4.2 ประชุมการด าเนินงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ s s o1

4.3 ประชุมเตรียมการส าหรับการจัดประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยท่ี 76 s o 1 s

4.4 ประชุมคณะท างานความร่วมมือกลุ่มประเด็นสาธารณสุขอาเซียน(ระดับคลัสเตอร์) Cluster 1 : Promoting Healthy

 Lifestyle
s o 1 s

4.5 ประชุมเตรียมการส าหรับการประชุมความร่วมมือไทย-ลาวด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม o1 s s

5 โครงการประชุมปฏิบัติการความร่วมมือไทย-ลาวด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม o1 s s

5.1 ประชุมปฏิบัติการความร่วมมือไทย-ลาวด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม o1 s s
6 โครงการพัฒนาองค์กรและเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน o o1 o

6.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานสู่องค์กรสมรรถสูงและมีธรรมาภิบาล s s o1

6.2 ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการด าเนินงานด้านต่างประเทศประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567- 2568 s o1 s

6.3 จัดท าสรุปถอดบทเรียนภารกิจกรมอนามัยกับความส าเร็จการจัดประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก

ด้านสาธารณสุข (APEC Health Week)
o1 s s

หมายเหตุ : ตารางผู้รับผิดชอบโครงการให้ใส่เคร่ืองหมาย O = Ower O1 ผู้รับผิดชอบหลัก, O ใช้ส าหรับผู้ช่วยส ารอง  และ S = Suppoter S ใช้ส าหรับผู้ช่วยหลัก

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ



คุณจารุมน คุณมนสินี คุณเปรมรัตนา

2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) o1 s s

2.2 ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนท่ีความรู้ (Knowledge Mapping : K-Mapping) และการจัดการความรู้เพ่ือ

ขับเคล่ือนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

o1 s o 

2.3 ระดับความส าเร็จร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ s s s

2.4 ระดับความส าเร็จของร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 s s s

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศตามข้อตกลงระหว่างประเทศ ของกรมอนามัย o s s

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถด าเนินงานด้านต่างประเทศเพ่ือรองรับ

การด าเนินงานสุขภาพโลกของไทย

o o1 o

ระดับความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัย o o o1

ตัวช้ีวัดองค์กรสมถรรถนะสูง (4 ตัวช้ีวัด)

ภารกิจหน้าท่ีของหน่วยงาน (KPI Function)  

ขับเคล่ือนการด าเนินงานตามภารกิจหน้าท่ีหน่วยงานสายบริหาร (3 ตัวช้ีวัด)

                                                                                                                    ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

                                                                                                                                                 (นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์)
                                                                                                                                              นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ

                                                                                                                    ลงช่ือ)............................................................................

เอกสารหมายเลข 2

แบบวิเคราะห์การถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับกลุ่มงานลงสู่ระดับบุคคล

ความเช่ือมโยงการถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับกลุ่มงานลงสู่ระดับบุคคล กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ (โครงสร้างบริหารภายในหน่วยงาน)

ความเช่ือมโยงการถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน Owner= O1 ผู้รับผิดชอบหลัก, O ใช้ส าหรับผู้ช่วยส ารอง  และ Supporter = S ใช้ส าหรับผู้ช่วยส ารอง

ล าดับ ช่ือตัวช้ีวัดระดับหน่วยงาน ตารางผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด 



คุณจารุมน คุณมนสินี คุณเปรมรัตนา
1 โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน s s s

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล o1 o1 o1

2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเพ่ือยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการท างานด้านต่างประเทศ o1 o1 o1

2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ด้านพิธีการทูตและการรับรองแขกต่างประเทศ o1 o1 o1

3 โครงพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ o s o1

3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัย s s s

3.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล คู่มือการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยดูงาน ประชุม สัมมนา และน าเสนอ

ผลงาน วิชาการ ณ ต่างประเทศ

o1 o o1

4 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ o o o

4.1 ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านต่างประเทศ s s s

4.2 ประชุมการด าเนินงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ s s s

4.3 ประชุมเตรียมการส าหรับการจัดประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยท่ี 76 s s s

4.4 ประชุมคณะท างานความร่วมมือกลุ่มประเด็นสาธารณสุขอาเซียน (ระดับคลัสเตอร์) Cluster 1 : 

Promoting Healthy Lifestyle

s s s

4.5 ประชุมเตรียมการส าหรับการประชุมความร่วมมือไทย-ลาวด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม o1 o1 o1

5 โครงการประชุมปฏิบัติการความร่วมมือไทย-ลาวด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม o1 o1 o1

5.1 ประชุมปฏิบัติการความร่วมมือไทย - ลาวด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม o1 o1 o1

6 โครงการพัฒนาองค์กรและเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน o o o

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ



คุณจารุมน คุณมนสินี คุณเปรมรัตนา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ

6.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานสู่องค์กรสมรรถสูงและมีธรรมาภิบาล s s s

6.2 ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการด าเนินงานด้านต่างประเทศประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567- 2568 s s s

6.3 จัดท าสรุปถอดบทเรียนภารกิจกรมอนามัยกับความส าเร็จการจัดประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก

ด้านสาธารณสุข (APEC Health Week)

o1 o1 o1

หมายเหตุ : ตารางผู้รับผิดชอบโครงการให้ใส่เคร่ืองหมาย O = Ower O1 ผู้รับผิดชอบหลัก, O ใช้ส าหรับผู้ช่วยส ารอง  และ S = Suppoter S ใช้ส าหรับผู้ช่วยหลัก



คุณป่ินอนงค์ คุณพศิน คุณสมฤทัย คุณจิราภรณ์ คุณศิรินันต์

2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA)

s s s s s

2.2 ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนท่ีความรู้ (Knowledge Mapping : K-Mapping) และการจัดการ

ความรู้เพ่ือขับเคล่ือนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

s s s s s

2.3 ระดับความส าเร็จร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ s s s s s

2.4 ระดับความส าเร็จของร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 

2566

O1 s s s O1

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศตามข้อตกลงระหว่างประเทศ ของกรมอนามัย O1 O1 O1 s s

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถด าเนินงานด้านต่างประเทศ

เพ่ือรองรับการด าเนินงานสุขภาพโลกของไทย

O O O O O

ระดับความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัย O O O O1 O

ลงช่ือ)..............................................................
(นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์)

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

ภารกิจหน้าท่ีของหน่วยงาน (KPI Function) 

ขับเคล่ือนการด าเนินงานตามภารกิจหน้าท่ีหน่วยงานสายบริหาร (3 ตัวช้ีวัด)

เอกสารหมายเลข 2

แบบวิเคราะห์การถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับกลุ่มงานลงสู่ระดับบุคคล

ความเช่ือมโยงการถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับกลุ่มงานลงสู่ระดับบุคคล กลุ่มยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ  (โครงสร้างบริหารภายในหน่วยงาน)
ความเช่ือมโยงการถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน Owner= O1 ผู้รับผิดชอบหลัก, O ใช้ส าหรับผู้ช่วยส ารอง  และ Supporter = S ใช้ส าหรับผู้ช่วยส ารอง

ล าดับ ช่ือตัวช้ีวัดระดับหน่วยงาน ตารางผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด 



คุณป่ินอนงค์ คุณพศิน คุณสมฤทัย คุณจิราภรณ์ คุณศิรินันต์
1 โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน s s s s s

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล s s s s s

2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเพ่ือยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการท างานด้านต่างประเทศ s s s s s

2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ด้านพิธีการทูตและการรับรองแขกต่างประเทศ s s s s s

3 โครงพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ O1 O O O1 s

3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัย O O O O1 s

3.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล คู่มือการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยดูงาน ประชุม สัมมนา และน าเสนอ

ผลงาน วิชาการ ณ ต่างประเทศ

s s s O1 s

4 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ O1 O1 O1 O O

4.1 ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านต่างประเทศ O O O1 O O

4.2 ประชุมการด าเนินงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ s s s s s

4.3 ประชุมเตรียมการส าหรับการจัดประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยท่ี 76 O O O1 s s

4.4 ประชุมคณะท างานความร่วมมือกลุ่มประเด็นสาธารณสุขอาเซียน(ระดับคลัสเตอร์) Cluster 1 : Promoting

 Healthy Lifestyle

O O1 O s s

4.5 ประชุมเตรียมการส าหรับการประชุมความร่วมมือไทย-ลาวด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม s s s s s

5 โครงการประชุมปฏิบัติการความร่วมมือไทย-ลาวด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม s s s s s

5.1 ประชุมปฏิบัติการความร่วมมือไทย-ลาวด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม s s s s s

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566



คุณป่ินอนงค์ คุณพศิน คุณสมฤทัย คุณจิราภรณ์ คุณศิรินันต์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ

6 โครงการพัฒนาองค์กรและเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน O1 O1 O1 O1 O1

6.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานสู่องค์กรสมรรถสูงและมีธรรมาภิบาล s s s s s

6.2 ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการด าเนินงานด้านต่างประเทศประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2567- 2568 O1 s s s O1

6.3 จัดท าสรุปถอดบทเรียนภารกิจกรมอนามัยกับความส าเร็จการจัดประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย

แปซิฟิกด้านสาธารณสุข (APEC Health Week)
s s s s s

หมายเหตุ : ตารางผู้รับผิดชอบโครงการให้ใส่เคร่ืองหมาย O = Ower O1 ผู้รับผิดชอบหลัก, O ใช้ส าหรับผู้ช่วยส ารอง  และ S = Suppoter S ใช้ส าหรับผู้ช่วยหลัก



คุณสุพัตรา คุณสมประสงค์ คุณพันธนันท์

2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA)

o1 o1 o1

2.2 ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนท่ีความรู้ (Knowledge Mapping : K-Mapping) และการจัดการ

ความรู้เพ่ือขับเคล่ือนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

s s s

2.3 ระดับความส าเร็จร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ o1 o1 o1

2.4 ระดับความส าเร็จของร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

 2566

s s s

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศตามข้อตกลงระหว่างประเทศ ของกรม

อนามัย

s s s

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถด าเนินงานด้าน

ต่างประเทศเพ่ือรองรับการด าเนินงานสุขภาพโลกของไทย

s s s

ระดับความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัย s s s

 ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

เอกสารหมายเลข 2

แบบวิเคราะห์การถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับกลุ่มงานลงสู่ระดับบุคคล

ความเช่ือมโยงการถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับกลุ่มงานลงสู่ระดับบุคคล งานอ านวยการ (โครงสร้างบริหารภายในหน่วยงาน)
ความเช่ือมโยงการถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน Owner= O1 ผู้รับผิดชอบหลัก, O ใช้ส าหรับผู้ช่วยส ารอง  และ Supporter = S ใช้ส าหรับผู้ช่วยส ารอง

ล าดับ ช่ือตัวช้ีวัดระดับหน่วยงาน ตารางผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด 

          ลงช่ือ)..............................................................
                     (นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์)

               นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ

ตัวช้ีวัดองค์กรสมถรรถนะสูง (4 ตัวช้ีวัด)

ภารกิจหน้าท่ีของหน่วยงาน (KPI Function)  

ขับเคล่ือนการด าเนินงานตามภารกิจหน้าท่ีหน่วยงานสายบริหาร (3 ตัวช้ีวัด)



คุณสุพัตรา คุณสมประสงค์ คุณพันธนันท์
1 โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน o1 o1 o1

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล s s s

2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเพ่ือยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการท างานด้านต่างประเทศ s s s

2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ด้านพิธีการทูตและการรับรองแขกต่างประเทศ s s s

3 โครงพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ s s s

3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัย s s s

3.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล คู่มือการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยดูงาน ประชุม สัมมนา และน าเสนอ

ผลงาน วิชาการ ณ ต่างประเทศ

s s s

4 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ o o o

4.1 ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านต่างประเทศ s s s

4.2 ประชุมการด าเนินงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ o1 o1 o1

4.3 ประชุมเตรียมการส าหรับการจัดประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยท่ี 76 s s s

4.4 ประชุมคณะท างานความร่วมมือกลุ่มประเด็นสาธารณสุขอาเซียน(ระดับคลัสเตอร์) Cluster 1 : 

Promoting Healthy Lifestyle

s s s

4.5 ประชุมเตรียมการส าหรับการประชุมความร่วมมือไทย-ลาวด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม s s s

5 โครงการประชุมปฏิบัติการความร่วมมือไทย-ลาวด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม s s s
5.1 ประชุมปฏิบัติการความร่วมมือไทย-ลาวด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม s s s
6 โครงการพัฒนาองค์กรและเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน o o o

ผู้รับผิดชอบโครงการโครงการ/กิจกรรมล าดับ

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566



คุณสุพัตรา คุณสมประสงค์ คุณพันธนันท์

ผู้รับผิดชอบโครงการโครงการ/กิจกรรมล าดับ

6.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานสู่องค์กรสมรรถสูงและมีธรรมาภิบาล o1 o1 o1

6.2 ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการด าเนินงานด้านต่างประเทศประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567- 2568 s s s

6.3 จัดท าสรุปถอดบทเรียนภารกิจกรมอนามัยกับความส าเร็จการจัดประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน

เอเชียแปซิฟิกด้านสาธารณสุข (APEC Health Week)

s s s

หมายเหตุ : ตารางผู้รับผิดชอบโครงการให้ใส่เคร่ืองหมาย O = Ower O1 ผู้รับผิดชอบหลัก, O ใช้ส าหรับผู้ช่วยส ารอง  และ S = Suppoter S ใช้ส าหรับผู้ช่วยหลัก
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03/10/2565 
หนวยงานเจาภาพ กองการเจาหนาที่ (กลุมงานคุมครองจริยธรรม) 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA)  
หนวยงานรับการประเมิน ทุกหนวยงานในสังกัดกรมอนามยั 
คำนิยาม      การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ได ถ ูกกำหนดเป นกลย ุทธ สำคัญ        
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นที่ 21 การตอตานทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(2561 - 2580) เพื่อใหหนวยงานภาครัฐไดสำรวจ ประเมินตนเอง และรับทราบขอมูลอันสงผล
ใหเกิดความตระหนักในการปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอประชาชน ใหความสำคัญกับดานคุณธรรม ความโปรงใส       
ขององคกรตนเองมากยิ่งขึ้น สามารถนำแนวทางการขับเคลื่อน ITA ไปเปนกรอบในการบรหิาร
จัดการและพัฒนาองคกรใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ใหบริการสาธารณะดวยความเปนธรรม 
มุงประโยชนตอประชาชนและสวนรวมเปนสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทจุริตประพฤติมิชอบ  
     กองการเจาหนาที่ จึงไดกำหนดใหทุกหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย เขารวมการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส (ITA)  โดยใชกรอบแนวทางและเครื่องมือการประเมิน 3 เครื่องมือ 
ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
      1. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) เปนการประเมินระดับการรับรู ของผู ม ีส วนไดส วนเสียภายในที ่ม ีตอ        
หนวยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี ้วัด ไดแก ตัวชี ้วัดการปฏิบัติหนาที ่ ตัวชี ้วัดการใชงบประมาณ      
ตัวชี้วัดการใชอำนาจ ตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของราชการ และตัวชี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต            
     2. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) เปนการประเมินระดับการรับรู ของผู มีสวนไดสวนเสียภายนอกที ่มีตอ        
หนวยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
การส่ือสาร และตัวชี้วดัการปรับปรุงระบบการทำงาน 
     3. แบบตรวจการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) เปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงาน 
เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลในเว็บไซตหลักของหนวยงานได ใน 2 ตัวชี้วัด ไดแก 
ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล (ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัดยอย ไดแก ขอมูลพื้นฐาน การบริหารงาน 
การบริหารงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการสงเสริมความโปรงใส) 
และตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต (ประกอบดวย 2 ตัวชี ้วัดยอย ไดแก การดำเนินงาน       
เพื่อปองกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต) 
 

วิธีการจัดเก็บขอมูล - เก็บขอมูลจากเอกสาร หลักฐาน ขอมูลจากกระบวนการดำเนนิงาน ตามแนวทาง/เกณฑ    
การประเมินผล ตามตัวชี้วัดคำรบัรองฯ 
- สำรวจขอมูลการรับรูคุณธรรมและความโปรงใสของบุคลากรภายในหนวยงานในสังกัด   

กรมอนามัย (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)  
- สำรวจขอมูลการรับรูคุณธรรมและความโปรงใสของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External 

Integrity and Transparency Assessment : EIT)  
- ประเมินการเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตหลักของหนวยงาน ตามหลักเกณฑ OIT  
- ประมวลผล วิเคราะห และสรุปคะแนนผลการประเมิน  
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คะแนน แบบวัดการรับรู IIT แบบวัดการรับรู EIT แบบวัดการเปดเผย
ขอมูลบนเว็บไซต 

OIT 
คะแนนขอ
คำถาม 

คะแนนเฉลี่ยของขอ
คำถามจากผูตอบทุกคน 

คะแนนเฉลี่ยของขอ
คำถามจากผูตอบทุกคน 

คะแนนเฉลี่ยของ    
ทุกขอคำถาม 

น้ำหนักแบบ
สำรวจ 

รอยละ 30 รอยละ 30 รอยละ 40 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจที่ถวงน้ำหนัก  

แหลงขอมูล 1. ขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (บุคลากรของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัยทุกระดับที่  
ปฏิบัติงาน ณ หนวยงาน เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป) จำนวนรอยละ 50 ของผูมีสวนได
สวนเสียภายในทั้งหมด 
2. ขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหนวยงานรัฐอื่น    
ที่เคยมารับบริการหรือมาติดตอตามภารกิจของหนวยงาน) ตามจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด 
(หนวยงานละ 20 ราย)  
3. ขอมูลบนเว็บไซตหลักของหนวยงาน 

ระยะเวลาประเมินผล รอบที่ 1 : 5 เดอืนแรก (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ 2566) 
รอบที่ 2 : 5 เดอืนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2566) 

เกณฑการประเมิน : 
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ 2566) 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 Assessment 

ทบทวน วิเคราะหสถานการณคุณธรรมและความโปรงใส
ของหนวยงาน 
-  เป ดโอกาสให บ ุคลากรท ุกระด ับม ีส  วนร วมใน            
การว ิ เคราะห   ทบทวนสถานการณฯ และพ ัฒนา
หนวยงาน 
- วิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส   
ในการดำเนินงานของหนวยงาน 

1 1.1 รายงานการประชุม แสดงถึงการมีสวนรวม
ของบุคลากร ร วมว ิเคราะห ทบทวน
สถานการณ   ป ญหาการดำเน ินงาน
คุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน 
(0.5 คะแนน) 

1.2 รายงานผลการวิเคราะหผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงาน
ของหนวยงาน (0.25 คะแนน) 

1.3 ทำเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนได
สวนเสีย (SH) (0.25 คะแนน) 

2 Advocacy/ Intervention 
มีการกำหนดมาตรการและแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตัวชี ้วัดคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน รอบ      
5 เดือนแรก  

1 2.1 กำหนดมาตรการ กลไก เพ่ือขับเคลื่อน  
การสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 
รอบ 5 เดือนแรก ใหสอดคลองตามผล
การวิเคราะหการประเมินฯ (0.5 คะแนน) 

2.2 มีแผนการดำเนินงานสอดคลองกับ    
ผลการว ิ เคราะห  และมาตรการ          
ที ่กำหนดเพื ่อข ับเคลื ่อนคุณธรรม    
และความโปร งใสของหน วยงาน        
สูการปฏิบัติ (0.5 คะแนน) 

3 Management and Governance 
- การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน 
 

1 มีรายงานการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน
ตัวช ี ้ว ัดที ่  2.1 ระดับความสำเร ็จของการ
ดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) 
ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซตของหนวยงาน 
ภายในวันท่ี 10 ของเดือน 
 



   
 

3 
 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
4 Output ผลผลิต 

มีผลผลิตตามแผนการดำเนินงานท่ีกำหนด 
คะแนนที่ได 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

รอยละของผล

การดำเนินงาน

ตามแผน รอบ 

5 เดือนแรก 

60 70 80 90 100 

 

1 จำนวนผลผลิตตามแผนการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด 2.1 (ITA) รอบ 5 เดือนแรก  
-  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ      
รอบ 5 เดือนแรก พรอมแนบเอกสาร/
หลักฐานแสดงถึงการขับเคลื่อนงานเปนไปตาม
แผนท ี ่ กำหนด เช น  URL/ภาพถ  าย/    
สำเนาหนังสือ/สรุป one page เปนตน 

5 Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด 
1. ประเมินระดับการรับรูการดำเนินงานคุณธรรมความโปรงใส
ของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) ของหนวยงาน 
(คาน้ำหนักรอยละ 30) 
2. ประเมินระดับการรับรูการดำเนินงานคุณธรรมความโปรงใส
ของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (EIT) ของหนวยงาน 
(คาน้ำหนักรอยละ 30) 
3. ประเมินการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตหลัก
ของหนวยงานตามหลักเกณฑ OIT 
(คาน้ำหนักรอยละ 40) 
ตารางคาคะแนนระดับผลการประเมิน 
โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน (IIT+EIT+OIT) 

คะแนนที่ได 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

คะแนนระดับ

ผลการประเมิน 

55.00 

- 

64.99 

65.00    

- 

74.99 

75.00    

- 

84.99 

85.00    

- 

94.99 

95.00    

-  

100  

1 มีผลลัพธตรงเปาหมายตามสัดสวนท่ีกำหนด 
1. หนวยงานตอบประเมินการรับรูฯ ออนไลน 

ตามแบบประเมิน IIT โดยประเมินบุคลากร
จำนวนไมน อยกวาร อยละ 50 ของ
จำนวนบุคลากรทั ้งหมด แตจะตองมี
จำนวนไมนอยกวา 25 คน 

* กรณีหนวยงานท่ีมีบุคลากรนอยกวา 25 คน 
ใหบุคลากรตอบแบบประเมินท้ังหมด 

2. หน วยงานจ ัดเก ็บข อม ูลตามแบบ
ประเมินระดับการรับรู ของผู มีสวนได
สวนเสียภายนอก (EIT) หนวยงานละ 
20 ราย 

3. หนวยงานเปดเผยขอมูลสาธารณะ    
บ น เ ว ็ บ ไ ซ ต  ข อ ง ห น  ว ย ง า น ต า ม
หลักเกณฑ OIT ครบถวนตามท่ีกำหนด 

 คะแนนรวม 5  
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลงั (มีนาคม - กรกฎาคม 2566) 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 Assessment 

ทบทวน วิเคราะหสถานการณคุณธรรมและความโปรงใส
ของหนวยงาน 
- เปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับมีส วนรวมในการ
วิเคราะห ทบทวนสถานการณฯ และพัฒนาหนวยงาน 
- วิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ใน
การดำเนินงานของหนวยงาน 

1 1.1 รายงานการประชุม แสดงถึงการมี
สวนรวมของบุคลากร รวมวิเคราะห 
ท บ ท ว น  ส ถ า น ก า ร ณ  ป  ญ ห า           
ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น ค ุ ณธรรมและ           
ความโปรงใสของหนวยงาน (0.5 คะแนน) 

1.2 รายงานผลการวิเคราะหผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
ของหนวยงาน (0.5 คะแนน) 

2 Advocacy/ Intervention 
มีการกำหนดมาตรการและแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตัวชี ้วัดคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน รอบ      
5 เดือนหลัง  

1 2.1 กำหนดมาตรการ กลไก เพ่ือขับเคลื่อน  
การสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 
รอบ 5 เดือนหลัง ใหสอดคลองตาม 
ผลการวิเคราะหการประเมิน (0.5 คะแนน) 

2.2 มีแผนการดำเนินงานสอดคลองกับ    
ผลการว ิ เคราะห  และมาตรการ          
ที ่กำหนดเพื ่อข ับเคลื ่อนคุณธรรม   
และความโปร งใสของหน วยงาน        
สูการปฏิบัติ (0.5 คะแนน) 

 



   
 

4 
 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
3 Management and Governance 

- การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน 
 

1 มีรายงานการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน
ตัวชี ้วัดที ่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) 
ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซตของหนวยงาน 
ภายในวันท่ี 10 ของเดือน 

4 Output ผลผลิต 
มีผลผลิตตามแผนการดำเนินงานท่ีกำหนด 
 

คะแนนที่ได 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

รอยละของผล

การดำเนินงาน

ตามแผน รอบ 

5 เดือนหลัง 

60 70 80 90 100 

 

1 จำนวนผลผลิตตามแผนการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด 2.1 (ITA) รอบ 5 เดือนหลัง  
-  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ 

รอบ 5 เดือนหลัง พรอมแนบเอกสาร/
หลักฐานแสดงถึงการขับเคลื ่อนงาน
เปนไปตามแผนที ่กำหนด เชน URL/
ภาพถาย/สำเนาหนังส ือ/สร ุป one 
page เปนตน 

 
5 Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด 

1. ประเมินระดับการรับรูการดำเนินงานคุณธรรมความ
โปรงใสของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) ของหนวยงาน 
(คาน้ำหนักรอยละ 30) 
2. ประเมินระดับการรับรูการดำเนินงานคุณธรรมความ
โปรงใสของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (EIT) ของ
หนวยงาน (คาน้ำหนักรอยละ 30) 
3. ประเมินการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตของ
หนวยงานตามหลักเกณฑ OIT (คาน้ำหนักรอยละ 40) 
ตารางคาคะแนนระดับผลการประเมิน 
โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน (IIT+EIT+OIT) 
 

 

คะแนนท่ีได 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

คะแนน

ระดับผล

การประเมิน 

55.00 

- 

64.99 

65.00 

- 

74.99 

75.00 

- 

84.99 

85.00 

- 

94.99 

95.00 

- 

100 

1 มีผลลัพธตรงเปาหมายตามสัดสวนท่ี      
กำหนด 
1. หนวยงานตอบประเมินการรับรูฯ ออนไลน 

ตามแบบประเมิน IIT โดยประเมินบุคลากร
จำนวนไมน อยกวาร อยละ 50 ของ
จำนวนบุคลากรทั ้งหมด แตจะตองมี
จำนวนไมนอยกวา 25 คน 

* กรณีหนวยงานที่มีบุคลากรนอยกวา 25 คน 
ใหบุคลากรตอบแบบประเมินท้ังหมด 

2. หนวยงานจัดเก็บขอมูลตามแบบประเมิน
ระดับการรับรู ของผู มีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก (EIT) หนวยงานละ 20 ราย 

3. หนวยงานเปดเผยขอมูลสาธารณะ    
บ น เ ว ็ บ ไ ซ ต  ข อ ง ห น  ว ย ง า น ต า ม
หลักเกณฑ OIT ครบถวนตามท่ีกำหนด 

 คะแนนรวม 5   
เอกสารสนับสนุน :  1. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) กรมอนามัย ประเมินโดย

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. ผลประเมินการรับรูการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานในสังกัดกรม

อนามัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. คูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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รายละเอยีดขอมูลพื้นฐาน 
Baseline data หนวยวัด ผลการดำเนนิงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 
ผลการประเมิน Integrity and 
Transparency : ITA กรมอนามัย 
(สำรวจโดย ปปช.) 

คะแนน 91.02 92.04 93.05 

 - ผลประเมิน IIT คะแนน 80.84 86.52 96.39 

- ผลประเมิน EIT คะแนน 89.22 86.94 88.78 

- ผลประเมิน OIT คะแนน 100 100 93.75 

ผลการประเมินการรับรูผูมีสวนได
สวนเสียภายใน Internal Integrity 
and Transparency : IIT  
(สำรวจโดย กรมอนามัย) 

รอยละ 
 

87.05 
 (6 เดือนแรก) 

87.86 
(5 เดือนแรก) 

88.95 
(5 เดือนแรก) 

86.73  
(6 เดือนหลัง) 

88.36 
(5 เดือนหลัง) 

90.41 
(5 เดือนหลัง)  

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางสาวอมรรัตน ไชยศิรินทร   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
2. นางสาวพรพนา พูลสวัสด์ิ       นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
3. นางสาวณัชชา เสือแดง          นักทรัพยากรบุคคล 
    โทรศัพท : 0 2590 4035-6     
    กลุมงานคุมครองจริยธรรม  กองการเจาหนาท่ี 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล 
การดำเนินงาน 

1. นางสาวอมรรัตน  ไชยศิรินทร  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
2. นางสาวพรพนา  พูลสวัสดิ์      นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
3. นางสาวณัชชา  เสือแดง         นักทรัพยากรบุคคล 
    โทรศัพท : 0 2590 4035-6     
    กลุมงานคุมครองจริยธรรม  กองการเจาหนาท่ี 
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แบบประเมินการรับรู เรือ่ง เรื่อง การรับรูการดำเนนิงานคณุธรรมและความโปรงใส 
ของบุคลากรภายในหนวยงานสังกัดกรมอนามัย ประจำปงบประมาณ 2566 

 (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

กรมอนามัยดำเนินการประเมินการรับรู เรื่อง การรับรูการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส
ของบุคลากรภายในหนวยงานสังกัดกรมอนามัย (IIT) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 5 เดือนแรก) 
ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ 2566 และ (รอบ 5 เดือนหลัง) มีนาคม - กรกฎาคม 2566 ตามเกณฑตัวชี้วัดระดับ
ความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
โดยใชแบบประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. ประกอบดวย 3 สวน ไดแก 
            สวนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปรงใส จำนวน 30 ขอ 
            สวนที่ 2 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอหนวยงาน  จำนวน  1  ขอ 
            สวนที่ 3 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสำรวจ   จำนวน  7  ขอ 

นิยามศัพท 
1. การรับรู  หมายถึง กระบวนการรับขอมูล ทำความเขาใจ ประมวลผล แปลความหมาย และแสดงเปน
พฤติกรรมของบุคคลในสถานการณตางๆ 
2. ผูตอบ หมายถึง บุคลากรทุกประเภทที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยงาน เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป 
3. หนวยงาน หมายถึง กลุม/กอง/สำนัก/ศูนย/สถาบัน ที่ทานปฏิบัติงานอยู 
4. การดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน หมายถึง การขับเคลื่อนงานคุณธรรมและความ
โปรงใสของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ประกอบดวย 5 ตัวช้ีวัด ไดแก 
            ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ 
            ตัวช้ีวัดที่ 2 การใชงบประมาณ 
            ตัวช้ีวัดที่ 3 การใชอำนาจ 
            ตัวช้ีวัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ 
            ตัวช้ีวัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต 

            ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับการรับรูการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
ของกรมอนามัย เพื่อใหหนวยงานไดรับทราบและใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน/การ
ปฏิบัติราชการใหมีคุณธรรมและความโปรงใสมากยิ่งขึ ้น ลดโอกาสการทุจริตในหนวยงาน และเพื่อใหเกิด
ประโยชนตอประชาชนและสังคมสูงสุด ทั้งนี้ “ขอยืนยันวา ทานสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ ขอมูล
สวนบุคคลและคำตอบของทานจะถูกเก็บไวเปนความลับอยางดีที่สุด และจะไมถูกนำไปเผยแพร  หรือใชเพ่ือการ
ใดๆ ทั้งสิ้น โดยการนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจะเปนไปในลักษณะภาพรวมเทานั้น ไมมีการวิเคราะหหรือ
รายงานเปนรายบุคคลแตอยางใด ความรวมมือของทานจะชวยสนับสนุนใหเกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใส ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ” 

ขอขอบคุณในความรวมมือมา ณ โอกาสน้ี 
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สวนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปรงใส 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ ประกอบดวยขอคำถามจำนวน 6 ขอ ดังน้ี 

I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูท่ีมาติดตอ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

เปนไปตามขั้นตอนท่ีกำหนด     

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด     
 

I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอท่ัว ๆ ไป กับผูมาติดตอท่ีรูจกัเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกนั 
มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ 
แกผูมาติดตอท่ัว ๆ ไป กับผูมาติดตอท่ีรูจักเปนการสวน
ตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด 

    

 

I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

ปฏิบัติงานโดยมุงผลสำเร็จของงาน     

ใหความสำคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว     

พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง     
 

I4 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสิ่งดังตอไปนี้ จากผูมาติดตอ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ
ใหบริการ หรือไม 

ประเด็นการประเมิน มี ไมมี 

เงิน   

ทรัพยสิน   

ประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีอาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน   
 

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ท่ีใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม 
หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการรับสิ่งดังตอไปนี้ หรือไม 

ประเด็นการประเมิน มี ไมมี 

เงิน   

ทรัพยสิน   

ประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีอาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน   
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I6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหสิ่งดังตอไปนี้ แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีและคาดหวัง
ใหมีการตอบแทนในอนาคต หรือไม 

ประเด็นการประเมิน มี ไมมี 

เงิน   

ทรัพยสิน   

ประโยชนอ่ืน ๆ เชน การยกเวนคาบริการ การอำนวยความสะดวกเปนกรณีพิเศษ เปนตน   
 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ ประกอบดวยขอคำถามจำนวน 6 ขอ ดังน้ี 
 

I7 ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป      
ของหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 

    

 

I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

คุมคา     

ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณท่ีตั้งไว     

 

I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชน
สวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 

    

 

I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงนิ ท่ีเปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ       
มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน 
ท่ีเปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ 
หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 
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I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซ้ือจัดจาง/การจดัหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

โปรงใส ตรวจสอบได     

เอ้ือประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง     

 

I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวม ในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอย
เพียงใด 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

สอบถาม     

ทักทวง     

รองเรียน     

 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอำนาจ ประกอบดวยขอคำถามจำนวน 6 ขอ ดังน้ี 
 

I13 ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม 
มากนอยเพียงใด 

    

 

I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงานอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 

    

 

I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม      
มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม 
มากนอยเพียงใด 
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I16 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบญัชา มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสัง่การใหทำธุระสวนตัว
ของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด 

    

 

I17 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทำในสิ่งท่ีไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสัง่การใหทำในสิ่งท่ีไมถูกตอง 
หรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต มากนอยเพียงใด 

    

 

I18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

ถูกแทรกแซงจากผูมีอำนาจ     

มีการซ้ือขายตำแหนง     

เอ้ือประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง     

 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรพัยสินของราชการ ประกอบดวยขอคำถามจำนวน 6 ขอ ดังน้ี 
 

I19 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของ
ราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน 
มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 

    

 

I20 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพองมากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

บ ุคลากรในหนวยงานของท าน ม ีการเอา
ทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือ
นำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 
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I21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มาก
นอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

ถ าต องม ีการขอย ืมทร ัพย ส ินของราชการ            
ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน 
มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 

    

 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน 
มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสิน
ของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง 
จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 

    

 

I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

ทานรู แนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี ่ยวกับ   
การใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง มากนอยเพียงใด 

    

 

I24 หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชน
สวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน 
นอยท่ีสุด 

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด 

หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสิน
ของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว 
กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 

    

 
 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต ประกอบดวยขอคำถามจำนวน 6 ขอ ดังน้ี 
 

I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน 
นอยท่ีสุด 

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด 

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญกับการตอตาน
การทุจริต มากนอยเพียงใด 
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I26 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการ ดังตอไปนี้ หรือไม 

ประเด็นการประเมิน มี ไมมี 

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ   

จัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน   

 

I27 ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข  
มากนอยเพียงใด 

    

 

I28 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการดังตอไปนี้ ตอการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

เผาระวังการทุจริต     

ตรวจสอบการทุจริต     

ลงโทษทางวินัย เม่ือมีการทุจริต     

 

I29 หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน 
เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน 
นอยท่ีสุด

หรือไมมีเลย 
นอย มาก มากท่ีสุด 

หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ      
ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงานเพื่อปองกัน   
การทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด 

    

 

I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตท่ีจะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก     

สามารถติดตามผลการรองเรียนได     

ม่ันใจวาจะมีการดำเนินการอยางตรงไปตรงมา     

ม่ันใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง     
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สวนที่ 2 ความคิดเหน็และขอเสนอแนะตอหนวยงาน 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอหนวยงานของทาน เพื่อการปรับปรุงแกไขการดำเนินงานใหมีคุณธรรม ความโปรงใส และปองกัน 
ไมใหเกิดการทุจริตในหนวยงาน 

                    . 
                    . 
                    . 
                    . 
สวนที่ 3 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสำรวจ 

1. ประเภทหนวยงาน  หนวยงานสวนกลาง  หนวยงานสวนภูมิภาค 
2. ชื่อหนวยงาน ...................................................................... 
3. อาย ุ       ต่ำกวา 40 ป         40 – 50 ป  มากกวา 50 ป 
4. เพศ  ชาย  หญิง 
5. ระดับการศึกษา  ต่ำกวาปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
6. ระดับตำแหนง 

1. ประเภทบริหาร 
 ระดับสูง 
 ระดับตน 

2. ประเภทอำนวยการ 
 ระดับสูง 
ระดับตน 

3. ประเภทวิชาการ 
 ระดับทรงคุณวุฒิ 
 ระดับเชี่ยวชาญ 
 ระดับชำนาญการพิเศษ 
 ระดับชำนาญการ 
 ระดับปฏิบัติการ 

4. ประเภททั่วไป 
 ระดับทักษะพิเศษ 
 ระดับอาวุโส 
 ระดับชำนาญงาน 
 ระดับปฏิบัติงาน 

5. อื่นๆ 
 พนักงานราชการ/พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข 
 ลูกจางประจำ 
ลูกจางชั่วคราว/จางเหมาบริการ 
 

หมายเหตุ: หากตำแหนงของทานไมปรากฏในตัวเลือก ใหเทียบเคียงกับตำแหนงท่ีใกลเคียงท่ีสุด 

7. ระยะเวลาการปฏิบัติงานในหนวยงาน 
  ต่ำกวา 1 ป  1 – 4 ป  5 – 10 ป  11 – 20 ป  มากกวา 20 ป 
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แบบประเมินการรับรู เรือ่ง เรื่อง การรับรูการดำเนนิงานคณุธรรมและความโปรงใส 
ของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกตอหนวยงานในสงักัดกรมอนามัย ประจำปงบประมาณ 2566 

 (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

กรมอนามัยดำเนินการประเมินการรับรู เรื่อง การรับรูการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส
ของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกตอหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย (EIT) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 5 
เดือนแรก) ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ 2566 และ (รอบ 5 เดือนหลัง) มีนาคม - กรกฎาคม 2566 ตามเกณฑ
ตัวชี ้ว ัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) โดยใชแบบประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. ประกอบดวย 3 สวน ไดแก 
            สวนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปรงใส จำนวน 15 ขอ 
            สวนที่ 2 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอหนวยงาน  จำนวน  1  ขอ 
            สวนที่ 3 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสำรวจ   จำนวน  10  ขอ 

นิยามศัพท 
1. ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหนวยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการ
หรือมาติดตอตามภารกิจของหนวยงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2. ผูตอบ หมายถึง ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก จำนวนหนวยงานละ 20 ราย 
3. หนวยงาน หมายถึง กลุม/กอง/สำนัก/ศูนย/สถาบัน ที่ทานมารับบริการ/มาติดตอ 
4. การประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกที่มีตอหนวยงานที่ประเมินใน 3 ตัวช้ีวัด ไดแก  

1. ตัวช้ีวัดคุณภาพการดำเนินงาน 
2. ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการสื่อสาร 
3. ตัวช้ีวัดการปรับปรุงระบบการทำงาน 
ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับการรับรูการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ

กรมอนามัย เพื ่อใหหนวยงานไดรับทราบและใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน/        
การปฏิบัติราชการใหมีคุณธรรมและความโปรงใสมากยิ่งขึ้น ลดโอกาสการทุจริตในหนวยงาน และเพื่อใหเกิด
ประโยชนตอประชาชนและสังคมสูงสุด ทั้งนี้ “ขอยืนยันวา ทานสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ ขอมูล
สวนบุคคลและคำตอบของทานจะถูกเก็บไวเปนความลับอยางดีที่สุด และจะไมถูกนำไปเผยแพรหรือใชเพื่อการ
ใดๆ ทั้งสิ้น โดยการนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจะเปนไปในลักษณะภาพรวมเทานั้น ไมมีการวิเคราะหหรือ
รายงานเปนรายบุคคลแตอยางใด ความรวมมือของทานจะชวยสนับสนุนใหเกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใส ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ” 

ขอขอบคุณในความรวมมือมา ณ โอกาสน้ี 
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สวนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปรงใส 

ตัวชี้วัดที่ 1 คุณภาพการดำเนินงาน ประกอบดวยขอคำถามจำนวน 5 ขอ ดังน้ี 

e1 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน ตามประเด็นดังตอไปนี มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

เปนไปตามขั้นตอนท่ีกำหนด     

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด     
 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

e2 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน 
กับผูมาติดตอคนอืน ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

e3 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปดบังหรือบิดเบือน
ขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการแกทานมากนอยเพียงใด 

    

 

e4 ในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา ทานเคยถูกเจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี เพ่ือแลกกับการ
ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม 

ประเด็นการประเมิน มี ไมมี 

เงิน   

ทรัพยสิน   

ประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีอาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน   
 

ประเด็นการประเมิน มี ไมมี 

e5 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและ
สวนรวมเปนหลักมากนอยเพียงใด 

  

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ประกอบดวยขอคำถามจำนวน 5 ขอ ดังน้ี 
 

e6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานท่ีทานติดตอมีลักษณะดังตอไปนี มากนอยเพียงใด 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

เขาถึงงาย ไมซับซอน     

มีชองทางหลากหลาย     
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ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

e7 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงาน หรือขอมูลท่ี
สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจนมากนอยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

e8 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ หรือไม 

    

 

ประเด็นการประเมิน มี ไมมี 

e10 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ี 
ในหนวยงาน หรือไม 

  

 

ตัวชี้วัดที่ 3 การปรบัปรุงระบบการทำงานประกอบดวยขอคำถามจำนวน 5 ขอ ดังน้ี 
 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

e11 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอมีการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การใหบริการ ใหดีขึ้น มากนอยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

e12 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขัน้ตอนการ
ดำเนินงาน/การใหบริการใหดีขึ้น มากนอยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

e13 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการเนินงาน/
การใหบริการใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม 

    

 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

e14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการผูมาติดตอ   
หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีขึ้น มากนอยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน นอยท่ีสุดหรือไมมีเลย นอย มาก มากท่ีสุด 

e15 หนวยงานทีทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การ
ใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากขึ้นมากนอยเพียงใด 
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สวนที่ 2 ความคิดเหน็และขอเสนอแนะตอหนวยงาน 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอหนวยงานของทาน เพื่อการปรับปรุงแกไขการดำเนินงานใหมีคุณธรรม ความโปรงใส และปองกัน 
ไมใหเกิดการทุจริตในหนวยงาน 

                    . 
                    . 
                    . 
                    . 

 
สวนที่ 3 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสำรวจ 

1. ชื่อหนวยงานที่มาติดตอ/มารับบริการ          
2. สังกัด/หนวยงาน/บริษัท  บุคคลท่ัวไป         หนวยงานของรัฐ  องคกรธุรกิจ  อ่ืนๆ 

3. ประเภทของการติดตอ/การมีสวนไดสวนเสีย 

  งานหลักของหนวยงาน         งานสนับสนุน    งานจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ   ผูเสนอราคา 

  ผูย่ืนซอง         ผูรับบริการ  ท่ีปรึกษางานวิจัย  ผูเขารวมโครงการ/ภาคีเครือขาย 

4. อาย ุ  ต่ำกวา 40 ป         40 – 50 ป   มากกวา 50 ป 

5. เพศ  ชาย  หญิง 

6. ระดับการศึกษา  ต่ำกวาปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

7. ชื่อ-สกุล/ชื่อองคกร (ผูรับบริการ/ผูติดตอ)         

8. ตำแหนง            

9. เบอรโทรศัพท           

10. E-mail            
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แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตหนวยงาน 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

 

 แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตหนวยงาน  (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) เปนแบบวัดที ่ใหหนวยงานดำเนินการตามองคประกอบขอมูล พรอมทั ้งระบุ URL เพื่อ
เชื่อมโยงไปสูแหลงที่อยูของการเปดเผยขอมูล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ
บนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียภายในและผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก/ผูรับบริการ สามารถ
เขาถึงขอมูลในเว็บไซตหลักของหนวยงานได โดยมีองคประกอบ 6 ดาน ดังน้ี 

    1. ดานขอมูลพื้นฐาน (ทกุหนวยงานตองดำเนินการ) 
    2. ดานการปฏิบัติหนาที่  
    3. ดานการใชงบประมาณ 
    4. ดานการใชอำนาจ 
    5. ดานการใชทรัพยสินของราชการ 
    6. การแกไขปญหาทุจริต 

 เงือ่นไขสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในแบบวัด OIT 
    1. หนวยงานจะตองดำเนินการตามองคประกอบขอมูลที่กำหนด  
    2. หนวยงานจะตองเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตหลักของหนวยงาน ครบถวนตามเกณฑ และเปนปจจุบัน 
    3. ขอมูลการดำเนินงาน ใหใชขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    4. หนวยงานตองคงสภาพเว็บไซตเพื่อใหสามารถเขาถึงไดทุกชวงเวลาและระหวางประเมิน 
 

1.ขอมูลพื้นฐาน (ทุกหนวยงานตองดำเนินการ) 

ขอ มาตรการ OIT องคประกอบดานขอมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O1 โครงสราง o แสดงแผนผังแสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน 
o ประกอบดวยตำแหนงที่สำคัญ และการแบงสวนงานภายใน เชน 

สำนัก กอง ศูนย ฝาย สวน กลุม เปนตน 

o  

O2 ขอมูลผูบริหาร o แสดงขอมูลของผูบริหารหรือหัวหนาหนวยงาน ประกอบดวย 
ชื่อ-นามสกุล ตำแหนง รูปถาย ชองทางการติดตอ (หมายเลข
โทรศัพท และ e-mail) ของผูบริหารแตละคน 

o  

O3 อำนาจหนาที ่ o แสดงขอมูลหนาที่และอำนาจของหนวยงานตามที่กฎหมาย
กำหนด 

o  

O4 ขอมูลการติดตอ o ที่อยูหนวยงาน หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร e-mail 
แผนที่ตั้งหนวยงาน 

 

O5 ขาวประชาสัมพันธ o แสดงขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เกีย่วของกับการดำเนินงานตาม
อำนาจหนาทีห่รือภารกิจของหนวยงาน ที่เปนปจจุบัน 

o  

O6 Q&A o แสดงชองทางที่บคุคลภายนอกสามารถสอบถามขอมลูตาง  ๆได 
และหนวยงานสามารถส่ือสารใหคำตอบกับผูสอบถามได โดย
มีลักษณะเปนการส่ือสารไดสองทาง เชน Web board, กลอง
ขอความถาม - ตอบ เปนตน 

o สามารถเชื่อมโยงไปยงัชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลักของ
หนวยงาน 

o  

ขอ 2 - ขอ 6 ใหหนวยงานเลือกดำเนินการใหสอดคลองกับ 
การวิเคราะห ทบทวน gap IITของหนวยงาน 
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O7 Social Network o แสดงเครือขายสังคมออนไลนของหนวยงาน เชน Facebook, 
Twitter, Instagram เปนตน  

o สามารถเชื่อมโยงไปยงัชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลักของ
หนวยงาน 

o  

O8 แผนปฏิบัติการ
ปองกันการทจุริต 

o แสดงแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มี
วัตถุประสงคเพือ่ปองกันการทจุริตหรือพัฒนาดานคุณธรรม
และความโปรงใสของหนวยงาน และรายละเอยีดของแผนฯ 
เชน โครงการ กจิกรรม งบประมาณ ชวงเวลาดำเนินการ เปน
ตน 

o  

O9 รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินการ
ปองกันการทจุริต
ประจำป 

o แสดงความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามขอ O8 และมีขอมูล
รายละเอียดความกาวหนาการดำเนินการแตละโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใชดำเนินงาน เปนตน 

o  

O10 รายงานผลการ
ดำเนินการปองกัน
การทุจริตประจำป 

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีขอมูลรายละเอียด 
สรุปผลการดำเนินการ เชน ผลการดำเนินการฯ ผลการใช
จายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเปาหมาย เปนตน 

o  

 

มาตรการ OIT เพือ่ปด Gap IIT 
(หนวยงานเลือกดำเนินการจาก 5 ดาน ใหสอดคลองประเด็นที่วิเคราะห ทบทวน Gap การดำเนินงาน) 

 

2. การปฏิบัติหนาที่ 

ขอ มาตรการ OIT องคประกอบดานขอมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O1 คูมือหรือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 

๐ แสดงคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานที่เจาหนาที่ของหนวยงานใช

ยึดถือปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

๐ มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เชน เปนคูมือปฏิบัติ

ภารกิจใด สำหรับเจาหนาที ่หรือพนักงานตำแหนงใด กำหนด

วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอยางไร เปนตน 

o  

O2 คูมือหรือมาตรฐานการ

ใหบรกิาร 

๐ แสดงคู มือ/แนวทางการปฏิบัติที ่ผ ู ร ับบริการ/ผู มาติดตอกับ

หนวยงานใชเปนขอมูลในการขอรับบริการหรือติดตอกับหนวยงาน 

๐ มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เชน เปนคูมือสำหรับ

บริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอน การใหบริการหรือ

การติดตออยางไร เปนตน 

o  

O3 ขอมูลเชิงสถิติการ

ใหบรกิาร 

๐ แสดงขอมูลสถิติการใหบริการของหนวยงานสามารถจัดทำ

ขอมูลเปนแบบรายเดือนหรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่

เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2566 

o  

O4 รายงานผลการสำรวจ

ความพึงพอใจการ

ใหบรกิาร 

๐ แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการใหบริการของหนวยงาน

เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2565 

o  
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ขอ มาตรการ OIT องคประกอบดานขอมูล แนบหลักฐาน URL Link 
O5 E–Service ๐ แสดงชองทางที ่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับ

หนวยงานผานชองทางออนไลน เพื่อชวยอำนวยความสะดวกแก
ผูขอรับบริการ 
๐ สามารถเขาถึงหรือเชื ่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจาก
เว็บไซตหลักของหนวยงาน 

o  

O6 มาตรการสงเสรมิ
คุณธรรมและความ
โปรงใสภายในหนวยงาน 

๐ แสดงการวิเคราะหผลการประเมิน IIT ของหนวยงานในปที่ผานมา 
เพื ่อกำหนดมาตรการ เชน การปองกันการรับสินบน เงิน 
ทรัพยสิน ประโยชนอื่นๆ ที่อาจคำนวณเปนเงิน 
๐ มีข อมูลรายละเอียดการวิเคราะห เช น ประเด็นที ่เปน
ขอบกพรองหรือจุดออนที่จะตองแกไขโดยเรงดวน ประเด็นที่
จะตองพัฒนาใหดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการ
ปฏิบัติของหนวยงาน   
๐ มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมความโปรงใส
ภายในหนวยงานใหดีขึ้น ซึ่งสอดคลองตามผลการวิเคราะห 

o  

 

3. การใชจายงบประมาณ 

ขอ มาตรการ OIT องคประกอบดานขอมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O1 แผนการใชจาย
งบประมาณประจำป 

๐ เปนแผนที ่ม ีระยะเวลาบังคับใชในป พ.ศ. 2566 โดยมี
รายละเอียดของแผนฯ เชน งบประมาณตามแหลงที ่ไดรับ    
การจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใชจาย เปนตน 

 

O2 รายงานการกำกับ
ติดตามการใชจาย
งบประมาณประจำป  

๐ แสดงความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผนการใชจาย
งบประมาณประจำป พ.ศ. 2566 

 

O3 รายงานผลการใช
จายงบประมาณ
ประจำป 

๐ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ 
ประจำป พ.ศ. 2566 
๐ มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการใชจายงบประมาณ เชน ผลการใชจาย
งบประมาณ ปญหา อุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย เปนตน 

 

O4 แผนการจัดซื้อจัด
จางหรือแผนการ
จัดหาพัสด ุ

๐ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
หนวยงานจะตองดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
๐ เปนขอมูลการจัดซื้อจัดจางในป พ.ศ. 2566 

 

O5 ชองทางการรับฟง
ความคิดเห็น 

๐ แสดงชองทางที่บุคลากรในหนวยงานสามารถแสดงความคิดเห็น
ตอการจัดทำแผนการใชจายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจาง
ของหนวยงาน สอบถาม ทักทวง หรือรองเรียนการใชจาย
งบประมาณ ไมเปนไปตามวตัถุประสงค 

 

O6 การเปดโอกาสให
เกิดการมีสวนรวม 

๐ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปดโอกาสให
บุคลากร/ผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการดำเนินงานของ
หนวยงาน เชน รวมวางแผน รวมดำเนินการ รวมแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น หรือรวมติดตามประเมินผล เปนตน  
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4. การใชอำนาจ 

ขอ มาตรการ OIT องคประกอบดานขอมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O1 นโยบายการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 

o แสดงนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของหนวยงาน ในป พ.ศ. 2566 
๐ แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที ่มีจุดมุ งหมายหรือวัตถุประสงค เพื ่อกอใหเกิดการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปรงใสและมีคุณธรรม 
o เปนนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของผูบริหารสูงสุดที่กำหนดในนามของหนวยงาน 

o  

O2 การดำเนินการตาม
นโยบายการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 

o แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนา
ทร ัพยากรบุคคล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เชน        
การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเกงเพื่อปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหนวยงาน การพัฒนาบุคลากร การสรางทาง
กาวหนาในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและ
แตงตั ้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสงเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน เปนตน 
o เปนการดำเนินการที่มีความสอดรบักับนโยบาย หรือแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

o  

O3 หลักเกณฑการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

๐ แสดงหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรของหนวยงาน 
ในป พ.ศ. 2566 เชน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุ
และแตงตั้งบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากร การใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกำลังใจ 

o  

O4 รายงานผลการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประจำป 

o แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
o มีขอมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เชน ผลการดำเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห      
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนตน 

o  

O5 การเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกร 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาที่ของหนวยงานมีทัศนคติ คานิยม 
ในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต  

o  

O6 มาตรการสงเสรมิ
คุณธรรมและความ
โปรงใสภายใน
หนวยงาน 
 

o แสดงการวิเคราะหผลการประเมิน IIT ของหนวยงาน ในปที่ผานมา 
เพื ่อกำหนดมาตรการ เชน การปองกันประโยชนทับซอน     
การบริหารงานบุคคล 
o มีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะห เชน ประเด็นที่เปนขอบกพรอง
หรือจุดออนที่จะตองแกไขโดยเรงดวน ประเด็นที่จะตองพัฒนา
ใหดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน   
o มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
ภายในหนวยงานใหดีขึ้น ซึ่งสอดคลองตามผลการวิเคราะห 

o  
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5. การใชทรัพยสินของราชการ 

ขอ มาตรการ OIT องคประกอบดานขอมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O1 คูมือหรือมาตรฐาน
การใหขออนุญาต
เพื่อยืมทรัพยสินของ
ราชการ 

o แสดงคูมือ/แนวทางการปฏิบัติที่บุคลากร/ผูรับบริการ/ผูมา
ติดตอกับหนวยงานใชเปนขอมูลในการขอรับบริการหรือติดตอ
กับหนวยงาน ขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ 
o มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เชน เปนคูมือสำหรับ
บริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการใหบริการหรือ
การติดตออยางไร เปนตน 

o  

O2 ขอมูลเชิงสถิติการ
ใหบรกิาร 

o แสดงขอมูลสถิติการใหบริการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสิน
ของหนวยงานที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2566 

o  

O3 รายงานผลการ
สำรวจความพงึพอใจ
การใหบรกิาร 

o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการใหบริการขออนุญาตเพื่อ
ยืมทรัพยสินของราชการของหนวยงาน ประจำป 2566 

o  

O4 มาตรการสงเสรมิ
คุณธรรมและความ
โปรงใสภายใน
หนวยงาน 

o แสดงการวิเคราะหผลการประเมิน IIT ของหนวยงาน ในปที่
ผานมา เพื่อกำหนดมาตรการ เชน การขออนุญาตยืมทรัพยสิน
ของราชการ การแยกแยะประโยชนสวนตนกับสวนรวม 
o มีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะห เชน ประเด็นที่เปนขอบกพรอง
หรือจุดออนที่จะตองแกไขโดยเรงดวน ประเด็นที่จะตองพัฒนา
ใหดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบตัิของหนวยงาน   
o มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
ภายในหนวยงานใหดีขึ้น ซึ่งสอดคลองตามผลการวิเคราะห 

o  

O5 การดำเนินการตาม
มาตรการสงเสรมิ
คุณธรรมและความ
โปรงใสภายใน
หนวยงาน 

o แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อสงเสริมคุณธรรม
และความโปรงใสภายในหนวยงาน 
o มีขอมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อสงเสริมคุณธรรม
และความโปรงใสภายในหนวยงานในขอ O4 ไปสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม   
o เปนการดำเนินการในป พ.ศ. 2566 

o  

O6 การเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกร 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาที่ของหนวยงานมีทัศนคติ คานิยม 
ในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต  

o  
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6 .การแกไขปญหาทุจริต 

ขอ มาตรการ OIT องคประกอบดานขอมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O1 แนวปฏิบัติการ
จัดการเรือ่งรองเรียน 
การทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ 

๐ แสดงคูมือหรือแนวทางการดำเนินการตอเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของ
กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน 
๐ มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เชน รายละเอียด
วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการรองเรียน ขั้นตอนหรือวิธีการ
ในการจัดการเรื่องรองเรียน สวนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ เปนตน 

o  

O2 ชองทางแจงเรื่อง
รองเรียน การทจุริต
และประพฤติมชิอบ 

o แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ผานทาง
ชองทางออนไลน โดยแยกตางหากจากชองทางทั่วไป เพื่อเปน
การคุมครองขอมูลของผูแจงเบาะแสและเพื่อใหสอดคลองกับ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
o สามารถเขาถึงหรือเชื ่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจาก
เว็บไซตหลักของหนวยงาน 

o  

O3 ขอมูลเชิงสถิติเรื่อง
รองเรียนการทจุริต
และประพฤติมชิอบ
ประจำป 

o แสดงขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจาหนาที่ ประจำป พ.ศ. 2566 
o มีขอมูลความกาวหนาการจัดการเรื่องรองเรียน เชน จำนวนเรื่อง 
เรื่องที่ดำเนินการแลวเสร็จ เรื่องที่อยูระหวางดำเนินการ เปนตน 
(กรณีไมมีเรื่องรองเรียนใหเผยแพรวาไมมีเรื่องรองเรียน) 

o  

O4 ชองทางการรับฟง
ความคิดเห็น 

๐ แสดงชองทางที่บุคลากร/ผูมีสวนไดสวนเสียสามารถแสดง
ความคิดเห็นตอการดำเนินงานของหนวยงานผานทางชองทาง
ออนไลน 

o  

O5 การเปดโอกาสให
เกิดการมีสวนรวม 

๐ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปดโอกาส
ใหบุคลากร/ผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการดำเนินงาน
ของหนวยงาน เชน รวมวางแผน รวมดำเนินการ รวมแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น หรือรวมติดตามประเมินผล เปนตน  

o  

O6 การประเมินความ
เส่ียงการทจุริต
ประจำป 

o แสดงผลการประเมินความเสี ่ยงของการดำเนินงานหรือ    
การปฏิบัติหนาที ่ที ่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือการขัดกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน 
ประจำป พ.ศ. 2566 
o มีรายละเอียดของผลการประเมิน เชน เหตุการณและระดับ
ของความเสี ่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหาร
จัดการความเส่ียง เปนตน 

o  



 

1 
 

แผนขับเคลือ่นการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)   
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

หนวยงาน....................................................................... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     ผูอนุมัติแผน……………………………….......... 
                                         (ผูบริหารหนวยงาน) 
 
หมายเหตุ 1. แผนขับเคลื่อนตัวชี้วัดตองมีความสอดคลองกบัสถานการณ/Gap ของหนวยงาน และจัดทำแผนฯ เชือ่มโยงกับหลักเกณฑการการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะบนเว็บไซต
ของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการ/แนวทาง 
แผน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1................... 1.1......................     

1.2......................     

2................... 2.1………………….     

2.2…………………..     



 

2 
 

แบบรายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

หนวยงาน ..................................................... 
 

มาตรการ/แนวทาง แผน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 

1................... 1.1..............     แนบเอกสาร/หลักฐานแสดงถึง
การขับเคลื่อนงานเปนไปตาม
แผนท่ีกำหนด เชน URL/
ภาพถาย/สำเนาหนังสือ/สรุป 
one page เปนตน 

1.2.............. 
 

     

2................... 2.1............      

2.2.............      

 
                         
 

 ผูรายงาน    ชื่อ………………………………………………ตำแหนง……………………………………..…..โทร....................................................E-mail:……………………………….......... 
 

 



แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)  
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 26/10/2565 
หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตัวชี้วดัที ่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการ

ขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) 
หน่วยงานทีร่ับการประเมิน  ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 
คำนิยาม 1. การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การจัดการความรู้ของ

หน่วยงาน โดยมีการรวบรวมความรู้ที่ กระจายอยู่ ในหน่วยงาน ทั้ งในรูปแบบ Tacit 
Knowledge และ Explicit Knowledge นำมาจัดการให้เป็นระบบ สามารถระบุความรู้ที่
สำคัญอย่างยิ่งยวด (Critical Knowledge) และแหล่งของความรู้ (Tacit Knowledge & 
Explicit Knowledge) มีการจัดการความรู้และนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการสร้างและ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติม ตลอดจนสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาและ
สนับสนุนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 
ต่อไป 
   1.1 Explicit Knowledge หมายถึง ความรู้ชัดแจ้ง เป็นความรู้ที่รวบรวมได้ง่าย ความรู้ที่
เขียนอธิบายออกมาเป็นตัวอักษร เช่น คู่มือปฏิบัติงาน หนังสือ ตำรา เว็บไซต์ Blog เป็นต้น 
   1.2 Tacit Knowledge หมายถึง ความรู้แบบฝังลึก เป็นความรู้ที่แฝงอยู่ในตัวคน ไม่ได้ถอด
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบางคร้ังก็ไม่สามารถถอดเป็นลายลักษณ์อักษรได้ ความรู้ที่
สำคัญส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นความรู้แฝงเร้น อยู่ในคนทำงาน และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเร่ือง 
เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ การคิดเชิงวิเคราะห์ เป็นต้นจึงต้องอาศัยกลไกแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้คนได้พบกัน สร้างความไว้วางใจกัน และถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันและกัน 
2. องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) หมายถึง องค์กร/ หน่วยงานที่
ยกระดับคุณภาพ โดยใช้การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นเคร่ืองมือในการ
จัดการความรู้ในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์/ บริการ/
กระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิผลในการดำเนินพันธกิจ  และการบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน ดังน้ี 
   2.1 การปรับเปลี่ยนองค์กร (Organization Transformation) หมายถึง การกำหนดทิศทาง
ของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บทบาทผู้บริหารในการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในการมุ่ง
สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
   2.2 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบใน
การบริหารจัดการให้หน่วยงานมีความรู้สำคัญที่พร้อมใช้ เพื่อให้บุคลากรสามารถนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานประจำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ/  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือหน่วยงาน 
รวมทั้งสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของหน่วยงาน โดยกระบวนการ
จัดการความรู้ ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยน การรวบรวมและสร้างการถ่ายทอดและแบ่งปัน 
การจัดเก็บ และการเผยแพร่ความรู้ เพื่อให้บุคลากรใช้และต่อยอดความรู้ในการทำงานประจำ
ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยน/ บูรณา
การความรู้ที่เป็นประโยชน์จากผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประยุกต์ใช้หลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัย โดยกระบวนการจัดการความรู้มีทั้งระดับการทำงานประจำ และการ
วางแผนกลยุทธ์ 
   2.3 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (Learning Technology) หมายถึง การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ การจัดการความรู้ (KM) และการทำงาน โดย
หน่วยงานมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการส่งเสริมการจัดการความรู้ 
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   2.4 การให้อำนาจแก่บุคคล (People Empowerment) หมายถึง การเปิดโอกาส หรือให้
อำนาจแก่บุคลากรในการเรียนรู้ เพื่อการปฏิบัติงานที่ดี สามารถแก้ไขปัญหา ปรับปรุง และ
สร้างนวัตกรรมร่วมกัน รวมทั้งการเรียนรู้ร่วมกับผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   2.5 พลวัตการเรียนรู้ (Learning Dynamic) หมายถึง การให้โอกาสหรือสร้างการเรียนรู้แก่
บุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ตอบสนอง
เป้าหมายของหน่วยงาน  
3. ผลผลิตและผลลัพธ์การดำเนินงานด้านวิชาการ/นวัตกรรม 
   3.1 งานวิจัย หมายถึง การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างเป็นระบบทาง
วิทยาศาสตร์ ตามระเบียบวิธีการวิจัย โดยอาศัยเคร่ืองมือหรือวิธีการเพื่อให้ค้นพบข้อเท็จจริง 
หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการปฏิบัติ ทั้งงานวิจัยในระบบข้อมูล
สารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) และแหล่งทุนอ่ืน ทั้งน้ี ประเภทงานวิจัย
สามารถดำเนินการได้ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเป็นการวิจัยระดับใดก็ได้ แต่ต้อง
มีระเบียบวิธีการที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) การวิจัย
เชิงทดลอง (Experimental study) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) เป็นต้น 
   3.2 R2R (Routine to Research) หมายถึง การทำงานวิจัยจากงานประจำ หรือทำงาน
ประจำจนเป็นงานวิจัย มุ่งเน้นการนำกระบวนการหรือระเบียบวิธีการวิจัยไปพัฒนาการทำงาน
ประจำของตนให้ดีขึ้น ไม่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ แต่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา
จากงานประจำ และใช้ผลของการวิจัยน้ันมาพัฒนางานประจำที่ตนเองรับผิดชอบ  
   3 .3 กระบวนการจัดการความ รู้  (Knowledge Management Process) หมายถึ ง 
กระบวนการที่ทำให้เกิดการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอนดังน้ี 
         3.3.1 การบ่งชี้ความรู้ เช่น พิจารณาว่า วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เป้าหมาย คืออะไร และ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเราจำเป็นต้องรู้อะไร, ขณะน้ีเรามีความรู้อะไรบ้าง, ในรูปแบบใด, อยู่ที่
ใคร 
         3.3.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่น การสร้างความรู้ใหม่ , แสวงหาความรู้จาก
ภายนอก, รักษาความรู้เก่า, กำจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 
         3.3.3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้  เพื่อเตรียมพร้อม
สำหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต 
         3.3.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน, 
ใช้ภาษาเดียวกัน, ปรับปรุงเน้ือหาให้สมบูรณ์ 
         3.3.5 การเข้าถึงความรู้ เป็นการทำให้ผู้ใช้ความรู้น้ันเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและ
สะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web board, บอร์ดประชาสัมพันธ์  
         3.3.6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ทำได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit 
Knowledge อาจจัดทำเป็น เอกสาร, ฐานความรู้, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit 
Knowledge อาจจัดทำเป็นระบบทีมข้ามสายงาน, กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม, ชุมชน
แห่งการเรียนรู้, ระบบพี่เลี้ยง, การสับเปลี่ยนงาน, การยืมตัว, เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 
         3.3.7 การเรียนรู้ควรทำให้การเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้
จากการสร้างองค์ความรู้นำความรู้ไปใช้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียน
ต่อไปอย่างต่อเน่ือง (อ้างถึง: โครงการพัฒนาส่วนราชการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ
จัดการความรู้ในส่วนราชการ โดย สำนักงาน กพร.) 
   3.4 นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การดำเนินการในสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดจากการใช้ความรู้ 
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนากรมอนามัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ โดยสามารถพิสูจน์ให้เห็นเชิงประจักษ์ นวัตกรรมสามารถจำแนกได้  



แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)  
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

3 
 

3 ประเภท  
       3.4.1 นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) 
       3.4.2 นวัตกรรมด้านกระบวนการ/ การจัดการ (Business Process Management 
Innovation) 
       3.4.3 นวัตกรรมด้านการจัดบริการการแก้ไขปัญหาทางสุขภาพ (Service Model 
Development  Innovation) (อ้างถึง: มติ อกพ.กรม) 

วิธกีารจัดเก็บข้อมูล หน่วยงานรวบรวมเอกสารหลักฐานตามตัวชี้วัด  และรายงานในระบบศูนย์ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) ในรอบ 5 เดือนแรก และรอบ 5 เดือนหลัง 

ระยะเวลาประเมินผล รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ ์2566) 
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2566) 

เกณฑ์การประเมิน : 
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566)  

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 Assessment 

   1.รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความรู้
ที่ จำเป็ น KM และสถานการณ์
ปัญ หาการดำเนินงานช่ องว่ า ง 
(Gap) ของความรู้ และจัดทำสรุป
รายงานการวิเคราะห์การจัดการ
ข้อมูล โดยสอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน 
   2.มีรายการข้อมูลสารสนเทศ 
แ ล ะค ว าม รู้ที่ น ำม า ใช้ ใน ก า ร
วิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ , 
GAP ข้อมูล ความรู้ที่สำคัญ และ
จำเป็นต่อภารกิจของหน่วยงาน ให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ น โ ย บ า ย / 
ยุทธศาสตร์/ วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ 
ภารกิจของกรม 

1 1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่
นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์  
 1.1.1 ผลผลิ ตผลลัพ ธ์ระดั บ  Le (Level) ของผลการ
ดำเนินการในปัจจุบัน  
    -  เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์การจัดการความรู้ของ

หน่วยงานเพื่อหา GAP และการวิเคราะห์ข้อมูล ความรู้ที่
สำคัญ ทีจ่ำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน (0.5) 
    -  มีคลังข้อมูลวิชาการของหน่วยงาน บนหน้าเว็บไซต์

หน่วยงาน เพื่อการบริหารจัดการให้หน่วยงานมีความรู้สำคัญ
อย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน โดยแสดงรายการผลงาน
การจัดการข้อมูลและความรู้ของหน่วยงานสอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ระบบ (0.25) 
 1.1.2 ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ (0.25) 
     - เอกสารแสดงรายการข้อมูล ความรู้ที่นำมาใช้ในการ

วิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
การจัดการความรู้ของหน่วยงาน, ข้อมูล ความรู้ที่สำคัญ และ
ทีจ่ำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน 

2 Advocacy/ Intervention  
มี ก า ร ก ำ ห น ด ม า ต ร ก า ร

ขับเคลื่อนดำเนินงานวิชาการ พร้อม
แผนขับ เคลื่ อนการดำเนินงาน
วิชาการของหน่วยงานให้เปน็องคก์ร
แห่ งการเรียนรู้ แผนดำเนินการ
สร้าง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ /
นวัตกรรมที่สำคัญ และจำเป็นต่อ
ภารกิจหน่วยงาน 

1 2.1 มีมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด  
      - เอกสารแสดงมาตรการเพื่ อการขับ เคลื่ อนการ
ดำเนินงานวิชาการตามการวิเคราะห์การจัดการความรู้ของ
หน่วยงานโดยใช้กลยุทธ์ PIRAB พร้อมเหตุผลประกอบในการ
กำหนดมาตรการ (0.5) 
2.2 มีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด  
     - แผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้ (LO) บันทึกลงในระบบศูนย์ปฏิบัติการ          
กรมอนามัย (DOC) (0.25) 
     - แผนดำเนินการสร้าง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ/
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานในคลังข้อมูล
วิชาการบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (0.25) 
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3 Management and Governance 
มีการติดตามการดำเนินงาน

วิชาการของหน่วยงานให้เปน็องคก์ร
แห่งการเรียนรู้ และพัฒนาผลงาน
วิชาการ / นวัตกรรมที่สำคัญ และ
จำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน 
 

1 3.1 มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้ วัดตาม           
คำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใน
วันที่ 10 ของเดือนถัดไป   
    - รายงานประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน ที่แสดงการ
ติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ (0.5)            
    - เอกสารรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานสร้างหรือ
พัฒนาผลงานวิชาการ/นวัตกรรม (เอกสารแนบท้ายรายงาน
การติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด) (0.5) 

4 Output  
มีผลของการขับ เคลื่ อนการ

ดำเนินงานวิชาการตามแผนและ
มาตรการที่ กำหนด ไว้  และผล
ดำเนินการสร้างผลงานวิชาการใน
รูป แ บ บ ต่ า ง ๆ  /น วั ต ก ร รม ที่
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 

1 4.1 รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน 
     - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบั ติ การ
ดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 
บันทึกผลลงในระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย (DOC) (0.5) 
     - สรุปรายงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนแผน
ดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานในระบบศูนย์ปฏิบัติการ
กรมอนามัย (DOC)(0.5) 

5 Outcome  
มีโครง ร่างผลงานวิชาการใน

รู ป แ บ บ ต่ า ง ๆ  / น วั ต ก ร ร ม 
ดำเนินการพัฒนาผลงานเพื่อเตรียม
นำเสนอใน เวทีต่างๆ เช่น TPSA / 
TEPGA งานประชุมวิชาการ / LIKE 
Talk Award หน่วยงาน 

1 5.1 เอกสารที่แสดงถึงโครงร่างผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ / 
นวัตกรรมที่สอดคล้องภารกิจของหน่วยงาน (0.5) 
5.2 มีผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ / นวัตกรรมที่ผ่าน
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง (กพว. หน่วยงาน) รอบ 5 
เดือนแรกหน่วยงาน ในคลังข้อมูลวิชาการบนหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน และข้อมูลส่งให้สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
(0.5) 

 คะแนนรวม 5  
เงื่อนไข :   
1.ผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ/นวัตกรรม 
-  ผลงานของหน่วยงานสายวิชาการ ต้องเป็นผลงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวม (Holistic Health) ที่สอดคล้องกับภารกิจกรมอนามัย 
- ผลงานของหน่วยงานสายบริหาร ควรเป็นผลงานที่สอดคล้องกับภารกิจ หน่วยงานเท่าน้ัน 
 2.กรณีนำขึ้นข้อมูลที่คลังความรู้กรมอนามัย กรุณาส่งหนังสือและข้อมูล มาที่สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    โดยแนบเป็นไฟล ์ส่งมาที่ E-mail : anamai.km@gmail.com (รอบ 5 เดือนแรก ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566) 
เกณฑ์การประเมิน : 
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2566) 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 Assessment 

ทบทวนและวิเคราะห์ผลการ
ขับเคลื่อนการการดำเนินงานตาม
แผนการขับเคลื่อนการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (LO) รอบ 5 เดือน
แรก และแผนการสร้างหรือพัฒนา
ผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ /
นวัตกรรมของหน่วยงานใน เพื่อ

1 1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่
นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์  
 1.1.1 ผลผลิ ตผลลัพ ธ์ระดั บ  Le (Level) ของผลการ
ดำเนินการในปัจจุบัน  
    -  เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์การจัดการความรู้ของ

หน่วยงานเพื่อหา GAP และการวิเคราะห์ข้อมูล ความรู้ที่
สำคัญ ทีจ่ำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน (0.5) 
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พัฒ นา/ป รับป รุงกระบวนการ
ดำเนินงาน 

    -  มีคลังข้อมูลวิชาการของหน่วยงาน บนหน้าเว็บไซต์
หน่วยงาน เพื่อการบริหารจัดการให้หน่วยงานมีความรู้สำคัญ
อย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน โดยแสดงรายการผลงาน
การจัดการข้อมูลและความรู้ของหน่วยงานสอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ระบบ (0.25) 
 1.1.2 ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ (0.25) 
     - เอกสารแสดงรายการข้อมูล ความรู้ที่นำมาใช้ในการ
วิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
การจัดการความรู้ของหน่วยงาน, ข้อมูล ความรู้ที่สำคัญ และ
ทีจ่ำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน 

2 Advocacy/ Intervention  
มีการทบทวนมาตรการขับเคลื่อน

ดำเนิ นงานวิชาการ พ ร้อมแผน
ขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ  
ของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรี ย น รู้  แ ผ น ด ำ เนิ น ก ารส ร้ า ง           
ห รื อพั ฒ นาผล งาน วิ ช าการ /
นวัตกรรมที่สำคัญ และจำเป็นต่อ
ภารกิจหน่วยงาน 

 
 
 

1 2.1 มีมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด  
      - เอกสารแสดงมาตรการเพื่ อการขับ เคลื่ อนการ
ดำเนินงานวิชาการตามการวิเคราะห์การจัดการความรู้ของ
หน่วยงานโดยใช้กลยุทธ์ PIRAB พร้อมเหตุผลประกอบในการ
กำหนดมาตรการ (0.5) 
2.2 มีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด  
     - แผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้ (LO) บันทึกลงในระบบศูนย์ปฏิบัติการ          
กรมอนามัย (DOC) (0.25) 
     - แผนดำเนินการสร้าง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ/
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานในคลังข้อมูล
วิชาการบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (0.25) 

3 Management and Governance 
มีการติดตามการดำเนินงาน

วิชาการของห น่วยงาน  ให้ เป็ น
องค์ กรแห่ งก ารเรียน รู้  พั ฒ นา
ผลงานวิชาการ/ นวัตกรรมที่สำคัญ
และจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน 

1 3.1 มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้ วัดตาม           
คำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใน
วันที่ 10 ของเดือนถัดไป   
    - รายงานประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน ที่แสดงการ
ติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ (0.5)            
    - เอกสารรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานสร้างหรือ
พัฒนาผลงานวิชาการ/นวัตกรรม (เอกสารแนบท้ายรายงาน
การติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด)(0.5) 

4 Output  
1. มีการประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนการขับเคลื่อนการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) และ
สรุปบทเรียนการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (LO) 
2. มีผลของการดำเนินงานการสร้าง
ห รือพัฒ นาผลงานวิ ช าการ ใน
รูปแบบต่างๆ / นวัตกรรม ตามแผน
และมาตรการที่กำหนดไว้ 

1 4.1 รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน 
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) บันทึกผลลงใน
ระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย (DOC) (0.25) 
- รายงานสรุปผลการดำเนินงาน และสรุปบทเรียนการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ในคลังข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน (0.25) 
- สรุปรายงานความก้าวหน้า ในการขับเคลื่อนแผนดำเนินการ
สร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่สอดคล้องภารกิจ
ของหน่วยงาน บันทึกผลลงในระบบศูนย์ปฏิบัติการกรม
อนามัย (DOC)(0.25) 
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5 Outcome  
มีผลงานวิชาการในรูปแบบ

ต่างๆ / นวัตกรรม ดำเนินการ
พัฒนาผลงานเพื่อนำเสนอใน เวที
ต่างๆ เช่น TPSA/ TEPGA ประชุม
วิช าก าร ส่ ง เส ริมสุ ข ภ าพแล ะ
อนามัยสิ่ งแวดล้อม / LIKE Talk 
Award กรมอนามัย 

1 5.1 สรุปถอดบทเรียนการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)(0.25) 
5.2 ผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมินรางวัล TPSA/ TEPGA ปี 
2566 ผ่านการตรวจประเมินรอบที่ 1 หรือ ผลงานถูกนำเสนอ
ในเวทีต่างๆ การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม/ LIKE Talk Award กรมอนามัย (0.25) 
5.3 มีผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ/ นวัตกรรมที่ผ่าน
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง (กพว.หน่วยงาน) รอบ 5 
เดือนหลัง ส่งให้สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (0.25) 
5.4 มีผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ/ นวัตกรรม ถูกนำไปใช้
ประโยชน์ตามภารกิจของหน่วยงาน (0.25) 

 คะแนนรวม 5  
เงื่อนไข : กรณีนำขึ้นข้อมูลที่คลังความรู้กรมอนามัย กรุณาส่งหนังสือและข้อมูล มาที่สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดย
แนบเป็นไฟล ์ส่งมาที่ E-mail : anamai.km@gmail.com (รอบ 5 เดือนหลัง ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566) 
เอกสารสนับสนุน :  ตัวอย่าง เช่น คู่มือ, งานวิจัย, เอกสารทางวิชาการ เป็นต้น 
รายละเอียดขอ้มูลพ้ืนฐาน (ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี) 

Baseline data หน่วยวดั ผลการดำเนินงานทีผ่่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 
2563 2564 2565 

     
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวชิาการ/ 
ผู้ประสานงานตวัชี้วดั 

1. ดร.ศรีวรรณ ทาวงศ์มา             นักวิชาการสาธารณสขุเชีย่วชาญ (ดา้นสาธารณสขุ) 
    โทรศัพท์ 0 2590 4143 
2. ดร.ไพรชล ตันอุด                    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ 0 2590 4157 

ผูร้ายงานตวัชี้วดั 
 

1. นางสาววรินทร์ทิพย ์ สันทัด       นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ 
    โทรศัพท์ 0 2590 4748 
2. นางสาวสภุัทรตา ศรีทองแท ้      นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ 
    โทรศัพท์ 0 2590 4749 
3. นายปรัชญา ด่านกลาง             นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏบิัติการ 
    โทรศัพท์ 0 2590 4746 
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12/10/2565 
หน่วยงานเจ้าภาพ กองคลัง 
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  
หน่วยงานที่รับการประเมิน  ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย    
คำนิยาม - การเบิกจ่ายงบประมาณ คือ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โดยประเมินจากร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  3 ประเภท  ดังนี้  
1. ภาพรวม (ทุกงบประมาณรายจ่ายทีไ่ด้รับจัดสรร ยกเว้นงบบคุลากร) 
2. รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน งบอุดหนนุ และงบรายจา่ยอืน่) 

   3. รายจ่ายลงทนุ (ถ้าม)ี 
  - เป้าหมายการเบิกจ่าย                                                                                

   การกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายกรมอนามัยอ้างอิงจากมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ 
 การใช้จ่ายงบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงการคลัง    

 

ประเภทรายจ่าย 
เป้าหมายเบิกจ่าย (ร้อยละ) 

รอบ 5 เดือนแรก รอบ 5 เดือนหลัง 
ภาพรวม 45 85 
รายจ่ายประจำ 45 85 
รายจ่ายลงทุน 51 100 

- เกณฑ์การพิจารณา 
1. พิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมตามรายงานผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยใช้ฐานข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ในรอบ 5 เดือนแรก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 
และรอบ 5 เดือนหลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี ้

1) ภาพรวม คำนวณจากร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมทุกงบประมาณรายจ่าย (ยกเว้น 
  งบบุคลากร) ที่หน่วยงานได้รบัจัดสรร ณ วันสุดท้ายของการเบกิจ่ายในแต่ละรอบ 

2) รายจ่ายประจำ คำนวณจากร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมของงบดำเนนิงาน งบอุดหนุน 
  และงบรายจ่ายอื่น   

3) รายจ่ายลงทุน คำนวณจากร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมของงบลงทุน 
  ที่หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายได้  

2. หน่วยงานจัดทำรายงานผลตดิตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) โดยเรียกรายงาน 
   ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน (หากติด 
   วันหยุดให้เรียกรายงานฯ ในวันแรกของการทำงานและนำรายงานอัปโหลดขึน้เว็บไซต์ 
   หน่วยงานให้แล้วเสร็จ ไม่เกินวันที่ 20 ของทุกเดือน) 
3. หน่วยงานสรปุรายงานผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
4. หน่วยงานทีไ่ด้รับ / ขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มระหว่างปี ให้นำงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร

เพิ่มเติมมาเป็นฐานในการคำนวณด้วย 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล หน่วยงานเจา้ภาพ (กองคลงั) จัดเก็บข้อมูลการเบกิจ่ายงบประมาณของหนว่ยงาน จากระบบบริหาร 

การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 
แหล่งข้อมูล ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 

(New GFMIS Thai) 
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รายการข้อมูล 1  A = ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  (1) ภาพรวม 
          (2) รายจ่ายประจำ  
                                        (3) รายจ่ายลงทนุ (กรณีมีงบลงทุน) 

รายการข้อมูล 2    B = วงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร (1) ภาพรวม  
                 (2) รายจ่ายประจำ  
      (3) รายจ่ายลงทนุ (กรณีมีงบลงทุน)   
หมายเหตุ : 
- รอบที่ 1 : รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566)  
   B หมายถึง วงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งปีงบประมาณ 

 - รอบที่ 2 : รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2566) 
   B หมายถึง วงเงินที่ได้รับจัดสรรถึง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  = (A / B) x 100         
ระยะเวลาประเมินผล รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) 

รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2566) 
เกณฑ์การประเมิน : 
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566)  

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 - 3 Management and Governance 

   หน่วยงานมีการวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
กำกับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเป็น
ประจำทุกเดือน ผ่านคณะกรรมการติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
 

0.5000    นำหลักฐานข้อมูลอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน
และบันทึกในระบบ DOC ดังนี ้
1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ พร้อมนำขึ ้นเว ็บไซต์ของหน่วยงาน 
ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 (0.1000 คะแนน) 
2) มีรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
(รบจ.1) ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน พร้อมนำข้อมูล
อัปโหลดขึ้นเว็บไซต์หน่วยงานภายในวันที่ 20 ของ 
ทุกเดือน (ตัวอย่างตามเอกสารแนบ1) (0.2000 คะแนน) 
3) มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด ตาม 
คำรับรองฯ ทุกเดือนและนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป (0.2000 คะแนน) 
 

4 Output ผลผลิต 
4.1 ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมของ
หน่วยงานในแต่ละเดือน เป็นไปตามเป้าหมายที่
กรมอนามัยกำหนด แบ่งเป ็นรายจ่ายประจำ      
(งบดำเนินงาน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น) 
และรายจ่ายลงทุน (งบลงทุน) โดยมีเกณฑ์ให้
คะแนน ดังนี ้(1.0000 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 

3.5000 
 

 
4.1 หน่วยงานดำเนินงานตามแผนปฏิบัต ิการ และ 
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมของหน่วยงาน 
ในแต่ละเดือนจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด (1.0000 คะแนน) 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
4 

(ต่อ) 
1) รายจ่ายประจำ (0.5000 คะแนน) 

ค่าคะแนน 0.20 0.30 0.40 0.50 
จำนวนเดือน
ที่เบิกจ่ายได้

ตามเป้าหมาย
ที่กรมอนามัย

กำหนด 

1 2 3 4  

 
2) รายจ่ายลงทุน (0.5000 คะแนน) 

ค่าคะแนน 0.20 0.30 0.40 0.50 
จำนวนเดือน
ที่เบิกจ่ายได้

ตามเป้าหมาย
ที่กรมอนามัย

กำหนด 

1 2 3 4 

 
 
 
4.2 ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม
ของหน่วยงาน ตามเป ้าหมายที่ กรมอนามัย
กำหนดไว้ แยกเป็นรายจ่ายประจำและรายจ่าย
ลงทุน ดังนี้ (2.5000 คะแนน) 
 

 
หมายเหตุ : 
1. กรณีที่หน่วยงานไม่มงีบลงทนุ ให้นำคะแนน 
    เต็มไปรวมไว้ที่รายจ่ายประจำ   
2. กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลเบิกจ่ายสะสม 

 ต่ำกว่าเปา้หมายที่กำหนดไว้ จะคำนวณ
คะแนนตามอัตราส่วนที่เบิกจ่ายได้จริง 

3. กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่าย
สะสมสงูกว่าเปา้หมายที่กรมกำหนดไว้
หน่วยงานจะได้รับคะแนนเต็ม 

 
 

รายจ่าย 
เป้าหมาย
ร้อยละ 

คะแนน
เต็ม 

1. รายจ่ายประจำ 45 1.2000 
2. รายจ่ายลงทนุ 51 1.3000 

รวมคะแนน - 2.5000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

- วิธีการคำนวณคะแนน  
     สูตร        A    x  100   =  C 
                  B 
A = ผลการเบิกจ่ายสะสมของหน่วยงาน  
       (พ.ย.65 – ก.พ.66) 
• รายจ่ายประจำ  
• รายจ่ายลงทุน (ถ้ามี)  

B = วงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรร        
• รายจ่ายประจำ  
• รายจ่ายลงทุน (ถ้ามี) 

C =  ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม 
       รายเดือนของแต่ละรายจา่ย 
   ระด ับคะแนนคำนวณจากจำนวนเด ือนที ่มีผล 
การเบิกจ่ายงบประมาณผ่านเป้าหมายที่กรมอนามัย
กำหนด  
4.2) หน่วยงานมีร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
สะสมตามเป้าหมายจากระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 
ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ดังนี้  
     เป้าหมาย  
 - รายจ่ายประจำ : ร้อยละ 45 (1.2000 คะแนน) 
 - รายจ่ายลงทุน  : ร้อยละ 51 (1.3000 คะแนน)    
   คะแนนเต็ม = 2.5000 คะแนน 
    * รายจ่ายลงทนุ กรณีงานก่อสร้างวงเงินเกิน 
2,000,000 บาท คำนวณคะแนนตามความก้าวหนา้ 
ของงวดงาน งวดเงิน * 
- วิธีการคำนวณคะแนนตามสัดส่วน 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
     สูตร   =      A    x  C 
                     B 
A = ร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมของหน่วยงาน 
• รายจ่ายประจำ  
• รายจ่ายลงทุน (ถ้ามี)  

B = เป้าหมายที่กรมกำหนดไว้  
       รอบ 5 เดือนแรก     
• รายจ่ายประจำ เป้าหมายร้อยละ 45 
• รายจ่ายลงทุน เป้าหมายร้อยละ 51        

C =  คะแนนเต็มของแต่ละรายจ่าย 
• รายจ่ายประจำ = 1.2000 คะแนน 
• รายจ่ายลงทุน  = 1.3000 คะแนน 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วดั 

     ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม 
ในภาพรวม ( งบดำ เน ินงาน งบอ ุดหนุน 
งบรายจ่ายอื่น และงบลงทุน – กรณีมีงบลงทนุ) 
ของหน่วยงาน ตามเป้าหมายที ่กรมอนามัย
กำหนด ดังนี้ 

 
หมายเหตุ : 
1. กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสม

ในภาพรวมต ่ำกว ่ า เป ้ าหมายท ี ่ กำหนดไว้              
จะคำนวณคะแนนตามสัดส่วนท่ีเบิกจ่ายได้ 

2. กรณีหน่วยงานมรี้อยละของผลการเบิกจ่าย           
สะสมสูงกว่าเปา้หมายที่กรมกำหนดไว้ 
หน่วยงานจะได้รับคะแนนเตม็ 1.0000 คะแนน 

 
 

ระยะเวลา 
 เป้าหมาย 
  ร้อยละ 

คะแนน
เต็ม 

รอบ 5 เดือนแรก 
(ต.ค. 65 – ก.พ. 66) 

     45 1.0000 

1.0000 - หน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสม 
จากระบบ New GFMIS Thai ณ วันสิ ้นสุดของ
รอบ 5 เด ือนแรกในภาพรวม (ประกอบด้วย                  
งบดำเนินงาน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื ่น และ      
งบลงทุน – กรณีม ีงบลงทุน) ตามเป้าหมายที่  
กรมกำหนด  
    หากมีร ้อยละผลการเบ ิกสะสมจ่ายต่ำกว่า

เป้าหมายที่กรมกำหนดไว้ จะคำนวณคะแนนตาม
สัดส่วนของร้อยละผลการเบิกจ่าย ที ่หน่วยงาน
สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ 
 

- วิธีการคำนวณคะแนนตามสดัส่วนผลการเบิกจ่าย 
  ภาพรวม 
     สูตร   =     A    x  1.0000 
                    B 
A = ร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมภาพรวมของ 
      หน่วยงาน (งบดำเนนิงาน งบอุดหนุน   
      งบรายจ่ายอ่ืน และงบลงทุน – กรณีมีงบลงทุน)       
B = เป้าหมายร้อยละผลการเบกิจ่ายที่กรมกำหนด 
      รอบ 5 เดือนแรก = ร้อยละ 45  
   

 คะแนนรวม 5.0000   
 
เกณฑ์การประเมิน : 
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม – กรกฎาคม 2566) 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 – 3 Management and Governance 

   หน ่ วยงานม ี การวางแผนการเบ ิ กจ ่ าย
งบประมาณกำกับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณเป ็ นประจำท ุ ก เ ด ื อน  ผ ่ า น
คณะกรรมการต ิดตามเร ่ งร ัดการเบ ิกจ ่าย
งบประมาณของหน่วยงาน 
 

0.5000    นำหลักฐานข้อมูลอัปโหลดขึน้เว็บไซต์หนว่ยงาน
และบนัทึกในระบบ DOC ดังนี ้
1) มีรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
(รบจ.1) ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน พร้อมนำข้อมูล
อัปโหลดขึ ้นเว็บไซต์หน่วยงานภายในวันที ่ 20 
ของท ุกเด ือน (ต ั วอย ่ างตามเอกสารแนบ1) 
(0.2500 คะแนน) 
2) มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด 
ตามคำร ับรองฯ ท ุกเด ือนและนำขึ ้นเว ็บไซต์  
ของหน่วยงาน ภายในวันที ่ 10 ของเดือนถัดไป 
(0.2500 คะแนน) 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Output ผลผลิต 
4.1 ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม
ของหน่วยงานในแต่ละเดือน ตามเป้าหมายที่
กรมอนามัยกำหนด แบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 
(งบดำเนินงาน งบอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น) 
และรายจ่ายลงทุน (งบลงทุน) โดยมีเกณฑ์ให้
คะแนน ดังนี้ (1.0000 คะแนน) 
1) รายจ่ายประจำ (0.5000 คะแนน) 
ค่าคะแนน 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 

จำนวนเดือน
ที่เบิกจ่ายได้

ตามเป้าหมาย
ที่กรมอนามัย

กำหนด 

1 2 3 4 5  

 
2) รายจ่ายลงทุน (0.5000 คะแนน) 
ค่าคะแนน 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 

จำนวนเดือน
ที่เบิกจ่ายได้

ตามเป้าหมาย
ที่กรมอนามัย

กำหนด 

1 2 3 4 5  

 
 

4.2 ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม
ของหน่วยงาน ตามเป ้าหมายที่ กรมอนามัย
กำหนดไว้ แยกเป็นรายจ่ายประจำและรายจ่าย
ลงทุน ดังนี้ (2.5000 คะแนน) 

 
หมายเหตุ : 
1. กรณีที่หน่วยงานไม่มีงบลงทุน ให้นำคะแนน 
   เต็มไปรวมไว้ท่ีรายจ่ายประจำ   
2.กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลเบิกจ่ายสะสม   

ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ จะคำนวณคะแนน
ตามอัตราส่วนท่ีเบิกจ่ายได้จริง 

3. กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสม
สูงกว่าเป้าหมายที ่กรมกำหนดไว้ หน่วยงาน     
จะได้รับคะแนนเต็ม 

 

รายจ่าย 
เป้าหมาย
ร้อยละ 

คะแนน
เต็ม 

1. รายจ่ายประจำ 85 1.2000 
2. รายจ่ายลงทนุ 100 1.3000 

รวมคะแนน - 2.5000 

3.5000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
4.1 หน่วยงานดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และมี
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมของหน่วยงานใน
แต่ละเดือนจากระบบบริหารการเง ินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล ็กทรอนิกส์ใหม ่ (New GFMIS 
Thai) เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด 
(1.0000 คะแนน) 
- วิธีการคำนวณคะแนน  
     สูตร        A    x  100   =  C 
                  B 
A = ผลการเบิกจ่ายสะสมของหน่วยงาน 
• รายจ่ายประจำ  
• รายจ่ายลงทุน (ถ้ามี)  

B = วงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรร        
• รายจ่ายประจำ  
• รายจ่ายลงทุน (ถ้ามี) 

C =  ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม 
       รายเดือนของแต่ละรายจา่ย 
   ระด ับคะแนนคำนวณจากจำนวนเดือนที ่ม ีผล 
การเบิกจ่ายงบประมาณผ่านเป้าหมายที่กรมอนามัย
กำหนด 
 

4.2 หน่วยงานมีร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
สะสมตามเป้าหมายจากระบบบริหารการเงิน 
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New 
GFMIS Thai) ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด 
ดังนี้  
     เป้าหมาย  
 - รายจ่ายประจำ : ร้อยละ  85 (1.2000 คะแนน) 
 - รายจ่ายลงทุน  : ร้อยละ 100 (1.3000 คะแนน)    
   คะแนนเต็ม = 2.5000 คะแนน 
    * รายจ่ายลงทนุ กรณีงานก่อสร้างวงเงินเกิน 
2,000,000 บาท คำนวณคะแนนตามความก้าวหนา้ของ
งวดงาน งวดเงนิ * 
 
- วิธีการคำนวณคะแนนตามสัดส่วน  
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 
     สูตร   =      A    x  C 
                     B 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
4 

(ต่อ) 
  A = ร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมของหน่วยงาน 

• รายจ่ายประจำ  
• รายจ่ายลงทุน (ถ้ามี)  

 
B = เป้าหมายที่กรมกำหนดไว้  
      รอบ 5 เดือนหลัง        
• รายจ่ายประจำ เป้าหมายร้อยละ 85 
• รายจ่ายลงทุน เป้าหมายร้อยละ 100   

      
C =  คะแนนเต็มของแต่ละรายจ่าย 
• รายจ่ายประจำ = 1.2000 คะแนน 
• รายจ่ายลงทุน  = 1.3000 คะแนน 

 
5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วดั 

     ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม
ในภาพรวม (งบดำเน ิ นงาน งบอ ุ ดหนุน               
งบรายจ่ายอ่ืน และงบลงทุน – กรณีมีงบลงทุน) 
ของหน่วยงาน ตามเป้าหมายที ่กรมอนามัย
กำหนด ดังนี้ 

 
หมายเหตุ : 
1. กรณีหน่วยงานมรี้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสม 
    ในภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมายทีก่ำหนดไว้จะ 
    คำนวณคะแนนตามสัดส่วนท่ีเบิกจ่ายได ้
2. กรณีหน่วยงานมรี้อยละของผลการเบิกจ่าย 
   สะสมสูงกว่าเป้าหมายที่กรมกำหนดไว้  
   หน่วยงานจะได้รับคะแนนเต็ม 1.0000 คะแนน 
 
 

ระยะเวลา 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

คะแนน
เต็ม 

รอบ 5 เดือนหลัง 
(มี.ค. – ก.ค. 66) 

85 1.0000 

1.0000 - หน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสม 
จากระบบ New GFMIS Thai ณ วันสิ้นสุดของ 
รอบ 5 เด ือนหล ังในภาพรวม (ประกอบด ้วย                
งบดำเนินงาน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และ   
งบลงทุน กรณีมีงบลงทุน) ตามเป้าหมายที่กรม
กำหนด  
    หากมีร ้อยละผลการเบ ิกสะสมจ่ายต่ำกว่า
เป้าหมายที่กรมกำหนดไว้ จะคำนวณคะแนนตาม
สัดส่วนของร้อยละผลการเบิกจ่าย ที่หน่วยงาน
สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ 
 

- วิธีการคำนวณคะแนนตามสดัส่วนผลการเบิกจ่าย
ภาพรวม 
     สูตร   =     A    x  1.0000 
                    B 
A = ร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมภาพรวมของ 
      หน่วยงาน (งบดำเนนิงาน งบอุดหนุน   
      งบรายจ่ายอ่ืน และงบลงทุน – กรณีมีงบลงทุน)       
B = เป้าหมายร้อยละผลการเบิกจา่ยที่กรมกำหนด 

 รอบ 5 เดือนหลัง = ร้อยละ 85  
   

 คะแนนรวม 5.0000  
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มาตรการสำคัญ :  แนวทางกำกับ ติดตาม บริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ 

1. การกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 -  ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในวาระการประชุมกรมอนามัยทุกเดือน 
 -  ติดตามสถานการณ์งบลงทุนของหน่วยงาน 

• กระบวนการจัดหา จนได้ตัวผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ติดตามเป็นรายสัปดาห์ 
• ขั้นตอนการบริหารสัญญา ติดตามเป็นรายเดือน 

 

2. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
 -  ไม่ให้มีการกันเงินงบดำเนินงานไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ ยกเว้นงบลงทุน ที่เป็นไปตามสัญญาจ้าง/งวดเงิน/ 
    งวดงาน กรณีมีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (Po , CK , CX) ให้แจ้งกองคลังทราบ ภายในวันที่ 20 กันยายน 2566 
 

3. การขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม 
งบกลางกรมอนามัย 
  - ให้หน่วยงานที่ประสงค์ขอรับงบประมาณจัดทำหนังสือขอรับจัดสรรงบประมาณถึงอธิบดีกรมอนามัย ผ่าน  
    ผู้อำนวยการกองแผนงาน เพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
 งบกลางกรมอนามัย (รองอธิบดีกรมอนามัย) 
  - ให้หน่วยงานที่ประสงค์ขอรับงบประมาณจัดทำหนังสือขอรับจัดสรรงบประมาณ ถึงอธิบดีกรมอนามัย ผ่าน  
    ผู้อำนวยการกองแผนงาน โดยระบุแหล่งเงิน (รองอธิบดี) ในบันทึกการขอรับจัดสรร 
 

4. การโอนเงินงบประมาณ 
   - สามารถดูรายละเอียดการโอนเงินได้จากหน้าเว็บไซต์กองคลัง 
   - การโอนเงินระหว่างหน่วยงาน ขอให้แนบแผนการดำเนินงาน/โครงการ ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว/หนังสืออนุมัติ 
     ปรับแผน และหน่วยงานผู้รับโอนแจ้งยินยอมรับโอนทางไลน์กลุ่ม “รายงานงบประมาณ” 
  -  การโอนเงินงบประมาณระหว่างหน่วยงาน ขอให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณดำเนินการแจ้งกองคลัง 
     โอนเงินงบประมาณเสร็จสิ้น ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2566 
 

5. งบดำเนินงาน 
    - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมและสัมมนา ไตรมาสที่ 1 เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงิน 
      ที่ได้รับจัดสรร และไตรมาสที่ 3 เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
    - หากผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายในแต่ละเดือน กรมอนามัยจะดำเนินการดึงเงินงบประมาณกลับ     
      สว่นกลางทุกสิ้นไตรมาส โดยไม่มีการอุทธรณ์ 
 

6. งบลงทุน 
   แนวทางการจัดหา 
   - ไม่มีการเปลี่ยนแปลง Spec ครุภัณฑ ์
   - ต้องเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่รอการนำเข้าจากต่างประเทศ 
   - กรณีครุภัณฑ์ที่อยู่ในรายการบัญชีนวัตกรรมไทยจะต้องประสานบริษัทที่ได้รับการพิจารณา สามารถดำเนินการ 
     ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
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6. งบลงทุน (ต่อ) 
   แนวทางการเบิกจ่าย 
   - รายการที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ต้องก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย ภายใน 30 พฤศจิกายน 2565 
   - รายการที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ไม่เกิน 2,000,000 บาท ต้องก่อหนี้ผูกพันภายใน และเบิกจ่าย 
      ภายใน 31 ธันวาคม 2565 
  -  รายการที่มีวงเงินเกิน 2,000,000 บาท ต้องก่อหนี้ผูกพันภายใน 31 ธันวาคม  2565 และเบิกจ่ายเป็นไปตาม 
     งวดงาน – งวดเงินในสัญญา 
งบลงทุนเหลือจ่าย 
   -  ค่าครุภัณฑ์ ให้เบิกจ่ายภายใน 1 เดือน หลังจากได้รับการจัดสรรเงินเหลือจ่าย 
   -  ที่ดินและสิ่งก่อร้าง ให้เบิกจ่ายภายใน 2 เดือน หลังจากได้รับการจัดสรรเงินเหลือจ่าย 
 

7. การรายงานผลเบิกจ่าย   
  - หน่วยงานแต่งตั ้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
    ในเดือนตุลาคม 2565 พร้อมนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 
  - มีการประชุมคณะกรรมการฯ และนำรายงานผลการประชุมขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานทุกเดือน 
  - มีการรายงานผลการเบิกจ่ายทุกวันที่ 15 ของเดือน โดยรายงานผ่านหัวหน้าหน่วยงานและนำขึ้นเว็บไซต์ของ 
    หน่วยงานภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน 
 

8. แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน 
   เป็นไปตามหนังสือ ที่ สธ 0903.02/ว 6756 ลงวันที่ 18 กันยายน 2565 เรื่อง แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่าย 
   งบประมาณ พ.ศ. 2566 (เอกสารแนบ 2) 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (ไม่รวมวงเงินที่ก่อหนี้ผูกพัน : PO.) ของกรมอนามัย 

Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 
2563 2564 2565 

รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 97.85 97.40 97.43 
รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 82.73 77.03 82.81 

หมายเหตุ : 
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
และรายงานตัวชี้วัด 

กองคลัง 
1. นางสาวทิตยา  ศุภกุลธาดาศิริ         นักวชิาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
    โทรศัพท์ 0 2590 4601                โทรศัพท์มือถือ  09 0569 5426 
    E-mail : titaya.s@anamai.mail.go.th 
2. นางสาวกานดา ทองเชื้อ                 นักวิชาการเงินและบัญชี  
    โทรศัพท์ 0 2590 4136                 โทรศัพท์มือถือ  09 5765 5243   
    E-mail : kanda.t@anamai.mail.go.th 

 

mailto:titaya.s@anamai.mail.go.th
mailto:kanda.t@anamai.mail.go.th


รายละเอียดตัวช้ีวัด ที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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เอกสารแนบ 1 

 
ตัวอย่างรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) 
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เอกสารแนบ 2 
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แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดตวัชี้วัด (KPI Template)  
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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26/10/2565 
หน่วยงานเจ้าภาพ กองแผนงาน 
ตัวชี้วดัที่ 2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
หน่วยงานทีร่ับการประเมิน  ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 
คำนิยาม • การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่บันทึกในระบบศูนย์ปฏิบัติการ (DOC) กรมอนามัย 
ครบถ้วน ถูกต้อง และทันตามเวลาที่กำหนด โดยเห็นชอบและใช้รหัสผู้บริหารหน่วยงาน
อนุมัติและส่งแผนฯ ในระบบ DOC  

• การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน  หมายถึง การขับเคลื่อนดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ ่งประกอบด้วย 
โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย/ระยะเวลา และควบคุมกำกับ เพื ่อให้ได้ผลสำเร็จตาม
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ  

• การบรรลุเป้าหมาย   
1) หน่วยงานวิชาการ (รวม ศอช., ศทป.) : บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดที่เป็น

ผลผลิตสำคัญตามแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย พ.ศ. 2566 ตามทีห่น่วยงานกำหนด 
2) หน่วยงานส่วนภูมิภาค: บรรลุเป้าหมายของตัวชี ้วัดที ่เป็นผลผลิตสำคัญตาม

แผนปฏิบัติการ กรมอนามัย พ.ศ. 2566 ตามที่คลัสเตอร์หลัก 1 – 6 กำหนด 
3) หน่วยงานสนับสนุน: บรรลุเป้าหมายของกิจกรรมในโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ

การประจำปีของหน่วยงาน โดยผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือเกิน 
ค่าเป้าหมายรายกิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน 

วิธกีารจัดเก็บข้อมูล 1. รวบรวมข้อมูลในแต่ละรอบการประเมิน โดยใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานจากระบบ DOC4.0 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
2. รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานผลผลิตสำคัญตามแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย พ.ศ. 2566 

 ในแต่ละรอบการประเมินจากคลัสเตอร์และหน่วยงานวิชาการ 
แหล่งข้อมูล 1. ระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย (DOC4.0) 

2. แบบฟอร์มที่กองแผนงานกำหนด 
ระยะเวลาประเมินผล รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ ์2566) 

รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2566) 
เกณฑ์การประเมิน : รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566)  
หน่วยงานวิชาการและหน่วยงานส่วนภูมิภาค 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 -3  ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมตามรอบการประเมิน 
คะแนน 1 2 3 
ร้อยละ <70 71-79 80-100  

3 รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย
กิจกรรมจากระบบ DOC4.0 โดยตัดข้อมูล 
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 

4 - 5 การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดผลผลิตสำคัญในแต่ละตัวจะต้อง  
>ร้อยละ 70 ของเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละตัวชี้วัดตามรอบการ
ประเมิน 
ตัวอย่าง  
 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ การประเมิน 

ผล 

2 รายงานผลการดำเนินงานผลผลิตสำคัญตาม
แผนปฏิบัติการ กรมอนามัย พ.ศ. 2566 
โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 
 
 



แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดตวัชี้วัด (KPI Template)  
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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1 50 แห่ง 25 แห่ง 50 ไม่ผ่าน 
2 20 แห่ง 15 แห่ง 75 ผ่าน 
3 1,500 แห่ง 1200 แห่ง 80 ผ่าน 
4 5,000 คน 3.,500 คน 70 ผ่าน 

คิดเป็นร้อยละ 75 
 
ร้อยละการบรรลุเป้าหมายผลผลิตสำคัญของแผนปฏิบัติการกรม
อนามัยตามรอบการประเมิน = จำนวนตัวชี้วัดที่ผ่าน x 100 
                                          จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด 
เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 1.5 2 
ร้อยละ < 50 51 - 69 > 70   

 คะแนนรวม 5  
 
 

หน่วยงานสายสนับสนุน 
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 -5  ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมตามรอบการประเมิน 
คะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละ < 65 66 - 69 70 - 75 76 – 79 80-100  

5 รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย
กิจกรรมจากระบบ DOC4.0 โดยตัดข้อมูล 
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 

 คะแนนรวม 5  
 
 

รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม – กรกฎาคม 2566)   
หน่วยงานวิชาการและหน่วยงานส่วนภูมิภาค 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 -3  ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมตามรอบการประเมิน 
คะแนน 1 2 3 
ร้อยละ <70 71-79 80-100  

3 - รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย
กิจกรรมจากระบบ DOC4.0 โดยตัด
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 

4 - 5 การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดผลผลิตสำคัญในแต่ละตัวจะต้อง  
>ร้อยละ 70 ของเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละตัวชี้วัดตามรอบการ
ประเมิน 
ตัวอย่าง 
 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ การประเมิน 

ผล 
1 100 แห่ง 25 แห่ง 50 ไม่ผ่าน 
2 40 แห่ง 35 แห่ง 78 ผ่าน 
3 3,000 แห่ง 3000 แห่ง 100 ผ่าน 
4 5,000 คน 4.,500 คน 90 ผ่าน 

คิดเป็นร้อยละ 75 
                                                   
        
ร้อยละการบรรลุเป้าหมายผลผลิตสำคัญของแผนปฏิบัติการ 
กรมอนามัยตามรอบการประเมิน = จำนวนตัวชี้วัดที่ผ่าน x 100 

2 - รายงานผลการดำเนินงานผลผลิตสำคัญ
ตามแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย พ.ศ. 
2566 โดยตัดข้อมูล ณ ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2566 



แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดตวัชี้วัด (KPI Template)  
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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                                              จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด 
เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 1.5 2 
ร้อยละ < 50 51 - 69 > 70   

 คะแนนรวม 5  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานสายสนับสนุน 
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 -5  ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมตามรอบการประเมิน 
คะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละ < 65 66 - 69 70 - 75 76 - 79 80-100  

5 รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย
กิจกรรมจากระบบ DOC4.0 โดยตัดข้อมูล 
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 

 คะแนนรวม 5  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

เอกสารสนับสนุน :  - คู่มือการปฏิบตัิงานระบบศูนยต์ิดตามผลการปฏบิัตงิาน DOC4.0 
- คา่เปา้หมายตัวชี้วัดผลผลติสำคญั 

รายละเอียดขอ้มูลพ้ืนฐาน  
Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

2563 2564 2565 
ร้อยละผลความสำเร็จในการ
บรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี 

ร้อยละ 75.76 99.94 99.80 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวชิาการ/ 
ผู้ประสานงานตวัชี้วดั 

1. ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย 
โทรศัพท์ 0 2590 4281     โทรสาร 0 2591 8177   

2. กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม กองแผนงาน กรมอนามยั  โทรศัพท์ 0 2590 4644    
3. กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน กรมอนามัย โทรศัพท์ 0 2590 4283 

ผู้รายงานตวัชี้วดั 1. กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม กองแผนงาน กรมอนามยั โทรศัพท์ 0 2590 4644    
2. กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน กรมอนามัย โทรศัพท์ 0 2590 4283 

 
 



แบบฟอรมการจัดทำรายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Template)  
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ขอมูล ณ วันที่ 28/10/2565 

หนวยงานเจาภาพ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย 

ตัวช้ีวดัที่ 4.19 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศตามขอตกลงระหวางประเทศ 

ของกรมอนามัย 

หนวยงานทีร่ับการประเมิน  ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

คำนิยาม - ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานความรวมมือระหวางประเทศ หมายถึง  

1. ความสำเร ็จของการพัฒนาความรวมมือตามขอตกลงระหวางประเทศ หมายถึง 

ความสามารถในการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศระดับทวิภาคแีละพหุภาคีตามขอตกลง

ระหวางประเทศ ซ่ึงกรมอนามัยไดดำเนินการอยู 

2. การพัฒนาความรวมมือ หมายถึง การผลักดัน ขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตาม

ขอตกลงระหวางประเทศ 

3. ขอตกลงระหวางประเทศ หมายถึง ความตกลงระหวางประเทศในลักษณะตาง ๆ และมีชื่อ

ที่เรียกตาง ๆ  กัน ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ.1969 ไดใหคำ

นิยามของสนธิสัญญา หมายถึงความตกลงระหวางประเทศที่กระทำขึ้นระหวางรัฐเปนลาย

ลักษณอักษรและอยูภายใตบังคับตามกฎหมายระหวางประเทศไมวาจะกระทำขึ้นเปนตราสาร

ฉบับเดียวหรือสองฉบับ หรือหลายฉบับที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันและไมวาจะมีชื่อเรียก

เฉพาะวาอย างไร เช น ข อตกลง (Agreement)  บันทึกความเข าใจ(Memorandum of 

Understanding) กรอบความรวมมือ (Framework of Cooperation) เปนตน ในท่ีน้ี หมายถงึ 

 1) ขอตกลงภายใตกรอบ ASEAN  

 2) ขอตกลงภายใตบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล

แหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

วิธกีารจัดเก็บขอมูล เก็บขอมูลจากหลักฐาน/ เอกสารการดำเนินงานการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศเชน  

หนังสือราชการ รายงานการประชุม หลักฐานท่ีสื่อสารผานชองทาง IT เชน line e-mail ฯลฯ 

แหลงขอมูล หนวยงานในสังกัดกรมอนามัย และหนวยงานในสังกัดกรมอนามัยและสงเสริมสุขภาพ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

รายการขอมูล 1 (ถามี)  

รายการขอมูล 2 (ถามี)  

รายการขอมูล 3 (ถามี)  

สูตรคำนวณตัวช้ีวัด (ถามี)  

ระยะเวลาประเมินผล รอบท่ี 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ 2566) 

รอบท่ี 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2566) 
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เกณฑการประเมิน : 

รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 – กุมภาพันธ 2566)  

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 

1 Assessment 

มีบทวิเคราะหสถานการณของ

ตัวชี้วัด 

มีขอมูล สารสนเทศ และความรูท่ี

นำมาใช 

 

1 1.1 ผลการวิเคราะหสถานการณของตัวชี้วัด และความรูท่ี

นำมาใชประกอบการวิเคราะห (0.5) 

- ผลผลิต/ผลลัพธระดับ C (Comparisons) การ

เปรียบเทียบ 

- ผลผลิต/ผลลัพธ ระดับ T (Trends) แนวโนม 

- ผลผลิต/ผลลัพธระดบั Le (Level) ของผลการ

ดำเนินการในปจจุบัน 

- ความรูท่ีนำมาใชประกอบการวิเคราะห 

1.2 ผลการวิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยีเพ่ือ

ขับเคลื่อนตัวชี้วัด (0.25) 

- กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

- ความตองการ/ความคาดหวัง 

- ความพึงพอใจ/ความไมพึงพอใจ 

- ขอเสนอแนะจากผูรับบริการ 

1.3 ทำเนียบผูรับบริการ (C) และผู มีสวนไดสวนเสีย (SH) 

(0.25) 

2 Advocacy/ Intervention  

มีการกำหนดมาตรการและแผน

ขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 

1 2.1 มีมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด (0.5) 

2.2 มีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด (0.5) 

3 Management and Governance 

- มีการติดตามประเมินผลการ

ดำเนินงาน 

- มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 

ของตัวช้ีวัด 

 

1 3.1 มีรายงานการตดิตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรอง

ฯ ทุกเดือนและ  นำขึ้นเว็บไซตของหนวยงาน ภายใน 

วันท่ี 10 ของเดือนถดัไป  (0.5) 

3.2 มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด (0.5) 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
4 Output ผลผลิต 1 มีผลผลิตตรงตามเปาหมายหรือตามแผนการขับเคลื ่อนท่ี

กำหนด (อยางใดอยางหน่ึง) อาทิ 

1. มีรางเอกสารคูมือ (Draft Guideline) 1 ชุด 

2. มีรางแผนปฏิบัติการความรวมมือดานสงเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดลอม ฉบับภาษาไทย 1 ชุด 

3. มีรายงานการประชมุฯ 1 ชุด 
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5 Outcome ผลลัพธของตัวช้ีวัด 1 มีผลลัพธตรงเปาหมายเปนสัดสวนตามระยะเวลา 

- รายงานศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (ศรป.) 

ภาพรวมความสำเร็จตามกลไกความรวมมือ ในรอบ 

5 เดือนแรก (Special Report) 

 

 คะแนนรวม 5  

 

เง่ือนไข :  (ถามี) 

เกณฑการประเมิน : 

รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2566) 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 

1 Assessment 

มีบทวิเคราะหสถานการณของ

ตัวชี้วัด 

มีขอมูล สารสนเทศ และความรูท่ี

นำมาใช 

 

1 1.1 ผลการวิเคราะหสถานการณของตัวชี้วัด และความรูท่ี

นำมาใชประกอบการวิเคราะห (0.5) 

- ผลผลิต/ผลลัพธระดับ C (Comparisons) การ

เปรียบเทียบ 

- ผลผลิต/ผลลัพธ ระดับ T (Trends) แนวโนม 

- ผลผลิต/ผลลัพธระดบั Le (Level)   ของผลการ

ดำเนินการในปจจุบัน 

- ความรูท่ีนำมาใชประกอบการวิเคราะห 

1.2 ผลการวิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยีเพ่ือ

ขับเคลื่อนตัวชี้วัด (0.25) 

- กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

- ความตองการ/ความคาดหวัง 

- ความพึงพอใจ/ความไมพึงพอใจ 

- ขอเสนอแนะจากผูรับบริการ 

1.3 ทำเนียบผู รับบริการ (C) และผู มีสวนไดสวนเสีย (SH) 

(0.25) 

2 Advocacy/ Intervention  

มีการกำหนดมาตรการและแผน

ขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 

1 2.1 มีมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด (0.5) 

2.2 มีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด (0.5) 

3 Management and Governance 

- มีการติดตามประเมินผลการ

ดำเนินงาน 

- มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 

ของตัวช้ีวัด 

1 3.1 มีรายงานการตดิตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรอง

ฯ ทุกเดือนและ  นำขึ้นเว็บไซตของหนวยงาน ภายใน 

วันท่ี 10 ของเดือนถดัไป  (0.5) 

3.2 มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด (0.5) 



แบบฟอรมการจัดทำรายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Template)  

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

4 

 

4 Output ผลผลิต 

 

1 มีผลผลิตตรงตามเปาหมายหรือตามแผนการขับเคลื ่อนท่ี

กำหนด (อยางใดอยางหน่ึง) อาทิ 

1. มีเอกสารคูมือ (Draft Guideline) 1 ชุด 

2. มีแผนปฏิบัติการความรวมมือดานสงเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดลอม ฉบับภาษาไทย 1 ชุด 

3. มีรายงานการประชมุฯ 1 ชุด 

5 Outcome ผลลัพธของตัวช้ีวัด 1 มีผลลัพธตรงเปาหมายเปนสัดสวนตามระยะเวลา 

- รายงานศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (ศรป.) 

ภาพรวมความสำเร็จตามกลไกความรวมมือ ในรอบ 

5 เดือนหลัง (Special Report) 

 

 คะแนนรวม 5  

เง่ือนไข :  (ถามี) 

เอกสารสนับสนุน :  ตัวอยาง เชน คูมือ, งานวิจัย, เอกสารทางวิชาการ เปนตน 

 

 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน (ขอมูลยอนหลังอยางนอย 3 ป) 

Baseline data หนวยวดั ผลการดำเนินงานทีผ่านมา (ปงบประมาณ พ.ศ.) 

2563 2564 2565 

     
 

ผูใหขอมูลทางวชิาการ/ 

ผูประสานงานตวัช้ีวดั 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

นางสาวปนอนงค เครือซา                 นักวิชาการสาธารณสขุปฏิบตัิการ  

โทรศัพทท่ีทำงาน  02-590 4618         E-Mail : pinanong.c@anamai.mail.go.th 

นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย               นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

โทรศัพทท่ีทำงาน  02-590 4288          E-Mail : sirinan.t@anamai.mail.go.th 

ผูรายงานตวัช้ีวดั 

 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

นางจารุมน บญุสิงห                นักวิเทศสัมพันธชำนาญการพิเศษ 

โทรศัพทท่ีทำงาน   02 590 4288     E-Mail : jarumon.b@anamai.mail.go.th 

นายพศิน พิริยหะพันธุ             นักวิเทศสัมพันธปฏบิัติการ 

โทรศัพทท่ีทำงาน   02 590 4033        E-Mail : pasin.p@anamai.mail.go.th 

 

ตัวอยาง *กรณีหนวยงานท่ีรับการประเมิน แตละหนวยงานรับคาเปาหมายไมเทากัน ใหเพิ่มเติมตารางคาเปาหมาย (ระดับท่ี 5) 

หนวยงาน 
ขอมูลฐาน

การคำนวณ 
รอบการประเมิน 

คาคะแนนเทียบกับคาเปาหมาย (ผลลัพธของตัวช้ีวัด)  

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

หนวยงานเจาภาพ   5 เดือนแรก      

mailto:sirinan.t@anamai.mail.go.th
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5 เดือนหลัง      

สำนัก ........   5 เดือนแรก      

5 เดือนหลัง      

กอง ..........  5 เดือนแรก      

5 เดือนหลัง      

ศูนยอนามัยที่ ...........  5 เดือนแรก      

5 เดือนหลัง      
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ขอมูล ณ วันที่ 28/10/2565 

หนวยงานเจาภาพ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

ตัวช้ีวดัที่ 4.20 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยใหสามารถดำเนินงาน 

ดานตางประเทศเพ่ือรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย 

หนวยงานทีร่ับการประเมิน  ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ   

คำนิยาม ขีดสมรรถนะ หมายถงึ กลุมของทักษะความรูความสามารถ รวมท้ังพฤติกรรม คุณลักษณะ  

และทัศนคติท่ีบุคลากรจำเปนตองมีเพ่ือปฏิบตังิานอยางมีประสทิธิภาพ และประสิทธิผล 

เพ่ือบรรลุผลสำเร็จตรงตามวัตถปุระสงคและเปาหมายขององคกร  

สุขภาพโลก หมายถงึ ปญหา หรือขอกังวลดานสุขภาพ ท่ีขามพรมแดน หรือผลจากสถานการณ

ท่ีเกิดขึ้นขามพรมแดน และเกินขอบเขตและความสามารถของรัฐใดรัฐหน่ึงท่ีจะดำเนินการได

สำเร็จ ตองการกลไกท่ีมีสวนรวมจากทุกสวนในระดับภูมิภาค หรือระดับโลก เพ่ือจัดการปญหา

สุขภาพ และปจจัยกำหนดปญหาเหลาน้ัน 

ขีดสมรรถนะในการดำเนินงานดานสุขภาพโลก (Core Global Health Competency) หมายถงึ 

การพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ รวมท้ังพฤติกรรม คุณลักษณะ และทัศนคติท่ีของบคุลากร

กรมอนามัย 4 ดาน ดงัน้ี  

• มีความรูดานสุขภาพโลก คือ มีความรูเก่ียวกับสุขภาพ ขอกังวลดานสุขภาพท่ีขามพรมแดน หรือ

ผลจากสถานการณท่ีเกิดขึ้นขามพรมแดน และเกินขอบเขตและความสามารถของรัฐใดรัฐหน่ึงท่ี

จะดำเนินการไดสำเร็จ 

• มีทักษะในการดำเนินงานดานสุขภาพโลกท่ีจำเปน ไดแก การพัฒนานโยบาย การวิเคราะห 

การบริหารจัดการ 

• มีทักษะทางสังคม (Soft Skill) คือ ทักษะการเจรจาตอรอง ทักษะการสื่อสาร ทักษะในการ

โนมนาว ทักษะการใหความรวมมือและตระหนักทางดานการเมือง  

• มีทักษะดานความรู (Hard Skill) ไดแก ทักษะการใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมตางๆ 

(Computer skills) ทักษะการบริหารจัดการ (Management skills) ทักษะทางภาษา 

(Language skills) และทักษะการเขียน (Writing skills) ซ่ึงทักษะการเขยีน เปนหน่ึงในทักษะ

ท่ีสำคญัในการประกอบวิชาชีพเพ่ือใชปฏิบตัิงานในตำแหนงหนาท่ีน้ัน ๆ เพ่ือรองรับการ

ปฏิบตังิานดานสุขภาพโลกไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผล 

แบบประเมินทักษะ หมายถงึ การประเมิน ทักษะทางสงัคมและทักษะดานความรูของบุคลากร

กรมอนามัย เพ่ือปฏิบตังิานอยางมีประสิทธิภาพ และประสทิธิผล โดยใชเคร่ืองมือ Knowledge, 

Skill และ Attitude Identification (KSA) คือ สิ่งท่ีผูเรียนควรมีหลังจากไดเรียนจบแลว 

เพ่ือใหบรรลุตามวัตถปุระสงคท่ีกำหนดไว ซ่ึงแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก มีความรู 

(Knowledge) มีทักษะ (Skills) และมีคุณลักษณะภายใน (Attributes) 

บุคลากรกรมอนามัย หมายถงึ บุคลากรกรมอนามัย ท่ีมีการพัฒนาขีดสมรรถนะซ่ึงไดรับ 

การพัฒนาโดยการเขารวมโครงการ/อบรม ฯ 

วิธกีารจัดเก็บขอมูล 1. บันทึก สรุปรายงาน เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  

2. การประเมินความพึงพอใจตอการพัฒนาขีดสมรรถนะ ทักษะ ดานตางประเทศ 

3. แบบประเมินทักษะทางสงัคมและทักษะดานความรู 
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แหลงขอมูล เก็บรวบรวมขอมูลผลการดำเนินงานและรายงานในระบบ DOC 

รายการขอมูล 1  A = ผลรวมของคะแนนจากแบบประเมินทักษะทางสงัคม/ทักษะดานความรู  

B = ผลรวมของคะแนนจากแบบประเมินทักษะทางสังคม/ทักษะดานความรูท้ังหมด  

N = จำนวนของผูเขารวมอบรมฯ ท้ังหมด 

รายการขอมูล 2 C = คะแนนจากแบบประเมินทักษะทางสังคม/ทักษะดานความรู (Post-test) ของผูเขารวม

อบรมฯ แตละคน 

D = คะแนนจากแบบประเมินทักษะทางสงัคม/ทักษะดานความรู (Pre-test) ของผูเขารวม

อบรมฯ แตละคน 

n = จำนวนของคนท่ี 1,2,3,4,5, ………… 

รายการขอมูล 3 E = จำนวนคนท่ีไดคะแนนจากแบบประเมินทักษะทางสังคม/ทักษะดานความรู (Post-test) 

เพ่ิมขึ้นจากเดิม 

N = จำนวนของผูเขารวมอบรมฯ ท้ังหมด 

สูตรคำนวณตัวช้ีวัด  1. คาเฉลีย่ของคะแนนจากแบบประเมินทักษะทางสงัคม/ทักษะดานความรู ของบุคลากร 

   กรมอนามัย = A
B

x N 

2. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขดีสมรรถนะของผูเขารวมแตละทาน =  C𝑛𝑛1−D𝑛𝑛1 

3. รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาสมรรถนะ = E
N

x100 
 

ระยะเวลาประเมินผล : รอบท่ี 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ 2566) 

รอบท่ี 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2566)              

เกณฑการประเมิน : รอบท่ี 1 :  

5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 – กุมภาพันธ 2566) 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 

1 Assessment 

มีบทวิเคราะหสถานการณของตัวชี้วัด 

มีขอมูล สารสนเทศ และความรูท่ีนำมาใช 

1 1.1 ผลการวิเคราะหสถานการณของตัวชี้วัด และ

ความรูท่ีนำมาใชประกอบการวิเคราะห (0.5) 

- ผลผลิต/ผลลัพธระดบั Le (Level) ของผล

การดำเนินการในปจจุบัน 

- ความรูท่ีนำมาใชประกอบการวิเคราะห 

1.2 ผลการวิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสียเพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัด (0.25) 

- กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

- ความตองการ/ความคาดหวัง 

- ความพึงพอใจ/ความไมพึงพอใจ 

- ขอเสนอแนะจากผูรับบริการ 

1.3 ทำเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวน

เสีย (SH) (0.25) 
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2 Advocacy/ Intervention  

มีการกำหนดมาตรการและแผนขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานตัวชี้วัด 

1 2.1 มีมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด (0.5) 

2.2 มีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด (0.5) 

3 Management and Governance 

- มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

- มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด 

1 3.1 มีรายงานการตดิตามการดำเนินงานตัวชี้วัด

ตามคำรับรองฯ ทุกเดือนและ  นำขึ้นเว็บไซต

ของหนวยงาน ภายใน วันท่ี 10 ของเดือน

ถดัไป  (0.5) 

3.2 มีมาตรฐานการปฏิบตังิาน (SOP) ของ

ตัวชี้วัด (0.5) 

4 Output ผลผลติ 

คะแนน 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 

จำนวน

(คน) 

20 25 30 35 40 

 

1 มีผลผลิตตรงตามเปาหมายท่ีกำหนด 

4.1 มีการจัดอบรมพัฒนาขดีสมรรถนะ 

ดานตางประเทศ จำนวน 1 กิจกรรมโครงการ 

(0.5) 

4.2 จำนวนผูไดรับการพัฒนาขีดสมรรถนะ           

ดานตางประเทศของบุคลากรกรมอนามัย

จำนวน 40 คน (0.25) 

4.3 แบบประเมินทักษะดานความรู (0.25) 

5 Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด 
คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

% 

การพัฒนา 

50 55 60 65 >70 

 

1 มีผลลัพธตรงเปาหมายเปนสดัสวนตามระยะเวลา 

5.1 ผลประเมินทักษะดานความรูของบุคลากร

กรมอนามัย (0.5) 

5.2 สรุปบทเรียนและขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

สมรรถนะดานตางประเทศของบุคลากรกรม

อนามัย รอบ 5 เดือนแรก (0.5) 

 คะแนนรวม 5  
 
 

เกณฑการประเมิน :  

รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2566) 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 

1 Assessment 

มีบทวิเคราะหสถานการณของตัวชี้วัด 

มีขอมูล สารสนเทศ และความรูท่ีนำมาใช 

 

1 1.1 ผลการวิเคราะหสถานการณของตัวชี้วัด และ

ความรูท่ีนำมาใชประกอบการวิเคราะห (0.5) 

- ผลผลิต/ผลลัพธระดบั Le (Level) ของผล

การดำเนินการในปจจุบัน 

- ความรูท่ีนำมาใชประกอบการวิเคราะห 

1.2 ผลการวิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสียเพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัด (0.25) 

- กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
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- ความตองการ/ความคาดหวัง 

- ความพึงพอใจ/ความไมพึงพอใจ 

- ขอเสนอแนะจากผูรับบริการ 

1.3 ทำเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวน

เสีย (SH) (0.25) 

2 Advocacy/ Intervention  

มีการกำหนดมาตรการและแผนขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานตัวชี้วัด 

1 2.1 มีมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด (0.5) 

2.2 มีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด (0.5) 

3 Management and Governance 

- มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

- มีมาตรฐานการปฏิบตัิงาน (SOP) ของตัวชี้วัด 

1 3.1 มีรายงานการตดิตามการดำเนินงานตัวชี้วัด

ตามคำรับรองฯ ทุกเดือนและนำขึ้น

เว็บไซตของหนวยงาน ภายใน วันท่ี 10 

ของเดือนถัดไป  (0.5) 

3.2 มีมาตรฐานการปฏิบตังิาน (SOP) ของ

ตัวชี้วัด (0.5) 

4 Output ผลผลติ 
คะแนน 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 

จำนวน

(คน) 

5 10 15 20 25 

 

1 มีผลผลิตตรงตามเปาหมายท่ีกำหนด 

4.1 มีการจัดอบรมพัฒนาขดีสมรรถนะ 

ดานตางประเทศ จำนวน 1 กิจกรรม

โครงการ (0.5) 

4.2 จำนวนผูไดรับการพัฒนาขีดสมรรถนะ           

ดานตางประเทศของบุคลากรกรมอนามัย

จำนวน 25 คน (0.25) 

4.3 แบบประเมินทักษะทางสังคม (0.25) 

5 Outcome ผลลัพธของตัวช้ีวัด 
คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

% 

การพัฒนา 

50 55 60 65 >70 

 

1 มีผลลัพธตรงเปาหมายเปนสดัสวนตามระยะเวลา 

5.1 ผลประเมินทักษะทางสังคมของบคุลากรกรม

อนามัย (0.5) 

5.2 สรุปบทเรียนและขอเสนอแนะเพ่ือการ

พัฒนาสมรรถนะดานตางประเทศของ

บุคลากรกรมอนามัย (0.5) 

 คะแนนรวม 5  

    
 

เอกสารสนับสนุน :  • แบบประเมิน Knowledge, Skill และ Attitude Identification (KSA) 

• สรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรกรมอนามัยมุงสูสากล 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน (ขอมูลยอนหลังอยางนอย 3 ป) 

Baseline data หนวยวดั ผลการดำเนินงานทีผ่านมา (ปงบประมาณ พ.ศ.) 

2563 2564 2565 

     
 

ผูใหขอมูลทางวชิาการ/ 

ผูประสานงานตวัช้ีวดั 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

นางสาวปนอนงค เครือซา                 นักวิชาการสาธารณสขุปฏิบตัิการ  

โทรศัพทท่ีทำงาน  02-590 4618         E-Mail : pinanong.c@anamai.mail.go.th 

นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย               นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

โทรศัพทท่ีทำงาน  02-590 4288        E-Mail : sirinan.t@anamai.mail.go.th 

ผูรายงานตวัช้ีวดั 

 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

นางสาวมนสินี น้ำจันทร                  นักวิเทศสัมพันธปฏบิัติการ 

โทรศัพทท่ีทำงาน   02 590 4034     E-Mail : monsinee.n@anamai.mail.go.th  

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย              นักวิเทศสัมพันธ 
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ขอมูล ณ วันที่ 27/09/2565 

หนวยงานเจาภาพ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

ตัวช้ีวดัที่ 4.21 ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย 

หนวยงานทีร่ับการประเมิน  ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 

คำนิยาม ระดับความสำเร็จ หมายถึง ความสามารถในการบันทึกขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ 

ตามกรอบความรวมมือระดับตางๆ และบันทึกขอมูลงานวิเทศสัมพันธ ไดแก 

ขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ ไดแก ความรวมมือระหวางประเทศ 3 ระดับ ดังน้ี 

• ระดับโลก หมายถึง ความรวมมือดานสาธารณสุขระหวางประเทศที่มีประเทศคูรวมมือ

จากหลายภูมิภาค รวมถึงความรวมมือภายใตกรอบหนวยงานสหประชาชาติ เชน WHO, 

UNFPA, UNICEF, APEC, PPD, PCC, และการประชุมสมัชชาอนามัยโลก WHA เปนตน 

• ระดับภูมิภาค หมายถึง ความรวมมือดานสาธารณสุขระหวางประเทศระดับภูมิภาค

เอเชีย, เอเชีย-แปซิฟก เชน อาเซียน (ASEAN), ความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก 

(APEC), และกรอบความรวมมือ BIMSTEC เปนตน 

• ระดับทวิภาคี หมายถึง ความรวมมือดานสาธารณสุขทุกรูปแบบระหวางประเทศไทยกับ

ประเทศคูรวมมืออีกหนึ่งประเทศ เชน ไทย - สปป. ลาว, ไทย - เมียนมา, ไทย – จีน, ไทย - 

มาเลเซีย, ไทย – อินโดนีเซีย เปนตน 

ขอมูลงานวิเทศสัมพันธ  ขอมูลท่ีจะถูกบันทึกและประมวลผลในฐานขอมูล ไดแก 

• ขอมูลการลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ประชุม สัมมนา และ นำเสนอผลงาน

วิชาการ ณ ตางประเทศ ท่ีมีการเดินทางในปงบประมาณ 2566 (ท้ังในและนอกงบประมาณ

กรมอนามัย) 

• รายงานผลการไปศึกษา ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย ดูงานประชุมและสัมมนา ณ ตางประเทศ/

ในประเทศ หรือผานระบบออนไลนของขาราชการกรมอนามัย ที ่ม ีการเด ินทางใน

ปงบประมาณ 2566 

ฐานขอมูล (Database) หมายถึง กลุมขอมูลท่ีถูกเก็บรวบรวมไวท่ีใดท่ีหน่ึงโดยเปนขอมูลท่ีถูก

ที่มีความสัมพันธกัน ซึ่งถูกจัดเก็บอยางเปนระบบ และขอมูลที่ประกอบกันเปนฐานขอมูลน้ัน

ตองตรงตามวัตถุประสงคการใชงานของหนวยงาน 

ขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย หมายถึง ฐานขอมูลความรวมมือระหวาง

ประเทศของกรมอนามัย ตามกรอบความรวมมือระดับตางๆที่กลาวขางตน ที่ไดจากชุดขอมูล

ดังตอไปน้ี   

• รายงานการประชุมเก่ียวกับงานตางประเทศท่ีสำคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

• รายงานสนทนา/หารือ ระหวางผูบริหารและผูแทนจากตางประเทศหรือองคการ

ระหวางประเทศ  

• บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานสาธารณสุขระหวางไทยกับตางประเทศ    

• รายงานผลลัพธการประชุม /ขอเสนอแนะ/มติท่ีประชุม ท่ีสำคัญ 

• รายงานการดูงานในตางประเทศดานสาธารณสุขของผู บริหารในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2565  
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• แผนความรวมมือเพ่ือการพัฒนาดานสาธารณสุขของกรมอนามัยกับตางประเทศหรือ

องคการระหวางประเทศ  

• รายงานกรอบความรวมมือท่ีมีความเก่ียวของดานสาธารณสุขของกรมอนามัย              

รายงานสรุปผลการชวยเหลือเพ่ือการพัฒนาแกตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ เปนตน 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย  คือ 

ระดับผลงานในการดำเนินงานการจัดทำฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศกรมอนามัย เพ่ือใช

เปนระบบฐานขอมูล โดยมีวิธีวัดความสำเร็จตาม Template ที ่ไดกำหนดเปน 5 ระดับขั้น

ความสำเร็จ ไดแก  

- การจัดการขอมูล โดยจัดเก็บขอมูลที่เปนความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย 

ตามกรอบความรวมมือระดับตางๆ อาทิ ทวิภาคี พหุภาคี ใชเปนระบบโดยจัดทำเปน

ฐานขอมูล หรือ เว็บไซต 

- การจัดเก็บขอมูลการลาศึกษา ฝกอบรมปฏิบัติการวิจัย ดูงานประชุม สัมมนา และ

นำเสนอผลการวิชาการ ณ ตางประเทศ ประจำปงบประมาณ 2566 

วิธกีารจัดเก็บขอมูล 1. สรุป / รายงานการประชุม  

2. รายงานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย และรายงานขอมูลการลาศึกษา 

ฝกอบรมปฏิบตัิการวิจัย ดงูานประชุม สัมมนา และนำเสนอผลการวิชาการ ณ ตางประเทศ 

ประจำปงบประมาณ 2566 

3. รวบรวมขอมูลจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

จากเว็บไซตศูนยความรวมมือระหวางประเทศ หนวยงานเจาภาพตัวชี้วัด  

- ระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ 

- ขอมูลความรวมมือระหวางประเทศจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

-  ขอมูลการลาศึกษา ฝกอบรมปฏบิัติการวิจัย ดงูานประชุม สัมมนา และนำเสนอผล

การวิชาการ ณ ตางประเทศ  

แหลงขอมูล  

รายการขอมูล 1 (ถามี)  

รายการขอมูล 2 (ถามี)  

รายการขอมูล 3 (ถามี)  

สูตรคำนวณตัวช้ีวัด (ถามี)  

ระยะเวลาประเมินผล รอบท่ี 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ 2566) 

รอบท่ี 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2566) 
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เกณฑการประเมิน : 

รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 – กุมภาพันธ 2566)  

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 

1 Assessment 

มีบทวิเคราะหสถานการณของตัวชี้วัด 

มีขอมูล สารสนเทศ และความรูท่ีนำมาใช 

 

1 1.1 ผลการวิเคราะหสถานการณของตัวชี้วัด และ 

ความรูท่ีนำมาใชประกอบการวิเคราะห (0.5) 

- ผลผลิต/ผลลัพธระดับ C (Comparisons)  

การเปรียบเทียบ 

- ผลผลิต/ผลลัพธ ระดับ T (Trends) แนวโนม 

- ผลผลิต/ผลลัพธระดบั Le (Level)   ของผลการ

ดำเนินการในปจจุบัน 

- ความรูท่ีนำมาใชประกอบการวิเคราะห 

1.2 ผลการวิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยี 

เพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัด (0.25) 

- กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

- ความตองการ/ความคาดหวัง 

- ความผูกพัน 

- ความพึงพอใจ/ความไมพึงพอใจ 

- ขอเสนอแนะจากผูรับบริการ 

1.3 ทำเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) 

(0.25) 

2 Advocacy/ Intervention  

มีการกำหนดมาตรการและแผนขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานตัวชี้วัด 

1 2.1 มีมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด (0.5) 

2.2 มีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด (0.5) 

3 Management and Governance 

- มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

- มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวช้ีวัด 

 

 

1 3.1 มีรายงานการตดิตามการดำเนินงานตัวชี้วัด 

ตามคำรับรองฯ ทุกเดือนและ นำขึ้นเว็บไซตของหนวย 

งานภายใน วันท่ี 10 ของเดือนถดัไป  (0.5) 

3.2 มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด 

 (0.5) 

4 Output ผลผลิต 

มีผลการดำเนินงานตามแผน และมาตรการท่ี

กำหนด 
มีขอมูลความรวมมือ 

คะแนน 0.15 0.15 0.5 

จำนวนระดับความ

รวมมือ 

(5 เดือนแรก) 

1  

ระดับ 

2  

ระดับ 

3  

ระดับ 

 

 มีผลผลิตตรงตามเปาหมายท่ีกำหนด 

- จำนวนผลผลิตครบตามจำนวนมาตรการท่ีกำหนด 

- จำนวนผลผลิตครบตามท่ีกำหนดในแผนการ 

  ขับเคลื่อน 

- ขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย 

   จากหนวยงานท่ีดำเนินงานดานตางประเทศ ดังน้ี 
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ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
 มีรายงานผลการเดินทางไปราชการตางประเทศ 

ประจำปงบประมาณ 2566 

คะแนน 0.15 0.15 0.5 

จำนวนรายการที่ไป

ราชการตางประเทศ 

(5 เดือนแรก) 

 

80 % 

 

90 % 

 

100 % 

 

1 4.1 ขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ 

             1. ระดบัโลก 

             2. ระดบัภูมิภาค 

             3. ระดับทวีภาคี 

4.2 ฐานขอมูลงานวิเทศสัมพันธ 

               1. รายงานผลการไปศึกษา ฝกอบรม  

ปฏิบัติการวิจัย ดูงานประชุมและสัมมนา ณ ตางประเทศ 

/ในประเทศ หรือผานระบบออนไลนของขาราชการ 

กรมอนามัย ประจำปงบประมาณ 2566 

5 Outcome ผลลัพธของตัวช้ีวัด 1 มีผลลัพธตรงเปาหมายเปนสัดสวนตามระยะเวลา 

- มีฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ 

- ม ี ฐ านข อม ูลการลาศ ึกษา ฝ  กอบรม

ปฏิบัติการ 

วิจัย ดูงานประชุม สัมมนา และนำเสนอผลวิชาการ  

ณ ตางประเทศ ประจำปงบประมาณ 2566 

 คะแนนรวม 5  

 

เง่ือนไข :  (ถามี) 

เกณฑการประเมิน : 

รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2566) 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 

1 Assessment 

มีบทวิเคราะหสถานการณของตัวชี้วัด 

มีขอมูล สารสนเทศ และความรูท่ีนำมาใช 

 

1 1.1 ผลการวิเคราะหสถานการณของตัวชี้วัด  

และความรูท่ีนำมาใชประกอบการวิเคราะห (0.5) 

- ผลผลิต/ผลลัพธระดับ C (Comparisons) การ

เปรียบเทียบ 

- ผลผลิต/ผลลัพธ ระดับ T (Trends) แนวโนม 

- ผลผลิต/ผลลัพธระดบั Le (Level)  ของผลการ

ดำเนินการในปจจุบัน 

- ความรูท่ีนำมาใชประกอบการวิเคราะห 

1.2 ผลการวิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยี 

เพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัด (0.25) 

- กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

- ความตองการ/ความคาดหวัง 
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- ความผูกพัน 

- ความพึงพอใจ/ความไมพึงพอใจ 

- ขอเสนอแนะจากผูรับบริการ 

1.3 ทำเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH)  

(0.25) 

2 Advocacy/ Intervention  

มีการกำหนดมาตรการและแผนขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานตัวชี้วัด 

1 2.1 มีมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด (0.5) 

2.2 มีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด (0.5) 

3 Management and Governance 

- มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

- มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวช้ีวัด 

1 3.1 มีรายงานการตดิตามการดำเนินงานตัวชี้วัด 

ตามคำรับรองฯ ทุกเดือนและ  นำขึ้นเว็บไซต 

ของหนวยงาน ภายใน วันท่ี 10 ของเดือนถดัไป  (0.5) 

3.2 มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี ้วัด 

(0.5) 

4 Output ผลผลิต 

มีผลการดำเนินงานตามแผน และมาตรการท่ี

กำหนด 
มีขอมูลความรวมมือ 

คะแนน 0.15 0.15 0.5 

จำนวนระดับความ

รวมมือ 

(5 เดือนหลัง) 

1  

ระดับ 

2  

ระดับ 

3  

ระดับ 

 

มีรายงานผลการเดินทางไปราชการตางประเทศ 

ประจำปงบประมาณ 2566 

คะแนน 0.15 0.15 0.5 

จำนวนรายการที่ไป

ราชการตางประเทศ 

(5 เดือนหลัง) 

 

80 % 

 

90 % 

 

100 % 

 

1 มีผลผลิตตรงตามเปาหมายท่ีกำหนด 

- จำนวนผลผลิตครบตามจำนวนมาตรการท่ีกำหนด 

- จำนวนผลผลิตครบตามท่ีกำหนดในแผนการ 

  ขับเคลื่อน 

- ขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย 

   จากหนวยงานท่ีดำเนินงานดานตางประเทศ ดังน้ี 

4.1 ขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ 

             1. ระดบัโลก 

             2. ระดบัภูมิภาค 

             3. ระดับทวีภาคี 

4.2 ฐานขอมูลงานวิเทศสัมพันธ 

               1. รายงานผลการไปศึกษา ฝกอบรม  

ปฏิบัติการวิจัย ดูงานประชุมและสัมมนา ณ ตางประเทศ 

/ในประเทศ หรือผานระบบออนไลนของขาราชการ 

กรมอนามัย ประจำปงบประมาณ 2566 

5 Outcome ผลลัพธของตัวช้ีวัด 1 มีผลลัพธตรงเปาหมายเปนสัดสวนตามระยะเวลา 

- มีฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ 

- มีฐานขอมูลการลาศึกษา ฝกอบรมปฏิบัติการ 

วิจัย ดูงานประชุม สัมมนา และนำเสนอผลวิชาการ  

ณ ตางประเทศ ประจำปงบประมาณ 2566 

 คะแนนรวม 5  
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เง่ือนไข :  (ถามี) 

เอกสารสนับสนุน :  ตัวอยาง เชน คูมือ, งานวิจัย, เอกสารทางวิชาการ เปนตน 

 

 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน (ขอมูลยอนหลังอยางนอย 3 ป) 

Baseline data หนวยวดั ผลการดำเนินงานทีผ่านมา (ปงบประมาณ พ.ศ.) 

2563 2564 2565 

     
 

ผูใหขอมูลทางวชิาการ/ 

ผูประสานงานตวัช้ีวดั 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

นางสาวปนอนงค เครือซา    นักวิชาการสาธารณสขุปฏิบตัิการ 

หัวหนากลุมยุทธศาสตร และประสานความรวมมือ 

โทรศัพทท่ีทำงาน 02590 4618  Mail : pinanong.c@anamai.mail.go.th 

นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย                 นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

โทรศัพทท่ีทำงาน  02-590 4291        E-Mail : sirinan.t@anamai.mail.go.th 

กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 

นางจิตติมา รอดสวาสดิ ์                                    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

หัวหนากลุมพัฒนาศักยภาพและสรางการมีสวนรวมภาคีเครือขาย 

โทรศัพทท่ีทำงาน 02 590 4365                          โทรศัพทมือถือ  081 6556015 

โทรสาร  02 590 4356                                    อีเมล  jrodsawad@gmail.ocm 

ผูรายงานตวัช้ีวดั 

 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ                  นักวิเทศสัมพันธปฏิบตักิาร 

โทรศัพทท่ีทำงาน 02590  4280         E-Mail. : somruetai.k@anamai.mail.go.th 

นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ                   นักวิชาการคอมพิวเตอร 

โทรศัพทท่ีทำงาน 02590  4280         E-Mail. : jiraporn.s@anamai.mail.go.th  

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย               นักวิเทศสัมพันธ 

โทรศัพทท่ีทำงาน 02590  4619         E-Mail. : premratana.v@anamai.mail.go.th 

กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 

นางสาววรวรรณ พงษประเสริฐ                           นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  

กลุมพัฒนาศักยภาพและสรางการมีสวนรวมภาคีเครือขาย 

โทรศัพทท่ีทำงาน  02 590 4485                         โทรศัพทมือถือ  098 8315545 

โทรสาร 02 590 4356                                     อีเมล  worrawan.ph@gmail.com 

  

 

 

 

 

mailto:pinanong.c@anamai.mail.go.th
mailto:sirinan.t@anamai.mail.go.th
mailto:jrodsawad@gmail.ocm
mailto:jiraporn.s@anamai.mail.go.th
mailto:premratana.v@anamai.mail.go.th
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ตัวอยาง *กรณีหนวยงานท่ีรับการประเมิน แตละหนวยงานรับคาเปาหมายไมเทากัน ใหเพิ่มเติมตารางคาเปาหมาย (ระดับท่ี 5) 

หนวยงาน 
ขอมูลฐาน

การคำนวณ 
รอบการประเมิน 

คาคะแนนเทียบกับคาเปาหมาย (ผลลัพธของตัวช้ีวัด)  

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

หนวยงานเจาภาพ   5 เดือนแรก      

5 เดือนหลัง      

สำนัก ........   5 เดือนแรก      

5 เดือนหลัง      

กอง ..........  5 เดือนแรก      

5 เดือนหลัง      

ศูนยอนามัยที่ ...........  5 เดือนแรก      

5 เดือนหลัง      
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เกณฑ์การประเมิน 5 ส  
สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน 

(Healthy Workplace Happy for Life) 
วันที่ประเมิน ............................................................................................................................. ............................... 
คำชี้แจง โปรดเตมิเครื่องหมายในช่องผลการประเมินดังนี้ 
1. มีการดำเนินการครบถ้วนสมบรูณ์  ให้ 1 คะแนน
2. หักคะแนนหากมีจุดบกพร่อง มีการดำเนินงานไม่ครบในแต่ละข้อย่อย

ประเด็น เกณฑ์การพิจารณา หลักฐาน/แนวทาง 
พื้นที่ส่วนกลางสำหรับจับฉลากกลุ่มงานที่รับผิดชอบครั้งแรก 
1. พ้ืนที่โต๊ะและตู้
อุปกรณ์สำนักงาน

(รวม 3 คะแนน) 

1.1 สภาพอุปกรณ/์ เครื่องมือ/ เครื่องใช้สำนักงานไม่ชํารุดและพร้อมใชงาน 

4 คะแนน 

1.2 มีการจัดวางอุปกรณ์/ เครื่องมือ/ สำนักงานสวนกลางอย่างเป็นระเบียบ 
ดูแลความสะอาดเรยีบร้อยของอุปกรณ์เครื่องมือ/เครื่องใชสำนักงาน และ
โต๊ะวางให้สะอาดไม่มฝีุ่น 
1.3 ดูแลเครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์เครื่องมือในตู้เหล็กใหเ้ป็นระเบยีบ 
สะอาด 

2. พ้ืนที่พักผ่อน/
สวนหย่อม

(รวม 1 คะแนน) 

2.1 ดูแลสวนหย่อม ต้นไม้ จดัวางใหเ้ป็นระเบยีบและเป็นสัดส่วนสวยงาม 
ไม่ให้เหีย่วเฉา หรือมีใบเหลือง 

3. พ้ืนที่ห้องประชุม
ชั้นวางติดผนังและ
บอร์ดประชาสัมพันธ์

(รวม 5 คะแนน) 

3.1 จัดโตะเก้าอ้ีประชุมหลังการใช้งาน 

 5 คะแนน 

3.2 ดูแลทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี และพื้นที่บริเวณห้องประชุมสม่ำเสมอ 
3.3 หากมีการรับประทานอาหารบนโต๊ะประชุม ให้ทำความสะอาดโต๊ะ 
เก้าอี้หลังจากรับประทาน ไม่มเีศษอาหารตกค้างทั้งบนโตะ๊และที่พ้ืน ไม่มี
กลิ่น 
3.4 ดูแลจัดวางของบริเวณชั้นวางติดผนังข้างโตะ๊ประชุมให้เป็นระเบยีบ
เรียบร้อย เป็นหมวดหมู ่
3.5 บอร์ดประชาสมัพันธ์ ติดประกาศอย่างเป็นระเบียบ สะอาด สวยงามมี
ความทันสมัยอยู่เสมอ 

4. พ้ืนที่ห้องอุปกรณ์
เคร่ืองใช้ ไฟฟ้า

(รวม 6 คะแนน) 

4.1 จัดเก็บอาหาร ภาชนะอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบในที่ท่ีจัดไว ้

6 คะแนน 

4.2 ไมโครเวฟ และตูเ้ย็น มีความสะอาด ปลอดภยั และอยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน 
4.3 ปิดสวิทช์และถอดปลั๊กปริ๊นเตอรห์ลังการใช้งานหรือหลังเลิกงาน 
4.4 ดูแลการแยกกระดาษให้ถูกกล่อง กล่อง reuse/recycle 
4.5 ดูแลถังขยะในห้องเครื่องใช้ไฟฟ้า ฝาปิดมดิชิด ไมม่ีเศษอาหารและ
ภาชนะใส่อาหารเครื่องดืม่ในถังขยะนั้น 
 4.6 รับผิดชอบเปิด-ปิดเครื่องปรบัอากาศ ตามเวลากำหนด 

เอกสารแนบ  4
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ประเด็น เกณฑ์การพิจารณา หลักฐาน/แนวทาง 
     เวลา 9.30 – 12.00 น.  เวลา 13.30 – 16.00 น. 
 

เกณฑ์สำหรับแต่ละกลุ่มต้องรับผิดชอบ 
1. โต๊ะทำงานหรือพ้ืนที่
บริเวณโต๊ะทำงาน   
(รวมบริเวณโต๊ะ
คอมพิวเตอร์) 
(รวม 13 คะแนน) 

1.1 ป้ายช่ือประจำโตะ๊ (ช่ือ ตำแหน่ง รูปถ่าย) (ติดไว้ในตำแหน่งที่มองเห็น
ได้ง่าย โดยมรีูปแบบและขนาดป้ายเป็นแบบเดยีวกันทั้งหมด) 

 

1.2 บนโต๊ะทำงานสะอาด มีเฉพาะเอกสารและอุปกรณ์ที่จำเป็น เชน่ปากกา 
ดินสอ ยางลบ) ตามความเหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และ
จัดวางอย่างเป็นระเบียบ 

เกณฑ์การพิจารณาเพ่ิมเติม 
- ให้มีกล่องเก็บเครื่องเขียนได้จำนวน 1 กล่องบนโต๊ะทำงาน 
- กรณีของมีคม เช่น กรรไกร คตัเตอร์ การเก็บรวมกันในกล่องเก็บเครื่อง
เขียนอาจเสีย่งต่อการเกดิอุบัติเหตไุด้ ดังนั้นให้เก็บในลิ้นชักวัสดุสำนักงาน 

วางเอกสารที่ต้องทำงานได้  ไม่
กระจัดกระจายเกนิไป และไม่มี
สิ่งของท่ีไม่จำเป็นบนโต๊ะ เช่น 
พระ ต้นไม้ เป็นต้น 

1.3 มีการจัดวางสิ่งของบริเวณพื้นที่ทำงาน ดังนี้ 

• บนโต๊ะทำงานไม่วางอาหาร ยกเวน้ เครื่องดื่ม จำนวน 1 แก้วและ
น้ำ 1 ขวด 

• ใต้โต๊ะทำงานหากมีสิ่งของใด ๆ เช่น รองเท้าให้หากล่องหรือ
ภาชนะมาใส่และจดัวางให้เป็นระเบียบ ไม่ควรมีมากเกินความจำเปน็ 

• ติดป้ายช่ือลิ้นชักของโต๊ะทำงาน  
เกณฑ์การพิจารณาเพ่ิมเติม 
- แก้วน้ำและขวดน้ำที่วางบนโตะ๊ อนุโลมให้วางได้ 1 แก้ว และ 1 ขวด ทั้งนี้
ต้องปิดฝาใหส้นิท ห้ามวางใกล้คียบ์อร์ด คอมพิวเตอร์ ปลั๊กไฟ กรณีมีโต๊ะ
ทำงานโต๊ะเดียวและวางคอมพิวเตอร์ด้วย ให้วางให้พ้นรัศมีของมือซึง่จะปัด
ให้น้ำหกเลอะคยี์บอร์ด คอมพิวเตอร์ หรือปลั๊กไฟ ซึ่งอาจเกิดอันตรายได ้

 

1.4 ของใช้ส่วนตัว กำหนดให้ม ี1 ลิ้นชัก มีป้ายระบุคำว่า “ของใช้ส่วนตัว” 
หากมีตู้หรือกล่องของใช้ส่วนตัว มีได้ไม่เกิน 1 ตู้ หรือ 1 กล่อง และให้
จัดวางในพ้ืนท่ีของตนเองให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  

 

1.5 อุปกรณ์สำนักงาน กรณีเป็นลิน้ชักติดป้ายระบุคำว่า “อุปกรณ์
สำนักงาน” และเป็นรูปแบบเดียวกัน อุปกรณ์สำนักงานมีปริมาณ
เหมาะสม จดัเก็บเรียบร้อย พร้อมใช้ กรณีมีถาด/ช้ันเอกสาร/ตะแกรง 3 
ช้ัน ซึ่งวางบนโต๊ะทำงานให้มีไดไ้มเ่กินโต๊ะละ 2 ช้ิน 

 

ติดอุปกรณ์สำนักงานทุกลิน้ชกัที่
โต๊ะหรือตู้ (ยกเว้นตู้ที่ใส่ตู้เก็บ
เอกสาร) 
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ประเด็น เกณฑ์การพิจารณา หลักฐาน/แนวทาง 
1.6 วัสดุ อุปกรณ์บนโต๊ะคอมพิวเตอร์ จัดวางอย่างเป็นระเบียบ และ

คำนงึถึงความปลอดภยั สายไฟ ปลั๊กไฟ สวติซ์ไฟ สายคอมพิวเตอรอ์ยู่ใน
สภาพเรียบร้อย ปลอดภัย ไม่ชำรดุเสียหาย 

เกณฑ์การพิจารณาเพ่ิมเติม 
- เครื่องสำรองไฟขนาดเล็กท่ีใช้ทั่วไป ให้วางบนฐานที่เป็นไมม้ีล้อ หรอืวาง
บนโต๊ะคอมพิวเตอร์หรือโตะ๊ทำงาน ห้ามวางบนพ้ืนห้องโดยตรง  

 
 

1.7 หากนำอาหารและเครื่องดืม่มารับประทานในบริเวณพื้นที่ของโต๊ะ
คอมพิวเตอร์  ภายหลังรับประทานอาหารให้เช็ดทำความสะอาดและทิ้ง
ขยะให้เรียบร้อย ไม่มีคราบน้ำหรอืเศษอาหารบนโต๊ะ 

 

1.8 ไม่ติดสติ๊กเกอร์หรือกระดาษอ่ืนๆ ที่ไม่จำเป็นและไมเ่กี่ยวข้องกับการ
รับประกัน บนเครื่องคอมพิวเตอรห์รือเครื่องพิมพ์ 

 

1.9 หากมีเสื้อหรือผ้าคลุมไหล่ทีพ่าดไวที่เกาอี้ ต้องให้จัดให้เป็นระเบยีบ
เรียบร้อย  

 

1.10 มีเบาะรองนั่งหรือพิงไดไมเกิน 1 ช้ิน  
เกณฑ์การพิจารณาเพ่ิมเติม 
กรณีเจ้าหน้าที่มีปญัหาสุขภาพ ใหก้รรมการพิจารณาตามความเหมาะสม 

 

1.11 มีการจัดเก็บเกาอี้ใหเรียบรอยหลังเลิกงาน  
1.12 มีการทำความสะอาดโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ และจัดวางอย่างเป็น

ระเบียบ 
 

1.13 หลังเลิกงานควรจัดเก็บเอกสารและอุปกรณ์บนโตะ๊ทำงานให้เปน็
ระเบียบ 

 

2. ตู้เก็บเอกสาร/ตู้เก็บ
ของ 
(รวม 5 คะแนน) 

2.1 มีป้ายแสดงรายการประเภทเอกสารในตู้และชื่อผู้รบัผิดชอบ รปูแบบ
เดียวกัน 

 

2.2 ภายในตู้มีป้ายดัชนีบ่งช้ีประเภทเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ที่จัดเกบ็เป็น
รูปแบบเดยีวกัน 

กรณีตู้ทึบต้องติดดัชนีรายการ 

2.3 มีการจัดเก็บเอกสาร/ คู่มือ/ หนังสือ/ รายงาน/ วัสดุอุปกรณเ์ปน็
หมวดหมู่ จดัวางเป็นระเบียบ 

 

2.4 มีความสะอาดเรยีบร้อย กรณจีัดวางของบนตู้ให้จัดวางเป็นระเบยีบและ
ปลอดภัย 

 

2.5 สามารถค้นหาสิ่งของต่าง ๆ ภายในตู้ไดส้ะดวก  

รวมคะแนน (เต็ม 18 คะแนน)  
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ข้อเสนอพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดกิจกรรม 5 ส ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1. จัดตั้งคณะกรรมการ 5 ส ภายในหน่วยงาน โดยมีองค์ประกอบ จำนวน 4 คน ดังนี้ 
 1.1 ผอ.ศรป. ประธาน 
 1.2 ผู้แทนกลุ่มอำนวยการ 1 คน   กรรมการ 
 1.3 ผู้แทนกลุ่มวิเทศสมัพันธ์ 1 คน กรรมการ 

 1.4 ผู้แทนกลุ่มยุทธศาสตรฯ์ 1 คน กรรมการ 

2. การตรวจให้คะแนน กรรมการจะดำเนินการตรวจให้คะแนนก่อนวนัประชุม ศรป. เพื่อนำผลคะแนนไปนำเสนอในที่ประชุมฯ 
เพื่อทราบในแต่ละเดือน และสะสมจนครบเวลา 6 เดือน เริ่มดำเนินการ 5 ส ตั้งแต่เดือน พ.ย. 65 - เม.ย.66 เมื่อถึงการประชุม
รอบสุดท้าย อาจเป็นปลายเดือนเม.ย. หรือ พ.ค. 66 จะมีการมอบของรางวัลใหก้ลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด 

3. เนื่องจากมีพื้นท่ีส่วนกลาง ดังนี้  
 3.1 มุมโต๊ะประชุมและชั้นวาง 
 3.2 มุมเครื่องใช้ไฟฟ้า ปริ๊นเตอร์ ตู้เย็น ไมโครเวฟ 

 3.3 มุมวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนสำนักงาน  

 3.4 มุมต้นไมห้น้าห้อง 

 จึงกำหนดให้มีการจับฉลากในครั้งแรก เพื่อเริ่มต้นหากลุ่มที่รับผิดชอบ โดยแตล่ะกลุ่มจะไดร้ับผดิชอบแต่ละมุม หลังจาก

นั้นเดือนถัดไปกจ็ะหมุนเวียนกันโดยไมต่้องจับฉลากอีก 

          ตัวอย่างเช่น เดือนพ.ย. ทุกกลุ่มจับฉลาก (ทำฉลาก 3 ใบ)   กลุ่มอก. จับฉลากได้ 3.1 กลุ่มวิเทศ จับฉลากได้ 3.2 กลุ่ม
ยุทธ จับฉลากได้ 3.3 และ3.4 (ไดส้องมุมเนื่องจากมมุข้อ 3.3 พื้นที่ที่ต้องดูแลไม่มาก จึงเพ่ิมมมุต้นไม ้3.4 ด้วย) 

กลุ่ม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พค 
อก       รวมผล

คะแนนสะสม
ทั้ง 6 เดือน
ประกาศผล 

วส       

ยป       

 

 

 

 

 

 

ใส่คะแนนรายเดือน และน าเสนอในท่ีประชมุ ศรป. 



ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 65 

หน้า 1 จาก 5 

การเตรียมการ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

สำหรับงานด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 

ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ชะอำบีช รีสอร์ท หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี 

ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 
สถานะ 

1 เจ้าของโครงการประสานฝ่ายบริหาร 

สถานที่ สุพัตรา 
มนสินี 

- โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ชะอำบีช
รีสอร์ท หัวหิน
7 ต.ค.65 ยืนยันโรงแรมทาง email แล้ว

งบประมาณ 
Credit 154,200 บาท 
Cash 61,800 บาท 
รวม 216,000 บาท  

มนสินี 
สมประสงค์ 
สุพัตรา 

2 เจ้าของโครงการทำเรื่องเสนอผู้บริหารในคราวเดียวกันดังนี้ 

รายละเอียดโครงการ มนสินี เรียบร้อยแล้ว 

ขออนุมัติโครงการ มนสินี สถานะ: เรียบร้อยแล้ว 
+ แบบประเมินความเสี่ยงโครงการ
+ แนบบันทึกอนุมัตแิผนปฏิบัติการฯ

กำหนดการ มนสินี กำหนดการ Update 26 ต.ค. 65 

ขออนุมัติจัด มนสินี สถานะ: เรียบร้อยแล้ว 
+ กำหนดการ
+ หนังสือเชิญวิทยากร
+ แนบสำเนาอนุมัตโิครงการ

หนังสือเชิญวิทยากร มนสินี สถานะ: รอ หนังสือตอบจากรับวิทยากร 
27 ต.ค. 65 ส่งในระบบสารบรรณ  
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 
คุณนัทธมน ไกรเวทย์  
Email: Natthamon.K@chula.ac.th 
CC: aek_rung@yahoo.co.uk (email อ.) 

เอกสารแนบ 5
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หน้า 2 จาก 5 

ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 
สถานะ 

แบบประเมินความเสี่ยง
โครงการ 

มนสินี ถ้า อาจารย์ หรือ ผู้เข้าร่วม ติดโควิด ก่อนวันจัด
อบรม? 

ขออนุมัติเพ่ิมค่าสมนาคุณ
วิทยากร   

มนสินี สถานะ: เสนอแล้ว  
+ ตารางคุณสมบัติ  
+ แนบบันทึกขออนุมัติเพ่ิมค่าวิทยากร 
ย้อนหลัง 3 ครั้ง  
+ แนบระเบียบกระทรวงการคลัง และนโยบาย
ประหยัด 

หนังสือเชิญผู้บริหารเป็น
ประธาน 

มนสินี สถานะ: ร่างบันทึกไว้แล้ว  
+ แนบกำหนดการ 

หนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุม + 
แบบตอบรับ 

มนสินี กลุ่มเป้าหมาย 26-27 คน  
สถานะ: แจ้งเวียนแล้ว ณ 31 ต.ค. 65  
+ ตารางคุณสมบัติ  
+ แบบตอบรับ  
+ แนบสำเนาอนุมัติโครงการ  
สถานะ: รอเช็คจำนวนผู้เข้าร่วม  
โดยสมประสงค/์พัทธนันท์ 
deadline 21 พ.ย. 65  

ขออนุมัติใช้ลายเซ็นอธิบดี + 
ตัวอย่างใบเกียรติบัตร 

มนสินี 
จิราภรณ์ 

สถานะ: รอเสนอตอนได้รายชื่อครบ  
To do:  
- ออกแบบใบประกาศ  
- ตามรายชื่อภาษาอังกฤษผู้เข้าร่วมประชุม  
- แนบตัวอย่างใบประกาศ  

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน มนสินี สถานะ: เรียบร้อยแล้ว  

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
ของ ศรป.   

มนสินี 
สมประสงค์ 

คณะทำงาน 12 คน โดยมนสินี  
สถานะ: เรียบร้อยแล้ว  
ผอ. โดยสมประสงค์ 
สถานะ: รอดำเนินการ  

ขอใช้รถยนต์ราชการ  
(ผู้ขอต้องอยู่บนรถคันนั้นด้วย) 

จารุมน 
รังสรรค์ 

รถตู้ 1 คัน 
รังสรรค์ (งบ 1,120 ฿) 
- ขับรถไปรับอาจารย์ 
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ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 
สถานะ 

- ค่าทางด่วนไป-กลับ ประมาณ 240 ฿ 
- ค่าน้ำมัน 880 ฿ 

หนังสือขอรับการสนับสนุน       
ชุดตรวจ ATK 80 ชุด และ
สเปรย์แอลกอฮอล์  

พัทธนันท์ To do:  
- สเปรย์แอลกอฮอล์ 
- ATK ได้ครบแล้ว จากของประชุมจัดทำแผนฯ 
- ทำบันทึกไปที่หน่วยงาน 
- ตามผลตรวจ ATK 
ตรวจครั้งที่ 1 28-29/11/65 
ตรวจครั้งที่ 2 3-6/12/65 

3 เจ้าของโครงการจัดทำ 

คำกล่าวรายงาน มนสินี  

คำกล่าวเปิด (ท่านรองสราวุฒิ) มนสินี  

ใบลงทะเบียน มนสินี  

เอกสาร/power point 
ประกอบการบรรยายของ
วิทยากร/ผู้บริหาร (กรณีได้รับ
มอบหมาย) 

มนสินี 
พัทธนันท์ 

To do:  
- รอไฟล์จากวิทยากร และนำไปถ่ายเอกสาร 
- จัดเอกสารใส่แฟ้ม พร้อม QR Code เอกสาร 
+ แบบสอบถาม   

แบบประเมินความพึงพอใจ + 
ทำ QR Code (Link) 

มนสินี แบบประเมินความพึงพอใจ  
ข้อสอบ pre-test และ post-test  

ตรวจความพร้อมของสถานที่ 
เช่น Backdrop / ภาพรวม
ของโรงแรมและห้องจัดประชุม 
อุปกรณ์ที่ร้องขอไป ได้มาครบ
หรือไม่ 
- อาจจะจัดเตรียมไปเองด้วย 
ได้แก่ 
ป้ายชื่ออาจารย์ ป้ายชื่อประธา 
ป้ายชื่อ ผอ. 

สมประสงค์
สุพัตรา 

To do: 28 หรือ 29 พ.ย. 65 
- เช็ค Backdrop 
- ป้ายชื่อประธาน/ผอ./วิทยากร 
- คนเข้าห้องพัก 
- โซฟานั่งข้างเวที 
- โพเดียม 

ทำตารางจัดคนขึ้นรถ เปรมรัตนา 
ศิรินันต์ 

 

file:///D:/From%20my%20computer%20at%20CIC%202022%20Oct%2028/อบรม%20Eng%20ปีงบ%202566/QR%20Code%20Eng%20ปีงบ%202566.docx
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ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 
สถานะ 

4 หากมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใดและจำเป็นต้องขออนุมัติจากผู้บริหารเจ้าของโครงการต้อง
ทำเรื่องขออนุมัติก่อนการประชุม 

5 เจ้าของโครงการประชุม BAR – Before Action Review ก่อนการประชุมอย่างช้าที่สุด 3 วัน 
เพื่อชี้แจงรายละเอียดกับทีมงาน ซักซ้อมการทำงานและกำหนดตัวผู้รับผิดชอบ 

จัดยานพาหนะ (รถบัส)  เปรมรัตนา 
ศิรินันต์ 
 

To do:  
- ทำตารางคนขึ้นรถ + เบอร์โทร 
- ก่อนเดินทาง 1 วัน โทรแจ้งเวลานัด +สถานที่
อีกครั้ง (ต้องทำ) 
- วันเดินทาง จัดคนขึ้นรถ เช็คตามรายชื่อ 

ขับรถ (รถตู้) รังสรรค์ - ต้องโอนเงินค่าน้ำมัน + ค่าท่างด่วนให้ก่อน  
- รับผู้เดินทางที่กรมอนามัย และไปรับอาจารย์
ที่บ้าน 

ต้อนรับประธาน ผอ.นัยนา 
จารุมน 
ปิ่นอนงค์ 

 

ดูแลวิทยากร  มนสินี - น้ำ เบรก และเชิญทานข้าว 

ลงทะเบียน + 
แจกเอกสารการประชุม 

สุพัตรา  
ศิรินันต์ 

- ดูแลใบลงทะเบียน เช็คจำนวนคน 
- เตรียมเอกสารการประชุม (จัด/นับชุด) 

ลงทะเบียนเข้าห้องพัก + 
ตรวจดูห้องพัก 

สมประสงค์ 
พัทธนันท์ 

- ตรวจดูห้องพัก 
- เช็คยอดผู้เข้าพัก และรายชื่อให้ตรงกัน 

ดูแลอาหารว่าง อาหาร
กลางวันให้เหมาะสมกับจำนวน
ผู้เข้าประชุม 

สมประสงค์ 
 

 

ดูแลวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น 
คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ 
กระดาษ ปากกา ยางลบ ให้
เพียงพอและพร้อมใช้   

พัทธนันท์  

ดูแลการจัดห้องประชุมใหญ่ 
การจัดที่นั่งวิทยากร ความ
เหมาะสมของเครื่องฉายภาพ
กับจอภาพ อุปกรณ์

จิราภรณ์  
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ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 
สถานะ 

ประกอบการบรรยาย เช่น 
laser pointer ป้ายชื่อ  

ดูแลไมโครโฟนให้เพียงพอและ
พร้อมใช้ตลอดการประชุม 

เปรมรัตนา 
สมฤทัย 

 

พิธีกร พศิน  

ประจำในห้องประชุมใหญ่ดูแล
ความเรียบร้อยและแก้ปัญหา
ตลอดการประชุม (เช่น ไม่นำ
จอภาพลงช่วงเปิดการประชุม 
เวลาถ่ายภาพจะได้เห็นชื่อการ
ประชุม) 

จารุมน 
มนสินี 

 

จดบันทึกการประชุม มนสินี  

ศูนย์กลางดูแลภาพรวม 
ประสานทุกฝ่ายและแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า 

จารุมน 
มนสินี 

 

6 เจ้าของโครงการประชุม AAR กับทีมงานเพื่อสรุปบทเรียนและบันทึกไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ประชุมครั้งต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 จัดทำโดย 

นางสาวมนสินี น้ำจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
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