
รายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ คร้ังท่ี2/2566 

ในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. – 14.00 น. 

ณ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ อาคาร6 ชั้น 4 กรมอนามัย 

ผูมาประชมุ 

1. นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประธาน 

2. นางจารมุน บุญสิงห นักวิเทศสมัพันธชำนาญการพเิศษ 

3. นางสาวปนอนงค เครือซา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

4. นางสาวสุพัตรา ทางาม เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  

5. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ นักวิเทศสมัพันธปฏิบัติการ 

6. นางสาวมนสินี น้ำจันทร นักวิเทศสมัพันธปฏิบัติการ 

7. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย นักวิเทศสมัพันธ  

8. นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

9. นางสาวจริาภรณ สุมต๊ิบ นักวิชาการคอมพิวเตอร  

10. นางสาวพัทธนันท วังเสนา นักวิชาการพัสดุ 

11. นายรงัสรรค พันธจบสงิห พนักงานขับรถยนต 

12. นางสาวสมประสงค ภาผล นักจัดการงานทั่วไป เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 

1. นายพศิน พิริยหะพันธุ นักวิเทศสมัพันธปฏิบัติการ 

เร่ิมประชมุเวลา 09.30 น 

ระเบียบวาระการประชุมเร่ืองท่ี 1  เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ 

การประชุมกรมอนามัยครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมไมดา รีสอรท 

กาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รายละเอียดดังน้ี 

1) อธิบดีกรมอนามัย แจงใหที่ประชุมทราบดังน้ี

1. อธิบดีกรมอนามัย ขอบคุณศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี เครือขาย และคณะผูจัดการประชุม ที่รวมเปน

เจาภาพและดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการขับเคลื่อนงานองคกรรอบรูดานสุขภาพ และการตรวจ

เย่ียมพื้นที 

2) ผูอำนวยการกองคลัง รายงานการเบิกจายงบประมาณ ป พ.ศ. 2566 วา กรมอนามัย เบิกจาย

งบประมาณเปนอันดับ 2 ของ กระทรวงสาธารณสุข และรายงานภาพรวมผลการเบิกจายงบประมาณ ขอมูล 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จากระบบ GFMIS   

3) ผูอำนวยการกองดิจิทัลเพื่อสุขภาพ รายงานความกาวหนา 3 โครงการ ดังน้ี 1) โครงการสุขภาพดี

วิถีไทยใหม สรางไทยสรางชาติ ระยะที่ 1 อยูระหวางการตรวจรับงานงวดที่ 4 (90%) แลวเสร็จ พ.ย.65 

ขั้นตอไปตรวจรับงานงวดที่ 5 (100%) แลวเสร็จ 9 ธ.ค.65 ในสวนระยะที่ 2 อยูระหวางการจัดซื้อจัดจาง 

2) ระบบบัตรประจำตัวตามกฎหมาย ภายใตภารกิจของกรม อ แนะนำระบบฯ ผาน Tiktok  ที่ประชุม

รับทราบ มอบ กทส. ดำเนินการดังน้ี 1. ปรับปรุง Tiktok ใหนาสนใจ และใหผูบรรยาย ออกเสียงภาษาอังกฤษ
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/ภาษาไทยใหชัดเจน ถูกตอง 2. จัดทำแผนขีดความสามารถในการเก็บขอมูล และ แผนการดูแล Service 

ระบบฯ 3) การจัดทำแบบประเมินออนไลนดานคุณลักษณะปองกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อโควิด – 19 

บนระบบ TSC ประเภท กิจการยอย 149 กิจการ 

4) ผูอำนวยการสำนักอนามัยเจริญพันธุ รายงานความกาวหนาการจัดประชุมวิชาการสงเสริมสุขภาพฯ

กำหนด พ.ค. – มิ.ย.65 ณ รร.อัศวิน แกรนด คอนเวนชั่น กทม. หัวขอ: Smart City Smart Citizenรูปแบบ 

Onsite/ถายทอดสด โดยจัดทำรางค าสั่ง คกก./คทง. แจงเวียนหนวยงานเสนอช่ือผูแทน จัดทำหนังสือทูลเชิญ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจาฯ ประชุม คกก.คัดเลือกบุคคลและองคกรดีเดน 1/65 รางคำสั่ง กสธ. แตงต้ัง 

คกก.คัดเลือกบุคคลและองคกรดีเดน ดาน สส.และ อวล. ป 66 และประชาสัมพันธรับสมัครคัดเลือกบุคคล

และองคกรดีเดนฯ พ.ศ.66 พรอมทั ้ง จัดทำระยะเวลาการรับสมัครผลงานวิชาการฯในสวนคาใชจ าย 

2.805 ลบ. ไมรวมคาใชจายเพิ่มเติม ทั้งน้ี อธ. ใหความสำคัญการจัดประชุมแบบงานมหกรรม และมอบ กกส. 

รวมจัดกิจกรรมเดิน – ว่ิง กอนหรือหลังพิธี เปดการประชุมฯ  

5) ผูอำนวยการสำนักงานตรวจราชการ ชี้แจงการเตรียมความพรอมการตรวจราชการและนเิทศงาน

กสธ. ป 2566 โดยมีการดำเนินงาน ดังนี ้ สตร. รับผิดชอบงานตรวจราชการ กรม อ. และ กองแผนงาน

รับผิดชอบงานนิเทศงาน กรม อ. บทบาทหนาที่ผูทำหนาที่ตรวจราชการและนิเทศงาน กรม อ. ไดแก จัดทำ

รายงานสง สตร. กรม อ. และกองตรวจราชการ สป., สรุปการตรวจราชการ ทบทวน Gap, กำหนดประเด็น

ปญหาระดับเขตสุขภาพ/จังหวัด, สรุปสถานการณ สภาพปญหา วิเคราะห Gap และชี้แจงปฏิทินงานตรวจฯ 

ประจำป งบประมาณ พ.ศ 2566 

6) ผูอำนวยการกลุมตรวจสอบภายใน ขอความรวมมือ ผอ.ทุกหนวยงานกำกับ ติดตามรายงานการ

ตรวจสอบพัสดุประจำป โดยสวนกลาง และ สสม. รายงานฯ ภายใน 21 พ.ย.65 สวน ศอ. รายงานฯ ภายใน 

16 พ.ย.65 

7) ผูอำนวยการกองแผนงาน แจงกำหนดจัดประชุมกรม อ. ครั้งที่ 3/66 เบื้องตนวันที่ 13 ธ.ค.65

ณ จ.เชียงใหม ทั้งน้ีอธิบดีกรมอนามัย มอบ กองแผนงาน รวบรวมคำแนะนำ (ขอดี – ขอเสีย) ในการจัดประชุม

กรม อ. สัญจร อาทิ ระยะเวลาการจัดประชุมฯ 

8) ผูอำนวยการ ศรป. ขอใหผูบริหารทุกหนวยงานศึกษาเอกสารการขออนุมัติเดินทางไปตางประเทศที่

อยูในเอกสารเพื่อทราบในการประชุมกรม อ. 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบยีบวาระการประชุมเร่ืองท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั ้งที่1 

/2566 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบยีบวาระการประชุมเร่ืองท่ี 3 เรื่องสืบเน่ือง   - ไมมี- 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระการประชุมเร่ืองท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 

4.1 รายงานผลการจัดทำแผนการเบิกจายงบประมาณศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำป

พ.ศ. 2566 งบดำเนินงาน ผานระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัต ิงาน กรมอนามัย (Department 

Operation Center : DOC)   

นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย รายงานวา (1) ไดบันทึกผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ศูนยความ

รวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบดำเนินงาน จำนวน 6 โครงการ เขาสูระบบศูนย

ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) โดยกรอกขอมูลผลเบิกจาย

สะสม ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 246,606.25 บาท คิดเปนรอยละ 27.88 % ของวงเงิน

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จำนวน 884,500 บาท ซึ่งเปนยอดผลเบกิจายที่ยังไมรบัรูในระบบ GFMIS เน่ืองจาก

ติดเงื่อนของมาตรการทางดานระเบียบการเงินการคลัง ซึ่งหนวยงานดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนทุกรายการ รายละเอียดตาม

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/pay2566/P2-66.pdf 

ทั้งนี้ กรมอนามัยกำหนดเปาหมายแนวทางการดำเนินการเบิกจาย สำหรับคาใชจายในการฝกอบรม 

ประชุมและสัมมนา ใหไมนอยกวา 50% ของวงเงินที่ไดรับจัดสรร โดยศรป. ไดกำหนดแผนคาใชจายในการ

ฝกอบรมฯ ทั้งปงบประมาณภายใตวงเงินที่ไดรับจดัสรร จำนวน 536,200.00 บาท และหนวยงานวางแผนใช

จายในไตรมาสที่ 1 จำนวน 282,745.00 บาท คิดเปน 52.73% ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กำหนด  

มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบตามเสนอ 

4.2 รายงานสถานการณ ผลการเบิกจายงบประมาณ งบดำเนินงานศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

นางสาวสุพัตรา ทางาม รายงานวา ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เปาหมายที่กรมอนามัยกำหนด

ของเดือนพฤศจิกายน คือ 19% คิดเปนเงินจำนวน 168,055.00 บาท พบวางบดำเนินงาน มีผลเบกิจาย

สะสม จำนวน 108,196.25 บาท ค ิดเป น 12.23 % ของวงเง ินงบประมาณรวมท ี ่ ได ร ับจ ัดสรร

(884,500.00 บาท) ซึ่งต่ำกวาเปาหมายที ่กรมอนามัยกำหนด ตองเร งร ัดผลการเบิกจาย จำนวน 

59,858.75 บาท คิดเปน 6.77 % เมื่อหักกันยอด PO ทุกรายการ จำนวน 33,456.75 บาท คิดเปน 3.78 % 

คงเหลือหลังกัน จำนวน 742,847.00 บาท คิดเปน 83.98 %  

สำหรับคาใชจายในการฝกอบรม ประชุมและสัมมนา ใหไมนอยกวา 50% ของวงเงินที่ไดรับจัดสรร 

โดยศรป. ไดกำหนดแผนคาใชจายในการฝกอบรมฯ ทั้งปงบประมาณภายใตวงเงินที ่ไดรับจัดสรร จำนวน 

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

วางแผนใชจายในไตรมาสที่ 1 จำนวน 282,745.00 บาท คิดเปน 52.73% ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กำหนด  

ปจจุบันศรป. มีผลเบิกจายหมวดอบรม ประชุมฯ สะสม จำนวน 45,675.00 บาท คิดเปน 8.52 % 

ของวงเงินที ่ไดรับจัดสรร ( 536,200.00 บาท) หากพิจารณาเฉพาะเงินงบประมาณที่ไดรับโอน จำนวน 

442,250.00 บาท หักผลเบิกจายสะสม จำนวน 108,196.25 บาท หักกันยอดPO จำนวน 33,456.75 บาท 

หักกันเงินเดือนพนักงานขับรถยนต เดือน ธ.ค 65 - เม.ย. 66 จำนวน 65,000.00 บาท คงเหลือเงิน

งบประมาณสำหรับการดำเนินงานในไตรมาส 1-2 จำนวน 235,597.00 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระการประชุมเร่ืองท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
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5.1 ติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

5.1.1 ขับเคลื่อนองคกรคุณภาพและมีสมรรถภาพสูง ประกอบดวย 4 ตัวชี้วัด 

(1) ตัวชี้วัดที่ 2.1ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity

and Transparency Assessment : ITA) 

นางจารุมน บุญสิงห  รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินการตามเกณฑการประเมินตัวชี้วัด 

ระดับที่ 1 - 3 การทบทวนวิเคราะหสถานการณ การกำหนดมาตรการ การจัดทำแผนการขับเคลือ่นฯ และการ

กำกับติดตามผลการดำเนินงาน โดยทีมทำงานไดประชุมหารือเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 65 เพื่อรวมกันวิเคราะห

ทบทวนการดำเนินงาน ITA ของ ศรป.ที่ผานมา และกำหนด 4 มาตรการปด Gap พรอมทั้งจัดทำแผนการ

ขับเคลื่อนตามมาตรการที่กำหนด ซึ่งนางจารุมน ไดนำเสนอรายงานการประชุมดังกลาวและขอใหที่ประชุม

รวมกันพิจารณา ซึ่งที่ประชุมฯ เห็นชอบตอผลการวิเคราะหดังกลาว ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดไดที่เวบ็ไซต 

ศรป. ตัวช้ีวัดที่ 2. 1 https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2566  แ ล ะ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 

นางสาวพัทธนันท วังเสนา รายงานขอมูลเพิ่มเติมจากที่เขารวมประชุม ITA ณ จังหวัดปราจีนบุรี 

ในสวนของ EIT กำหนดใหทุกหนวยงานมจีำนวนผูตอบแบบประเมินผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก จำนวน 20 ราย 

และไดใหขอสังเกตไปกับกองการเจาหนาที่วาเน่ืองจากหนวยงานเปนหนวยงานขนาดเล็ก อาจมีจำนวนผูตอบ

แบบประเมินไมถึงตามจำนวนที่กำหนด ซึ่งกองการเจาหนาที่รับขอสังเกตและจะนำไปพิจารณา พรอมแจงผล

การพิจารณา ภายในรอบ 5 เดือนแรก ทั้งนี้กำหนดใหทุกหนวยงานรายงานชื่อผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

ณ ขอมูลที่มีปจจุบัน ภายในวันที่ 10 ธ.ค. 66 

นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ เสนอแนะใหใชขอมูลผูมีสวนไดสวนเสยีภายนอก เชน กองการตางประเทศ 

JICA หนวยงานใน Cluster 1 เปนตน  

มติท่ีประชุม รับทราบ และเห็นชอบตามเสนอ 

(2) ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู (Knowledge Management : KM)

และการขับเคลื่อนการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization : LO) 

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย รายงานวา การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.2 ในรอบ 5 เดือนแรก มีเกณฑ

การใหคะแนนในเรื ่องของการ Assessment ซึ ่งตองมีผลผลิตผลลัพธระดับ Le (Level) ซึ ่งตองมีเอกสาร

สรุปผลการวิเคราะห เอกสารแสดงรายการขอมูลความรูที่ใชในการวิเคราะห มีคลังขอมลูบนเว็บไซต รวมถึง

ตองจัดทำมาตรการ แผนปฏิบัติการและแผนดำเนินการสรางผลงานที่สอดคลองภารกิจ โดยในระดับ 5 จะตอง

มีโครงรางผลงานเตรียมนำเสนอในเวทีตางๆได 

เมื่อทบทวนบทบาทของศรป.ซึ่งเปนหนวยประสานการดำเนินงาน และอำนวยการดานตางประเทศ

ของกรมอนามัยกับองคกรที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ พบวาในชวงที่ผานมา ศรป.ไดดำเนินการภารกิจที่

สอดคลองกับบทบาทเหลานี้ และเปนภารกิจที่เปนประสบการณใหมที่ควรบันทึกสรุปเปนบทเรียน ไดแก 

การไดรับมอบหมายใหเปนหนวยรับผิดชอบการจัดเลี้ยงรับรอง Gala Dinner สำหรับรัฐมนตรีสาธารณสุขของ

ประเทศสมาชิกกลุมเอเปคในการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุข APEC HLM ครั้งที่ 12 และการไดรับมอบหมาย

ใหเปนหนวยประสานงานและอำนวยความสะดวกใหกับผูเขารวมประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ 

จากการทบทวนภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจทำใหพบวาไดเกิดองคความรูมากมาย ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล tacit 

knowledge และ explicit knowledge ที่ควรบันทึกไวและนำมาจัดการความรูและพัฒนาบทบาทภารกิจของ

หนวยงานใหปฏิบัติหนาที่ไดอยางมืออาชีพ  
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นางสาวเปรมรัตนาไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา ประเด็นเพื่อนำมาจัดการความรูคือเรื่อง “ภารกิจ

ประสานงานและอำนวยความสะดวกแกชาวตางประเทศ”  สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ ตัวชี้วัดที ่ 2.2 URL: 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2566 แ ล ะ  https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting66 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 

มติท่ีประชุม รับทราบ และเห็นชอบตามเสนอ 

(3) ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ

นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานวาไดดำเนินการจัดทำขอมูล ระดับที่ 1-3  Management and

Governance ไดแกจัดทำ 1) คำสั่งคณะกรรมการติดตามเรงรดัการเบกิจายงบประมาณ 2) รายงานผลติดตาม

เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน 3) รายงานการติดตามการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดทุกเดือน Upload ขึ้นเว็บไซตหนวยงาน และบันทึก URL ในระบบ DOC ภายในวันที่ 10 ของเดือน

ถัดไปทุกเดือน เรียบรอยแลว  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

(4) ตัวชี ้วัดที ่ 2.4 รอยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 

นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย รายงานวาสำหรับเกณฑการประเมิน รอบ 5 เดือนแรก จะใชขอมูลใน 

ระบบ DOC เปนหลักฐาน ตอบระดับที่ 1 – 5 โดยคิดคะแนนจากรอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่

บรรลุเปาหมายกิจกรรม โดยระบบจะตัดขอมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจหนาท่ีหนวยงานสายบริหาร ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด 

(1) ตัวชี้วัดที่ 4.19 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศตามขอตกลง

ระหวางประเทศ ของกรมอนามัย 

นางจารุมน บุญสิงห รายงานที่ประชุมทราบคำนิยามของความสำเร็จของการพัฒนาความรวมมือ

ระหวางประเทศตามขอตกลงระหวางประเทศ ของกรมอนามัย วาหมายถึงความสามารถในการพัฒนาความ

รวมมือระดับทวิภาคีและพหุภาคีตามขอตกลลงระหวางประเทศที่กรมดำเนินการอยู โดยตัวช้ีวัดน้ีจะดำเนินการ

ใน 2 ขอตกลง ไดแก ขอตกลงภายใตกรอบ ASEAN และขอตกลงภายใตบันทึกความเขาใจระหวางไทย-ลาว 

โดยไดกำหนดเกณฑการประเมินในระดับที่ 1-3 ไดแก การวิเคราะหทบทวนสถานการณตัวชี้วัด มีมาตรการ

และจัดทำแผนการขับเคลือ่นฯ รวมทั้งการติดตามการดำเนินงาน โดยผลผลิตที่ไดในระดับ 4-5 คือ รางเอกสาร

คูมือ รางแผนปฏิบัติการความรวมมือฯ รายงานการประชุมฯ 

สำหรับตัวช้ีวัดน้ี มี 2 กลุมที่รวมรับผิดชอบคือ กลุมยุทธศาสตรและประสานความรวมมือ รับผิดชอบ

ขอตกลงภายใตกรอบ ASEAN และกลุมวิเทศสัมพันธ รับผิดชอบขอตกลงภายใตบันทึกความเขาใจระหวางไทย-

ลาว สามารถดูรายละเอียดไดที่ตัวช้ีวัดที่ 4.19  URL: https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2566 

และ https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting66  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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(2) ตัวชี้วัดที่ 4.20 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให

สามารถดำเนินงานดานตางประเทศเพ่ือรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย 

นางสาวมนสินี น้ำจันทร รายงานวาการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยใหสามารถ

ดำเนินงานดานตางประเทศเพื่อรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย น้ัน มีการดำเนินการโครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุงสูสากล 2 กิจกรรม ไดแก 1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ

เพื่อยกระดับทักษะการใชภาษาอังกฤษสำหรับงานดานตางประเทศ และ 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ

พัฒนาความรูดานพิธีการทูตและการรับรองแขกตางประเทศ ทั้งน้ี กิจกรรมที่ 1 ไดมีการเริ่มเตรียมการต้ังแต

เดือนตุลาคม 2565 และมีกำหนดจัดระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา 

บายเซ็นทารา ชะอำบีช รีสอรท หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

(3) ตัวชี้วัดที่ 4.21 ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของ

กรมอนามัย 

นางสาวจิราภรณ สุมต๊ิบ รายงานวาไดดำเนินการวิเคราะหสถานการณของตัวช้ีวัด ความตองการและ

ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และนำมากำหนดประเด็นความรู มาตรการ และแผนการ

ดำเนินงานตัวชี้วัดเรียบรอยแลว โดยการวัดผลจะวัดจากจำนวนระดับความรวมมือที่รายงานในฐานขอมูล 

ทั้งหมด 3 ระดับ ไดแก ระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับทวิภาคี รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5

นางสาวป นอนงค เครือซา รายงานเพิ่มเติมวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะเพิ่มการรายงาน

ฐานขอมูลรายงานผลการไปศึกษาฯ ณ ตางประเทศ ของกลุ มวิเทศสัมพันธดวย โดยจะวัดผลจากจำนวน

รายการที่ไปราชการตางประเทศที่ไดรับการรายงานในฐานขอมูลฯ 

มติท่ีประชุม รับทราบ และใหชอบตามเสนอ 

ระเบยีบวาระการประชุมเร่ืองท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 

6.1 ผลการดำเนินงาน 5ส ศรป. คร้ังท่ี 1 (เดือน พ.ย. 65) 

คณะกรรมการ 5ส ศรป. ไดรายงานผลคะแนน โดยในเดือนพฤศจิกายน 2565 น้ัน กลุมวิเทศเปนผูที่

ไดคะแนนสูงสุดเปนอันดับ 1 คือ 23 คะแนน อันดับที่ 2 คือกลุม ยุทธศาสตรฯ ได 22 คะแนน และอันดับที่ 

3 คืองานอำนวยการ ได 21 คะแนน 

ขอสังเกต และขอเสนอแนะ ของการประเมินครั้งที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 

มติที่ประชุม รับทราบ และใหชอบตามเสนอ 

6.2  รายงานผลการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระหวางวันที่ 1 -2 พฤศจิกายน 2565 ณ 

โรงแรมเบสทเวสเทิรน จังหวัดนนทบุรี 

นางสาวพัทธนันท วังเสนา และนางสาวสมประสงค ภาผล รายงานวาสิ่งที่หนวยงานตองดำเนินการ

ไดแก 1. การยกเลิกแบบ สขร 1 แบบฟอรมสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ที่หนวยงานตอง

จัดทำรายงานสงไปยังสำนักงานเลขานุการกรมทุก 6 , 9  และ 12 เดือน เปลี่ยนเปนใหใชขอมูลจากระบบ e-

GP แทน ทั้งน้ีสำหรับรายการซื้อ จาง ที่มียอดต่ำกวา 5,000 บาท ใหปฏิบัติ ตามหนังสือ กค 0405.2/ว 62 

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562 โดยใหหนวยงานของรัฐประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูที่ไดรับการ

6



คัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ โดยใหจัดทำเปนรายไตรมาส และสำหรับ

หนวยงานที่ไมมีรายการซื้อ จางในระบบ e-GP  (ทุกรายการต่ำกวา 5,000 บาท) ใหทำหนังสือทำขอตกลงไป

ยังสำนักงานเลขานุการกรม 2. ใหหนวยงานเผยแพรขอมูลแผนงาน และโครงการบนเว็บไซตของหนวยงาน 

โดยโครงการที่เผยแพรใหหนวยงานพิจารณาตามความเหมาะสม 3. การสงขอมูลใบสั่งซื้อ/จาง สัญญาจาง ใน

วงเงิน 500,000 บาทขึ้นไป เฉพาะเกี่ยวกับการซื้อจาง ทั้งนี้จะมีขอมูลสวนบุคคลที่ปรากฏในสัญญาจาง ซึ่ง

อาจขัดแยงกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) และขอมูลการประกาศ

เชิญชวน ขอมูลการประกาศผลผูชนะ ทางสำนักงานเลขานุการกรม จึงขอนำประเด็นดังกลาวกลับไปทบทวน

และจะแจงแนวทางปฏิบัติใหทราบในภายหลัง 4. สำนักงานเลขานุการกรม ประชาสัมพันธหลักสูตรขอมูล

ขาวสาร ในรูปแบบออนไลน ผานเว็บไซตสำนักงาน ก. พ.และอื่นๆ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.3  เสนอชื่อขาราชการ และพนักงานราชการ เพ่ือคัดเลือกเปนคนดีศรีอนามัย ประจำป 2565 

นางจารุมน บุญสิงห แจงที่ประชุมทราบเรื่องกรมอนามัยขอใหหนวยงานเสนอชื่อขาราชการ และ

พนักงานราชการ เพื่อคัดเลือกเปนคนดีศรีอนามัย ประจำป พ.ศ. 2565 พรอมแนบหลักฐาน โดยเสนอช่ือไป

ยังกองการเจาหนาที่ ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 นางจารุมนขอใหที่ประชุมรวมกันเสนอช่ือเพื่อลงคะแนน

ใหความเห็นชอบ โดยสรุปที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบใหเสนอชื่อขาราชการไดแก นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ 

นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ และพนักงานราชการ ไดแก นางสาวพัทธนันท วังเสนา นักวิชาการพัสดุ เพื่อเขา

รวมการคัดเลือกเปนคนดีศรีอนามัย ประจำป 2565  

มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบ 

ปดประชุมเวลา 14.00 น. 

ผูจดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค ภาผล 

นักจัดการงานทั่วไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ทางาม 

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติหนาทีห่ัวหนางานอำนวยการ 
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รอ้ยละของเป้าภาพรวมทกุ

ประเภทงบ
9.00 19.00 32.00 39.00 45.00 50.00 58.00 67.00 75.00 85.00 93.00 100 100.00 

1. งบด าเนนิงาน 884,500.00 442,250.00       9.00 19.00 32.00 39.00 45.00 50.00 58.00 67.00 75.00 85.00 93.00 100 19 
กจิกรรม/รายการ [เป้าหมายเงนิ
กรม]

79,605.00 168,055.00 283,040.00 344,955.00 398,025.00 442,250.00 513,010.00 592,615.00 663,375.00 751,825.00 822,585.00 884,500.00

1. คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร

จดัการ
1.76 4.66 11.24 13.18 15.12 18.03 22.77 25.12 33.36 35.33 37.30 39.38

- แผนการเบกิจา่ยเงนิ 348,300.00 99,440.00 0.00 99,440.00 15,550.00 25,650.00 58,240.00 17,150.00 17,150.00 25,760.00 41,932.35 20,750.00 72,867.65 17,450.00 17,450.00 18,350.00 348,300.00 39.38

- ผลการเบกิจา่ย 62,521.25 62,521.25 62,521.25 25,751.25 36,770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,521.25 7.07

รวมรอ้ยละผลเบกิจา่ย 7.07 7.07 7.07 2.91 4.16 - - - - - - - - - - 

2. คา่ใชจ้า่ยในการอบรมสมัมนา 0.23 23.82 31.97 32.19 32.77 33.44 33.67 37.93 57.50 57.73 59.96 60.62

- แผนการเบกิจา่ยเงนิ 536,200.00 282,745.00 0.00 282,745.00 2,015.00 208,715.00 72,015.00 2,015.00 5,115.00 5,890.00 2,015.00 37,715.00 173,115.00 2,015.00 19,685.00 5,890.00 536,200.00 60.62

- ผลการเบกิจา่ย 45,675.00 45,675.00 45,675.00 2,015.00 43,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,675.00 5.16

รวมรอ้ยละผลเบกิจา่ย 5.16 5.16 5.16 0.23 4.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมเงนิงบด าเนนิงาน - แผน 884,500.00 382,185.00 382,185.00 17,565.00 234,365.00 130,255.00 19,165.00 22,265.00 31,650.00 43,947.35 58,465.00 245,982.65 19,465.00 37,135.00 24,240.00 884,500.00 100.00 168,055.00 -59,858.75 

รอ้ยละ งบด าเนนิงาน - แผน 
(สะสม)

1.99 28.48 43.21 45.38 47.89 51.47 56.44 63.05 90.86 93.06 97.26 100.00

รวมเงนิงบด าเนนิงาน - ผล 

(สะสม)
108,196.25 108,196.25 108,196.25 27,766.25 80,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108,196.25 12.23 19.00 -6.77 

รวมรอ้ยละผลเบกิจา่ย 12.23 12.23 12.23 3.14 9.09 - - - - - - - - - - 12.23         

2. งบลงทนุ - - - 18 29 40 51 61 71 81 90 100 100 100 

กจิกรรม/รายการ
2.1.คา่ครภัุณฑ์

- แผนการเบกิจา่ยเงนิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

- ผลการเบกิจา่ย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

2.2 สิง่กอ่สรา้ง
- แผนการเบกิจา่ยเงนิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- ผลการเบกิจา่ย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมเงนิงบลงทนุ - แผน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

รวมเงนิงบลงทนุ - ผล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!

รวมรอ้ยละผลเบกิจา่ย

3. งบรายจา่ยอืน่ - 

กจิกรรม/รายการ
- แผนการเบกิจา่ยเงนิ - 

    - ผลการเบกิจา่ย
รวมแผน(งบด าเนนิงาน+งบลงทนุ
 +งบวจัิย)- แผน

884,500.00 382,185.00 0.00 382,185.00 0.00 17,565.00 234,365.00 130,255.00 19,165.00 22,265.00 31,650.00 43,947.35 58,465.00 245,982.65 19,465.00 37,135.00 24,240.00 884,500.00 100.00 168,055.00 -59,858.75

รวมผล-งบด าเนนิงาน+งบ

ลงทนุ+งบวจิยั)
108,196.25 108,196.25 27,766.25 80,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108,196.25 12.23 19.00 -6.77

รวมรอ้ยละผลเบกิจา่ย 12.23 3.14 9.09 - - - - - - - - - - 12.23         

1. สรปุรายงานผลการเบกิจา่ย ประจ าเดอืน พฤศจกิายน 2565

รายงานสรปุผลการประชมุคณะกรรมการ
    1.1 กรณีเบกิจา่ยไดต้ามเป้าหมาย (ระบเุหตผุล) .......................................................................................................................................................

    1.2 กรณีไมส่ามารถเบกิจา่ยไดต้ามเป้าหมาย (ระบเุหตผุล) ..คอื.

1. การเบกิจา่ยรายเดอืนยงัไมเ่ป็นไปตามแผนทีว่างไว ้เนือ่งจากกจิกรรมสว่นใหญเ่ป็นคา่ใชจ้า่ยประจ าเดอืนทีม่เีงอืนของเวลา และผันแปรตามคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ สว่นกจิกรรมทีเ่ป็นการอบรมประชมุสามารถด าเนนิการเป็นไปตามแผนทีก่ าหนด
2. สถานการณ์ระบาดของโรคตดิเชิอ้ โควดิ-19 จ าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงรปูแบบการจัดกรรมประชมุ อบรม ซึง่มผีลตอ่จ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุ อบรม ทีล่ดลง การใชจ้า่ยเงนิงบประมาณลดลง

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเรง่รดัการเบกิจา่ย 
1. จัดใหม้กีารก าหนดผูรั้บผดิชอบในการตดิตามเรง่รัดการเบกิจา่ย ใหเ้ป็นปัจจบุัน ผา่นรปูแบบของการจัดท าค าสัง่ แตง่ตัง้คณะกรรมการตดิตามเรง่รัดการเบกิจา่ยงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และประชมุตดิตามประจ าเดอืน 
2. จัดท าแผนการเบกิจา่ยรายไตรมาสใหผ้า่นเกณฑท์ีก่รมอนามัยก าหนด
3. ผูบ้รหิาร ก ากับ ตดิตามเรง่รัดใหผู้รั้บผดิชอบโครงการ ปฏบิัตติามแผนทีก่ าหนดไวผ้า่นการประชมุประจ าเดอืนของหน่วยงาน
4. ปรับแผนการด าเนนิงานตามรอบไตรมาส  และปรับรปูแบบการจัดประชมุอบรมใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรอืCOVID -19 

5. กจิกรรมประชมุ อบรม สมัมนา เรง่รัดผูรั้บชอบหลกัด าเนนิการจัดท าอนุมัตจัิด สง่ตอ่ใหง้านการเงนิด าเนนิการยมืเงนิลงคลงั เพือ่ตดัยอดเบกิจา่ยภายในเดอืนทีก่ าหนดตามแผน

รายงานผลตดิตามเรง่รดัการเบกิจา่ยงบประมาณ 

ชือ่หนว่ยงาน …ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ...   โทรศพัท ์..02 2590 4617.... 

ชือ่ผูร้ายงาน ....นางสาวสมประสงค ์ภาผล.....

(ขอ้มลูการเบกิจา่ยจากระบบ GFMIS  ณ  วนัที…่24 พฤศจกิายน  พ.ศ.  ....2565..............)

งบรายจา่ย/รายการ/กจิกรรม

 งบทีไ่ดร้บัตาม

 พรบ.ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566

 งบทีไ่ดร้บั

ตาม GFMIS

 [ไตรมาส 1]

 งบที่

ไดร้บั

หลงั

โอน

เปลีย่น

แปลง

 เบกิจา่ยแลว้ ณ สิน้ไตรมาสที่

 1

(รายงานเป็นไตรมาส)

 แผนการเบกิจา่ยเงนิไตรมาสที ่1

 เป้าหมายการ

เบกิจา่ย

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตอ้งเรง่รดั

 + / -

จ านวนเงนิ รอ้ยละ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

 แผนการเบกิจา่ยเงนิไตรมาสที ่2  แผนการเบกิจา่ยเงนิไตรมาสที ่3  แผนการเบกิจา่ยเงนิไตรมาสที ่4

 ยอดรวมแผน &

   ผลเบกิจา่ย

สะสมท ัง้ส ิน้

 รอ้ยละ

รบจ.1

เอกสารแนบ 1
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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) งบด าเนนิงาน 884,500.00       442,250.00         50.00 108,196.25        12.23 

     (2.1) รับเงนิโอนจากกรมฯ 884,500.00       442,250.00         50.00 108,196.25        12.23 776,303.75 

 - กองคลัง โอนเงนิครัง้ที ่1 ภายใตแ้ผนยทุธศาสตร์

เสรมิสรา้งใหค้นมสีขุภาวะทีด่ ีผลผลติที ่2 :  (50%)

กจิกรรมหลัก สง่เสรมิพัฒนาความรอบรูด้า้นสขุภาพและ

ระบบอนามัยสิง่แวดลอ้ม

442,250.00         50.00 108,196.25        12.23 334,053.75 

     (2.2) ยมืเงนิงบประมาณหน่วยงานอืน่ - - - - 

      (2.3) คนืเงนิงบประมาณจากทีย่มืหน่วยงานอืน่ - - - - 

(3) ภาพรวม 884,500.00       442,250.00         50.00 108,196.25        12.23 

% 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) งบประมาณทีก่รมจัดสรร+เงนิยมื 884,500.00       100 - - 884,500.00         100.00 

 (2) เป้าหมายเบกิจา่ย *พ.ย.* 168,055.00       19.00 - - 79,605.00           9.00 

 (3) ผลเบกิจา่ยสะสม 108,196.25       12.23 - - 108,196.25         12.23 

 (4) ผลตา่ง (+) /(- เร่งรัด) 59,858.75-  6.77-   - - 28,591.25           3.23 

 (5) ยอดกัน PO ทกุรายการ 33,456.75         3.78 33,456.75           3.78 

 (6) คงเหลอื *หลังกันPO* 742,847.00       83.98 - - 742,847.00         83.98 

 (7) เงนิงบประมาณคงเหลอื*กรณีไมก่ันPO 776,303.75       87.77 - - 776,303.75         87.77 

(8) กันเงนิให ้พขร. (ธ.ค-เม.ย.*6เดอืน) 65,000.00         7.35 65,000.00           7.35 

คงเหลอื  (หลงักนัPO +เงนิเดอืนพขร.) 677,847.00       76.64 - - 677,847.00        76.64 

เงนิ % เงนิ % เงนิ %

 (1) งบประมาณทีก่รมจัดสรร+เงนิยมื 442,250.00       442,250.00         

 (2) เป้าหมายเบกิจา่ย *พ.ย.* 168,055.00       79,605.00           

 (3) ผลเบกิจา่ยสะสม 108,196.25       108,196.25         

 (4) ผลตา่ง (+) /(- เร่งรัด) 59,858.75-  28,591.25           

 (5) ยอดกัน PO ทกุรายการ 33,456.75         33,456.75           

 (6) คงเหลอื *หลังกันPO* 300,597.00       300,597.00         

 (7) เงนิงบประมาณคงเหลอื*กรณีไมก่ันPO 334,053.75       334,053.75         

(8) กันเงนิให ้พขร. (ธ.ค..-เม.ย.*5เดอืน) 65,000.00         65,000.00           

คงเหลอื  (หลงักนัPO +เงนิเดอืนพขร.) 235,597.00       235,597.00        

สถานะเงนิสดในมอื
งบด าเนนิงาน งบลงทนุ ภาพรวม

สรปุรายงานผลการเบกิจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

งบด าเนนิงาน งบลงทนุ
เป้าหมายทีก่รมอนามัยก าหนด

ภาพรวมงบด าเนนิงานตชว.2.3

ระดับ4 Output  ระดับ5 Outcome

งบลงทนุ

ภาพรวม
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รายการโครงการ (งบด าเนนิงาน) แผนงบท ัง้ปี ผลเบกิสะสม คงเหลอื สถานะโครงการ
คาดใชจ้รงิ

(พ.ย.)
คงเหลอื

1.โครงการบรหิารจัดการหน่วยงาน 305,000.00       62,521.25            242,478.75 ระหวา่งด าเนนิ 11,598.00           230,880.75 

2.	โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรกรมอนามัยมุง่สูส่ากล 236,700.00       41,800.00            194,900.00 ระหวา่งด าเนนิ 174,200.00         20,700.00 

3. โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มลู ศนูยค์วามร่วมมอื

ระหวา่งประเทศ
40,000.00         - 40,000.00 ระหวา่งด าเนนิ 40,000.00 

4.โครงการสนับสนุนการด าเนนิงานความร่วมมอืระหวา่ง

ประเทศภายใตก้รอบความร่วมมอืตา่งๆ
43,830.00         3,875.00 39,955.00 ระหวา่งด าเนนิ - 39,955.00 

5. โครงการประชมุปฏบิัตกิารความร่วมมอืไทย-ลาวดา้น

สง่เสรมิสขุภาพและอนามัยสิง่แวดลอ้ม
168,000.00       - 168,000.00 ระหวา่งด าเนนิ 168,000.00 

6. โครงการพัฒนาองคก์รและเสรมิสรา้งศักยภาพในการ

ปฏบิัตงิาน
90,970.00         - 90,970.00 ระหวา่งด าเนนิ 90,970.00 

รวม 884,500.00       108,196.25         776,303.75 185,798.00        590,505.75 

กจิกรรมทีค่าดวา่จะเกดิขนึจรงิ พ.ย. หมายเหตุ ธ.ค.

1.1จา้งพนักงานขับรถยนตร์าชการ แผน

1.2.1 จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร (PO) 540.00 แผน

1.3.2. คา่น ้าดืม่ 270.00 แผน

1.3.3. คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ 1,860.00           แผน

1.4.1 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ อืน่ๆ 8,428.00           ผอ ไปเชยีงใหม่

1.4.3 คา่ผา่นทางพเิศษ 500.00 แผน

2.1 ประชมุเชงิปฏบิัตกิารพัฒนาศักยภาพเพือ่ยกระดับ

ทักษะการใชภ้าษาอังกฤษในการท างานดา้นตา่งประเทศ 

(คน)

174,200.00       

 งบงานถงึจะ

รับรูค้า่รถบัส

(20,000) +บัตร

เครดติ(154,200)

174,200.00 114,341.25        121,255.75         

4.2 ประชมุการด าเนนิงานศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่งประเทศ (คน) แผน

รวมเงนิ 185,798.00       359,998.00         174,200.00 

สรปุสถานเงนิงบประมาณในมอื พ.ย. พ.ย.

รอ้ยละเป้าหมายเบกิจา่ย /เดอืน 19.00 32.00 

(9) ผลเบกิจา่ยสะสม +คาดการณ์ พ.ย. 293,994.25       148,255.75         

(10) รอ้ยละผลเบกิจา่ยสะสม +คาดการณ์ พ.ย. 33.24 

สถานะผลเบกิจา่ย   ต า่กวา่เป้า

เรง่รดั -      125,939.25 

(11) กนัเงนิ พขร. เดอืน ธ.ค-เม.ย. 65,000.00         83,255.75            

70,000.00            

(12) คงเหลอืสทุธ ิ 49,799.00         

เกณฑก์ารประเมนิ คะแนน ตชว. 2.3 คะแนนเต็ม ประเมนิตนเอง

ระดับที ่1-3  Management and Governance 0.50 0.50 

ระดับที ่4 Output ผลผลติ 3.50 1.85 

พ.ย. (19%) ธ.ค. (32%) ม.ค. (39%) ก.พ. (45%)

33.24 

พ.ย. (0.2) ธ.ค. (0.3) ม.ค. (0.4) ก.พ. (0.5)

- 

คะแนน

ระดับที ่5 Outcome ผลลัพธข์องตัวชีว้ัด 1.00 0.74 

คะแนน

รวม 5.00 3.09 

รอ้ยละผลการเบกิจา่ยงบประมาณสะสมในภาพรวม ทกุ

ประเภทรายจา่ย ตามเป้าหมายทีก่รมอนามัยก าหนด รอบ 

5 เดอืนแรก (ต.ค.65 - ก.พ.66)

1.00 0.74 

 กรณีหน่วยงานมรีอ้ยละของผลการเบกิจา่ยสะสมสงูกวา่เป้า (45%)

ไดค้ะแนนเต็ม

1.00 

กณีหน่วยงานมรีอ้ยละของผลการเบกิจา่ยสะสม ต า่กวา่เป้า (45%) ใหค้ านวณคะแนน

ตามสดัสว่นผลการเบกิจา่ย (A/B*1)

0.74 คะแนน

2.50 

กณีหน่วยงานมรีอ้ยละของผลการเบกิจา่ยสะสม ต า่กวา่เป้า (45%) ใหค้ านวณคะแนน

ตามสดัสว่นผลการเบกิจา่ย (A/B*C)

1.85 คะแนน

 4.2) รอ้ยละผลการเบกิจา่ยงบประมาณสะสม ตาม

เป้าหมายทีก่รมอนามัยก าหนดไว ้พ.ย.65 - ก.พ.66 ของ

แตล่ะประเภทรายจา่ย ทัง้นี้ศรป.มเีพยีงรายงานประจ า *

งบด าเนนิงาน* (หน่วยงานไมม่รีายจา่ยลงทนุ ใหน้ า

คะแนนเต็มไปรวมไวท้ีร่ายจา่ยประจ า)

2.50 1.85 

 4.1) รอ้ยละผลการเบกิจา่ยงบประมาณสะสม ในแตล่ะ

เดอืน ของแตล่ะประเภทรายจา่ย ทัง้นี้ศรป.มเีพยีง

รายงานประจ า *งบด าเนนิงาน* (หน่วยงานไมม่รีายจา่ย

ลงทนุ ใหน้ าคะแนนเต็มไปรวมไวท้ีร่ายจา่ยประจ า)

 กรณีหน่วยงานมรีอ้ยละของผลการเบกิจา่ยสะสมสงูกวา่เป้า (45%)

ไดค้ะแนนเต็ม

รอ้ยละผลการเบกิจา่ยสะสมรายเดอืน (A/B*100)

ระดับคะแนนค านวณจากจ านวนเดอืนทีม่ผีลเบกิจา่ยผา่นเป้าหมาย
1.00 - 

หมายเหต ุ
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11/30/2022

3/3

ผลเบกิจา่ยคชจ.อบรม ภายในไตรมาส1 (ธ.ค.65) Link แผน ผล รอ้ยละ

           A: รับเงนิโอนครัง้ที ่1 (50%ของวงเงนิจัดสรร

ภาพรวม) ส าหรับการด าเนนิงาน ไตรมาส 1 และ 2 (ต.ค. - 

ม.ีค.)

442,250.00       

          B: มแีผนส าหรับจัดปช.อบรมฯ  ทัง้ปี 536,200.00       100.00 

          C: "คชจ.ฝึกอบรม ปช. สมัมนา ไตรมาสที ่1 เบกิจา่ย

ไมน่อ้ยกวา่ 50% คดิเป็น

268,100.00       268,100.00         
50.00 

         D: ไตรมาสที ่1 หน่วยงานก าหนดไว ้เป็นเงนิ 282,745.00       45,675.00            8.52 *Link จากไฟลผ์ล*

        สถานะแผน/ผล -เป้า 14,645.00         222,425.00-  41.48-     สถานะ ตอ้งเร่งรัด เพือ่ใหบ้รรลเุป้า รอ้ยละ50 ของคชจ.อบรม

สรปุแผน - ผล แบง่ตามหมวดคา่ใชจ้า่ย แผน ผล รอ้ยละของผล

A. คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจัดการ (โครง1+โครง3ระบบ)+

6.3 ถอดบทเรยีน APEC /

คดิเป็น 34.48% ของวงเงนิทีไ่ดร้บัภาพรวม

348,300.00       62,521.25            7.07 

B. คา่ใชจ้า่ยในการอบรมสมัมนา  (เงือ่นไขเป้ากรม ไตร

มาส 1 ตอ้งเบกิใหไ้ด ้50% ของแผนอบรมไหม/เงนิจัดสรร

ภาพรวม)

536,200.00       45,675.00            5.16 

รวม 884,500.00       108,196.25         12.23 
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สรุปรายงานการประชุมหารือเพื่อวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์ ปัญหา 
การดำเนินงานคณุธรรมและความโปร่งใสของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
วันที่  23  พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 – 10.30 น.  

ณ ห้องประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร 6 ชั้น 4 
……………………………… 

ผู้เข้าประชุม 

1. นางจารุมน บุญสิงห์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 
2. นางสาวสุพัตรา ท่างาม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
3. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทยั นักวิเทศสัมพันธ์
4. นางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. นางจาร ุมน บ ุญส ิงห ์  แจ ้งท ี ่ประช ุมทราบเร ื ่อง ผ ู ้ร ับผ ิดชอบการข ับเคล ื ่อนตัวช ี ้ว ัดท ี ่  2.1
มีนางจารุมน บุญสิงห์ เป็น Owner โดยมีนางสาวสุพัตรา ท่างาม นางสาวสมประสงค์ ภาผล และนางสาว 
พัทธนันท์ วังเสนา เป็น Supporter และได้ชี ้แจงทำความเข้าใจต่อเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดที่ 2.1 ให้ทุกคน
รับทราบ อีกท้ังขอให้ร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ โดยใช้ข้อมูลผลคะแนนประเมินการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของศูนย์
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ภาพรวม ย้อนหลัง 4 ปี (2562-2565) เพื่อพิจารณา GAP และกำหนดมาตรการ 
ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำมาจัดทำแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.1 โดยแผนการ
ขับเคลื่อนจะต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ OIT ด้วย 

2. ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนสถานการณ์ ผลคะแนนประเมินการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใสของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ภาพรวม ย้อนหลัง 4 ปี (2562-2565) โดยนำมา 
เปรียบเทียบผลคะแนนของหน่วยงานตนเองภาพรวมเพ่ือดูแนวโน้ม จำแนกรายตัวชี้วัด สรุปผลการวิเคราะห์ GAP 
ที่พบ เพื ่อนำไปกำหนดมาตรการและจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี ้ว ัดที ่ 2.1 และนำเสนอ
ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ืออนุมัติต่อไป ผลการประชุมทบทวนโดยสรุปมีดังนี้ 

2.1 ตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนน้อยที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

➢ เมื่อตรวจสอบประเด็นย่อยของตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต พบว่ามีประเด็นย่อยที่
มีค่าคะแนนน้อย อยู่จำนวน 3 ข้อ ได้แก่ “ข้อ 30.2 30.3 30.4 ผลคะแนนที่ได้ร้อยละ 88.46
ร้อยละ 88.46 และร้อยละ 86.54 ตามลำดับ
2.2 การวิเคราะห์ SWOC พบประเด็น Weakness และ Challenge ดังนี้

เอกสารแนบ  2
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➢ Weakness :
1. ความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติรวมถึงระเบียบต่างๆ มีความละเอียด ซับซ้อน
ผู้รับผิดชอบและบุคลากรในหน่วยงาน ต้องศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งข้ึน
2. การมีภารงานเร่งด่วนจึงทำให้การสื่อสารภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการดำเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใสยังมีน้อย หรือเข้าใจคลาดเคลื่อน
Challenge : ความมั่นใจต่อการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

ทั้งนี้ นางจารุมน ได้เน้นย้ำขอให้ทีมทำงานครั้งนี้ ดำเนินการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.1 ตามเกณฑ์การ
ประเมินที่ Template กำหนด พร้อมทั้งสรุปการประชุมครั้งนี้ เพื่อเสนอในที่ประชุมประจำเดือนในวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ครั้งนี้ด้วย รวมถึงเร่งดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องและรายงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัดในระบบ DOC ภายในเวลาที่ กพร. กำหนดต่อไปด้วย 

ปิดประชุมเวลา 10.30 น. 

 ผู้สรุปการประชุม 
นางสาวสุพัตรา ท่างาม 

 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
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ภาพการประชุมวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์ปัญหาการดำเนินงานคณุธรรมและความโปร่งใส 
ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  

ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) 

14



รายงานผลการวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  

รอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

Assessment 
เพื่อยกระดับการดำเนินงานตามมาตรการด้านการป้องกันทุจริตเชิงรุก  การขับเคลื่อนการดำเนินงาน

คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ จึงถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที ่21 
การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ (2561 - 2580) โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐนำแนวทางการขับเคลื่อนไป
เป็นกรอบในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  และเป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ให้บริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรม มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ และยังเป็นการผลักดันให้เกิดทิศทาง การ
พัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยใช้กรอบแนวทางและเครื่องมือการ
ประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ(ศรป.) ตระหนักถึงความสำคัญและขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามแนวทางดังกล่าวอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อยกระดับการดำเนินงาน
ตามมาตรการด้านการป้องกันทุจริตเชิงรุก การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ยิ่งขึ้น ทีมงานขับเคลื่อน ITA ของศรป.จึงได้วิเคราะห์ Gap และทบทวนสถานการณ์การดำเนินงานคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยมีแนวทางในการดำเนินงานดังนี้ 

1. ศรป. ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดยใช้กรอบแนวทางและเครื่องมือการประเมิน 3
เครื่องมือ ดังนี้ 

1.1 แบบวัดการร ับร ู ้ของผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้
ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

1.2 แบบวัดการรับรู ้ของผู ้ม ีส ่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 
ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการ
ทำงาน 

1.3 แบบตรวจการเป ิดเผยข ้อม ูลต ่อสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื ่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้  

2. ศรป.นำข้อมูลสารสนเทศและความรู้มาใช้ จากผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู้การดำเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ ศรป. ย้อนหลัง 4 ปี (2562 – 2565) และผลคะแนนการประเมินการรับรู้ของผู้มี
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ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) รอบ 5 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2565 เพื่อกำหนดมาตรการและจัดทำแผนการ
ขับเคลื่อนในการปิด Gap และส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานต่อไป  

3. แสดงข้อมูลเปรียบเทียบ (C- Comparisons) จากผลคะแนนการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (IIT) ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยใช้ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก
และ 5 เดือนหลัง จำแนกรายตัวชี้วัด ตามตารางที่ 1  

4. แสดงข้อมูลแนวโน้ม (T - Trends) ระดับผลคะแนนจากการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วน
เสียภายใน (IIT) โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 4 ปี (2562 – 2565) ตามภาพที่ 1 ภาพรวมทั้งหน่วยงาน โดยจำแนกเป็น
รายปี รายรอบ 5 เดือนแรกและรอบ 5 เดือนหลัง  

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบ (C- Comparisons) เปรียบเทียบของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ระดับผลคะแนนจากผลคะแนนการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) โดยใช้ข้อมูลปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรกและ 5 เดือนหลัง จำแนกรายตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที ่
ปี 2565  

รอบ 5 เดือนแรก 
(ร้อยละ)  

ปี 2565  
รอบ 5 เดือนหลัง 

(ร้อยละ) 

เปรียบเทียบกับรอบ 
การดำเนินงานที่ผ่านมา 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 98.79 98.08 - 0.71

2. การใช้งบประมาณ 96.59 92.50 - 4.09

3. การใช้อำนาจ 94.60 92.31 - 2.29

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 96.97 95.51 - 1.46

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 99.05 91.99 - 7.06

คะแนนภาพรวม 97.37 94.23 

จากตารางที ่ 1 เมื ่อเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมิน IIT รอบ 5 เดือนแรกและ 5 เดือนหลัง 
ปีงบประมาณ 2565 จำแนกรายตัวชี้วัด พบว่า ผลคะแนนรายตัวชี้วัดทุกตัวและผลคะแนนภาพรวมในรอบ 5 เดือน
แรกมากกว่าผลคะแนนของกรมอนามัยของรอบ 5 เดือนหลัง โดยมีผลคะแนนภาพรวม ร้อยละ 97.37 ขณะที่รอบ 
5 เดือนหลังมีผลคะแนนภาพรวมร้อยละ 94.23 โดยมีตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีคะแนนต่ำสุด อยู่ที่
ร้อยละ 91.99  
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ภาพที่ 1  สรุปผลคะแนนประเมินการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ภาพรวม ย้อนหลัง 4 ปี  
             (2562-2565) 
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คะแนนภาพรวม ย้อนหลัง 4 ปี (2562-2565)
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จากภาพที่ 1 แสดงผลคะแนนประเมินการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ ภาพรวม ย้อนหลัง 4 ปี (2562-2565) พบว่า คะแนนภาพรวมของศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ มีผลคะแนนที่สูงขึ้นเป็นลำดับ โดยปีงบประมาณ 2565 ในรอบ 5 เดือนแรก มีผลคะแนนสูงสุด 
อยู่ที ่ 97.37  เมื่อดูคะแนนภาพรวมรอบ 5 เดือนหลังพบว่า มีคะแนนลดลง อยู่ที ่ร้อยละ 94.23 ซึ่งต้องนำไป
วิเคราะห์เพิ่มเติมและกำหนดมาตรการปิด Gap ในประเด็นย่อยทีมี่ค่าคะแนนน้อยต่อไป 

สรุปโดยภาพรวม พบว่า จุดแข็งในการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศศรป. คือมีผลคะแนนการประเมินย้อนหลัง 4 ปี มากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป  
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ภาพที่ 2 การวิเคราะหผ์ลการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 โดยใช้ SWOC Analysis 

3. การวิเคราะห์ GAP จากผลคะแนนการประเมินการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส
ของรอบ 5 เดือนหลังของปีงบประมาณพ.ศ. 2565 

3.1 เมื่อพิจารณาผลคะแนนการประเมินการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 
รอบ 5 เดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากตารางที ่ 1 พบว่า ตัวชี ้ว ัดที ่มีค่าคะแนนน้อยที ่สุด คือ 
ตัวช้ีวัดที ่5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต เมื่อดูค่าคะแนนในประเด็นย่อยของตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อย จะมีประเด็น
ย่อยข้อ 30 “ข้อย่อย 30.2 - 30.4 ทีม่ีผลคะแนนร้อยละ 88.46 ร้อยละ 88.46 และร้อยละ 86.54 ตามลำดับ  

1. ผู้บริหารใหค้วามสำคัญ
และสนบัสนุนการดำเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน

2. ทีมทำงานและเจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องมีความตั้งใจมุ่งมั่น
ในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน

3. ศรป. มีกลไกการทำงานท่ี
ให้เกิดความโปร่งใส คือ มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการด้าน
ต่างๆ ในการกำกับตดิตาม
และตรวจสอบการดำเนินงาน 
ได้แก่ คณะกรรมการเร่งรดั
ติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณ คณะกรรมการ
ควบคุมภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในและมีผูต้รวจสอบ
ภายในของหน่วยงาน  

1. การดำเนินงานให้เกิด
คุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
จำเป็นต้องมีความรู้ความ
เข้าใจต่อหลักเกณฑ์
แนวทางปฏิบัติรวมถึง
ระเบียบต่างๆ ซึ่งมีการ
ปรับปรุงใหม่ มคีวาม
ละเอียดและซับซ้อน
ผู้รับผิดชอบและบุคลากร
ในหน่วยงานต้องศึกษา
เพิ่มเตมิเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจมากยิ่งขึน้

2. ภารงานเร่งด่วนจึงทำให้
การสื่อสารภายใน
หน่วยงานเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานคุณธรรมและ
ความโปร่งใสยังมีน้อยหรือ
คลาดเคลื่อน

1. กรมให้ความสำคัญและ
สนับสนุนหน่วยงาน โดยมี
แนวทางการขับเคลื่อนที่
ชัดเจน ทำให้หน่วยงาน
ขับเคลื่อนได้ง่าย

2. กรมมีกลไกในการกำกับ
ติดตามการดำเนินงานท้ัง
ในด้านแผนงาน
งบประมาณ ส่งผลให้
หน่วยงานดำเนินงานได้
บรรลตุามเป้าหมาย

1. การสร้างให้เกดิความ
มั่นใจต่อการดำเนินงาน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน

จุดแข็ง 
Strengths) 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

โอกาส 
(Opportunities) 

ท้าทาย 
(Challenges) 
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ข้อ 30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงนของท่าน ท่านมีการรับรู้ต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้  

ข้อ 30.2 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 
ข้อ 30.3 มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา 
ข้อ 30.4 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 

3.2 จากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ โดยใช้ SWOC Analysis ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า ประเด็น Weakness คือ 1. การดำเนินงานให้เกิด
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติรวมถึง
ระเบียบต่างๆ ซึ่งมกีารปรับปรุงใหม่ มีความละเอียดและซับซ้อน ผู้รับผิดชอบและบุคลากรในหน่วยงานต้องศึกษา
เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 2. ภารงานเร่งด่วนจึงทำให้การสื่อสารภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสยังมีน้อยหรือคลาดเคลื่อน สำหรับประเด็น Challenge คือ 1. การสร้างให้
เกิดความมั่นใจต่อการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 

4. ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน : ไม่มีประเด็นข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
จากแหล่งที่มาข้อมูลสรุปผลคะแนนการประเมินการรับรู้ IIT ของ ศรป.ที่ได้รับจากกองการเจ้าหน้าที่ และข้อมูล
จากช่องทางการรับข้อร้องเรียน 
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จากผลสรุปข้างต้น ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศพิจารณาเห็นว่า ประเด็น GAP ดังกล่าว เป็นโอกาสในการพัฒนาและข้อท้าทายในการ
ดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ศรป. จึงกำหนดมาตรการแนวทางเพ่ือปิด GAP โดยนำกลยุทธ์ PIRAB 
มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาและเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์ OIT ดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 มาตรการแนวทางเพ่ือปิด GAP โดยนำกลยุทธ์ PIRAB และเชื่อมโยงหลักเกณฑ์ OIT 

PIRAB มาตรการ/แนวทาง 
เหตุผลในการกำหนด
มาตรการแนวทาง 

ประเด็นความรู้ท่ีให้แก่ C/SH OIT 

P : Partner 
B : Build Capacity 

1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมใน
การกำกับติดตามการดำเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส ใน
การประชุมประจำเดือน ศรป.
2. ส่งเสริมเพื่อยกระดับการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

เพ ื ่อให ้ผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเสีย
(บุคลากร ศรป.) ได้ม ีความ
เข้าใจ และเกิดความเชื่อมั่นต่อ
การดำเนินการ 

1. หล ักเกณฑ ์การเป ิดเผยข ้อมูล
ส า ธ า ร ณะ  Open Data Integrity
and Transparency Assessment:
(OIT)
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment: IIT)
3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ของศรป. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มาตรการ OIT  
ข้อ 6 การแก้ไขปัญหาทุจริต 
OC1: แนวปฏ ิบ ั ต ิ ก า รจ ั ดการ เร ื ่ อ ง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
OC2: ช่องทางแจ้งเร ื ่องร ้องเร ียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
OC3: ข้อมูลเชิงสถิติเรื ่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
OC4: ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
OC5: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีสว่นร่วม 
OC6: การประเมินความเสี ่ยงการทุจริต
ประจำปี 

R : Regulate 3. กำกับ ติดตามการดำเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
ศรป.

เพ ื ่อให ้การข ับเคล ื ่อนการ
ดำเนินงานคุณธรรมและความ
โ ป ร ่ ง ใ ส ม ี ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ าพ 
สามารถลดช่องว่างต่างๆได้ 
เ น ื ่ อ งจากงานด ั งกล ่ าวมี
ห ล ั ก เ ก ณฑ ์ ร า ยละ เ อ ี ย ด 
ร ะ เ บ ี ย บ ท ี ่ เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง
ค ่ อ น ข ้ า ง ม า ก แ ล ะ ม ี ก า ร
ปรับปรุงใหม ่

A : Advocate 4. สนับสนุนการเข้าถึงความรู้
และเทคโนโลยี

เพ ื ่อให ้ผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเสีย
ภายในสามารถเข้าถึงข ้อมูล
ความรู้ได้ง่ายขึ้น 
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แผนการขบัเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.1 ระดบัความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 5 เดือนแรก 

หน่วยงาน  ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  

มาตรการ/แนวทาง แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 

ตัวชี้วดั/เป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผลลัพธ ์
เชิงประมาณ 

ผลลัพธ ์
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
ต.ค.-ธ.ค. 65 

ไตรมาส 2 
ม.ค.-มี.ค. 66 

*ไตรมาส 3
เม.ย.-มิ.ย. 66

*ไตรมาส 4
ก.ค.-ก.ย. 66

1. เสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใส ใน
การประชุม
ประจำเดือน ศรป.

1.1 ประชุมหารือผู้เก่ียวข้อง
เพื่อทบทวนสถานการณ์การ
ดำเนินงานคุณธรรมและความ
โปร่งใสของ ศรป. 

1 คร้ัง - คณะทำงาน
ขับเคลื่อนชมรม
จริยธรรม ศรป. 

- 23 พ.ย.65 - - - 

1.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามแบบวัดการเปดิเผยข้อมูล
สาธารณะบนเว็บไซตห์น่วยงาน 
(Open Data Integrity and 
Transparency – OIT) 

1 ดา้น - คณะทำงาน
ขับเคลื่อนชมรม
จริยธรรม ศรป. 

- พ.ย.-ธ.ค.65 ม.ค.-ก.พ.66 - - 

2. สง่เสริมเพื่อ
ยกระดับการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี
ภายใน

2.1 ชี้แจง/สื่อสารแก่ SH เพื่อ
ทำความเข้าใจแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and 
Transparency Assessment : 
IIT) 

1 คร้ัง ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ภายในมี

ความเขา้ใจ
แบบวดัการ

รับรู้ IIT 

คณะทำงาน
ขับเคลื่อนชมรม
จริยธรรม ศรป. 

- - ม.ค.-ก.พ.66 - - 
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ฟิลด์ ความต้องการ
 ช่ือองค์กร / ช่ือ-นามสกุล ต้องการ

 เบอร์โทรศัพท์

 อีเมล์

 ช่องทางการติดต่ออ่ืน ๆ

 ประเภทการติดต่อ ต้องการ

ช่ือหน่วยงาน *  ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ส านักความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมควบคุมโรค
คุณวัฒนา มะสังหลง

0 2590 3832 หรือ 3836 line งานหลักของหน่วยงาน

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
คุณดวงกมล

0 203 5000 ต่อ 53108 duangkamolpitakvong@gmail.com งานหลักของหน่วยงาน

ช่ือองค์กร/ช่ือ - นามสกุล *
(ไม่ใส่ค าน าหน้า)

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ ประเภทการติดต่อ *

ท าเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน..ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ.........................................

 ส าหรับระบุเบอร์โทรศัพท์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

 ส าหรับระบุอีเมล์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

 ส าหรับระบุช่องทางการติดต่ออ่ืนๆของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

 ส าหรับระบุประเภทการติดต่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

กรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ 
อีเมล์ หรือช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ

 อย่างใดอย่างหน่ึง

ค าช้ีแจง

อธิบายฟิลด์ส าหรับกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ค าอธิบาย

       โปรดใส่ข้อมูลบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนท่ีมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงาน 
ต้ังแต่เร่ิมปีงบประมาณจนถึงวันท่ีส่งข้อมูล ท้ังงานหลักของหน่วยงาน งานจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และงานสนับสนุนอ่ืน ๆ 

       ท้ังน้ี ให้ใส่ข้อมูลท้ังหมดเท่าท่ีมีและท่ีหน่วยงานสามารถให้ข้อมูลได้ โดยข้อมูลน้ีจะไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะและใช้เพ่ือ
การเก็บข้อมูลส าหรับการประเมิน ITA เท่าน้ัน

 ส าหรับระบุช่ือองค์กรและช่ือนามสกุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

1
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ช่ือองค์กร/ช่ือ - นามสกุล *
(ไม่ใส่ค าน าหน้า)

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ ประเภทการติดต่อ *

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
คุณชัชสรญย์ เลิศเกียรติวงศ์

0 203 5000 ต่อ 42408 งานหลักของหน่วยงาน

ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและ
บริหารความรู้ ส านักงาน ก.พ. คุณ
นิรมล ปล่ังพงษ์พันธ์

0 2547 1462 niramol@ocsc.go.th งานหลักของหน่วยงาน

กองการต่างประเทศ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
คุณฝน

0 2590 1683 ghdcb2021@gmail.com; งานหลักของหน่วยงาน

กองการต่างประเทศ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
คุณมยุรี

1 2590 1362 m_winothai@hotmail.com  line งานหลักของหน่วยงาน

กองการเจ้าหน้าท่ี กรมอนามัย     คุณ
ขนิษฐา

0 2590 4124 khanittha.v@anamai.mail.go.th line งานหลักของหน่วยงาน

สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ 
คุณอวยพร

0 2619 5500 ต่อ 126 Uayporn@ftpi.or.th; งานหลักของหน่วยงาน

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ดร. รวิวรรณ บุพพัณหสมัย

0905670179 Rawiwan.B@chula.ac.th line งานหลักของหน่วยงาน

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร. จุฬาภรณ์กองแก้ว

0945696336 chulaporn.k@chula.ac.th line งานหลักของหน่วยงาน

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.รนนท์ รุ่งนภาเวทย์

081-1498-5757 aek_rung@yahoo.co.uk line งานหลักของหน่วยงาน

กลุ่มยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ

2
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ช่ือองค์กร/ช่ือ - นามสกุล *
(ไม่ใส่ค าน าหน้า)

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ ประเภทการติดต่อ *

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
คุณฐิติภรณ ตวงรัตนานนท์

08 5661 5136 Titiporn@ihpp.thaigov.net งานหลักของหน่วยงาน

ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
คุณกรกมล ปรปักษ์ขาม

08 5937 8989 kornkamol.pora@gmail.com งานหลักของหน่วยงาน

ส านักโภชนาการ กรมอนามัย
คุณนาตยา อังคนาวิน

0 2590 4336 narttaya.u@anamai.mail.go.th line งานหลักของหน่วยงาน

ส านักทันตสาธารณสุข
คุณวรมน อัครสุต

0 2590 4213 voramon.a@anamai.mail.go.th line งานหลักของหน่วยงาน

ส านักอนามัยการเจริญพันธ์ุ 
คุณกิรณา เทวอักษร

0 2590 4779 doh.kirana@gmail.com งานหลักของหน่วยงาน

ส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย
คุณฐานิฉัตร เขียวเกษม

0 2590 4504 thanichat.k@gmail.com งานหลักของหน่วยงาน

กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
คุณชลพันธ์ ปิยถาวรอนันต์

08 9747 8086 chonlaphan.p@anamai.mail.go.th line งานหลักของหน่วยงาน

ส านักอนามัยส่ิงแวดล้อม 
คุณนวรัตน์ อภิชัยนันท์

0 2590 4461 nawarat.t@anamai.mail.go.th line งานหลักของหน่วยงาน

ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า 
คุณผุสดี ประสิทธ์ิสมบัติ

0 2590 4180 pusadee.p@anamai.mail.go.th line งานหลักของหน่วยงาน

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
คุณวรวรรณ พงษ์ประเสริฐ

0 2590 4484 worrawan.ph@gmail.com งานหลักของหน่วยงาน

กองแผนงาน กรมอนามัย
คุณนาฎอนงค์ เจริญสันติสุข

0 2590 4283 nardanongc@hotmail.com line งานหลักของหน่วยงาน

กองการต่างประเทศ สป. สธ.
คุณบรรลุ ศุภอักษร

0 2590 1370 bebiebanlu@hotmail.com line งานหลักของหน่วยงาน
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ช่ือองค์กร/ช่ือ - นามสกุล *
(ไม่ใส่ค าน าหน้า)

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ ประเภทการติดต่อ *

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

กองการต่างประเทศ สป. สธ.
คุณมยุรี วิโนทัย

0 2590 1367 m_winothai@hotmail.com line งานหลักของหน่วยงาน

องค์การอนามัยโลกประจ าประเทศไทย
คุณธีราณี เตชะศรีวิเชียร

0 2547 0113 techasrivichient@who.int งานหลักของหน่วยงาน

องค์การอนามัยโลกประจ าประเทศไทย
คุณสุชีรา บรรลือศิลป์

08 4751 3587 bunluesins@who.int งานหลักของหน่วยงาน

องค์การ UNICEF ประเทศไทย
คุณศิริรัตน์ ชุณศาสตร์

08 1846 8291 schunnasart@unicef.org งานหลักของหน่วยงาน

UNFPA ประเทศไทย
คุณปัญวรรณ ศุภศรี

0  687 0138 suphasri@unfpa.org งานหลักของหน่วยงาน

ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหว่างประเทศ (IHPP)

ทันตแพทย์หญิงกนิษฐา บุญธรรมเจริญ

025902383 kanitta@ihpp.thaigov.net งานหลักของหน่วยงาน

กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
นางสาวธาริณี พังจุนันท์

025903987 sendtokob@gmail.com งานหลักของหน่วยงาน

ส านักงานคณะกรรมการควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค

นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ สุวรรณฤกษ์

draw_thedream@hotmail.com งานหลักของหน่วยงาน

กองงานคณะกรรมการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค

นางสาวพินาลิน เพ็ญทอง

pinalin.penthong@hotmail.com งานหลักของหน่วยงาน
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ช่ือองค์กร/ช่ือ - นามสกุล *
(ไม่ใส่ค าน าหน้า)

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ ประเภทการติดต่อ *

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

 กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุม
โรค

ดร. ปัญณ์ จันทร์พาณิชย์

khajohn.j@gmail.com งานหลักของหน่วยงาน

กองโรคจากการประกอบอาชีพและ
ส่ิงแวดล้อม กรมควบคุมโรค
ดร. ธนะวรรธน์ รัตนวิทูรย์

thanawat.envocc@gmail.com งานหลักของหน่วยงาน

ส านักวิชาการสุขภาพจิต 
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กรมสุขภาพจิต

นางสาวศิวกานต์ สัมโมทย์

025908031 dmh.imhc3@gmail.com งานหลักของหน่วยงาน

สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช
ญาณสังวรเพ่ือผู้สูงอายุ กรมการแพทย์

นางสาวปิยะนุช ชัยสวัสด์ิ

025906210-12 ต่อ 822 piyanut.igm@hotmail.com งานหลักของหน่วยงาน

สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช
ญาณสังวรเพ่ือผู้สูงอายุ กรมการแพทย์

ดร.อภิวรรณ ณัฐมนวรกุล

02 590 6211-13 ต่อ 820 Apiwan1@gmail.com งานหลักของหน่วยงาน

ส านักเลขาธิการอาเซียน
Alautiah M. Rahmunanda

+6281360355904 a.rahmunanda@asean.org งานหลักของหน่วยงาน

นายนพรัตน์ นาคนพคุณ 0-2453-1741 FAX 02-4531745 งานจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

กุลทิชา กล่ินช้าง 081-3151095 FAX 02-5951391 งานจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

นางสาวจินดา ไพรงามเนตร 0-2590-4050 งานจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

บริษัท พรีซิช่ัน เพียวริไฟเออร์ จ ากัด 02-8896591 งานจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

งานอ านวยการ
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แบบรายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคณุธรรมและความโปร่งใส 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 5 เดือนแรก 

หน่วยงาน  ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  

มาตรการ/
แนวทาง 

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วดั/เป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ 
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธ ์
เชิง

ประมาณ 
ผลลัพธ ์

เชิง
คุณภาพ 

ไตร
มาส 
1 

ต.ค.-
ธ.ค. 
65 

ไตร
มาส 
2 

ม.ค.-
มี.ค. 
66 

ไตร
มาส 
3 

เม.ย.-
มิ.ย. 
66 

ไตร
มาส 
4 

ก.ค.-
ก.ย. 
66 

1. 
เสริมสร้าง
การมีส่วน
ร่วมในการ
ดำเนินงาน
คุณธรรม
และความ
โปร่งใส ใน
การประชุม
ประจำเดือน 
ศรป. 

1.1 ประชุม
หารือ
ผู้เก่ียวข้องเพื่อ
ทบทวน
สถานการณ์
การดำเนินงาน
คุณธรรมและ
ความโปรง่ใส
ของ ศรป. 

1 คร้ัง - คณะทำงาน
ขับเคลื่อน

ชมรม
จริยธรรม 

ศรป. 

- 23 
พ.ย.
65 

- - -  ดำเนินการแล้ว

ได้ประชุมหารือผู้เก่ียวข้องเพื่อทบทวนสถานการณ์การดำเนินงานคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ ศรป.เม่ือวันที่ 23พ.ย. 65 และได้จัดทำสรุปรายงานการประชุม
ฯ พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ฯ เรียบร้อยแล้ว ดู
รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ศรป. ตัวชี้วัดที่ 2.1  
URL: https://cic.anamai.moph.go.th/web-
upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/2_1/2.1_1.1.pdf 

1.2 ขับเคลื่อน
การดำเนินงาน
ตามแบบวัด

1 ดา้น - คณะทำงาน
ขับเคลื่อน

ชมรม

- พ.ย.-
ธ.ค.
65 

ม.ค.-
ก.พ.
66 

- - อยู่ระหว่างดำเนินการ 
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มาตรการ/
แนวทาง 

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วดั/เป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ 
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธ ์
เชิง

ประมาณ 
ผลลัพธ ์

เชิง
คุณภาพ 

ไตร
มาส 
1 

ต.ค.-
ธ.ค. 
65 

ไตร
มาส 
2 

ม.ค.-
มี.ค. 
66 

ไตร
มาส 
3 

เม.ย.-
มิ.ย. 
66 

ไตร
มาส 
4 

ก.ค.-
ก.ย. 
66 

การเปิดเผย
ข้อมูล
สาธารณะบน
เว็บไซต์
หน่วยงาน 
(Open Data 
Integrity and 
Transparency 
– OIT)

จริยธรรม 
ศรป. 

2. สง่เสริม
เพื่อ
ยกระดับ
การรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ภายใน

2.1 ช ี ้ แ จ ง /
สื ่อสารแก่ SH 
เพ ื ่ อทำความ
เข ้าใจแบบวัด
การรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ภ า ย ใ น 

1 คร้ัง ผู้มีส่วน
ได้ส่วน
เสีย

ภายในมี
ความ
เข้าใจ

แบบวดั

คณะทำงาน
ขับเคลื่อน

ชมรม
จริยธรรม 

ศรป. 

- - ม.ค.-
ก.พ.
66 

- - อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมการชี้แจง 
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มาตรการ/
แนวทาง 

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วดั/เป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ 
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธ ์
เชิง

ประมาณ 
ผลลัพธ ์

เชิง
คุณภาพ 

ไตร
มาส 
1 

ต.ค.-
ธ.ค. 
65 

ไตร
มาส 
2 

ม.ค.-
มี.ค. 
66 

ไตร
มาส 
3 

เม.ย.-
มิ.ย. 
66 

ไตร
มาส 
4 

ก.ค.-
ก.ย. 
66 

(Internal 
Integrity and 
Transparency 
Assessment : 
IIT) 

การรับรู้ 
IIT 

3. กำกับ
ติดตามการ
ดำเนินงาน
คุณธรรม
และความ
โปร่งใสของ
ศรป.

3.1 จดัทำ
แผนการ
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน
ตัวชี้วดัที่ 2.1 

1 ฉบับ - คณะทำงาน
ขับเคลื่อน

ชมรม
จริยธรรม 

ศรป. 

- พ.ย. 
65 

- - -  ดำเนินการแล้ว
ได้จัดทำแผนการขับเคลื่อนเรียบร้อยแล้ว
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ศรป. ตัวชี้วัดที่ 2.1
https://cic.anamai.moph.go.th/web-
upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/2_1/2.1_2.2.pdf 

3.2 รายงาน
ความก้าวหน้า 
การดำเนินงาน
ในการประชุม

4 คร้ัง - คณะทำงาน
ขับเคลื่อน

ชมรม
จริยธรรม 

ศรป. 

- พ.ย.-
ธ.ค.
65 

ม.ค.-
ก.พ.
66 

- -  ดำเนินการแล้ว ครั้งที่ 1
ได้รายงานความก้าวหน้าในการประชุม ศรป. เม่ือวันที่ 25 พ.ย. 65 ดูรายละเอียด
ได้ที่เว็บไซต์ ศรป. https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting66
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มาตรการ/
แนวทาง 

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วดั/เป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ 
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธ ์
เชิง

ประมาณ 
ผลลัพธ ์

เชิง
คุณภาพ 

ไตร
มาส 
1 

ต.ค.-
ธ.ค. 
65 

ไตร
มาส 
2 

ม.ค.-
มี.ค. 
66 

ไตร
มาส 
3 

เม.ย.-
มิ.ย. 
66 

ไตร
มาส 
4 

ก.ค.-
ก.ย. 
66 

ประจำเดือน
ของ ศรป. 

3.3 รายงานผล
การดำเนินงาน
ตัวชี้วดัฯ ใน
ระบบ DOC 
ทุกเดือน 

4 คร้ัง - คณะทำงาน
ขับเคลื่อน

ชมรม
จริยธรรม 

ศรป. 

- พ.ย.-
ธ.ค.
65 

ม.ค.-
ก.พ.
66 

- -  ดำเนินการแล้ว ครั้งที่ 1
ได้รายงานผลการดำเนินงานของเดือนพ.ย. 65 ในระบบ DOC เรียบร้อยแล้ว

3 . 5 จ ั ด ท ำ
แผนปฏิบัติการ
การป้องกันการ
ท ุ จ ร ิ ต แ ล ะ
เ ส ร ิ ม ส ร ้ า ง
ค ุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม ศูนย์
ค ว า ม ร ่ ว ม มื อ

1 ฉบับ - คณะทำงาน
ขับเคลื่อน

ชมรม
จริยธรรม 

ศรป. 

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 
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มาตรการ/
แนวทาง 

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วดั/เป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ 
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธ ์
เชิง

ประมาณ 
ผลลัพธ ์

เชิง
คุณภาพ 

ไตร
มาส 
1 

ต.ค.-
ธ.ค. 
65 

ไตร
มาส 
2 

ม.ค.-
มี.ค. 
66 

ไตร
มาส 
3 

เม.ย.-
มิ.ย. 
66 

ไตร
มาส 
4 

ก.ค.-
ก.ย. 
66 

ระหว่างประเทศ 
ป ี งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

4. สนับสนุน
การเข้าถงึ
ความรู้และ
เทคโนโลยี

4.1 สื่อสารและ
เผยแพร่ข้อมูล
ค ว า ม ร ู ้ บ น
เว็บไซต์ ศรป. 
และช ่ อ งทาง
อ่ืนๆ  

2 เร่ือง - คณะทำงาน
ขับเคลื่อน

ชมรม
จริยธรรม 

ศรป. 

- ธ.ค. 
65 

ก.พ.
66 

- - อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 

ผู้รายงาน ชื่อ นางจารุมน บญุสงิห์  ตำแหน่ง นักวิเทศสมัพันธ์ชำนาญการพิเศษ    โทร 0 2590 4288  E-mail : jboonsing@gmail.com 
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ตัวช้ีวัดท่ี 2.2: ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู (Knowledge Management : KM) 
และการขับเคล่ือนการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization : LO) 

ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย 
------------------------------------------ 

Assessment 
1. ผลการวิเคราะหสถานการณของตัวช้ีวัด และความรูท่ีนํามาใชประกอบการวิเคราะห

ผลผลติผลลัพธระดับ Le (Level) ของผลการดําเนินการในปจจุบัน
1.1 สรุปผลการวิเคราะหการจัดการความรูของหนวยงานเพ่ือหา GAP และการวิเคราะหขอมูล

ความรูท่ีสําคัญ ท่ีจําเปนตอภารกิจหนวยงาน 

• บริบทของหนวยงาน
ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (ศรป.) เดิมเปนกลุมวิเทศสัมพันธ สังกัดกองแผนงาน ตอมาในป 2559

ไดยกระดับปรับบทบาทภารกิจและไดรับการจัดตั้งเปนหนวยงานภายในสังกัดกรมอนามัย โดยทําหนาท่ีเปนหนวย
ประสานการดําเนินงาน และอํานวยการดานตางประเทศของกรมอนามัยกับองคกรท่ีเก่ียวของท้ังในและ
ตางประเทศ มีวิสัยทัศน “เปนศูนยกลางการบริหารความรวมมือดานตางประเทศในการขับเคลื่อนงานสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมใหเปนท่ียอมรับในเวทีสุขภาพโลก”  

ศรป. มีบุคลากร ประกอบดวยขาราชการ พนักงานราชการ และจางเหมาบริการ จํานวน 13 คน ตําแหนง 
นักวิเทศสัมพันธ นักวิชาการสาธารณสุข เจาพนักงานการเงินและบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร นักวิเคราะห
นโยบายและแผน นักจัดการท่ัวไป นักวิชาการพัสดุ และพนักงานขับรถยนต โดยมีพันธกิจ ดังนี้  

1. จัดทํานโยบาย แผนความรวมมือ และงบประมาณดานตางประเทศ พรอมบูรณาการ และขับเคลื่อน
สูการปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

2. วิเคราะหติดตามสถาการณการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของกรมอนามัย องคกรระหวาง
ประเทศ และต่ํางประเทศเพ่ือจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย ทาทีแนวทางการดําเนินงาน และรูปแบบความรวมมือ
ระหวางประเทศดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 

3. จัดทําขอมูลสารสนเทศการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม และใหบริการทางดานขอมูล
สารสนเทศแกหนวยงานภายในกรม กระทรวง และผูท่ีเก่ียวของ 

4. จัดเตรียมประเด็นเนื้อหาวิชาการและเสนอประเด็นดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมสําหรับ
การประชุมนานาชาติ 

5. ดําเนินงานเรื่องการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนานําเสนอผลงานการเปนวิทยากร
ณ ตางประเทศของขาราชการกรมอนามัย 

6. ประสานภารกิจการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมใหเกิดความรวมมือและการเสริมสราง
ความสัมพันธท่ีดีระหวางประเทศ 

7. สนับสนุนและใหความรวมมือในการจัดประชุม/ประชุมนานาชาติดานสงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม 

8. ปฏิบัติการรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรืองานท่ีไดรับมอบหมาย

• การจัดการความรูกับศรป.

เอกสารแนบ  3
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ศรป. จัดการความรูดวยจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาคน พัฒนางาน และสงผลใหเกิดการพัฒนาองคกร โดยเปน
การรวบรวม จัดเก็บ แบงปนความรู ซ่ึงเปนความรูท่ีชัดแจง Explicit Knowledge และนําไปจัดหมวดหมู อีกท้ัง
เผยแพรบนเว็บไซตของศรป. URL: https://cic.anamai.moph.go.th/th/dmkm64  

ศรป. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงานผานการประชุมของศรป. โดยการทํา Before Action 
Review (BAR) เพ่ือใหเพ่ือนรวมงานไดรับทราบและเตรียมความพรอมกับหนาท่ีรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายกอน 
การจัดประชุม รวมถึงการ After Action Review (AAR) ท่ีรวมกันทบทวนปญหาอุปสรรคและวิธี ท่ีไดแกไข 
อีกท้ังเปนโอกาสในการพัฒนาสําหรับการจัดประชุมในครั้งตอไป  

สําหรับงานตามภารกิจ แตละกลุมงานมี SOP ของกระบวนงานท่ีสําคัญ เพ่ือเปนเครื่องมือสําหรับเจา 
ของงาน สําหรับผูท่ีทําหนาท่ีแทน และสําหรับผูรับบริการใหเกิดความเขาใจในกระบวนการดําเนินงานของงาน
นั้นๆ เชน กระบวนงานการอนุมัติเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว (งบรายจายอ่ืน)  มีการจัดทําคูมือการลา
ศึกษา ฝกอบรม ดูงานและปฏิบัติงานวิจัย ณ ตางประเทศ การรวบรวมขอมูลดานตางประเทศจากแหลงตางๆ และ
มีการจัดหมวดหมูของขอมูลกอนนําข้ึนเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน  

ในป 2565 ท่ีผานมา ศรป.ไดจัดการความรู จนเกิดเปนกระบวนการท่ีไดรับการปรับปรุงใหม โดยเริ่มตน
จากการท่ีพบเจอประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการทํางานประจํา (Routine) คือข้ันตอนการขออนุมัติไปศึกษา 
ฝกอบรม ดูงาน ณ ตางประเทศ ซ่ึงพบวา ข้ันตอนนี้จะตองเก่ียวของกับระเบียบตางๆ ท่ีมีการปรับปรุงใหม 
และมีหลายข้ันตอน หากดําเนินการตามข้ันตอนเดิม ผูรับบริการอาจจะเดินทางไดไมทันตามกําหนด นอกจากนี้
พบวา เจาหนาท่ีเปนผูรับผิดชอบใหม ไมมีประสบการณ จึงไดศึกษาทบทวนกระบวนงานในข้ันตอนการขออนุมัติให
สั้น กระชับและเขาใจงาย (Lean) ซ่ึงไมเพียงจะเปนประโยชนตอผูรับบริการ แตยังเปนประโยชนตอเจาหนาท่ี 
ท่ีรับผิดชอบงาน เพราะเปนโอกาสในการไดเรียนรูและทบทวนงานท่ีรับผิดชอบอีกดวย  
URL: https://cic.anamai.moph.go.th/th/cic-ebook/3777#wow-book/  

นอกจากนี้ เม่ือทบทวนในระดับกรมฯ กรมอนามัยมีวัฒนธรรมองคกร HEALTH ท่ีใหความสําคัญในการ
เรียนรู คือ L = Learning (เรียนรูรวมกัน) หมายความถึงการท่ีจะพัฒนาบุคลากรใหเปน “ผูเชี่ยวชาญ” (Expert) 
ไดนั้น พวกเราจําเปนจะตองใชกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management) ท่ีมีการรวบรวมคนควา
องคความรู จัดทําคลังความรู และสรางกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันดวยรูปแบบตางๆ อยางตอเนื่อง รวมท้ัง
เนนการสกัดความรูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ใหเปนความรูชัดแจงท่ีจับตองได (Explicit Knowledge) 
ท่ีองคการสามารถนําไปพัฒนางานและขยายสูบุคลากรรุนหลังไดอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาเปนองคกร
แหงการเรียนรู (Learning Organization) ไดในอนาคต 

จากการทบทวนการจัดการความรูของศรป. ขางตน พบวา เปนการจัดการความรูในงานประจํา แตยังไมมี
การจัดการความรูจากภารกิจท่ีไดรับมอบหมายพิเศษ ซ่ึงจะตองใชทักษะความรูความสามารถของแตละบุคคลใน
การแกไขปญหาเฉพาะหนา หรือบริหารจัดการภารกิจนั้นๆใหลุลวงไปดวยดี เปนความรูหรือประสบการณท่ีสําคัญ 
เปน Tacit Knowledge ท่ีควรจะตองบันทึก ถอดบทเรียนประสบการณจากการดําเนินงานและจัดเก็บใหเปน
ระบบหมวดหมูและจัดทําเปนคูมือ เพ่ือสามารถนําไปเผยแพรและใชในโอกาสตอไปได หากไมมีการจัดการความรู 
จะทําใหความรูหรือประสบการณนั้นๆ เลือนหายไป สอดคลองกับวัฒนธรรมองคกรกรมอนามัยเรื่อง Learning 
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ท่ีจะพัฒนาบุคลากรใหเปน “ผูเชี่ยวชาญ” (Expert) โดยใชกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management) 
เนนการสกัดความรูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge)   

สําหรับภารกิจท่ี ศรป. ไดรับมอบหมายเพ่ิมเติม 2 ภารกิจ คือ 1) การจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารคํ่า Gala 
Dinner สําหรับรัฐมนตรีสาธารณสุขของประเทศสมาชิกกลุมเอเปคในการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุข APEC HLM 
ครั้งท่ี 12 และ 2) ภารกิจการเปนหนวยประสานงานและอํานวยความสะดวกใหกับผูเขารวมประชุมวิชาการ
วางแผนครอบครัวนานาชาติ ท้ัง 2 เรื่องเปนภารกิจท่ีเปนประสบการณใหมมี tacit knowledge ท่ีควรบันทึกสรุป
เปนบทเรียน เชน ท้ังชวงกอนเริ่มภารกิจ ระหวางการปฏิบัติงานและภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ จากการดําเนินงาน
ท้ัง 2 ภารกิจทําใหพบวาไดเกิดบทเรียนจากการทํางานใหม ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคล tacit knowledge และ explicit 
knowledge ท่ีตองแสวงหาเพ่ิมเติม ตลอดจนการมีสวนรวมของทุกกลุมงานในศรป. และการรวมดําเนินงานกับ
หนวยงานและบุคลากรของหนวยงานอ่ืนๆ ท้ังในและตางประเทศ จึงเห็นควรท่ีจะนํามาจัดการความรู  
ถอดบทเรียนจากการดําเนินงานและบันทึกไวเพ่ือพัฒนาบทบาทภารกิจของหนวยงานใหเปนมืออาชีพ จัดทําเปน
คู มือเพ่ือรองรับการทําหนา ท่ีผูประสานงานและอํานวยความสะดวกดานตางประเทศท่ีจะเพ่ิมมากข้ึน 
ในอนาคต ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดจึงไดประชุมหารือบุคลากรในศรป.เม่ือวันท่ี 25 พ.ย.65 เพ่ือรวมกันกําหนด 
ประเด็นและนํามาจัดการความรู โดยสรุปไดแก เรื่อง “ภารกิจประสานงานและอํานวยความสะดวกแกชาว
ตางประเทศ” โดยศรป.ไดกําหนดประเด็นเพ่ือจะนํามาจัดการความรูของหนวยงาน จึงนํา SWOT มาเปนเครื่องมือ
ในการวิเคราะหเพ่ือหา Gap และกําหนดมาตรการรวมถึงจัดทําแผนการขับเคลื่อน ดังนี้ 
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จากการวิเคราะห SWOT พบวา ประเด็นจุดออน(Weakness) คือ องคความรูภารกิจประสานงานและ
อํานวยความสะดวกแกชาวตางประเทศยังกระจัดกระจายไมไดจัดเก็บ และ ยังไมมีคูมือภารกิจประสานงานและ
อํานวยความสะดวกแกชาวตางประเทศ ซ่ึงศรป.จะตองดําเนินการจัดเก็บความรูใหเปนระบบและจัดทําเปนคูมือ 
จึงจําเปนตองใชความรูในดานตางๆ เพ่ือดําเนินการใหบรรลุเปาหมายการขับเคลื่อนการดําเนินงานและจําเปนตอ
ภารกิจของ ศรป.  

1.2 รายการขอมูล ความรูท่ีนํามาใชในการวิเคราะหเพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
การจัดการความรูของหนวยงาน, ขอมูล ความรูท่ีสําคัญ และท่ีจําเปนตอภารกิจหนวยงาน 

 ในการวิเคราะหสถานการณการจัดการความรูของหนวยงาน ไดนําความรูตางๆ เปนองคประกอบในการ
วิเคราะห สามารถสรุปดังตารางทายนี้ 

สO: โอกาส 
• ผูบริหารใหความสําคญัในการใหบุคลากร

เผยแพรองคความรูและแลกเปลีย่นเรียนรู
ในหนวยงาน

• มีชองทางการเผยแพรองคความรู เชน
เว็บไซตหนวยงาน ประชาสัมพันธผาน
การประชุมคณะกรรมการตางประเทศ

W: จุดออน 
• องคความรูภารกิจประสานงานและอํานวย

ความสะดวกแกชาวตางประเทศยงักระจัด
กระจายไมไดจดัเก็บ

• ยังไมมีคูมือภารกิจประสานงานและอํานวย
ความสะดวกแกชาวตางประเทศระม

• ความรูเรื่องระเบียบตางๆในการเดนิทางไป
ตางประเทศยังเขาใจไมชัดเจนด

• ความรูเรื่องการจัดการความรูยังมนีอย

S: จุดแข็ง 
• บุคลากรมุงมั่นดําเนินการตามภารกิจและมี

ประสบการณพรอมท่ีจะ Tacit Knowledge
• มีขอมูล explicit knowledge

• มีการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบ online และ
offline

• มีภาคีเครือขายท่ีเขมแข็ง

T: อุปสรรค 
• บุคลากรมีจํานวนนอย แตมภีาระ

งานเทียบเทาสํานักอ่ืน ๆ
• งบประมาณจํากัด
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รายการขอมูล ความรูท่ีนํามาใชในการวิเคราะหเพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคล่ือนการดําเนินงานการ
จัดการความรูของหนวยงาน 

รายการขอมูลความรู รายละเอียด 
1. ความรูเรื่องการจัดการความรู กระบวนการจัดการ 7 ข้ันตอน เพ่ือชวยใหความรูท่ี

กระจัดกระจายถูกจัดเก็บอยางเปนระบบและเปน
หมวดหมู 

2. ความรูเรื่องการถอดบทเรียน ศึกษาเพ่ือเปนเครื่องมือในการถอดบทเรียนจาก
ประสบการณการทํางานท่ีเปน tacit knowledge 

3. ความรูเรื่องการวิเคราะห SWOT เปนเครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอกภายใน จุดแข็งจุดออน โอกาสและภัย
คุกคาม เพ่ือสํารวจอุปสรรคและสรางโอกาสและ
แนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู 

4. ความรูเรื่ององคกรแหงการเรียนรู (Learning
Organization)

เปนเครื่องมือท่ีเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
องคกรใหเกิดการเรียนรูท่ัวท้ังองคกร 

 เม่ือไดทบทวนสถานการณการจัดการความรูแลวพบวามีความรูท่ียังคงมีความจําเปนตอบุคลากรในการ
ปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจของหนวยงาน ดังตารางทายนี้ 

ขอมูล ความรูท่ีสําคัญ และท่ีจําเปนตอภารกิจหนวยงาน 
ภารกิจศรป. ความรูท่ีสําคัญ/จําเปนตอภารกิจศรป. 

1. งานวิเทศสัมพันธ
1. ระเบียบการเดินทางไปตางประเทศ
2. ระเบียบการลาไปตางประเทศ
3. รูปแบบหนังสือราชการ หนังสือรับรอง
ภาษาอังกฤษ
4. การจัดทําขอตกลงตางๆเชน MOU, MOA
5. ความรูทักษะในการหาขอมูลตางๆบน google
6.ความรูทักษะการเจรจาตอรอง

กลุมอํานวยการ 
1.ความรูระเบียบตางๆท้ังดานการเงิน การพัสดุ
บุคลากร

กลุมยุทธศาสตรและประสานความรวมมือ 
1. ความรูเรื่องยุทธศาสตรสุขภาพโลก
2. ความรูเรื่องการบริหารแผนงานท้ังงบดําเนินงาน
และงบรายจายอ่ืนฯ
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ขอมูล ความรูท่ีสําคัญ และท่ีจําเปนตอภารกิจหนวยงาน 
ภารกิจศรป. ความรูท่ีสําคัญ/จําเปนตอภารกิจศรป. 

4. การจัดทําขอตกลงตางๆเชน MOU, MOA
5. ความรูทักษะในการหาขอมูลตางๆบน google
6. ความรูทักษะการเจรจาตอรอง

ภารกิจสนับสนุนท่ีไดรับมอบหมาย 
1. การจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารคํ่า (Gala Dinner) 1.ความรูเรื่องพิธีการจัดงานเลี้ยงตอนรับ

2. ความรูเรื่องระเบียบการเบิกคาใชจาย
2. การประสานงานและอํานวยความสะดวกชาว
ตางประเทศ

1. ความรูเรื่องพิธีการใหการตอนรับ
2.ความรูเรื่องการทําหนาท่ีเปนเจาหนาท่ี
ประสานงาน (Liaison officer)
3. ความรูเรื่องทักษะการเจรจาตอรอง

1.3 คลังขอมูลวิชาการของหนวยงาน บนหนาเว็บไซตหนวยงาน เพ่ือการบริหารจัดการใหหนวยงาน 
มีความรูสําคัญอยางเปนระบบและพรอมใชงาน โดยแสดงรายการผลงานการจัดการขอมูลและความรูของ
หนวยงานสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน  

ศรป.มีคลังสําหรับจัดเก็บขอมูลบนเว็บไซตของศรป. เมนู Data Management /Knowledge 
Management ซ่ึงจะเปนท่ีรวบรวมขอมูลความรูของบุคลากร (link) 

2. การกําหนดมาตรการขับเคล่ือนดําเนินงานวิชาการ พรอมแผนขับเคล่ือนการดําเนนิงานวิชาการของ
หนวยงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู แผนดําเนนิการสราง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ /นวัตกรรมท่ีสําคัญ
และจําเปนตอภารกิจหนวยงาน
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มาตรการแนวทาง/แผนขับเคล่ือนการดําเนินงานจัดการความรู ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 
โดยนํากลยุทธ PIRAB เปนกรอบแนวทางในการกําหนด 

รอบ 5 เดือนแรก ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
PIRAB มาตรการ/แนวทาง กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

P : Partner 1. เสริมสรางการมสีวนรวมในการ
ดําเนินงานจัดการความรู

1.ประชุมหารือผูเก่ียวของในการดาํเนินงาน
จัดการความรูของหนวยงาน

1 ครั้ง 25 พ.ย. 65 กลุมวิเทศสัมพันธ 

B : Build Capacity 2. สงเสรมิและสนับสนุนใหบุคลากร
นําการจัดการความรูมาพัฒนางาน

2. ช้ีแจงทําความเขาใจการดําเนินงานตัวช้ีวัด
ท่ี 2.2

1 ครั้ง 25 พ.ย. 65 กลุมวิเทศสัมพันธ 

R : Regulate 3. กํากับ ติดตามการดําเนินงานการ
จัดการความรู

3.จัดทําแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
จัดการความรู

1 ฉบับ พ.ย.65 กลุมวิเทศสัมพันธ 

4. รายงานความกาวหนาการดําเนินงานใน
การประชุมประจาํเดือนของ ศรป.

4 ครั้ง พ.ย. 65 - ก.พ. 66 กลุมวิเทศสัมพันธ 

5. รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดฯ ใน
ระบบ DOC ทุกเดือน

4 ครั้ง พ.ย. 65 - ก.พ. 66 กลุมวิเทศสัมพันธ 

6. จัดทํารางคูมือภารกิจประสานงานและ
อํานวยความสะดวกแกชาวตางประเทศ”

1 ฉบับ พ.ย. 65 - ก.พ. 66 ทุกกลุมงาน 

A : Advocate 4. สนับสนุนการจัดการขอมูลอยาง
เปนระบบ การเขาถึงความรูและ
เทคโนโลยี

7. พัฒนาปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซตใหเขาถึง
ไดงาย

2 ครั้ง ธ.ค.-ก.พ. 65 ทุกกลุมงาน 
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ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่น ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ 
ตัวชี้วัดที่ 4.19 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 

ของกรมอนามัย รอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1. ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ C (Comparison) การเปรียบเทียบ
ศรป. ได้น ำกลไกและรปูแบบกำรด ำเนินงำน ตลอดจนบทบำทของกรมอนำมัยในควำมร่วมมือระดับทวิภำคีไทย-สปป.

ลำว และควำมร่วมมือระดับภูมภิำคอำเซียน  

ตารางเปรียบเทียบการด าเนินงานความร่วมมือ 2 ระดบั 
ระดับความร่วมมือ นิยาม ประเด็นความร่วมมือ กลไก บทบาทกรมอนามัย 

ควำมร่วมมือทวิภำคี 
ไทย-สปป.ลำว 

กำรด ำเนินงำนควำม
ร่วมมือระหว่ำง 2 
ประเทศ 

ส่งเสริมสุขภำพและ
อนำมัยสิ่งแวดล้อม 

1. แผนปฏิบัติการความ
ร่วมมือไทย-ลาวด้าน
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม (Joint Action
Plan on Health
Promotion and
Environmental Health)
2. Letter of Agreement
3. คณะกรรมกำรควำม
ร่วมมือด้ำนต่ำงประเทศ
4. คณะกรรมกำรบริหำร
และคณะท ำงำนควำม
ร่วมมือไทย-ลำวด้ำน
อนำมัยแม่และเด็ก (เขต
เมืองคู่น ำร่อง)
5. คณะกรรมกำรบริหำร
และคณะท ำงำนควำม
ร่วมมือไทย-ลำว

กรมอนำมัยเป็นประเทศ 
คู่ร่วมมือ โดยมี ศรป. 
ท ำหน้ำที่เป็นหน่วยงำน
ประสำนกลำง(เลขำนุกำร)
เพื่อขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนภำยใต้ MOU , 
Joint Action Plan และมี
หน่วยงำนวิชำกำรและศอ. 
เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบ
ประเด็น 
ควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำร 

 ควำมร่วมมือภูมิภำค
อำเซียน 

กำรด ำเนินงำนควำม
ร่วมมือระหว่ำง
ประเทศไทยกับ
ประเทศสมำชิก
อำเซียน 10 ประเทศ 
อำเซียนมสีถำนะเป็น
องค์กำรระหว่ำง
ประเทศ ในระดับ
ภูมิภำคอย่ำงแท้จริง 
โดยมีหลักกำร 
แนวคิด และกรอบ
กำรท ำงำน ที่ลึกซึ้ง
และชัดเจน 

Cluster 1: Promoting 
healthy lifestyle 
Health Priority 7: 
Promotion of Good 
Nutrition and 
Healthy Diet 

-กฎบัตรอำเซียน
-ด ำเนินงำนในรูปแบบ
Cluster
-คณะกรรมกำรสำธำรณสุข
อำเซียน (ระดับกระทรวง)

-กระทรวง สธ.ได้
มอบหมำยให้กรม เป็น
Cluster Coordinator:
Cluster 1
- (ศรป.) ในฐำนะฝ่ำย
เลขำนุกำรคณะท ำงำน

จำกตำรำงเปรียบเทียบกำรด ำเนินงำนควำมร่วมมือข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำ ควำมร่วมมือทวิภำคี เป็นกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
ประเทศที่ขึ้นอยู่กับประเด็นที่ทั้งสองฝ่ำยสนใจและเสนอท ำควำมตกลงว่ำจะด ำเนินงำนร่วมกันในแต่ละรูปแบบภำยใต้กรอบ MOU 
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 ส่วนควำมร่วมมือระดับภูมิภำคอำเซียน เป็นควำมร่วมมือที่อยู่ภำยใต้ข้อตกลงของอำเซียน ประเทศสมำชิกต้อง
ด ำเนินงำนขับเคลื่อนประเด็นที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรประชุมวำระต่ำงๆที่ก ำหนด 

2. ความร่วมมือทั้ง 2 ระดับ เป็นการด าเนินงานความร่วมมือในลักษณะงานวิชาการ การประสานงาน มิใช่ข้อมูลที่
แสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง จึงท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์หาแนวโน้ม Trend ได้

3.ผลผลิตผลลัพธ์ระดับ Le (Level) ของผลการด าเนินงานในปัจจุบัน
ศูนย์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ท ำหน้ำที่เป็นหน่วยประสำนกำรด ำเนินงำน และอ ำนวยกำรด้ำนต่ำงประเทศของกรม

อนำมัยกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่ำงประเทศ โดยเป็นศูนย์กลำงกำรบริหำรควำมร่วมมือด้ำนต่ำงประเทศในกำรขับเคลื่อน
งำนส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ยอมรับในเวทีสุขภำพโลก ซึ่งควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศที่ผ่ำนมำด ำเนินงำน
ภำยใต้กรอบต่ำงๆ สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1. ควำมร่วมมือระดับโลก เช่น องค์กำรอนำมัยโลก (WHO) หน่วยงำนภำยใต้สหประชำชำติ (UN Agency เช่น
UNICEF, UNFPA)

2. ควำมร่วมมือระดับทวิภำคี เช่น ไทย – ลำว ซึ่งปัจจุบันกรมอนำมัยมีแผนปฏิบัติกำรร่วมด้ำนส่งเสริมสุขภำพและ
สิ่งแวดล้อม ไทย-ลำว ควำมร่วมมือไทย – เมียนมำ ซึ่งปัจจุบันกรมอนำมัยมีร่ำงแผนควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำ
ไทย – เมียนมำ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)

3. ควำมร่วมมือระดับภูมิภำค (อำเซียน) ซึ่งปัจจุบันกรมอนำมัยและศูนย์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศท ำหน้ำที่เป็น
เลขำนุกำรและผู้ประสำนงำนหลักของ ASEAN Health Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle

โดยจำกตัวชี้วัดนี้ ศูนย์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ได้เลือกควำมร่วมมือระดับทวิภำคีไทย-สปป.ลำว และควำมร่วมมือ
ระดับภูมิภำคอำเซียน มำใช้วัดระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศตำมข้อตกลงระหว่ำงประเทศ เพรำะ
ทั้ง 2 กรอบ ถือเป็นข้อตกลงระหว่ำงประเทศในที่มีผลต่อทั้งควำมสัมพันธ์ในระดับภูมิภำค และแสดงถึงควำมเป็นผู้น ำด้ำนส่งเสริม
สุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนำมัย ในประเด็นที่หยิบยกมำจัดท ำเป็นเอกสำรคู่มือ แนวทำงระดับภูมิภำค หรือผลักดัน
ให้เกิดควำมก้ำวหน้ำในภูมิภำค 

สถานการณ์ปัจจุบันและข้อเสนอแนะ (Le) 
ประเด็นความต้องการ สถานการณ์ปัจจุบัน ข้อเสนอแนะ 

ควำมรอบรู้ด้ำนวชิำกำรของ
นักวิเทศสัมพันธ ์

ผู้ปฏิบัตงิำนไม่ใชน่ักวิชำกำร แต่เป็นนักวิเทศ
สัมพันธ์ จึงไม่มีเนื้อหำวิชำกำรทีพ่ร้อมให้
ข้อคิดเห็น 

- นักวิเทศสัมพันธ์ต้องเกำะติดสถำนกำรณป์ัจจุบนั
ของแต่ละประเด็น
- หำเวทีวิชำกำรเพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นวิชำกำร

เนื้องำนไมไ่ด้รับกำรต่อ
ยอดจำกหน่วยงำนวิชำกำร 
เนื่องจำกเปลี่ยนผู้รับผดิชอบ 

หลำยหน่วยงำนเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง
ผู้รับผิดชอบ จะท ำให้งำนด้ำนตำ่งประเทศไม่ได้
รับกำรต่อยอด 

- นักวิเทศสัมพันธ์ต้องมีฐำนองค์ควำมรู้ที่ถูกต้อง
และสำมำรถถ่ำยทอดให้แก่ผู้รับผิดชอบรำยใหม่ได้

กิจกรรมที่ประเทศไทยต้อง
จัดกำรประชุม/หำรือ หรือเข้ำ
ร่วม 

- นักวิชำกำรที่รับผิดชอบยังไม่สำมำรถเชื่อมโยง
ประเด็นหลัก เนื้อหำ และสิง่ที่ตอ้งท ำใน
กิจกรรมหลักได้ เนื่องจำกขำดองค์ควำมรู้ที่จะ
เชื่อมโยงงำนของหน่วยงำนระดบัโลกหรือใน
ระดับอำเซียน
- สถำนกำรณ์ COVID-19 ที่ยังแพร่ระบำดอยู่ 
อำจท ำให้กำรประชุม/หำรือ ต้องเลื่อนออกไป

- นักวิเทศสัมพันธ์ต้องมีควำมองค์ควำมรู้เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์กำรจัดกิจกรรม และให้ควำมรู้ที่ถูกต้อง
เพื่อให้หน่วยงำนผลักดันให้กิจกรรมที่รับผิดชอบ
เกิดขึ้นจริงต่อไป
- จัดกำรประชุมผ่ำนระบบออนไลน์
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ประเด็นความต้องการ สถานการณ์ปัจจุบัน ข้อเสนอแนะ 

กำรจัดท ำข้อเสนอเชิง
นโยบำย 

- ไม่มีข้อเสนอเชิงนโยบำยจำกส ำนัก/กอง ที่
เก่ียวข้อง เนื่องจำกอำจไม่มีข้อมูลที่เพียงพอใน
กำรให้ข้อเสนอ

- ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ เพื่อ
เพิ่มควำมเข้ำใจและกำรเตรียมเนื้อหำล่วงหนำ้
และให้ได้ข้อมูลสนบัสนุนที่ตรงประเด็น

4. ความรู้ที่น ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์
4.1 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (๒) ประเด็นต่ำงประเทศ (https://bit.ly/3hiDjbX) 
4.2 วำระกำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขหลังปี ค.ศ. 2015 ของอำเซียน (ASEAN Post-2015 Health 
     Development Agenda) (https://bit.ly/3Fidkcy) แผนปฏิบัติกำรด้ำนโภชนำกำรระดับอำเซียน ค.ศ. 
2018 – 2030 (https://bit.ly/3BnFDW9) 
4.3 แผนปฏิบัติกำรร่วมควำมร่วมมือด้ำนส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม ไทย-ลำว ปี 2565 
(https://bit.ly/3BnGoyq) 
และ (https://bit.ly/3PeIFS3) 
4.4 ข้อมูลกำรประชุม ASEAN Health Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle (https://bit.ly/3iOCFUa) 
4.5 MOU ไทย-ลำว ปี 2559 (https://bit.ly/3PbRf46)  
4.6 รำยงำนกำรประชุมเตรียมกำรควำมร่วมมือไทย-ลำว ปีงบประมำณ 2565 (https://bit.ly/3F7FkQ4) 

การวิเคราะห์โดย SWOT 
Strength 

- กรมอนำมัยเป็นหนึ่งในกรมที่มีควำมร่วมมือด้ำน
ต่ำงประเทศมำอย่ำงยำวนำน

- กรมอนำมัยส่งบุคลำกรเข้ำร่วมประชุมภำยใต้กรอบ
ควำมร่วมมือที่เก่ียวข้องมำอย่ำงสม่ ำเสมอ และมี
ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำท่ำทีและข้อเสนอเชิง
นโยบำย

Weakness 
- ทักษะด้ำนภำษำอังกฤษของบุคลำกร
- ขำดกำรเชื่อมโยงประเดน็งำนของส ำนัก/กอง กับ

กรอบควำมร่วมมือที่เก่ียวข้อง
- บุคลำกรขำดควำมรู้ไม่ทรำบถึงกฎ/ระเบียบของกำร

ด ำเนินงำนภำยใต้กรอบต่ำงๆ

Opportunity 
- กำรเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมหนำ้ใหม่ได้

เข้ำร่วมผ่ำนระบบออนไลน์
- กำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกรอบควำมร่วมมือที่

เก่ียวข้องกับกรมอนำมัย
- กำรก้ำวเป็นผูน้ ำระดับภูมิภำคในประเด็นที่กรม

อนำมัยต้องกำรผลักดนั

Threat 
- กำรผลัดเปลี่ยนหรือหมุนเวียนงำน ท ำให้บุคลำกรที่

ท ำงำนดำ้นตำ่งประเทศไม่ได้รบักำรส่งต่อข้อมูล
- ไม่มีกำรจัดประชุมใหญ่ หรือผลลัพธ์อำจไมไ่ด้ตำม

เป้ำหมำยเมื่อเป็นกำรประชุมผำ่นออนไลน์
- กำรขำดผู้เชี่ยวชำญทีท่ ำงำนเฉพำะดำ้นกำรผลักดัน

เอกสำร/วำระระดับภูมิภำค ซึ่งต้องด ำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง

- สถำนกำรณ์ COVID-19 อำจท ำให้งำนล่ำช้ำกวำ่ปกติ 
และด ำเนนิกำรไม่ต่อเนื่อง

5.ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ
- ควำมรู้เกี่ยวกับกรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ ที่กรมอนำมัยมีสว่นร่วม
- ควำมส ำคัญของประเด็นงำนระดับโลกและระดับภูมิภำค
- ควำมรูภ้ำษำอังกฤษ
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6. ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด
กลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้สว่นเสียของงำนควำมร่วมมือทวภิำคีไทย-สปป.ลำวและควำมร่วมมือระดับภูมิภำค

อำเซียน ได้แก่หน่วยงำนวชิำกำรศูนย์อนำมัยของกรมอนำมัย กองกำรต่ำงประเทศ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข กรม
อนำมัยของสปป.ลำว ประเทศสมำชิกอำเซียน กรมต่ำงๆที่เก่ียวข้องทั้งในและนอกกระทรวงสำธำรณสุข รวมทั้งผูบ้ริหำรระดับ
ต่ำงๆ  

6.1 ผู้บริหารกรมอนามัย ได้แก่ 
6.1.1 อธิบดีกรมอนามัย มีควำมคำดหวังต่อศรป. โดยเชิญผู้อ ำนวยกำร ศรป.เข้ำพบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 65 เพื่อ

มอบหมำยภำรกิจและให้แนวทำงกำรด ำเนนิงำนควำมร่วมมือของศรป. ดังนี ้
 ให้ศรป.เป็นศูนย์กลางข้อมูลควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
 พัฒนาระบบงานระหว่ำงประเทศ ในกำรเตรียมกำรท่ำที/เตรียมควำมพร้อมให้แก่ผู้เดินทำงไปร่วมประชุม
 ให้ศรป. แสวงหำควำมร่วมมือหรือประเด็น best practice ใหม่ๆ ที่จะน ำมำปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อกรม
6.1.2 นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย มีความคาดหวังให้กรมอนามัยมีบทบาทน าด้ำน

ส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้จำกกำรประชุมเตรียมกำรส ำหรับกำรประชุมควำมร่วมมือทวิภำคีไทย-ลำว
ด้ำนส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม 2565 นำยแพทย์สรำวุฒิ ได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำน
ให้บรรลุ โดยกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนภำยใต้ควำมตกลง กำรทบทวนค ำสั่งคณะกรรมกำร และทบทวนร่ำงแผนปฏิบัติกำร  
ควำมร่วมมือปี 2565 เพื่อจัดท ำเป็นฉบับปี 2566 นอกจำกนี้ ได้ให้ควำมส ำคัญต่องำนควำมร่วมมือกรอบอำเซียน จำกกำร
เดินทำงไปร่วมประชุมรัฐมนตรีสำธำรณสุขอำเซียนครั้งที่ 15 ระหว่ำงวันที่ 11 – 15 พฤษภำคม 2565 ณ สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย 
และได้ร่วมอภิปรำยเอกสำรระดับอำเซียน 

6.2 ผู้อ านวยการศรป. มีควำมคาดหวังให้ผู้รับผิดชอบงานควำมร่วมมือทวิภำคีไทย-สปป.ลำวและควำมร่วมมือ
ระดับภูมิภำคอำเซียนด ำเนินงำนควำมร่วมมือฯ ได้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด โดยภำยในปีงบประมำณ 2566 ควำมร่วมมือทวิ
ภำคีไทย-สปป.ลำว คำดหวังให้มีร่ำงเอกสำร Joint Action Plan ฉบับภำษำอังกฤษส่งให้สปป.ลำวพิจำรณำ และส ำหรับควำม
ร่วมมือระดับภูมิภำคอำเซียนคำดหวังให้มีร่ำงเอกสำร Minimum Standards and Guidelines on Actions to Protect 
Children from Harmful Impact of Marketing of Food and Non-Alcoholic Beverages in the ASEAN Region  

6.3 ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานวิชาการ ศูนย์อนามัยของกรมอนามัย กองการต่างประเทศ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัยของสปป.ลาว ประเทศสมาชิกอาเซียน กรมต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
กระทรวงสาธารณสุข มีควำมคำดหวังว่ำทัง้ 2 กรอบควำมร่วมมือจะสำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ
และเป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว ้อีกทั้งมีควำมคำดหวังในเร่ืองกำรช่วยปรบัแก้ไขภำษำเอกสำรวิชำกำร กำรให้ค ำปรึกษำงำนด้ำน
ต่ำงประเทศในกรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ ควำมคำดหวังในกำรขอรับกำรสนับสนนุบุคลำกรของศรป.ในกำรประชุมระหวำ่งประเทศ
รำยกำรต่ำงๆ   

7. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานตัวช้ีวัด
จำกประเด็นปัญหำที่กล่ำวมำข้ำงต้น รวมทั้งควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศรป. จะเห็นได้ว่ำกำร

ท ำหน้ำที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศยังได้รับควำมคำดหวังจำกหน่วยงำนภำยนอก ในกำรท ำหน้ำที่
วิชำกำรอย่ำงเต็มตัว พร้อมด้วยทักษะด้ำนภำษำในกำรติดต่อสื่อสำรกับทีม/คณะท ำงำนต่ำงชำติ รวมถึงกำรสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจและควำมส ำคัญของควำมร่วมมือในกรอบต่ำงๆ เพื่อกำรจัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรงประเด็น และ
ทันท่วงที ศรป. จึงก ำหนดมำตรกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดโดยใช้กลยุทธ์ PIRAB มำจัดท ำทิศทำงในแผน/แนวทำง
ปฏิบัติ ดังตำรำงท้ำยนี้ 

45



PIRAB มาตรการ/แนวทาง เหตุผลในการก าหนดมาตรการแนวทาง 
Partnership 1. สร้ำงเครือข่ำยนักวิชำกำรที่ดูแลงำนด้ำนต่ำงประเทศ

ของแต่ละหน่วยงำนให้เข้มแข็ง
กำรสร้ำงเครือข่ำยนักวิชำกำรที่ดูแลงำนด้ำนต่ำงประเทศของแต่ละหน่วยงำนถือว่ำมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง
ในกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงประเทศ เนื่องจำกส ำนัก/กอง/ศูนย์ต่ำงๆ ถือว่ำเป็นเจ้ำของหลักของประเด็น
วิชำกำรนั้นๆ จึงควรสร้ำงทีมด้ำนต่ำงประเทศของกรมอนำมัยให้เข้มแข็ง เพื่อติดต่อและประสำนข้อมูลได้
อย่ำงรวดเร็ว และให้ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบกำรตัดสินใจได้อย่ำงทันท่วงที 

Partnership, 
Advocate,  
Build Capacity 

2. สนับสนุนด้ำนภำษำอังกฤษแก่หน่วยงำนในกำร
ผลักดันประเด็นภำยใต้ควำมร่วมมือต่ำงๆ

ให้กำรสนับสนุนด้ำนภำษำ ทั้งในด้ำนกำรเขียน ตรวจสอบ และจัดท ำท่ำทีในกำรประชุม เพื่อช่วยในกำร
ผลักดันวำระให้รำบรื่นและกำรสื่อสำรกับประเทศสมำชิกในกรอบควำมร่วมมือท่ีเกี่ยวข้อง 

Advocate, 
Build Capacity 

3. พัฒนำบทบำท จำกกำรท ำหน้ำที่เชิงรับ ให้พัฒนำเป็น
ผู้ริเริ่ม

พัฒนำบทบำท จำกกำรท ำหน้ำที่เชิงรับ ที่รอให้หน่วยงำนเป็นผู้เริ่มต้นก่อน โดยพัฒนำเป็นผู้ริเริ่ม และ
กระตุ้นให้กำรท ำงำนเป็นไปตำมที่ก ำหนดในแผนปฏิบัติกำรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดควำมล่ำช้ำ  และสร้ำง
ควำมล ำบำกในช่วงที่ใกล้กับกำรประชุมใหญ่ โดย ศรป. จ ำเป็นต้องท ำงำนเชิงรุกมำกขึ้น และประสำน
ข้อมูลที่ฉับไวยิ่งขึ้น เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่นักวิชำกำรเจ้ำของประเด็น 

Regulate 4. ก ำกับติดตำมกำรขับเคลื่อนด ำเนินงำนพัฒนำควำม
ร่วมมือระหว่ำงประเทศ

เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนด 

Advocate 5. สนับสนุนกำรเข้ำถึงควำมรู้และเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้รับบริกำรและมีส่วนได้ส่วนเสียสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลควำมร่วมมือได้ง่ำยขึ้น 
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แผนการขับเคลื่อน ตัวชี้วัดที่ 4.19 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศตามข้อตกลงระหว่างประเทศ ของกรมอนามัย 
มาตรการ/แนวทาง กิจกรรม ระยะเวลา เป้าหมาย ผลผลิต (Output) 

1. สร้ำงเครือข่ำยนักวิชำกำรที่ดูแลงำนด้ำน
ต่ำงประเทศของแตล่ะหน่วยงำนให้เข้มแข็ง

1.1จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรและ
คณะท ำงำนกำรด ำเนินงำนควำมรว่มมือไทย-ลำว 
ด้ำนส่งเสริมสุขภำพและอนำมยัสิ่งแวดล้อม 

พ.ย. 65 1 ฉบับ - ส ำเนำเอกสำรค ำสั่ง

2. สนับสนุนด้ำนภำษำอังกฤษแก่หน่วยงำนใน
กำรผลักดันประเด็นภำยใตค้วำมรว่มมือต่ำงๆ

2.1ให้ค ำแนะน ำ ปรับแก้ไขไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษใน
เอกสำรวิชำกำร 

พ.ย.65 - ก.ค.66 4 ครั้ง 
-รอบ 5 เดือนแรก 2 ครั้ง
-รอบ 5 เดือนหลัง 2 ครั้ง

หลักฐำนกำรส่งงำนเช่น Line  
E-mail หนังสือ ฯลฯ

3. พัฒนำบทบำท จำกกำรท ำหน้ำที่เชิงรับ ให้
พัฒนำเป็นผู้รเิริ่ม

3.1 ร่วมประชุม ASEAN Health Cluster 1 ก.พ. 66 1 ครั้ง 1 Page ภำพข่ำวกำรประชุม 

3.2 ประชุม SOMHD ครั้งท่ี 17 เม.ย. 66 1 ครั้ง 1 Page ภำพข่ำวกำรประชุม 
3.3 ประชุมเตรยีมกำรไทย-ลำว เม.ย. 66 1 ครั้ง 1 Page ภำพข่ำวกำรประชุม 
3.4 ประชุมควำมร่วมมือไทย-ลำว มิ.ย. 66 1 ครั้ง 1 Page ภำพข่ำวกำรประชุม 

4. ก ำกับติดตำมกำรขับเคลื่อนด ำเนินงำนพัฒนำ
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

4.1 จัดท ำแผนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตัวช้ีวัด พ.ย. 65 - ก.พ. 66 1 ฉบับ - เอกสำรแผนกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนตัวช้ีวัด 4.19

4.2 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนในกำรประชุม
ประจ ำเดือนของ ศรป. 

พ.ย.65 - ก.ค. 66 9 ครั้ง - รำยงำนประชุมประจ ำเดือน
ของ ศรป.

4.3 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตัวช้ีวัดฯ ในระบบ DOC 
ทุกเดือน 

พ.ย..65 - ก.ค. 66 9 ครั้ง - รำยงำนประชุมประจ ำเดือน
ของ ศรป.

4.4 จัดท ำรำ่ง Concept Note ของเอกสำร Minimum 
Standards and Guidelines on Actions to Protect 
Children from Harmful Impact of Marketing of 
Food and Non-Alcoholic Beverages in the 
ASEAN Region 

ธ.ค.65 - ก.พ. 66 1 ชุด ร่ำง Concept Note 

47



มาตรการ/แนวทาง กิจกรรม ระยะเวลา เป้าหมาย ผลผลิต (Output) 
4.5 จัดท ำร่ำงเอกสำร Joint Action Plan ไทย-สปป.
ลำว 

ธ.ค. 65 - ก.พ. 66 
มี.ค. - ก.ค. 66 

รอบ 5 เดือนแรก 1 ชุด 
รอบ 5 เดือนหลัง 1 ชุด 

รวม 2 ชุด 

รอบ 5 เดือนแรก 
ร่ำงเอกสำร Joint Action Plan 
รอบ 5 เดือนหลัง 
เอกสำร Joint Action Plan 
ชุดภำษำไทยและอังกฤษ   
ฉบับสมบรูณ์  

4.6 จัดท ำรำยงำน ศรป. ภำพรวมควำมส ำเร็จตำมกลไก
ควำมร่วมมือในรอบ 5 เดือนแรก (special report) 

ก.พ. 66 1 ฉบับ เอกสำร special report 

5.สนับสนุนกำรจัดกำรข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ
กำรเข้ำถึงควำมรู้และเทคโนโลยี

5.1 พัฒนำปรับปรุงข้อมลูบนเว็บไซต์รำยกำรข้อมลู
ควำมร่วมมือให้เข้ำถึงได้ง่ำย 

ธ.ค.65 - ก.พ. 66 2 รำยกำร 1.รำยกำรข้อมลูควำมร่วมมือทวิ
ภำคีไทย-สปป.ลำว
2รำยกำรข้อมลูควำมร่วมมือ
ระดับภูมิภำคอำเซียน
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รายงานผลการติดตามกำกับตัวช้ีวัด 4.20 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศมีกิจกรรมตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อยกระดับ
ความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศเพ่ือ
รองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย ทั้งหมด 12 กิจกรรม ในเดือน พฤศจิกายน 2565 มีการดำเนินการ
ทั้งหมด 9 กิจกรรม รายละเอียดการดำเนินการในเดือนนี้ปรากฏดังตาราง 

กิจกรรม หลักฐาน 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด - ตชว. 4.20(1): ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของ
ตัวชี้วัด (Link)

2. กำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

- ตชว. 4.20(1): ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของ
ตัวชี้วัด (Link)

3. จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด

- ตชว. 4.20(1): ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของ
ตัวชี้วัด (Link)

4. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของ
ตัวชี้วัด

- คู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 4.20
(Link)

5. เตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศ

- รายงานความคืบหน้าการเตรียมการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเพ่ือยกระดับ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานด้าน
ต่างประเทศ (Link)

6. สร้างแบบประเมินทักษะ (ความรู้และสังคม) - แบบประเมินทักษะ (ความรู้และสังคม)
o แบบวัดทักษะการเขียน
- Pre-test (Link)
- Post-test (Link)

7. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะด้าน
ต่างประเทศ

- แบบประเมินความพึงพอใจของการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเพ่ือยกระดับ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานด้าน
ต่างประเทศ (Link)

8. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาขีด
สมรรถนะด้านต่างประเทศ

- One page การประชุมฯ (Link)

เอกสารแนบ 4
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https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_20/%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%A7.%204.20%20(1).pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_20/%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%A7.%204.20%20(1).pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_20/%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%A7.%204.20%20(1).pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_20/SOP%204.20.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_20/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%20%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%A7%204.20.pdf
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1-9B3B4ZKM5mbW1A_YIF3YGYvaAgtDBQDN3fLJRiOrqk/edit
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1sNul1IzV4Y75fP4nUMGLq-YxO6vgL_pVUh4VPWEuGEI/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ4i-cLVvzqLhis-CwHL-eUVfRgEGeNqzq6hiOFE1Ide48NA/viewform
https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/211998


กิจกรรม หลักฐาน 

9. รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตาม
คำรับรองฯ ประจำเดือน

- เอกสารฉบับนี้

จัดทำโดย 
นางสาวมนสินี น้ำจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย. 2565 
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ตัวช้ีวัด 4.20 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถดำเนินงาน 
ด้านต่างประเทศเพื่อรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย 

1. Assessment
1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์

อ้างอิงข้อมูลจาก (1) รายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาขีดสมรรถนะ  
ด้านต่างประเทศครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรม พาโค่ เขาใหญ่ บาย เดอะโบนันซ่า 
จังหวัดนครราชสีมา (Link) และ (2) รายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาขีดสมรรถนะ
ด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-28 มกราคม 2565 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัสแวนด้า แกรนด์ 
จังหวัดนนทบุรี (Link) และ (3) รายงานสรุปผลการจัดการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรกรมอนามัย 
(ส่วนกลาง) ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย 
(Link) สามารถนำมาวิเคราะห์ด้วย SWOT Analysis และสรุปไดด้ังต่อไปนี้  

จุดแข็ง (Strengths: S) 
 บุคลากรกรมอนามัยมีความรู้ด้านวิชาการและความเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ ่งแวดล้อมในระดับประเทศ ซึ ่งเป็นความรู ้ทางเทคนิคเฉพาะด้าน ทำให้บุคลากรกรมอนามัย  
มีความเหมาะสมในฐานะผู ้แทนประเทศในการเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติทั ้งในและ
ต่างประเทศ 

จุดอ่อน (Weaknesses: W) 
บุคลากรกรมอนามัยย ังมีข ้อจำกัดด ้านภาษาอังกฤษ และขาดโอกาสในการพัฒนา 

ขีดสมรรถนะด้านภาษาให้สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศเพื่อรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลก

SWOT

S จุดแข็ง 
• บุคลากรกรมอนามยัมีความรู้ด้านวิชาการ

และความเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมสขุภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม

   W จุดอ่อน 
• บุคลากรกรมอนามยัยังมีข้อจำกัดด้านภาษาอังกฤษ

และโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา

O โอกาส 
• ผู้บริหารกรมอนามัยให้ความสำคญักับงาน

ด้านต่างประเทศ
• นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติที่ให้ความสำคญั

ด้านต่างประเทศกรอบความร่วมมอืระหว่างประเทศ
และ MOU ระหวา่งกรมอนามัยกบัประเทศต่าง ๆ

        T อุปสรรค 
• ปัจจัยด้านงบประมาณจากรัฐบาลที่มีจำกัด
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ของไทยได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บุคลากรที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ทางวิชาการและทักษะ
ภาษาอังกฤษซึ่งสามารถเป็นผู้แทนไปเข้าร่วมการประชุมนานาชาติได้ยังมีจำนวนจำกัด กรมอนามัยจึง
มักจะต้องส่งผู้แทนรายเดิม ๆ ไปเข้าร่วมการประชุม ทำให้บุคลากรหน้าใหม่ขาดโอกาสในการดำเนินงาน
ด้านต่างประเทศในเวทีการประชุมนานาชาติ  

โอกาส (Opportunities: O) 
ผู้บริหารกรมอนามัยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และ

สนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านต่างประเทศ ผ่านการเข้าร่วมประชุมในเวที
ต่าง ๆ อีกทั้ง นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติที่ให้ความสำคัญกับงานด้านต่างประเทศ ได้แก่ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งมีแผนย่อย 
การต่างประเทศที ่มี เอกภาพและบูรณาการ กลไกการดำเน ินงานที่ สำคัญ คือ การพัฒนา 
ขีดความสามารถขององค์กรบุคลากร เพ่ือดำเนินบทบาทเชิงรุกของประเทศไทยท่ามกลาง 
ความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม และกรมอนามัยยังมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) 
กับประเทศต่าง ๆ อีกด้วย ทำให้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านต่างประเทศผ่าน 
การเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติหลายรายการ  

ถึงแม้ว่าตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 การดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ 
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปร่วมประชุม ณ ประเทศต่างๆ ได้ 
แต่กรมอนามัยยังคงดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านระบบ Video Conference 
ซึ่งการดำเนินงานรูปแบบ New Normal นี้ เป็นการขยายโอกาสให้บุคลากรกรมอนามัยสามารถเข้า
ร่วมการประชุมระดับนานาชาติ ในฐานะผู้แทนระดับกรม ระดับกระทรวง และระดับประเทศ รวมถึง
ได้เจรจาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับต่างประเทศได้มากขึ้น และเมื่อสถานการณ์โรคโควิด -19 คลี่คลายไป
ในทางท่ีดีขึ้น กรมอนามัยควรที่จะมีความพร้อมด้านบุคลากรที่สามารถเป็นผู้แทนในเวทีเจรจาระหว่าง
ประเทศ เพ่ือส่งเสริมบทบาทของกรมอนามัยในระดับสากล ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของ
ประเทศไทย และวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบความ
ร่วมมือระดับต่างๆ ดังนั้น สำหรับตัวชี้วัดนี้ การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะ
ด้านต่างประเทศจึงเป็นโอกาสดีที่บุคลากรจะได้เตรียมความพร้อมให้สามารถเป็นผู้แทนในเวทีเจรจา
ระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อุปสรรค (Threats : T) 
ปัจจัยด้านงบประมาณจากรัฐบาลที่มีจำนวนจำกัด ทำให้เกิดอุปสรรคในการบริหารจัดการ

และการวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณ 

52



1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวช้ีวัด 
จากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก (1) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนา

ขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศ ครั ้งที่  1 ประจำปีงบประมาณ 2565 (Link) และ (2) การจัดประชุม   
เชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 (Link) และ 
(3) การจัดการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรกรมอนามัย (ส่วนกลาง) (Link) สามารถนำผลมาวิเคราะห์
ไดด้ังต่อไปนี้

ตารางท่ี 1 ความพึงพอใจและประเด็นทีผู่้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ 
ประเด็น การจัดประชุมฯ ครั้งที่ 1 การจัดประชุมฯ ครั้งที่ 2 

หัวข้อการประชุมฯ ที่
ชอบและคิดว่าเป็น
ประโยชน์มากที่สุด 3 
อันดับแรก  

1. การเตรียมการสำหรับการนำเสนอ
แบบ one-slide (One-slide Poster
Presentation Preparation I)

(ร้อยละ 88.89) 
2. บทนำสำหรับการนำเสนอ
(Introduction to a presentation)

(ร้อยละ 83.33) 
3. เนื้อหาสำหรับการนำเสนอ (Body
to a presentation)

(ร้อยละ 77.78) 

1. การเขียนข้อเสนอโครงการเป็น
ภาษาอังกฤษ (Writing for grant
proposal / Concept note)

(ร้อยละ 100) 
2. ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนเชิง
วิชาการ (Academic Writing)

(ร้อยละ 91.67) 
3. ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานสำหรับการ
เขียน (Basic English Writing)

(ร้อยละ 83.33) 
การนำทักษะความรู้ที่ได้
จากการประชุมฯ ไปใช้
ในการปฏิบัติจริง 

- สามารถนำทักษะความรู้จาก
การประชุมไปต่อยอดการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของตนเองได้

(ร้อยละ 100) 
- สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
เช่น การทำงานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ การประชุมระหว่างประเทศ
การต้อนรับผู้ดูงานชาวต่างชาติ

(ร้อยละ 72.22) 
- สามารถนำทักษะความรู้ที่ได้ไป
ถ่ายทอดในหน่วยงาน เพ่ือน รวมถึง
ครอบครัว

(ร้อยละ 66.67) 

- สามารถนำทักษะความรู้จาก
การประชุมไปต่อยอดการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของตนเองได้

(ร้อยละ 100) 
- สามารถนำทักษะความรู้ที่ได้ไป
ถ่ายทอดในหน่วยงาน เพ่ือน รวมถึง
ครอบครัว

(ร้อยละ 66.67) 
- สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
เช่น การทำงานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ การประชุมระหว่างประเทศ
การต้อนรับผู้ดูงานชาวต่างชาติ

(ร้อยละ 58.33) 
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ประเด็น การจัดประชุมฯ ครั้งที่ 1 การจัดประชุมฯ ครั้งที่ 2 
- นำไปใช้ในการเขียน proposal
เสนอขอทุนการศึกษาต่อ

(ร้อยละ 8.33) 
ความพึงพอใจต่อ
รูปแบบ ระยะเวลา 
และสถานที่ 

- ร้อยละ 90, 91.11, 83.33 ตามลำดับ - ร้อยละ 86.67, 88.33, 88.33
ตามลำดับ

ความพึงพอใจต่อวิทยากร
ในภาพรวม 

- ร้อยละ 96.67 - ร้อยละ 96.67 และร้อยละ 98.18

ความพึงพอใจต่อการ
ประชุมฯ ในภาพรวม 

- ร้อยละ 87.78 - ร้อยละ 91.67

หัวข้อการประชุมฯ ที่
เสนอให้จัดเพิ่มเติมใน
อนาคต 

- ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (Basic
English)
- ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
- การสนทนาพื้นฐานเพ่ือใช้ในแต่ละ
อาชีพ (Simple conversation to
use in each occupation)
- การทำหน้าที่เป็นผู้จดบันทึก
การประชุม (Rapporteur) ในเวที
การประชุมระหว่างประเทศ

- Workshop for advance writing
of proposal concept
- ทักษะการนำเสนอ

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
เพ่ิมเติม 

- ไม่มีห้องน้ำตรงสถานที่จัดประชุม - อยากให้ประชาสัมพันธ์การจัด
ประชุมล่วงหน้าเร็วกว่านี้ เนื่องจาก
สมัครเกือบไม่ทัน และถ้าแจ้งกระชั้น
จะติดภารกิจ
- สีแสงไฟห้องจัดประชุมควรสว่างและ
เป็นแสงขาวมากกว่านี้
- ควรมีหลักสูตรสำหรับผู้ไม่เคยผ่าน
หลักสูตรใดหรือผู้ที่ไม่มีทักษะทาง
ด้านภาษาอังกฤษ
- ขอชื่นชมทีมงานผู้จัดทุกท่าน
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วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมฯ ครั ้งที่ 1 และ 2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัย 
ด้านต่างประเทศ สร้างและเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านวิชาการให้ก้าวสู่เวทีการประชุมระดับนานาชาติ  
และระดับโลกได้อย่างมืออาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานสาธารณสุขระหว่างประเทศของ
ประเทศไทย โดยครั้งที่ 1 มีหัวข้อในการประชุม ได้แก่ เทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมระดับ
นานาชาติ การนำเสนอแบบ one-slide การพัฒนาทักษะการเจรจา และการอภิปราย แบบกลุ่มในเวที 
การประชุมระหว่างประเทศ มีผู้เข้าร่วมประชุมและผู้สังเกตการณ์สังกัดกรมอนามัยจากส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค จำนวนทั้งหมด 25 คน จาก 13 หน่วยงาน โดยหลังการจัดประชุมฯ ครั้งที่ 1 ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอให้
จัดหัวข้อเกี่ยวกับทักษะการเขียนเพ่ิมเติมในอนาคต ดังนั้น การจัดประชุมฯ ครั้งที่ 2  จึงเน้นไปที่ทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ เพื่อต่อยอดความรู้จากการจัดประชุมฯ ครั้งที่ 1 โดยในครั้งที่ 2 เน้นความรู้เกี่ยวกับทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ และการเขียนข้อเสนอโครงการ เป็นภาษาอังกฤษ โดยหวังเป็นอย่างยิ ่งว่า 
การบรรยายและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทักษะภาษาอังกฤษทั้งหมดนี้จะทำให้บุคลากรกรมอนามัยมีความพร้อม
รอบด้านทั้งด้านทักษะการเจรจา การนำเสนอ และการเขียนผลงานวิชาการ เพ่ือส่งเสริมบทบาทของกรมอนามัย
ในระดับสากล และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมประชุมและผู้สังเกตการณ์
สังกัดกรมอนามัยจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งหมด 22 คน จาก 15 หน่วยงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมดเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัย มุ่งสู่สากลและทักษะภาษาอังกฤษใน
ระดับดีมาก หรือเป็นผู้ที่มีทักษะหรือประสบการณ์ด้านการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เช่น Concept note 
หรือ Project proposal 

สำหรับการจัดการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรกรมอนามัย (ส่วนกลาง) มีวัตุประสงค์เพื่อให้
บุคลากรสามารถประเมินศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของตนเองได้ และนำความรู ้ด้านภาษาอังกฤษที่ มี  
ไปต่อยอดพัฒนาเพิ่มเติม ตลอดจนสามารถยกระดับการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรกรมอนามัยและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานดังกล่าว โดยดำเนินการนำร่องในหน่วยงานส่วนกลาง และจัดขึน้ระหว่าง
วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2565 จำนวน 5 รอบ ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย 
โดยใช้ข้อสอบของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ Listening จำนวน 
30 ข้อ Reading จำนวน 60 ข้อ และ Writing จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 
130 คน จาก 15 หน่วยงาน ทั้งนี้ จากแบบประเมินความพึงพอใจของข้อคำถาม “ถ้ามีการอบรมภาษาอังกฤษ
ในทักษะต่าง ๆ ท่านจะเข้าร่วมหรือไม่ ถ้าใช่ ท่านอยากเข้าร่วมในทักษะใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ทักษะ 
และ/หรือ ระบุอื ่น ๆ)” ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 82.86 ตอบว่า อยากเข้าร่วมการอบรมทักษะการฟัง 
(Listening) ร้อยละ 80 ทักษะการเขียน (Writing) ร้อยละ 74.29 ทักษะการอ่าน (Reading) และร้อยละ 5.71 
ตอบว่า ไม่เข้าร่วม (รูปที่ 1)  
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รูปที่ 1 ทักษะภาษาอังกฤษที่อยากให้มีการจัดอบรม 

จากแบบประเมินความพึงพอใจทั้ง 3 ครั้ง พบว่า ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ บุคลากร 
กรมอนามัย ทั้งส่วนกลางและสวนภูมิภาค (Link) มีความพึงพอใจต่อการจัดประชุมฯ และจัดสอบในระดับมาก
ถึงมากท่ีสุด และยังมีความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการเขียน 
ทักษะการอ่าน และทักษะการพูด  

1.3 ทำเนียบผู้รับบริการ 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ บุคลากรกรมอนามัย ทั้งส่วนกลางและสวนภูมิภาค (Link) 

Listening, 
82.86

Reading, 74.29

Writing, 80

ไม่เข้าร่วม, 5.71
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Partnership (การสร้างพันธมิตร)P

• บุคลากรในหน่วยงานและภาคีเครือข่าย เพ่ือชักชวนให้ผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมพัฒนาขีดสมรรถนะ
ให้สามารถด าเนินงานด้านต่างประเทศเพ่ือรองรับการด าเนินงานสุขภาพโลกของไทย

Investment (การลงทุน)I

• ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเพ่ือการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับงานด้านต่างประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนแผนการพัฒนาการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมด้านการต่างประเทศของกรมอนามัยสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากล
ตามแผนงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖5

Regulation (การก ากับ ควบคุม)R

• -

Advocacy (ชี้น า สื่อสาร)A

• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเพ่ือการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษส าหรับงาน
ด้านต่างประเทศ เพ่ือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรกรมอนามัยที่สนใจมาเข้าร่วมพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาใหส้ามารถด าเนินงานดา้นตา่งประเทศของกรมอนามยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

Build Capacity (พัฒนาศักยภาพผู้รับบริการ)B 

• พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษในทักษะการเขียน และการพัฒนาความรู้ด้านพิธีการทูตและ
การรับรองแขกต่างประเทศ เพ่ือให้สามารถด าเนินงานในความรับผิดชอบด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมในมิติต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. Advocacy/Intervention
2.1 มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด (มาตราการที่กำหนด PIRAB)
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2.2 แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 

ที ่ กิจกรรม มาตรการ เป้าหมาย เอกสารที่เกี่ยวข้อง หลักฐาน ระยะเวลา 
1 วิเคราะห์สถานการณ์

ของตัวชี้วัด 
B 2 ครั้ง - รายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

การพัฒนาขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 1
(Link)

- รายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
การพัฒนาขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 2
(Link)

- รายงานสรุปผลการจัดการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรกรมอนามัย (ส่วนกลาง) (Link)

- ตชว. 4.20(1): ผลการวิเคราะห์
สถานการณ์ของตัวชี้วัด

- ตชว. 4.20(2): การทบทวนบทวิเคราะห์
สถานการณ์ของตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนที่
ผ่านมา

พ.ย. 65 
และ 
มี.ค. 66  

2 กำหนดมาตรการและ
ประเด็นความรู้ที่ให้แก่
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย เพื่อการ
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตัวชี้วัด 

P,A,B 2 ครั้ง - Video: DNA กรมอนามัย A2IM official 2560
อธิบายเกี่ยวกับ PIRAB และ A2IM (Link)

- เอกสารทักษะภาษาอังกฤษ (Link)

- ตชว. 4.20(1): ผลการวิเคราะห์
สถานการณ์ของตัวชี้วัด

- ตชว. 4.20(2): การทบทวนบทวิเคราะห์
สถานการณ์ของตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนที่
ผ่านมา

พ.ย. 65 
และ 
มี.ค. 66  

3 จัดทำแผนการ
ขับเคลื่อน 
การดำเนินงานตัวชี้วัด 

P 2 ครั้ง - แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด 4.20 - ตชว. 4.20(1): ผลการวิเคราะห์
สถานการณ์ของตัวชี้วัด

- ตชว. 4.20(2): การทบทวนบทวิเคราะห์
สถานการณ์ของตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนที่
ผ่านมา

พ.ย. 65 
และ 
มี.ค. 66 
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https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_20/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%20Eng%202565%20Complete.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wZVqYWQbHZA
https://drive.google.com/drive/folders/1QUyinmO4dW9yfCpjN8ducqaEPmdcVxsN?usp=sharing


ที ่ กิจกรรม มาตรการ เป้าหมาย เอกสารที่เกี่ยวข้อง หลักฐาน ระยะเวลา 
4 จัดทำมาตรฐาน 

การปฏิบัติงาน (SOP) 
ของตัวชี้วัด 

P,A,B 2 ครั้ง - แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด 4.20
- แบบฟอร์มมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) (Link)

- คู่มือการปฏิบัติงาน
การขับเคลื่อนตัวชี้วัด 4.20

- ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน
การขับเคลื่อนตัวชี้วัด 4.20

พ.ย. 65 
และ 
มี.ค. 66 

5 เตรียมการจัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาขีดสมรรถนะ
ด้านต่างประเทศ 

P,I,A,B 2 ครั้ง - เอกสารทักษะภาษาอังกฤษ (Link)
- เอกสารการฝึกอบรมทีมต้อนรับต่างประเทศ กรม

อนามัย (Link)
- ตัวอย่างการเขียนกำหนดการ, ขออนุมัติจัด

ประชุม, หนังสือเชิญประธาน, หนังสือเชิญ
วิทยากร, หนังสือเชิญผู้เข้าประชุม, คำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงาน, หนังสือขอใช้ลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อธิบดีกรมอนามัยประกอบใบ
ประกาศนียบัตร, การขออนุมัติไปราชการ
และรูปแบบใบประกาศนียบัตร (Link)

- Flow Chart ขั้นตอนการจัดโครงการ (Link)
- To do list การจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม

(Link)
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (Link)

- รายงานความคืบหน้าการเตรียมการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพเพ่ือยกระดับทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ

- รายงานความคืบหน้าการเตรียมการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
ความรู้ด้านพิธีการทูตและการรับรองแขก
ต่างประเทศ

พ.ย. 65, 
และ 
เม.ย. 66 
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https://drive.google.com/drive/folders/1PanReb3C_au6R0Ck_kcP1f6doYcE_d2Y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hEQ3twlsmXfjPu1dnml-zAp7hOSLFA0d
https://cic.anamai.moph.go.th/th/training-cic
https://drive.google.com/drive/folders/1OC7Ljh-0ZYaXJzLs5gnMzNCy4a0HPK7e?usp=sharing
https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart/download?id=71644&mid=35319&mkey=m_document&lang=th&did=23334
https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart/download?id=71643&mid=35319&mkey=m_document&lang=th&did=23334
https://drive.google.com/drive/folders/1mii8TRMOky0prdbfWh_o9PHevyLznUhH?usp=sharing


ที ่ กิจกรรม มาตรการ เป้าหมาย เอกสารที่เกี่ยวข้อง หลักฐาน ระยะเวลา 
6 สร้างแบบประเมิน

ทักษะ (ความรู้และ
สังคม) 

B 2 ครั้ง 
(4 ชุด) 

- เอกสารทักษะภาษาอังกฤษ (Link)
- เอกสารการฝึกอบรมทีมต้อนรับต่างประเทศ กรม

อนามัย (Link)

- แบบประเมินทักษะ (ความรู้และสังคม)
Pre-test และ Post-test

o วัดทักษะการเขียน
o วัดความรู้ด้านพิธีการทูตและการรับรอง

แขกต่างประเทศ

พ.ย. 65, 
และ 
พ.ค. 66 

7 สร้างแบบประเมิน 
ความพึงพอใจของ
ประชุม 
เชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาขีดสมรรถนะ
ด้านต่างประเทศ 

B 2 ครั้ง - เอกสารทักษะภาษาอังกฤษ (Link)
- เอกสารการฝึกอบรมทีมต้อนรับต่างประเทศ กรม

อนามัย (Link)
- พันธกิจของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

(Link)

- แบบประเมินความพึงพอใจของการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพเพ่ือยกระดับทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ

- แบบประเมินความพึงพอใจของการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
ความรู้ด้านพิธีการทูตและการรับรองแขก
ต่างประเทศ

พ.ย. 65, 
และ 
พ.ค. 66 

8 จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
เพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะ
ด้านต่างประเทศ  

P,I,A,B 2 ครั้ง - เอกสารทักษะภาษาอังกฤษ (Link)
- เอกสารการฝึกอบรมทีมต้อนรับต่างประเทศ กรม

อนามัย (Link)
- ตัวอย่างการเขียนกำหนดการ, ขออนุมัติจัด

ประชุม, หนังสือเชิญประธาน, หนังสือเชิญ
วิทยากร, หนังสือเชิญผู้เข้าประชุม, คำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงาน, หนังสือขอใช้ลายมือชื่อ

- One page การประชุมฯ ครั้งที่ 1
- One page การประชุมฯ ครั้งที่ 2

พ.ย. 65, 
และ 
พ.ค. 66 
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https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hEQ3twlsmXfjPu1dnml-zAp7hOSLFA0d
https://cic.anamai.moph.go.th/th/training-cic
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hEQ3twlsmXfjPu1dnml-zAp7hOSLFA0d
https://cic.anamai.moph.go.th/th/training-cic
https://cic.anamai.moph.go.th/th/vision
https://drive.google.com/drive/folders/1QUyinmO4dW9yfCpjN8ducqaEPmdcVxsN?usp=sharing
https://cic.anamai.moph.go.th/th/training-cic


ที ่ กิจกรรม มาตรการ เป้าหมาย เอกสารที่เกี่ยวข้อง หลักฐาน ระยะเวลา 
อิเล็กทรอนิกส์อธิบดีกรมอนามัยประกอบใบ
ประกาศนียบัตร, การขออนุมัติไปราชการ  
และรูปแบบใบประกาศนียบัตร (Link) 

- Flow Chart ขั้นตอนการจัดโครงการ (Link)
- To do list การจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม

(Link)
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (Link)

9 รวบรวมผลประเมิน
ทักษะ (ความรู้และ
สังคม)  

P,B 2 ครั้ง - แบบประเมินทักษะ (ความรู้และสังคม) Pre-test
และ Post-test

- ผลคะแนน Pre-test และ Post-test ธ.ค. 65 
และ 
มิ.ย. 66 

10 จัดทำรายงานสรุปผล 
การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ขีดสมรรถนะด้าน
ต่างประเทศ 

P,A,B 2 ครั้ง - ผลการประเมินความพึงพอใจของประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะด้าน
ต่างประเทศ

- One page การประชุม ฯ ครั้งที่ 1 และ 2

- รายงานสรุปผลการจดัประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเพ่ือ
ยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
สำหรับงานด้านต่างประเทศ

- รายงานสรุปผลการจดัประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความรู้ด้าน
พิธีการทูตและการรับรองแขก
ต่างประเทศ

ม.ค. 66 
และ 
ก.ค. 66 
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https://drive.google.com/drive/folders/1OC7Ljh-0ZYaXJzLs5gnMzNCy4a0HPK7e?usp=sharing
https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart/download?id=71644&mid=35319&mkey=m_document&lang=th&did=23334
https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart/download?id=71643&mid=35319&mkey=m_document&lang=th&did=23334
https://drive.google.com/drive/folders/1mii8TRMOky0prdbfWh_o9PHevyLznUhH?usp=sharing


ที ่ กิจกรรม มาตรการ เป้าหมาย เอกสารที่เกี่ยวข้อง หลักฐาน ระยะเวลา 
11 สรุปผลการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด รอบ 5 เดือน 
B 2 ครั้ง - เอกสารทั้งหมดที่นำมาใช้ประกอบตัวชี้วัดของรอบ

5 เดือนแรก
- เอกสารทั้งหมดที่นำมาใช้ประกอบตัวชี้วัดของรอบ

5 เดือนหลัง

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด
รอบ 5 เดือนแรก

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด
รอบ 5 เดือนหลัง

ก.พ. 66 
และ 
ก.ค. 66 

12 รายงานการติดตาม 
การดำเนินงานตัวชี้วัด 
ตามคำรับรองฯ 
ประจำเดือน 

B 9 ครั้ง - เอกสารทั้งหมดที่นำมาใช้ประกอบตัวชี้วัดนี้ - รายงานการติดตามการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำเดือน

พ.ย. 65 - 
ก.ค. 66 
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อ้างอิง 
1. Flow Chart ขั้นตอนการจัดโครงการ (Link)
2. To do list การจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม (Link)
3. Video: DNA กรมอนามัย A2IM official 2560 อธิบายเกี่ยวกับ PIRAB และ A2IM (Link)
4. ตัวอย่างแบบประเมินสมรรถนะ A2IM จากกองการเจ้าหน้าที่ (Link)
5. ตัวอย่างการเขียนกำหนดการ, การขออนุมัติจัดประชุม, หนังสือเชิญประธาน, หนังสือเชิญวิทยากร,

หนังสือเชิญผู้เข้าประชุม, คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน, หนังสือขอใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อธิบดีกรม
อนามัยประกอบใบประกาศนียบัตร, การขออนุมัติไปราชการ และรูปแบบใบประกาศนียบัตร (Link)

6. แบบฟอร์มมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) (Link)
7. พันธกิจของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (Link)
8. รายงานสรุปผลการจัดการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรกรมอนามัย (ส่วนกลาง) ระหว่างวันที่

22-24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย (Link)
9. รายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที ่ 24-26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรม พาโค่ เขาใหญ่ บาย เดอะโบนันซ่า  จังหวัด
นครราชสีมา (Link)

10. รายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 25-28 มกราคม 2565 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัสแวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี
(Link)

11. เอกสารการฝึกอบรมทีมต้อนรับต่างประเทศ กรมอนามัย (Link)
12. เอกสารทักษะภาษาอังกฤษ (Link)

จัดทำโดย 
นางสาวมนสินี น้ำจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย. 2565 
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https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart/download?id=71644&mid=35319&mkey=m_document&lang=th&did=23334
https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart/download?id=71643&mid=35319&mkey=m_document&lang=th&did=23334
https://www.youtube.com/watch?v=wZVqYWQbHZA
https://drive.google.com/drive/folders/18U-To94g5fO4RDcgnt4m5jJeYHRyqlQV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OC7Ljh-0ZYaXJzLs5gnMzNCy4a0HPK7e?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PanReb3C_au6R0Ck_kcP1f6doYcE_d2Y?usp=sharing
https://cic.anamai.moph.go.th/th/vision
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_20/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%20Eng%202565%20Complete.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/1.39%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94Eng1-2564.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%20Eng%202%202564.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/training-cic
https://drive.google.com/drive/folders/1QUyinmO4dW9yfCpjN8ducqaEPmdcVxsN?usp=sharing


ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย. 65 

หน้า 1 จาก 6 

การเตรียมการ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

ส าหรับงานด้านต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 

ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ชะอ าบีช รีสอร์ท หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม 
ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 
สถานะ 

1 เจ้าของโครงการประสานฝ่ายบริหาร 

สถานที่ สุพัตรา 
มนสินี 

- โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ชะอ าบีช  รี
สอร์ท หัวหิน (Link)
7 ต.ค.65:
- ยืนยันโรงแรมทาง email แล้ว
25 พ.ย. 65:
- Confirm กับโรงแรมอีกครั้ง

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

มนสินี 
สมประสงค์ 
สุพัตรา 

2 เจ้าของโครงการท าเรื่องเสนอผู้บริหารในคราวเดียวกันดังนี้ 

รายละเอียดโครงการ มนสินี เรียบร้อยแล้ว 

ขออนุมัติโครงการ มนสินี สถานะ: เรียบร้อยแล้ว 
+ แบบประเมินความเสี่ยงโครงการ
+ แนบบันทึกอนุมัตแิผนปฏิบัติการฯ

ก าหนดการ มนสินี ก าหนดการ Update 26 ต.ค. 65 

ขออนุมัติจัด มนสินี สถานะ: เรียบร้อยแล้ว 
+ ก าหนดการ
+ หนังสือเชิญวิทยากร
+ แนบส าเนาอนุมัตโิครงการ

หนังสือเชิญวิทยากร มนสินี สถานะ: รอหนังสือตอบจากรับวิทยากร 
27 ต.ค. 65 ส่งในระบบสารบรรณ  
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 
คุณนัทธมน ไกรเวทย์  
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https://www.centarahotelsresorts.com/centra/th/cch


ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย. 65 

หน้า 2 จาก 6 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม 
ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 
สถานะ 

Email: Natthamon.K@chula.ac.th 
CC: aek_rung@yahoo.co.uk (email อ.) 

แบบประเมินความเสี่ยง
โครงการ 

มนสินี ถ้า อาจารย์ หรือ ผู้เข้าร่วม ติดโควิด ก่อนวันจัด
อบรม? (Link) 
สถานะ: ผู้เข้าร่วม ติดโควิด 1 คน 

ขออนุมัติเพ่ิมค่าสมนาคุณ
วิทยากร   

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

หนังสือเชิญผู้บริหารเป็น
ประธาน 

มนสินี สถานะ: เสนอแล้ว 11 พ.ย. 65 
+ แนบก าหนดการ
สถานะ: ส่งค ากล่าวเปิดให้แล้ว

หนังสือเชิญผู้เข้าร่วม
ประชุม + แบบตอบรับ 

มนสินี สถานะ: กลุ่มเป้าหมาย 26 คน 
ยกเลิกเพราะติดโควิด 1 คน 
สถานะ: แจ้งเวียนแล้ว ณ 31 ต.ค. 65 
+ ตารางคุณสมบัติ
+ แบบตอบรับ
+ แนบส าเนาอนุมัติโครงการ

ขออนุมัติใช้ลายเซ็นอธิบดี + 
ตัวอย่างใบเกียรติบัตร 

มนสินี 
จิราภรณ์ 

สถานะ: เสนอแล้ว 23 พ.ย. 65 
To do: 
- ออกแบบ
- รายชื่อภาษาอังกฤษผู้เข้าร่วมประชุม
- แนบตัวอย่างใบประกาศ

ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน มนสินี สถานะ: เรียบร้อยแล้ว 

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
ของ ศรป.   

มนสินี 
สมประสงค์ 

คณะท างาน 12 คน โดยมนสินี 
สถานะ: เรียบร้อยแล้ว 
ผอ. โดยสมประสงค์ 
สถานะ: เรียบร้อยแล้ว 

ขอใช้รถยนต์ราชการ จารุมน รถตู้ 1 คัน / รังสรรค์ (งบ 1,120 ฿) 
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ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย. 65 

หน้า 3 จาก 6 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม 
ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 
สถานะ 

(ผู้ขอต้องอยู่บนรถคันนั้น
ด้วย) 

รังสรรค์ - ขับรถไปรับอาจารย์
- ค่าทางด่วนไป-กลับ ประมาณ 240 ฿
- ค่าน ้ามัน 880 ฿

หนังสือขอรับการสนับสนุน       
ชุดตรวจ ATK 80 ชุด และ
สเปรย์แอลกอฮอล์  

พัทธนันท์ To do: 
- สเปรย์แอลกอฮอล์ - - ไม่มี
- ATK ได้ครบแล้ว จากของประชุมจัดท าแผนฯ
- ท าบันทึกไปที่หน่วยงาน
- ตามผลตรวจ ATK
น าส่งที่ monsinee.n@anamai.mail.go.th
ตรวจครั้งที่ 1 28-29/11/65
ตรวจครั้งที่ 2 3-6/12/65
สถานะ: รอด าเนินการ
- การรับชุดตรวจ ATK และผลการตรวจเชื้อ COVID-
19

3 เจ้าของโครงการจัดท า 

ค ากล่าวรายงาน มนสินี เรียบร้อยแล้ว 

ค ากล่าวเปิด มนสินี เรียบร้อยแล้ว 

ใบลงทะเบียน มนสินี - รายชื่อภาษาอังกฤษผู้เข้าร่วมประชุม
- ใบลงทะเบียน

เอกสาร/power point 
ประกอบการบรรยายของ
วิทยากร/ผู้บริหาร (กรณี
ได้รับมอบหมาย) 

มนสินี 
พัทธนันท์ 

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

แบบประเมินความพึงพอใจ 
+ ท า QR Code (Link)

มนสินี แบบประเมินความพึงพอใจ  
ข้อสอบ pre-test และ post-test 

ตรวจความพร้อมของ
สถานที่ เช่น Backdrop / 
ภาพรวมของโรงแรมและ
ห้องจัดประชุม อุปกรณ์ท่ี
ร้องขอไป ได้มาครบหรือไม่ 

สมประสงค์
สุพัตรา 

To do: 28 หรือ 29 พ.ย. 65 
- เช็ค Backdrop
- ป้ายชื่อประธาน/ผอ./วิทยากร
- คนเข้าห้องพัก
- โซฟานั่งข้างเวที
- โพเดียม
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ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย. 65 

หน้า 4 จาก 6 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม 
ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 
สถานะ 

- อาจจะจัดเตรียมไปเองด้วย
ได้แก่
ป้ายชื่ออาจารย์ ป้ายชื่อ
ประธาน ป้ายชื่อ ผอ.

ท าตารางจัดคนขึ้นรถ เปรมรัตนา 
ศิรินันต์ 

ตารางการเดินทาง 
ตารางคนขึ้นรถ 

4 หากมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใดและจ าเป็นต้องขออนุมัติจากผู้บริหารเจ้าของโครงการต้อง
ท าเรื่องขออนุมัติก่อนการประชุม 

5 เจ้าของโครงการประชุม BAR – Before Action Review ก่อนการประชุมอย่างช้าที่สุด 3 วัน 
เพื่อชี้แจงรายละเอียดกับทีมงาน ซักซ้อมการท างานและก าหนดตัวผู้รับผิดชอบ 

จัดยานพาหนะ (รถบัส)  เปรมรัตนา 
ศิรินันต์ 

To do: 
- ท าตารางคนขึ้นรถ + เบอร์โทร
- ก่อนเดินทาง 1 วัน โทรแจ้งเวลานัด +สถานที่อีก
ครั้ง (ต้องท า)
- วันเดินทาง จัดคนขึ้นรถ เช็คตามรายชื่อ
สถานะ: เปรมรัตนาจัดการ CF เรียบร้อยแล้ว

ขับรถ (รถตู้) รังสรรค์ - ต้องโอนเงินค่าน ้ามัน + ค่าท่างด่วนให้ก่อน
- รับผู้เดินทางที่กรมอนามัย และไปรับอาจารย์ที่บ้าน
หมายเหตุ: รับ-ส่งวิทยากร วันที่ 29 พ.ย. 65

วิทยากรขอเดินทางไปที่พักก่อน นัด 13.00 น.

รับวิทยากรที่คอนโดไปสถานที่จัดอบรม

(วิทยากรจ่ายค่าที่พักเอง)

ต้อนรับประธาน ผอ. 
จารุมน 
ปิ่นอนงค์ 

ดูแลวิทยากร มนสินี - น ้า เบรก และเชิญทานข้าว

ลงทะเบียน + 
แจกเอกสารการประชุม 

สุพัตรา 
ศิรินันต์ 

- ดูแลใบลงทะเบียน เช็คจ านวนคน
- เตรียมเอกสารการประชุม (จัด/นับชุด)
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ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย. 65 

หน้า 5 จาก 6 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม 
ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 
สถานะ 

ลงทะเบียนเข้าห้องพัก + 
ตรวจดูห้องพัก 

สมประสงค์ 
พัทธนันท์ 

- ตรวจดูห้องพัก
- เช็คยอดผู้เข้าพัก และรายชื่อให้ตรงกัน

ดูแลอาหารว่าง อาหาร
กลางวันให้เหมาะสมกับ
จ านวนผู้เข้าประชุม 

สมประสงค์ 

ดูแลวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น 
คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น
เตอร์ กระดาษ ปากกา 
ยางลบ ให้เพียงพอและ
พร้อมใช้   

พัทธนันท์ เตรียม Notebook 2 เครื่อง 

ดูแลการจัดห้องประชุมใหญ่ 
การจัดที่นั่งวิทยากร ความ
เหมาะสมของเครื่องฉาย
ภาพกับจอภาพ อุปกรณ์
ประกอบการบรรยาย เช่น 
laser pointer ป้ายชื่อ  

จิราภรณ์ 

ดูแลไมโครโฟนให้เพียงพอ
และพร้อมใช้ตลอดการ
ประชุม 

เปรมรัตนา 
สมฤทัย 

พิธีกร ปิ่นอนงค์ 
ศิรินันต์ 
พศิน 

ประจ าในห้องประชุมใหญ่
ดูแลความเรียบร้อยและ
แก้ปัญหาตลอดการประชุม 
(เช่น ไม่น าจอภาพลงช่วง
เปิดการประชุม เวลา
ถ่ายภาพจะได้เห็นชื่อการ
ประชุม) 

จารุมน 
มนสินี 

จดบันทึกการประชุม มนสินี 
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ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย. 65 

หน้า 6 จาก 6 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม 
ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 
สถานะ 

ศูนย์กลางดูแลภาพรวม 
ประสานทุกฝ่ายและ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

จารุมน 
มนสินี 

6 เจ้าของโครงการประชุม AAR กับทีมงานเพื่อสรุปบทเรียนและบันทึกไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ประชุมครั้งต่อไป 

หมายเหตุ: รับ-ส่งวิทยากร วันที่ 29 พ.ย. 65 วิทยากรขอเดินทางไปที่พักก่อน นัด 13.00 น. 

รับวิทยากรที่คอนโดไปสถานที่จัดอบรม (จ่ายค่าที่พักเอง) 
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สรุปผลการวิเคราะห์สถานการณ์การจัดทำฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัย 
เพื่อกำหนดมาตรการและแผนขับเคลื่อน 

1.1. ผลการวิเคราะห์สถานการณของตัวชี้วัด และความรูที่นำมาใชประกอบการวิเคราะห์ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ C (Comparisons) การเปรียบเทียบ 

ฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ: ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (ศรป.) ได้ดำเนินโครงการ
พัฒนาฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมเป็นครั้งแรกในปีงบประมาณ 2565 โดยก่อน
หน้าปีงบประมาณ 2565 ศรป. ยังไม่มีการนำระบบสารสนเทศในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันมาใช้ในการ
จัดเก็บหรือรวบรวมข้อมูล มีเพียงรวบรวมข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือ
ต่างๆ ที่ไม่ได้มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลตามระดับความร่วมมือและประเทศ/หน่วยงานคู่ร่วมมือจัดเก็บและ
เผยแพร่ในรูปแบบรายงานบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปรียบเทียบกับปัจจุบัน ฐานข้อมูลความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของกรมอนามัย ได้จัดข้อมูลให้เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน มีการจำแนกหมวดหมู่ความ
ร่วมมือตามระดับกรอบความร่วมมือ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับทวิภาคี 
นอกจากนั้นยังมีการแบ่งข้อมูลตามประเทศ/หน่วยงานคู่ร่วมมือ และประเด็นสุขภาพ เพ่ือความสะดวกต่อ
การสืบค้นของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ ศรป. จะเก็บข้อมูลการดำเนินงานและสถิติการใช้งานฐานข้อมูลความร่วมมือ
ระหว่างประเทศกรมอนามัย ในปีงบประมาณ 2566 เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 
2565 เพ่ือศึกษาความเปลี่ยนแปลง แนวโน้ม และนำข้อมูลไปกำหนดมาตรการพัฒนาฐานข้อมูลต่อไป 

ฐานข้อมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติงานวิจัย 
ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย: ศรป. มีภารกิจการดำเนินการให้ข้าราชการเดินทางไปศึกษา 
ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนบุคลากรของกรมอนามัยกับองค์กรระหว่าง
ประเทศ และต่างประเทศ จึงได้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิเทศสัมพันธ์รายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัย ดูงานประชุมและสัมมนา ณ ต่างประเทศ/ในประเทศ หรือผ่านระบบออนไลน์ของ
ข้าราชการกรมอนามัย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เพื่อสนับสนุนนโยบายนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการต่างประเทศในการจัดเก็บข้อมูลสรุปรายงานผลฯ ให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ซึ่ง
อำนวยความสะดวกต่อการเรียกใช้งานนำเสนอผู้บริหารในระดับกรม/กระทรวงนำมาสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
และรับรองบุคลากรกรมอนามัยที่จะเข้ามาค้นข้อมูลในการประกอบพิจารณาการทำความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ตลอดจนติดตามการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ ของบุคลากรกรมอนามัยให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ศรป. จึงได้ทบทวนข้อมูลการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ และเปรียบเทียบ
ข้อมูลย้อนหลัง 4 ปี (ปีงบประมาณ 2562 – 2565) ดังนี้ 
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รายการ 

จำนวน/ปี 
2562 2563 2564 2565 

การประชุม 66 26 - 4 

การศึกษาดูงาน 12 4 - 3 

ลาศึกษาต่อ 3 1 - 3 

การฝึกอบรม (on-site) 18 7 - 4 

การฝึกอบรม (online) - - 10 3 

เข้าร่วมกิจกรรม 4 - - - 

ปฏิบัติงานชั่วคราว 1 - - - 

รวมทุกรายการ 104 38 10 17 

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบจำนวนข้อมูลที่รายงานในระบบฐานข้อมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติงานวิจัย 
ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2562 – 2565 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ T (Trends) แนวโน้ม 
ฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ: ศรป. ดำเนินการพัฒนาฐานความร่วมมือระหว่างประเทศ

แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2565 และประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลฯ แก่กลุ ่มผู ้ร ับบริการเป็นครั ้งแรก 
ในที่ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านต่างประเทศ กรมอนามัย ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 
2565 นับตั้งแต่หลังจากเปิดระบบฐานข้อมูลฯ ให้ใช้งานจริงทั้งในส่วนของผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานทั่วไป 
จำนวนผู้ใช้งานฐานข้อมูลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2565 โดยมีจำนวนการเข้าใช้
งานสูงสุดในเดือนกันยายน 2565 ทั ้งนี ้ สถิติการใช้งานฐานข้อมูลมีแนวโน้มลดลงอย่างมากในเดือน
พฤศจิกายน 2565 ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากงานด้านต่างประเทศที่น้อยลงในช่วง เวลาดังกล่าว ผนวกกับเป็น
ระยะเวลานานหลังจากการประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลฯ จึงทำให้อาจมีผู ้รับบริการรายใหม่ที่ยังไม่ทราบ
เกี่ยวกับฐานข้อมูลฯ  
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รูปที่ 1  แนวโน้มการใช้งานฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ ระหว่างเดือน มกราคม – พฤศจิกายน 2565 

ฐานข้อมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติงานวิจัย 
ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย: จากการเปรียบเทียบจำนวนข้อมูลที่รายงานในระบบฐานข้อมูล
รายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่
กรมอนามัย ระหว่างปี 2562 – 2565 (ตามตารางที่ 1) พบว่าในปีงบประมาณ 2562 มีจำนวนข้อมูลการ
เดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศที่สูงสุด หลังจากนั้นเข้าสู่ปีงบประมาณ 2563 ช่วงเดือนพฤศจิกายน 
2562 เป็นต้นไป ทั่วโลกพบประสบปัญหาการเกิดแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
19) ทำให้การเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศของบุคลากรลดลงและมีการประชุมบางส่วนถูกยกเลิก

ซึ่งการระบาดของ Covid-19 ยังส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณ 2564 ทางรัฐบาล
ไทยมีคำสั่งห้ามให้บุคลากรเดินทาง รวมไปถึงการประชุมในระดับนานาชาติ การลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม
จากแหล่งทุนอื่นๆ จากต่างประเทศ ยกเลิก และบางองค์กรได้ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ดังกล่าวโดยใช้วิธี
จัดในรูปแบบออนไลน์ จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ 2564 มีจำนวนข้อมูลน้อยที่สุด ต่อมาในปีงบประมาณ 
2565 สถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มคลี่คลายจึงมีแนวโน้มว่าการเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม 
สัมมนา หรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ของบุคลากรกรมอนามัยจะเพ่ิมมากข้ึน 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ Le (Level) ของผลการดำเนินการในปัจจุบัน 
ฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ : ปัจจุบันฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ 

มีจำนวนข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ ประกอบด้วยข้อมูลความร่วมมือระดับโลก/พหุภาคี 13 รายการ 
ระดับภูมิภาค 24 รายการ และระดับทวิภาคี 21 รายการ แบ่งเป็นข้อมูลประเภทรายงาน ข้อมติ/ข้อตกลง 
และแผนงาน/โครงการ ในส่วนของการใช้งานฐานข้อมูลระหว่างเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2565 
มีผู้ใช้งานทั้งหมด 257 คน มีการเข้าใช้งานทั้งหมด 894 ครั้ง 
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รูปที่ 2:  สรุปสถิติการใช้งานฐานขอ้มูลความร่วมมือระหวา่งประเทศ ระหวา่งเดือน มิถุนายน – พฤศจิกายน 2565

ฐานข้อมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติงานวิจัย 
ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย: ปัจจุบันฐานข้อมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 
ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย  มีข้อมูลทั้งหมด 378 
รายการ ทั้งนี้ พบว่ามี 138 รายการ ที่มีบุคลากรที่เดินทางไปราชการต่างประเทศและกลับมาแล้ว แต่ยัง
ไม่ได้จัดส่งรายงานมายัง ศรป. ด้านสถิติการใช้งานฐานข้อมูล พบว่ามีผู้ใช้งานรวมตั้งแต่เปิดฐานข้อมูล 
เป็นจำนวน 15,044 คน 

ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ ได้แก่ 
• ข้อมูลความร่วมมือระดับโลก (คลิกที่นี่)
• ข้อมูลความร่วมมือระดับภูมิภาค ASEAN และเอเชียกรอบอื่นๆ (คลิกที่นี่)
• ข้อมูลความร่วมมือระดับทวิภาคี (คลิกที่นี่)
• คู่มือการเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนาหรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ

(คลิกท่ีนี่)
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1.2. ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด
ศรป. ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การจัดทำฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ และ

ฐานข้อมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ
ของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย ความต้องการและความคาดหวังของผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จากการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านต่างประเทศ กรมอนามัย ในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 
2 ครั้ง1, 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ปี 2566 - 2567 รวมถึง
การรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน เพื่อนำมากำหนดประเด็นความรู้ 
มาตรการ และแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศได้ดังนี้ 

กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของระบบฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ  และ

ฐานข้อมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ
ของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย มี 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) บุคลากรภายในกรมอนามัยที่ต้องการทราบข้อมูล 
ภูมิหลัง สถานการณ์ปัจจุบัน ทิศทาง และแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบ
ต่างๆ เพื่อนำไปต่อยอด ขยายความร่วมมือ สร้างความร่วมมือในกรอบใหม่ๆ รวมถึงเพื่อเตรียมตัวเดินทางไป
ประชุม ณ ต่างประเทศ สำหรับรายการที่เป็นการประชุมต่อเนื่อง และ (2) ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกกรมอนามัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการทราบข้อมูลการดำเนินงานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของกรมอนามัย 

ความต้องการ/ความคาดหวัง 
ฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ: จากการรวบรวมความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสียในเวทีต่างๆ พบว่า ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการฐานข้อมูลฯ ที่มีข้อมูล
ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ มีการออกแบบที่ทำให้สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว เพ่ือ
นำไปใช้ในการวางแผน ประกอบการตัดสินใจ ซ่ึงสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศตามพันธกิจของ
แต่ละหน่วยงาน 

ฐานข้อมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติงานวิจัย 
ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย: การสรุปความคิดเห็นของผู้รับบริการ พบว่า ผู้ใช้บริการ
ฐานข้อมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ
ของเจ้าหน้าที่กรมอนามัยต้องการฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างหน้าระบบ (layout) ที่เข้าใจง่าย แบ่งหมวดหมู่

1 รายงานการประชุมคณะกรรมการดา้นต่างประเทศ กรมอนามัย ครั้งที่ 1/2565 
https://cic.anamai.moph.go.th/web-
upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI4/66_/21International_Coop_Meeting_.65-1pdf 
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดา้นต่างประเทศ กรมอนามัย ครั้งที่ 2/2565 
https://cic.anamai.moph.go.th/web-
upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI4/66_/21International_Coop_Meeting_.65-2pdf 
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ชัดเจน และต้องการให้ผู้ที่เดินทางไปราชการต่างประเทศสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลรายงานผ่านทาง
ออนไลน์ด้วยตัวเองได้เพื่อลดขั้นตอน ประหยัดเวลาและทรัพยากร นอกจากนั้นยังคาดหวังให้ฐานข้อมูล
คำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลให้เป็นไปตามหลักพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 (PDPA)  

ความผูกพัน 
เครือข่ายคณะกรรมการด้านต่างประเทศ กรมอนามัย รวมถึงบุคลากรที ่รับผิดชอบงานด้าน

ต่างประเทศจากหน่วยงานวิชาการเป็นผู้สนับสนุนข้อมูลหลักสำหรับฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่าง
ประเทศและฐานข้อมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติงานวิจัย 
ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย และเป็นผู้ใช้บริการระบบฐานข้อมูลทั้ง 2 ระบบ  

ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ 
ฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ: จากการประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้ งานระบบ

ฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ เมื่อเดือนกรกฎาคม 25653 พบว่าผลคะแนน อยู่ที่ 4.74 คะแนน 
คิดเป็นระดับความพึงพอใจ “มากที่สุด” โดยประเด็นที่ผู ้รับบริการพึงพอใจมากที่สุด คือ “ด้านการ
สนับสนุนและการให้บริการใช้งาน” ได้คะแนนเฉลี่ย 4.92 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อย่างไรก็ตาม พบว่า
ประเด็นที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ “ข้อมูลที่ให้บริการมีความทันสมัย” ซึ่งได้คะแนน 4.38  

ฐานข้อมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติงานวิจัย 
ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย: ผู้ใช้บริการระบบฐานข้อมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม 
ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย เห็นว่าฐานข้อมูลนี้ 
มีประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลย้อนหลังเกี่ยวกับประเด็นความรู้และความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
สาธารณสุขที่กรมอนามัยได้ดำเนินการ และเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีในการใช้เตรียมความพร้อมสำหรับการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริหารมีความเห็นว่าขั้นตอนการรายงานผลการเดินทางใน
ปัจจุบัน ผู้ที ่เดินทางไปราชการต่างประเทศจะต้องทำหนังสือส่งไปยัง ศรป . เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
จึงเห็นว่าควรปรับขั้นตอนการรายงานให้สามารถรายงานผ่านระบบออนไลน์ได้เพ่ือลดขั้นตอนและเวลา 

ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ 

ศรป. ได้สอบถามความคิดเห็นจากคณะกรรมการด้านต่างประเทศ กรมอนามัย ในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการการดำเนินงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปี 2566 - 
2567 ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ แจ้งวัฒนะ จังหวัด
นนทบุรี และได้รับคำแนะนำในการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ดังนี้ 

3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลความรว่มมือระหว่างประเทศ 
https://cic.anamai.moph.go.th/web-
upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_40/1.40_ReportSurveyCIC.pdf 
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ฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ 
• ด้านการแสดงผลของฐานข้อมูล

- หน้าเร ิ ่มต้น (Index) ของฐานข้อมูล ควรเพิ ่มการเกริ ่นนำข้อมูลความร่วมมือ เช่น
วัตถุประสงค์ ประเด็นความร่วมมือ เป้าหมายของกรอบความร่วมมือ และบทบาทของกรม
อนามัย เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ใช้งานทราบถึงความเป็นมาของการดำเนินงานความร่วมมือนั้นๆ

- เพิ่มรายงานสรุปผลการดำเนินงานความร่วมมือตามกรอบความร่วมมือฯ รายปีงบประมาณ
ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม จำแนกตามหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย

- สามารถรองรับการแสดงผลได ้2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)
• ด้านการรวบรวมและจัดข้อมูลก่อนนำเข้าระบบ

- ควรมีกลไกที่ทำให้หน่วยงานวิชาการสามารถส่งข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลต่างประเทศ หรือ
สามารถอัพโหลดข้อมูลได้โดยตรง โดยให้ ศรป. เป็นผู้ตรวจสอบกรองข้อมูลก่อนเผยแพร่ขึ้น
ระบบ เพื่อการได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว

- ควรมีไทมไลน์ (Timeline) หรือแผนผังงาน (Flow Chart) การรวบรวมข้อมูลความร่วมมือ
จากหน่วยงานต่างๆ ที่ชัดเจน โดยควรทำหนังสือราชการถึงหน่วยงานขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลความร่วมมือฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- ควรมีแบบฟอร์ม (Template) สำหรับจัดเก็บข้อมูลความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน

ฐานข้อมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติงานวิจัย 
ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย 

• ด้านการแสดงผล
- ควรปรับปรุง layout หน้าเวบ็ไซต์ให้ดูเข้าใจง่ายและแบ่งหมวดหมู่ให้ชัดเจน
- แสดงสถิติรายการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ

• ด้านการรวบรวมและจัดข้อมูล
- ควรเปิดให้ผู้ที่เดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ สามารถกรอกรายงานผลสรุปการเดินทาง

ไปราชการ ณ ต่างประเทศ และแบบสอบถามความพึงพอใจผ่านระบบออนไลน์ในเว็บไซ

• ด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- ควรเป็นไปตามหลักพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

1.3. ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) (คลิกที่นี่)
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2.1. มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 4.21 ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของกรมอนามัย 

สร้างกลไก กำกับ ติดตามข้อมูลการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือ
ต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายและคู่ร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 

หลักการ/เหตุผล: เนื่องจากสถานการณ์โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงควรมีการสื่อสาร กำกับ 
ติดตามความคืบหน้าและแนวโน้มของการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว เพื่อให้หน่วยงานสามารถปรั บเปลี่ยน
ทิศทางการดำเนินงาน และผลักดันความร่วมมือใหม่ๆ ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์และ
เงื่อนไขปัจจุบัน ดังนั้น การสร้างกลไกที่จะช่วยให้ ศรป. สามารถสื่อสาร กำกับ ติดตามข้อมูลการดำเนินงาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานวิชาการและภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องจึงมีความจำเป็น 

กำกับ ดูแลชุดขอมูความร่วมมือระหว่างประเทศใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 
หลักการ/เหตุผล: เนื่องจากแต่ละหน่วยงานที่มีการดำเนินงานด้านต่างประเทศมีการจัดเก็บชุดข้อมูลที่

แตกต่างกันไปตามภารกิจ ทำให้ ศรป. รวบรวมชุดข้อมูลเพื่อนำมาบริหารจัดการในระบบฐานข้อมูลไม่
สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้ทันที ต้องใช้เวลามากในการแปลงหรือปรับแต่งข้อมูล  จึงควรจัดทำมาตรฐาน 
กระบวนการ การรวบรวมหรือจัดเก็บชุดข้อมูลให้มีรูปแบบและความหมายเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดความ
หลากหลายของวิธีการปฏิบัติงาน ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการข้อมูล 
และสนับสนุนให้ข้อมูลมีคุณภาพ พร้อมใช้งาน 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ มีข้อมูลที่ทันสมัย และเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน 
หลักการ/เหตุผล: ระบบฐานข้อมูลด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ และฐานข้อมูลรายงานผลการไป

ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย ที่มี
ประสิทธิภาพ มีข้อมูลที่ทันสมัย และเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นข้อมูลที่ต้องการ
ได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการติดตาม พัฒนาต่อยอดการดำเนินงาน
ความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัยในประเด็นต่างๆ รวมถึงเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสำหรับ
ผู้แทนกรมอนามัยในการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศในรายการที่เป็นการประชุมต่อเนื่อง 

สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการใหบ้ริการระบบฐานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ 
หลักการ/เหตุผล: จากการวิเคราะห์แนวโน้มการใช้งานระบบฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ 

พบว่าสถิติการใช้งานฐานข้อมูลฯ และสถิติในการส่งข้อมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม 
สัมมนา หรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ จากบุคลากรกรมอนามัยมีแนวโน้มลดลงหลังจากผ่านการ
ประชาสัมพันธ์ครั้งล่าสุดไปสักระยะหนึ่ง จึงควรทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักถึงความสำคัญ
ของการส่งรายงานในระบบ เช่น คู่มือหรือ Infographic ต่างๆ รวมถึงเพิ่มช่องทางผ่านเว็บไซต์และ 
สื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายอย่าง
ทั่วถึง จะช่วยให้ผู้ใช้งานทราบถึงข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว สามารถเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดความยั่งยืนในทางเดียวกัน 
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2.2. แผนการขับเคลื่อนการดำเนนิงานตัวช้ีวัดที่ 4.21 ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัย 

ลำดับ
ที ่

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ เป้าหมาย หลักฐานประกอบ 

1 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศ ข้อมูลการลาศึกษา 
ฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัย ดูงานประชุม สัมมนา และนำเสนอผลการ
วิชาการ ณ ต่างประเทศของกรมอนามัย นำมาวิเคราะห์เพื่อกำหนด
มาตรการและวางแผนขับเคลื่อน 

ต.ค. - พ.ย. 65 1 ครั้ง รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้เพื่อ
กำหนดประเด็นความรู้ มาตรการ และแผน
ขับเคลื่อน 

2 รวบรวมข้อตกลง เอกสารกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ข้อมูล
การลาศึกษา ฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัย ดูงานประชุม สัมมนา และ
นำเสนอผลการวิชาการ ณ ต่างประเทศ จากหน่วยงานต่างๆ 

ธ.ค. 65 - ม.ค. 66 1 ครั้ง หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงาน 

3 รวบรวม กำกับ ติดตามข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ 
จากหน่วยงานต่างๆ  

มี.ค. - ก.ค. 66 2 ครั้ง รายงานสรุปการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือ
ด้านต่างประเทศ กรมอนามัย หรือ หนังสือขอความ
อนุเคราะห์/ตรวจสอบข้อมูล 

4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและนำเข้าข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ที่สามารถนำไปใช้สนับสนุนการทำงานของบุคลากรภายในกรมอนามัย 

มี.ค. - ก.ค. 66 1 ระบบ ระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน 
- แผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ

5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและนำเข้าข้อมูลข้อมูลการลาศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย ดูงานประชุม สัมมนา และนำเสนอผลการวิชาการ ณ 
ต่างประเทศ 

มี.ค. - ก.ค. 66 1 ระบบ ระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน 
- แผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ

6 พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านต่างประเทศ กรมอนามัย หรือ
เว็บไซต์หน่วยงาน/สื่อสังคมออนไลน์ 

มี.ค. - ก.ค. 66 2 ครั้ง สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น คู่มือ หรือ Infographic ที่
เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ  
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ลำดับ
ที ่

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ เป้าหมาย หลักฐานประกอบ 

7 จัดทำคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศและ
ฐานข้อมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา 
หรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย ประจำปี
งบประมาณ 2566 

มี.ค. - พ.ค. 66 2 ครั้ง คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลฯ 2 ระบบ 

8 รายงานการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดในที่ประชุม
ประจำเดือนของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

พ.ย. 65 – ก.ค. 66 9 ครั้ง สรุปรายงานประชุมประจำเดือนของศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

9 การประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้ระบบฐานข้อมูลความร่วมมือ
ระหว่างประเทศและฐานข้อมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 
ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรม
อนามัย ประจำปีงบประมาณ 2566 

ก.ค. 66 1 ครั้ง สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
ฐานข้อมูล 2 ระบบ 

10 สรุปและวิเคราะห์ผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ของ 
การดำเนินงานตัวชี้วัดทุก 5 เดือน 

ก.พ., ก.ค. 66 2 ครั้ง รายงานสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
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เกณฑการประเมิน 5 ส   

สถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน 

(Healthy Workplace Happy for Life) 

วันท่ีประเมิน ....23 พฤศจิกายน 2565.................................................................................................................... 

คำชี้แจง โปรดเตมิเครื่องหมายในชองผลการประเมินดังน้ี 

1. มีการดำเนินการครบถวนสมบูรณ  ให 1 คะแนน

2. หักคะแนนหากมีจุดบกพรอง มีการดำเนินงานไมครบในแตละขอยอย

ประเด็น เกณฑการพิจารณา หลักฐาน/แนวทาง 

พ้ืนท่ีสวนกลางสำหรับจับฉลากกลุมงานท่ีรับผิดชอบครั้งแรก 

1. พ้ืนท่ีโตะและตู

อุปกรณสำนักงาน

(รวม 3 คะแนน) 

พ.ย. 65 อก. 

1.1 สภาพอุปกรณ/ เครื่องมือ/ เครื่องใชสำนักงานไมชํารุดและพรอมใชงาน 

4 คะแนน 

1.2 มีการจัดวางอุปกรณ/ เครื่องมือ/ สำนักงานสวนกลางอยางเปนระเบียบ 

ดูแลความสะอาดเรยีบรอยของอุปกรณเครื่องมือ/เครื่องใชสำนักงาน และ

โตะวางใหสะอาดไมมฝีุน 

1.3 ดูแลเครื่องใชสำนักงาน อุปกรณเครื่องมือในตูเหล็กใหเปนระเบียบ 

สะอาด 

2. พ้ืนท่ีพักผอน/

สวนหยอม

(รวม 1 คะแนน) 

2.1 ดูแลสวนหยอม ตนไม จดัวางใหเปนระเบียบและเปนสัดสวนสวยงาม 

ไมใหเหีย่วเฉา หรือมีใบเหลือง 

3. พ้ืนท่ีหองประชุม

ชั้นวางติดผนังและ

บอรดประชาสัมพันธ

(รวม 5 คะแนน) 

พ.ย. 65  ยป. 

3.1 จัดโตะเกาอ้ีประชุมหลังการใชงาน 

 5 คะแนน 

3.2 ดูแลทำความสะอาดโตะ เกาอ้ี และพ้ืนท่ีบริเวณหองประชุมสม่ำเสมอ 

3.3 หากมีการรับประทานอาหารบนโตะประชุม ใหทำความสะอาดโตะ 

เกาอ้ีหลังจากรับประทาน ไมมเีศษอาหารตกคางท้ังบนโตะและท่ีพ้ืน ไมมี

กลิ่น 

3.4 ดูแลจัดวางของบริเวณช้ันวางติดผนังขางโตะประชุมใหเปนระเบียบ

เรียบรอย เปนหมวดหมู 

3.5 บอรดประชาสมัพันธ ติดประกาศอยางเปนระเบียบ สะอาด สวยงามมี

ความทันสมัยอยูเสมอ 

4. พ้ืนท่ีหองอุปกรณ

เคร่ืองใช ไฟฟา

(รวม 6 คะแนน) 

พ.ย. 65  วส. 

4.1 จัดเก็บอาหาร ภาชนะอุปกรณอยางเปนระเบียบในท่ีท่ีจัดไว 
6 คะแนน 

-1 มีถวยพุดด่ิงในถังขยะ
4.2 ไมโครเวฟ และตูเย็น มีความสะอาด ปลอดภยั และอยูในสภาพพรอม

ใชงาน 

4.3 ปดสวิทชและถอดปลั๊กปริ๊นเตอรหลังการใชงานหรือหลังเลิกงาน 

4.4 ดูแลการแยกกระดาษใหถูกกลอง กลอง reuse/recycle 

4.5 ดูแลถังขยะในหองเครื่องใชไฟฟา ฝาปดมดิชิด ไมมีเศษอาหารและ

ภาชนะใสอาหารเครื่องดืม่ในถังขยะน้ัน 

 4.6 รับผิดชอบเปด-ปดเครื่องปรบัอากาศ ตามเวลากำหนด 

     เวลา 9.30 – 12.00 น.  เวลา 13.30 – 16.00 น. 

เอกสารแนบ 6
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ประเด็น เกณฑการพิจารณา หลักฐาน/แนวทาง 

เกณฑสำหรับแตละกลุมตองรับผิดชอบ 

1. โตะทำงานหรือพ้ืนท่ี

บริเวณโตะทำงาน

(รวมบริเวณโตะ

คอมพิวเตอร)

(รวม 13 คะแนน)

1.1 ปายช่ือประจำโตะ (ช่ือ ตำแหนง รูปถาย) (ติดไวในตำแหนงท่ีมองเห็น

ไดงาย โดยมรีูปแบบและขนาดปายเปนแบบเดยีวกันท้ังหมด) 

1.2 บนโตะทำงานสะอาด มีเฉพาะเอกสารและอุปกรณท่ีจำเปน เชนปากกา 

ดินสอ ยางลบ) ตามความเหมาะสมหรือเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน และ

จัดวางอยางเปนระเบียบ 

เกณฑการพิจารณาเพ่ิมเติม 

- ใหมีกลองเก็บเครื่องเขียนไดจำนวน 1 กลองบนโตะทำงาน

- กรณีของมีคม เชน กรรไกร คตัเตอร การเก็บรวมกันในกลองเก็บเครื่อง

เขียนอาจเสีย่งตอการเกิดอุบัติเหตไุด ดังน้ันใหเก็บในลิ้นชักวัสดุสำนักงาน

วางเอกสารท่ีตองทำงานได 

ไมกระจัดกระจายเกนิไป และไมมี

สิ่งของท่ีไมจำเปนบนโตะ เชน 

พระ ตนไม เปนตน 

1.3 มีการจัดวางสิ่งของบริเวณพ้ืนท่ีทำงาน ดังน้ี 

• บนโตะทำงานไมวางอาหาร ยกเวน เครื่องดื่ม จำนวน 1 แกวและ

น้ำ 1 ขวด 

• ใตโตะทำงานหากมีสิ่งของใด ๆ เชน รองเทาใหหากลองหรือ

ภาชนะมาใสและจดัวางใหเปนระเบียบ ไมควรมีมากเกินความจำเปน 

• ติดปายช่ือลิ้นชักของโตะทำงาน

เกณฑการพิจารณาเพ่ิมเติม

- แกวน้ำและขวดน้ำท่ีวางบนโตะ อนุโลมใหวางได 1 แกว และ 1 ขวด ท้ังน้ี

ตองปดฝาใหสนิท หามวางใกลคียบอรด คอมพิวเตอร ปลั๊กไฟ กรณมีีโตะ

ทำงานโตะเดียวและวางคอมพิวเตอรดวย ใหวางใหพนรัศมีของมือซึง่จะปด

ใหน้ำหกเลอะคยีบอรด คอมพิวเตอร หรือปลั๊กไฟ ซึ่งอาจเกิดอันตรายได

-1 มีขวดน้ำบริเวณใตโตะทำงาน

1.4 ของใชสวนตัว กำหนดใหมี 1 ลิ้นชัก มีปายระบุคำวา “ของใชสวนตัว” 

หากมีตูหรือกลองของใชสวนตัว มีไดไมเกิน 1 ตู หรือ 1 กลอง และให

จัดวางในพ้ืนท่ีของตนเองใหเปนระเบียบเรียบรอย  

1.5 อุปกรณสำนักงาน กรณีเปนลิน้ชักติดปายระบุคำวา “อุปกรณ

สำนักงาน” และเปนรูปแบบเดียวกัน อุปกรณสำนักงานมีปริมาณ

เหมาะสม จดัเก็บเรียบรอย พรอมใช กรณีมีถาด/ช้ันเอกสาร/ตะแกรง 3 

ช้ัน ซึ่งวางบนโตะทำงานใหมีไดไมเกินโตะละ 2 ช้ิน 

ติดอุปกรณสำนักงานทุกลิน้ชกัท่ี

โตะหรือตู (ยกเวนตูท่ีใสตูเก็บ

เอกสาร) 

1.6 วัสดุ อุปกรณบนโตะคอมพิวเตอร จัดวางอยางเปนระเบียบ และ

คำนึงถึงความปลอดภยั สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซไฟ สายคอมพิวเตอรอยูใน

สภาพเรียบรอย ปลอดภัย ไมชำรดุเสียหาย 

เกณฑการพิจารณาเพ่ิมเติม 

- เครื่องสำรองไฟขนาดเล็กท่ีใชท่ัวไป ใหวางบนฐานท่ีเปนไมมีลอ หรอืวาง

บนโตะคอมพิวเตอรหรือโตะทำงาน หามวางบนพ้ืนหองโดยตรง

-1 เก็บสายไฟไมเรียบรอยและใช

หนังสือรองจอคอมพิวเตอร
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ประเด็น เกณฑการพิจารณา หลักฐาน/แนวทาง 

1.7 หากนำอาหารและเครื่องดืม่มารับประทานในบริเวณพ้ืนท่ีของโตะ

คอมพิวเตอร  ภายหลังรับประทานอาหารใหเช็ดทำความสะอาดและท้ิง

ขยะใหเรียบรอย ไมมีคราบน้ำหรอืเศษอาหารบนโตะ 

1.8 ไมติดสติ๊กเกอรหรือกระดาษอ่ืนๆ ท่ีไมจำเปนและไมเก่ียวของกับการ

รับประกัน บนเครื่องคอมพิวเตอรหรือเครื่องพิมพ 

1.9 หากมีเสื้อหรือผาคลุมไหลท่ีพาดไวท่ีเกาอ้ี ตองใหจัดใหเปนระเบียบ

เรียบรอย 

1.10 มีเบาะรองน่ังหรือพิงไดไมเกิน 1 ช้ิน 

เกณฑการพิจารณาเพ่ิมเติม 

กรณีเจาหนาท่ีมีปญหาสุขภาพ ใหกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสม 

1.11 มีการจัดเก็บเกาอ้ีใหเรียบรอยหลังเลิกงาน 

1.12 มีการทำความสะอาดโทรศัพทอยางสม่ำเสมอ และจัดวางอยางเปน

ระเบียบ 

1.13 หลังเลิกงานควรจัดเก็บเอกสารและอุปกรณบนโตะทำงานใหเปน

ระเบียบ 

2. ตูเก็บเอกสาร/ตูเก็บ

ของ

(รวม 5 คะแนน)

2.1 มีปายแสดงรายการประเภทเอกสารในตูและช่ือผูรบัผิดชอบ รปูแบบ

เดียวกัน 

2.2 ภายในตูมีปายดัชนีบงช้ีประเภทเอกสาร/วัสดุอุปกรณท่ีจัดเก็บเปน

รูปแบบเดยีวกัน 

กรณีตูทึบตองติดดัชนีรายการ 

2.3 มีการจัดเก็บเอกสาร/ คูมือ/ หนังสือ/ รายงาน/ วัสดุอุปกรณเปน

หมวดหมู จดัวางเปนระเบียบ 

2.4 มีความสะอาดเรยีบรอย กรณจีัดวางของบนตูใหจัดวางเปนระเบียบและ

ปลอดภัย 

2.5 สามารถคนหาสิ่งของตาง ๆ ภายในตูไดสะดวก 

รวมคะแนน (เต็ม 18 คะแนน) 
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ขอเสนอพิจารณาหลักเกณฑการจัดกิจกรรม 5 ส ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ

1. จัดตั้งคณะกรรมการ 5 ส ภายในหนวยงาน โดยมีองคประกอบ จำนวน 4 คน ดังน้ี

1.1 ผอ.ศรป. ประธาน 

1.2 ผูแทนกลุมอำนวยการ 1 คน   กรรมการ 

1.3 ผูแทนกลุมวิเทศสมัพันธ 1 คน กรรมการ

1.4 ผูแทนกลุมยุทธศาสตรฯ 1 คน กรรมการ

2. การตรวจใหคะแนน กรรมการจะดำเนินการตรวจใหคะแนนกอนวันประชุม ศรป. เพ่ือนำผลคะแนนไปนำเสนอในท่ีประชุมฯ

เพ่ือทราบในแตละเดือน และสะสมจนครบเวลา 6 เดือน เริ่มดำเนินการ 5 ส ตั้งแตเดือน พ.ย. 65 - เม.ย.66 เมื่อถึงการประชุม

รอบสดุทาย อาจเปนปลายเดือนเม.ย. หรือ พ.ค. 66 จะมีการมอบของรางวัลใหกลุมท่ีไดคะแนนสูงสุด

3. เน่ืองจากมีพ้ืนท่ีสวนกลาง ดังน้ี

3.1 มุมโตะประชุมและช้ันวาง 

3.2 มุมเครื่องใชไฟฟา ปริ๊นเตอร ตูเย็น ไมโครเวฟ

3.3 มุมวัสดุอุปกรณเครื่องเขียนสำนักงาน

3.4 มุมตนไมหนาหอง

จึงกำหนดใหมีการจับฉลากในครั้งแรก เพ่ือเริ่มตนหากลุมท่ีรับผิดชอบ โดยแตละกลุมจะไดรับผดิชอบแตละมุม หลังจาก

น้ันเดือนถัดไปก็จะหมุนเวียนกันโดยไมตองจับฉลากอีก

          ตัวอยางเชน เดือนพ.ย. ทุกกลุมจับฉลาก (ทำฉลาก 3 ใบ)   กลุมอก. จับฉลากได 3.1 กลุมวิเทศ จับฉลากได 3.2 กลุม

ยุทธ จับฉลากได 3.3 และ3.4 (ไดสองมุมเน่ืองจากมมุขอ 3.3 พ้ืนท่ีท่ีตองดูแลไมมาก จึงเพ่ิมมมุตนไม 3.4 ดวย)

กลุม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พค 

อก 21 รวมผล

คะแนนสะสม

ท้ัง 6 เดือน

ประกาศผล 

วส 23

ยป 22

สรุปการประเมิน 5 ส ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 

ขอสังเกตุและขอเสนอแนะ 

1. เพ่ือความปลอดภัยไมควรนำสมุดหรือหนังสือมารองหนาจอคอมพิวเตอร กรณีใชท่ีวางควรเปน

ชั้นวางหนาจอคอมพิวเตอร

2. น้ำดื่มแพค ควรวางไวบริเวณใตชั้นขางโตประชุม

3. รองเทาใตโตะควรใสกลองเพ่ือความเรียบรอย

ใส่คะแนนรายเดือน และนาํเสนอในท่ีประชมุ ศรป. 
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เดือน พฤศจิกายน 2565 

เกณฑขอท่ี คะแนน 

งานอก. 

คะแนน 

กลุมวิเทศฯ 

คะแนน 

กลุมยุทธฯ 

หมายเหตุ 

พ้ืนท่ีตู โตะอุปกรณ

สำนักงานและสวนหยอม 

4 

หองประชุม ช้ันวาง 5 

หองอุปกรณไฟฟา 5 

1 

1.1 1 1 1 

1.2 1 1 1 

1.3 1 1 0 - ขอสังเกตรองเทาใตโตะ

1.4 1 1 1 

1.5 1 1 1 

1.6 0 1 1 

1.7 1 1 1 

1.8 1 1 1 

1.9 1 1 1 

1.10 1 1 1 

1.11 1 1 1 

1.12 1 1 1 

1.13 1 1 1 

2 

2.1 1 1 1 

2.2 1 1 1 

2.3 1 1 1 

2.4 1 1 1 

2.5 1 1 1 

รวม 21 23 22 
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สรุปรายงาน 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540”ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 2 

พฤศจิกายน 2565 
ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จ.นนทบุรี

จัดโดย : สำนักงานเลขานุการกรม กรมอนามัย 

ประธาน:  นายวินัย รอดไทร เลขานุการกรม 
วิทยากร : จากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ ได้แก่ 

1. นางสาวพัชรนันท์ เรืองกาญจน์ ตำแหน่ง นิติกร
ปฏิบัติการ 

2. นายเนติรัช พนัสอัมพร ตำแหน่ง นิติกร
ประเด็นเนื้อหา: 

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

2. แนวทางการดำเนินงานข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ.2562 (PDPA) 

3. แนวทางการขับเคลื่อนงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

4. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของราชการกรมอนามัย 

วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม:  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่สนองเจตนารมณ์และนโยบายของพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
พ.ศ. 2548 มีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

ความรู้ที่ได้รับ: 

1. ทราบถึงวัตถุประสงค์หลักของพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพ่ือให้ประชาชนมี
สิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆของรัฐ 
กำหนดหลักเกณฑ์ที่ ชัด เจนเกี่ ยวกับข้อมูลข่าวสารที่
หน่วยงานของรัฐไม่ต้องเปิดเผยหรืออาจไม่เปิดเผย (ไม่
จำเป็นต้องมีส่วนได้ส่วนเสีย เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็น
ข้อยกเว้น และให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) คุ้มครอง
ข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคลที่ อยู่ ในความครอบครองของ
หน่วยงานรัฐ 

2 . ท ราบ ถึ งค ำ นิ ย าม /ค ำจั ด กั ด ค ว าม  ต าม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้
ชัดเจนขึ้น ได้แก่ 

2.1 ข้อมูลข่าวสาร หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้
รับรู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูลหรือสิ่งใดๆ โดยสภาพของสิ่ง
นั้นเอง หรือโดยผ่านวิธีการใดๆ เช่น เอกสาร แผนที่ ภาพ 
เป็นต้น 

2.2 ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายถึง ข้อมูล
ข่าวสารที่อยู่ ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
หน่วยงานของรัฐ 

2.3 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล (ประวัติสุขภาพ 
ฯลฯ) ร่วมกับ สิ่งบอกลักษณะอ่ืนที่ทำให้รู้ตัวผู้นั้น *ข้อมูลใน
ส่วนขอบเขตส่วนบุคคล :ปิดเป็นหลัก เปิดเป็นข้อยกเว้น 
(รหัส หมายเลข ฯลฯ) หากไม่ครบทั้งสองส่วนไม่ถือเป็น
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม พรบ. ฉบับนี้ 

2.4 คนต่างด้าว หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ ไม่มี
สัญชาติไทยและไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (นักท่องเที่ยว) 

3. ทราบถึงสิทธิและบทบาทหน้าที่ ในฐานะของ
ประชาชน และหน่วยงานของรัฐ 

3.1 สิทธิประชาชน  สิทธิต้องรู้  ตามมาตรา 7 
หน่วยงานรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารลงพิมพ์ในราชกิจจา
นุ เบกษา เช่น  โครงสร้างแล ะการจัดองค์การในการ
ดำเนินงาน มาตรา 9 หน่วยงานของรัฐต้องจัดข้อมูลข่าวสาร
ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดยไม่ต้องมีคำขอ เช่น แผนงาน

เอกสารแนบ 7  
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งบประมาณประจำปี  สิทธิขอข้อมูลข่าวสาร มาตรา 11 ขอ
ตรวจดู (ต้นฉบับ/สำเนาที่ครอบครอง ขอสำเนา (1บาท) ขอ
สำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง (5บาท) ได้โดยไม่ต้องมีส่วนได้
ส่วนเสียกับข้อมูล  สิทธิร้องเรียน  สิทธิอุทธรณ์ สิทธิได้รับ
ความคุ้มครองข้อมูลข่าวสาร และสิทธิแก้ไขข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคล  

3.2 หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารตามาตรา 7 และมาตรา 9 ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นการทั่วไป เช่นคู่มือ 
แผนงาน คำสั่ง 

4. ทราบถึงข้อมูลข่าวสารที่ห้ามเปิดเผย ตามมาตรา
14 เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  ห้ามโดยเด็ดขาด 
มาตรา 15 เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ จะสามารถเปิด
ได้เฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

5. ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ให้ใช้หลักการเก็บข้อมูล /
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของความจำเป็น และประโยชน์
สาธารณะเป็นสำคัญ ภายใต้กฎหมายและแจ้งเหตุผลในการ
เก็บ/ เปิดเผยทุกครั้ง โดยเฉพาะข้อมูลที่อ่อนไหว เช่น เชื้อ
ชาติ  ศาสนา เนื่ องจากมี โทษทางกฎหมาย ซึ่ งความ
รับผิดชอบของผู้ ควบคุม  กับผู้ ป ระมวลผลไม่ เท่ ากัน 
ยกตัวอย่างโทษปรับกรณีพบว่าเก็บเกินความจำเป็น ปรับ
เป็นเงินจำนวน 3 ล้านบาท ต่อกรณี 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน /ดำเนินการ 
1. การยกเลิกใช้แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการ

จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ที่หน่วยงานต้องจัดทำ
รายงานส่งไปยังสำนักงานเลขานุการกรมทุก 6 , 9  และ 12 
เดือน เปลี่ยนเป็นให้ใช้ข้อมูลจากระบบ e-GP แทน ทั้งนี้
สำหรับรายการซื้อ จ้าง ที่มียอดต่ำกว่า 5,000 บาท ให้
ปฏิบัติ ตามหนังสือ กค 0405.2/ว 62 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2562 โดยให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัด
จ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา

หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ โดยให้จัดทำเป็นรายไตรมาส และ
สำหรับหน่วยงานที่ไม่มีรายการซื้อ จ้างในระบบ e-GP 
(ทุกรายการต่ำกว่า 5,000 บาท) ให้ทำหนังสือทำข้อตกลง
ไปยังสำนักงานเลขานุการกรม 

2. ให้หน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลแผนงาน และ
โครงการบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยโครงการที่เผยแพร่
ให้หน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสม  

3. การส่งข้อมูลใบสั่งซื้อ/จ้าง สัญญาจ้าง ในวงเงิน
500,000 บาทขึ้นไป เฉพาะเกี่ยวกับการซื้อจ้าง ทั้งนี้จะมี
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในสัญญาจ้าง ซึ่งอาจขัดแย้งกับ
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
(PDPA) และข้อมูลการประกาศเชิญชวน ข้อมูลการประกาศ
ผลผู้ชนะ ทางสำนักงานเลขานุการกรม จึงขอนำประเด็น
ดังกล่าวกลับไปทบทวนและจะแจ้งแนวทางปฏิบัติให้ทราบ
ในภายหลัง 

4. สำนั กงาน เลขานุการกรม ประชาสัม พันธ์
หลักสูตรข้อมูลข่าวสาร ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์
สำนักงาน ก พ. 

เอกสารประกอบการอบรม :   
https://drive.google.com/drive/folders/1f7eOXi8tdhPfl

C54Rmh7J3ZjUdli7RsZ?usp=share_link

จัดทำรายงานโดย 
นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา นักวิชาการพัสดุ 

นางสาวสมประสงค์ ภาผล นักจัดการงานทั่วไป 
9/11/2565 
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