
รายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี3/2566 

ในวันท่ี 28 ธันวาคม  2565 เวลา 09.30 น. – 14.00 น. 

ณ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ อาคาร6 ช้ัน 4 กรมอนามัย 

 

ผูมาประชุม 

1. นางจิตติมา รอดสวาสดิ์ ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประธาน 

2. นางจารุมน บุญสิงห  นักวิเทศสัมพันธชำนาญการพิเศษ 

3. นางสาวปนอนงค เครือซา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                        

4. นางสาวสุพัตรา ทางาม  เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  

5. นายพศิน พิริยหะพันธุ   นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

6. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ   

7. นางสาวมนสินี น้ำจันทร นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

8. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย  นักวิเทศสัมพันธ                     

9. นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

10. นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ นักวิชาการคอมพิวเตอร  

11. นางสาวพัทธนันท วังเสนา  นักวิชาการพัสดุ 

12. นายรังสรรค พันธจบสิงห พนักงานขับรถยนต                 

13. นางสาวสมประสงค ภาผล  นักจัดการงานท่ัวไป     เลขานุการ 

 

ผูไมมาประชุม   - ไมมี- 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น 

 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 1  เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

การประชุมกรมอนามัยครั้งที่ 3/2566 และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ 

ดานอนามัยสิ่งแวดลอมเพ่ือลดปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ มุงสูเมืองสุขภาพดี ระหวางวันท่ี 12 – 13 ธันวาคม 2565  

ณ อุทยานแหงชาติดอยผาหมปก จังหวัดเชียงใหม รายละเอียด ดังนี้ 

(1). อธิบดีกรมอนามัย ขอบคุณศูนยอนามัยที ่ 1 เชียงใหม เครือขาย และคณะผู จัดการประชุม  

ที่รวมเปนเจาภาพและดำเนินการจัดประชุมดังกลาว และตรวจเยี่ยมพื ้นที ่ ศอ.1 ในการเปดศูนยบริการ 

สงเสริมสุขภาพ  

(2) ผูอำนวยการกองคลัง รายงานการเบิกจายงบประมาณ ป พ.ศ. 2566 วากรมอนามัย เบิกจาย

งบประมาณเปนอันดับ 2 ของ กระทรวงสาธารณสุข และรายงานภาพรวมผลการเบิกจายงบประมาณ ขอมูล  

ณ วันที ่ 30 พฤศจิกายน 2565 จากระบบ GFMIS โดย อธ ขอใหทุกหนวยรวมมือกันเรงรัดการเบิกจาย 

เพ่ือคงรักษาระดับการเบิกจายไว  

(3) ผูอำนวยการกองดิจิทัลเพื่อสุขภาพ รายงานความกาวหนา 3 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการสุขภาพดี

วิถีไทยใหม สรางไทยสรางชาติ 2) ระบบบัตรประจำตัวตามกฎหมาย 3) การจัดทำแบบประเมินออนไลน 



ดานคุณลักษณะปองกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อโควิด – 19 บนระบบ TSC  อยูระหวางดำเนินการจัดทำ 

TOR  โดย อธ ฝากใหคำนึงถึงการล็อคอินเขาใชงานแอปพลิเคชั ่นท่ีสะดวก ปลอดภัย และอยากใหคน 

กรมอนามัยมี Health literacy  

(4) ผูอำนวยการสำนักอนามัยเจริญพันธุ รายงานความกาวหนาการจัดประชุมวิชาการสงเสริมสุขภาพฯ 

กำหนดจัดงานประมาณเดือน ก.ค. 66 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด คอนเวนชั่น กทม. โดยผอ.ศรป. ไดรับแตงตั้ง

ใหเปนคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลองคกรดีเดน และนายพศิน พิริยหะพันธุ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

(ผูแทนศรป.) ไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการคัดเลือกผลงานอินเตอร 

สำหรับการจัดงานประชุม ICFP ที ่ผ านมา อธ ขอใหทำ AAR ในรูปแบบของเอกสารเพื ่อเปน 

แนวทางการดำเนินงานใหกับการจัดงานครั้งตอไป 

(5) ผูอำนวยการสถาบันปณณทัต แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานดานวิชาการเพื่อรองรับการถายโอน

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล จากสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เปน กระทรวงมหาดไทย ภายใตองคกร

บริหารสวนจังหวัด  ซึ ่งจะมีขอมูลระบบฐานขอมูลสงเสริมสุขภาพที ่จะตองดำเนินการถายโอนขอมูล 

ใหสังกัดใหม ทั้งนี ้ อธ แนะนำวาใหดำเนินการประสาน อปท ในแตละพื้นที่ แลวนำมาแลกเปลี่ยนขอมูล 

ในแตละบริบทของพ้ืนท่ี 

(6) ผู อำนวยการสำนักอนามัยผ ู ส ูงอายุ รายงานความกาวหนาการจ ัดพิธีประกาศนโยบาย 

ของขว ัญปใหม กระทรวงสาธารณสุข "2566 ปแห ง ส ุขภาพสูงว ัยไทย" ในว ันที ่  26 ธ ันวาคม 2565  

ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสารณสุข และผานชองทาง Facebook Live: กระทรวงสาธารณสุข และ 

Facebook Live: กรมอนามัย โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั ้งท่ี2 

/2566 เม่ือวันท่ี 24 พฤศจกิายน 2565 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง   - ไมมี- 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ   

4.1 รายงานผลการติดตามการเบิกจายงบประมาณศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำป

พ.ศ. 2566 งบดำเนินงาน ผานระบบศูนยต ิดตามผลการปฏิบ ัต ิงาน กรมอนามัย (Department 

Operation Center : DOC)   

นางสาวศิร ิน ันต ทุนทรัพย รายงานวา (1) ไดบ ันทึกผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัต ิการ  

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบดำเนินงาน จำนวน 6 โครงการ  

เขาสูระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) โดยกรอก

ขอมูลผลเบิกจายสะสม ณ วันที ่ 23 ธันวาคม 2565 จำนวน 330,071.55 บาท คิดเปนรอยละ 37.32 %  

ของวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จำนวน 884,500 บาท ซ่ึงเปนยอดผลเบิกจายท่ียังไมรับรูในระบบ GFMIS 



เนื่องจากติดเงื่อนของมาตรการทางดานระเบียบการเงินการคลัง ซึ่งหนวยงานดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน

ทุกรายการ รายละเอียดตามลิงค : ดาวนโหลด 

ทั้งนี้ กรมอนามัยกำหนดเปาหมายแนวทางการดำเนินการเบิกจาย สำหรับคาใชจายในการฝกอบรม 

ประชุมและสัมมนา ใหไมนอยกวา 50% ของวงเงินที ่ไดร ับจัดสรร โดยศรป. ไดกำหนดแผนคาใชจาย 

ในการฝกอบรมฯ ทั้งปงบประมาณภายใตวงเงินที่ไดรับจัดสรร จำนวน 536,200.00 บาท และหนวยงาน

วางแผนใชจายในไตรมาสท่ี 1 จำนวน 282,745.00 บาท คิดเปน 52.73% ซ่ึงสูงกวาเปาหมายท่ีกำหนด  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.2 รายงานสถานการณ ผลการเบิกจายงบประมาณ งบดำเนินงาน ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  

นางสาวสุพัตรา ทางาม รายงานวา ณ วันที ่ 28 ธันวาคม 2565 เปาหมายที ่กรมอนามัยกำหนด 

ไวในเดือนธันวาคม คือ 32% คิดเปนเงินจำนวน 283,040.00 บาท พบวางบดำเนินงาน มีผลเบิกจายสะสม 

จำนวน 375,871.55 บาท คิดเปน 42.50 % ของวงเงินงบประมาณรวมที่ไดรับจัดสรร (884,500.00 บาท)  

ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กรมอนามัยกำหนด เมื่อหักกันยอด PO ทุกรายการ จำนวน 12,923.25 บาท คิดเปน 

1.46 % เปนผลใหมีเงินงบประมาณคงเหลือหลังกัน จำนวน 495,705.20 บาท คิดเปน 56.04 %  

สำหรับคาใชจายในการฝกอบรม ประชุมและสัมมนา ใหไมนอยกวา 50% ของวงเงินที่ไดรับจัดสรร 

โดยศรป. ไดกำหนดแผนคาใช จ ายในการฝกอบรมฯ ทั ้งปงบประมาณภายใต วงเง ินที ่ ได ร ับจัดสรร  

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

วางแผนใชจายในไตรมาสท่ี 1 จำนวน 282,745.00 บาท คิดเปน 52.73% ซ่ึงสูงกวาเปาหมายท่ีกำหนด  

ปจจุบันศรป. มีผลเบิกจายหมวดอบรม ประชุมฯ สะสม จำนวน 284,330.00 บาท คิดเปน 53.03 % 

ของวงเงินท่ีไดรับจัดสรร ( 536,200.00 บาท)  

หากพิจารณาเฉพาะเงินงบประมาณที่ไดรับโอน จำนวน 442,250.00 บาท หักผลเบิกจายสะสม 

จำนวน 375,871.55 บาท หักกันยอดPO จำนวน 12,923.25 บาท หักกันเงินเดือนพนักงานขับรถยนต  

ระหวางเดือน ม.ค - มี.ค 66 จำนวน 39,000.00 บาท คงเหลือเงินงบประมาณสำหรับการดำเนินงาน  

จำนวน 14,455.20 บาท   

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.3 รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามคำรบัรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

4.3.1 ขับเคล่ือนองคกรคุณภาพและมีสมรรถภาพสูง ประกอบดวย 4 ตัวช้ีวัด 

(1) ตัวช้ีวัดท่ี 2.1ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) 

นางจารุมน บุญสิงห ห ัวหนากลุ มวิเทศสัมพันธ รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงาน 

ตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดฯเดือนธันวาคม 2565 โดยมี 5 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมท่ี 1.2 2.1 3.2 3.3 และ 

4.1 มีรายละเอียด ดังนี้  

 1. กิจกรรมที ่ 1.2 ขับเคลื ่อนการดำเนินงานตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 

บนเว็บไซตหนวยงาน (Open Data Integrity and Transparency – OIT) อยูระหวางดำเนินการปรับปรุง

ขอมูลพื้นฐานบนเว็บไซต ศรป. ตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตหนวยงาน (Open Data 

Integrity and Transparency – OIT) ขอ O1 - O10 และดานการแกไขปญหาทุจริต โดยมีชองทางแจงเรื่อง

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/pay2566/P3-66.pdf


รองเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งไดจัดทำเมื่อปงบประมาณ 2565 ขณะนี้ อยูระหวางการทบทวนและ

ปรับปรุงขอมูลรายละเอียดข้ันตอนแนวทางการรองเรียนและแบบฟอรมรับขอรองเรียนใหชัดเจนมากข้ึน 

 2. กิจกรรมท่ี 2.1 ชี้แจง/สื่อสารแบบ IIT – อยูระหวางการศึกษาขอมูลเพ่ือเตรียมการชี้แจง 

3. กิจกรรมที่ 3.2 รายงานความกาวหนาในที่ประชุมศรป. (เปาหมาย 4 ครั้ง) ไดรายงาน 

ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 28 ธ.ค.65 

4. กิจกรรมท่ี 3.3 รายงานผลในระบบ DOC (เปาหมาย 4 ครั้ง) ไดดำเนินการรายงานในระบบ 

DOC ครั้งท่ี 2 สำหรับเดือนธ.ค.65 เรียบรอยแลว 

5. กิจกรรมท่ี 4.1 สื่อสารและเผยแพรขอมูลความรูบนเว็บไซตเม่ือวันท่ี 28 ธ.ค. 65 ไดสื่อสาร

ความรูในการประชุม จำนวน 1 เรื ่อง ไดแก 1) เรื ่อง หลักเกณฑการเปดเผยขอมูลสาธารณะ Open Data 

Integrity and Transparency Assessment : (OIT) และเผยแพรบนเว็บไซตเรียบรอยแลว รายละเอียดตาม

เอกสารแนบ 1 และ URL: https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting66 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

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

และการขับเคล่ือนการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization : LO)  

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย รายงานเสนอความกาวหนาแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัดโดยในเดือนนี ้ได

ดำเนินการลงรายการขอมูลที่นำมาใชผานระบบ DOC ไดแก1) ความรูเรื่ององคกรแหงการเรียนรู(learning 

Organization) เพ่ือเปาหมายและวัตถุประสงคของการจัดการเรียนรู  2)กระบวนการจัดการความรู 7 ข้ันตอน

ในการรวบขอมูลใหมีประสิทธิภาพ 3)ความรูเรื่องการถอดบทเรียนเพื่อทบทวนกระบวนการทำงานและแนว

ทางการพัฒนาวางแผนการประสานงานและลำดับพิธีการทูต 4) ความรูเรื่องการวิเคราะห SWOT เพ่ือวิเคราะห

หาจุดออนและจุดแข็งขององคกร และการพัฒนาปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซตเขาถึงไดงายของคูมือบนเว็บไซต

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศในเมนู“เมนูท่ีนาสนใจ ศรป.” เลือก DM & KM ท้ังนี้ไดจัดทำเอกสารรายงาน

ความกาวหนาการดำเนินงานสรางผลงานวิชาการ “คูมือภารกิจประสานงานและอำนวยความสะดวกแกชาว

ตางประเทศ” ซ่ึงอยูระหวางการดำเนินงาน (ฉบับราง) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

(3) ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 

เลขาคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงาน

ขับเคลื่อนตัวชี้วัด วาไดดำเนินการจัดทำขอมูล ระดับที่ 1-3  Management and Governance ไดแกจัดทำ 

1) คำสั ่งคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 2) รายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจาย

งบประมาณ (รบจ.1) ณ วันท่ี 15 ของทุกเดือน 3) รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดทุกเดือน Upload 

ข้ึนเว็บไซตหนวยงาน และบันทึก URL ในระบบ DOC ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไปทุกเดือน เรียบรอยแลว   

ระดับท่ี 4 Output ผลผลิต หนวยงานประเมินตนเองพบวารอยละผลการเบิกจายสะสมรายเดือนผาน

เกณฑจำนวน 1 เดือน เฉพาะเดือน ธ.ค. 65 โดยมีรอยละเบิกจายสะสมที่ 42.50% ซึ่งรอยละของผลการ

เบิกจายสะสม ต่ำกวาเปา (45%)   

ระดับท่ี 5 Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด  หนวยงานประเมินตนเองพบวามีรอยละของผลการเบิกจาย

สะสม ท่ี 42.50% ซ่ึงรอยละของผลการเบิกจายสะสม ต่ำกวาเปา (45%)   

ท้ังนี้หนวยงานประเมินตนเอง คาดการณวาจะมีผลคะแนนตัวชี้วัดฯ อยูท่ี 4.01/ 5 คะแนน  

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


มติท่ีประชุม รับทราบ  

(4) ตัวชี ้วัดที ่ 2.4 รอยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 

นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด วาสำหรับ

เกณฑการประเมิน รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค.65-ก.พ.66) ซึ่งไดดำเนินงานขับเคลื่อน และติดตามการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเดือน ธ.ค. 65 และรายงานผลการ

ดำเนินงานตาม แผนฯ ผานระบบ DOC อยางตอเนื่องเปนประจำทุกสิ้นเดือน 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

4.3.2 ขับเคล่ือนการดำเนินงานตามภารกิจหนาท่ีหนวยงานสายบริหาร ประกอบดวย 3 ตัวช้ีวัด 

(1) ตัวชี้วัดที่ 4.19 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศตามขอตกลง

ระหวางประเทศ ของกรมอนามัย 

นายพศิน พิริยะหะพันธุ รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัด ได

ดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ ดังนี้ กิจกรรมท่ี 4.1 กิจกรรมท่ี 4.2 กิจกรรมท่ี4.3 กิจกรรมท่ี4.4 และกิจกรรมท่ี 4.5

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 หรือดูขอมูลเพ่ิมเติมท่ี ตัวชี้วัดท่ี 4.19 ดาวนโหลด  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

(2) ตัวชี ้วัดที ่ 4.20 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให

สามารถดำเนินงานดานตางประเทศเพ่ือรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย 

นางสาวมนสินี น้ำจันทร รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัด ได

ดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ ของเดือนธันวาคม 2565 ครบทุกกิจกรรม ไดแก (1) รวบรวมผลประเมินทักษะ 

(ความรู) ซึ ่งประกอบไปดวยผลคะแนน Pre-test และ Post-test ของขอสอบวัดทักษะการเขียน และ (2) 

รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำเดือน ซึ่งไดรายงานในที่ประชุม รายละเอียด

ตามเอกสารแนบ 4 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

(3) ตัวช้ีวัดท่ี 4.21 ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรม

อนามัย 

 นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ และนางสาวจิราภรณ สุ มติ๊บ  รายงานเสนอความกาวหนาการ

ดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัด โดยกิจกรรมภายใตแผนขับเคลื่อนฯ ในเดือนธันวาคม 2565 - มกราคม 

2566 คือการรวบรวมขอตกลง เอกสารกรอบความรวมมือระหวางประเทศ ขอมูลการลาศึกษา ฝกอบรม

ปฏิบัติการวิจัย ดูงานประชุม สัมมนา และนำเสนอผลการวิชาการ ณ ตางประเทศ จากหนวยงานตางๆ ขณะนี้

อยูระหวางการจัดทำแบบฟอรมสำหรับกรอกขอมูลและจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลจากหนวยงาน 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

4.4 รายงานผลการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับทักษะการ

ใชภาษาอังกฤษสำหรับงานดานตางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหวางวันที ่ 30 

พฤศจ ิกายน – 2 ธ ันวาคม 2565 ณ โรงแรมเซ ็นทรา บายเซ ็นทารา ชะอำบีช ร ีสอร ท ห ัวหิน  

จังหวัดเพชรบุร ี

https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2566


นางสาวมนส ิน ี  น ้ ำจ ันทร   รายงานว  า  (1) งบประมาณท ี ่ ใช  ไปจำนวน 214,820.00 บาท  

(2) กลุมเปาหมายจำนวน 40 คน ประกอบดวยวิทยากร 1 คน คณะทำงาน 13 คน และผูเขารวมประชุม 

จำนวน 25 คน จาก 14 หนวยงาน ไดแก กองหองปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย กลุมตรวจสอบภายใน 

กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ สำนักโภชนาการ สำนักสงเสริมสุขภาพ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 

สำนักอนามัยผูสูงอายุ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ศูนยทันตสาธารณสุขระหวางประเทศ ศูนยอนามัยที่ 3 

นครสวรรค ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  ศูนยอนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 

และศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา และผูเขารวมประชุม 1 คน ตรวจพบเชื้อโควิด 19 กอนเดินทางเขารวมประชุม  

จึงไมไดเขารวมการประชุมดังกลาว (3) จากแบบสอบถามและแบบประเมินความพึงพอใจ กอนการเขารวม

ประชุม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตอบวาตนเองมีทักษะความรูภาษาอังกฤษอยูในระดับนอยถึงนอยมาก 

(เฉลี ่ยรอยละ 35.20) และหลังเขารวมประชุม มีทักษะความรู ภาษาอังกฤษอยู ในระดับปานกลางขึ ้นไป  

(เฉลี่ยรอยละ 67.20)  โดยใหเหตุผลวา เนื่องจากตนเองมีพื้นฐานมานอยทำใหเรียนไมทันอาจารย สำหรับ 

การนำไปตอยอด สามารถนำทักษะความรูท่ีไดจากการประชุมฯ ไปใชในการปฏิบัติจริงไดในระดับปานกลางข้ึน

ไป (เฉลี่ยรอยละ 75.20) ความพึงพอใจตอวิทยากรในภาพรวม ไดรอยละ 94.40 (ผศ.ดร. รนนท รุงนภาเวทย 

จากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) โดยประเด็นที่ผูเขารวมประชุมพึงพอใจมากที่สุด คือ เทคนิคและ

วิธีการที่ใชในการถายทอดความรู (รอยละ 96.80) และความพึงพอใจตอการจัดการประชุมฯ ในภาพรวม  

ไดรอยละ 90.40 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

4.5 รายงานผลการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือขายดาน

การเงินการคลัง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหวางวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเฮลท

แลนทรีสอรท แอนด สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี  

นางสาวสุพัตรา ทางาม และ นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานวา การจัดประชุมดังกลาว 

จัดโดยกองคลัง กรมอนามัย มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

เพื่อนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีปสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น อีกทั้งเพื่อแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ 

ประสบการณในการปฏิบัติงานและเสนอแนะ ปญหาอุปสรรคตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกัน 

เกี ่ยวกับกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการเบิกคาใชจายในการบริหารงานในสวนราชการและการเบิก

คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน การประชุมระหวางประเทศและการเดินทางไปราชการ ซ่ึงสามารถสรุป

ประเด็นไดดัง รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

4.6 รายงานผลการเขาร วมอบรมโครงการเสร ิมสร างความเขมแข็งผ ู ตรวจสอบภายใน 

ประจำหนวยงานและหัวหนากลุมอำนวยการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหวางวันที่ 13 – 15 

ธันวาคม 2565ณ โรงแรมแคนทารี อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

นางสาวสุพัตรา ทางาม และนางสาวศิร ิน ันต ทุนทรัพย รายงานวาการจัดประชุมดังกล าว 

จัดโดยกลุมตรวจสอบภายใน เพื่อใหบุคลากรกรมอนามัยทำหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานให

เปนไปดวยความถูกตอง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปนกลไกเพิ่มคุณคาใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย 

ตามวัตถุประสงคที ่กำหนดไว ไดแลกเปลี ่ยนเรียนรู แนวทางการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงาน 



สวนราชการ การฝกอบรม การเดินทางไปราชการ และแนวทางการตรวจสอบของผู ตรวจสอบภายใน  

ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นดังนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

4.7 รายงานผลการดำเนินงาน 5ส (ศรป.) ครั้งท่ี 2  

คณะกรรมการ 5ส ศรป. ไดรายงานผลคะแนน ในเดือนธันวาคม 2565 พบวากลุมยุทธศาสตรฯเปน

กลุมที่ไดคะแนนสูงสุดเปนอันดับ 1 คือ 24 คะแนน อันดับที่ 2 คืองานอำนวยการ ได 23 คะแนน และอันดับที่ 3 

คือกลุมวิเทศสัมพันธ ได 22 คะแนน มีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

4.8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานสูองคกรสมรรถนะสูงและ 

มีธรรมาภิบาล ระหวางวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2565 ณ สถานที่พักฟนและพักผอนกองทัพบก สวนสน

ประดิพัทธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ   

 เลขาคณะทำงานขับเคล ื ่อนชมรมจร ิยธรรมศูนย ความร วมมือระหว างประเทศ รายงานวา  

(1) งบประมาณที่ตั ้งไว จำนวน 70,000 บาท เบิกจายจากงบประมาณศูนยความรวมมือระหวางประเทศ   

กรมอนามัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับคาที่พัก คาอาหารกลางวัน คาอาหารเย็น คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และคาน้ำมันเชื้อเพลิง ของผูเขารวม ซึ่งใชเงินงบประมาณเบิกจายทั้งสิ้น 

จำนวน 63,620.00 บาท (90.89%) และสงคืนงบประมาณในโครงการฯ จำนวน 6,380.00 บาท (9.11 %) 

(2)  รายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วัตถุประสงค กิจกรรมดำเนินการ และผลท่ีไดรับจากการจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการฯดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

4.9   หลักเกณฑการคัดเลือกหนวยงานคุณธรรมและองคกรสรางสุขท่ีมีคุณภาพ 

เลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ แจงท่ีประชุมทราบ

ถึงหลักเกณฑการคัดเลือกหนวยงานคุณธรรมและองคกรสรางสุขที่มีคุณภาพและแนวทางการดำเนินงาน 

ประกอบดวย 3 สวน ไดแก สวนท่ี 1 การนำองคกร 30 คะแนน สวนท่ี 2 การดำเนินงาน 30 คะแนน สวนท่ี 3 

ผลสำเร็จของการดำเนินงาน 30 คะแนน 

มติท่ีประชุม รับทราบ    

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา    

 5.1 จ ั ดทำแผนปฏ ิบ ั ต ิ ก า รส  ง เ ส ร ิ มค ุณธ รรม  จ ร ิ ย ธ ร รม  และป  อ งก ั น ก า รท ุ จ ริ ต  

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 เลขานุการคณะทำงานขับเคลื ่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ เสนอราง

แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต ฯ ท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการใน 

ระดับกรมฯ  ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมคนดี ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับองคกร

คุณธรรม ยุทธศาสตรท่ี 3 การปองกันทุจริต โดยกำหนดกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนจำนวน  18 

กิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 11 หรือ ดาวนโหลด  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

5.2 กำหนดค ุณธรรมเป าหมายจาก “ป ญหาท ี ่ อยากแก” และ “ความด ีท ี ่ อยากทำ”  

ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/moral/1.3_Plan%20moral_organization.docx


 เลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ นำเสนอประเด็น

เปาหมายคุณธรรม จากการตอบแบบสำรวจฯ ของบุคลากร ศรป. (ใชประเด็นเดียวกับแบบสำรวจของกรมฯ) 

เพื่อรวมกันพิจารณากำหนดประเด็นเปาหมายคุณธรรม “ปญหาที่อยากแกไข” และ “ความดีที่อยากทำ” ท่ี

ประชุมมีมติเห็นชอบเปาหมายคุณธรรมจำนวน 7 ประเด็น ดังนี้ 

• “ปญหาท่ีอยากแกไข” มีจำนวน 2 ประเด็น 

1. การลดภาวะโลกรอน (1.Happy Society) 

2. การสรางความรอบรูดานการเงิน ประหยัด พอเพียง (2.พอเพียง) 

• “ความดีท่ีอยากทำ” มีจำนวน 5 ประเด็น 

3.การสงเสริมประหยัดทรัพยากรลดการใชทรัพยากรและวัสดุ  สำนักงาน - พอเพียง 

4. การสงเสริมการสอนงานรุนพ่ีสูรุนนอง - วัฒนธรรมองคกรกรมฯ  (3.Learning) 

5. การสงเสริมบุคลากรเปนตนแบบเพ่ือสุขภาพ (4. Happy Body) 

6. การสงเสริมการยกยอง/ตอบแทน/ขอบคุณการทำความดี (5. Happy Heart) 

7. การสงเสริมบุคลากรเปนตนแบบดานพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา (6.วินัย สุจริต) 

8. กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีเพ่ือประชาชน (7. จิตอาสา) 

ดูขอมูลไดท่ี ดาวนโหลด  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 5.3 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนองคกรคุณธรรมและองคกรสรางสุขท่ีมีคุณภาพ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

 เลขานุการคณะทำงานขับเคลื ่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือระหวางประเทศเสนอราง

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนองคกรคุณธรรมและองคกรสรางสุขที่มีคุณภาพ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 12 หรือ ดาวนโหลด  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 5.4 พิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

 นางสาวปนอนงค เครือซา รายงานวาตามท่ีกลุมตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงาน

ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซ่ึงไดใหขอเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ

ภาพในการเบิกจายงบประมาณเห็นควรใหหนวยงานปรับแผนการใชจ ายเง ินรายเดือน รายไตรมาส  

ใหสอดคลองกับมติกรมอนามัย พรอมทั้งเสนอผูอำนวยการและสงสำเนาการปรับแผนการใชจายเงินใหกลุม

ตรวจสอบภายในตอไป จึงเสนอขอปรับปรุงแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 13 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

5.5 วิเคราะหสถานการณผลการเบิกจาย และกำหนดมาตรการ การเบิกจายงบประมาณ 

คณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจาย วิเคราะหขอมูลจากวาระที่ 4.2 หากพิจารณาเฉพาะเงิน

งบประมาณท่ีไดรับโอน จำนวน 442,250.00 บาท หักผลเบิกจายสะสม จำนวน 375,871.55 บาท หักกันยอด

PO จำนวน 12,923.25 บาท หักกันเงินเดือนพนักงานขับรถยนต เดือน ม.ค - มี.ค 66 จำนวน 39,000.00 บาท 

พบวามีงบประมาณคงเหลือเสำหรับการดำเนินงาน จำนวน 14,455.20 บาท จึงเสนอมาตรการเพื่อบริหาร

งบประมาณใหสามารถดำเนินงานไดตามแผนท่ีวางไวและบรรลุเปาหมายการเบิกจายดังนี้ 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/ita2566/ITA_Moral66.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/moral/Moral%20Organization%20Driving%20Plan66.pdf


(1) รายการหมวดคาใช จ ายประจำ คาน้ำดื ่ม คาเช าเครื ่องถายเอกสาร คาน้ำมันเช ื ้อเพลิง  

(บัตรฟลีทการด) คาจางเหมาพนักงานขับรถ กำกับติดตาม ควบคุมงบประมาณใหเพียงพอเบิกจายลงคลัง 

(2) รายการหมวดคาใชจายจัดประชุม อบรม ฯ คาใชจายเดินทางไปราชการ  ใหบริหารจัดการดวย 

เงินทดรองราชการของหนวยงาน หากไมสามารถดำเนินการไดใหยืมเงินงบประมาณจากกรมอนามัยและ 

ดำเนินกิจกรรมใหมีผลเบิกจายบรรลุเปาหมายท่ีกรมอนามัยกำหนด ภายใตฐานงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึน 

(3) รายการหมวดคาวัสดุ ซ้ือจาง ใหเลื่อนกิจกรรมไปดำเนินการในไตรมาส 3 เปนตนไป 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  

 6.1 กิจกรรมยกระดับจิตใจ ดวยการฝกสมาธิ 

 นางจารุมน บุญสิงห ดำเนินกิจกรรมดวยการใหบุคลากรรับฟงบทเพลง “ตะกอนใจในแกวน้ำ”  

เพื่อใหทุกคนไดฝกฟงอยางมีสมาธิและจับและเด็นจากเนื้อหาของเพลง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงสิ่งท่ี

ไดรับจากเนื ้อหาจากการฟงในครั ้งนี ้ ซึ ่งมีนางสาวพัทธนันท วังเสนา นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย และ 

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย เปนผูแทนของแตละกลุมงาน ไดแสดงความคิดเห็นถึงสิ่งท่ีไดรับวา ใหรูจักทบทวน 

เตือนตนเอง ใหรูตื่น ใหรูเทาทันอารมณอยางมีสติ ทั้งนี้ ผอ.ศรป. ใหคำแนะนำเพิ่มเติมวาใหมองความคิดใน 

เชิงบวก ใหรู จักขอบคุณตัวเอง และผู อื ่นใหเปน อีกทั ้งขอใหบุคลากรในหนวยงานได appreciate ผู อ่ืน  

โดยนางสาวจิราภรณ สุ มติ๊บ ไดขอบคุณนายรังสรรค พันธจบสิงห เรื ่องการประดับตกแตงหองรวมถึง 

การชวยเหลือเพื่อนรวมงานตลอดมา สวนนายพศิน พิริยะหะพันธุ และนางสาวพัทธนันท วังเสนา ขอขอบคุณ

ทุกคนท่ีรวมแรงรวมใจกัน มีน้ำใจชวยเหลือกันดวยดีเสมอมา 

 มติที่ประชุม รับทราบ และผอ.ศรป.ขอใหกำหนดกิจกรรมยกระดับจิตใจชาว ศรป. บรรจุไวเปนวาระ

ประจำในการประชุมศรป. กอนเริ่มประชุมเปนประจำ  

 6.2 หลักเกณฑการเล่ือนระดับ 

 ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ มอบหมายนางจารุมน บุญสิงห ศึกษาหลักเกณฑ

สำหรับขาราชการที่มีคุณสมบัติผานเกณฑการเลื่อนระดับ เพื่อนำเสนอขอมูลในการประชุมศูนยความรวมมือ

ระหวางประเทศ ครั้งท่ี 4/2566  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา 14.00 น. 

 

ผูจดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค ภาผล 

นักจัดการงานท่ัวไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ทางาม 

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานอำนวยการ 

 



1 

เอกสารแนบตัวช้ีวัดที่ 2.1 

แบบรายงานผลการขับเคล่ือนตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคณุธรรมและความโปรงใส 

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

หนวยงาน  ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  

มาตรการ/

แนวทาง 

แผนงาน/

โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 
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. 

เสริมสราง

การมีสวน

รวมในการ

ดำเนินงาน

คุณธรรม

และความ

โปรงใส ใน

การประชุม

1.1 ประชุม

หารือ

ผูเก่ียวของเพื่อ

ทบทวน

สถานการณ

การดำเนินงาน

คุณธรรมและ

ความโปรงใส

ของ ศรป. 

1 คร้ัง - คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

ศรป. 

- 23 

พ.ย.

65 

- - -  ดำเนินการแลว (รายงานเดือนพ.ย.65)

ไดประชุมหารือผูเก่ียวของเพ่ือทบทวนสถานการณการดำเนินงานคณุธรรมและ

ความโปรงใสของ ศรป.เมื่อวันท่ี 23พ.ย. 65 และไดจดัทำสรุปรายงานการประชุม

ฯ พรอมท้ังจัดทำรายงานผลการวิเคราะหสถานการณฯ เรียบรอยแลว ดู

รายละเอียดไดท่ีเว็บไซต ศรป. ตัวช้ีวัดท่ี 2.1
URL: https://cic.anamai.moph.go.th/web-

upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/2_1/2.1_1.1.pdf 

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

upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/2_1/2.1_1.2.pdf 

รายงานเดือน ธ.ค. 65 

เอกสารแนบ 1

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/2_1/2.1_1.1.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/2_1/2.1_1.1.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/2_1/2.1_1.2.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/2_1/2.1_1.2.pdf
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มาตรการ/

แนวทาง 

แผนงาน/

โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ  
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 

ศรป. 

1.2 ขับเคลื่อน

การดำเนินงาน

ตามแบบวัด

การเปดเผย

ขอมูล

สาธารณะบน

เว็บไซต

หนวยงาน 

(Open Data 

Integrity and 

Transparency 

– OIT) 

1 ดาน 

 

- คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

ศรป. 

 

- พ.ย.-

ธ.ค.

65 

ม.ค.-

ก.พ.

66 

- - o อยูระหวางดำเนินการ (รายงานเดอืน ธ.ค.65) 

1.1 ปรับปรุงขอมูลพ้ืนฐานใหเปนปจจุบัน บนเว็บไซต ศรป. ขอ O1 - O10 

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

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

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

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

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

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

https://cic.anamai.moph.go.th/th/ita    

2. ดานการแกไขปญหาทุจริต  

   2.1 ดานการแกไขปญหาทุจริต เมื่อปงบประมาณ 2565 ศรป.จัดทำชองทาง

แจงเรื่องรองเรียนการทุจรติประพฤติมิชอบ ขณะน้ี อยูระหวางการทบทวนและ

ปรับปรุงขอมูลรายละเอียดข้ันตอนแนวทางการรองเรียนและออกแบบแบบฟอรม

รับขอรองเรียนใหชัดเจนมากข้ึน 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/organization-structure
https://cic.anamai.moph.go.th/th/directer
https://cic.anamai.moph.go.th/th/mission-vision
https://cic.anamai.moph.go.th/th/contact-us
https://cic.anamai.moph.go.th/th
https://cic.anamai.moph.go.th/th/faq
https://cic.anamai.moph.go.th/th/ita
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มาตรการ/

แนวทาง 

แผนงาน/

โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ  
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 

2. สงเสริม

เพื่อ

ยกระดับ

การรับรูของ

ผูมีสวนได

สวนเสีย

ภายใน 

2.1 ช ี ้ แ จ ง /

สื ่อสารแก SH 

เพ ื ่ อทำความ

เข าใจแบบวัด

การรับรูของผูมี

สวนไดสวนเสีย

ภ า ย ใ น 

(Internal 

Integrity and 

Transparency 

Assessment : 

IIT) 

 

1 คร้ัง 

 

ผูมีสวน

ไดสวน

เสีย

ภายในมี

ความ

เขาใจ

แบบวัด

การรับรู 

IIT 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

ศรป. 

 

- - ม.ค.-

ก.พ.

66 

- - o อยูระหวางการศึกษาขอมูลเพ่ือเตรียมการชี้แจง 

3. กำกับ 

ติดตามการ

3.1 จัดทำ

แผนการ

1 ฉบับ - คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

- พ.ย. 

65 

- - -  ดำเนินการแลว (รายงานเดือนพ.ย.65แลว) 
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มาตรการ/

แนวทาง 

แผนงาน/

โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ  
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 

ดำเนินงาน

คุณธรรม

และความ

โปรงใสของ 

ศรป. 

ขับเคลื่อนการ

ดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 2.1 

ชมรม

จริยธรรม 

ศรป. 

 

ไดจัดทำแผนการขับเคลื่อนเรียบรอยแลว 

ดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต ศรป. ตวัช้ีวัดท่ี 2.1 
https://cic.anamai.moph.go.th/web-

upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/2_1/2.1_2.2.pdf  

3.2 รายงาน

ความกาวหนา 

การดำเนินงาน

ในการประชุม

ประจำเดือน

ของ ศรป. 

4 คร้ัง - คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

ศรป. 

- พ.ย.-

ธ.ค.

65 

ม.ค.-

ก.พ.

66 

- -  ดำเนินการแลว ครั้งท่ี 1 (รายงานเดือนพ.ย.65แลว) 

 ดำเนินการแลว ครั้งท่ี 2 (รายงานเดือน ธ.ค.65) 

ไดรายงานความกาวหนาในการประชุม ศรป. เมื่อวันท่ี 28 ธ.ค 65 ดูรายละเอียด

ไดท่ีเว็บไซต ศรป. https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting66  

3.3 รายงานผล

การดำเนินงาน

ตัวชี้วัดฯ ใน

ระบบ DOC 

ทุกเดือน 

4 คร้ัง - คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

ศรป. 

- พ.ย.-

ธ.ค.

65 

ม.ค.-

ก.พ.

66 

- -  ดำเนินการแลว ครั้งท่ี 1 (รายงานเดือนพ.ย.65แลว) 

 ดำเนินการแลว ครั้งท่ี 2 (รายงานเดือน ธ.ค.65) 

ไดรายงานผลการดำเนินงานของเดือน ธ.ค. 65 ในระบบ DOC เรียบรอยแลว 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/2_1/2.1_2.2.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/2_1/2.1_2.2.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting66
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มาตรการ/

แนวทาง 

แผนงาน/

โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ  
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 

 

 3.5 จัดทำแผน 

ปฏิบัติการ

สงเสริมคณุธรรม 

จริยธรรม และ

ปองกันการ

ทุจริตและเสริม 

สรางคณุธรรม

จริยธรรม ศูนย

ความรวมมือ

ระหวางประเทศ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

1 ฉบับ - คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

ศรป. 

      ดำเนินการแลว (รายงานเดือนพ.ย.65แลว) 

 

4. สนับสนุน

การเขาถึง

4.1 สื ่อสารและ

เผยแพร ข อมูล

ค ว า ม ร ู  บ น

2 เรื่อง - คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

- ธ.ค. 

65 

ก.พ.

66 

- -  ดำเนินการแลว เรื่องท่ี 1  (รายงานเดือน ธ.ค. 65) 

สื่อสารความรูในการประชุม ศรป.วันท่ี 28 ธ.ค. 65 และเผยแพรบนเว็บไซต ศรป. 

จำนวน  1 เรื่อง ไดแก  
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มาตรการ/

แนวทาง 

แผนงาน/

โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ  
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 

ความรูและ

เทคโนโลย ี

เว ็บไซต   ศรป. 

แ ล ะ ช  อ ง ท า ง

อ่ืนๆ  

จริยธรรม 

ศรป. 

1) เรื่อง หลักเกณฑการเปดเผยขอมูลสาธารณะ Open Data Integrity and 

Transparency Assessment : (OIT)   

 

        

ผูรายงาน ช่ือ นางจารุมน บุญสิงห  ตำแหนง นักวิเทศสัมพันธชำนาญการพิเศษ    โทร 0 2590 4288  E-mail : jboonsing@gmail.com      

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jboonsing@gmail.com
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กิจกรรมที่ 1.2  ขับเคล่ือนการดำเนินงานตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตหนวยงาน (Open Data Integrity and Transparency – OIT)  

- อยูระหวางดำเนินการปรับปรุงขอมูลพื้นฐานบนเว็บไซต ศรป. ตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตหนวยงาน (Open Data Integrity and 

Transparency – OIT)   ขอ O1 - O10  

- จากการวิเคราะหผลการตอบแบบประเมิน IIT พบวา คะแนนที่ไดต่ำสุด คือ ดานการแกไขปญหาทุจริต ซึ่งเมื่อปงบประมาณ 2565 ศรป.ไดจัดทำชองทางแจงเรื่อง

รองเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ขณะนี้ อยูระหวางการทบทวนและปรับปรุงขอมูลรายละเอียดขั้นตอนแนวทางการรองเรียนและแบบฟอรมรับขอรองเรียนให

ชัดเจนมากข้ึน 

แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตหนวยงาน 

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
 

 แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตหนวยงาน  (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เปนแบบวัดที่ใหหนวยงานดำเนินการตาม

องคประกอบขอมูล พรอมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสูแหลงที่อยูของการเปดเผยขอมูล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะบนเว็บไซตของ

หนวยงาน เพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียภายในและผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก/ผูรับบริการ สามารถเขาถึงขอมูลในเว็บไซตหลักของหนวยงานได โดยมีองคประกอบ 6 ดาน ดังน้ี 

    1. ดานขอมูลพื้นฐาน (ทุกหนวยงานตองดำเนินการทุกขอตัง้แต O1 - O10) 

    2. ดานการปฏิบตัิหนาที่ (OS1 – OS6) 

    3. ดานการใชงบประมาณ (OB1 – OB6) 

    4. ดานการใชอำนาจ (OM1 – OM6) 

    5. ดานการใชทรัพยสนิของราชการ (OP1 – OP6) 

    6. การแกไขปญหาทุจริต (OC1 – OC6) 

 เงื่อนไขสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในแบบวัด OIT 

    1. หนวยงานจะตองดำเนนิการตามองคประกอบขอมูลที่กำหนด  

    2. หนวยงานจะตองเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตหลักของหนวยงาน ครบถวนตามเกณฑ และเปนปจจุบนั 

    3. ขอมูลการดำเนินงาน ใหใชขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ขอ 2 - ขอ 6 ใหหนวยงานเลือกดำเนินการให

สอดคลองกับ การวิเคราะห ทบทวน gap IIT 

ของหนวยงาน อยางนอย 1 ดาน โดยดำเนินการ

ในดานนั้นใหครบทุกขอยอย 
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    4. หนวยงานตองคงสภาพเวบ็ไซตเพื่อใหสามารถเขาถึงไดทกุชวงเวลาและระหวางประเมิน 

 

มาตรการ OIT เพ่ือปด Gap IIT 

ศรป. เลือกดำเนินการดานการแกไขปญหาทุจริต (Anti-Corruption) สอดคลองตามประเดน็ที่ไดวิเคราะห ทบทวน Gap 

1.ขอมูลพ้ืนฐาน (ทุกหนวยงานตองดำเนินการ) 

ขอ มาตรการ OIT องคประกอบดานขอมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O1 โครงสราง o แสดงแผนผังแสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน 

o แสดงตำแหนงที่สำคัญและการแบงสวนงานภายใน ยกตัวอยางเชน 

สำนัก กอง ศูนย ฝาย สวน กลุม เปนตน 

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

 

O2 ขอมูลผูบริหาร o แสดงขอมลูของผูบรหิารหรือหัวหนาหนวยงาน และผูดำรงตำแหนง

ทางการบรหิารของหนวยงาน อยางนอยประกอบดวย ผูบริหารและรอง

ผูบริหาร 

o แสดงขอมลู อยางนอยประกอบดวย ช่ือ-นามสกุล ตำแหนง รูปถาย และ

ชองทางการติดตอ (หมายเลขโทรศัพท และ e-mail) ของผูบริหาร

แตละคน 

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

 

O3 อำนาจหนาที่ o แสดงขอมูลหนาท่ีและอำนาจของหนวยงานตามท่ีกฎหมายกำหนด https://cic.anamai.moph.go.th/th/mission-vision  

O4 ขอมูลการติดตอ o แสดงขอมูลการตดิตอของหนวยงาน อยางนอยประกอบดวย 

- ที่อยูหนวยงาน 

- หมายเลขโทรศัพท , E-mail  

- แผนที่ตั้งหนวยงาน 

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

 

O5 ขาว

ประชาสัมพันธ 

o แสดงขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการดำเนินงานตาม

อำนาจหนาที่หรือภารกิจของหนวยงาน 

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

 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/organization-structure
https://cic.anamai.moph.go.th/th/directer
https://cic.anamai.moph.go.th/th/mission-vision
https://cic.anamai.moph.go.th/th/contact-us
https://cic.anamai.moph.go.th/th
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1.ขอมูลพ้ืนฐาน (ทุกหนวยงานตองดำเนินการ) 

ขอ มาตรการ OIT องคประกอบดานขอมูล แนบหลักฐาน URL Link 

o เปนขอมูลขาวสารที่เกิดข้ึนในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

O6 Q&A o แสดงตำแหนงบนเวบ็ไซตของหนวยงานทีบุ่คคลภายนอก

สามารถสอบถามขอมูลตาง ๆ ได และหนวยงานสามารถสื่อสารให

คำตอบกับผูสอบถามได โดยมลีักษณะเปนการสื่อสารไดสองทาง ทาง

หนาเว็บไซตของหนวยงาน (Q&A) ยกตัวอยางเชน Web board, กลอง

ขอความถาม – ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot เปนตน 

o สามารถเชื่อมโยงไปยงัชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลักของ

หนวยงาน 

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

 

O7 Social 

Network 

o แสดงตำแหนงบนเวบ็ไซตของหนวยงานทีส่ามารถเชื่อมโยงไปยงั

เครือขายสังคมออนไลนของหนวยงาน ยกตัวอยางเชน 

Facebook, Twitter, Instagram เปนตน  

https://cic.anamai.moph.go.th/th/ita    

https://cic.anamai.moph.go.th/th/moral-organization/212255  

O8 แผนปฏิบัติการ
สงเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
ปองกันการ
ทุจริตประจำป 

o แสดงแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มี

วัตถุประสงคเพื่อปองกันการทุจริตหรือพัฒนาดานคุณธรรมและ

ความโปรงใสของหนวยงาน 

o มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ อยางนอยประกอบดวย โครงการ

หรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช ระยะเวลาดำเนินการ 

 แผนปฏิบตัิการฯ  

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

upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/moral/1.3_Plan%20moral_organization.pdf  

O9 รายงานการ
กำกับติดตาม
การดำเนินการ
ปองกันการ
ทุจริตประจำป 

o แสดงความกาวหนาในการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการฯ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามขอ O8 

o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความกาวหนา อยางนอยประกอบดวย 
ความกาวหนาการดำเนนิการแตละโครงการ/กิจกรรม และ
รายละเอียดงบประมาณที่ใชดำเนินงาน 

รายงานผลการดำเนนิงานเดือนธ.ค.65  
จำนวน 4 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมที่ 1-3 และกิจกรรมที่ 5 
ดูขอมูลไดที่ แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมฯ 
 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/faq
https://cic.anamai.moph.go.th/th/ita
https://cic.anamai.moph.go.th/th/moral-organization/212255
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/moral/1.3_Plan%20moral_organization.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/moral/1.3_Plan%20moral_organization.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/ita2566/Report_ITA_Moral66.pdf
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1.ขอมูลพ้ืนฐาน (ทุกหนวยงานตองดำเนินการ) 

ขอ มาตรการ OIT องคประกอบดานขอมูล แนบหลักฐาน URL Link 

o สามารถจัดทำขอมูลเปนแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ
ราย 6 เดือน ที่มีขอมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

O10 รายงานผลการ
ดำเนินการ
ปองกันการ
ทุจริตประจำป 

o แสดงผลการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

o มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อยางนอยประกอบดวย  
ผลการดำเนนิการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใชจายงบประมาณ 
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

o เปนรายงานผลของปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

อยูระหวางการดำเนินงาน 

                     

 

  

6. การแกไขปญหาทุจริต (Anti-Corruption) 

ขอ มาตรการ OIT องคประกอบดานขอมลู แนบหลักฐาน URL Link 

OC1 แนวปฏิบัติการ

จัดการเรื่อง

รองเรียน การ

ทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

๐ แสดงคูมือหรือแนวทางการดำเนินการตอเรื่องรองเรียน

ที่เกี่ยวของกับ    การทุจริตและประพฤติมิชอบของ

เจาหนาท่ีของหนวยงาน 

๐ มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อยางนอย

ประกอบดวย รายละเอียดวิธีการท่ีบุคคลภายนอกจะ

ทำการรองเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการใน

การจัดการตอเรื่องรองเรียน สวนงานที่รับผิดชอบ 

และระยะเวลาดำเนินการ 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/complain  

https://cic.anamai.moph.go.th/th/complain
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6. การแกไขปญหาทุจริต (Anti-Corruption) 

ขอ มาตรการ OIT องคประกอบดานขอมลู แนบหลักฐาน URL Link 

OC2 ชองทางแจงเรื่อง

รองเรียน การ

ทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

o แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่อง

รองเรียนเกี ่ยวกับ  การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเจ าหน า ท่ีผ านทางช องทางออนไลนของ

หนวยงาน โดยแยกต างหากจากช องทางการ

รองเรียนเรือ่งทั่วไป เพื่อเปนการคุมครองขอมูลของ

ผู แจงเบาะแสและเพื ่อใหสอดคลองกับ     แนว

ปฏิบัต ิการจัดการเรื ่องรองเรียนการทุจร ิตและ

ประพฤติมิชอบ 

o สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตน

ไดจากเว็บไซตหลักของหนวยงาน 

อยูระหวางการทบทวนขอมูลชองทาง 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/complain  

 

OC3 ขอมูลเชิงสถิติ

เรื่องรองเรียนการ

ทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

ประจำป 

o แสดงขอมูลสถิติเรื ่องรองเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี ประจำป พ.ศ. 2566 

o มีขอมูลความกาวหนาการจัดการเรื ่องรองเรียนการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ อยางนอยประกอบดวย 

จำนวนเร ื ่องร องเร ียนท้ังหมด จำนวนเร ื ่อง ท่ี

ดำเนินการแลวเสร็จ และจำนวนเรื่องที่อยูระหวาง

ดำเนินการ 

o สามารถจัดทำขอมูลเปนแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส 

หรือราย 6 เดือน ท่ีมีขอมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 

เดือนแรก ของปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

อยูระหวางดำเนินการ 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/complain
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6. การแกไขปญหาทุจริต (Anti-Corruption) 

ขอ มาตรการ OIT องคประกอบดานขอมลู แนบหลักฐาน URL Link 

* กรณีไมมีเรื ่องรองเรียนใหเผยแพรวาไมมีเรื ่อง

รองเรียน 

OC4 ชองทางการรับฟง

ความคิดเห็น 

๐ แสดงชองทางที่บุคลากร/ผูมีสวนไดสวนเสียสามารถ

แสดงความคิดเห็นตอการดำเนินงานตามอำนาจ

หนาที ่หรือภารกิจของหนวยงานผานทางชองทาง

ออนไลน 

๐ สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตน

ไดจากเว็บไซตหลักของหนวยงาน 

อยูระหวางดำเนินการทบทวนชองทาง 

 

 

OC5 การเปดโอกาสให

เกิดการมีสวน

รวม 

๐ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง

การเปดโอกาสใหบุคลากร/ผูมีสวนไดสวนเสียได

มีสวนรวมในการดำเนินงานของหนวยงาน เชน 

รวมวางแผน รวมดำเนินการ รวมแลกเปลี่ยน ความ

คิดเห็น หรือรวมติดตามประเมินผล เปนตน 

๐ เปนการดำเนนิการในป พ.ศ. 2566 

อยูระหวางดำเนินการ 

OC6 การประเมิน

ความเสี่ยงการ

ทุจริตประจำป 

o แสดงผลการประเม ินความเส ี ่ ยงของการ

ดำเนินงานหรือ การปฏิบัติหนาที่  ที่อาจกอใหเกิด

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

o มีขอมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อยาง

นอยประกอบดวย เหตุการณความเสี่ยงและระดับ

อยูระหวางดำเนินการ 
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6. การแกไขปญหาทุจริต (Anti-Corruption) 

ขอ มาตรการ OIT องคประกอบดานขอมลู แนบหลักฐาน URL Link 

ของความเสี่ยง มาตรการ และการดำเนินการในการ

บริหารจัดการความเสี่ยง 

o เปนการดำเนินการในป พ.ศ. 2566 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

รายงานผลการดำเนินงานตวัชี้วัดที่ 2.2: ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) 

ประจำเดือน ธันวาคม 2565 

PIRAB มาตรการ/แนวทาง กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 

P : Partner 1. เสริมสร้างการมสี่วนร่วมใน
การดำเนินงานจดัการความรู้

1.ประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
จัดการความรู้ของหน่วยงาน

1 ครั้ง 24 พ.ย. 65  ตวช.ระดับท่ี 1: รวบรวมข้อมลูและ
วิเคราะห์ข้อมูล  
 ดำเนินการแล้ว Link 

B : Build Capacity 2. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้
บุคลากรนำการจดัการความรู้มา
พัฒนางาน

2. ชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 2.2

1 ครั้ง 24 พ.ย. 65  ตวช.ระดับท่ี 1: รวบรวมข้อมลูและ
วิเคราะห์ข้อมูล  
 ดำเนินการแล้ว Link 

R : Regulate 3. กำกับ ติดตามการดำเนินงาน
การจัดการความรู้

3.จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
จัดการความรู้

1 ฉบับ พ.ย.65  ตวช.ระดับท่ี 2: กำหนดมาตรการ
และแผนขบัเคลื่อน 
 ดำเนินการแล้ว Link 

4. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานใน
การประชุมประจำเดือนของ ศรป.

4 ครั้ง พ.ย. 65 - ก.พ. 66  ตวช.ระดับท่ี 3: มีรายงานการติดตาม
การดำเนินงาน 
  24 พ.ย. 65 ดำเนินการแล้ว (ครั้งท่ี1) 
 28 ธ.ค. 65 ดำเนินการแล้ว (ครั้งที่ 
2)

เอกสารแนบ 2

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/2_2/2_2_1%20%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8CKM%26LO%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%205%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%20%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/2_2/2_2_1%20%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8CKM%26LO%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%205%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%20%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/2_2/2_2_1%20%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8CKM%26LO%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%205%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%20%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81.pdf


2 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

5. รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ใน
ระบบ DOC ทุกเดือน 

4 ครั้ง พ.ย. 65 - ก.พ. 66  ตวช.ระดับท่ี 3: มีรายงานการติดตาม
การดำเนินงาน 
  10 พ.ย. 65 ดำเนินการแล้ว (ครั้งท่ี1) 
   10 ธ.ค. 65 (ครั้งท่ี2) 
  10 ม.ค. 66 (ครั้งท่ี3) 
  10 ก.พ. 65 (ครั้งท่ี4) 

6. จัดทำร่างคู่มือภารกิจประสานงานและ
อำนวยความสะดวกแกช่าวต่างประเทศ” 

1 ฉบับ พ.ย. 65 - ก.พ. 66 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

ดูเอกสารแนบ 
A : Advocate 
 

4. สนับสนุนการจัดการข้อมูล
อย่างเป็นระบบ การเข้าถึงความรู้
และเทคโนโลย ี

7. พัฒนาปรับปรุงข้อมูลความร่วมมือบน
เว็บไซต์ให้เข้าถึงได้ง่าย 

2 ครั้ง ธ.ค.-ก.พ. 65 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

ดูเอกสารแนบ 
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รอบ 5 เดือนแรก  
แบบฟอร์มแผนดำเนินการสร้าง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ/ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566) 

หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 
 

 
 

ลำดับ ชื่อประเด็นผลงาน ประเภท
ผลงาน 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ความก้าวหน้า (✓) ผู้รับผิดชอบ 

ศึกษา
รวบรวม
ข้อมูล 

โครง
ร่าง 

ดำเนินการ
วิจัย 

สรุปผล เผยแพร่ การ
นำไปใช้ 

1 คู่มือ ภารกิจประสานงานและอำนวย
ความสะดวกแก่ชาวต่างประเทศ 

คู่มือ ธ.ค. 65 - 
เม.ย. 66 

✓ ✓     เปรมรัตนา วัชโรทัย 
นักวิเทศสัมพันธ์ 
025904619 



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ2.2 : ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) 

ดำเนินการลงรายการข้อมูลที ่นำมาใช้ผ่านระบบ DOC ได้แก่1) ความรู ้เรื ่ององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(learning Organization) เพื่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้  2) กระบวนการจัดการความรู้ 7 
ขั้นตอนในการรวบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ 3) ความรู้เรื่องการถอดบทเรียนเพื่อทบทวนกระบวนการทำงานและ
แนวทางการพัฒนาวางแผนการประสานงานและลำดับพิธ ีการทูต  4) ความรู ้ เร ื ่องการวิเคราะห์ SWOT 
เพ่ือวิเคราะห์หาจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์กร  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 



กิจกรรมที่ 7. พัฒนาปรับปรุงข้อมูลความร่วมมือบนเว็บไซต์ให้เข้าถึงได้ง่าย 
 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศได้พัฒนาปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้เข้าถึงได้ง่ายของคู่มือภารกิจ
ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างประเทศบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยสามารถเข้าไปที่  
“เมนูที่น่าสนใจ ศรป.” เลือก DM & KM 
 
 

 
 

 
 



➢ ข้อมูลงานวิเทศสัมพันธ์  URL: https://cic.anamai.moph.go.th/th/cic-ebook  

 

➢ ข้อมูลงานความร่วมมือระหว่างประเทศ  
URL: https://cic-cooperation.anamai.moph.go.th/cooperation/  

 

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


 

กิจกรรมที่ 6. จัดทำร่างคู่มือภารกิจประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างประเทศ” 
 อยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดทำเอกสารรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานสร้างผลงานวิชาการ  

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-ร่าง- 
 
 
 
 
 

คู่มือภารกิจประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 

 

จัดทำโดย 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามยั 

 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลฟื้นฐานการจัดการความรู้ในองค์กร      หน้า 
 1.1 ความหมาย วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ 
 1.2 กระบวนการจัดการความรู้  
 1.3 ความหมายการถอดบทเรียน 
ส่วนที่ 2 การจัดการความรู้ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 2.1 สถานการณ์การจัดการความรู้ 
ส่วนที่ 3 Lesson Learned  
 3.1 จัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำในการประชุม รัฐมนตรีสาธารณสุข APEC High-Level Meeting on       
Health and the Economy (HLM) ครั้งที่ ๑๒ 
 3.2 ประสานงานและอำนวยความสะดวกบุคคลสำคัญในการประชุม ICFP 2022 
ส่วนที่ 4 ความรู้ด้านพิธีการทูต 
  4.1 การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 
  4.2 การเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ 
ส่วนที่ 5 ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 การจัดการความรู้ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1. วิเคราะห์จากวิสัยทัศน์ และบทเรียนจากการทำงาน Lesson Learned  

 1.1 วิสัยทัศน์ “ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นศูนย์กลางการบริหารความร่วมมือด้าน
ต่างประเทศในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ยอมรับในเวทีสุขภาพโลก” โดยมี
คำนิยามท่ีกำหนดไว้ตามบริบทของภารกิจดังนี้ 

• ศูนย์กลาง หมายถึง การเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลด้านต่างประเทศของกรม เป็น
หน่วยงานประสานกลางเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างต่างประเทศ หน่วยงานกลางสรร้างเสริมศักยภาพ
บุคลากรกรมในทักษะด้านต่างประเทศ 

• ความร่วมมือ หมายถึง การทำงานร่วมกัน เพ่ือให้งานสำเร็จและบรรลุเป้าหมาย 

• บริหารความร่วมมือ 
- สร้างและส่งเสริมความร่วมมือฯ 

 - ประสานนโยบาย ติดตามการดำเนินงานฯ ตามข้อตกลงความร่วมมือฯ 
 - เชื่อมโยงการดำเนินงานและข้อมูลให้เกิดการบูรณาการและเป็นเอกภาพ 

• เป็นที่ยอมรับ หมายถึง หน่วยงาน/บุคคลภายนอกเห็นและให้การยอมรับศักยภาพ/ประสิทธิภาพ
ของงานและบุคลากรกรมอนามัย  

 1.2 บทเรียนจากการทำงาน Lesson Learned ประเด็น ภารกิจ การประสานงานและอำนวยความ
สะดวกชาวต่างประเทศ ได้แก่ ภารกิจรับผิดชอบการจัดเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ Gala Dinner ผู้นำที่เข้าร่วมประชุม
รัฐมนตรีสาธารณสุข เขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๑๒ (12th APEC High-Level Meeting on Health and the 
Economy) และภารกิจการประสานงานและอำนวยความสะดวกชาวต่างประเทศ(บุคคลสำคัญ)ในการประชุม 
ICFP 2022   
 จากประสบการณ์การทำงานทั้ง 2 ภารกิจ พบว่า มีบทเรียนในการทำงานที่มีรายละเอียดมากมาย ซึ่ง
จะต้องแก้ไขในสถานการณ์/ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดข้ึน 
2. เป็นการถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น และโดยดำเนินการภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ เพื่อนำไปสู่แนวทางการ
พัฒนาวางแผนครั้งต่อไป  
 
นิยามคำว่า “การประสานงานและอำนวยความสะดวกชาวต่างประเทศ” 
 
 
 
 



 
 

เป้าหมาย 
“การประสานงานและอำนวยความสะดวกชาวต่างประเทศ” 

1. บ่งชี้
ความรู้ 

เราต้องรู้อะไรบ้าง ตอนนี้เรามีความรู้ 
อะไรอยู่บ้าง/หรือไม่มี 

อยู่ในรูปแบบไหน ที่ใคร 

1. การ
ต้อนรับ
สนามบิน 

1.1 การต้อนรับ ระดับ
ไหนรับอย่างไร  
 

1.พิธีการทูต/แนวทางปฏิบัติ
สำหรับระดับของผู้เดินทาง/
แนวทางดปฏิบัติการรับ-ส่ง 
VIP,VVIP 

ไฟล์เอกสาร 
 

จารุมน 

1.2 ข้อมูลผู้เดินทาง 
ได้แก่ 
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง 
หน่วยงาน 
วันเดินทางไป-กลับ  
เที่ยวบิน  
ข้อจำกัดด้านอาหาร      
การทำ Thai Health 
Pass 

1. หลักเกณฑ์การตรวจลงตราแก่
คนต่างด้าวที่เดินทางมาจาก
ประเทศที่เป็นเขตติดโรคไข้เหลือง 
 

1. Link กรมการกงสุล กระทรวง
การต่างประเทศ 
 

หน้าเว็บไซต์
กรมการกงสุล 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

2. ระบบลงทะเบียนแจ้งสุขภาพ
ของผู้เดินทางก่อนเข้ามาใน
ราชอาณาจักรไทย 

2.https://thaihealthpass.com/  

1.3 หน่วยงานที่ต้อง
ประสาน  
ได้แก ่
- การท่าอากาศยาน 
สุวรรณภูมิ/ดอนเมือง 
- สำนักงานตรวจคนเข้า
เมือง 
- ด่านควบคุมโรค 
- สถานีตำรวจภูธร              
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
-สถานทูต สถานกงสุล 

1. การจัดทำบัตรผ่านเข้า-ออก  
ณ พท.อากาศยานสุวรรณภูมิ
สำหรับเจ้าหน้าที่ โดยทำหนังสือ
เพ่ือขอทำบัตร -ใช้สำเนาบัตร 
กรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรม      ค่าทำบัตร 110 
บาท 
 

1. file หนังสือขอบัตรผ่านเข้า-
ออกสนามบิน 
 

-จารุมน 
 

2. รายชื่อประเทศ / ดินแดนที่

ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา

เพ่ือการท่องเที่ยว 

2. Link กรมการกงสุล กระทรวง
การต่างประเทศ 

 

-หน้าเว็บไซต์
กรมการกงสุล 



เป้าหมาย 
“การประสานงานและอำนวยความสะดวกชาวต่างประเทศ” 

1. บ่งชี้
ความรู้ 

เราต้องรู้อะไรบ้าง ตอนนี้เรามีความรู้ 
อะไรอยู่บ้าง/หรือไม่มี 

อยู่ในรูปแบบไหน ที่ใคร 

-กรมเอเชียใต้ ตะวันออก
กลางและแอฟริกา 
- บริษัทรถเช่า 

กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

3. ประเภทของรถสำหรับบุคคล
สำคัญ การจัดขบวนรถ ยังไม่ม ี

ยังไม่มี  

1.4 รูปแบบเอกสารและ
การใช้ภาษาสำหรับ
เอกสารแต่ละประเภท 

1. การใช้ภาษาสำหรับการแปล

เอกสารแต่ละรูปแบบ เช่น คำ

กล่าวเปิด กล่าวปิด speech งาน

แถลงข่าว  script ของ session 

ต่างๆ ที่ผู้บริหารได้รับเชิญไปพูด 

ยังไม่มี 

Tacit knowledge 
 
 

พศิน สมฤทัย  
มนสินี  

2. รูปแบบเอกสาร เช่น คำกล่าว
เปิด กล่าวปิด speech งานแถลง
ข่าว  script ของ session ต่างๆ 
ที่ผู้บริหารได้รับเชิญไปพูด ยังไม่มี 

หา explicit k.   

1.5 บทบาทเจ้าหน้าที่
ประสานงาน (Liaison 
Officer-LO) 

แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่
ประสานงาน Liaison Officer 
เช่น 
- กำหนดการ/กิจกรรมบุคคล
สำคัญ 
- โรงแรมที่พัก ผังที่นั่งในห้อง
ประชุม เส้นทางเดินในโรงแรม 
- การแต่งกายของ LO ฯลฯ 

ไฟล์คู่มือแนวทาง พศิน 

 
 

ส่วนที่ 3 Lesson Learned 



 
 

3.1 จัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำในการประชุม รัฐมนตรีสาธารณสุข APEC High-Level Meeting on 
 Health and the Economy (HLM) ครั้งที่ ๑๒ 

ถอดบทเรียน การจัดงานกาล่า ดินเนอร์ APEC โดย นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์  
ความเป็นมา 

ในปี ๒๕๖๕ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค และกำหนดหัวข้อหลัก “Open. Connect. 
Balance.” หรือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเอเปค โดย
ในช่วงการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งท่ี ๓ (Third Senior Officials’ Meeting: SOM 3)  
และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ ๑๗ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดเชียงใหม่                   
จะมีการประชุมที่สำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ สงิหาคม ๒๕๖๕  
จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ 

๑. การประชุม Policy Dialogue วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
๒. การประชุมคณะทำงานด้านสาธารณสุขเอเปค ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ (APEC Health Working Group 

(HWG) 2/2022) ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
๓. การประชุมระดับสูงว่าด้วยสาธารณสุขและเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑๒ (12th APEC High Level Meeting 

on Health and the Economy) ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ร ับมอบหมายให้จ ัดการประชุมทั ้ง 3 รายการข้างต ้น ระหว่างว ันที่   
๒๒ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ เพื่อหารือประเด็นสำคัญด้านสุ ขภาพ 
การแพทย์ และสาธารณสุขโดยเช ื ่อมโยงเข ้าก ับมิต ิด ้านเศรษฐกิจ โดยในว ันที ่  ๒๕  สิงหาคม ๒๕๖๕                 
กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำ (Gala Dinner) เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำและคู่สมรสจาก
เขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการประชุมฯ และมอบหมายให้กรมอนามัยรับผิดชอบภารกิจการจัดงานจากเขต
เศรษฐกิจต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการประชุมฯ และมอบหมายให้กรมอนามัยรับผิดชอบภารกิจการจัดงานเลี้ยงรับรอง
อาหารค่ำ (Gala Dinner)  เพ่ือเสริมสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม เป็นการแสดงความยินดีต้อนรับและ 
ให้เกียรติผู้เข้าร่วมประชุม ในฐานะประเทศเจ้าภาพผู้จัดงาน 
 ๒. เพื่อให้การดำเนินงานจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ (Gala Dinner) สำหรับผู้นำและคู่สมรสที่ 
เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์  
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 150 คน 



๑. รัฐมนตรีสาธารณสุขของเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค คู่สมรส และผู้ติดตาม 
๒. ผู้บริหารระดับสูงของเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค 
๓. ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศและภาคเอกชน 
๔. ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุข 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย 
๕. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดงาน และผู้ประสานงานที่เกี่ยวข้อง 

แนวทางการปฏิบัติงาน 
1. การวางแผนการดำเนินงาน 
2. กำหนดกิจกรรม/งบประมาณ 
3. การหาผู้รับจ้างจัดงาน 

 
เมื่อได้รับการมอบหมายการจัดงานกาล่า ดินเนอร์ ศรป. ได้เริ่มพูดคุยกัน และปรึกษาผู้บริหารในการเริ่ม

วางแผนการจัดงาน ผู้บริหารที่รับผิดชอบการจัดประชุมแจ้งให้ทราบว่าจะจัดงานเลี้ยงในโรงแรมที่จัดประชุม ปลาย
เดือนพฤษภาคม ศรป ได้ประสานงานกับออแกนไนเซอร์ที่จะจ้างจัดงาน เดินทางไปดูสถานที่จัดงานเลี้ยง ซึ่งเป็น
ห้องอาหาร FLOW และเทอเรสริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีปัญหาเรื่องสถานที่ ที่มีเสาต้นใหญ่ การจัดที่นั่งสำหรับ
แขกผู้เข้าร่วมงานทำได้ยาก กับบริเวณด้านหน้าที่มีสระบัวติดริมแม่น้ำ ทำให้การจัดเวทีต้องทำคร่อมบนสระบัว ซึ่ง
ไม่มีหลังคา มีความเสี่ยงหากฝนตกในช่วงเวลาจัดงาน นอกจากนี้ได้มีการวางแผนการจัดงานทั้งเรื่องอาหาร การ
แสดง วงดนตรี และพิธีกร มีการพูดคุยกับตัวแทนโรงแรม และออแกนไนเซอร์ เมื่อนำข้อมูลมารายงานผู้บริหาร ก็
ได้รับโจทย์ให้กลับไปดูสถานที่เดิม แต่เปลี่ยนเป็นการจัดในห้องอาหาร Flow เพ่ือลดความเสี่ยงหากเกิดฝนตก เมื่อ
ไปดูสถานที่ พบว่ามีความเป็นไปได้น้อยมาก เนื่องจากห้องอาหารมีการวางที่นั่งที่เป็นโครงสร้างถาวร เช่น โซฟา
ยาว มีเคาน์เตอร์ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ไม่มีพื้นที่สำหรับการติดตั้งเวที จึงต้องกลับมาพิจารณาการใช้บริเวณ
เทอเรสริมน้ำ ทีมงานได้ไปดูสถานที่หลายครั้ง  เพื่อออกแบบการจัดที่นั่งให้กับแขก VVIP โดยได้ปรึกษากับกอง
รับรอง กรมพิธีการทูต และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ได้มีการจัดงานไปก่อนหน้านี้ ซึ่งออแกนไนเซอร์ได้
เริ่มออกแบบเวที รูปแบบการแสดง วางผังงาน การจองคิวพิธีกร และชุดการแสดงต่างๆ ขณะเดียวกัน ศรป ก็ได้รับ
มอบหมายให้จัดทำเสื้อภูอัคนีสำหรับแขกผู้เข้าร่วมงานทั้งระดับรัฐมนตรี และผู้บริหารระดับสูง ศรป โดยได้รับ
คำแนะนำให้ติดต่อกับสำนักงานสาธารณสุขบุรีรัมย์ เพื่อหาร้านสำหรับตัดเสื้อ ในระหว่างนั้น ศรป ได้มีการ
ประสานงานกับหน่วยงาน และนำเรียนความก้าวหน้าการเตรียมงานให้ผู้บริหารได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง ในเดือน
กรกฎาคม ศรป ได้เริ่มติดต่อร้านจำหน่ายเสื้อภูอัคนี อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แบบเสื้อสำหรับแขก 
VVIP สำหรับผู้ชายและผู้หญิง และได้นำเสนอแบบให้ผู้บริหาร (เลขานุการรัฐมนาตรีว่าการ) พิจารณาตัดสินใจ
เลือกแบบ โดยได้มีการแบ่งออกเป็น 2 แบบ สำหรับแขก VVIP และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข สำหรับ



แขกสุภาพสตรีได้ปรับจากเสื้อ เป็นผ้าคลุมไหล่ เนื่องจากกลัวว่าการตัดเสื้อที่ไม่ได้วัดตัวตามแบบ จะทำให้ใส่ไม่
พอดี อย่างไรก็ตาม ศรป ยังไม่ได้เริ่มสั่งตัดเสื้อ ณ เวลานั้น เนื่องจากต้องรอขนาดเสื้อของแขก VVIP ต่างประเทศ 
ขณะเดียวกันเราก็เริ่มกังวลเกี่ยวกับตัวโครงการและงบประมาณ เนื่ องจากยังไม่ได้การยืนยันจากสำนักงานปลัด 
และโครงการจัดงานประชุม APEC ของกระทรวงยังไม่ออกมา จึงทำให้ไม่สามารถทำอะไรได้มาก  

ปลายเดือนกรกฎาคม ผู้บริหารโครงการแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดงานเลี้ยงเนื่องจากนำเสนอผู้บริหารระดับสูง
แล้วไม่มั่นใจว่างานจะออกมาดีเพียงพอ โดยเปลี่ยนจากเทอเรสริมน้ำ มาเป็นห้องจัดเลี้ยงภายในโรงแรมเดียวกัน 
เราต้องวิ่งไปดูสถานที่กันอีก พบว่าเราเจอปัญหาห้องแคบออกแนวยาว จัดพื้นที่ท้ังที่นั่ง การแสดงยาก ทางเข้าออก
มีน้อย ไม่มีห้องด้านข้างสำหรับนักแสดง ด้านหน้าห้องเป็นทางเดินแคบ และขนาดห้องไม่อาจจะเพียงพอกับ
จำนวนผู้ร่วมงาน 150 คน แต่เราก็ได้มีการนัดปรึกษาหารือกับทางโรงแรมและ ออแกไนเซอร์ เพื่อวางแผนการจัด
งาน แต่เมื่อผู้บริหารได้ไปดูห้องจัดเลี ้ยงดังกล่าวอีกครั้ง ก็เปลี่ยนใจ และได้ไปดูสถานที่จัดงานที่หอประชุม
กองทัพเรือซึ่งมีห้องจัดเลี้ยงหลายห้อง (ซึ่งทีม ศรป ได้เดินทางไปดูมาก่อนแล้วตั้งแต่เริ่มได้รับมอบหมายงาน แต่ไม่
นำเสนอเนื่องจากมีค่าใช่จ่ายของสถานที่ราคาแพงมาก)  ผู้บริหารหัวหน้าโครงการได้แจ้งว่าประสงค์จะให้ใช้ห้องชม
วัง ซึ่งเป็นห้องจัดเลี้ยง ที่อาคารราชนาวิกสภา เป็นสถานที่จัดงาน และให้นำอาหารจากโรงแรมมาใช้ในการจัดเลี้ยง 
เนื่องจากติดสัญญากับโรงแรมที่จัดประชุม หากไม่มีการจัดเลี้ยง จะต้องจ่ายค่าปรับเป็นจำนวนเงินค่อนข้างสูง ทีม
เราและออแกไนเซอร์ไปดูสถานที่อีกครั้งในวันหยุดต้นเดือน สค และพบว่าห้องชมวังไม่สามารถรองรับผู้เข้าร่วม
งานจำนวน 150 คนได้ การจัดสถานที่และการแสดงทำได้ยาก มีทางเข้าออกเพียงทางเดียว ทีมงานยังได้ไปดูห้อง
จัดเลี้ยงห้องใหญ่คือ ห้องเจ้าพระยา และลงความเห็นกันว่าเหมาะสมที่จะใช้จัดงาน แม้ว่าค่าใช้จ่ายด้านสถานที่จัด
งานค่อนข้างสูง มีการพูดคุยเรื่องการจัดสถานที่ การจัดดอกไม้ แต่ยังไม่มีการตกลงที่แน่นอนเนื่อ งจากต้องมา
นำเสนอผู้บริหารก่อน เมื่อทีม ศรป ได้นำข้อมูลมานำเสนอผู้บริหารหัวหน้าโครงการๆ ได้แจ้งว่าถ้าสามารถบริหาร
จัดการภายในงบประมาณได้ก็ให้ดำเนินการต่อ พร้อมเสนอให้ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการแสดง โดยนำการแสดง
จากวิทยาลัยนาฎศิลป์มาแทนชุดการแสดงที่เตรียมไว้ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ทีม ศรป ได้ประสานงานกับออแกน
ไนเซอร์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ และผู้จัดการห้องจัดเลี้ยง หอประชุมกองทัพเรือ ได้มีการทำเอกสารเพื่อขอส่วนลดค่า
เช่าห้องจัดเลี้ยง แต่ยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญาการเช่าสถานที่  

ก่อนวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ทีมเราได้รับแจ้งจากกองการต่างประเทศ ให้เตรียมไปนำเสนอความก้าวหน้า
การจัดงานกาล่าดินเนอร์ให้รองนายกฯ และ รมว สธ ทราบ ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อถึงวันที่ 9 สค ท่านรองอธิบดี
กรมอนามัย นพ.สราวุฒิ บุญสุข ได้เดินทางไปเป็นหัวหน้าทีม แต่มีการเลื่อนนัดจาก 8.00 น. เป็น 10.00 น. ท่าน
รองจึงไม่ได้อยู่ร่วมประชุม เนื่องจากต้องไปทำข้อมูล Biometric เพื่อขอวีซ่า ณ สถานทูตแคนาดา เมื่อถึงเวลา
ประชุม ทีม ศรป ได้ขึ้นไปที่ห้องประชุม แต่เข้าไปในห้องช้ากว่าทีมของกองการต่างประเทศ ประธานคือ ว่าที่ปลัด 
สธ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รองเลขานายกฯ นายพลพีร์ สุวรรณฉวี หรือคุณเต้ย นพ.พงศธร หรือหมอ
ก้อง ที่เป็นหัวหน้าโครงการฯ จุ๊บ ผอ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศจาก อย และเจ้าหน้าที่อีก 2 -3 คน มี



คำสั่งจากรองนายกฯ ให้เปลี่ยนหัวหน้าทีมจัดงานประชุมฯ จากหมอก้อง เป็นอธิบดีกรมวิทย์ ช็อค!!!!! หมอก้องออก
จากที่ประชุมไปก่อน หลังจากนั้นผู้บริหารคนอื่น ก็ได้ออกจากห้องประชุมไป คุณเต้ยเข้ามาทำหน้าที่ประธานการ
ประชุม เริ่มจาก อย นำเสนอการเตรียมจัดเลี้ยง special dinner ที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล ซึ่งมีการให้
คำแนะนำ เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวการจัดงาน ต่อมาเป็นคิวของทีมเรา นำเสนอสถานที่ จัดเลี้ยง เมนูอาหาร 
การแสดง และการจัดทำเสื้อภูอัคนี ได้รับคำแนะนำให้เปลี่ยนสถานที่จากห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ 
เป็นโรงแรมหรือที่อ่ืน ปรับเปลี่ยนเมนูอาหาร และเปลี่ยนจากเสื้อภูอัคนี เป็นเสื้อลายขอเจ้าฟ้า ช็อค!!!!!!!!!! รอบที่ 2 
เพราะเหลือเวลาเตรียมงานแค่ 2 สัปดาห์ กลับมารายงานท่านรองฯ แจ้งออแกไนเซอร์ไปดูสถานที่ใหม่ เพ่ือ
นำเสนอคุณเต้ยให้ตัดสินใจ ช่วงหยุดวันแม่ พวกเราเครียดกันมาก จะเอาที่ไหนดี ออแกนไนเซอร์ ได้ไปดูโรงแรมอ่ืน
บริเวณใกล้เคียงกับโรงแรมที่จัดประชุม ได้มา 2 ที่ คือโรงแรมเพนนินซูลา และโรงแรมอวานี พร้อมรายละเอียด
ห้องจัดเลี้ยงและราคาอาหาร และก่อนวันหยุดวันแม่ ออแกนไนเซอร์ที่เราจะจ้างจัดงาน ได้แจ้งขอถอนตัวเนื่องจาก
ไม่แน่ใจเก่ียวกับการจ้างและอาจทำงานไม่ทันตามที่กำหนดไว้ เพราะเวลากระชั้นชิดมาก วันที่ 11 สค ทีมงานได้มี
โอกาสประชุมกับคุณเต้ยเป็นครั้งแรก เราจึงต้องเปลี่ยนออแกนไนเซอร์มาเป็นบริษัทอื่นที่เคยจัดงานใหญ่ระดับ
สากลให้กับหน่วยงานภาครัฐ ทีมงานเริ่มติดต่อผู้แทนบริษัท แต่หาตัวยาก ไม่รับโทรศัพท์ และมีคำสั่งให้ไปดู
สถานที่อื่น บ้านปาร์คนายเลิศ เพิ่มมาเป็นตัวเลือก เราคิดว่าบริษัทจะนำเสนอคุณเต้ยให้ตัดสิน ใจ แต่กลายเป็นว่า
บริษัทไม่เสนอ และไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ ทีมงานได้รายงานท่านรองซาร่า และได้รับคำสั่งว่าไม่ให้คุยตรงกับ
คุณเต้ย ให้ผ่านท่านรองก่อน ทีมงานจึงขอนัดปรึกษากับคุณเต้ย โดยมีท่านรองเป็นหัวหน้าทีมในวันอาทิตย์ที่ 14 
สิงหาคม มีสถานที่จัดงานที่เป็นตัวเลือกคือ บ้านปาร์คนายเลิศ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน 
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ และโรงแรมเพนนินซูลา ทีมงานเริ่มติดต่อเซลล์ โรงแรมทั้ง 2 แห่ง เพื่อขอผังห้องจัดเลี้ยง 
และรายละเอียดต่างๆ  และได้มีการตัดสินใจเลือกสถานที่ เป็น โรงแรมเพนนินซูลา เนื่ องจากอยู่ใกล้โรงแรมที่จัด
ประชุม ใช้เวลาเดินทางไม่นาน และต้องนำข้อมูลไปนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุม 
APEC กระทรวงสาธารณสุขในวันที่ 15 สิงหาคม  

และมีข้อเสนอให้เลือกชุดการแสดงจากบริษัท Index ที่เคยไปแสดงในงาน EXPO 2020 และวงดนตรีที่
ท่าน รมว คุ้นเคย  ส่วนเรื่องเสื้อผ้าไหมลายขอเจ้าฟ้า บริษัทใหม่รับจัดหาผ้าไหม และร้านตัดเสื้อ แต่ทีมเราต้องเป็น
คนวิ่งไปวัดตัวผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขที่จะเข้าร่วมงานทุกคน ทั้งที่เป็นหน้าที่ของบริษัทแต่เรา
ต้องทำเอง 
 

ผู้แลกเปลี่ยน : นายพศิน พิริยหะพันธุ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
➢ งานที่รับผิดชอบในการประชุม APEC : ผู้ประสานงานกลางของทีม Liaison กับทีมต่างๆ 

➢ ขั้นตอนการเข้าร่วมในทีมโดย กองการต่างประเทศ สป. มีหนังสือแจ้งเวียนประกาศรับสมัคร Liaison การ

คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์และให้พูด โดยใช้ภาษาอังกฤษ และเล่าประสบการณ์ในการทำงานเป็น LO หรือ



พูดถึงความเข้าใจในการปฏิบัติงานเป็น LO พร้อมชุดคำถามที่กรรมการเตรียมไว้ เช่น การแก้ไขปัญหาใน

สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนกับหัวหน้าคณะผู้แทน 

➢ จำนวน 42 คน มีบุคลากรกระทรวงสธ. หลายสาขาวิชาชพี ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น นพ. 

พญ. จิตแพทย์ นักวิชาการ ส่วนนักวิเทศจะมีไม่มากเนื่องจากถูกกรมดึงไว้ทำงานช่วยกรม 

➢ ลักษณะของงานของทีมนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1) ตำแหน่ง Liaison จะทำหน้าที่ประจำตัวรมว.สธ.

ประเทศเขตเศรษฐกิจเอเปค ซึ่งจะทำหน้าที่เหมือนเลขานุการ.... การจัดจำนวน LO ประจำแต่ละประเทศ

ขึ้นอยู่ว่าประเทศนั้นมีคณะมากี่คน ซึ่งจะต้องใช้ผู้ประสานงานมากขึ้น หากมีคณะหลายคน และ 2) 

ตำแหน่ง Reception…. ทำหน้าที่ให้การต้อนรับ การตอบข้อคำถาม การสื่อสาร แจก badge  ในช่วงวัน

แรกของการประชุม และสื่อสารระหว่างการประชุม    

➢ ส่วนดีน ผ่านเลยไม่ต้องสัมภาษณ์ ไม่ต้องสกรีน  เนื่องจากเคยช่วยงานของกองการต่างประเทศแล้วใน

ตำแหน่ง LO ในการประชุม WHO SEA Ministerial Meeting on Road Safety ในปี 2560 ที่จังหวัด

ภูเก็ต 

➢ ทีมหน.ประกอบด้วย นายแพทย์สกานต์ บุนนาค นายแพทย์กำพู ฟูเฟ่ืองมงคงกิจ นางสาวปวีณา ธาร

สนธยา 

➢ ช่วงก่อนเดือนสิงหาคม ได้มีการจัดการอบรมให้ความรู้ จากสำนักงานตร. และกรมพิธีการทูต 

➢ วันที่ 21 สิงหาคม มีการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ที่ รร. Millennium Hilton จะมีวิทยากรสอน (นางสาว

ประภัสสร ธุรนิกร ประธานกรรมการฝ่ายพัฒนา บริษัท แพทเตอร์สัน คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด 

และท่ีปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านต่างประเทศ)) ให้คำแนะนำเรื่องบุคลิกภาพ การยืน 

เดิน การวางตัว การสื่อสารที่ต้องคุมการสนทนาไม่คุยเล่นกับแขก มี space  มีเครื่องแต่งกายที่เหมาะสม

และพร้อมในการทำงานเพราะต้องเดิน ต้องขึ้น-ลงรถ  ( ซึ่งตรงจุดนี้ หากกรมจะต้องจัดคราวต่อไป ควรจัด

ก่อนล่วงหน้า เพ่ือให้ LO ได้เตรียมตัว เช่นเรื่องเครื่องเสื้อผ้ารองเท้า บางคนอาจไม่ได้เตรียมตัว) แต่การจัด

ออนไลน์จะไม่ค่อยดี เนื่องจากการอธิบายจะไม่เห็นภาพชัดเจน (หรือหากเป็นไปได้ แจ้ง LO เรื่องการแต่ง

กายเป็นการภายในก่อนทางไลน์) 

➢ คุณสมบัติของ LO ที่ควรมีคือ ทักษะภาษาอังกฤษ การมี service mind จิตบริการ ทักษะการสื่อสาร เช่น

รับฟังจากทีมใหญ่ต้องเข้าใจ ตัวอย่างที่พบคือ มีการถามคำถามซ้ำ โดยที่ไม่ได้อ่านไลน์ที่ทีมได้สื่อสารหรือ

ชี้แจงก่อนหน้านั้น  

➢ บทบาทการทำงานของดีนในระหว่างการประชุมสำหรับงานประชุมเอเปค ได้ทำหน้าที่ผู้ประสานงานกลาง 

ดูส่วนกลาง ช่วยหน.ทีม เช่น 



☺ ถาม-ตอบในไลน์กลุ่มของทุกประเทศ ประสาน LO ของรมว. บางครั้ง LO ไม่กล้าตอบ ดีนก็จะ

ช่วยตอบ ช่วยหาข้อมูลและมาตอบให้ (แต่ละประเทศจะมีไลน์กลุ่มท่ีจะมีผู้ประสาน ผู้ติดตามของ

ประเทศนั้น มี LO หมอกำพู พ่ีปู ดีน และเจ้าหน้าที่สถานทูตอยู่ในกลุ่มไลน์ด้วย หรือการ co กับ

กรมต่างๆ ตรวจสอบ recheck ความเรียบร้อย เช่นขอดูผังที่นั่งงานเลี้ยงเพ่ือประสานส่งต่อให้ LO 

การที่มีคนลงทะเบียนเพิ่มเติม สามารถเข้างานเพ่ิมโต๊ะได้ไหม ก็ประสานทีมกาล่าดินเนอร์ แต่เมื่อ

ให้ LO recheck พบว่าจำนวนคนกลับลดลงก็ถือว่าดีไม่เพ่ิมจำนวน  ดีน → ดูชื่อเบื้องต้น, LO 

→ recheck ชื่อคน, ทีมกาล่าดินเนอร์ → จัดโต๊ะให้ลงตัว 

☺ ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน เช่น มีแขกมาที่ประชุมบอกว่าลงทะเบียนแล้ว ไม่มี response 

e-mail ตอบรับจากไทย บางประเทศก็แจ้งว่า ท่านอุปทูตต้องมี intervention เมื่อแขกมาถึงหน้า

งานแล้วก็ต้องจัดการให้เรียบร้อย “ดีนจะขอโทษแขกด้วยเพื่อรักษาหน้าตาของประเทศ และ

เพื่ออำนวยความสะดวก” ยังไม่มีชื่อไม่มี badge ดีนก็อาจจะหาคนที่รับผิดชอบ แต่หากไม่เจอ

หรือเร่งด่วนก็จะหาข้อมูล และสื่อสารตอบคำถามและส่งต่อข้อมูลให้ทีมลงทะเบียนจนแขกได้ 

badge บางครั้งตรง reception ไม่รู้ว่าจะแก้ปห.ยังไงหรือตัดสินใจยังไง ดีนก็ช่วยสนับสนุน 

☺ การส่งต่อแขกโดยตรง (หมายถึง..) เช่น จีน ลงทะเบียนว่าเข้าประชุมแบบ virtual แต่สุดท้ายก็

ส่งคนจากสถานทูตจีนมาเข้า onsite ดีนก็ต้องไปรับก่อน ดูแลความเรียบร้อยและส่งเข้าห้อง

ประชุม ซึ่งแขกก็จะได้ทุกอย่างเหมือนที่คนอ่ืนได้ “ดีนคิดว่าได้ลงมือทำเลยเพื่อให้ปัญหาผ่านไป

ได้ด้วยดีรวดเร็ว”  แต่บางเรื ่องต้องปรึกษาผ่านผู้ใหญ่ เช่นการเข้างานกาล่าดินเนอร์ ก็ต้อง

ปรึกษาหมอสกานต์ หมอสุระ และทีมกาล่าดินเนอร์   

➢ Event “ACPHEED”(ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases) 

กรมควบคุมโรคเป็นเจ้าภาพ ดีนก็จะช่วยบาส(ซึ่งเป็นนักวิเทศฯของกรมคร.) ประสานงาน สนับสนุน

ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหน้างานภาพรวมเหมือนการจัดประชุมทั่วไป 

➢ ระบบลงทะเบียนคนเข้าประชุม เป็นระบบที่ผูกกับกระทรวงการต่างประเทศ การจะได้ข้อมูลคนเข้า

ประชุมจะต้องรอให้กระทรวงการต่างประเทศดึงข้อมูลให้ อาจทำให้เกิดการตกหล่น ไม่ครบถ้วน (มี 

protocol หรือ ?....)  

ต่างประเทศลงทะเบียน → เข้าระบบของกต. → ส่งต่อมาที่เป็ก ปวร กตป. (ผู้ดูและข้อมูลคนเข้า

ประชุม) 

ส่วนเอสจะเป็นคนส่ง e-mail (reminder) ให้ต่างประเทศ  

ข้อมูล/ความรู้สำหรับคนที่ทำหน้าที่ผู้ประสานงานกลางหรือ ทำหน้าที่ Liaison ควรมี  



☺ กำหนดการในวาระต่างๆ และเวลานัดหมาย เช่น กำหนดการประชุม กำหนดการงานเลี้ยง กำหนดการ 

field trip กำหนดการไปดูงานฯลฯ  

☺ การแต่งกายของแขกสำหรับโอกาสต่างๆ เช่น ในการประชุมแต่งกายแบบไหน งานเลี้ยงใส่เสื้ออะไร  

☺ สถานที่ เช่น ห้องประชุมมีกี่ห้อง ห้องไหนที่แขกต้องเข้า ห้องน้ำอยู่ตรงไหน ลิฟท์ บันได ทางหนีไฟ ห้อง

พยาบาล ห้องรับรอง (ควรสำรวจก่อนประชุม)  

☺ การจัดขบวนรถ การจัดผังที่นั่งทั้งการประชุมและงานเลี้ยง การจัดผังถ่ายภาพ 

☺ สิ่งสำคัญคือ การเตรียมความพร้อมร่างกาย เครื่องแต่งกาย รองเท้า 

➢ ความคาดหวังของดีนในการทำหน้าที่ครั้งนี้คือ ให้หน้างานมีความเรียบร้อย อะไรจุดไหนที่ยังไม่มีคนทำ ดีนจะ

ทำให้ (เติมเต็ม ปิด Gap) และทำได้ตามที่คาดหวัง ส่งมอบงานต่อได้ 

➢ ความประทับใจ  

: LO เก่ง มีความสามารถ มองว่าบางคน ถ้างานหน้าคนนี้ต้องมา 

: ทีมมีความเป็นกันเอง ทั้งหัวหน้าทีมและลูกทีม คือ คุณหมอสกานต์ คุณหมอกำพู พ่ีปู   

 3.2 ประสานงานและอำนวยความสะดวกบุคคลสำคัญในการประชุม ICFP 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 ความรู้ด้านพิธีการทูต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ส่วนที่ 5 ภาคผนวก 
 

 



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อน ตัวชี้วัดที่ 4.19  
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศตามข้อตกลงระหว่างประเทศ ของกรมอนามัย 

มาตรการ/แนวทาง กิจกรรม ระยะเวลา เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. สร้างเครือข่าย
นักวิชาการที่ดูแล
งานด้าน
ต่างประเทศของแต่
ละหน่วยงานให้
เข้มแข็ง

1.1จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบรหิาร
และคณะทำงานการ
ดำเนินงานความ
ร่วมมือไทย-ลาว  
ด้านส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

พ.ย. 65 1 ฉบับ - สำเนาเอกสารคำสั่ง
 ดำเนินการแล้ว
คำสั่งกรมอนามัย
ที่ 1056/2565 ลว 1 พ.ย.65

• เอกสารแนบท้าย

2. สนับสนุนด้าน
ภาษาอังกฤษแก่
หน่วยงานในการ
ผลักดันประเด็น
ภายใต้ความร่วมมือ
ต่างๆ

2.1 ให้คำแนะนำ 
ปรับแก้ไขไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษใน
เอกสารวิชาการ 

พ.ย.65 - 
ก.ค.66 

4 ครั้ง 
-รอบ 5 เดือน
แรก 2 ครั้ง

-รอบ 5 เดือน
หลัง 2 ครั้ง

หลักฐานการส่งงานเช่น Line  E-mail หนังสือ ฯลฯ 
 ดำเนินการแล้ว

• เอกสารแนบท้าย จำนวน 3 ครั้ง

3. พัฒนาบทบาท
จากการทำหน้าท่ี
เชิงรับ ให้พัฒนา
เป็นผู้รเิริ่ม

3.1 ร่วมประชุม 
ASEAN Health 
Cluster 1 

ก.พ. 66 1 ครั้ง 1 Page ภาพข่าวการประชุม 

3.2 ประชุม SOMHD 
ครั้งท่ี 17  

เม.ย. 66 1 ครั้ง 1 Page ภาพข่าวการประชุม 

เอกสารแนบ 3



มาตรการ/แนวทาง กิจกรรม ระยะเวลา เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
 3.3 ประชุมเตรยีมการ

ไทย-ลาว 
เม.ย. 66 1 ครั้ง 1 Page ภาพข่าวการประชุม 

 3.4 ประชุมความ
ร่วมมือไทย-ลาว 

มิ.ย. 66 1 ครั้ง 1 Page ภาพข่าวการประชุม 

4. กำกับติดตามการ
ขับเคลื่อน
ดำเนินงานพัฒนา
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

4.1 จัดทำแผนการ
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตัวช้ีวัด  

พ.ย. 65 - 
ก.พ. 66 

1 ฉบับ - เอกสารแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวช้ีวัด 4.19 
 ดำเนินการแล้ว รายงานแล้วเมื่อเดือนพ.ย.65 

 4.2 รายงาน
ความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานในการ
ประชุมประจำเดือน
ของ ศรป. 

พ.ย.65 - 
ก.ค. 66 

9 ครั้ง - รายงานประชุมประจำเดือนของ ศรป. 
 ดำเนินการแล้ว ครั้งท่ี 1 24 พ.ย.65 
 ดำเนินการแล้ว ครั้งท่ี 2 28 ธ.ค.65 

 4.3 รายงานผลการ
ดำเนินงานตัวช้ีวัดฯ ใน
ระบบ DOC ทุกเดือน 

พ.ย..65 - 
ก.ค. 66 

9 ครั้ง - รายงานประชุมประจำเดือนของ ศรป. ดำเนินการแล้ว ครั้งท่ี 1 
 ดำเนินการแล้ว ครั้งท่ี 2 

 4.4 จัดทำร่าง 
Concept Note ของ
เอกสาร Minimum 
Standards and 
Guidelines on 
Actions to Protect 

ธ.ค.65 - 
ก.พ. 66 

1 ชุด ร่าง Concept Note  
 ดำเนินการแล้ว 
เอกสารร่างตามแนบจัดทำรา่ง Concept Note 
ดขู้อมูลเพิ่มเตมิที่ตัวช้ีวัด4.19 

• https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2566 

• ดูข้อมูลได้ท่ี  Concept note 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2566
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_19/4.19-Draft-Concept-Note.pdf


มาตรการ/แนวทาง กิจกรรม ระยะเวลา เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
Children from 
Harmful Impact of 
Marketing of Food 
and Non-Alcoholic 
Beverages in the 
ASEAN Region 
 
 
 
 

 

 4.5 จัดทำร่างเอกสาร 
Joint Action Plan 
ไทย-สปป.ลาว 

ธ.ค. 65 - 
ก.พ. 66 

มี.ค. - ก.ค. 
66 

รอบ 5 เดือน
แรก 1 ชุด 

รอบ 5 เดือน
หลัง 1 ชุด 
รวม 2 ชุด 

รอบ 5 เดือนแรก  
ร่างเอกสาร Joint Action Plan 
 ดำเนินการแล้ว 
ร่างเอกสาร Joint Action Plan ไทย-สปป.ลาว  

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

upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_19/4.19_JAP%20Health%20Promotion%20TH-
Lao%20(2022)%20draft%20after%20the%20meeting%204%20Aug%202021.pdf  

• https://cic.anamai.moph.go.th/web-
upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_19/4.19_JAP%20Environmental%20Health%20%20TH-
Lao%20(2022)%20draft%20after%20the%20meeting%204%20Aug%202021.pdf  

 
 
 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_19/4.19_JAP%20Health%20Promotion%20TH-Lao%20(2022)%20draft%20after%20the%20meeting%204%20Aug%202021.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_19/4.19_JAP%20Health%20Promotion%20TH-Lao%20(2022)%20draft%20after%20the%20meeting%204%20Aug%202021.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_19/4.19_JAP%20Health%20Promotion%20TH-Lao%20(2022)%20draft%20after%20the%20meeting%204%20Aug%202021.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_19/4.19_JAP%20Environmental%20Health%20%20TH-Lao%20(2022)%20draft%20after%20the%20meeting%204%20Aug%202021.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_19/4.19_JAP%20Environmental%20Health%20%20TH-Lao%20(2022)%20draft%20after%20the%20meeting%204%20Aug%202021.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_19/4.19_JAP%20Environmental%20Health%20%20TH-Lao%20(2022)%20draft%20after%20the%20meeting%204%20Aug%202021.pdf


มาตรการ/แนวทาง กิจกรรม ระยะเวลา เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
รอบ 5 เดือนหลัง 
เอกสาร Joint Action Plan  
ชุดภาษาไทยและอังกฤษ   
ฉบับสมบรูณ์  

 4.6 จัดทำรายงาน 
ศรป. ภาพรวม
ความสำเร็จตามกลไก
ความร่วมมือในรอบ 5 
เดือนแรก (special 
report) 

ก.พ. 66 1 ฉบับ เอกสาร special report 
 

5.สนับสนุนการ
จัดการข้อมลูอย่าง
เป็นระบบ การ
เข้าถึงความรู้และ
เทคโนโลย ี

5.1 พัฒนาปรับปรุง
ข้อมูลบนเว็บไซต์
รายการข้อมลูความ
ร่วมมือให้เข้าถึงได้ง่าย 

ธ.ค.65 - 
ก.พ. 66 

2 รายการ 1.รายการข้อมลูความร่วมมือทวิภาคีไทย-สปป.ลาว 
2รายการข้อมลูความร่วมมือระดับภูมิภาคอาเซียน 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 

 

 

 

 



หน้า 1 จาก 1

รายงานผลการติดตามกำกับตัวช้ีวัด 4.20 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศมีกิจกรรมตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อยกระดับ
ความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศเพ่ือ
รองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย ทั้งหมด 12 กิจกรรม ในเดือน ธันวาคม 2565 มีการดำเนินการ
ทั้งหมด 2 กิจกรรม รายละเอียดการดำเนินการในเดือนนี้ปรากฏดังตาราง 

กิจกรรม หลักฐาน 

1. รวบรวมผลประเมินทักษะ (ความรู้และสังคม) - ผลคะแนน Pre-test และ Post-test ของข้อสอบ
วัดทักษะการเขียน (Link)

2. รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตาม
คำรับรองฯ ประจำเดือน

- เอกสารฉบับนี้

จัดทำโดย 
นางสาวมนสินี น้ำจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2565 

เอกสารแนบ 4

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_20/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%202565.pdf


ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 

ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ชะอำบีช รีสอร์ท หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน หมายเหตุ 

1 ผศ. ดร. รนนท รุงนภาเวทย  อาจารย ์ สถาบันภาษา  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วิทยากร 

2 นางสาวพิชชากร จิวเลิศสกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน ผู้เข้าอบรม 
3 นายนัฐพล ศิริหล้า นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ผู้เข้าอบรม 
4 นางกุลนันท ์ เสนคำ นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าอบรม 
5 นางสาวนาตยา อังคนาวิน นักโภชนาการชำนาญการ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าอบรม 
6 นางสาวปัทมาภรณ์ อักษรช ู นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าอบรม 
7 นางสาวกุลธิดา รักกลัด นักโภชนาการปฏิบัติการ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าอบรม 

8 นางสาวกรกมล ปรปักษ์ขาม นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักส่งเสรมิสุขภาพ ผู้เข้าอบรม 
9 นางสาวพรเพชร ศักดิ์ศริิชัยศิลป ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  ผู้เข้าอบรม 

10 นางสาวปาริชาติ สร้อยสูงเนิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ผู้เข้าอบรม 
11 นางสาวฐานิฉัตร เขยีวเกษม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักอนามัยผู้สูงอาย ุ ผู้เข้าอบรม 
12 นางสาวปริมสุดา อุประรตัน ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักอนามัยผู้สูงอาย ุ ผู้เข้าอบรม 

13 นางสาวกชนันท์ นาครัตน ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ผู้เข้าอบรม 
14 นางสาวทัศนา ฤทธิกุล ทันตแพทย์ชำนาญการ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ผู้เข้าอบรม 

15 นางสาวนวรัตน์ วินิจจะกูล ทันตแพทย์ชำนาญการ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ผู้เข้าอบรม 
16 นางสาวอภิชญา กิติวรรณ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค ์ ผู้เข้าอบรม 
17 นายชาตรี สดีาคำ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค ์ ผู้เข้าอบรม 



ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน หมายเหตุ 

18 นายสุรศักดิ์ ลสิันเทียะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค ์ ผู้เข้าอบรม 
19 นางสาวกรวิภา ภาคภมู ิ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ผู้เข้าอบรม 

20 นางสาวอัจฉรา นาเมือง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ผู้เข้าอบรม 
21 นางอุมาพร สังขฤกษ ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธาน ี ผู้เข้าอบรม 
22 นางสาวรัชดาพร จันทบตุร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธาน ี ผู้เข้าอบรม 

23 นางสาวเปรมยุดา นาครัตน ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ผู้เข้าอบรม 
24 นางสาวนิสริน มาหะมะ นักโภชนาการปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ผู้เข้าอบรม 

25 นางสาวสุนิตา เผือกผ่อง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ผู้เข้าอบรม 
26 นางสาวยุพิน โจ้แปง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการ 
กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข 
กรมอนามัย 

กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข 
กรมอนามัย 

ผู้สังเกตการณ์  

27 นางชนารัตน์ ไวยคณ ี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ตรวจพบเชื้อ COVID-19 ก่อนวันจัดอบรม 
28 นางจิตติมา รอดสวาสดิ ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ     คณะทำงาน 
29 นางจารุมน บุญสิงห ์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ     คณะทำงาน 

30 นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ     คณะทำงาน 
31 นายพศิน พิริยหะพันธุ ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตัิการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ     คณะทำงาน 
32 นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตัิการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ     คณะทำงาน 
33 นางสาวมนสินี น้ำจันทร ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตัิการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ     คณะทำงาน 

34 นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย นักวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ     คณะทำงาน 
35 นางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ นักวิชาการคอมพิวเตอร์          ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ     คณะทำงาน 
36 นางสาวสุพัตรา ท่างาม     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ     คณะทำงาน 



ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน หมายเหตุ 

37 นางสาวสมประสงค์ ภาผล  นักจัดการงานท่ัวไป ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ     คณะทำงาน 
38 นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา นักวิชาการพัสด ุ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ     คณะทำงาน 

39 นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย ์  นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ     คณะทำงาน 
40 นายรังสรรค์ พันธ์จบสิงห ์ พนักงานขับรถยนต ์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ     คณะทำงาน 

 



หน้า 1 จาก 2 

ผลคะแนน Pre-test และ Post-test ของข้อสอบวัดทักษะการเขียน 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับ

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

ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ชะอำบีช รีสอร์ท หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี  มีผลคะแนนการประเมินความรู้

ก่อนและหลังอบรม และคะแนน Pre-test และ Post-test ดังตาราง 

คนที ่
ความรู้ที่มี
ก่อนอบรม 

(30 คะแนน) 

ความรู้ที่ม ี
หลังอบรม 

(30 คะแนน) 

ผลต่างของ
คะแนน 

Pre-test 
(18 คะแนน) 

Post-test 
(18 คะแนน) 

ผลต่างของ
คะแนน 

1 16 25 9 12 14 2 
2 6 24 18 12 16 4 
3 13 18 5 14 17 3 
4 12 10 -2 14 14 0 
5 18 24 6 13 15 2 
6 12 24 12 13 16 3 
7 18 30 12 8 13 5 
8 12 18 6 16 17 1 
9 15 24 9 11 13 2 
10 12 19 7 13 13 0 
11 6 18 12 9 14 5 
12 10 29 19 14 15 1 
13 6 24 18 15 17 2 
14 12 18 6 13 13 0 
15 6 24 18 14 16 2 
16 11 24 13 12 14 2 
17 18 22 4 12 15 3 
18 8 15 7 14 14 0 
19 10 18 8 11 12 1 
20 9 24 15 10 16 6 
21 17 24 7 13 17 4 
22 18 24 6 13 16 3 
23 6 24 18 13 17 4 
24 6 18 12 13 14 1 

ค่าเฉลี่ย 11.54 21.75 - 12.58 14.92 - 
ร้อยละ 38.47 72.50 - 69.91 82.87 - 

 



หน้า 2 จาก 2 

ก่อนวิทยากรเริ่มการบรรยาย ผู้เข้าประชุมประเมินตนเองเกี ่ยวกับความรู้เรื ่อง “การถอดความ 

(Paraphrasing) การย่อความ (Summarizing) การเขียนบทนำ (Writing the introduction) การบรรยาย

ขั ้นตอนการวิจ ัย (Detailing the research methods) การเขียนรายงานผลการวิจ ัย (Describing the 

findings) และการอภิปรายผลการวิจัย (Discussing the findings)” ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.47 และหลัง

การบรรยาย ไดค้ะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.50 ทั้งนี้ ในภาพรวมจากผู้เข้าประชุมทั้งหมด ร้อยละ 95.83 มีความรู้

เรื ่องที่อบรมเพิ่มขึ้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที่ 12 มีส่วนต่างของคะแนนมากที่สุด (19 คะแนน) และ

ผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที่ 4 มีส่วนต่างของคะแนนน้อยที่สุด (-2 คะแนน) 

สำหรับผลคะแนน Pre-test และ Post-test ผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที่ 20 มีผลต่างของคะแนนมาก

ที่สุด (6 คะแนน) และผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที่ 4, 10, 14 และ 18 ไม่มีผลต่างของคะแนน (0 คะแนน) ทั้งนี้ 

ในภาพรวมจากผู้เข้าประชุมทั้งหมด ร้อยละ 88.33 มผีลคะแนนเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย 

นางสาวมนสินี น้ำจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2565 



ลำดับ

ท่ี 
กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ดำเนินงาน 
เปาหมาย 

ผลการดำเนินการ 

หลักฐานประกอบ อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

เสร็จส้ิน 

1 รวบรวมขอมูลเก่ียวกับงานดานตางประเทศ ขอมูลการลาศึกษา 

ฝกอบรมปฏิบัติการวิจัย ดูงานประชุม สัมมนา และนำเสนอผลการ

วิชาการ ณ ตางประเทศของกรมอนามัย นำมาวิเคราะหเพ่ือกำหนด

มาตรการและวางแผนขับเคลื่อน 

ต.ค. - พ.ย. 

65 

1 ครั้ง  รายงานสรุปผลการวิเคราะหขอมูลความรู

เพ่ือกำหนดประเด็นความรู มาตรการ และ

แผนขับเคลื่อน (รายละเอียดตามตัวชี้วัดท่ี 

4.21) 

2 รวบรวมขอตกลง เอกสารกรอบความรวมมือระหวางประเทศ ขอมูล

การลาศึกษา ฝกอบรมปฏิบัติการวิจัย ดูงานประชุม สัมมนา และ

นำเสนอผลการวิชาการ ณ ตางประเทศ จากหนวยงานตางๆ 

ธ.ค. 65 - 

ม.ค. 66 

1 ครั้ง  อยูระหวางดำเนินการจัดทำหนังสือขอความ

อนุเคราะหขอมูลฯ จากหนวยงานตางๆ 

3 รวบรวม กำกับ ติดตามขอมูลความรวมมือระหวางประเทศจาก

หนวยงานตางๆ  

มี.ค. - ก.ค. 

66 

2 ครั้ง รายงานสรุปการประชุมคณะกรรมการความ

รวมมือดานตางประเทศ กรมอนามัย หรือ 

หนังสือขอความอนุเคราะห/ตรวจสอบขอมูล 

4 พัฒนาระบบฐานขอมูลและนำเขาขอมูลความรวมมือระหวาง

ประเทศ ท่ีสามารถนำไปใชสนับสนุนการทำงานของบุคลากรภายใน

กรมอนามัย 

มี.ค. - ก.ค. 

66 

1 ระบบ ระบบฐานขอมูลของหนวยงาน 

- แผนการพัฒนาระบบฐานขอมูลฯ

5 พัฒนาระบบฐานขอมูลและนำเขาขอมูลขอมูลการลาศึกษา ฝกอบรม

ปฏิบัติการวิจัย ดูงานประชุม สัมมนา และนำเสนอผลการวิชาการ ณ 

ตางประเทศ 

มี.ค. - ก.ค. 

66 

1 ระบบ ระบบฐานขอมูลของหนวยงาน 

- แผนการพัฒนาระบบฐานขอมูลฯ

6 พัฒนาสื่อประชาสัมพันธเผยแพรใหผูมีสวนไดสวนเสียทราบผานการ มี.ค. - ก.ค. 2 ครั้ง สื่อประชาสัมพันธ เชน คูมือ หรือ 

เอกสารแนบ 5

1.2. รายงานผลดำเนินการตามแผนการขับเคล่ือนตัวช้ีวัดท่ี 4.21 ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย (เดือนธ.ค.65) 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2566
https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2566


 

ลำดับ

ท่ี 
กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ดำเนินงาน 
เปาหมาย 

ผลการดำเนินการ 

หลักฐานประกอบ อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

เสร็จส้ิน 

ประชุมคณะกรรมการความรวมมือดานตางประเทศ กรมอนามัย 

หรือเว็บไซตหนวยงาน/สื่อสังคมออนไลน 

66 

 

Infographic ท่ีเผยแพรผานชองทางตางๆ  

7 จัดทำคูมือการใชงานระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ

และฐานขอมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม 

สัมมนา หรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ตางประเทศของเจาหนาท่ีกรม

อนามัย ประจำปงบประมาณ 2566 

มี.ค. - พ.ค. 

66 

2 ครั้ง   คูมือการใชงานระบบฐานขอมูลฯ 2 ระบบ 

8 รายงานการติดตามความคืบหนาการดำเนินงานตัวชี้วัดในท่ีประชุม

ประจำเดือนของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

พ.ย. 65 – 

ก.ค. 66 

9 ครั้ง   สรุปรายงานประชุมประจำเดือนของศูนย

ความรวมมือระหวางประเทศ 

9 การประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลความรวมมือ

ระหวางประเทศและฐานขอมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝกอบรม ดู

งาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ตางประเทศของ

เจาหนาท่ีกรมอนามัย ประจำปงบประมาณ 2566 

ก.ค. 66 1 ครั้ง   สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผูใชงานระบบฐานขอมูล 2 ระบบ 

10 สรุปและวิเคราะหผลผลิต (output) และผลลัพธ (outcome) ของ 

การดำเนินงานตัวชี้วัดทุก 5 เดือน 

ก.พ., ก.ค. 

66 

2 ครั้ง   รายงานสรุปและวิเคราะหผลการดำเนินงาน 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 6



สรุปรายงาน 

การเขารวมประชุมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรและเครือขายดานการเงินการคลัง ประจำปงบประมาณ   

พ.ศ2566 ระหวางวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเอลทแลนด

รีสอรท สปา พัทยา จังหวัดชลบรีุ 

จัดโดย : กองคลัง กรมอนามัย 

ประธาน:  อธิบดีกรมอนามัย 

กลาววัตถุประสงค เพื่อเพิ่มความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ เพื่อนำไปพฒันาการปฏิบัตงิานใหมีปสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน อีกทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ 

ประสบการณในการปฏิบัติงานและเสนอแนะ ปญหาอุปสรรค

ตลอดจนแนวทางในการปฏิบตังิานรวมกัน 

วิทยากร : จากสำนักการคลังจังหวัดชลบุรี ไดแก 1) อาจารยอิทธิ

พงษ ไพรศรีสวัสดิ์ 2) อาจารยละอองดาว อนุรัตน 

ประเด็นเน้ือหา: 

1. กฎหมายและระเบียบเก่ียวกับการเบิกคาใชจายใน

การบริหารงานในสวนราชการ 

2. กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการเบิกคาใชจายในการ

ฝกอบรม การจัดงาน การประชุมระหวางประเทศและการเดินทางไป

ราชการ 

ประเด็นที่เกี่ยวของกับหนวยงาน/การดำเนินงาน:   

1. การเบิกคาใชจายในการบริหารงานในสวนราชการใหปฏิบัติ

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ

บริหารงานของสวนราชการ พ.ศ. 2553 (คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ

และสาธารณูปโภค) และใชภายใตงบการดำเนินงานเทานั้น 

2. การเบิกจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม

ระหวางประเทศ นอกเหนือจากที่กำหนดไวในระเบียบหรือกำหนดไว

แลวไมสามารถปฏิบัติไดใหหัวหนาสวนราชการขอทำความตกลงกับ

กระทรวงการคลัง 

3. การคำนวณเบี้ยเลี้ยง ในการเดินทางไปประชุม อมรม สัมมนา

ตองหักมื้ออาหาร แตการเดินทางไปราชการจะไมหักมื้ออาหาร 

4. การจัดการฝกอบรม โครงการตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวน

ราชการเพื่อเบิกคาใชจาย และเบิกคาใชจายได 15 รายการ 

5. ในการอบรมราชการประเภท ข ตองพักคู พักเดี่ยวไดในกรณี

ตกเศษเทานั้น 

6. คาใชสอยที่ไมสามารถเบิกได ไดแก คาจัดทำสมุดบันทึก สมุด

ฉีก คาจัดพิมพนามบัตร คาพวงมาลัย ดอกไม ของขวัญ คาทิป และ

คาใชจายยสำหรับจัดกิจกรรมนันทนาการภายในสวนราชการ 

7. คาหรีด หรือพวงมาลา สำหรับสักการะศพ ใหเบิกจาย ในนาม

ของสวนราชการเปนสวนรวม เฉพาะสักการะศพ ผูที ่เคยใหความ

ชวยเหลือ หรือเปนผูเคยทาประโยชนใหแกประเทศหรือสวนราชการ

จนเปนที่ประจักษ 

8. ในกรณีไมมีคนขับรถยนตราชการ จนท. ไมควรขับเองถาไมมี

คำสั่ง 

9. การประชุมระหวางประเทศ สัมมนาระหวางประเทศที่สวน

ราชการ หรือ หนวยงานของรัฐ รัฐบาลตางประเทศ หรือ องคการ

ระหวางประเทศจัด หรือจัดรวมกัน ในประเทศไทยโดยมีผูแทนจาก

สองประเทศข้ึนไปเขารวมประชุมหรือสัมมนา 

10. หลักเกณฑการจายคาสมนาคุณวิทยากร

- บรรยาย ไมเกิน 1 คน

- อภิปราย /สัมมนาเปนคณะ ไมเกิน 5 คน

- แบงกลุม ฝกภาคปฏิบัติ อภิปราย ทำกิจกรรม ไมเกินกลุมละ 2 คน

11. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (อบรม) วัตถุประสงคเพื่อ

พัฒนา เพิ่มความรู เพิ่มประสิทธิภาพ และการจัดดังกลางตอง

บรรจ ุ ไว  ในแผนปฏ ิบ ัต ิการของหน วยงาน โดยม ี เอกสาร

ประกอบการเบิกจายไดแก โครงการ กำหนดการ รายการ

คาใชจาย กลุมเปาหมายที่ชัดเจน และเมื่อเสร็จงานตองรายงาน

ผลการจัดภายใน 30 วัน (สำหรับคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นเพื่อ 

การจัดงานครั้งนี ้ ใหนำใบเสร็จของสถานีบริการน้ำมันทำตาม

ระเบียบจัดซื้อจัดจาง 

เอกสารประกอบ 

จัดทำรายงานโดย 

นางสาวสุพัตรา ทางาม 

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

นางสาวสมประสงค ภาผล 

นักจัดการงานทั่วไป 

7-9 ธันวาคม 2565
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1 
สรุปรายงาน 

การเขารวมอบรมโครงการเสริมสรางความเขมแข็งผู

ตรวจสอบภายในประจำหนวยงานและหัวหนากลุมอำนวยการ  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหวางวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565 

 ณ โรงแรมแคนทารี อยุธยา อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จัดโดย : กลุมตรวจสอบภายใน กรมอนามัย 

ประธาน:  อธิบดีกรมอนามัย 

กลาววัตถุประสงค การอบรมในคร้ังนี ้เพื่อใหบุคลากร 

กรมอนามัยทำหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานให

เปนไปดวยความถูกตอง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปนกลไก

เพิ่มคุณคาใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย ตามวัตถุประสงค 

ที่กำหนดไว 

สาระสำคัญจากการอบรม 

1. การพัฒนา Growth Mindset เพื่อการทำงานอยาง

มีประสิทธิภาพ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูม โดย อาจารยเรืองสิน ปลื้มปน บรรยายแลกเปลี่ยน

ประสบการณตรงเก่ียวกับ Mindset เพื่อใหผูเขารวมประชุม

เขาใจกรอบความคิด ของตนเองมากข้ึน และมีการวิเคราะห

ตนเอง ใหรูจักตนเองมากข้ึน เพื่อใหสามารถปรับตัวในการทำงาน

รวมกับผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม และใหตัวเรามีการเปลี่ยนแปลง

และพัฒนาตนเองที่ดีข้ึน   

2. แนวทางการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงาน

สวนราชการ การฝกอบรม และการเดินทางไปราชการฯ วิทยากร

จากกรมบัญชีกลาง โดยอาจารยนิโลบล  แวววับศรี  

คาใชจายใดที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับมติคณะรัฐ   

มนตรีหรือหนังสือเวียนของกระทรวงการคลังกำหนดไวเปนการเฉพาะ 

หรือที่ไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ใหหัวหนาสวนราชการ

เบิกจายคาใชจายดังกลาวตามรายการและอัตราที่กำหนดไว 

การจัดหาอาหาร อาหารวางและเคร่ืองดื่ม และคาเชาที่พัก 

ของหนวยงานของรัฐ เบิกไดตามระเบียบคาใชจายในการฝกอบรมฯ  

คาใชจายสำหรับผูเขารับการฝกอบรมผูเขารวมงานและผูเขารวมประชุม

จึงไมถือวาเปนการจัดซื้อจัดจางตาม พรบ.พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตาม

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 395 ลว. 10 ตค. 60 และ

การฝกอบรมโดยใชระบบออนไลน หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ถือเปน

การฝกอบรมตามระเบียบฯ เบิกคาสมนาคุณวิทยากรไดหลักฐานจะตอง

แสดงใหเห็นวาวิทยากรมีการบรรยาย และมีชั่วโมงบรรยายที่ไดรับอนุมัติ 

จากหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ 

การจางจัดประชุมระหวางประเทศโดยมีผูแทนจาก 2 ประเทศ

ข้ึนไปเขารวมประชุม ใหดำเนินการตามหลักเกณฑและอัตราในสวนที่

เก่ียวของตามระเบยีบ 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรให

ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.

2526 และที่แกไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทาง

ไปราชการ(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 18 

กุมภาพันธ 2560 มีผลใชบังคับวันที่19 กุมภาพันธ 2560 

3 . แนวทางการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน

วิทยากร กลุมตรวจสอบภายใน กรมอนามัย 

แบบรายงานของผูตรวจสอบภายใน แนวทางประเด็น

การตรวจสอบขอมูล และระเบียบที่เก่ียวของ ของประเด็น ดังนี้ 

1.ดานการเงินและบัญชี 2.ดานการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ 3.

ดานการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน 4.ดานการบริหารงาน

การประเมินการควบคุมภายในเบื้องตนของหนวยงาน

สังกัด กรมอนามัย เกณฑการประเมิน มี 4 ดานผานระบบ Audit 

Checklist ดังนี้ 1.ดานการเงิน 2.ดานการบริหารพัสดุ 3.ดานการ

ควบคุมภายใน 4.ดานการบริหารงบประมาณ  

สิ่งที่เกี่ยวของกับหนวยงานและประเด็นที่นาสนใจ 

 1 จัดทำแผนการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเขาตรวจ 

 2 จัดทำรายงานฯ ครบถวน ถูกตอง ครบทุกไตรมาส  

 3 จัดสงรายงานผลผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงานทันเวลา

เปนไปตามหลักเกณฑฯ ทุกไตรมาส 

4. จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน

ประจำหนวยงานเสนอผูอำนวยการทราบ ครบทุกไตรมาส

จัดทำรายงานโดย 

นางสาวสุพัตรา ทางาม เจาพนกังานการเงินและบญัชปีฏิบัติงาน 

นางสาวศิรินนัต ทนุทรัพย นักวเิคราะหนโยบายและแผน 

13-15 ธันวาคม 2565

 เอกสารประกอบการประชุมฯ 
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5 

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

อํานวยการ 21 23 รวมผล

คะแนนสะสม

ทั้ง 6 เดือน

ประกาศผล 

วิเทศฯ 23 22 

ยุทธฯ 22 24 

ขอสังเกต บนโตะทํางานมีแกวเก็บอุปกรณเครื่องเขียน 2 แกว 

ขอเสนอแนะ ควรใชกลองสําหรับเก็บอุปกรณเครื่องเขียน และควรมีกลองอุปกรณเครื่องเขียน บนโตะ 1 กลอง เทานั้น 

เอกสารแนบ 9

คะแนน กิจกรรม 5 ส ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศเดือน ธันวาคม 2565 



รายงานสรุป 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพ 

การดำเนินงานสูองคกรสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล 

ระหวางวันท่ี 19 -21 ธันวาคม 2565 

ณ สถานท่ีพักฟนและพักผอนกองทัพบก สวนสนประดิพันธ 

(Seapine Recreation Centre) 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

จัดทำโดย : คณะทำงานขับเคลือ่นชมรมจริยธรรม 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย 
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ความเปนมาของโครงการ 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาองคกร และเสริมสรางศักยภาพ 

แกผู ปฏิบัติงานรวมทั้งการบูรณาการจัดการความรูในการขับเคลื่อนงานดานตางประเทศเพื่อเปนสวนหนึ่งท่ี 

สนับสนุนการยกระดับใหกรมอนามัยเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูงมีความคลองตัวและมีธรรมาภิบาลควบคูกันไปจึง

ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานสูองคกรสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศข้ึน 

วัตถุประสงค 

1. เพื ่อพัฒนาองคกรไปสู องคกรที ่ม ีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากล และพรอมรับปรับเปลี ่ยน

ตามสถานการณท่ีทาทายในปจจุบัน 

2. เพ่ือพัฒนาบุคคลใหมีศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะท่ีสอดคลองกับสถานการณบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง

รวมถึงการสรางความผูกผัน ความเชื่อม่ัน และสรางคุณคาในการปฏิบัติงานตอองคกรอยางตอเนื่อง 

3 เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม สรางความโปรงใส ความสามัคคีและการปฏิบัติงานในหนวยงาน 

อยางมีความสุข 

ขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 

เปาหมาย 

เชิงปริมาณ > บุคลากรศูนยความรวมมือระหวางประเทศไดเขารวมโครงการ จำนวน 13 คน 

เชิงคุณภาพ > บุคลากรศูนยความรวมมือระหวางประเทศมีทักษะ และสมรรถนะที ่สอดคลองกับ

สถานการณบริบทที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงมีความผูกผัน ความเชื่อมั่น และสรางคุณคาในการปฏิบัติงานตอองคกร

อยางตอเนื่อง  

ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนินการ  

ระหวางวันท่ี 19 – 21  ธันวาคม 2565 ณ สถานท่ีพักฟนและพักผอนกองทัพบก สวนสนประดิพันธ 

(Seapine Recreation Centre) จังหวัดประจวบคีรีขันธ 



ข้ันตอนการดำเนินงาน 

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนดวิธีการดำเนินงาน มอบหมายผูรับผิดชอบตามกิจกรรม

ท่ีกำหนด 

2. ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

3. สรุปรายงานและประเมินผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บุคลากรศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ไดรับการพัฒนาศักยภาพ สามารถนำความรูไปใชใน

การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. บุคลากรศูนยความรวมมือระหวางประเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม สรางความโปรงใส ความสามัคคี 

และการปฏิบัติงานในหนวยงานอยางมีความสุข มีการทำงานรวมกันเปนทีมที ่เขมแข็งและมุ งสู ผลสัมฤทธิ์ 

ขององคกรอยางตอเนื่อง 

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 

1. งบประมาณ

งบประมาณที่ตั้งไว จำนวน 70,000 บาท เบิกจายจากงบประมาณศูนยความรวมมือระหวางประเทศ

กรมอนามัย ป งบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหร ับ คาที ่พ ัก ค าเบ ี ้ยเล ี ้ยง ค าพาหนะ คาน ้ำม ันเช ื ้อเพลิง 

คาอาหารกลางวัน คาอาหารเย็น คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ของผูเขารวม ซึ่งใชเงินงบประมาณเบิกจายทั้งสิ้น 

จำนวน 63,620.00 บาท (90.89%) และสงคืนงบประมาณในโครงการฯ จำนวน 6,380.00 บาท (9.11 %) 

2. กิจกรรมการดำเนินงาน

2.1 กิจกรรมใหความรู 

2.1.1 หัวขอ: เทคนิคการทำงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคกร 

ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ บรรยายใหแนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการทำงาน

เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร ใหบุคลากรทุกระดับคำนึงเปาหมายองคกรเปนสำคัญ สื่อสารอยางทั่วถึง และ

ทำงานรวมกันเปนทีม 

2.1.2 หัวขอ: แนวทางการพัฒนาบุคลากรของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

หัวหนากลุมยุทธศาสตรและประสานความรวมมือ บรรยายใหแนวทางการพัฒนาบุคลากรของ

หนวยงาน โดยวางแผนยุทธศาสตรกำลังคนศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (ศรป.) ดวยการเสนอนโยบายและ

ทิศทางเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของศรป. ที่สอดคลองกับแผน



ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ ่งแวดลอม ระยะ 5 ป 

(พ.ศ .  2566 – 2570) และแผนย ุทธศาสตร การบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคลกรมอนาม ัย ป  งบประมาณ 

พ.ศ. 2560 – 2564 กรมอนามัย โดยมุ งหวังใหระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลของ ศรป. มีความโปรงใส 

บุคลากรมีศักยภาพ พรอมรับการเปลี่ยนแปลงตอบสนองบทบาทการขับเคลื่อนภารกิจดานตางประเทศและ 

ทิศทางการปฏิรูปประเทศเพื่อบรรลุวิสัยทัศนของหนวยงาน "ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ เปนศูนยกลาง 

การบริหารความรวมมือดานตางประเทศในการขับเคลื ่อนงานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ ่งแวดลอม 

ใหเปนที่ยอมรับในเวทีสุขภาพโลก ศรป.จึงวางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอมของเจาหนาที่เปนผูมี

สัมฤทธิ์ผลขององคกร โดยศรป.ไดมีการพัฒนาความรู ทักษะ และสมรรถะ เพื่อใหสามารถรองรับภารกิจของ

องคกรไดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนี้ (1)  การจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร

ตามความจำเป นและความตองการในการพัฒนาขององคกร อาทิ แผนพัฒนารายบุคคล ( Individual 

Development Plan: IDP) (2) การจัดการเผยแพรองคความรูจากการฝกอบรม การเขารวมประชุมในเวทีตางๆ 

ผานกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management - KM) 

2.1.3 หัวขอ: แนวทางการดำเนินงานและขับเคลื่อนองคกรสรางสุขศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

หัวหนากลุมวิเทศสัมพันธ บรรยายใหแนวทางการดำเนินงานและขับเคลื่อนองคกรสรางสุข 

ตามแนวทางกรมอนามัยกำหนด และใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการจัดทำแผนและกำหนดมาตรการสงเสริม

ใหบ ุคลากรเปนองคกรสรางสุข ขับเคลื ่อนการสรางองคกรแหงความสุขโดยกำหนดเปนนโยบายสราง 

องคกรแหงความสุข และนำ “HETH” ซึ ่งเป นวัฒนธรรมองคกรของหนวยงานมาเปนแนวทางสำคัญ 

ในการขับเคลื่อนองคกรไปสูความสุข และเพื่อการพัฒนาบุคลากรทั้งในดานสุขภาพกาย ดานสุขภาพจิตใจ และ 

การทำงาน ไดแก H:Health Model (เปนตนแบบดานสุขภาพ) E:Ethics (มีจริยธรรม) T:Trust (เคารพและ

เชื่อมั่น) H:Harmony (เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน) กำกับติดตามการดำเนินงานภายใตคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ประจำป และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนองคกรคุณธรรมและองคกรสรางสุขที่มีคุณภาพ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

เพื ่อใหศูนยความรวมมือระหวางประเทศบรรลุว ัตถุประสงคของการเปนองคกรสรางสุข 

เจาหนาที่เปนผูมีสุขภาพดี มีพฤติกรรมการใชชีวิตที่เหมาะสม มีการพัฒนาตนเองในเรื่องของการเรียนรู มีการ

สนับสนุนใหมีกิจกรรมการสรางความผูกพันใหกับบุคลากรอยางสม่ำเสมอ การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล และองคกรประสบความสำเร็จบรรลุตามเปาหมายที่ตั ้งไว จึงกำหนดมาตรการองคกรสรางสุข 

ท่ีมีคุณภาพ 8 มาตรการ ดังนี้ 

1. สงเสริมใหบุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงทั ้งกายและใจ ดูแลตนเองไมใหเปนภาระของผู อ่ืน

(Happy Body) 



2. สงเสริมใหบุคลากรเปนผูท่ีมีน้ำใจชวยเหลือผูอ่ืน (Happy Heart)

3. สงเสริมใหบุคลากรเปนผูท่ีมีการผอนคลายกับสิ่งตาง ๆ ในการดำเนินชีวิต (Happy Relax)

4. สงเสริมใหบุคลากรเปนผูรักการเรียนรู พัฒนาตนเองอยูเสมอ และเปนมืออาชีพในงาน (Happy Brain)

5. รูจักใชเงินใหเปน สามารถจัดการรายรับรายจายของตัวเองได มีเงินรูจักเก็บรูจักใช เปนหนี้ให

พอดี มีชีวิตท่ีเหมาะสมกับตัวเอง (Happy money) 

6. สงเสริมใหบุคลากรเปนผูมีคุณธรรม ความกตัญู ความซ่ือสัตย และความรับผิดชอบ (Happy Soul)

7. สงเสริมใหบุคลากรเปนผูท่ีรักและดูแลครอบครัวตนเองได (Happy Family)

8. สงเสริมใหบุคลากรเปนผูท่ีมีความสามัคคี มีความรักและดูแลองคกรของตนเองได (Happy Society)

2.2 กิจกรรมเสริมพลังสรางความรักความผูกพันในองคกร

นักสรางสุขประจำหนวยงาน ไดกำหนดกิจกรรมเพ่ือเสริมพลังสรางความรักความผูกพันในองคกร

ใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในกิจกรรม ไดแก (1) เติมใหเต็ม (2) ดอทบอล (3) ถอดใหหมด (4) เก็บใหหมด 

(5) 20 คำถาม (6) ยืดเหยียดรางกาย ซ่ึงทุกกิจกรรมจัดในรูปแบบของทีม

ผลที่ไดจากการจัดกิจกรรม คือบุคลากรทุกระดับ ไดละลายพฤติกรรม กระชับความสัมพันธ 

สรางความสามัคคี พัฒนาทักษะดานการแกไขปญหาเฉพาะหนา ทักษะการเคลื่อนไหวยืดหยุนรางกาย ทักษะดาน

การเปนผูนำท่ีดี ทักษะดานการวางแผน ทักษะฝกจิตสมาธิ  และการบริหารจัดการเวลา 

2.3 กิจกรรมเสริมสรางจิตสาธารณะของหนวยงาน รวมสรางสุข ทำความดี 

2.3.1 กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะ ทำความสะอาดสถานท่ีสาธารณะประโยชน (รักษโลกรักษทะเล) 

ณ บริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะของสถานท่ีพักฟนและพักผอนกองทัพบก สวนสนประดิพันธ 

บุคลากรทุกระดับมีสวนรวม ชวยกันเก็บขยะ คัดแยกขยะในบริเวณดังกลาว และสงตอหนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ 

ผลที่ไดจากการจัดกิจกรรม คือ บุคลากรทุกระดับสามารถจัดการขยะแตละประเภทไดถูกวิธี 

และเปนแนวทางในการปรับใชในชีวิตประจำวัน รวมถึงไดปลูกจิตสำนึกท่ีดีในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

2.3.2 กิจกรรมจิตอาสา บริจาค เลี้ยงอาหารและมอบสิ่งของเครื่องใช ใหเด็กพิการทางสายตา 

ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 

บุคลากรทุกระดับมีสวนรวม ในการบริจาคปจจัยและสิ่งของใหแกเด็กพิการทางสายตา 

ผลที่ไดจากการจัดกิจกรรม คือ บุคลากรทุกระดับไดเสริมสรางจิตสาธารณะ ทำความดีรวมกัน 

เปนผูท่ีมีน้ำใจชวยเหลือผูอ่ืน (Happy Heart) เสริมสรางความผูกพันในองคกรใหมีความรักความสามัคคี 

2.3.3 กิจกรรมศึกษาเรียนรูโครงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ณ โครงการศึกษาวิจัยและ

พัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 



บุคลากรทุกระดับไดศึกษาเรียนรูวิธีแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับขยะมูลฝอยและน้ำเสีย 

ในชุมชน ซ่ึงมีผลตอการรักษาสภาพปาชายเลนดวยวิธีการทางธรรมชาติและรักษาธรรมชาติ 

ผลที่ไดจากการจัดกิจกรรม คือ ไดรับความรูดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในดาน

วิธีการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวกับขยะมูลฝอยและน้ำเสียในชุมขน แบงออกเปน 2 ดานดังนี้ 

1. ดานการบำบัดน้ำเสีย โดยมีวิธีการบำบัดดังตอไปนี้

1.1 บำบัดน้ำเสียโดยใชบอบำบัด 5 บอ ไดแก บอตกตะกอน 1 บอ บอผึ่ง 3 บอ และบอปรับ

สภาพ 1 บอ (แตละบอใชเวลาการบำบัด 7 วัน) 

1.2 ระบบท่ีใชพืชและหญากรองน้ำเสีย ไดแก หญาสตาร หญาคาลลา หญาโดสครอส และพืชอ่ืน 

ๆ เชน ธูปษี กกกลม (กกจันทรบูร) หญาแฝก เปนตัวกรองโดยใหน้ำเสียไหลผานแปลงหญากรองน้ำเสียใชเวลา 

5 วัน และปลอยท้ิงไวใหแหง 2 วัน เพ่ือใหจุลินทรียในดินไดปรับสภาพโดยตองตัดหญาเพ่ือหญามีอายุครบ 45 วัน 

1.3 ระบบพื้นที่ชุ มน้ำเทียม มีลักษณะการบำบัดคลายกับระบบที่สอง ซึ่งจะใชพืชน้ำ 2 ชนิด 

คือ กกกลม (กกจันทรบูร) และธูปฤษี โดยตองตัดตนพืชเม่ืออายุครบ 60 วัน 

ทั้งนี้การบำบัดน้ำเสียในขั้นตอนสุดทายของทั้ง 3 ระบบ จะปลอยน้ำที่บำบัดแลวลงสูปาชายเลน

และไหลสูทะเล 

1.4 บำบัดดวยแปลงพืชปาชายเลน โดยใหน้ำทะเลไหลเขาสูแปลงปาชายเลนในชวงท่ีน้ำข้ึนสูงสุด

ในรอบวัน และปดประตูระบายน้ำเพื่อขังน้ำทะเลไว แลวปลอยน้ำเสียเขาไปในแปลงในอัตราสวน 1 ตอ 16 

(น้ำเสีย 1 สวน ตอน้ำทะเล 16 สวน) วิธีนี้เปนกระบวนการที่อาศัยการขึ้นลงของน้ำทะเลธรรมชาติ การเจือจาง 

การเรงการตกตะกอน พืชจะชวยในการดูดสารอาหารจากการยอยสลายสารอินทรียของจุลินทรียในดิน เพื่อไปใช

ในการสรางความเจริญเติบโตของพืชปาชายเลน เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียท่ีดำเนินการตามแนวพระราชดำรินี้ 

คือใชธรรมชาติรวมธรรมชาติ โดยทองถิ่นสามารถนำไปดำเนินการได ซึ่งจะสามารถประยุกตใชไดทุกพื้นที่ของ

ประเทศไทย 

2. ดานการกำจัดขยะโดยใชกลองคอนกรีต เปนการกำจัดขยะโดยใชกลองเปนชั้น ๆ โดยพื้นท่ี

รองดวยชั้นทรายละเอียดหนา 20 ชม. ใสขยะที่คัดแยกใหมีน้ำหนัก 660 กก. ปดทับดวยดินแดงหรือดินธรรมดา 

น้ำหนัก 210 กก. สวนชั้นสุดทายใสขยะ 670 กก. แลวปดทับดวยดินแดงหรือดินธรรมดา น้ำหนัก 730 กก. หรือ

หนา 35 ซม. รดน้ำเพิ ่มความชื ้นจำนวน 100 ลิตร โดยการดูแลเพื ่อเรงขยายจุลินทรียในการยอยสลายของ

ขบวนการการหมักจะตองรดน้ำทุก ๆ 7 วัน ครั้งละ 30 ลิตร เพิ่มความชุมชื่นใหแกขยะ ถาแยกขยะสมบูรณ 

ใชเวลา 20 วัน จะไดปุยหมักจากขยะและท้ิงไว 15 วัน เพ่ือลดความชุมชื่นลง 



3. การติดตามประเมินผล

1. การประเมินโดยสังเกตพฤติกรรมการใหความรวมมือของผูเขารวมโครงการ พบวาผูเขารวมโครงการ

ทุกคนใหความรวมมือ มีความกระตือรือรนในการเรียนรู มีการตอบคำถาม ซักถามประเด็นตางๆ และมีสวนรวมใน

การทำกิจกรรมเปนอยางดี 

2. การประเมินผลโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที ่เขารวมโครงการหลังเสร็จสิ้น

การฝกอบรม เพ่ือประเมินผลความคุมคาของการดำเนินโครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเพ่ือเปนประโยชน

ในการนำไปใช โดยใชส วนประเมินคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ โดยใชเฉลี ่ยของคะแนนเปนต ัวช ี ้วัด 

กำหนดเกณฑดังนี้  

4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรมอยูในระดับ มากท่ีสุด 

3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรมอยูในระดับ มาก 

2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรมอยูในระดับ ปานกลาง 

1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรมอยูในระดับ นอย 

1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรมอยูในระดับ นอยท่ีสุด 

ทั้งนี้สรุปผลตอบแบบประเมินฯจากผูตอบแบบประเมินจำนวน 13 คน มีผลระดับความพึงพอใจตอการ

เขารวมโครงการ ดังนี้ 

1. การถายทอดความรู/การดำเนินกิจกรรมของวิทยากร มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด

2. ความเหมาะสมของระยะเวลาและสถานท่ี มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก

3. การจัดกิจกรรมสานสัมพันธของโครงการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด

4. ประโยชน/ความคุมคาท่ีไดรับจากโครงการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด

5. ความพึงพอใจโดยรวมของโครงการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด

***************************** 



ประมวลภาพกิจกรรม 

1.กิจกรรมใหความรู



2. กิจกรรมเสริมพลังสรางความรักความผูกพันในองคกร



3.กิจกรรมเสริมสรางจิตสาธารณะของหนวยงาน รวมสรางสุข ทำความดี









แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศาสตร/ 

กลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ  

เชิงคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมคนดี 

กลยุทธที่ 1  

พัฒนาสมรรถนะ

และสงเสริม

พฤติกรรม 

พึงประสงค 

ดานคุณธรรม 

จริยธรรม  

1. ประกาศเจตนารมณขับเคลื่อนคุณธรรม

และตอตานทุจริตศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ "CIC Together Against

Corruption"

เพื่อใหสรางการรับรูแก

บุคลากรในหนวยงานและ

นำนโยบาย / แนวทางไป

ปฏิบัติ และกำกับติดตาม

เพื่อปองกันผลประโยชน 

ทับซอน หรือปองกันทุจริต 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

1 คร้ัง รอยละ 100

ของบุคลากร

ในหนวยงาน

รับทราบ

ประกาศ 

- ธ.ค. 65 

2. จัดทำประกาศนโยบายไมรับของขวัญและ

ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบตัิหนาที่

(No Gift Policy) และสื่อสาร

เพื่อใหสรางการรับรูแก

บุคลากรในหนวยงานและ

นำนโยบาย / แนวทางไป

ปฏิบัติ และกำกับติดตาม

เพื่อปองกันผลประโยชน 

ทับซอน หรือปองกันทุจริต 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

1 ฉบับ รอยละ 100

ของบุคลากร

ในหนวยงาน

รับทราบ

ประกาศ 

- ธ.ค. 65 

เอกสารแนบ 11



ยุทธศาสตร/ 

กลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ  

เชิงคุณภาพ 

3. จัดทำประกาศเจตนารมณรวมกันในการ

ปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือ

คุกคามทางเพศในการทำงานและสื่อสาร

เพื่อใหสรางการรับรูแก

บุคลากรในหนวยงานและ

นำนโยบาย / แนวทางไป

ปฏิบัติ และกำกับติดตาม

เพื่อปองกันผลประโยชน 

ทับซอน หรือปองกันทุจริต 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

1 ฉบับ รอยละ 100

ของบุคลากร

ในหนวยงาน

รับทราบ

ประกาศ 

- ธ.ค. 65 

4. พัฒนา/อบรมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากร

ของหนวยงาน

-กำหนดใหบุคลากรเขารับการพฒันา /อบรม

เสริมสรางความรู ตามมาตรฐานทาง

จริยธรรม จากหนวยงานภายนอก ออนไลน

หรือหนวยงานดำเนนิการเอง

เพื่อพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม ธรรมาภิบาลของ

บุคลากร ซึ่งเปนพื้นฐาน

สำคัญในการปฏิบัติงานและ

สามารถนำไปใชในการ

ปฏิบัติงานหรือบริหารบุคคล

ในองคกร 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

บุคลากรทุก

ระดับไดรับการ

พัฒนาหรือ

อบรมดาน

คุณธรรม

จริยธรรม 

อยางนอย 

1 คร้ัง 

- - ต.ค.65 – 

ก.ย. 66 



ยุทธศาสตร/ 

กลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ  

เชิงคุณภาพ 

กลยุทธที่ 2  

สรางสภาพ 

แวดลอมการ

ทำงาน ในองคกร

เชิงจริยธรรม  

(สรางบรรยากาศ 

และความสัมพันธ

ที่ดีในองคกร ) 

5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิารพัฒนา

ประสิทธิภาพการดำเนินงานสูองคกร

สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

1. เพื่อสรางบรรยากาศและ

สงเสริมความสัมพนัธที่ดี

ระหวางบุคลากรทุกระดับ

ในองคกร

2. เพื่อสงเสริมระบบ

การทำงานที่เอ้ือตอ

การขับเคลื่อนองคกร

แหงความสุขที่มีคุณภาพ

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

1 คร้ัง รอยละความ

ผูกพันของ

บุคลากร 

ตอองคกร 

ไมนอยกวา 

รอยละ 75 

(ตามแบบ

สำรวจของ

กรมอนามัย 

ประจำป 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2566) 

70,000 ธ.ค. 65 

6. กิจกรรมจิตอาสา หรือสงเสริมการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานจริยธรรม วัฒนธรรมองคกร

ไดแก

(1) กิจกรรมที่แสดงออกถึงการยึดมั่น

ในสถาบนัหลักของประเทศ อันไดแก ชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย และ 

การปกครองระบอบประชาธปิไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

เพื่อปลูกฝงทัศนคติ 

พฤติกรรมที่ดี ตามหลัก

มาตรฐานทางจริยธรรม 

ในการปฏิบัติงาน 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

จำนวนกิจกรรม

จิตอาสาหรือ

สงเสริมการ

ปฏิบัติตาม

มาตรฐาน

จริยธรรม 

วัฒนธรรม

องคกร 

อยางนอย 

รอยละ 90

ของบุคลากร

ในหนวยงาน

มีสวนรวม 

ในกิจกรรม 

ต.ค. 65 – 

ก.ย. 66 



ยุทธศาสตร/ 

กลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ  

เชิงคุณภาพ 

(2) กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะ

ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะประโยชน 

(3) กิจกรรมจิตอาสาคัดแยกขยะพลาสติก

อลูมิเนียม สงตอใหกับหนวยงาน/โครงการ/

มูลนิธิที่เก่ียวของ เพื่อทำประโยชนใหแก

สังคมตอไป  

(4) กิจกรรมจิตอาสาเลี้ยงอาหารกลางวัน

และมอบสิ่งของเคร่ืองใชใหเด็กพิการ 

ทางสายตา  

1 กิจกรรม 

7. กิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี

วันสำคัญตางๆ เชน กิจกรรม

วันข้ึนปใหม วันสงกรานต วันคลายวนัเกิด

ของบุคลากร  และวนัศุกรแตงกายผาไทย

เปนตน

เพื่อสรางบรรยากาศการมี

สวนรวมในการสงเสริม

ความสัมพันธที่ดีในองคกร

ระหวางบุคลากรทุกระดับ 

และการสืบสานวัฒนธรรม

แบบไทย 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

อยางนอย 1 

กิจกรรม 

รอยละ 80

ของบุคลากร

ในหนวยงาน

มีสวนรวม 

ในกิจกรรม 

ต.ค. 65 – 

ก.ย. 66 

8. กิจกรรมสถานที่ทำงานนาอยู

นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวติ

และความสุขของคนทำงาน (Healthy

Workplace Happy for Life)

เพื่อสรางบรรยากาศ 

สงเสริมความสัมพนัธที่ด ี

ในองคกรระหวางบุคลากร

ทุกระดับ สงเสริมระบบ 

การทำงานที่เอ้ือตอการ

ขับเคลื่อนองคกรแหง

ความสุขที่มีคุณภาพ 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

อยางนอย 1 

กิจกรรม 

รอยละ 100

ของบุคลากร

ในหนวยงาน

มีสวนรวม 

ในกิจกรรม 

ต.ค. 65 – 

ก.ย. 66 



ยุทธศาสตร/ 

กลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ  

เชิงคุณภาพ 

กลยุทธที่ 3 

สงเสริมการ

ประพฤติปฏิบัติ

ตนตามมาตรฐาน

ทางจริยธรรม

และบุคคล

ตนแบบ 

ที่ทำความดี 

9. ประชุมหารือเพื่อศึกษา วิเคราะห

ขอกำหนดจริยธรรมกรมอนามัย พ.ศ. 2566

เพื่อรวมกันทำความเขาใจ

ขอกำหนดจริยธรรม 

กรมอนามัย และ 

นำมาปรับใชในบริบท 

การบริหารบุคคลของ

หนวยงานได 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

1 คร้ัง - - ต.ค. 65 – 

ก.ย. 66 

10. กำหนดหลักเกณฑ/แนวทาง

การนำมาตรฐานทางจริยธรรมของหนวยงาน

ที่สอดคลองกับกรมอนามัยมาปรับใช

ในการบริหารงานบุคคล เพือ่ประกอบ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เพื่อสงเสริมความกาวหนา

ในการปฏิบัติหนาที่  

แกบุคลากรที่ประพฤติ 

ปฏิบัติตนตามมาตฐาน 

ทางจริยธรรมและ 

สนับสนนุธำรงรักษาคนเกง

และคนดีใหมีขวัญกำลังใจ 

ในการทำงาน 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

มีหลักเกณฑ/

แนวทางการนำ

มาตรฐาน 

ทางจริยธรรม

ของหนวยงาน

อยางนอย 1 

หลักเกณฑ 

บุคลากร 

รอยละ 80 

มีสวนรวม 

ในการ

กำหนด

หลักเกณฑ 

- ต.ค. 65 – 

ก.ย. 66 

11. สื่อสารสรางความรูความเขาใจมาตรฐาน

ทางจริยธรรมแกบุคลากร

เพื่อสรางความรูความเขาใจ

แกบุคลากรในหนวยงาน

และสงเสริมการปฏิบัติตน

ตามมาตรฐานจริยธรรม 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

1 คร้ัง บุคลากร 

รอยละ 80 

รับรูเร่ือง

มาตรฐาน

ทางจริยธรรม 

- ต.ค. 65 – 

ก.ย. 66 



ยุทธศาสตร/ 

กลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ  

เชิงคุณภาพ 

12. กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากร

ตนแบบที่ทำความดีเพื่อองคกรหรือสวนรวม

(1) การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย

(2) การคัดเลือกบุคลากรตนแบบ

ดานการปฏิบัติงานโดดเดน 

(3) การคัดเลือกบุคลากรตนแบบ

ดานการทำความดีในองคกร 

เพื่อสงเสริมบุคลากรตนแบบ

ดานคุณธรรม จริยธรรมและ

เปนแบบอยางที่ดีแกองคกร/

สวนรวม 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

มีกิจกรรม 

ยกยองเชิดชู

เกียรติบุคลากร 

อยางนอย 

2 กิจกรรม 

- - ธ.ค. 65 – 

ก.ย 66 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับองคกรคุณธรรม 

กลยุทธที่ 1  

เพ่ิมประสิทธิภาพ

กระบวนการ

ทำงานตามเกณฑ

การดำเนินงาน

องคกรคุณธรรม 

13. ประชุมหารือเพื่อศึกษาหลักเกณฑ

การคัดเลือกหนวยงานคุณธรรมและองคกร

สรางสุขที่มีคุณภาพ

เพื่อรวมกันทำความเขาใจ

และกำหนดแผนงาน

กิจกรรมที่สอดคลอง

หลักเกณฑ 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

มีการประชุม

หารือ 1 คร้ัง 

- - ธ.ค. 65 

14. กิจกรรมประกวดหนวยงานคุณธรรมและ

องคกรสรางสุขที่มีคุณภาพและการประกวด

ชมรมจริยธรรม

เพื่อสงเสริมและสนบัสนุน

หนวยงานใหมีการพัฒนา

ดานคุณธรรม จริยธรรม

ความผูกพันตอองคกร 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

สงผลงานเขา

รวมกิจกรรม

ระดับกรม 

1 ผลงาน 

หนวยงาน

ผานเกณฑ 

การพิจารณา

อยางนอย 60 

คะแนนข้ึนไป 

- ธ.ค. 65 – 

ก.ค 66 



ยุทธศาสตร/ 

กลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ  

เชิงคุณภาพ 

15. จัดทำแผนขับเคลื่อนองคกรคุณธรรม

และองคกรสรางสุขที่มีคุณภาพ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2566

เพื่อกำหนดนโยบาย  

ทิศทางการดำเนินงานดาน

คุณธรรมจริยธรรม และ

องคกรแหงความสุขที่มี

คุณภาพอยางมีสวนรวม 

ทั้งองคกร 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

1 ฉบับ บุคลากร 

รอยละ 80 

มีสวนรวม

จัดทำแผนฯ 

- ธ.ค. 65 - 

ก.ย. 66 

กลยุทธที่ 2  

สรางสังคมแหง

การแลกเปลี่ยน

เรียนรูคุณธรรม

จริยธรรมรวมกัน 

16. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

และถอดบทเรียนการดำเนินงานชมรม

จริยธรรมและองคกรคุณธรรมตนแบบ

(กับชมรมจริยธรรมภายนอกหนวยงาน)

เพื่อสงเสริมการจัดตั้ง 

ชมรมจริยธรรมของศรป. 

และผลักดนัเสริมพลัง 

การดำเนินงานชมรม

จริยธรรมใหเกิดความ

ตอเนื่อง ยั่งยืนสามารถ 

นำองคความรูไปพฒันา

ชมรมจริยธรรมของ

หนวยงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

1 คร้ัง บุคลากร 

รอยละ 80 

มีสวนรวม 

ในกิจกรรม 

- ธ.ค. 65 – 

ก.ย 66 



ยุทธศาสตร/ 

กลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงคของโครงการ/

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ  

เชิงคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 การปองกันทุจริต 

กลยุทธที่ 1 

ยกระดับการ

บริหารจัดการ

องคกรตาม

มาตรฐาน ITA 

17. กิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

คุณธรรมและความโปรงใส (ITA)

เพื่อพัฒนามาตรฐานการ

บริหารงานของหนวยงาน 

ใหมีความโปรงใสตามเกณฑ

การประเมิน ITA  

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

ผลการประเมิน

ตัวชี้วัดผาน

เกณฑการ

ประเมิน 

ระดับ 3 ข้ึนไป 

- - พ.ย. 65 – 

ก.ค 66 

18. กิจกรรมการประเมินความเสี่ยง

และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

และควบคุมภายในของหนวยงาน

บริหารและปองกัน 

ความเสี่ยงการทุจริตตาม

แนวทางของสำนักงาน

คณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐ 

(สำนักงาน ป.ป.ท.) 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

มีมาตรการ/

แนวทาง

ปองกัน 

การทุจริต 

1 เร่ือง 

รอยละ 

ความสำเร็จการ

ดำเนินงาน

ตามแผนฯ

รอยละ 80 

- ธ.ค. 65 – 

ก.ย 66 

ผูอนุมัติแผน................................................................. 

(นางจิตติมา รอดสวาสดิ์) 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหนาท่ีผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย 



แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนองคกรคุณธรรม และองคกรสรางสุขท่ีมีคุณภาพ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ  

เชิงคุณภาพ 

1. ประกาศเจตนารมณขับเคลื่อนคุณธรรม และ

ตอตานทุจริตศูนยความรวมมือระหวางประเทศ "CIC

Together Against Corruption"

เพื่อใหสรางการรับรูแกบุคลากรใน

หนวยงานและนำนโยบาย / แนวทางไป

ปฏิบัติ และกำกับติดตามเพื่อปองกัน

ผลประโยชน 

ทับซอน หรือปองกันทุจริต 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม 

1 คร้ัง รอยละ 100

ของบุคลากร

ในหนวยงาน

รับทราบ

ประกาศ 

- ธ.ค. 65 

2. จัดทำประกาศนโยบายไมรับของขวัญและของ

กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบตัิหนาที่

(No Gift Policy) และสื่อสาร

เพื่อใหสรางการรับรูแกบุคลากรใน

หนวยงานและนำนโยบาย / แนวทางไป

ปฏิบัติ และกำกับติดตามเพื่อปองกัน

ผลประโยชน 

ทับซอน หรือปองกันทุจริต 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม 

1 ฉบับ รอยละ 100

ของบุคลากร

ในหนวยงาน

รับทราบ

ประกาศ 

- ธ.ค. 65 

3. จัดทำประกาศเจตนารมณรวมกันในการปองกัน

และแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน

การทำงานและสื่อสาร

เพื่อใหสรางการรับรูแกบุคลากรใน

หนวยงานและนำนโยบาย / แนวทางไป

ปฏิบัติ และกำกับติดตามเพื่อปองกัน

ผลประโยชน 

ทับซอน หรือปองกันทุจริต 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม 

1 ฉบับ รอยละ 100

ของบุคลากร

ในหนวยงาน

รับทราบ

ประกาศ 

- ธ.ค. 65 

เอกสารแนบ 12



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ  

เชิงคุณภาพ 

4. กำหนดเปาหมายจาก “ปญหาที่อยากแก” และ

“ความดีที่อยากทำ”

เพื่อใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการกำหนด

เปาหมาย 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม 

รอยละ 100

บุคลากรมีสวน

รวมในการ

กำหนดเปาหมาย 

- - ธ.ค. 65 

5. จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลือ่นองคกรคุณธรรม

และองคกรสรางสุขที่มีคุณภาพ ศูนยความรวมมือ

ระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เพื่อใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการกำหนด

กิจกรรมที่สอดคลองกับเปาหมายจาก 

“ปญหาที่อยากแก” และ “ความดีที่อยาก

ทำ” 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม 

มีแผนปฏิบัติการ 

1 ฉบับ 

- - ธ.ค. 65 

6. พัฒนา/อบรมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรของ

หนวยงาน

-กำหนดใหบุคลากรเขารับการพฒันา /อบรม

เสริมสรางความรู ตามมาตรฐานทางจริยธรรม จาก

หนวยงานภายนอก ออนไลน หรือหนวยงาน

ดำเนินการเอง

เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิ

บาลของบุคลากร ซึ่งเปนพื้นฐานสำคัญใน

การปฏิบัติงานและสามารถนำไปใชในการ

ปฏิบัติงานหรือบริหารบุคคลในองคกร 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม 

บุคลากรทุกระดับ

ไดรับการพัฒนา

หรืออบรมดาน

คุณธรรม

จริยธรรม อยาง

นอย  

1 คร้ัง 

- - ต.ค.65 – 

ก.ย. 66 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ  

เชิงคุณภาพ 

7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิารพัฒนาประสทิธิภาพ

การดำเนินงานสูองคกรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิ

บาล

1. เพื่อสรางบรรยากาศและสงเสริม

ความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากรทุกระดับ

ในองคกร

2. เพื่อสงเสริมระบบ

การทำงานที่เอ้ือตอ

การขับเคลื่อนองคกร

แหงความสุขที่มีคุณภาพ

คณะทำงาน

ขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม 

1 คร้ัง รอยละความ

ผูกพันของ

บุคลากร 

ตอองคกร 

ไมนอยกวา 

รอยละ 75 

(ตามแบบ

สำรวจของ

กรมอนามัย 

ประจำป 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2566) 

70,000 ธ.ค. 65 

8. กิจกรรมจิตอาสา หรือสงเสริมการปฏิบัติตาม

มาตรฐานจริยธรรม วัฒนธรรมองคกร ไดแก

(1) กิจกรรมที่แสดงออกถึงการยึดมั่น

ในสถาบนัหลักของประเทศ อันไดแก ชาต ิศาสนา 

พระมหากษัตริย และ 

การปกครองระบอบประชาธปิไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

(2) กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะ

เพื่อปลูกฝงทัศนคติ พฤติกรรมที่ดี ตาม

หลักมาตรฐานทางจริยธรรม 

ในการปฏิบัติงาน 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม 

จำนวนกิจกรรมจิต

อาสาหรือสงเสริม

การปฏิบัติตาม

มาตรฐาน

จริยธรรม 

วัฒนธรรมองคกร 

อยางนอย  

1 กิจกรรม 

รอยละ 90

ของบุคลากร

ในหนวยงาน

มีสวนรวม 

ในกิจกรรม 

ต.ค. 65 – 

ก.ย. 66 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ  

เชิงคุณภาพ 

ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะประโยชน 

(3) กิจกรรมจิตอาสาคัดแยกขยะพลาสติก

อลูมิเนียม สงตอใหกับหนวยงาน/โครงการ/มลูนิธิที่

เก่ียวของ เพื่อทำประโยชนใหแกสังคมตอไป  

(4) กิจกรรมจิตอาสาเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบ

สิ่งของเคร่ืองใชใหเด็กพิการ 

ทางสายตา  

9. กิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วันสำคัญ

ตางๆ เชน กิจกรรม

วันข้ึนปใหม วันสงกรานต วันคลายวนัเกิดของ

บุคลากร  และวนัศุกรแตงกายผาไทย เปนตน

เพื่อสรางบรรยากาศการมีสวนรวมในการ

สงเสริมความสัมพนัธที่ดีในองคกรระหวาง

บุคลากรทุกระดับและการสบืสาน

วัฒนธรรมแบบไทย 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม 

อยางนอย 1 

กิจกรรม 

รอยละ 80

ของบุคลากร

ในหนวยงาน

มีสวนรวม 

ในกิจกรรม 

ต.ค. 65 – 

ก.ย. 66 

10. กิจกรรมสถานที่ทำงานนาอยู

นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวติ

และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace

Happy for Life)

เพื่อสรางบรรยากาศ สงเสริมความสัมพันธ

ที่ดีในองคกรระหวางบุคลากรทุกระดับ 

สงเสริมระบบการทำงานที่เอ้ือตอการ

ขับเคลื่อนองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม 

อยางนอย 1 

กิจกรรม 

รอยละ 100

ของบุคลากร

ในหนวยงาน

มีสวนรวม 

ในกิจกรรม 

ต.ค. 65 – 

ก.ย. 66 

11. ประชุมหารือเพื่อศึกษา วิเคราะหขอกำหนด

จริยธรรมกรมอนามัย พ.ศ. 2566

เพื่อรวมกันทำความเขาใจขอกำหนด

จริยธรรมกรมอนามัย และนำมาปรับใชใน

บริบทการบริหารบุคคลของหนวยงานได 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม 

1 คร้ัง - - ต.ค. 65 – 

ก.ย. 66 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ  

เชิงคุณภาพ 

12. กำหนดหลักเกณฑ/แนวทางการนำมาตรฐานทาง

จริยธรรมของหนวยงานที่สอดคลองกับกรมอนามัยมา

ปรับใชในการบริหารงานบุคคล เพื่อประกอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เพื่อสงเสริมความกาวหนาในการปฏิบัติ

หนาที่แกบุคลากรที่ประพฤติ ปฏิบัติตน

ตามมาตฐานทางจริยธรรมและสนับสนนุ

ธำรงรักษาคนเกงและคนดีใหมีขวัญ

กำลังใจในการทำงาน 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม 

มีหลักเกณฑ/แนว

ทางการนำ

มาตรฐาน 

ทางจริยธรรมของ

หนวยงานอยาง

นอย 1 

หลักเกณฑ 

บุคลากร 

รอยละ 80 

มีสวนรวม 

ในการ

กำหนด

หลักเกณฑ 

- ต.ค. 65 – 

ก.ย. 66 

13. สื่อสารสรางความรูความเขาใจมาตรฐานทาง

จริยธรรมแกบุคลากร

เพื่อสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรใน

หนวยงานและสงเสริมการปฏิบตัิตนตาม

มาตรฐานจริยธรรม 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม 

1 คร้ัง บุคลากร 

รอยละ 80 

รับรูเร่ือง

มาตรฐาน

ทางจริยธรรม 

- ต.ค. 65 – 

ก.ย. 66 

14. กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรตนแบบทีท่ำ

ความดีเพื่อองคกรหรือสวนรวม

(1) การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย

(2) การคัดเลือกบุคลากรตนแบบดานการ

ปฏิบัติงานโดดเดน 

(3) การคัดเลือกบุคลากรตนแบบดานการทำความ

ดีในองคกร 

เพื่อสงเสริมบุคลากรตนแบบดานคุณธรรม 

จริยธรรมและเปนแบบอยางทีด่แีกองคกร/

สวนรวม 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม 

มีกิจกรรม 

ยกยองเชิดชู

เกียรติบุคลากร 

อยางนอย 

2 กิจกรรม 

- - ธ.ค. 65 – 

ก.ย 66 

15. ประชุมหารือเพื่อศึกษาหลักเกณฑการคัดเลือก

หนวยงานคุณธรรมและองคกรสรางสุขที่มีคุณภาพ

เพื่อรวมกันทำความเขาใจและกำหนด

แผนงานกิจกรรมที่สอดคลองหลักเกณฑ 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม 

มีการประชุม

หารือ 1 คร้ัง 

- - ธ.ค. 65 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ  

เชิงคุณภาพ 

16. กิจกรรมประกวดหนวยงานคุณธรรมและองคกร

สรางสุขที่มีคุณภาพและการประกวดชมรมจริยธรรม

เพื่อสงเสริมและสนบัสนุนหนวยงานใหมี

การพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมความ

ผูกพันตอองคกร 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม 

สงผลงานเขารวม

กิจกรรมระดับ

กรม  

1 ผลงาน 

หนวยงาน

ผานเกณฑ 

การพิจารณา

อยางนอย 60 

คะแนนข้ึนไป 

- ธ.ค. 65 – 

ก.ค 66 

17. จัดทำแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

และปองกันทจุริต ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เพื่อกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินงาน

ดานคุณธรรมจริยธรรม และองคกรแหง

ความสุขที่มีคุณภาพอยางมีสวนรวม 

ทั้งองคกร 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม 

1 ฉบับ บุคลากร 

รอยละ 80 

มีสวนรวม

จัดทำแผนฯ 

- ธ.ค. 65 - 

ก.ย. 66 

18. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดบทเรียนการ

ดำเนินงานชมรมจริยธรรมและองคกรคุณธรรม

ตนแบบ (กับชมรมจริยธรรมภายนอกหนวยงาน)

เพื่อสงเสริมการจัดตั้งชมรมจริยธรรมของ

ศรป. และผลักดนัเสริมพลังการดำเนินงาน

ชมรมจริยธรรมใหเกิดความตอเนื่อง ยั่งยืน

สามารถนำองคความรูไปพัฒนาชมรม

จริยธรรมของหนวยงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม 

1 คร้ัง บุคลากร 

รอยละ 80 

มีสวนรวม 

ในกิจกรรม 

- ธ.ค. 65 – 

ก.ย 66 

19.จัดทำเอกสาร /สื่อ องคความรูจากการดำเนินงาน

กิจกรรมตามแผนปฏิบัตติิการขับเคลื่อนองคกร

คุณธรรม และองคการสรางสุขทีมีคุณภาพ

เพื่อเสนอกรมใหทราบผลสำเร็จของการ

ดำเนินงาน 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม 

2 รูปแบบบ - - ธ.ค. 65 – 

ก.ย 66 

20. กิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรม

และความโปรงใส (ITA)

เพื่อพัฒนามาตรฐานการบริหารงานของ

หนวยงาน ใหมีความโปรงใสตามเกณฑการ

ประเมิน ITA  

คณะทำงาน

ขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม 

ผลการประเมิน

ตัวชี้วัดผานเกณฑ

การประเมิน 

ระดับ 3 ข้ึนไป 

- - พ.ย. 65 – 

ก.ค 66 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ  

เชิงคุณภาพ 

21. กิจกรรมการประเมินความสุขของบุคลากรใน

หนวยงาน (Happinometer)  (ตามประแบบประเมิน

ของกระทรวง)

เพื่อประเมินความสุขของบุคลากร คณะทำงาน

ขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม 

14 คน - - ม.ค. - มี.ค. 

66 

22. กิจกรรมการประเมินความเสี่ยง

และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และ

ควบคุมภายในของหนวยงาน

บริหารและปองกัน 

ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางของ

สำนักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐ 

(สำนักงาน ป.ป.ท.) 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม 

มีมาตรการ/

แนวทางปองกัน 

การทุจริต  

1 เร่ือง 

รอยละ 

ความสำเร็จการ

ดำเนินงาน

ตามแผนฯ

รอยละ 80 

- ธ.ค. 65 – 

ก.ย 66 

23.รายงานความกาวหนาการดำเนินงานในการ

ประชุมประจำเดือน ศรป.

เพื่อกำกับติดตามการดำเนนิงานขับเคลื่อน

องคกรคุณธรรมและองคกรสรางสุขที่มี

คุณภาพ 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม 

รายงานในการ

ประชุมจำนวน 9 

คร้ัง 

- - ม.ค.-ก.ย.66 



สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (ศรป.) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ปรับแผนรอบ 6 เดือนแรก ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

แผน โครง/รายการ งบประมาณ/บาท หมายเหตุ

แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

1.งบดําเนินงาน 6 โครงการ 884,500

1.1 ไดรับจัดสรร

รอบแรก (รอบ 6 เดือน

แรก)

6 โครงการ 442,250

1.2 คงเหลืองบประมาณ

ที่ไดรับจัดสรร รอบ 6

เดือนหลัง

6 โครงการ 442,250

1.3 งบประมาณคาดวา

จะไดรับ 

ขอมูล ณ 27 ธ.ค. 2565

เอกสารแนบ 13



โครงการ งบประมาณ/ บาท

1.โครงการบริหารจัดการหนวยงาน 305,000

2.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุงสูสากล 236,700  

3.พัฒนาระบบฐานขอมูลดานความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย 40,000

4.โครงการสนับสนุนการดําเนินงานความรวมมือระหวางประเทศภายใตกรอบ

ความรวมมือตางๆ

50,210

5.โครงการประชุมปฏิบัติการความรวมมือไทย - ลาวดานสงเสริมสุขภาพและ

อนามัยส่ิงแวดลอม 

168,000

6.โครงการพัฒนาองคกรและเสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติงาน 84,590

รวมทั้งสิ้น 884,500

ภาพรวมงบดําเนินงาน ศรป. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

ขอมูล ณ 27 ธ.ค. 2565



โครงการที่ กิจกรรมที่ งบประมาณ/บาท

วงเงินเดิม (บาท) วงเงินปรับใหม (บาท)

โครงการที่ 1 โครงการบริหาร

จัดการหนวยงาน

1.3.1 คาวัสดุสํานักงาน+วัสดุ

คอมพิวเตอร
51,500 ปรับใหกิจกรรมที่ 

1.4.1 (13,396)

คงเหลือ

38,104

1.4.1 คาใชจายเดินทางไปราชการ 

อื่นๆ
44,000

(เบิกจายแลวเสร็จ 

47,396)

มีแผนที่จะใช 10,000

จึงมีสวนขาด 13,396

ไดรับจากกิจกรรมที่ 

1.3.1 (13,396)

รวมเปน

57,396

ขอมูล ณ 27 ธ.ค. 2565

ปรับแผนงานโครงการ/กิจกรรม (งบดําเนินงาน) ศรป. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566



โครงการที่ กิจกรรมที่ งบประมาณ/บาท

วงเงินเดิม (บาท) วงเงินปรับใหม (บาท)

โครงการที่ 2 โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรกรมอนามัย

มุงสูสากล

2.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพเพื่อยกระดับทักษะการใช

ภาษาอังกฤษในการทํางานดาน

ตางประเทศ

206,700

(เบิกจายแลวเสร็จ 

214,820)

จึงมีสวนขาด 8,120

ไดรับจากกิจกรรมที่ 

2.2 (8,120)

รวมเปน

214,820

2.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ความรูดานพิธีการทูตและการ

รับรองแขกตางประเทศ

30,000 ปรับใหกิจกรรมที่ 2.1 

(8,120)

คงเหลือ

21,880

ขอมูล ณ 27 ธ.ค. 2565

ปรับแผนงานโครงการ/กิจกรรม (งบดําเนินงาน) ศรป. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566



โครงการที่ กิจกรรมที่ งบประมาณ/บาท

วงเงินเดิม (บาท) วงเงินปรับใหม (บาท)

โครงการที่ 4 โครงการ

สนับสนุนการดําเนินงาน

ความรวมมือระหวาง

ประเทศภายใตกรอบ

ความรวมมือตางๆ

4.3. ประชุมเตรียมการสําหรบัการ

จัดประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 

76

3,100 ปรับใหกิจกรรมที่ 4.4 (2,200)

คงเหลือ

900

4.4. ประชุมคณะทํางานความ

รวมมือกลุมประเด็นสาธารณสุข

อาเซียนCluster 1 : Promoting 

Healthy Lifestyle 

5,700

มีแผนที่จะใช

16,380

สวนขาด 10,680

ไดรับจากกิจกรรมที่

4.3 (2,200)

4.5 (2,100)

6.1 (6,380)

รวมเปน  16,380

4.5. ประชุมเตรียมการสําหรบัการ

ประชุมความรวมมือไทย-ลาวดาน

สงเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดลอม

3,100 ปรับใหกิจกรรมที่ 4.4 (2,100)

คงเหลือ

1,000

ขอมูล ณ 27 ธ.ค. 2565

ปรับแผนงานโครงการ/กิจกรรม (งบดําเนินงาน) ศรป. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566



โครงการที่ กิจกรรมที่ งบประมาณ/บาท

วงเงินเดิม (บาท) วงเงินปรับใหม (บาท)

โครงการที่ 6.โครงการพัฒนา

องคกรและเสริมสราง

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน

6.1.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ประสิทธิภาพการดําเนินงานสูองคกร

สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

70,000

(เบิกจายแลวเสร็จ 

17,700) DOC

และ 45.920

อยูระหวางลง

คลัง

รวมเปน

63,620

คงเหลือ

(6,380)

ปรับใหกิจกรรมที่ 4.4 

เปนเงิน

63,620

ขอมูล ณ 27 ธ.ค. 2565

ปรับแผนงานโครงการ/กิจกรรม (งบดําเนินงาน) ศรป. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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