
รายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

ครั้งท่ี 5/2566 

ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2566 เวลา 09.30 น. – 14.00 น. 

ณ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ อาคาร 6 ช้ัน 4 กรมอนามัย 

ผูมาประชุม 

1. นางจิตติมา รอดสวาสดิ์ ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประธาน 

2. นางจารุมน บุญสิงห นักวิเทศสัมพันธชำนาญการพิเศษ 

3. นางสาวปนอนงค เครือซา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

4. นายพศิน พิริยหะพันธุ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

5. นางสาวสุพัตรา ทางาม เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

6. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

7. นางสาวมนสินี น้ำจันทร นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

8. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย  นักวิเทศสัมพันธ

9. นางสาวจริญญา ลีพรมมา นักวิเทศสัมพันธ

10. นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย  นักวิเคราะหนโยบายและแผน

11. นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ นักวิชาการคอมพิวเตอร

12. นางสาวพัทธนันท วังเสนา  นักวิชาการพัสดุ

13. นายรังสรรค พันธจบสิงห พนักงานขับรถยนต 

14. นางสาวสมประสงค ภาผล  นักจัดการงานท่ัวไป เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม   -ไมมี- 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 1  เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

1.1 การประชุมกรมอนามัย ครั ้งที ่ 5/2566 และเขารวมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงาน 

สงเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ ่งแวดลอมเพื ่อรองรับการทองเที่ยว ระหวางวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ 2566 

ณ บานปูรีสอรทตราด อำเภอเมือง และสวนยาเกาะกูด รีสอรท แอนด สปา อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 

รายละเอียด ดังนี้ 

(1) อธิบดีกรมอนามัย กลาวขอบคุณผูบริหารกรมอนามัยท่ีเขารวมประชุม ขอใหผูบริหารแตหนวยงาน

เตรียมขอมูล กำกับ ดูแล จัดทำคำของบประมาณ และเรงรัด ติดตามการจัดซ้ือจัดจาง 
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(2) ผูอำนวยการกองคลัง รายงานการเบิกจายงบประมาณ ป พ.ศ. 2566 วากรมอนามัยมีผลเบิกจาย

งบประมาณเปนอันดับ 2 ของกระทรวงสาธารณสุข และรายงานภาพรวมผลการเบิกจายงบประมาณ 

ขอมูล ณ วันที ่ 31 ม.ค. 66 จากระบบ GFMIS โดย อธ ขอใหทุกหนวยรวมมือกันเร งรัดการเบิกจาย 

เพ่ือคงรักษาระดับการเบิกจายไว  

(3) ผูอำนวยการกองดิจิทัลเพื่อสุขภาพ รายงานความกาวหนา 2 เรื ่อง ดังนี้ 1) ระบบวิถีไทยใหม

สรางไทย สรางชาติ ระยะท่ี1 ขอความรวมมือหนวยงานใหเจาหนาท่ีติดตั้งและใชงานแอพพลิเคชั่นสุขภาพดีวิถีไทยฯ 

ภายในวันที่ 28 ก.พ. 66 สวนระยะที่ 2 อยูระหวาง e-bidding 2) ระบบบัตรประจำตัวตามกฎหมายฯ ไดแก 

บัตรประจำตัวเจาพนักงานทองถิ่น บัตรประจำตัวเจาพนักงานสาธารณสุข บัตรประจำตัวผูประกอบกิจการ/ 

ผูสัมผัสอาหาร บัตรประจำตัวพนักงานเจาหนาที่ตาม พ.ร.บ. ควบคุมสงเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารก 

และเด็กเล็ก บัตรประจำตัว Care Manager และ Caregiver ดำเนินงาน 100%  

(4) สำนักอนามัยการเจริญพันธุ รายงานความกาวหนาแผนการจัดประชุมวิชาการฯ ท้ังนี้ อธิบดี เรงรัด

ติดตามผลพระราชทานวินิจฉัย จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชฯ และจัดทำแผนกรณีโรงแรมวาง / ไมวาง 

(5) กองสงเสริมความรอบรูและสื่อสารสุขภาพ เชิญชวนผูบริหารเขารวมประชุม AHLA International

Conference 2023 ครั้งที่ 9 ระหวางวันที่ 14 – 17 พ.ค. 66 ณ จังหวัดภูเก็ต ปดรับสมัครวันที่ 15 มี.ค. 66 

โดยมีคาลงทะเบียน 

(6) สำนักทันตสาธารณสุข รายงานสถานการณบริการตรวจสุขภาพชองปากเด็กปฐมวัย และนำเสนอ

เทคโนโลยีการถายภาพการตรวจชองปากดวยเครื่องมือ 3 ชนิด 

(7) กองการเจาหนาท่ีรายงานแนวทางการจัดสรรวงเงินเพ่ือเลื่อนเงินเดือน ขรก. รอบท่ี 1/66 กำหนด

ระดับผลการประเมิน ขรก. อยางนอย 3 ระดับ (ดีเดน ดีมาก ดี) พรก. อยางนอย 2 ระดับ ท้ังนี้ ขรก. สามารถ

เลื่อนระดับดีเดนได ไมเกิน 20% ของจำนวนคนท่ีมีสิทธิเลื่อนเงินเดือน  

(8) สำนักงานเลขานุการกรม แจงกำหนดการวันสถาปนากรมอนามัย ในวันที่ 10 มีนาคม 2566

โดยจัดกิจกรรมเลี้ยงพระ และมอบรางวัลคนดีศรีอนามัย 

1.2 ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ แจงวาไดสงเอกสารสรุปรายงานเตรียมการ 

สำหรับประชุมคณะทำงานความรวมมือกลุ มประเด็นสาธารณสุขอาเซียน (ระดับ Cluster) Cluster 1: 

Promoting Healthy Lifestyle เม่ือวันท่ี 16 ม.ค. 66 ณ หองประชุมสมบูรณ วัชโรทัย เปนเอกสารเพ่ือทราบ 

ในท่ีประชุมกรมอนามัยครั้งท่ี 5/2566 ท่ีผานมา 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี 4/2566 เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2566 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง    

3.1 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) โดยบันทึก

ขอมูลผลเบิกจายสะสม (GFMIS) ณ วันที่ 24 ก.พ. 2566 จำนวน 442,588.35 บาท คิดเปนรอยละ 50.04 %  

ของวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร จำนวน 884,500 บาท ทั้งนี้หนวยงานไดดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน

ทุกรายการ รายละเอียดตามลิงค : ดาวนโหลด 

(2) รายงานการปรับแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. 2566  เนื่องจากงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ไตรมาส 1-3 เปนจำนวนทั้งสิ้น 663,375 บาท พรอมแจงวา

ไดดำเนินการปรับแผนปฏิบัติการฯ ประจำไตรมาสที่ 2 ผานผูอำนวยการกองแผนงาน และเสนอกรมอนามัย 

เนื่องจากมีแผนดำเนินงานในเดือน ก.พ. - มิ.ย. 66 เงินคงเหลือตามที่ไดรับจัดสรรไมเพียงพอ และจะใช

งบประมาณขามโครง จำนวน 195,000 บาท จึงทำใหปรับแผนโดยขอเงินงบประมาณเพิ่มเติมจากกรอบวงเงิน

งบประมาณของหนวยงาน (ไตรมาส 4) จำนวน 195,000 บาท เพ่ือใชในการดำเนินงานตามแผนฯ ตอไป    

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

3.2 รายงานสถานการณ ผลการเบิกจายงบประมาณ งบดำเนินงาน ศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ  

นางสาวสุพัตรา ทางาม รายงานวา ณ วันที่ 28 ก.พ. 2566 เปาหมายที่กรมอนามัยกำหนดไวในเดือน 

ก.พ คือ 45% คิดเปนเงินจำนวน 398,025.00 บาท พบวางบดำเนินงาน มีผลเบิกจายสะสม จำนวน 

442,588.35 บาท คิดเปน 50.04 % ของวงเงินงบประมาณรวมที่ไดรับจัดสรร (884,500.00 บาท) ซึ่งสูงกวา

เปาหมายที่กรมอนามัยกำหนด เมื่อหักกันยอด PO ทุกรายการ จำนวน 11,262.25 บาท คิดเปน 1.27 %  

เปนผลใหมีเงินงบประมาณคงเหลือหลังกัน จำนวน 430,649.40 บาท คิดเปน 48.69 %  

หากพิจารณาเฉพาะเงินงบประมาณท่ีไดรับโอน จำนวน 663,375.00 บาท หักผลเบิกจายสะสม 

จำนวน 442,588.35 บาท หักกันยอดPO จำนวน 11,262.25 บาท หักกันเงินเดือนพนักงานขับรถยนต ระหวาง

เดือน มี.ค - มิ.ย 66 จำนวน 52,000.00 บาท คงเหลือเงินงบประมาณสำหรับการดำเนินงาน จำนวน 

157,524.40 บาท   

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ  

4.1 รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

4.1.1 ขับเคล่ือนองคกรคุณภาพและมีสมรรถภาพสูง ประกอบดวย 4 ตัวช้ีวัด 

(1) ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity and

Transparency Assessment : ITA) 

นางจารุมน บุญสิงห หัวหนากลุมวิเทศสัมพันธ รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงานตาม

แผนการขับเคลื ่อนตัวช ี ้ว ัดฯเดือน กุมภาพันธ  2566 มี 4 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมท่ี 1.2 2.1 3.2 3.3 

มีรายละเอียด ดังนี้  

กิจกรรมท่ี 1.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตหนวยงาน 

(Open Data Integrity and Transparency – OIT) - ปรับปรุงขอมูลพ้ืนฐานใหเปนปจจุบัน บนเว็บไซต ศรป. 

ขอ O1 - O10 และดานการแกไขปญหาทุจริต (Anti-Corruption) ไดดำเนินการขอ OC1 – OC6 เรียบรอยแลว 

กิจกรรมที่ 2.1 ดำเนินการชี้แจง/สื่อสารใหแก SH(บุคลากรศรป.) เพื่อทำความเขาใจแบบวัดการรับรู

ของผู มีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) และตอบครบ

เรียบรอยแลว 

กิจกรรมท่ี 3.2 ไดรายงานความกาวหนา การดำเนินงานในการประชุมประจำเดือนของ ศรป. ครบตาม

เปาหมายจำนวน 4 ครั้ง 

กิจกรรมท่ี 3.3 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ในระบบ DOC ทุกเดือน ครบตามเปาหมายจำนวน 

4 ครั้ง 

ท้ังนี้ ในรอบ 5 เดือนแรก ศรป มีแผนการขับเคลื่อน 8 กิจกรรม และไดดำเนินการครบถวนท้ังหมด  

สำหรับ เกณฑการประเมินตัวช้ีวัด : 

ระดับ 4  รอยละของผลการดำเนินงานตามแผน รอบ 5 เดือนแรก มีผลผลิตครบ รอยละ 100 

จากการประเมิน ศรป. ไดคะแนนเทากับ 1 

ระดับ 5 ศรป.มีผลลัพธตรงเปาหมายตามสัดสวนท่ีเจาภาพกำหนด 

-ประเมิน IIT บุคลากรศรป. ตอบครบถวนท้ังหมด จำนวน 13 คน

-ประเมิน EIT ผูมีสวนไดสวนเสียตอบครบถวน จำนวน 21 ราย

-ประเมิน OIT ดำเนินการครบถวนตามท่ีกำหนด

จากการประเมิน ศรป. ไดคะแนนเทากับ 1

ดังนั้น รวมผลคะแนนรอบ 5 เดือนแรก ไดคะแนนเต็มเทากับ 5 คะแนน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

มติท่ีประชุม รับทราบ
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(2) ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู (Knowledge Management : KM) และ

การขับเคลื่อนการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization : LO) 

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย รายงานเสนอความกาวหนาแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดในรอบ 5 เดือนแรก 

ซึ่งไดดำเนินการครบทั้งหมดจำนวน 7 กิจกรรมแลว รวมไปถึงไดทำหนังสือสงโครงรางผลงานถอดบทเรียน 

“กาลา ที่ไมใช..กะลา”ความสำเร็จการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ (Gala Dinner) พรอมลงถอดบทเรียน

ดังกลาวบนเว็บไซตของหนวยงาน https://cic.anamai.moph.go.th/th/dmkm64 ไปยังคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ เรียบรอยแลว ทั้งนี้ในเดือนกุมภาพันธไดดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ดำเนินงานขับเคลื่อนการเปนองคกรแหงการเรียนรู(LO)ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ รอบ 5 เดือนแรก 

และสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาผลงานวิชาการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 และดูขอมูลเพิ่มเติมท่ี 

ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ดาวนโหลด   

มติท่ีประชุม รับทราบ 

(3) ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ

เลขาคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงาน

ขับเคลื่อนตัวชี้วัด วาไดดำเนินการจัดทำขอมูล 

ระดับที่ 1-3  Management and Governance ไดแกจัดทำ 1) คำสั่งคณะกรรมการติดตามเรงรัด

การเบิกจายงบประมาณ 2) รายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันท่ี 15 ของทุกเดือน 

3) รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดทุกเดือน Upload ข้ึนเว็บไซตหนวยงาน และบันทึก URL ในระบบ

DOC ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไปทุกเดือน เรียบรอยแลว

ระดับท่ี 4 Output ผลผลิต พบวารอยละผลการเบิกจายสะสมรายเดือนผานเกณฑเปาหมายจำนวน 3 

เดือน ไดแกเดือน ธ.ค. 65 ม.ค. 66 และ ก.พ. 66 โดยมีรอยละเบิกจายสะสมที่ 50.04 % ซึ่งสูงกวาเปาหมาย

ท่ีกรมกำหนดไว (45%)  ท้ังนี้ในเดือน พ.ย. ศรป. เบิกจายไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกรมกำหนด  

ระดับท่ี 5 Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด หนวยงานประเมินตนเองพบวามีรอยละของผลการเบิกจาย

สะสม ท่ี 50.04 % ซ่ึงรอยละของผลการเบิกจายสะสม สูงกวาเปาหมายท่ีกรมกำหนด (45%)  

ท้ังนี้หนวยงานประเมินตนเองคาดการณวาจะมีผลคะแนนตัวชี้วัดฯ อยูท่ี 4.40/ 5.00 คะแนน 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

(4) ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 รอยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารระดับหนวยงาน ประจำปงบประมาณ

พ.ศ. 2566 

นางสาวปนอนงค เครือซา และนางสาวศิรินันต ทุนทรัพย รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงาน

ขับเคลื่อนตัวชี้วัด วาสำหรับเกณฑการประเมิน รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค.65-ก.พ.66) ซึ่งไดดำเนินงานขับเคลื่อน 

และติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเดือน ก.พ. 66 
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และรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนฯ ผานระบบ DOC อยางตอเนื่องเปนประจำทุกสิ้นเดือน รายละเอียด

ตามเอกสารแนบ 3 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

4.1.2 ขับเคล่ือนการดำเนินงานตามภารกิจหนาท่ีหนวยงานสายบริหาร ประกอบดวย 3 ตัวช้ีวัด 

(1) ตัวชี้วัดที่ 4.19 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศตามขอตกลง

ระหวางประเทศ ของกรมอนามัย 

นายพศิน พิริยหะพันธุ รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัด ไดดำเนิน

กิจกรรมตามแผนฯ ไดแก  

กิจกรรมที ่ 3.1 รวมประชุม The 7th Meeting ASEAN Health Cluster 1: Promoting Healthy 

Lifestyle  เม่ือวันท่ี 31 ม.ค. - 2 ก.พ.66 ผานระบบประชุมทางไกล  

กิจกรรมที ่ 4.2  รายงานความกาวหนาการดำเนินงานในการประชุมประจำเดือน จำนวน 4 ครั้ง 

ครบตามเปาหมายรอบ 5 เดือนแรก 

กิจกรรมที่ 4.3 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ในระบบ DOC ทุกเดือน จำนวน 4 ครั้ง ครบตาม

เปาหมายรอบ 5 เดือนแรก 

กิจกรรมที่ 4.6 จัดทำรายงาน ศรป. ภาพรวมความสำเร็จตามกลไกความรวมมือในรอบ 5 เดือนแรก 

ไดดำเนินการจัดทำรายงานเรียบรอยแลว  

กิจกรรมที ่ 5.1  พัฒนาปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซตรายการขอมูลความรวมมือใหเขาถึงไดง าย 

ไดดำเนินการพัฒนาปรับปรุงเรียบรอยแลว  

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 หรือดูขอมูลเพ่ิมเติมท่ี ตัวชี้วัดท่ี 4.19 ดาวนโหลด  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

(2) ตัวชี้วัดที่ 4.20 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยใหสามารถ

ดำเนินงานดานตางประเทศเพ่ือรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย 

นางสาวมนสินี น้ำจันทร รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงานตามแผนขับเคลื ่อนตัวชี้วัด 

ไดดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ ของเดือน ก.พ. 2566 ครบทุกกิจกรรม ไดแก (1) สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 

รอบ 5 เดือน และ (2) รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำเดือน ซ่ึงไดรายงานใน

ที่ประชุม ทั้งนี้ ในรอบ 5 เดือนแรกไดดำเนินงาน ทั้งหมด 12 กิจกรรม 15 เปาหมาย ตลอดจนมีผลผลิต 

และผลลัพธไดตามท่ีกำหนดไว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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(3) ตัวชี ้วัดที ่ 4.21 ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของ 

กรมอนามัย 

 นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ และนางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ  รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงาน

ตามแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัด โดยไดดำเนินการจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลความรวมมือระหวาง

ประเทศและรายงานผลการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ ตางประเทศ  

ของบุคลากรกรมอนามัยจากหนวยงานตางๆ เม่ือเดือนมกราคม 2566 ที่ผานมา ขณะนี้ไดรวบรวมขอมูลจาก

หนวยงานตางๆ เรียบรอยแลว โดยบางหนวยงานเปนการเพ่ิมขอมูลกรอบความรวมมือใหม และบางหนวยงาน

แกไขรายละเอียดความรวมมือเดิม ทั้งนี้ ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดรายงานวาการดำเนินงานตัวชี้วัด 4.21 ในรอบ 5 

เดือนแรก สามารถดำเนินกิจกรรมไดตามแผนทั้งหมด โดยจะทำการสรุปและวิเคราะหผลผลิต (output)       

และผลลัพธ (outcome) ของการดำเนินงานตัวชี้วัด 4.21 ในรอบ 5 เดือนแรก และรายงานในระบบ DOC 

ภายในวันท่ี 10 มีนาคม 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6   

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

4.2 รายงานผลการดำเนินงาน 5ส (ศรป.) : กิจกรรม Lively Workplace,Lovely CIC “ท่ีทำงาน

มีชีวิตชีวา ศรป.นารัก” ครั้งท่ี 4 เดือน ก.พ. 66 

คณะกรรมการ 5ส ศรป. ไดรายงานผลคะแนน ในเดือน ก.พ. 2566 พบวากลุมที่ไดคะแนนสูงสุดเปน

อันดับ 1 ได 24 คะแนน คือกลุมวิเทศสัมพันธ อันดับที่ 2 ได 23 คะแนน คือกลุมยุทธศาสตรฯ และอันดับที่ 3 

ได 22 คะแนน คือกลุมงานอำนวยการ โดยไมมีขอสังเกต รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

4.3 รายงานติดตามผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการ

ทุจริต ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ รายงานวามี

กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน ในเดือน ก.พ. 66 จำนวน 4 กิจกรรม ไดแกกิจกรรมที่ 6  7  12 

และ 18 รายละเอียดตามดาวนโหลด   

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา    

5.1 วิเคราะหสถานการณผลการเบิกจาย และกำหนดมาตรการ การเบิกจายงบประมาณ 

คณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจาย วิเคราะหขอมูลจากวาระที่ 3.2 หากพิจารณาเฉพาะเงิน

งบประมาณท่ีไดรับโอน จำนวน 663,375.00 บาท หักผลเบิกจายสะสม จำนวน 442,588.35 บาท หักกันยอด 

PO จำนวน 11,262.25 บาท หักกันเงินเดือนพนักงานขับรถยนต ระหวางเดือน มี.ค. - มิ.ย. 66 จำนวน 

52,000.00 บาท พบวามีงบประมาณคงเหลือสำหรับการดำเนินงาน จำนวน 157,524.40 บาท จึงเสนอ
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มาตรการ เพื่อบริหารงบประมาณใหสามารถดำเนินงานไดตามแผนที่วางไวและบรรลุเปาหมายการเบิกจาย 

และกรณีเงินงบประมาณดำเนินงานไมเพียงพอ สำหรับการดำเนินงานใหเปนไปตามแผน หรือระหวางรอรับเงิน

โอนจัดสรรงบประมาณในสวนท่ีเหลือ พิจารณาเสนอใหบริหารจัดการ ดังนี้ 

(1) ขอสน ับสน ุนเง ินงบประมาณเพิ ่ม ได แก   (1.1) จากกรอบวงเง ินงบประมาณหนวยงาน

(1.2) จากงบประมาณกรมอนามัย (1.3) จากการขอยืมเงินงบประมาณหนวยงานอ่ืน 

(2) บริหารจัดการโดยเงินทดรองราชการประจำหนวยงาน ในรายจายหมวดคาใชจายจัดประชุม อบรม ฯ

คาใชจายเดินทางไปราชการ เปนตน 

(3) ควบคุม กำกับติดตาม รายจายหมวดคาใชจายประจำ คาน้ำดื่ม คาเชาเครื่องถายเอกสาร (PO)

คาน้ำมันเชื้อเพลิง (บัตรฟลีทการด) คาจางเหมาพนักงานขับรถยนต ใหเบิกจายงบประมาณใหเพียงพอตาม

งบประมาณคงเหลือในระบบ GFMIS 

(4) จัดทำแผนการเบิกจายรายเดือน รายไตรมาสใหผ านเกณฑที ่กรมอนามัยกำหนด รวมถึง

ปรับแผนการดำเนินงาน ใหสอดคลองกับสถานการณและงบประมาณท่ีมี 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ. 

5.2 พิจารณาเอกสาร /เรื่อง นำเขาวาระประชุมกรมอนามัย ครั้งท่ี 6/2566 

นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ ผูแทนกลุมยุทธศาสตรและประสานความรวมมือ เสนอสรุปรายงานประชุม

คณะทำงานความรวมมือกลุมประเด็นสาธารณสุขอาเซียน (ระดับ Cluster) Cluster 1: Promoting Healthy 

Lifestyle ระหวางว ันที ่ 31 ม.ค. 66 – 2 ก.พ. 66 นำเขาวาระการประชุมกรมอนามัย ครั ้งที ่  6/2566 

เปนเอกสารเพ่ือทราบ ซ่ึงกำหนดจัดในวันท่ี 9 มี.ค. 2566 ณ ศักดิ์สยามเลคไซดรีสอรท จังหวัดนนทบุรี 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

5.3 พิจารณาทบทวนแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ และพนักงาน

ราชการ รอบท่ี 1/2566  

นางสาวปนอนงค เครือซา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หัวหนาบริหารทรัพยากรบุคคลประจำ

หนวยงาน (CHRO) เสนอทบทวนแนวทางการประเมินผลฯ ใหสอดคลองกับแนวทางท่ีกรมอนามัยกำหนด ดังนี้ 

(1) ขาราชการ

(1.1) กำหนดใหมีผลการประเมินอยางนอย 3 ระดับ ไดแก ดีเดน ดีมาก ดี เปนตน กรณีหนวยงานมี

ขาราชการนอยกวา 10 ราย ใหมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการได 2 ระดับ กรณีระดับดีเดน กำหนดใหมีได

ไมเกินรอยละ 20 ของจำนวนคนท่ีไดเลื่อนเงินเดือน 

(1.2) กำหนดองคประกอบในการประเมินและสัดสวนคะแนนของแตองคประกอบ แบงเปน ผลสัมฤทธิ์

ของงาน รอยละ 80 สมรรถนะ รอยละ 20 กรณีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ แบงเปน ผลสัมฤทธิ์

ของงาน รอยละ 50 สมรรถนะ รอยละ 50  

8



(1.3) กำหนดจำนวนตัวชี้วัด ระดับหัวหนากลุมงาน กำหนดใหมีตัวชี้วัดที่ไดรับการถายทอด ไมนอย

กวา 5 - 8 ตัวชี้วัด ระดับปฏิบัติงาน กำหนดใหมีตัวชี้วัดที่ไดรับการถายทอด ไมนอยกวา 3 - 5 ตัวชี้วัด โดย

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดจะไดรับผลคะแนนการประเมินอางอิงตามผลคะแนนผลตัวชี้วัดที่ กพร. ประกาศ ในรอบ

การดำเนินงาน 5 เดือนแรก 

 

(2) พนักงานราชการ 

(2.1) กำหนดใหมีผลการประเมินอยางนอย 2 ระดับ กรณีระดับดีเดน กำหนดใหมีไดไมเกินรอยละ 20 

ของจำนวนคนท่ีไดเลื่อนคาตอบแทน 

(2.2) กำหนดองคประกอบในการประเมินและสัดสวนคะแนนของแตองคประกอบ แบงเปน ผลสัมฤทธิ์

ของงาน รอยละ 80 สมรรถนะ รอยละ 20 กรณีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ แบงเปน ผลสัมฤทธิ์

ของงาน รอยละ 50 สมรรถนะ รอยละ 50  

(2.3) กำหนดจำนวนตัวชี้วัด ใหมีตัวชี้วัดท่ีไดรับการถายทอด ไมนอยกวา 3 -5 ตัวชี้วัด โดยผูรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดจะไดรับผลคะแนนการประเมินอางอิงตามผลคะแนนผลตัวชี้วัดท่ี กพร. ประกาศ ในรอบการดำเนินงาน 

5 เดือนแรก 

และแจงใหที่ประชุมทราบ Timeline กองการเจาหนาที่ วาวันที่ 5 - 12 เม.ย. 66 หนวยงานจะตอง

ดำเนินการบริหารวงเงินและโควตา  แจงผลไปยังกองการเจาหนาที่ จึงขอความรวมมือบุคลากรทุกระดับ 

ดำเนินการกรอกขอมูลผลการปฏิบัติราชการของตนเองในระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส ตั้งแตบัดนี้ จนถึง

วันท่ี 31 มี.ค. 66 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 

5.4 วิเคราะหผลการตอบแบบประเมินพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของบุคลากรศูนยความรวมมือ

ระหวางประเทศ รอบท่ี 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

นางจารุมน บุญสิงห นักวิเทศสัมพันธชำนาญการพิเศษ นำเสนอสรุปรายงานการวิเคราะหผลการตอบ

แบบประเมินพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของบุคลากรศูนยความรวมมือระหวางประเทศ รอบที่ 1 ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 พบวาบุคลากรมีระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเปนประจำ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  

 6.1 กิจกรรมยกระดับจิตใจ ดวยการฝกสมาธิ 

 นางจารุมน บุญสิงห คณะกรรมการชมรมจริยธรรม ไดดำเนินกิจกรรมยกระดับจิตใจ ดวยการให

บุคลากรรับฟง “Clip การทำสมาธิกอนทำงาน” เพ่ือใหทุกคนไดฝกฟงอยางมีสมาธิ จิตสงบกอนเริ่มการทำงาน 

9



ตามแนวทางการสงเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางจริยธรรมและวัฒนธรรมองคกร รายละเอียดตาม

เอกสารแนบ 9  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.2 กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลผูเปนตนแบบทำความดี 

คณะทำงานขับเคลื ่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ขอแสดงความยินดี 

และยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลตนแบบที่มีความดี ไดรับรางวัล จากกรมอนามัย “คนดีศรีอนามัยระดับ

หนวยงาน” ประจำป พ.ศ. 2565 ใหแก 1.)  นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ (ขาราชการ)  2) นางสาวพัทธนันท 

วังเสนา (พนักงานราชการ) รายละเอียดตาม https://cic.anamai.moph.go.th/th/ita2566 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ปดประชุมเวลา 14.00 น. 

ผูจดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค ภาผล 

นักจัดการงานท่ัวไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ทางาม 

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานอำนวยการ 
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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 และไดจดัทำสรุปรายงานการประชุมฯ

พรอมท้ังจัดทำรายงานผลการวิเคราะหสถานการณฯ เรียบรอยแลว ดูรายละเอียด

ไดท่ีเว็บไซต 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 ก.พ. 66 

เอกสารแนบ 1
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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 

- -  ดำเนินการเรียบรอย (รายงานเดือน ก.พ. 66)

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 (Anti-Corruption) ไดดำเนินการขอ OC1 – OC6

เรียบรอยแลว

2. สงเสริม

เพื่อ

ยกระดับ

2.1 ช ี ้ แ จ ง /

สื ่อสารแก SH 

เพ ื ่ อทำความ

1 คร้ัง ผูมีสวน

ไดสวน

เสีย

คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

- - ม.ค.-

ก.พ.

66 

- -  ดำเนินการเรียบรอย (รายงานเดือน ก.พ. 66)
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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 

การรับรูของ

ผูมีสวนได

สวนเสีย

ภายใน 

เข าใจแบบวัด

การรับรูของผูมี

สวนไดสวนเสีย

ภ า ย ใ น 

(Internal 

Integrity and 

Transparency 

Assessment : 

IIT) 

ภายในมี

ความ

เขาใจ

แบบวัด

การรับรู 

IIT 

จริยธรรม 

ศรป. 

 

3. กำกับ 

ติดตามการ

ดำเนินงาน

คุณธรรม

และความ

3.1 จัดทำ

แผนการ

ขับเคลื่อนการ

ดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 2.1 

1 ฉบับ - คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

ศรป. 

 

- พ.ย. 

65 

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

ไดจัดทำแผนการขับเคลื่อนเรียบรอยแลว 

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

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

โปรงใสของ 

ศรป. 

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) 

 ดำเนินการแลว ครั้งท่ี 3 (รายงานเดือน ม.ค.66) 

 ดำเนินการแลว ครั้งท่ี 4 (รายงานเดือน ก.พ.66) 

- ไดรายงานความกาวหนาในการประชุม ศรป. เมื่อวันท่ี 28 ก.พ.66  

ดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต 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.65แลว) 

 ดำเนินการแลว ครั้งท่ี 3 (รายงานเดือน ม.ค.66) 

 ดำเนินการแลว ครั้งท่ี 4 (รายงานเดือน ก.พ.66) 

ไดรายงานผลการดำเนินงานของเดือน ก.พ. 66 ในระบบ DOC เรียบรอยแลว 

 3.5 จัดทำแผน 

ปฏิบัติการ

สงเสริม

คุณธรรม 

1 ฉบับ - คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

- ธ.ค.     ดำเนินการแลว (เดือน ธ.ค. 65 ) 

รายละเอียดตาม ดาวนโหลด 
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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 

จริยธรรม และ

ปองกันการ

ทุจริตและเสริม 

สรางคณุธรรม

จริยธรรม ศูนย

ความรวมมือ

ระหวางประเทศ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

จริยธรรม 

ศรป. 

4. สนับสนุน

การเขาถึง

ความรูและ

เทคโนโลย ี

4.1 สื ่อสารและ

เผยแพร ข อมูล

ค ว า ม ร ู  บ น

เว ็บไซต   ศรป. 

แ ล ะ ช  อ ง ท า ง

อ่ืนๆ  

2 เรื่อง - คณะทำงาน

ขับเคลื่อน

ชมรม

จริยธรรม 

ศรป. 

- 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  

1) เรื่อง หลักเกณฑการเปดเผยขอมูลสาธารณะ Open Data Integrity and 

Transparency Assessment : (OIT)   

 ดำเนินการแลว เรื่องท่ี 2  (รายงานเดือน ม.ค.66) 
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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 

-สื่อสารแจงเวียนใหบุคลากรทราบเรื่อง “ปญหาท่ีอยากแกไข ความดีท่ีอยากทำของ 

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

upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/ita2566/ITA_Moral66.pdf  

 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/ita2566  

 ดำเนินการแลว เรื่องท่ี 3  

    “นโยบายการกำกับดูแลองคการท่ีดี กรมอนามัย ป 2566” 

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

upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/moral/good-

corporate-governance-policy-66.pdf  

 

 

    

ผูรายงาน ช่ือ นางจารุมน บุญสิงห  ตำแหนง นักวิเทศสัมพันธชำนาญการพิเศษ    โทร 0 2590 4288  E-mail : jboonsing@gmail.com      
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กิจกรรมที่ 1.2  ขับเคล่ือนการดำเนินงานตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตหนวยงาน (Open Data Integrity and Transparency – OIT)  

- ดำเนินการปรับปรุงขอมูลพื้นฐานบนเว็บไซต ศรป. ตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตหนวยงาน (Open Data Integrity and Transparency – 

OIT)   ขอ O1 - O10  

- จากการวิเคราะหผลการตอบแบบประเมิน IIT พบวา คะแนนท่ีไดต่ำสุด คือ ดานการแกไขปญหาทุจริต และไดดำเนินการตามมาตรการ OIT ปด GAP IIT  

ขอ OC1 – OC6 เรียบรอยแลว 

 

 

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) 

 

ขอ 2 - ขอ 6 ใหหนวยงานเลือกดำเนินการให

สอดคลองกับ การวิเคราะห ทบทวน gap IIT 

ของหนวยงาน อยางนอย 1 ดาน โดยดำเนินการ

ในดานนั้นใหครบทุกขอยอย 
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 เงื่อนไขสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในแบบวัด OIT 

    1. หนวยงานจะตองดำเนนิการตามองคประกอบขอมูลที่กำหนด  

    2. หนวยงานจะตองเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตหลักของหนวยงาน ครบถวนตามเกณฑ และเปนปจจุบนั 

    3. ขอมูลการดำเนินงาน ใหใชขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

4. หนวยงานตองคงสภาพเว็บไซตเพื่อใหสามารถเขาถึงไดทุกชวงเวลาและระหวางประเมิน 

 

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 

 ดำเนินการเรยีบรอย 

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 

 ดำเนินการเรยีบรอย 

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

 

O3 อำนาจหนาที่ o แสดงขอมูลหนาท่ีและอำนาจของหนวยงานตามท่ีกฎหมายกำหนด  ดำเนินการเรยีบรอย 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/mission-vision  
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1.ขอมูลพ้ืนฐาน (ทุกหนวยงานตองดำเนินการ) 

ขอ มาตรการ OIT องคประกอบดานขอมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O4 ขอมูลการติดตอ o แสดงขอมูลการตดิตอของหนวยงาน อยางนอยประกอบดวย 

- ที่อยูหนวยงาน 

- หมายเลขโทรศัพท , E-mail  

- แผนที่ตั้งหนวยงาน 

 ดำเนินการเรยีบรอย 

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

 

O5 ขาว

ประชาสัมพันธ 

o แสดงขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการดำเนินงานตาม

อำนาจหนาที่หรือภารกิจของหนวยงาน 

o เปนขอมูลขาวสารที่เกิดข้ึนในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 ดำเนินการเรยีบรอย 

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

 

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 

 

 

 

 

 ดำเนินการเรยีบรอย 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/faq  
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1.ขอมูลพ้ืนฐาน (ทุกหนวยงานตองดำเนินการ) 

ขอ มาตรการ OIT องคประกอบดานขอมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O7 Social 

Network 

o แสดงตำแหนงบนเวบ็ไซตของหนวยงานทีส่ามารถเชื่อมโยงไปยงั

เครือขายสังคมออนไลนของหนวยงาน ยกตัวอยางเชน 

Facebook, Twitter, Instagram เปนตน  

 ดำเนินการเรยีบรอย (หนาเว็บไซต เช่ือมโยงไปท่ี facebook ของหนวยงาน) 

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

 

  

O8 แผนปฏิบัติการ
สงเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
ปองกันการ
ทุจริตประจำป 

o แสดงแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มี

วัตถุประสงคเพื่อปองกันการทุจริตหรือพัฒนาดานคุณธรรมและ

ความโปรงใสของหนวยงาน 

o มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ อยางนอยประกอบดวย โครงการ

หรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช ระยะเวลาดำเนินการ 

 ดำเนินการเรยีบรอย 

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

upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/moral/1.3_Plan%20moral_organization.pdf  
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1.ขอมูลพ้ืนฐาน (ทุกหนวยงานตองดำเนินการ) 

ขอ มาตรการ OIT องคประกอบดานขอมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O9 รายงานการ
กำกับติดตาม
การดำเนินการ
ปองกันการ
ทุจริตประจำป 

o แสดงความกาวหนาในการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการฯ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามขอ O8 

o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความกาวหนา อยางนอยประกอบดวย 
ความกาวหนาการดำเนนิการแตละโครงการ/กิจกรรม และ
รายละเอียดงบประมาณที่ใชดำเนินงาน 

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

ศรป รายงานผลการดำเนนิงานเปนรายเดือน รายงานฉบบัลาสดุคือ เดือน ก.พ.66 (5เดือนแรก) 
รายละเอียดตาม  
https://cic.anamai.moph.go.th/web-
upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/ita2566/Report-Plan-Anti-
Corruption02.66.pdf 
 

 
 
 
 

O10 รายงานผลการ
ดำเนินการ
ปองกันการ
ทุจริตประจำป 

o แสดงผลการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

o มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อยางนอยประกอบดวย  
ผลการดำเนนิการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใชจายงบประมาณ 
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

o เปนรายงานผลของปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

  *คำช้ีแจง ขอ O10 เปนการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนของท้ังปงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ซ่ึงกำหนดการรายงานเปนรอบ 6 เดือนหลัง จึงยังไมไดดำเนินการขอนี้  
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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 

 ดำเนินการเรียบรอยแลว  

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

OC2 ชองทางแจงเรื่อง

รองเรียน การ

ทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

o แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่อง

รองเรียนเกี ่ยวกับ  การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเจ าหน า ท่ีผ านทางช องทางออนไลนของ

หนวยงาน โดยแยกต างหากจากช องทางการ

รองเรียนเรือ่งทั่วไป เพื่อเปนการคุมครองขอมูลของ

ผ ู  แ จ  ง เ บ า ะ แ ส แ ละ เ พ ื ่ อ ใ ห  ส อ ดค ล  อ ง กั บ 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

o สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตน

ไดจากเว็บไซตหลักของหนวยงาน 

 

 

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

ขอ มาตรการ OIT องคประกอบดานขอมลู แนบหลักฐาน URL Link 

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 ที่มีขอมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 

เดือนแรก ของปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

* กรณีไมมีเรื ่องรองเรียนใหเผยแพรวาไมมีเรื ่อง

รองเรียน 

ตั้งแตตนปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศรป.ยังไมมีเร่ืองรองเรียนแตอยางใด 
และเผยแพรบนเวบ็ไซตหนวยงาน เรียบรอยแลว  https://cic.anamai.moph.go.th/th/complaint-
report/download?id=104168&mid=26918&mkey=m_document&lang=th&did=28292 
 
 

OC4 ชองทางการรับฟง

ความคิดเห็น 

๐ แสดงชองทางที่บุคลากร/ผูมีสวนไดสวนเสียสามารถ

แสดงความคิดเห็นตอการดำเนินงานตามอำนาจ

หนาที ่หรือภารกิจของหนวยงานผานทางชองทาง

ออนไลน 

๐ สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตน

ไดจากเว็บไซตหลักของหนวยงาน 

 ดำเนินการเรียบรอยรอบ 5 เดือนแรก (รายงานเดือน ก.พ.66) 
 

ศรป.มีชองทางที่บุคลากร/ผูมีสวนไดสวนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นตอการดำเนินงานตามอำนาจหนาที่หรือ

ภารกิจของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน facebook e-mail Q&A ซึ่งสามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง

ชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลักของหนวยงาน และตามขอ O7 
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6. การแกไขปญหาทุจริต (Anti-Corruption) 

ขอ มาตรการ OIT องคประกอบดานขอมลู แนบหลักฐาน URL Link 

 
OC5 การเปดโอกาสให

เกิดการมีสวน

รวม 

๐ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง

การเปดโอกาสใหบุคลากร/ผูมีสวนไดสวนเสียได

มีสวนรวมในการดำเนินงานของหนวยงาน เชน 

รวมวางแผน รวมดำเนินการ รวมแลกเปลี่ยน ความ

คิดเห็น หรือรวมติดตามประเมินผล เปนตน 

๐ เปนการดำเนินการในป พ.ศ. 2566 

 ดำเนินการเรยีบรอย รายงานเดือน ม.ค.66 
 

 https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/212589  
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6. การแกไขปญหาทุจริต (Anti-Corruption) 

ขอ มาตรการ OIT องคประกอบดานขอมลู แนบหลักฐาน URL Link 

OC6 การประเมิน

ความเสี่ยงการ

ทุจริตประจำป 

o แสดงผลการประเม ินความเส ี ่ ยงของการ

ดำเนินงานหรือ การปฏิบัติหนาที่  ที่อาจกอใหเกิด

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

o มีข อม ูลรายละเอ ียดของผลการประเมิน  

อยางนอยประกอบดวย เหตุการณความเสี่ยงและ

ระดับของความเสี่ยง มาตรการ และการดำเนินการ

ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

o เปนการดำเนินการในป พ.ศ. 2566 

 ดำเนินการเรียบรอยรอบ 5 เดือนแรก (รายงานเดือน ก.พ.66) 
https://cic.anamai.moph.go.th/web-

upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/moral/Plan-for-risk-management-and-

internal-control.pdf  
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สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต  

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 –กุมภาพันธ 2566) 

1. ความเปนมา 

 เพื่อยกระดับการดำเนินงานตามมาตรการดานการปองกันทุจริตเชิงรุก การขับเคลื่อนการดำเนินงาน

คุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ จึงถูกกำหนดเปนกลยุทธสำคัญของยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 21 

การตอตานทุจริตและประพฤติมิชอบ (2561 - 2580) โดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐนำแนวทางการขับเคลื่อนไป

เปนกรอบในการบริหารจัดการและพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเปนไปตามหลัก 

ธรรมาภิบาล ใหบริการสาธารณะดวยความเปนธรรม มีการดำเนินงานที่มุงใหเกิดประโยชนตอประชาชนและ

สวนรวมเปนสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ และยังเปนการผลักดันใหเกิดทิศทาง การ

พัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใชกรอบแนวทางและเครื่องมือการ

ประเมินตามท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

 ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ(ศรป.) ตระหนักถึงความสำคัญและขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรม

และความโปรงใสภายในหนวยงานตามแนวทางดังกลาวอยางเขมแข็งตอเนื่อง จึงไดวิเคราะห Gap และทบทวน

สถานการณการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน เพื่อยกระดับการดำเนินงานตามมาตรการ

ดานการปองกันทุจริตเชิงรุก การบริหารจัดการและพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยิ่งข้ึน  

โดยดำเนินการตามท่ีกรมอนามัยกำหนด ดังนี้ 

 1.1 การตอบแบบวัดการรับร ู ของผู ม ีส วนไดส วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) เปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในท่ีมีตอหนวยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด 

ไดแก ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอำนาจ ตัวชี้วัดที่ 4 การใช

ทรัพยสินของราชการ และตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต 

      1.2 การตอบแบบวัดการรับรู ของผู มีส วนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment : EIT) เปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกที่มีตอหนวยงานที่ประเมิน ใน 3 

ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการ

ทำงาน 

 1.3 การจัดทำขอมูลตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment : OIT) เปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงาน เพื ่อใหประชาชน

สามารถเขาถึงขอมูลในเว็บไซตหลักของหนวยงานได  

 1.4 วิเคราะห GAP นำมากำหนดมาตรการและจัดทำแผนการขับเคลื่อนในการปด Gap และสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน  
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 1.5 จัดทำแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต ศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

 การจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ในขอ 1.5 ศรป. ดำเนินการตามแนวทางของแผนยุทธศาสตรสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และปองกันการทุจริต กรมอนามัย พ.ศ. 2566 – 2570 ซึ่งกรมจัดทำขึ้นเพื่อเปนกรอบแนวทางในการ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมคุณธรรม ความโปรงใสของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย และพัฒนาเสริมสราง

ศักยภาพบุคลากรกรมอนามัย ใหเปนคนดี คนเกงตามหลักมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งจะนำไปสูการสรางความ

เชื่อมั่นใหกับประชาชน และยกระดับภาพลักษณองคกรคุณธรรมของกรมอนามัย สอดคลองกับเปาหมายแผน

แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นท่ี 61 การตอตานทุจริตประพฤติมิชอบ และแผนยุทธศาสตรดานมาตรฐาน

ทางจริยธรรม และการสงเสริมจริยธรรมภาครัฐ พ.ศ. 2565 – 2570 

 ศรป. จัดทำแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต ศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนำแผนระดับกรมเปนแนวทางถายทอดสูแผนปฏิบัติการ กำหนด

กิจกรรมของหนวยงาน จำนวนทั้งสิ ้น 18 กิจกรรม และมีระยะเวลาดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประกอบดวย 

 1. ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมคนดี  จำนวน 12  กิจกรรม 

 2. ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับองคกรคุณธรรม จำนวน 4 กิจกรรม 

 3. ยุทธศาสตรท่ี 3 การปองกันการทุจริต จำนวน 2 กิจกรรม 

 กิจกรรมท่ีศรป.กำหนดดำเนินงานในรอบ 5 เดือนแรก(ตุลาคม 2565 – กุมภาพันธ 2566) มีจำนวนท้ังสิ้น

12 กิจกรรม และไดดำเนินการแลวจำนวน 12 กิจกรรม งบประมาณตามแผนกิจกรรมที่ 5 จำนวน 70,000 บาท  

ใชจายงบประมาณ จำนวน 63,620 บาท (ขอมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2566) รายละเอียดตามตารางผลการ

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทายเอกสาร  

 จากการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2565 – 

กุมภาพันธ 2566 ทำใหพบวามีขอจำกัด ปญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน อยางไรก็ตาม นับวาเปนโอกาสในการ

พัฒนา ปด Gap และพัฒนาบุคลากรของหนวยงานเพิ่มมากขึ้น และเตรียมการสำหรับการดำเนินงานในรอบ 5 

เดือนหลัง ตอไป 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1. เกิดความสับสนและความเขาใจบางประเด็นมีนอยตอ

กิจกรรมการขับเคลื ่อนงานคุณธรรม จริยธรรม ท่ีมี

เงื่อนไขและรายละเอียดมาก ตองเชื่อมโยงกับกิจกรรม

อ่ืน ในเกณฑอ่ืนๆ เชน เกณฑองคกรคุณธรรม 

1. ปรึกษาผูรับผิดชอบหลัก 

2. ศึกษาทำความเขาใจดวยตนเอง 
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ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

3. ประชุมทบทวน/หารือกับทีมงานเพ่ือทำความเขาใจ

รวมกัน และทบทวนความครบถวนของกิจกรรมเพ่ือให

ครอบคลุมการดำเนินงาน

2. ปริมาณงานภารกิจหลักของทีมงาน กิจกรรมการ

ขับเคลื ่อนแผนปฏิบัติการฯ และการขับเคลื ่อนงาน

คุณธรรมฯ ในมิติอ่ืนๆ มีจำนวนมาก

1. วางแผนการทำงาน ทำ Mapping คลี่หลักเกณฑท่ี

ตองดำเนินการ หากมีกิจกรรมใดท่ีเหมือนกัน สามารถ

นำมาใชดวยกันได (ทำ 1 ตอบได 2)

2. กระจายงาน/แบงงานใหทีมงาน
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ....สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ.....ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

หนวยงาน ...........ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ.......................

ยุทธศาสตร/ โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ

ท่ีใช 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธเชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธเชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.66) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมคนดี 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาสมรรถนะและสงเสริมพฤติกรรมพึงประสงคดานคุณธรรม จรยิธรรม 

1. ประกาศเจตนารมณ

ขับเคลื่อนคุณธรรม และตอตาน

ทุจริตศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ "CIC Together

Against Corruption"

คณะทำงาน 1 คร้ัง รอยละ 100 

ของบุคลากรใน

หนวยงาน

รับทราบประกาศ 

- ธ.ค. 65 - - - ดำเนินงานแลวเสร็จและบรรลุผล

สำเร็จตามเปาหมายจำนวน 1 คร้ัง 

และรอยละ 100 ของบุคลากรใน

หนวยงานรับทราบประกาศ 

(1) จัดทำประกาศ ดูรายละเอียดไดที่

ดาวนโหลด

(2) เผยแพรประชาสัมพนัธ

ดูรายละเอียดไดที่ ดาวนโหลด

2. จัดทำประกาศนโยบายไมรับ

ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

จากการปฏิบัติหนาที่

(No Gift Policy) และสื่อสาร

คณะทำงาน 1 ฉบับ รอยละ 100 

ของบุคลากรใน

หนวยงาน

รับทราบประกาศ 

- ธ.ค. 65 - - - ดำเนินงานแลวเสร็จและบรรลุผล

สำเร็จตามเปาหมายจำนวน 1 ฉบับ 

และรอยละ 100ของบุคลากรใน

หนวยงานรับทราบประกาศ  

ดูรายละเอียดไดที่ ดาวนโหลด 

29

https://cic.anamai.moph.go.th/th/attention/download/?did=212474&id=101717&reload=
https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/212271
https://cic.anamai.moph.go.th/th/attention/download/?did=212475&id=101718&reload=


ยุทธศาสตร/ โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ

ท่ีใช 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธเชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธเชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.66) 

3. จัดทำประกาศเจตนารมณ

รวมกันในการปองกันและแกไข

ปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคาม

ทางเพศในการทำงานและสื่อสาร

คณะทำงาน 1 ฉบับ รอยละ 100 

ของบุคลากรใน

หนวยงาน

รับทราบประกาศ 

ธ.ค. 65 ดำเนินงานแลวเสร็จและบรรลุผล

สำเร็จตามเปาหมายจำนวน 1 ฉบับ 

และรอยละ 100 ของบุคลากรใน

หนวยงานรับทราบประกาศ 

ดูรายละเอียดไดที่ ดาวนโหลด 

4. พัฒนา/อบรมคุณธรรม

จริยธรรม บุคลากรของ

หนวยงาน

- กำหนดใหบุคลากรเขารับการ

พัฒนา /อบรม เสริมสรางความรู

ตามมาตรฐานทางจริยธรรม จาก

หนวยงานภายนอก ออนไลน

หรือหนวยงานดำเนนิการเอง

คณะทำงาน บุคลากรทุก

ระดับไดรับ

การพัฒนา

หรืออบรม

ดานคุณธรรม

จริยธรรม 

อยางนอย 

1 คร้ัง 

- - > คร้ังที่ 1

วันที่ 21-

23 พ.ย. 65

> คร้ังที่ 2

วันที่ 28

ธ.ค. 65

> คร้ังที่ 3

วันที่ 23

ม.ค. 66

- - ดำเนินงานแลวเสร็จและบรรลุผล

สำเร็จเกินเปาหมายมากกวา 1 คร้ัง 

> คร้ังที่ 1 สงบุคลากรเขารวมประชุม

เชิงปฏิบัติการพัฒนาการดำเนินงาน

ตามกรอบธรรมาภิบาลและคุณธรรม

ความโปรงใส (ITA ) ดูรายละเอียด

ไดที่ ดาวนโหลด

> ครั้งท่ี 2 ดำเนินกิจกรรมยกระดบัจิตใจ

ดวยการฝกสมาธิ กอนเริ่มการประชุม

ศรป.ครั้งท่ี 3/2566 ผานวาระท่ี 6.1

ดูรายละเอียดไดที่ ดาวนโหลด

> ครั้งท่ี 3 ดำเนินกิจกรรมยกระดบัจิตใจ

ดวยการฝกสมาธิ กอนเริ่มการประชุม

ศรป.ครั้งท่ี 4/2566 ผานวาระท่ี 6.1

ดูรายละเอียดไดที่ ดาวนโหลด
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ยุทธศาสตร/ โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ

ท่ีใช 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธเชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธเชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.66) 

กลยุทธที่ 2 สรางสภาพ แวดลอมการทำงาน ในองคกรเชิงจริยธรรม (สรางบรรยากาศ และความสัมพันธที่ดีในองคกร ) 

5. โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการพฒันาประสิทธภิาพ

การดำเนินงานสูองคกร

สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

คณะทำงาน 1 คร้ัง รอยละความ

ผูกพันของ

บุคลากร 

ตอองคกร 

ไมนอยกวา 

รอยละ 75 

(ตามแบบสำรวจ

ของกรมอนามัย 

ประจำป 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2566) 

63,620 วันที่  

19 – 21 

ธ.ค. 65 

ก.ค. 66 ดำเนินงานแลวเสร็จและบรรลุผล

สำเร็จตามเปาหมายจำนวน 1 คร้ัง  

ดูรายละเอียดไดที่ ดาวนโหลด 

และอยูระหวางดำเนินการ รอตอบ

แบบสำรวจรอยละความผูกพัน (EE) 

ของบุคลากรตอองคกร ของกรม

อนามัย  

6. กิจกรรมจิตอาสา หรือสงเสริม

การปฏิบัติตามมาตรฐาน

จริยธรรม วัฒนธรรมองคกร

ไดแก

(1) กิจกรรมที่แสดงออกถึง

การยึดมั่น 

คณะทำงาน จำนวน

กิจกรรมจิต

อาสาหรือ

สงเสริมการ

ปฏิบัติตาม

มาตรฐาน

จริยธรรม 

รอยละ 90ของ

บุคลากรใน

หนวยงานมีสวน

รวมในกิจกรรม 

- กิจกรรม (1)  

> คร้ังที่ 1

พ.ย. 65

> คร้ังที่ 2

ธ.ค. 65

กิจกรรม (2)

> คร้ังที่ 1

ธ.ค. 65

กิจกรรม (1)  

> คร้ังที่ 3

ม.ค. 66

กิจกรรม (2) 

> คร้ังที่ 2

ก.พ. 66

กิจกรรม (3) 

> คร้ังที่ 3

ก.ค.66

(อลูมิเนียม)

ดำเนินงานแลวเสร็จและบรรลุผล

สำเร็จเกินเปาหมายมากกวา 1 

กิจกรรม และ  

รอยละ 90ของบุคลากรในหนวยงาน

มีสวนรวมในกิจกรรม 

กิจกรรม (1)  

> คร้ังที่ 1 ผูแทนเจาหนาที่  

เขารวมกิจกรรมการยึดมั่น31

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/ita2566/EE-Report-66.pdf


ยุทธศาสตร/ โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ

ท่ีใช 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธเชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธเชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.66) 

ในสถาบนัหลักของประเทศ อัน

ไดแก ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย และ 

การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข  

(2) กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะ

ทำความสะอาดสถานที่

สาธารณะประโยชน 

(3) กิจกรรมจิตอาสาคัดแยก

ขยะพลาสติก อลูมิเนียม สงตอ

ใหกับหนวยงาน/โครงการ/มูลนธิิ

ที่เก่ียวของ เพื่อทำประโยชน

ใหแกสังคมตอไป  

(4) กิจกรรมจิตอาสาเลี้ยง

อาหารกลางวันและมอบสิ่งของ

เคร่ืองใชใหเด็กพิการ 

ทางสายตา 

วัฒนธรรม

องคกร 

อยางนอย 

1 กิจกรรม 

กิจกรรม (3) 

>คร้ังที่ 1

ธ.ค. 65

กิจกรรม (4) 

>คร้ังที่ 1

ธ.ค. 65

กิจกรรม (3) 

> คร้ังที่ 2

ม.ค 66

ในสถาบนัหลักของประเทศ  

(สถาบนัพระมหากษัตริย)  

ดูรายละเอียดไดที่ ดาวนโหลด 

> คร้ังที่ 2 ผูบริหารหนวยงาน

เขารวมกิจกรรมการยึดมั่น

ในสถาบนัหลักของประเทศ

(สถาบนัพระมหากษัตริย)

ดูรายละเอียดไดที่ ดาวนโหลด

> คร้ังที่ 3 ผูบริหารและเจาหนาที่ 

เขารวมกิจกรรมการยึดมั่น

ในสถาบนัหลักของประเทศ (ศาสนา)

ดูรายละเอียดไดที่ ดาวนโหลด

กิจกรรม (2)

> คร้ังที่ 1 ผูบริหารและเจาหนาที่

รวมทำกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะ

ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ

ประโยชน ณ จ.ประจวบคีรีขันธ

ดูรายละเอียดไดที่ ดาวนโหลด

> คร้ังที่ 2 ผูบริหารและเจาหนาที่

รวมทำกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะ
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ยุทธศาสตร/ โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ

ท่ีใช 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธเชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธเชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.66) 

ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ

ประโยชน ณ กรมอนามัย 

ดูรายละเอียดไดที่ ดาวนโหลด 

กิจกรรม (3 ) 

> คร้ังที่ 1 ผูบริหารและเจาหนาที่ 

สงมอบขวดพลาสติกรีไซเคิลใหแก

สำนักสุขาภิบาลอาหารและนำ้ เพื่อ

ทำประโยชนแกสังคมตอไป

ดูรายละเอียดไดที่ ดาวนโหลด

> คร้ังที่ 2 ผูบริหารและเจาหนาที่  

สงมอบปฏิทนิเกา (ตั้งโตะ) ใหแก

กองคลัง ดูรายละเอียดไดที่

ดาวนโหลด

อยูระหวางดำเนนิการ

> คร้ังที่ 3 ผูบริหารและเจาหนาที่ สง

มอบอลูมิเนียม ผานทางไปรษณยีไทย

ใหแก โครงการจัดทำขาเทียม

พระราชทาน ของกรมควบคุมมลพิษ

ดูรายละเอียดไดที่ ดาวนโหลด
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ยุทธศาสตร/ โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ

ท่ีใช 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธเชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธเชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.66) 

กิจกรรม (4) 

> คร้ังที่ 1 ผูบริหารและเจาหนาที่

รวมทำกิจกรรมจิตอาสาเลี้ยงอาหาร

กลางวันและมอบสิ่งของเคร่ืองใชให

เด็กพิการทางสายตาดูรายละเอียดได

ที่ ดาวนโหลด

7. กิจกรรมการสืบสาน

วัฒนธรรม ประเพณี วนัสำคัญ

ตางๆ เชน กิจกรรม

วันข้ึนปใหม วันสงกรานต วัน

คลายวันเกิดของบุคลากร  และ

วันศุกรแตงกายผาไทย เปนตน

คณะทำงาน อยางนอย 1 

กิจกรรม 

รอยละ 80ของ

บุคลากรใน

หนวยงานมีสวน

รวม 

ในกิจกรรม 

- - > คร้ังที่ 1

ม.ค. 66

> คร้ังที่ 2

ก.พ. 66

> คร้ังที่ 3

ดำเนินงานแลวเสร็จและบรรลุผล

สำเร็จเกินเปาหมายมากกวา 1 

กิจกรรม และรอยละ 80ของบุคลากร

ในหนวยงานมีสวนรวมในกิจกรรม 

> คร้ังที่ 1 ผูบริหารและเจาหนาที่เขา

รวมกิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันข้ึนป

ใหม ดูรายละเอียดไดที่ ดาวนโหลด

> คร้ังที่ 2 ผูบริหารและเจาหนาที่

รวมกันแตงกายผาไทย ดาวนโหลด

> คร้ังที่ 3 ผูบริหารและเจาหนาที่เขา

รวมกิจกรรมวันสถาปนากรมอนามัย

10 มี.ค. 66 ดาวนโหลด
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ยุทธศาสตร/ โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ

ท่ีใช 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธเชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธเชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.66) 

8. กิจกรรมสถานที่ทำงานนาอยู 

นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพ

ชีวิตและความสุขของคนทำงาน

(Healthy Workplace Happy

for Life)

คณะทำงาน อยางนอย 1 

กิจกรรม 

รอยละ 100ของ

บุคลากรใน

หนวยงานมีสวน

รวมในกิจกรรม 

- - > กิจกรรมที่  1 

ม.ค.66 
> กิจกรรมที่  2 

ม.ค.66 

> กิจกรรมที่ 1 ผูบริหารและ

เจาหนาที่รวมจัดทำแผนขับเคลือ่น

การดำเนินงาน HWP ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ผานการ

ประชุมศรป. คร้ังที่ 4 เมื่อวันที่ วาระ

ที่ 5.3 ดูรายละเอียดไดที่ ดาวนโหลด

> กิจกรรมที่ 2 เจาหนาที่ทุกระดับ

รวมทำกิจกรรม Lively

Workplace,Lovely CIC “ทีท่ำงาน

มีชีวิตชีวา ศรป.นารัก” ดูรายละเอียด

ไดที่ ดาวนโหลด วาระที่ 4.5

กลยุทธที่ 3 สงเสริมการประพฤติปฏิบัตตินตามมาตรฐานทางจริยธรรมและบุคคลตนแบบที่ทำความดี 

9. ประชุมหารือเพื่อศึกษา

วิเคราะหขอกำหนดจริยธรรม

กรมอนามัย พ.ศ. 2566

คณะทำงาน 1 คร้ัง - - อยูระหวางดำเนนิการ (ก.ค 66) 

10. กำหนดหลักเกณฑ/แนวทาง

การนำมาตรฐานทางจริยธรรม

ของหนวยงานทีส่อดคลองกับ

กรมอนามัยมาปรับใช

คณะทำงาน มีหลักเกณฑ/ 

แนวทางการน

มาตรฐาน 

ทางจริยธรรม

ของหนวยงาน

บุคลากร 

รอยละ 80 

มีสวนรวม 

ในการกำหนด

หลักเกณฑ 

- อยูระหวางดำเนนิการ (ก.ค 66) 
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ยุทธศาสตร/ โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ

ท่ีใช 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธเชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธเชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.66) 

ในการบริหารงานบุคคล เพือ่

ประกอบการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ 

อยางนอย 1 

หลักเกณฑ 

11. สื่อสารสรางความรูความ

เขาใจมาตรฐานทางจริยธรรมแก

บุคลากร

คณะทำงาน 1 คร้ัง บุคลากร 

รอยละ 80 รับรู

เร่ืองมาตรฐาน

ทางจริยธรรม 

- อยูระหวางดำเนนิการ (ก.ค 66) 

12. กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ

บุคลากรตนแบบทีท่ำความดีเพือ่

องคกรหรือสวนรวม

(1) การคัดเลือกคนดีศรี

อนามัย 

(2) การคัดเลือกบุคลากร

ตนแบบดานการปฏิบตัิงานโดด

เดน  

(3) การคัดเลือกบุคลากร

ตนแบบดานการทำความดีใน

องคกร  

คณะทำงาน มีกิจกรรม 

ยกยองเชิดชู

เกียรติ

บุคลากร 

อยางนอย 

2 กิจกรรม 

- - กิจกรรมที่ 1  

> คร้ังที่ 1

วันที่ 24

พ.ย. 65

กิจกรรม (1) 

> คร้ังที่ 2

วันที่ 28

ก.พ. 66

กิจกรรม (3) 

ก.ค. 66 

อยูระหวางดำเนนิงาน 

กิจกรรม (1)  

> คร้ังที่ 1 ดำเนินการเสนอชื่อ

ขาราชการ และพนักงานราชการ เพื่อ

คัดเลือกเปนคนดีศรีอนามัย ประจำป 

พ.ศ. 2565 ผานมติทีป่ระชุมศรป.คร้ัง

ที่ 2/2566 วาระที่ 6.3 ดูรายละเอียด

ไดที่ ดาวนโหลด

> คร้ังที่ 2 ประกาศยกยองเชิดชู

เกียรติใหแกขาราชการและพนกังาน

ราชการ ผูทีไ่ดรับการพจิารณาจาก

กรมอนามัย ใหเปนคนดีศรีอนามัย

ประจำหนวยงานไดแก (1) นางสาว36
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ยุทธศาสตร/ โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ

ท่ีใช 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธเชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธเชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.66) 

สมฤทัย คันธิวงศ (ขาราชการ) และ 

(2) นางสาวพัทธนนัท วงัเสนา

(พนักงานราชการ) ผานการประชุม

ศรป. คร้ังที่ 5 วาระที่ 6.2 ดู

รายละเอียดไดที่ ดาวนโหลด

กิจกรรม (2) อยูระหวางดำเนินการ

ภายใน เม.ย.. 66 ตามรอบประเมินฯ

กิจกรรม (3) อยูระหวางดำเนินการ

ภายใน ก.ค. 66

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับองคกรคุณธรรม 

กลยุทธที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการทำงานตามเกณฑการดำเนินงานองคกรคุณธรรม 

13. ประชุมหารือเพื่อศึกษา

หลักเกณฑการคัดเลือก

หนวยงานคุณธรรมและองคกร

สรางสุขที่มีคุณภาพ

คณะทำงาน มีการประชุม

หารือ 1 คร้ัง 

- - วันที่ 28 

ธ.ค. 65 

- - - ดำเนินงานแลวเสร็จและบรรลุผล

สำเร็จตามเปาหมายจำนวน 1 คร้ัง 

ผานการประชุมศรป.คร้ังที่ 3/2566 

วาระที่ 4.9 ดูรายละเอียดไดที ่

ดาวนโหลด 
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ยุทธศาสตร/ โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ

ท่ีใช 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธเชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธเชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.66) 

14. กิจกรรมประกวดหนวยงาน

คุณธรรมและองคกรสรางสุขที่มี

คุณภาพและการประกวดชมรม

จริยธรรม

คณะทำงาน สงผลงานเขา

รวมกิจกรรม

ระดับกรม 

1 ผลงาน 

หนวยงานผาน

เกณฑ 

การพิจารณา

อยางนอย 60 

คะแนนข้ึนไป 

- คร้ังที่ 1 

สงชื่อ

ผลงาน 

23 ธ.ค. 

65 

คร้ังที่ 2 

เม.ย. 66 

(สงผล

งาน) 

คร้ังที่ 3 

มิ.ย. 66 

(แจงผล) 

ดำเนินงานแลวเสร็จและบรรลุผล

สำเร็จตามเปาหมาย จำนวน 1 

ผลงาน โดยไดสงแจงชื่อผลงานเขา

รวมกิจกรรมระดับกรม ภายใน 29 

ธ.ค. 65 ตามที่กรมกำหนด  

ดูรายละเอียดไดที่ ดาวนโหลด  

และอยูระหวางการรอผลการ

พิจารณาจากกองการเจาหนาที ่

15. จัดทำแผนขับเคลื่อนองคกร

คุณธรรมและองคกรสรางสุขที่มี

คุณภาพ ประจำปงบประมาณ

พ.ศ. 2566

คณะทำงาน 1 ฉบับ บุคลากร 

รอยละ 80 

มีสวนรวมจัดทำ

แผนฯ 

- วันที่ 28 

ธ.ค. 65 

- - - ดำเนินงานแลวเสร็จและบรรลุผล

สำเร็จตามเปาหมาย จำนวน 1 ฉบับ 

และ 

บุคลากรรอยละ 80 มีสวนรวมจดัทำ

แผนฯ ผานการประชุมศรป. คร้ังที่ 

3/2566 วาระที่ 5.3 ดูรายละเอียดได

ที่ ดาวนโหลด 

กลยุทธที่ 2 สรางสังคมแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมรวมกัน 

16. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

และถอดบทเรียนการดำเนินงาน

ชมรมจริยธรรมและองคกร

คุณธรรมตนแบบ

คณะทำงาน 1 คร้ัง บุคลากร 

รอยละ 80 

มีสวนรวม 

ในกิจกรรม 

อยูระหวางดำเนนิการภายใน ก.ค.66 

ตามรอบประเมินฯ 
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ยุทธศาสตร/ โครงการ/ 

กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ

ท่ีใช 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลการดำเนินงาน 

ผลลัพธเชิง

ปริมาณ 

ผลลัพธเชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.66) 

(กับชมรมจริยธรรมภายนอก

หนวยงาน) 

ยุทธศาสตรที่ 3 การปองกันทุจริต 

กลยุทธที่ 1 ยกระดับการบริหารจัดการองคกรตามมาตรฐาน ITA 

17. กิจกรรมการขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานคุณธรรมและความ

โปรงใส (ITA)

คณะทำงาน ผลการประเมิน

ตัวชี้วัดผาน

เกณฑการ

ประเมิน 

ระดับ 3 ขึ้นไป 

- อยูระหวางดำเนนิการภายใน เม.ย 66 

ตามรอบประเมินฯ 

18. กิจกรรมการประเมินความ

เสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความ

เสี่ยงการทุจริต และควบคุม

ภายในของหนวยงาน

คณะทำงาน มีมาตรการ/

แนวทาง

ปองกัน 

การทุจริต 

1 เร่ือง 

รอยละ 

ความสำเร็จการ

ดำเนินงานตาม

แผนฯรอยละ 80 

- ก.พ. 66 มีมาตรการ/แนวทางการปองกันการ

ทุจริต 1 เร่ือง และมีรอยละ

ความสำเร็จของการดำเนนิงานตาม

แผนรอยละ 80 ดูรายละเอียดไดที่ 

ดาวนโหลด    

ผูรายงาน    ชื่อ……สมประสงค ภาผล………ตำแหนง………นักจดัการงานทั่วไป…..…..โทร..........0 2590 4617...............E-mail:……somphrasong.p@anamai.mail.go.th...... 

หมายเหตุ :  หนวยงานรายงานผลการดำเนนิงานตามแผนปฏิบตัิการฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2566 

และ รอบ 12 เดือน ภายในวันท่ี 22 กันยายน 2566 ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ethics@anamai.mail.go.th (กลุมงานคุมครองจริยธรรม กองการเจาหนาที)่ 
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รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดท่ี 2.2: ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู (Knowledge Management : KM) 

และการขับเคล่ือนการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization : LO) 

รอบ 5 เดือนแรก ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

PIRAB มาตรการ/แนวทาง กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 

P : Partner 1. เสริมสรางการมสีวนรวมใน

การดำเนินงานจดัการความรู

1.ประชุมหารือผูเกี่ยวของในการดำเนินงาน

จัดการความรูของหนวยงาน

1 ครั้ง 24 พ.ย. 65  ตวช.ระดับท่ี 1: รวบรวมขอมลูและ

วิเคราะหขอมูล  

 ดำเนินการแลว Link 

B : Build Capacity 2. สงเสรมิและสนับสนุนให

บุคลากรนำการจดัการความรูมา

พัฒนางาน

2. ชี้แจงทำความเขาใจการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดท่ี 2.2

1 ครั้ง 24 พ.ย. 65  ตวช.ระดับท่ี 1: รวบรวมขอมลูและ

วิเคราะหขอมูล  

 ดำเนินการแลว Link 

R : Regulate 3. กำกับ ติดตามการดำเนินงาน

การจัดการความรู

3.จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

จัดการความรู

1 ฉบับ พ.ย.65  ตวช.ระดับท่ี 2: กำหนดมาตรการ

และแผนขับเคลื่อน 

 ดำเนินการแลว Link 

4. รายงานความกาวหนาการดำเนินงานใน

การประชุมประจำเดือนของ ศรป.
4 ครั้ง พ.ย. 65 - ก.พ. 66  ตวช.ระดับท่ี 3: มีรายงานการติดตาม

การดำเนินงาน 

  24 พ.ย. 65 ดำเนินการแลว (ครั้งท่ี1) 

  28 ธ.ค. 65 ดำเนินการแลว (ครั้งท่ี2) 

  23 ม.ค. 66  ดำเนินการแลว (ครั้งท่ี3) 

  28 ก.พ. 66  ดำเนินการแลว (ครั้งท่ี4) 

เอกสารแนบ 2
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5. รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ใน

ระบบ DOC ทุกเดือน 
4 ครั้ง พ.ย. 65 - ก.พ. 66  ตวช.ระดับท่ี 3: มีรายงานการติดตาม

การดำเนินงาน 

  10 พ.ย. 65 (ครั้งท่ี1) 

  10 ธ.ค. 65 (ครั้งท่ี2) 

  10 ม.ค. 66 (ครั้งท่ี3) 

  10 ก.พ. 65 (ครั้งท่ี4) 

6. จัดทำรางคูมือภารกิจประสานงานและ

อำนวยความสะดวกแกชาวตางประเทศ” 

*ขอเปลี่ยนแปลงชื่อเร่ืองเปนถอดบทเรียน: 

กาลา ท่ีไมใช..กะลา” ความสำเร็จในการจัด

งานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ (Gala Dinner) 

1 ฉบับ พ.ย. 65 - ก.พ. 66 *เน่ืองจากไดเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาศักยภาพนักวิชาการดานการจัดการ

ความรู วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันท่ี 18 - 

20 ม.ค.66 พบวา หากใชผลงานเดิม มา

นำเสนอ LIKE Talk อาจจะไมสามารถ

แสดงความชัดเจน ถึงบทเรียนหรอืการ

จัดการความรูท่ีชัดเจนได เพราะเป

นประเด็นท่ีกวางมาก จึงไดนำเสนอเคา

โครงรางท่ี เฉพาะเจาะจงและสามารถ

สื่อสารไดชัดเจนมากกวา 

A : Advocate 

 
4. สนับสนุนการจัดการขอมูล

อยางเปนระบบ การเขาถึงความรู

และเทคโนโลย ี

7. พัฒนาปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซตให

เขาถึงไดงาย 

2 ครั้ง ธ.ค.-ก.พ. 65 ครั้งท่ี 1 พัฒนาปรับปรุงขอมูลความ

รวมมือบนเว็บไซตใหเขาถึงไดงาย (Link) 

ครั้งท่ี 2 พัฒนาปรับปรุงขอมูลองค

ความรูของศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ(Link) 
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สรุปผลการดำเนินงานขับเคล่ือนการจัดการความรู (Knowledge Management : KM) 

และการขับเคล่ือนการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization : LO) 

ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย 

รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ 2566) 

การขับเคล่ือนการจัดการความรูของศรป. 

1. เปาหมาย

ศรป. จัดการความรูดวยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน และสงผลใหเกิดการพัฒนาองคกรเปน

องคกรแหงการเรียนรู โดยการรวบรวม จัดเก็บ แบงปนความรู ซ่ึงเปนความรูท่ีชัดแจง Explicit Knowledge และ

นำไปจัดหมวดหมู และเผยแพรบนเว็บไซตของศรป. URL: https://cic.anamai.moph.go.th/th/dmkm ตาม

แนวนโยบายของผูอำนวยการซ่ึงใหความสำคัญตอการจัดการความรู 

2. แผนการขับเคลื่อน

จากการกำหนดมาตรการแนวทางและวางแผนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดการความรู ศูนยความ

รวมมือระหวางประเทศ โดยใชกลยุทธ  PIRAB เปนกรอบแนวทางในการดำเนินงาน รอบ 5 เดือนแรก 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้น มีกิจกรรมท้ังส้ิน 7 กิจกรรม ซ่ึง ศรป. ไดดำเนินการครบท้ัง 7 กิจกรรม คิดเปนรอย

ละ 100 ตามตารางรายงานผลการดำเนินงานแนบทาย 

3. กลไก

มีกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดการความรู 

3.1 ทีมผูรับผิดชอบตัวชี้วัดท่ี 2.2  

3.2 คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ โดยมีผอ.ศรป. 

เปนประธาน URL: https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpw โดยทำหนาที ่กำหนดทิศทางและกรอบแนว

ทางการพัฒนาวิชาการของศรป. วางแผนพัฒนาวิชาการ ดานวิจัย KM นวัตกรรม และขับเคลื่อนวิชาการของ

หนวยงานใหเปนไปตามแผนที่วางไว พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานวิจัย KM นวัตกรรม สงเสริมและสนับสนุนการ

สราง KM และนวัตกรรมของกรมอนามัยสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ตลอดจนติดตาม กำกับ และประเมินผล

การพัฒนางานวิชาการของหนวยงาน กำหนดใหมีการประชุมเดือนละครั้ง 

4.การดำเนิน...
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4. การดำเนินงาน

ศรป.จัดการความรูหลายรูปแบบเพ่ือใหสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณ และเหมาะสมกับบุคลากรใหม

และตำแหนงของแตละบุคคล ดังนี้  

4.1 ศรป. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงานผานการประชุมของศรป. โดยการทำ Before Action 

Review (BAR) เพ่ือใหเพ่ือนรวมงานไดรับทราบและเตรียมความพรอมกับหนาท่ีรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายกอน 

การจัดประชุม รวมถึงการ After Action Review (AAR) ที่รวมกันทบทวนปญหาอุปสรรคและวิธีที ่ไดแกไข 

อีกท้ังเปนโอกาสในการพัฒนาสำหรับการจัดประชุมในครั้งตอไป  ดูตัวอยางไดท่ี URL: Link  

Before Action Review (BAR) การประชุมเตรียมการ 

4.2 จัดทำ SOP ของกระบวนงานที่สำคัญ สำหรับงานตามภารกิจในแตละกลุมงาน เพื่อเปนเครื่องมือ

ตรวจสอบหรือทบทวนสำหรับเจาของงาน สำหรับผูที่ทำหนาที่แทน และสำหรับผูรับบริการใหเกิดความเขาใจใน

กระบวนการดำเนินงานของงานนั ้นๆ เชน กระบวนงานการอนุมัติเดินทางไปราชการตางประเทศชั ่วคราว 

(งบรายจายอื่น)  มีการจัดทำคูมือการลาศึกษา ฝกอบรม ดูงานและปฏิบัติงานวิจัย ณ ตางประเทศ การรวบรวม

ขอมูลดานตางประเทศจากแหลงตางๆ URL: link  และมีการจัดหมวดหมูของขอมูลกอนนำข้ึนเผยแพรบนเว็บไซต

ของหนวยงาน  URL: link 

4.3 การจัดการ... 
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4.3 การจัดการความรู จนเกิดเปนกระบวนการที่ไดรับการปรับปรุงใหม โดยเริ่มตนจากการที่พบเจอ

ประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการทำงานประจำ (Routine) คือขั้นตอนการขออนุมัติไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน 

ณ ตางประเทศ ซึ่งพบวา ขั้นตอนนี้จะตองเกี่ยวของกับระเบียบตางๆ ที่มีการปรับปรุงใหม และมีหลายขั้นตอน 

หากดำเนินการตามขั้นตอนเดิม ผูรับบริการอาจจะเดินทางไดไมทันตามกำหนด นอกจากนี้พบวา เจาหนาท่ี 

เปนผูรับผิดชอบใหม ไมมีประสบการณ จึงไดศึกษาทบทวนกระบวนงานในข้ันตอนการขออนุมัติใหสั้น กระชับและ

เขาใจงาย (Lean) ซึ่งไมเพียงจะเปนประโยชนตอผูรับบริการ แตยังเปนประโยชนตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงาน 

เพราะเปนโอกาสในการไดเรียนรูและทบทวนงานท่ีรับผิดชอบอีกดวย ดูตัวอยางไดท่ี URL: link  

4.4 การบันทึกบทเรียนจากการทำงาน จากภารกิจของกลุมวิเทศสัมพันธจะมีลักษณะของงานที่ตองเจอ

กับปญหาอุปสรรคที่มีประเด็นใหมๆ ตลอดเวลา หากไมไดมีการบันทึกไว และเกิดประเด็นปญหาอีกครั้ง จะทำให

การทำงานผิดพลาดซ้ำได หรือจะตองทำใหเสียเวลาในการแกไขปญหา หัวหนากลุมวิเทศสัมพันธจึงมอบหมายให

เจาหนาท่ีกลุมวิเทศฯ ไดดำเนินการนำรอง บันทึกบทเรียนจากการทำงาน อยางนอย สัปดาหละ 1 เรื่อง (หากมี) 

โดย จะไมมีรูปแบบบังคับในการบันทึก แตขอใหมีหัวขอเรื่องของบทเรียน ปญหาท่ีเกิด วิธี/แนวทางแกไข และ

หัวหนากลุมฯ จะชวยดึงประเด็นท่ีเปนการแกไขปญหา และแชรใหเจาหนาท่ีท้ังกลุมวิเทศไดเรียนรูรวมกันโดย

จัดทำ facebook ชื่อ “KM CIC Anamai”  ทั้งนี้ ในระยะแรกยังไมไดเปดเปนเพจสาธารณะ เนื่องจากอยู

ระหวางการพัฒนาและทดลองใชงาน อีกทั้งเปนชองทางใหสมาชิกกลุมฝกการบันทึก ทั้งนี้ หากดำเนินการไป

ระยะหนึ่ง และสามารถนำมาใชประโยชนไดแลว ทีมจัดการความรูจะขยายผลไปยังกลุมอ่ืนๆตอไป 

ตัวอยางบันทึกบทเรียนจากการทำงาน 

Facebook… 
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Facebook ใชเปนชองทางในการส่ือสารแลกเปล่ียนเรียนรู ภายในกลุมงาน 

 

 4.5 ศรป. มีความรูที ่ยังคงมีความจำเปนตอบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของหนวยงาน 

 ไดมีแสวงหาความรู และจัดระบบแบงหมวดหมูตามกลุมงาน เพ่ือใหงายตอการคนหา ดูขอมูลไดท่ี URL: link 
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สรุปผลการดำเนินการสรางผลงานวิชาการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

 ศรป. กำหนดสรางผลงานวิชาการที่สอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน โดยดำเนินการถอดบทเรียนจาก

ภารกิจที่ไดรับมอบหมายพิเศษ ซึ่งจะตองใชทักษะความรูความสามารถของ   แตละบุคคลในการแกไขปญหา

เฉพาะหนา หรือบริหารจัดการภารกิจนั้นๆใหลุลวงไปดวยดี เปนความรูหรือประสบการณท่ีสำคัญ เปน Tacit 

Knowledge ที่ควรจะตองบันทึก ถอดบทเรียนประสบการณจากการดำเนินงานและจัดเก็บใหเปนระบบหมวดหมู

และจัดทำเปนคูมือ เพื่อสามารถนำไปเผยแพรและใชในโอกาสตอไปได หากไมมีการจัดการความรูจะทำใหความรู

หรือประสบการณนัน้ๆ เลือนหายไป ประเด็นนี้ไดสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกรกรมอนามัยเรื่อง Learning ที่จะ

พัฒนาบุคลากรใหเปน “ผูเชี่ยวชาญ” (Expert) โดยใชกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management) เนน

การสกัดความรูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge)   

 สำหรับภารกิจที่ ศรป. ไดรับมอบหมายพิเศษ คือ 1) การจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ Gala Dinner 

สำหรับรัฐมนตรีสาธารณสุขของประเทศสมาชิกกลุ มเอเปคในการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุข APEC HLM        

ครั้งท่ี 12 เปนภารกิจท่ีเปนประสบการณใหมมี tacit knowledge ท่ีควรบันทึกสรุปเปนบทเรียน เชน ท้ังชวงกอน

เริ่มภารกิจ ระหวางการปฏิบัติงานและภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ จากการดำเนินงานทำให พบวา ไดเกิดบทเรียน

จากการทำงานใหม ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล tacit knowledge และ explicit knowledge ที่ตองแสวงหาเพิ่มเติม 

ตลอดจนการมีสวนรวมของทุกกลุมงานในศรป. และการรวมดำเนินงานกับหนวยงานและบุคลากรของหนวยงาน

อื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ จึงมีเปาหมายเพื่อถอดบทเรียนจากการดำเนินงานและบันทึกไวเพื่อพัฒนาบทบาท

ภารกิจของหนวยงานใหเปนมืออาชีพ พรอมทั้ง จัดทำเปนคูมือเพื่อรองรับการทำหนาที่ผูประสานงานและอำนวย

ความสะดวกดานตางประเทศท่ีจะเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต โดยรวมกันกำหนดประเด็นและนำมาจัดการความรู ใชชื่อ 

เรื่อง “ภารกิจประสานงานและอำนวยความสะดวกแกชาวตางประเทศ” ** อยางไรก็ตาม เม่ือไดเขารวมประชุม

เชิงปฏิบัติการฯ ของสำนักคณะกรรมการที่ปรึกษา ทำใหพบวาควรกำหนดชื่อและถอดบทเรียนเพียงประเด็น

เพื่อใหเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงไดเปลี่ยนชื่อผลงาน เปนเรื ่อง ถอดบทเรียน: “กาลา ที่ไมใช..กะลา”

ความสำเร็จการจัดงานเล้ียงรับรองอาหารค่ำ (Gala Dinner) สำหรับผูเขาประชุมระดับสูงวาดวยสาธารณสุข

และเศรษฐกิจ ครั ้งที ่ 12 (12th APEC High Level Meeting on Health and the Economy) ดูขอมูล

เพ่ิมเติมไดท่ี URL: link 

 

 ในการดำเนินงานพัฒนาผลงานขางตน นอกจากการใชเครื ่องมือการถอดบทเรียนจากการทำงาน  

เพ่ือจัดเก็บ Tacit Knowledge ตางๆ จากทีมทำงาน ศรป.ยังใชกระบวนการจัดการความรู 7 ข้ันตอน เพ่ือจัดการ

ความรูท่ีเปน Explicit Knowledge ดังตารางทายนี้ 

             

             

                การนำกระ... 
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การนำกระบวนการจัดการความรู  7 ข้ันตอน มาใชเปนเครื่องมือจัดการความรูท่ีเปน Explicit Knowledge 

เปาหมาย: เพ่ือชวยลดขอผิดพลาดการดำเนินงานครั้งตอไปในอนาคตและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อีกท้ัง เพ่ือเปนแนวทางสำหรับหนวยงานอ่ืน  

ถอดบทเรียน:  “กาลา ท่ีไมใช..กะลา”ความสำเร็จการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ (Gala Dinner)  

สำหรับผูเขาประชุมระดับสูงวาดวยสาธารณสุขและเศรษฐกิจ คร้ังท่ี 12 (12th APEC High Level Meeting on Health and the Economy) 

1. การบงชี้ความรู 

(Knowledge 

Identification) 

 
 

เราตองมีความรูเร่ืองอะไร 

เรามีความรูเร่ืองนั้นหรือยัง 

2. การสรางและ

แสวงหาความรู 

(Knowledge 

Creation and 

Acquisition) 
ความรูอยูที่ใครอยูใน

รูปแบบอะไร จะเอามาเก็บ

รวมกันไดอยางไร 

3.การจัดความรูใหเปน

ระบบ (Knowledge 

Organization) 

 

 
จะทำใหเขาใจงายและ

สมบูรณอยางไร 

 

4.การประมวลและ

กลั่นกรอง ความรู 

(Knowledge 

Codification and 

Refinement) 
จะแบงประเภทหวัขอ

อยางไร 

5.การเขาถึง

ความรู 

(Knowledge 

Access) 

 
เรานำความรูมาใช

งานไดงายหรือไม 

6. การแบงปน

แลกเปลี่ยน

ความรู 

(Knowledge 

Sharing) 
มีการแบงปนความรู

ใหกันหรือไม 

 

7.การเรียนรู 

(Learning) 

 
 

ความรูนั้นทำใหเกิด

ประโยชนกบัองคการ

หรือไม  ทำใหองคการ

ดีขึ้นหรือไม 

แผนการ

ดำเนินงาน 

1. ความรูการจดัทำ

คำสั่งคณะกรรมการ 

- มีความรูแลว 

1. ตัวอยางคำสั่งของ

กระทรวงสธ. และของ

กรมอ่ืนๆ  

 

จัดทำหนาเว็บไซต ศรป.

การถอดบทเรยีนจากการ

ทำงาน กำหนดเมนู และ

นำขอมูลความรูลง

เว็บไซตตามหัวขอความรู 

ทบทวนและ

ตรวจสอบความ

ถูกตอง แบงตาม

ประเภทของความรู

น้ันๆ 

จัดทำชองทาง

บนเว็บไซต 

และใชช่ือเมนู

ตามช่ือผลงาน 

สื่อสารแลกเปลี่ยน

ในเวทีการประชุม

ของหนวยงาน 

ติดตามการเรียนรู

ในเดือน ก.ค.66 

พ.ย.65 –  

ก.ค.66 

2. ความรูเรื่องพิธีการ

เลี้ยงรับรอง 

- ยังไมมีความรู 

  

 

3.กองรับรอง กรมพิธี

การทูต 

2. จากเว็บไซตของ

หนวยงานอ่ืนๆ ท้ังใน

และนอกกระทรวง 

 

จัดทำหนาเว็บไซต การ

ถอดบทเรียน กำหนดเมนู 

และนำขอมลูความรูลง

เว็บไซตตามหัวขอความรู 

ทบทวนและ

ตรวจสอบความ

ถูกตอง แบงตาม

ประเภทของความรู

น้ันๆ 

จัดทำชองทาง

บนเว็บไซต 

และใชช่ือเมนู

ตามช่ือผลงาน 

สื่อสารแลกเปลี่ยน

ในเวทีการประชุม

ของหนวยงาน 

ติดตามการเรียนรู

ในเดือน ก.ค.66 

พ.ย.65 –  

ก.ค.66 
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1. การบงชี้ความรู

(Knowledge

Identification) 

เราตองมีความรูเร่ืองอะไร 

เรามีความรูเร่ืองนั้นหรือยัง 

2. การสรางและ

แสวงหาความรู

(Knowledge

Creation and

Acquisition)
ความรูอยูที่ใครอยูใน

รูปแบบอะไร จะเอามาเก็บ

รวมกันไดอยางไร 

3.การจัดความรูใหเปน

ระบบ (Knowledge

Organization) 

จะทำใหเขาใจงายและ

สมบูรณอยางไร 

4.การประมวลและ

กลั่นกรอง ความรู 

(Knowledge 

Codification and 

Refinement) 
จะแบงประเภทหวัขอ

อยางไร 

5.การเขาถึง

ความรู

(Knowledge 

Access) 

เรานำความรูมาใช

งานไดงายหรือไม 

6. การแบงปน

แลกเปลี่ยน

ความรู

(Knowledge

Sharing)
มีการแบงปนความรู

ใหกันหรือไม 

7.การเรียนรู

(Learning)

ความรูนั้นทำใหเกิด

ประโยชนกบัองคการ

หรือไม  ทำใหองคการ

ดีขึ้นหรือไม 

แผนการ

ดำเนินงาน 

3. ความรูเรื่องการจัดผัง

ท่ีน่ังในงาน

- ยังไมมีความรู

กองรับรอง 

กรมพิธีการทูต 

จัดทำหนาเว็บไซต การ

ถอดบทเรียน กำหนดเมนู 

และนำขอมลูความรูลง

เว็บไซตตามหัวขอความรู 

ทบทวนและ

ตรวจสอบความ

ถูกตอง แบงตาม

ประเภทของความรู

น้ันๆ 

จัดทำชองทาง

บนเว็บไซต 

และใชช่ือเมนู

ตามช่ือผลงาน 

สื่อสารแลกเปลี่ยน

ในเวทีการประชุม

ของหนวยงาน 

ติดตามการเรียนรู

ในเดือน ก.ค.66 

พ.ย.65 – 

ก.ค.66 

4. ความรูเรื่องรูปแบบ

งานเลี้ยง

- ยังไมมีความรู

คนหาทางเว็บไซต 

กองรับรอง  

กรมพิธีการทูต  

จัดทำหนาเว็บไซต การ

ถอดบทเรียน กำหนดเมนู 

และนำขอมลูความรูลง

เว็บไซตตามหัวขอความรู 

ทบทวนและ

ตรวจสอบความ

ถูกตอง แบงตาม

ประเภทของความรู

น้ันๆ 

จัดทำชองทาง

บนเว็บไซต 

และใชช่ือเมนู

ตามช่ือผลงาน 

สื่อสารแลกเปลี่ยน

ในเวทีการประชุม

ของหนวยงาน 

ติดตามการเรียนรู

ในเดือน ก.ค.66 

พ.ย.65 – 

ก.ค.66 

5. ความรูเรื่องการทำ

บัตรเชิญ ออกแบบเมนู

การแตงกาย

- ยังไมมีความรู

-คนหาทางเว็บไซต

กองรับรอง

กรมพิธีการทูต

-ประสานทางโทรศัพท

กับกรมเจรจาการคา

ระหวางประเทศ

จัดทำหนาเว็บไซต การ

ถอดบทเรียน กำหนดเมนู 

และนำขอมลูความรูลง

เว็บไซตตามหัวขอความรู 

ทบทวนและ

ตรวจสอบความ

ถูกตอง แบงตาม

ประเภทของความรู

น้ันๆ 

จัดทำชองทาง

บนเว็บไซต 

และใชช่ือเมนู

ตามช่ือผลงาน 

สื่อสารแลกเปลี่ยน

ในเวทีการประชุม

ของหนวยงาน 

ติดตามการเรียนรู

ในเดือน ก.ค.66 

พ.ย.65 – 

 ก.ค.66 
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1. การบงชี้ความรู 

(Knowledge 

Identification) 

 
 

เราตองมีความรูเร่ืองอะไร 

เรามีความรูเร่ืองนั้นหรือยัง 

2. การสรางและ

แสวงหาความรู 

(Knowledge 

Creation and 

Acquisition) 
ความรูอยูที่ใครอยูใน

รูปแบบอะไร จะเอามาเก็บ

รวมกันไดอยางไร 

3.การจัดความรูใหเปน

ระบบ (Knowledge 

Organization) 

 

 
จะทำใหเขาใจงายและ

สมบูรณอยางไร 

 

4.การประมวลและ

กลั่นกรอง ความรู 

(Knowledge 

Codification and 

Refinement) 
จะแบงประเภทหวัขอ

อยางไร 

5.การเขาถึง

ความรู 

(Knowledge 

Access) 

 
เรานำความรูมาใช

งานไดงายหรือไม 

6. การแบงปน

แลกเปลี่ยน

ความรู 

(Knowledge 

Sharing) 
มีการแบงปนความรู

ใหกันหรือไม 

 

7.การเรียนรู 

(Learning) 

 
 

ความรูนั้นทำใหเกิด

ประโยชนกบัองคการ

หรือไม  ทำใหองคการ

ดีขึ้นหรือไม 

แผนการ

ดำเนินงาน 

6. ความรูเรื่องอาหาร 

- ยังไมมีความรู 

-ปรึกษาจาก

ผูชำนาญการดานอาหาร 

-ปรึกษาสำนัก

โภชนาการ 

จัดทำหนาเว็บไซต การ

ถอดบทเรียน กำหนดเมนู 

และนำขอมลูความรูลง

เว็บไซตตามหัวขอความรู 

ทบทวนและ

ตรวจสอบความ

ถูกตอง แบงตาม

ประเภทของความรู

น้ันๆ 

จัดทำชองทาง

บนเว็บไซต 

และใชช่ือเมนู

ตามช่ือผลงาน 

สื่อสารแลกเปลี่ยน

ในเวทีการประชุม

ของหนวยงาน 

ติดตามการเรียนรู

ในเดือน ก.ค.66 

พ.ย.65 –  

ก.ค.66 

7. ความรูเรื่องการเขียน

โครงการ 

- มีความรูแลว 

-ประสานขอตัวอยาง

จากกระทรวง สธ 

-ดูจากตัวอยางเดมิท่ีเคย

เขียนโครงการ 

จัดทำหนาเว็บไซต การ

ถอดบทเรียน กำหนดเมนู 

และนำขอมลูความรูลง

เว็บไซตตามหัวขอความรู 

ทบทวนและ

ตรวจสอบความ

ถูกตอง แบงตาม

ประเภทของความรู

น้ันๆ 

จัดทำชองทาง

บนเว็บไซต 

และใชช่ือเมนู

ตามช่ือผลงาน 

สื่อสารแลกเปลี่ยน

ในเวทีการประชุม

ของหนวยงาน 

ติดตามการเรียนรู

ในเดือน ก.ค.66 

พ.ย.65 –  

ก.ค.66 

8. ความรูเรื่องระเบียบ

การเบิกจาย การจัดซื้อ

จัดจาง การเขียน การ

เขียน TOR  

- ยังไมมีความรู 

ปรึกษา 

-เจาหนาท่ีการเงิน ศรป. 

-กองคลัง 

-กรมบัญชีกลาง 

จัดทำหนาเว็บไซต การ

ถอดบทเรียน กำหนดเมนู 

และนำขอมลูความรูลง

เว็บไซตตามหัวขอความรู 

ทบทวนและ

ตรวจสอบความ

ถูกตอง แบงตาม

ประเภทของความรู

น้ันๆ 

จัดทำชองทาง

บนเว็บไซต 

และใชช่ือเมนู

ตามช่ือผลงาน 

สื่อสารแลกเปลี่ยน

ในเวทีการประชุม

ของหนวยงาน 

ติดตามการเรียนรู

ในเดือน ก.ค.66 

พ.ย.65 –  

ก.ค.66 
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5. ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข 

 การถอดบทเรียนเปนความรู ที ่เขาใจยากโดยเฉพาะถอดบทเรียนจากตัวบุคคลTacit Knowledge  

ทำใหผูรับผิดชอบตองใชเวลารวบรวมขอมูลเพื่อศึกษาทำความเขาใจความรู และจัดหมวดหมู ซึ่งตองหาตัวอยาง

จากแหลงตางๆ เพ่ิมมากข้ึน  

6. ปจจัยความสำเร็จ 

 5.1 ผูบริหารใหการสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรูในหนวยงาน ใหคำปรึกษา และรวมแกไขปญหา 

 5.2 บุคลากรรวมแรงรวมใจและยินดีใหความรวมมือในการจัดการความรู 

 5.3 ศรป. มีเครือขายกัลยาณมิตรท่ีเขมแข็งและยินดีใหคำปรึกษาในเรื่องตางๆ  

 5.4 มีแหลงขอมูลความรูเรื่องการถอดบทเรียนเผยแพรบนเว็บไซตงายตอการสืบคน 

 

 

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

 

 

จัดทำสรุปโดย 

ทีมขับเคลื่อนการจัดการความรูและคกก.กพวศรป. 

วันท่ี 7 มีนาคม 2566 
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กิจกรรมดําเนินงาน แผน ผล บรรลุ

เปาหมาย

สถานะ

1.1 จางพนักงานขับรถยนตราชการ (คน) 11 5 0 ☹

1.2 จางเชาเครื่องถายเอกสาร, จางซอมแซมครุภัณฑ สํานักงาน, จางซอมอุปกรณคอมพิวเตอร 

และจางซอมยานพาหนะ(รวมพรบ.) (งาน)

12 5 0
☹

1.3 จัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใชดําเนินงานภายในหนวยงานและโครงการอบรม/ประชุมของ

หนวยงาน ( คาวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร,คาน้ําดื่ม, คาน้ํามันเชื้อเพลิง และคาจางถาย

เอกสาร (งาน)

12 5 0

☹

1.4 การพัฒนาบุคลากร การประชุม อบรม สัมมนา (คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

 และคาใชจายในการเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ของผูอํานวยการและเจาหนาที่

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ, คาลงทะเบียน และคาผานทางพิเศษ) (คน)

9 5 0

☹

2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับทักษะการใชภาษาอังกฤษในการทํางาน

ดานตางประเทศ (คน)

40 40 1
☻

2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรูดานพิธีการทูตและการรับรองแขกตางประเทศ (คน) 35 0
☹

3.1 พัฒนาระบบฐานขอมูลดานความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย (ระบบ) 0 ☹

3.2 ระบบฐานขอมูลคูมือการลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ประชุม สัมมนา และ

นําเสนอผลงาน วิชาการ ณ ตางประเทศ (ระบบ)

0
☹

4.1 ประชุมคณะกรรมการความรวมมือดานตางประเทศ (คน) 25 0 ☹

4.2 ประชุมการดําเนินงานศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (คน) 122 66 0 ☹

4.3 ประชุมเตรียมการสําหรับการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 76 (World Health 

Assembly) (คน)

20 0
☹

4.4 ประชุมคณะทํางานความรวมมือกลุมประเด็นสาธารณสุขอาเซียน (ระดับ Cluster) Cluster

 1: Promoting Healthy Lifestyle (คน)

30 30 1
☻

4.5 ประชุมเตรียมการสําหรับการประชุมความรวมมือไทย-ลาวดานสงเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดลอม (คน)

20 0
☹

5.1 ประชุมปฏิบัติการความรวมมือไทย-ลาวดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม (คน) 65 0 ☹

6.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานสูองคกรสมรรถสูงและมีธรรมาภิ

บาล

1 1 1
☻

6.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการดําเนินงานดานตางประเทศประจําปงบประมาณ

 พ.ศ.2567-2568 (แผน)

0
☹

6.3 จัดทําสรุปถอดบทเรียนภารกิจกรมอนามัยกับความสําเร็จในการจัดประชุมความรวมมือทาง

เศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟกดานสาธารณสุข(APEC Health Week) (เรื่อง)

0
☹

รวมผลการดําเนินงาน ทั้งหมด 402 157

จํานวนกิจกรรมการดําเนินงาน 13 8

แผน-ผลการดําเนินงาน ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจําเดือน กุมภาพันธ 2566

3
☹

หมายเหตุ : ตัวเลข แผน - ผล หมายถึง หนวยนับ เชน คน, ครั้ง, ระบบ, เรื่อง

เอกสารแนบ 3
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เอกสารแนบ 4 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อน ตัวชี้วัดที่ 4.19  

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศตามข้อตกลงระหว่างประเทศ ของกรมอนามัย 
มาตรการ/แนวทาง กิจกรรม ระยะเวลา เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1. สร้างเครือข่ายนักวิชาการที่ดูแลงานด้าน
ต่างประเทศของแตล่ะหน่วยงานให้เข้มแข็ง 

1.1จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและ
คณะทำงานการดำเนินงานความรว่มมือไทย-ลาว  
ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดล้อม 

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

2. สนับสนุนด้านภาษาอังกฤษแก่หน่วยงาน
ในการผลักดันประเด็นภายใต้ความร่วมมือ
ต่างๆ 

2.1 ให้คำแนะนำ ปรับแก้ไขไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ในเอกสารวิชาการ 

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

ครั้ง  
 

-รอบ 5 เดือนหลัง 2 
ครั้ง  

หลักฐานการส่งงานเช่น Line  E-mail หนังสือ ฯลฯ 
 ดำเนินการแล้ว รายงานเดือน ธ.ค.65 

Link  

3. พัฒนาบทบาท จากการทำหน้าที่เชิงรับ 
ให้พัฒนาเป็นผู้รเิริ่ม 

3.1 ร่วมประชุม ASEAN Health Cluster 1 ก.พ. 66 1 ครั้ง  ดำเนินการแล้ว  
- เมื่อวันท่ี 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ ์2566 
นายแพทย์สราวุฒิ บญุสุข รองอธิบตีกรมอนามัย้ ใน
ฐานะ Country Coordinator ของASEAN Health 
Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle เป็น
หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม ASEAN 
Health Cluster 1 ครั้งท่ี 7 ผ่านระบบการประชุม
ทางไกล ซึ่งการประชุมครั้งนี้จดัโดยประเทศเมียนมา
ในฐานะประธานของ ASEAN Health Cluster 1 
ร่วมกับประเทศสมาซิกทั้ง 10 ประเทศ สำนักงาน
เลขาธิการอาเซียน (ASEAN  Secretariat) และ
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https://cic-cooperation.anamai.moph.go.th/cooperation/file/093801.829-th-laos.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_19/4.19_Attachment%20for%20translation.pdf


มาตรการ/แนวทาง กิจกรรม ระยะเวลา เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
องค์กรระหว่างประเทศท่ีร่วมให้การสนับสนุนการ
ดำเนินงานของอาเซียน  Link 
 
- เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2566 เวลา 13.30 - 16.00 
น. จัดการประชุมเตรียมการสำหรบัการประชุม 
ASEAN Health Cluster 1 ครั้งท่ี 7 โดยมีนายแพทย์
สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัยในฐานะ 
Country Coordinator 'ซอง ASEAN Health 
Cluster 1 เป็นประธานการประชุม  
URL: https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-
anamai/212589  

 3.2 ประชุม SOMHD ครั้งท่ี 17  เม.ย. 66 1 ครั้ง ยังไม่ถึงกำหนด ดำเนินการ รอบ 5 เดือนหลัง 
 3.3 ประชุมเตรยีมการไทย-ลาว เม.ย. 66 1 ครั้ง ยังไม่ถึงกำหนด ดำเนินการ รอบ 5 เดือนหลัง 
 3.4 ประชุมความร่วมมือไทย-ลาว มิ.ย. 66 1 ครั้ง ยังไม่ถึงกำหนด ดำเนินการ รอบ 5 เดือนหลัง 
4. กำกับติดตามการขับเคลื่อนดำเนินงาน
พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ 

4.1 จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวช้ีวัด  พ.ย. 65 - ก.พ. 66 1 ฉบับ - เอกสารแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวช้ีวัด 
4.19 
 ดำเนินการแล้ว รายงานแล้วเมื่อเดือนพ.ย.65 
Link  

 4.2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในการ
ประชุมประจำเดือนของ ศรป. 

พ.ย.65 - ก.ค. 66 9 ครั้ง - รายงานความก้าวหน้าในการประชุมประจำเดือน
ของ ศรป. สำหรับ รอบ 5 เดือนแรก กำหนด
เป้าหมาย 4 ครั้ง 
 ดำเนินการแล้ว ครั้งท่ี 1 24 พ.ย.65 
 ดำเนินการแล้ว ครั้งท่ี 2 28 ธ.ค.65 
 ดำเนินการแล้ว ครั้งท่ี 3 23 ม.ค.66 
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https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/212764
https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/212589
https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/212589
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_19/4.19_Analysis_ASEAN_R1.pdf


มาตรการ/แนวทาง กิจกรรม ระยะเวลา เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

 ดำเนินการแล้ว ครั้งท่ี 4 28 ก.พ.66
Link

4.3 รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดฯ ในระบบ 
DOC ทุกเดือน 

พ.ย..65 - ก.ค. 66 9 ครั้ง - รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดฯ ในระบบ DOC
ทุกเดือน สำหรับ รอบ 5 เดือนแรก กำหนดเป้าหมาย
4 ครั้ง
 ดำเนินการแล้ว ครั้งท่ี 1
 ดำเนินการแล้ว ครั้งท่ี 2
 ดำเนินการแล้ว ครั้งท่ี 3
 ดำเนินการแล้ว ครั้งท่ี 4

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

ธ.ค.65 - ก.พ. 66 1 ชุด ร่าง Concept Note 
 ดำเนินการแล้ว
เอกสารร่างตามแนบจัดทำรา่ง Concept Note
ดูข้อมูลเพิ่มเตมิที่ตัวช้ีวัด4.19

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

• ดูข้อมูลได้ท่ี  Concept note

 ดำเนินการแล้ว รายงานวันท่ี 23 ม.ค.66
มีเอกสาร Concept Note ของเอกสาร
Minimum Standards and Guidelines
เรียบร้อยแล้ว
ดูข้อมูลได้ที่ Link

4.5 จัดทำร่างเอกสาร Joint Action Plan ไทย-
สปป.ลาว 

ธ.ค. 65 - ก.พ. 66 
มี.ค. - ก.ค. 66 

รอบ 5 เดือนแรก 1 ชุด 
รอบ 5 เดือนหลัง 1 ชุด 

รอบ 5 เดือนแรก 
ร่างเอกสาร Joint Action Plan 
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https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting66
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
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_19/4.19-Concept-Note-completed.pdf


มาตรการ/แนวทาง กิจกรรม ระยะเวลา เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
รวม 2 ชุด  ดำเนินการแล้ว รายงานแล้วเดือน ธ.ค. 65 

ร่างเอกสาร Joint Action Plan ไทย-สปป.ลาว  

• ดูข้อมูลได้ท่ี  Link  Link2 
 
 
จะดำเนินการรอบ 5 เดือนหลัง 
เอกสาร Joint Action Plan  
ชุดภาษาไทยและอังกฤษ   
ฉบับสมบรูณ์  

 4.6 จัดทำรายงาน ศรป. ภาพรวมความสำเร็จตาม
กลไกความร่วมมือในรอบ 5 เดือนแรก (special 
report) 

ก.พ. 66 1 ฉบับ  ดำเนินการจดัทำรายงาน ศรป. ภาพรวม
ความสำเร็จตามกลไกความร่วมมอืในรอบ 5 เดือนแรก 
(special report) เรียบร้อยแล้ว    
 
Link      

5.สนับสนุนการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
การเข้าถึงความรู้และเทคโนโลย ี

5.1 พัฒนาปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์รายการข้อมลู
ความร่วมมือให้เข้าถึงได้ง่าย 

ธ.ค.65 - ก.พ. 66 2 รายการ  ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์
รายการข้อมลูความร่วมมือใหเ้ข้าถึงได้ง่ายเรยีบร้อย
แล้ว 
1.รายการข้อมลูความร่วมมือทวิภาคีไทย-สปป.ลาว  
Link 
2รายการข้อมลูความร่วมมือระดับภูมิภาคอาเซียน   
Link 
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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_Special_Report_R1.pdf
https://cic-cooperation.anamai.moph.go.th/cooperation/th-laos.php
https://cic-cooperation.anamai.moph.go.th/cooperation/th-as.php
https://cic-cooperation.anamai.moph.go.th/cooperation/th-as.php


Special Report 
 จากการดำเนินงานตัวชี้วัด 4.19 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศตาม
ข้อตกลงระหว่างประเทศของกรมอนามัย ในรอบ 5 เดือนแรกนั้น ด้วยจุดมุ่งหมายในการผลักดันและสนับสนุนการ
ดำเนินงานตามข้อตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งศรป.ได้พิจารณาดำเนินการ 2 กรอบความร่วมมือ ได้แก่ ความร่วมมือ
ระดับทวิภาคีไทย-สปป.ลาว และความร่วมมือระดับภูมิภาคอาเซียน มาใช้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่างประเทศตามข้อตกลงระหว่างประเทศ เพราะทั้ง 2 กรอบ ถือเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศในที่มีผลต่อ
ทั้งความสัมพันธ์ในระดับภูมิภาค และแสดงถึงความเป็นผู้นำด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่ งแวดล้อมของกรม
อนามัย ในประเด็นที่หยิบยกมาจัดทำเป็นเอกสารคู่มือ แนวทางระดับภูมิภาค หรือผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าใน
ภูมิภาค ดังนี้ 

1. การพัฒนาความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลาว ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ความเป็นมา 
 จากสถานการณ์ปัจจุบันประเด็นปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนและระบบสุขภาพของโลก
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากปัญหาเดิมที่เกิดจากความด้อยพัฒนา เช่น การขาดสารอาหาร การขาดการ
สุขาภิบาลและสุขอนามัยที่ดี ปัญหาเรื่องอนามัยแม่และเด็ก โรคติดเชื้อต่างๆ ไปสู่ปัญหาสุขภาพในรูปแบบใหม่
ที่มีความซับซอ้น เช่น การระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ และโรคติดต่อจากสัตว์สู่มนุษย์ การดื้อยา
ปฏิชีวนะของเชื้อแบคทีเรียและไวรัส การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้าที่เป็นภัยต่อสุขภาพข้ามพรมแดนผ่าน
กลไกการค้าเสรีและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ส่งผลกระทบกับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศที่มี
พรมแดนติดต่อกัน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อันมีผลต่อสภาวะสุขภาพของประชาชนบริเวณชายแดน
ซึ่งปัญหาสุขภาพและภัยคุกคามความมั่นคงสุขภาพของมนุษย์เหล่านี้  ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาโดย
ประเทศหนึ่งๆ ตามลำพังได้ ที่ผ่านมา ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้เริ่มดำเนินการแผนความร่วมมือ
ระหว่างประเทศกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมจึงเป็นประเด็นสำคัญและเป็นหลักประกันสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยของประชาชนแต่ละ
ประเทศ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชายแดนที่ประชาชนต้องไปมาหาสู่กันอย่างไร้พรมแดน การดำเนินการนำร่องในปี 
๒๕๕6-2558 พบว่าภาคีเครือข่ายประเทศเพื ่อนบ้านให้ความสำคัญและตระหนัก ถึงปัญหา Border Health 
เช่นเดียวกัน  และต้องร่วมมือกันในหลายประเด็นหลัก จึงทำให้เกิดการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการดำเนินงาน 
ความร่วมมือทวิภาคีไทย - สปป. ลาว ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นความร่วมมือไทย 
- สปป. ลาว ระหว่างกรมอนามัยกับกรมอนามัยและส่งเสริมสุขภาพแห่ง สปป. ลาว (Department of 
Hygiene and Health Promotion) โดยมีประชุมทุกปี ซึ่งจะสลับกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อให้เกิดการ แลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ในการ
ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม อันจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาการ  ดำเนินงาน
ความร่วมมือของทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรมชัดเจน 
 การดำเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2562  ได้มีการจัดทำ Joint Action Plan ปี 2020 แต่เนื่องจากเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ทำให้การขับเคลื่อนแผนหยุดชะงัก ต่อมาในปี 2565 สถานการณ์การ
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ระบาดผ่อนคลาย ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ จึงได้ดำเนินการพัฒนาความร่วมมือและขับเคลื่อนอีกครั้ง
ดังนี้ 
 1. จัดทำคำสั ่งกรมอนามัย คำสั ่งที ่ 1056/2565 ลงวันที ่ 1 พฤศจิกายน 2565 เรื ่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารและคณะทำงานความร่วมมือไทย-ลาว ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
 2. ประชุมหารือกับ ดร.พอนทะวี โคดสีเมือง หัวหน้าพะแนก บอลิหานแผนกาน กรมอนามัย (Dr. 
Phonetavy Khotsimeung, Director of Administrative and Planning Division) เมื ่อว ันที ่ 2 มี.ค. 65 
เพ่ือชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนและ timeline  

3. ปรับปรุงเอกสาร ร่าง Joint Action Plan เพื่อเตรียมสำหรับการประชุม และกำหนดแผนการ
ทำงานต่อไป ดังนี้ 

   3.1 วันที่ 16 มีนาคม 2566 ประชุมคณะทำงานความร่วมมือไทย-ลาว ด้านส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม  

 3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือไทย-ลาว ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 25 - 27 เมษายน 2566) ณ จังหวัดนครพนม  

 3.3 ประชุมความร่วมมือไทย-ลาว ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเป็นการประชุมเพื่อให้การรับรอง Joint Action Plan กำหนดประชุมประมาณ
เดือนมิถุนายน/กรกฎาคม 2566 ณ สปป.ลาว 

 3.4 ทั้งสองฝ่ายเริ่มดำเนินการตามแผน Joint Action Plan ภายหลังการรับรองแผน 
 3.5 ติดตามกำกับการดำเนินงานขับเคลื่อนแผน ระยะ 6 เดือน/12 เดือน ตามกลไกที่กำหนด 

จากการพัฒนาความร่วมมือไทย-ลาว ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมา พบว่ามีข้อจำกัด
ปัญหาอุปสรรค และได้มีแนวทางแก้ไข ดังนี้ 

 
ข้อจำกัดปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1. เนื่องจากใช้การประชุมรูปแบบออนไลน์ในการ
ประสานงานระหว่างประเทศ จึงอาจมีข้อจำกัดเรื่อง
เทคโนโลยี สัญญาณขัดข้อง หรือไม่เสถียร 

1. ประชุมหารือเป็นระยะ และใช้ช ่องทางอื ่นที่
สามารถสื่อสารเพิ่มขึ้นได้เช่น การใช้ WhatsApp,  
E-mail 

2. ความเข้าใจ และการเชื่อมโยงความเป็นมาอาจมี
น้อย เนื่องจากเป็นผู้รับผิดชอบงานความร่วมมือฯ 
ใหม ่

2. ศึกษาทำความเข้าใจภาพรวมของความร่วมมือ
มากขึ ้น รวมถึงร่วมกันหารือภายในกลุ ่มงานเป็น
ระยะอย่างใกลชิด 
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2. การจัดทำเอกสาร Minimum Standards and Guidelines on Actions to Protect Children from
Harmful Impact of Marketing of Food and Non-Alcoholic Beverages in the ASEAN Region

ความเป็นมา 
ภาวะอ้วนในเด็กมีผลกระทบต่อเด็กทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงต่อ

ภาวะบกพร่องด้านสติปัญญา และการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ในอนาคต ซึ่งเป็นสาเหตสำคัญของการ
ตายก่อนวัยอันควรในปัจจุบัน จากรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 
64) ยังพบเด็กอายุ 6 - 14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 11.2 เด็กวัยรุ่น 15 - 18 ปี ร้อยละ 13.5
(เป้าหมายไม่เกิน ร้อยละ 10) ซึ่งภาวะอ้วนในเด็กยังเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย ซึ่งสหพันธ์โรค
อ้วนโลก (World Obesity Federation: WOF) คาดการณ์ภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20
ปี ในปี 2573 ของประเทศไทย สูงกว่า 30 % และ คาดการณ์ต้นทุนทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2573 สูงขึ้นถึง
ประมาณ 4 แสนล้านบาท (US$ 12.54 billion) สาเหตุสำคัญมาจากพฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่มีปริมาณไขมัน น้ำตาล โซเดียมมากเกินไป (HFSS: High fat, sugar, and/or salt) เช่น ขนม
ขบเค้ียว และเครื่องดื่มท่ีมีน้ำตาลเป็นส่วนผสม เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้ ภูมิภาคอาเซียนได้มีการยกประเด็นปัญหาด้านภาวะทุพโภชนาการอย่างต่อเนื่อง ผ่าน
ปฏิญญา ASEAN Leaders Declaration on Ending All Forms of Malnutrition ภายใต้ ASEAN Health 
Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle และได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านโภชนาการอาเซียนระหว่างปี 
2561 – 2573 เพื่อแก้ไขปัญหาด้านภาวะทุพโภชนาการในภูมิภาคอาเซียน และหนึ่งในกิจกรรมภายใต้
แผนปฏิบัติการด้านโภชนาการคือ การจัดทำเอกสารมาตรฐานและแนวทางขั้นต่ำของการดำเนินการเพ่ือ
ปกป้องเด็กจากผลกระทบที่เป็นอันตรายจากการตลาดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ในภูมิภาคอาเซยีน 
(Minimum Standards and Guidelines on Actions to Protect Children from Harmful Impact of 
Marketing of Food and Non-Alcoholic Beverages in the ASEAN  Region) ซึ่งประเทศไทย โดยสำนัก
โภชนาการ กรมอนามัย เป็นเจ้าภาพการดำเนินการดังกล่าว โดยมีศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศให้การ
สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดทำเอกสารดังกล่าว 

โดยการดำเนินการที่ผ่านมาในรอบปี 2565 - 2566 ได้แก ่
1. สำนักโภชนาการและศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ร่วมมือกับสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและ

UNICEF เพ่ือขอความสนับสนุนทางเทคนิคในการจัดทำเอกสาร
2. สำนักโภชนาการและศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับ UNICEF จัดทำ Concept Note ของ

กิจกรรมการจัดทำเอกสาร Minimum Standards and Guidelines on Actions to Protect
Children from Harmful Impact of Marketing of Food and Non-Alcoholic Beverages
in the ASEAN  Region

3. รายงานความคืบหน้าในการประชุม ASEAN Health Cluster 1 ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม –
2 กุมภาพันธ์ 2566

4. ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการร่างเอกสารให้แล้วเสร็จ และขอรับรองเอกสารจากอาเซียน

……………………………………………. 
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รายงานผลการติดตามกำกับตัวช้ีวัด 4.20 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศมีกิจกรรมตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพ่ือยกระดับ
ความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศ  
เพ่ือรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย ทั้งหมด 12 กิจกรรม ในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 มีการ
ดำเนินการทั้งหมด 2 กิจกรรม รายละเอียดการดำเนินการในเดือนนี้ปรากฏดังตาราง 

กิจกรรม หลักฐาน 

1. สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด รอบ 5 เดือน - รายงานสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด รอบ 5
เดือนแรก (Link)

2. รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตาม
คำรับรองฯ ประจำเดือน

- เอกสารฉบับนี้

จัดทำโดย 
นางสาวมนสินี น้ำจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 2566 

เอกสารแนบ 5
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รายงานสรุปผลการดำเนินงานตัวช้ีวัด 4.20 รอบ 5 เดือนแรก 
 

ตัวชี้วัดที่ 4.20 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถ
ดำเนินงานด้านต่างประเทศเพ่ือรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย ในรอบ 5 เดือนแรก เริ่มตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ประกอบด้วยรายละเอียดกิจกรรมที่
ดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ของตัวชี้วัด 
(Outcome)   
 
1. ผลการดำเนินงาน รอบ 5 เดือนแรก 

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (ศรป.) มีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด ทั้งหมด 12 กิจกรรม 
31 เป้าหมาย โดยในรอบ 5 เดือนแรก มีผลการดำเนินงาน ทั้งหมด 12 กิจกรรม 15 เป้าหมาย (เริ่มรายงานผล
ในระบบ DOC ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ผลการดำเนินงาน รอบ 5 เดือนแรก 

ที ่ กิจกรรม 
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา 

ผลการดำเนินการ หลักฐาน 

พ.
ย.

65
 

ธ.ค
.65

 

ม.
ค.

66
 

ก.
พ.

66
 

มี.
ค.

66
 

เม
.ย

.6
6 

พ.
ค.

66
 

มิ.
ย.

66
 

ก.
ค.

66
 

1 วิเคราะห์
สถานการณ์
ของตัวช้ีวัด 

2 ครั้ง  
 

    
 

    - ได้ดำเนินการเรียบร้อย
แล้วตามแผนของเดือน
พฤศจิกายน จำนวน 1 
ครั้ง เหลืออีก 1 ครั้ง 
ในเดือนมีนาคม  

- มีการวิเคราะห์
สถานการณ์ของตัวช้ีวัด 

- ตชว. 4.20(1): 
ผลการวิเคราะห์
สถานการณ์ของ

ตัวช้ีวัด (Link)  

2 กำหนด
มาตรการและ
ประเด็นความรู้
ที่ให้แก่
ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสยี เพื่อ
การขับเคลื่อน
การดำเนินงาน
ตัวช้ีวัด 

2 ครั้ง          - ได้ดำเนินการเรียบร้อย
แล้วตามแผนของเดือน
พฤศจิกายน จำนวน 1 
ครั้ง เหลืออีก 1 ครั้ง 
ในเดือนมีนาคม  

- มีการกำหนดมาตรการ
และประเด็นความรู้ที่
ให้แก่ผู้รับบริการ/ผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย เพื่อ
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตัวช้ีวัด 

- ตชว. 4.20(1): 
ผลการวิเคราะห์
สถานการณ์ของ

ตัวช้ีวัด (Link)  
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ที ่ กิจกรรม 
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา 

ผลการดำเนินการ หลักฐาน 

พ.
ย.

65
 

ธ.ค
.65

 

ม.
ค.

66
 

ก.
พ.

66
 

มี.
ค.

66
 

เม
.ย

.66
 

พ.
ค.

66
 

มิ.
ย.

66
 

ก.
ค.

66
 

3 จัดทำแผนการ
ขับเคลื่อน 
การดำเนินงาน
ตัวช้ีวัด 

2 ครั้ง          - ได้ดำเนินการเรียบร้อย
แล้วตามแผนของเดือน
พฤศจิกายน จำนวน 1 
ครั้ง เหลืออีก 1 ครั้ง 
ในเดือนมีนาคม  

- มีการจัดทำแผนการ
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตัวช้ีวัด 
และกำหนดระยะเวลา
การดำเนินงาน 

- ตชว. 4.20(1): 
ผลการวิเคราะห์
สถานการณ์ของ

ตัวช้ีวัด (Link)  

4 จัดทำมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน 
(SOP) ของ
ตัวช้ีวัด 

2 ครั้ง          - ได้ดำเนินการเรียบร้อย
แล้วตามแผนของเดือน
พฤศจิกายน จำนวน 1 
ครั้ง เหลืออีก 1 ครั้ง 
ในเดือนมีนาคม  

- มีการเขียนคูม่ือการ
ปฏิบัติงาน (SOP)         
การขับเคลื่อนตัวช้ีวัด 
4.20 เพื่อให้บุคลากร
ในหน่วยงานสามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได ้

- คู่มือการ
ปฏิบัติงานการ
ขับเคลื่อน
ตัวช้ีวัด 4.20 

(Link) 

5 เตรียมการจดั
ประชุม 
เชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาขีด
สมรรถนะด้าน
ต่างประเทศ 

2 ครั้ง          - ได้ดำเนินการเรียบร้อย
แล้วตามแผนของเดือน
พฤศจิกายน จำนวน 1 
ครั้ง เหลืออีก 1 ครั้ง 
ในเดือนเมษายน  

- มีการประชุมและ

เตรียมความพร้อม

สำหรับการจัดประชุม

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

การพัฒนาศักยภาพ

เพื่อยกระดับทักษะ

การใช้ภาษาอังกฤษ

- รายงานความ
คืบหน้าการ
เตรียมการจดั
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง 
การพัฒนา
ศักยภาพเพื่อ
ยกระดับทักษะ
การใช้
ภาษาอังกฤษ
สำหรับงานด้าน
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ที ่ กิจกรรม 
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา 

ผลการดำเนินการ หลักฐาน 

พ.
ย.

65
 

ธ.ค
.65

 

ม.
ค.

66
 

ก.
พ.

66
 

มี.
ค.

66
 

เม
.ย

.66
 

พ.
ค.

66
 

มิ.
ย.

66
 

ก.
ค.

66
 

สำหรับงานด้าน

ต่างประเทศ เพ่ือให้

การดำเนินงานเป็นไป

ด้วยความสะดวก 

เรียบร้อย และตาม

แผนที่กำหนดไว้ อีกทั้ง 

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน         

ทุกท่านได้ทราบ

สถานะของการทำงาน

ในแต่ละขั้นตอน 

ตา่งประเทศ 

(Link) 

6 รายงานการ
ติดตาม 
การดำเนินงาน
ตัวช้ีวัด 
ตามคำรับรองฯ 
ประจำเดือน 

9 ครั้ง          - ในรอบ 5 เดือนแรก 
ได้ดำเนินการเรียบร้อย
แล้วตามแผน จำนวน 
4 ครั้ง เหลืออีก 5 ครั้ง 
สำหรับรอบ 5 เดือน
หลัง 

- มีการตดิตามการ
ดำเนินงานตัวช้ีวัด 
1.39 ในแต่ละเดือน 
โดยได้รายงานผลการ
ดำเนินงานในท่ีประชุม
ประจำเดือนของ          
ศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ  

- รายงาน               
การประชมุ           
ศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (Link) 

o พ.ย. 65  
(Link) (Link) 

o ธ.ค. 65  
(Link) (Link) 

o ม.ค. 66  
(Link) (Link)  

o ก.พ. 66  
(Link) (Link) 

7 สร้างแบบ
ประเมินทักษะ 
(ความรู้และ
สังคม) 

2 ครั้ง 
(4 ชุด) 

 
2 
ชุด 

      
2 
ชุด 

  - ได้ดำเนินการเรียบร้อย
แล้วตามแผนของเดือน
พฤศจิกายน จำนวน 2 
ครั้ง (สร้างข้อสอบ 2 
ชุด) เหลืออีก 1 ครั้ง 
(2 ชุด) ในเดือน
พฤษภาคม 

- แบบประเมิน
ทักษะ (ความรู้) 
Pre-test และ 
Post-test 

o แบบวัดทักษะ
การเขียน 
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https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/66/CIC_Report5_2566.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_20/4_20_Feb66.pdf


ที ่ กิจกรรม 
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา 

ผลการดำเนินการ หลักฐาน 

พ.
ย.
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ค.

66
 

เม
.ย

.66
 

พ.
ค.
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ย.
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66
 

- มีการสร้างแบบการ
ประเมินทักษะ 
(ความรู้) จำนวน 2 ชุด 
ประกอบด้วยแบบวดั
ทักษะการเขียนก่อน
และหลังเรียน 

- Pre-test 
(Link) 

- Post-test 
(Link) 

8 สร้างแบบ
ประเมิน 
ความพึงพอใจ
ของการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาขีด
สมรรถนะด้าน
ต่างประเทศ 

2 ครั้ง          - ได้ดำเนินการเรียบร้อย
แล้วตามแผนของเดือน
พฤศจิกายน จำนวน 1 
ครั้ง เหลืออีก 1 ครั้ง 
ในเดือนพฤษภาคม 

- มีการสร้างแบบ
ประเมินความพึงพอใจ
ของการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาศักยภาพเพื่อ
ยกระดับทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษสำหรับ
งานด้านต่างประเทศ 
ซึ่งประกอบไปด้วย  
(1) ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
(2) ความพึงพอใจต่อ
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ 
(3) ความพึงพอใจต่อ
วิทยากร 

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
ของการประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพเพื่อ
ยกระดับทักษะ
การใช้
ภาษาอังกฤษ
สำหรับงานด้าน
ต่างประเทศ 

(Link) 
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ที ่ กิจกรรม 
เป้า 
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ระยะเวลา 

ผลการดำเนินการ หลักฐาน 
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9 จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ         
เพื่อพัฒนา  
ขีดสมรรถนะ
ด้านต่างประเทศ 

2 ครั้ง   - ได้ดำเนินการเรียบร้อย
แล้วตามแผนของเดือน
พฤศจิกายน จำนวน 1
ครั้ง เหลืออีก 1 ครั้ง
ในเดือนพฤษภาคม

- มีการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง
การพัฒนาศักยภาพ
เพื่อยกระดับทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ
สำหรับงานด้าน
ต่างประเทศ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566
ระหว่างวันท่ี 30
พฤศจิกายน - 2
ธันวาคม 2565 ณ
โรงแรมเซ็นทรา บาย
เซ็นทารา ชะอำบีช รี
สอร์ท หัวหิน จังหวัด
เพชรบุรี

- ภาพข่าวกิจกรรม
การประชุมฯ

(Link)

10 รวบรวมผล
ประเมินทักษะ 
(ความรู้และ
สังคม) 

2 ครั้ง   - ได้ดำเนินการเรียบร้อย
แล้วตามแผนของเดือน
ธันวาคม จำนวน 1
ครั้ง เหลืออีก 1 ครั้ง
ในเดือนมิถุนายน

- มีการรวบรวมผล

ประเมินทักษะ

(ความรู้) จากแบบวัด

ทักษะการเขียนก่อน

และหลังเรียน

- ผลคะแนน Pre-

test และ Post-

test ของข้อสอบ

วัดทักษะการเขียน

(Link)

66

https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/211998
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


ที ่ กิจกรรม 
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา 

ผลการดำเนินการ หลักฐาน 

พ.
ย.

65
 

ธ.ค
.65

 

ม.
ค.

66
 

ก.
พ.

66
 

มี.
ค.

66
 

เม
.ย

.66
 

พ.
ค.

66
 

มิ.
ย.

66
 

ก.
ค.

66
 

11 จัดทำรายงาน
สรุปผล 
การจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาขีด
สมรรถนะด้าน
ต่างประเทศ 

2 ครั้ง          - ได้ดำเนินการเรียบร้อย
แล้วตามแผนของเดือน
มกราคม จำนวน 1 
ครั้ง เหลืออีก 1 ครั้ง 
ในเดือนกรกฎาคม 

- มีการเขียนรายงาน
สรุปผลการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การพัฒนาศักยภาพ
เพื่อยกระดับทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ
สำหรับงานด้าน
ต่างประเทศ โดยสรุป
ภาพรวมของการจดั
ประชุมฯ ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการประชุมฯ              
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วิทยากร และ
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

- รายงานสรุปผล
การจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพเพื่อ
ยกระดับทักษะ
การใช้
ภาษาอังกฤษ
สำหรับงานด้าน
ต่างประเทศ 
(Link) 

12 สรุปผลการ
ดำเนินงาน
ตัวช้ีวัด รอบ 5 
เดือน 

2 ครั้ง          - ได้ดำเนินการเรียบร้อย
แล้วตามแผนของเดือน
กุมภาพันธ์ จำนวน 1 
ครั้ง เหลืออีก 1 ครั้ง 
ในเดือนกรกฎาคม 

- รายงานสรุปผล
การดำเนินงาน
ตัวช้ีวัด รอบ 5 
เดือนแรก 
(เอกสารฉบับน้ี) 

รวม (กิจกรรม) 9 2 2 2 5 2 4 2 3 หมายเหตุ: รวมทั้งหมด 12 กิจกรรม 31 เป้าหมาย 

ผลการดำเนินการ (กิจกรรม) 9 2 2 2 - - - - - หมายเหตุ: ดำเนินการได้ตามแผน 
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2. ผลผลิต (Output) 
ผลผลิตสำหรับตัวชี้วัดที่ 4.20 ในรอบ 5 เดือนแรก ได้แก่ (1) การจัดอบรมพัฒนาขีดสมรรถนะ          

ด้านต่างประเทศ จำนวน 1 กิจกรรมโครงการ (2) จำนวนผู้ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศของ
บุคลากรกรมอนามัย จำนวน 40 คน และ (3) แบบประเมินทักษะด้านความรู้  

2.1 การจัดการอบรม  
 วันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 ศรป. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา

ศักยภาพเพ่ือยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ชะอำบีช รีสอร์ท หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสร้างและเตรียมความพร้อม
บุคลากรในสาขาต่าง ๆ ของงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ก้าวสู่เวทีการประชุมระดับ
นานาชาติและระดับโลกได้อย่างมืออาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศของประเทศไทย โดยครั ้งนี ้เน้นการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ได้แก่ การถอดความ 
(Paraphrasing) การย่อความ (Summarizing) การเขียนบทนำ (Writing the introduction) การบรรยาย
ขั้นตอนการวิจัย (Detailing the research methods) การเขียนรายงานผลการวิจัย (Describing the findings) 
และการอภิปรายผลการวิจัย (Discussing the findings) และได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ดร. รนนท์ รุ่งนภาเวทย์ 
จากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน จาก 14 หน่วยงาน ได้แก่          
กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย กลุ ่มตรวจสอบภายใน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ               
สำนักโภชนาการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ สถาบันพัฒนา
สุขภาวะเขตเมือง ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ศูนย์อนามัยที ่ 7 
ขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช และศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา (รูปที่ 1) 

 จากแบบสอบถามและแบบประเมินความพึงพอใจ ก่อนการเข้าร่วมประชุม ผู้ตอบแบบสอบถาม        
ส่วนใหญ่ตอบว่าตนเองมีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับน้อยถึงน้อยมาก (เฉลี่ยร้อยละ 35.20) และ
ภายหลังการเข้าร่วมประชุม มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป (เฉลี่ยร้อยละ 67.20)  
โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากตนเองมีพื้นฐานมาน้อยทำให้เรียนไม่ทันอาจารย์ สำหรับการนำไปต่อยอด สามารถ
นำทักษะความรู้ที่ได้จากการประชุมฯ ไปใช้ในการปฏิบัติจริงได้ในระดับปานกลางขึ้นไป (เฉลี่ยร้อยละ 75.20) 
ความพึงพอใจต่อวิทยากรในภาพรวม ได้ร้อยละ 94.40 โดยประเด็นที่ผู ้เข้าร่วมประชุมพึงพอใจมากที่สุด          
คือ เทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ (ร้อยละ 96.80) และความพึงพอใจต่อการจัดการประชุมฯ 
ในภาพรวม ได้ร้อยละ 90.40 ทั ้งนี ้ สามารถดูรายละเอียดอื ่นๆ ได้ที ่ รายงานสรุปผลจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื ่อง การพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Link) 
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รูปที่ 1 ภาพข่าวกิจกรรมการจัดประชุมฯ 
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2.2 จำนวนผู้ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศของบุคลากรกรมอนามัย 
กลุ่มเป้าหมายของการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับทักษะ

การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
ผู้เข้าร่วมการประชุม วิทยากร และคณะทำงาน รวมเป็นจำนวน 40 คน รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมฯ 
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 ู นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ชำนาญการ 
สำนักโภชนาการ ผู้เข้าอบรม 

7 นางสาวกุลธิดา รักกลัด นักโภชนาการปฏิบัติการ สำนักโภชนาการ ผู้เข้าอบรม 
8 นางสาวกรกมล ปรปักษ์ขาม นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักส่งเสรมิสุขภาพ ผู้เข้าอบรม 
9 นางสาวพรเพชร ศักดิ์ศิริชัยศิลป์ นักวิชาการสาธารณสุข 

ชำนาญการพิเศษ 
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ผู้เข้าอบรม 

10 นางสาวปาริชาติ สร้อยสูงเนิน นักวิชาการสาธารณสุข 
ชำนาญการ 

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ผู้เข้าอบรม 

11 นางสาวฐานิฉัตร เขยีวเกษม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักอนามัยผู้สูงอาย ุ ผู้เข้าอบรม 
12 นางสาวปริมสุดา อุประรตัน ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักอนามัยผู้สูงอาย ุ ผู้เข้าอบรม 
13 นางสาวกชนันท์ นาครัตน ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ผู้เข้าอบรม 
14 นางสาวทัศนา ฤทธิกุล ทันตแพทย์ชำนาญการ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่าง

ประเทศ 
ผู้เข้าอบรม 

15 นางสาวนวรัตน์ วินิจจะกูล ทันตแพทย์ชำนาญการ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศ 

ผู้เข้าอบรม 

16 นางสาวอภิชญา กิติวรรณ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค ์ ผู้เข้าอบรม 
17 นายชาตรี สดีาคำ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค ์ ผู้เข้าอบรม 
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 ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

พิเศษ 
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธาน ี ผู้เข้าอบรม 

22 นางสาวรัชดาพร จันทบตุร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธาน ี ผู้เข้าอบรม 

70



ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน หมายเหตุ 

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 นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

พิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการ 
กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข 
กรมอนามัย 

กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข 
กรมอนามัย 

ผู้เข้าอบรม/ 
ผู้สังเกตการณ์  

27 นางชนารัตน์ ไวยคณ ี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ผู้เข้าอบรม/
ตรวจพบเชื้อ 
COVID-19 
ก่อนวันจัด
อบรม 

28 นางจิตติมา รอดสวาสดิ ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ     คณะทำงาน 
29 นางจารุมน บุญสิงห ์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

พิเศษ 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ     คณะทำงาน 

30 นางสาวปิ่นอนงค ์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     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงาน 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ     คณะทำงาน 

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 
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2.3 แบบประเมินทักษะด้านความรู้  
 ในรอบ 5 เดือนแรก เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับ

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการวัดทักษะ
ความรู้ โดยใช้แบบวัดทักษะการเขียนก่อนและหลังเรียน (รูปที่ 2 และ 3) 

 
รูปที่ 2 ตัวอย่างแบบวัดทักษะการเขียนก่อนเรียน 
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รูปที่ 3 ตัวอย่างแบบวัดทักษะการเขียนหลังเรียน 

3. ผลลัพธ์ของตัวช้ีวัด (Outcome)
ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดที่ 4.20 ในรอบ 5 เดือนแรก ได้แก่ (1) ผลประเมินทักษะด้านความรู้ของบุคลากร

กรมอนามัย และ (2) สรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านต่างประเทศของบุคลากร
กรมอนามัย รอบ 5 เดือนแรก       

3.1 ผลประเมินทักษะด้านความรู้ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

สำหรับงานด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 
2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ชะอำบีช รีสอร์ท หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี  มีผลคะแนนการประเมิน
ความรู้ก่อนและหลังอบรม และคะแนน Pre-test และ Post-test รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 1 ผลคะแนนการประเมินความรู้ก่อนและหลังอบรม และคะแนน Pre-test และ Post-test 

คนที ่
ความรู้ที่ม ี
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 - 
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ก่อนวิทยากรเริ่มการบรรยาย ผู้เข้าประชุมประเมินตนเองเกี ่ยวกับความรู้ เรื ่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 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.50 ทั้งนี้ ในภาพรวมจากผู้เข้าประชุมทั้งหมด ร้อยละ 95.83 มีความรู้

เรื่องที่อบรมเพิ่มขึ้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที่ 12 ประเมินตนเองแล้วพบว่ามีส่วนต่างของผลคะแนนมาก

ที่สุด (19 คะแนน) และผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที่ 4 มีส่วนต่างของคะแนนติดลบ (-2 คะแนน) เนื่องจากมี

พ้ืนฐานมาน้อยทำให้เรียนไม่ทันอาจารย์ สำหรับผลคะแนน Pre-test และ Post-test ผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที่ 

20 มีผลต่างของคะแนนมากที่สุด (6 คะแนน) และผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที่ 4, 10, 14 และ 18 ไม่มีผลต่างของ

คะแนน (0 คะแนน) ทั้งนี ้ในภาพรวมจากผู้เข้าประชุมทั้งหมด ร้อยละ 88.33 มีผลคะแนนเพิ่มขึ้น โดยคะแนน

ทั้ง 2 ส่วนมีผลลัพธ์ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 

3.2 สรุปบทเรียนในรอบ 5 เดือนแรก และข้อเสนอแนะสำหรับรอบ 5 เดือนหลัง 
  ตัวชี้วัดที่ 4.20 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้
สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศเพื่อรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย ศรป. มีกิจกรรมตาม
แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด ทั้งหมด 12 กิจกรรม 31 เป้าหมาย โดยรอบ 5 เดือนแรก มี ผล        
การดำเนินงาน ทั้งหมด 12 กิจกรรม 15 เป้าหมาย ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกกิจกรรม ตลอดจนผลผลิต
และผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตรงตามเป้าหมายที่กำหนดและตามสัดส่วนระยะเวลา ได้แก่ มีการจัดกิจกรรมโครงการ 
1 กิจกรรม ผู้เข้าร่วม 40 คน และมีแบบประเมินความรู้ อีกทั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 95.83 ประเมินตนเองว่า
มีความรู้เรื ่องที่เรียนเพิ่มขึ้น และร้อยละ 88.33 มีผลคะแนน Post-test เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย         
ทีก่ำหนดไว้ คือ ร้อยละ 70 ขึ้นไป  

 การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 4.20 ที่สำคัญในรอบ 5 เดือนแรก คือ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื ่อง การพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ  โดยการจัด
ประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการลุล่วงไปด้วยดี มีการทบทวนก่อนปฏิบัติงาน (Before Action Review: BAR) 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ทราบสถานะของการทำงานในแต่ละขั้นตอน ตลอดจนได้รับความร่วมมือจาก
บุคลากรในหน่วยงานเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังเป็นข้อจำกัด
และข้อห่วงกังวล โดย ศรป. ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนส่งผลตรวจคัดกรอกเชื้อโควิด-19 ก่อนและ
หลังเข้าร่วมประชุม และพบผู้เข้าร่วมประชุม 1 คน ตรวจพบเชื่อโควิด-19 ก่อนวันเดินทางทำให้ไม่สามารถ 
เข้าร่วมได้ จึงได้หาผู้เข้าร่วมรายใหม่มาทดแทนรายที่มาไม่ได้ แต่ไม่มีท่านใดสามารถมาแทนได้เนื่องจาก      
ทั้งหน่วยงานพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากและผู้ที่ไม่ติดเชื้อก็ไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด  
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 ทัง้นี้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเพ่ือยกระดับทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศครั้งต่อไป ได้แก่ แนะนำให้ผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมข้อมูลมาสำหรับ
ประกอบการเรียน ควรระบุให้ผู้ร่วมประชุมคนเดิมมาประชุมเพื่อต่อยอด เน้นกิจกรรม workshop เพื่อฝึก
ทักษะการเขียนให้มากขึ้น และมีกิจกรรมแทรกระหว่างหัวข้อเพ่ือทำให้การเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียนสนุก
มากยิ่งขึ ้น และสถานที่จัดประชุมค่อนข้างไกลทำให้เสียเวลาในการเดินทาง หากเป็นไปได้อยากให้จัดใน
กรุงเทพจะสะดวกมากกว่า 
  สำหรับรอบ 5 เดือนหลัง การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 4.20 ที่สำคัญ คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนาความรู้ด้านพิธีการทูตและการรับรองแขกต่างประเทศ ซึ่งได้มีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายและ
สถานที่ดำเนินโครงการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนจะนำข้อเสนอแนะจากรอบ 5 เดือนแรก    
มาปรับใช้และพัฒนาสำหรับการจัดประชุมในรอบ 5 เดือนหลังต่อไป 
  

อ้างอิง 
1. คู่มือการปฏิบตัิงานการขับเคลื่อนตัวช้ีวัด 4.20 (Link) 
2. ตชว. 4.20(1): ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวช้ีวัด (Link) 
3. แบบประเมินทักษะ (ความรู้) Pre-test และ Post-test แบบวัดทักษะการเขียน Pre-test (Link) 
4. แบบประเมินทักษะ (ความรู้) Pre-test และ Post-test แบบวัดทักษะการเขียน Post-test (Link) 
5. ผลคะแนน Pre-test และ Post-test ของข้อสอบวัดทักษะการเขียน (Link) 

6. ภาพข่าวกิจกรรมการประชุมฯ (Link) 
7. รายงานการประชุมศูนยค์วามร่วมมือระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Link) 

8. รายงานความคืบหน้าการเตรยีมการจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษสำหรับงานดา้นต่างประเทศ (Link) 
9. รายงานผลการดำเนินงาน เดือน พ.ย. 65 (Link) (Link) 
10. รายงานผลการดำเนินงาน เดือน ธ.ค. 65 (Link) (Link) 
11. รายงานผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค. 66 (Link) (Link)  
12. รายงานผลการดำเนินงาน เดือน ก.พ. 66 (Link) (Link) 
13. รายงานสรุปผลการจดัประชุมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง การพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับ

งานด้านต่างประเทศ (Link) 

 
 

สรุปโดย 
นางสาวมนสินี น้ำจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.พ. 2566 
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https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_20/SOP%204.20.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_20/%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%A7.%204.20%20(1).pdf
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1-9B3B4ZKM5mbW1A_YIF3YGYvaAgtDBQDN3fLJRiOrqk/edit
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1sNul1IzV4Y75fP4nUMGLq-YxO6vgL_pVUh4VPWEuGEI/edit
https://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
https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/211998
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cicmeeting66
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_20/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%20%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%A7%204.20.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/66/CIC_Report2_2566.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_20/4_20_Sep65.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/66/CIC_Report3_2566.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_20/4_20_Dec65.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/66/CIC_Report4_2566.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_20/4_20_Jan66.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/66/CIC_Report5_2566.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_20/4_20_Feb66.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_20/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%20Eng%202565%20Complete.pdf


สรุปและวิเคราะหผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) ของการดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 4.21 ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย 

สรุปผลผลิต (Output) เปรียบเทียบกับแผนขับเคล่ือนการดำเนินงานตัวช้ีวัดท่ี 4.21 รอบ 5 เดือนแรก 

ในรอบ 5 เดือนแรก ศูนยความรวมมือระหวางประเทศไดดำเนินกิจกรรมตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดท่ี 4.21 ดังนี้ 

ลำดับ

ท่ี 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ 

เปาหมาย 

รอบ 5 เดือนแรก 

ผลผลิต 

รอบ 5 เดือนแรก 
หลักฐานประกอบ 

1 รวบรวมขอมูลเก่ียวกับงานดานตางประเทศ 

ขอมูลการลาศึกษา ฝกอบรมปฏิบัติการวิจัย ดู

งานประชุม สัมมนา และนำเสนอผลการ

วิชาการ ณ ตางประเทศของกรมอนามัย นำมา

วิเคราะหเพ่ือกำหนดมาตรการและวางแผน

ขับเคลื่อน 

ต.ค. - พ.ย. 65 1 ครั้ง 1 ครั้ง รายงานสรุปผลการวิเคราะหขอมูลความรูเพ่ือกำหนด

ประเด็นความรู มาตรการ และแผนขับเคลื่อน 

(รายละเอียดตามตัวชี้วัดท่ี 4.21) 

2 รวบรวมขอตกลง เอกสารกรอบความรวมมือ

ระหวางประเทศ ขอมูลการลาศึกษา ฝกอบรม

ปฏิบัติการวิจัย ดูงานประชุม สัมมนา และ

นำเสนอผลการวิชาการ ณ ตางประเทศ จาก

หนวยงานตางๆ 

ธ.ค. 65 - ม.ค. 66 1 ครั้ง 1 ครั้ง - ไดจ ัดทำหนังส ือขอความอนุเคราะหข อมูลกรอบ

ความรวมมือระหวางประเทศจากหนวยงานตางๆ

เมื ่อวันที ่ 9 ม.ค. 2566 เพื ่อนำขอมูลมาปรับปรุง

ในฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศใหมีความ

เปนปจจุบัน มีความครอบคลุม และสามารถสนับสนุน

การใหบริการขอมูลไดอยางครบถวน รายละเอียดตาม

เอกสารแนบ https://moph.cc/tFO492-xe

- หลักฐานที ่หนวยงานตางๆ สงขอมูลความรวมมือ

ระหวางประเทศเพ่ิมเติม รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 6
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ลำดับ

ท่ี 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ 

เปาหมาย 

รอบ 5 เดือนแรก 

ผลผลิต 

รอบ 5 เดือนแรก 
หลักฐานประกอบ 

https://moph.cc/bZX-nsKTw  

- ศูนยความรวมมือระหวางประเทศดำเนินการวิเคราะห

ขอมูล ตรวจสอบความถูกตอง และจัดทำขอมูลความ

รวมมือระหวางประเทศท่ีไดรับความอนุเคราะหจาก

หนวยงานตางๆ เพ่ือนำเขาสูระบบฐานขอมูล 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

https://moph.cc/AD3a7K03g   

3 รายงานการติดตามความคืบหนาการ

ดำเนินงานตัวชี้วัดในท่ีประชุมประจำเดือนของ

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

พ.ย. 65 – ก.ค. 66 4 ครั้ง 4 ครั้ง - ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดไดรายงานความคืบหนาการ

ดำเนินงานตัวชี้วัด 4.21 ในท่ีประชุมประจำเดือนของ

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครบท้ัง 4 ครั้ง 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

  พ.ย. 65 https://moph.cc/cic_report2_66 

  ธ.ค. 65 https://moph.cc/cic_report3_66 

  ม.ค. 66 https://moph.cc/cic_report4_66 

  ก.พ.66 https://moph.cc/cic_report5_66 

4 สรุปและวิเคราะหผลผลิต (output) และ

ผลลัพธ (outcome) ของการดำเนินงานตัวชี้วัด

ทุก 5 เดือน 

ก.พ., ก.ค. 66 1 ครั้ง 1 ครั้ง ไดดำเนินการสรุปและวิเคราะหผลผลิต (output) และ

ผลลัพธ (outcome) ของการดำเนินงานตัวชี้วัด 4.21 

รอบ 5 เดือนแรกแลว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

https://moph.cc/421R1 
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1. ผลผลิต (Output) ของการดำเนินงานตัวช้ีวัดท่ี 4.21 

การดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด 4.21 ในรอบ 5 เดือนแรก มุงเนนการใหความสำคัญกับการจัดเตรียมขอมูลดานงานตางประเทศใหพรอมสำหรับนำเขาระบบฐานขอมูล 

โดยมีกระบวนการดำเนินงานที่สำคัญคือ การสำรวจและทบทวน (take stock) ขอมูลความรวมมือระหวางประเทศที่ศูนยความรวมมือระหวางประเทศมีอยู จากนั้นจึงทำการขอ

ความอนุเคราะหหนวยงานตางๆ พิจารณาและตรวจสอบชุดขอมูลที่มีอยูวาถูกตอง ครบถวนหรือไม พรอมทั้งใหหนวยงานสงขอมูลความรวมมือระหวางประเทศที่หนวยงานไดไป

ดำเนินการเพ่ิมเติมและศูนยความรวมมือระหวางประเทศยังไมมีขอมูลมากอน เพ่ือใหแนใจวาขอมูลท่ีนำเขาสูระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศมีความถูกตอง ครบถวน 

เปนปจจุบัน จากนั้นจึงปรับปรุงฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศที่จัดเก็บขอมูลไดถูกตอง ครบถวน ทันสมัย สามารถประมวลผลและนำเสนอขอมูลไดอยางรวดเร็ว 

สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ตลอดจนเปนศูนยกลางขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัยท่ีจะชวยสนับสนุนการดำเนินงาน การใหบริการงานดานตางประเทศได

อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง ศูนยความรวมมือระหวางประเทศจะเนนการพัฒนาระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ สื่อสารและ 

ประชาสัมพันธวิธีการเขาถึงและใชงานระบบฐานขอมูลผานทางชองทางตางๆ พรอมทั้งรวบรวม กำกับ ติดตามขอมูลความรวมมือระหวางประเทศและรายงานผลการไปศึกษา 

ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ ตางประเทศ จากหนวยงานตางๆ ตอไป 

จากตารางสามารถสรุปไดวาศูนยความรวมมือระหวางประเทศดำเนินการกิจกรรมขับเคลื่อนตัวชี้วัด 4.21 ไดครบถวนตามเปาหมาย ในรอบ 5 เดือนแรก จากการรวบรวม

ขอมูลจากหนวยงานท่ีดำเนินงานดานตางประเทศ และมีจำนวนผลผลิตครบตามท่ีกำหนดในแผนการขับเคล่ือนฯ ไดแก 

1.1 ขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ ครบท้ัง 3 ระดับ 

• ระดับโลก จำนวน 5 รายการ 

ความรวมมือระหวางประเทศดานสาธารณสุขระดับโลก กรมอนามัย 

ลำดับ

ท่ี 
เร่ือง หนวยงานภาคี วัตถุประสงค บทบาทของกรมอนามัย หมายเหตุ 

1 แผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยกับองคการอนามัยโลก (Thailand-WHO Country Cooperation Strategy (CCS)) ค.ศ. 2022 - 2026 

1.1 โครงการพัฒนามาตรการทางกฎหมายการ

ควบคุมการตลาดอาหารและเครื ่องดื ่มที ่สงผล

กระทบตอสุขภาพเด็ก (อาหารที่มีปริมาณไขมัน 

น้ำตาล โซเดียมสูง) 

WHO Country 

Cooperation 

Strategies: CCS 

NCDs 

เพ ื ่อสนับสนุนการพัฒนารางกฎหมายการ

ควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่สงผล

กระทบตอสุขภาพเด็ก (อาหารท่ีมีปริมาณไขมัน 

น้ำตาล โซเดียมสูง) 

กรมอนามัย โดยสำนักโภชนาการ เปนหนวยงานหลัก

ในการพัฒนามาตรการทางกฎหมายควบคุมการตลาด

อาหารและเครื่องดื่มที่สงผลกระทบตอสุขภาพเด็ก 

(อาหารที่มีปริมาณไขมัน น้ำตาล โซเดียมสูง) รวมกับ

ภาคีเครือขาย เพื่อสรางสิ่งแวดลอมที่เอื ้อตอการมี

สุขภาพดีของเด็ก 

เพ่ิมเตมิ

ขอมูลโดย 

สภ. 

มกราคม 

2566 
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ความรวมมือระหวางประเทศดานสาธารณสุขระดับโลก กรมอนามัย 

ลำดับ

ท่ี 
เร่ือง หนวยงานภาคี วัตถุประสงค บทบาทของกรมอนามัย หมายเหตุ 

2 แผนงานความรวมมือระหวาง UNICEF กับประเทศไทย (UNICEF’s Country Programme Document: UNICEF CPD) ค.ศ. 2022 - 2026 

2.1 โครงการผลของมาตรฐานการเพิ่มน้ำหนักขณะ

ตั้งครรภชุดใหมในหญิงไทยตอผลลัพธการตั้งครรภ 

UNICEF เพื ่อศึกษาผลของมาตรฐานการเพิ่มน้ำหนักขณะ

ตั ้งครรภชุดใหมในหญิงไทยตอผลลัพธของการ

ตั้งครรภ 

กรมอนามัย โดยสำนักโภชนาการ ศึกษาการเพ่ิม

น้ำหนักขณะตั้งครรภของมาตรฐานหญิงไทยชุดใหม

แยกตามภาวะโภชนาการ กอนตั้งครรภตอ

ภาวะแทรกซอนระหวางการตั้งครรภ การคลอดกอน

กำหนด และน้ำหนักแรกเกิดของทารกและจดัทำ

มาตรฐานการเพ่ิมน้ำหนักขณะตั้งครรภชุดใหมใน

หญิงไทย 

เพ่ิมเตมิ

ขอมูลโดย 

สภ. 

มกราคม 

2566 

3 โครงการ Thailand – UNICEF Programme of Cooperation 2022 – 2026 แผนงาน Early Childhood Development (ระยะป 2022 – 2023) 

3.1 โครงการพัฒนาขอแนะนำการบริโภคอาหารเพ่ือ

ส ุ ขภาพท ี ่ ด ี  (Food Based Dietary Guidelines : 

FBDGs) สำหรับหญิงตั ้งครรภ หญิงใหนมบุตรและ

เด็กอายุ 0 - 5 ป 

UNICEF พัฒนาสื่อขอแนะนำการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ

ที ่ดี (Food Based Dietary Guidelines : FBDGs) 

สำหรับหญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตรและเดก็อายุ 

0 - 5 ป 

กรมอนามัย โดยสำนักโภชนาการ เปนหนวยงานหลัก

ในการพัฒนาขอแนะนำการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพท่ี

ดี (Food Based Dietary Guidelines : FBDGs) สำหรบั

หญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตรและเดก็อายุ 0 - 5 ป 

เพ่ิมเตมิ

ขอมูลโดย 

สภ. 

มกราคม 

2566 

4 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ (COP) ภายใต

กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) 

UNEP เพ่ือใหรัฐภาคียกระดับการดำเนินงานดานการ

ลดกาซเรือนกระจก การปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสนับสนุน

ทางการเงินและเทคโนโลยีจากประเทศพัฒนา

แลว ตามหลักการความรับผิดชอบรวมในระดับ

ท่ีแตกตาง (Common but Differentiated 

Responsibilities) และเปนไปตาม

ความสามารถและสภาพเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ 

กรมอนามัย รวมเปนคณะผูแทนไทย ในการสนับสนุน

ขอมูลและใหขอคิดเห็นดานสาธารณสุขและ

ผลกระทบตอสุขภาพจากการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ และรับทราบนโยบายและทิศทางการ

ดำเนินงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ี

เก่ียวของท้ังในระดับโลก และท่ีเก่ียวของดาน

สาธารณสุข 

 

เพ่ิมเตมิ

ขอมูลโดย 

กอง ป. 

มกราคม 

2566 
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ความรวมมือระหวางประเทศดานสาธารณสุขระดับโลก กรมอนามัย 

ลำดับ

ท่ี 
เร่ือง หนวยงานภาคี วัตถุประสงค บทบาทของกรมอนามัย หมายเหตุ 

5 โครงการเรงรัดการดำเนินงานลดการใชอะมัลกัม

ทางทันตกรรม และเสริมสรางขีดความสามารถ

ของประเทศในการจัดการสิ่งแวดลอมภายใต

อนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอท (Accelerating 

implementation of dental amalgam 

provisions and strengthen country 

capacities in the environmental sound 

management of associated wastes under 

the Minamata Convention) 

WHO 

UNEP 

เพ่ือเสรมิสรางขีดความสามารถของประเทศใน

การลดการใชวัสดุอุดฟนอะมัลกัม และการ

จัดการสารปรอทและของเสียอันตรายจาก

ปรอททางทันตกรรมในรูปแบบท่ีวัดผลได เกิด

ความเทาเทียม ยั่งยืน และเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

กรมอนาม ัย โดยสำน ักท ันตสาธารณส ุข เปน

หนวยงานหลักในการดำเนินโครงการ กิจกรรมสำคัญ

ประกอบดวย กำหนดนโยบายลดการใชวัสดุอุดฟนอะ

มัลกัมในหญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร และเด็กอายุ

ต่ำกวา 15 ป พัฒนาแนวปฏิบัติการใชวัสดุทางเลือก

ทดแทนการใชวัสดุอะมัลกัมสำหรับบูรณะฟน และ

การจัดการขยะอะมัลกัมที ่ถ ูกตองและปลอดภัย 

พัฒนาหลักสูตรการใชวัสดุทางเลือกทดแทนการใช

ว ัสด ุอะม ัลก ัมในการบ ูรณะฟนร วมก ับองค กร

การศ ึกษา  ข ั บ เคล ื ่ อนการ ใช  ว ั ส ด ุ ทา ง เ ล ื อก

ทดแทนอะมัลกัมในสถานบริการทันตกรรมภาครัฐ

และเอกชน พัฒนากลไกและกระบวนการจัดการ

ขยะอะมัลกัมที ่ถูกตองและปลอดภัยรวมกับภาคี

เครือขายท่ีเก่ียวของ 

เพ่ิมเตมิ

ขอมูลโดย 

สทต. 

มกราคม 

2566 
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• ระดับภูมิภาค Asean และเอเชียกรอบอ่ืนๆ จำนวน 6 รายการ 

ความรวมมือระหวางประเทศดานสาธารณสุขระดับภูมิภาค ASEAN และเอเชียกรอบอ่ืนๆ กรมอนามัย 

ลำดับ

ที่ 
เร่ือง 

กรอบความ

รวมมือ 
วัตถุประสงค บทบาทของกรมอนามัย หมายเหตุ 

1 การดำเนินงานภายใต 

ASEAN Health Cluster 1: 

Promoting Healthy 

Lifestyle 

ASEAN  เพื ่อกำหนดนโยบายระดับภูมิภาค มาตรฐานรวม 

รวมถึงกิจกรรมเพื ่อสงเสริมสุขภาพประชากรใน

ภูมิภาคอาเซียน โดยเนนการปองกันและควบคุมโรค

ไมติดตอ (NCDs) เชน การรณรงคใหประชาชนงดสูบ

บุหรี่ งดบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล รวมถึงการ

สงเสริมโภชนาการและกิจกรรมทางกายทีเ่หมาะสม 

กรมอนามยัเปนผูประสานงานหลกัฝายไทย (National 

Coordinator) ของ ASEAN Cluster 1 มีบทบาทใน

การประสานกับกรมตางๆ เพื่อติดตามการดำเนินงาน

ภายใตกรอบ ASEAN Cluster 1 ของประเทศไทย 

ทั้งนี้ ประเด็นสุขภาพ (Health Priority) ที่กรม

อนามัยเปนหนวยดำเนนิงานหลกัภายใต ASEAN 

Cluster 1 ไดแก  

(1) Prevention and control of 

noncommunicable diseases (สำนักสงเสริม

สุขภาพ สำนักทันตสาธารณสุข สำนักโภชนาการ) 

(2) Health Priority 6: Promotion of healthy 

and active ageing (สำนักอนามัยผูสงูอายุ) 

(3) Health Priority 7: Promotion of good 

nutrition and healthy diet (สำนักโภชนาการ, 

สำนักสงเสริมสุขภาพ) 

แกไขลาสดุโดย 

ศรป. มกราคม 

2566 

2 การดำเนินงานภายใต ASEAN 

Health Cluster 2: Responding 

to All Hazards and Emerging 

Threats 

ASEAN เพื่อกำหนดนโยบายระดับภูมิภาค มาตรฐานรวม รวมถึง

กิจกรรมเพื่อตอบสนองตอภัยทุกชนิดและความเสี่ยงอุบัติ

ใหม เชน โรคติดตอ การตอบโตเชื้อดื้อยา อนามัยสิ่งแวดลอม

และการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ และการจัดการภัย

พิบัต ิ

ประเด็นสุขภาพ (Health Priority) ท่ีกรมอนามัยเปน

หนวยดำเนินงานหลักภายใต ASEAN Cluster 2 คือ Health 

Priority 12: Environmental Health, Health Impact 

Assessment (HIA) and Health Impact of Climate 

Change (สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม กองประเมินผล

กระทบตอสุขภาพ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ) 

แกไขลาสุดโดย

สำนัก ว. และกอง 

ป. มกราคม 2566 

82



ความรวมมือระหวางประเทศดานสาธารณสุขระดับภูมิภาค ASEAN และเอเชียกรอบอ่ืนๆ กรมอนามัย 

ลำดับ

ที่ 
เร่ือง 

กรอบความ

รวมมือ 
วัตถุประสงค บทบาทของกรมอนามัย หมายเหตุ 

3 การดำเนินงานภายใต 

ASEAN Health Cluster 3: 

Strengthening Health 

System and Access to 

Care 

ASEAN เพื ่อกำหนดนโยบายระดับภูม ิภาค มาตรฐานรวม 

รวมถึงกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงของ

ระบบสุขภาพและการเขาถึงบริการ เชน การเขาถึง

หล ักประกันสุขภาพถวนหนา การด ูแลสุขภาพ

ประชากรขามชาต ิ

ประเด็นสุขภาพ (Health Priority) ที่กรมอนามัยเปน

หนวยดำเนนิงานหลักภายใต ASEAN Cluster 3 คือ 

Health Priority 15: Reproductive, Maternal, 

Neonatal, and Child Health (สำนักสงเสริม

สุขภาพ, สำนักอนามัยการเจริญพันธุ) 

แกไขลาสุดโดย 

ศรป. มกราคม 

2566 

4 การดำเนินงานภายใต 

ASEAN Health Cluster 4: 

Ensuring Food Safety 

ASEAN เพื่อกำหนดนโยบายระดับภูมิภาค มาตรฐานรวม 

รวมถึงกิจกรรมดานอาหารปลอดภัย 

ประเด็นสุขภาพ (Health Priority) ที่กรมอนามัยเปน

หนวยดำเนินงานหลักภายใต ASEAN Cluster 4 คือ 

Health Priority 21: Food Safety (สำนักสุขาภิบาล

อาหารและน้ำ) 

แกไขลาสุดโดย 

ศรป. มกราคม 

2566 

5 การดำเนินงานความรวมมือ

ดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม 

ภายใตกรอบความรวมมือระดับ

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (The 

Asia Pacific Regional 

Forum on Health and 

Environment) 

APRFHE เพื ่อรวมกำหนดนโยบาย และกรอบความรวมมือดาน

สิ่งแวดลอมและสุขภาพระหวาง 2 กระทรวง คือ กระทรวง

สาธารณสุข และกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

ในการจัดการปญหาสุขภาพและสิ่งแวดลอมระดับประเทศ 

และ     ระดับภูม ิภาคเอเชียแปซิฟก และขับเคลื ่อน       

การดำเนินงานในประเด็นที่เกี ่ยวของภายใตกรอบความ

รวมมือดังกลาว  

กรมอนามัยมีบทบาทสำคัญ ดังน้ี 

1. เปนผู ประสานงานหลักดานสุขภาพของประเทศไทย 

( National Focal Point on Health) ใ น ก า ร

ประสานงานระดับภูมิภาค และประสานหนวยงานท่ี

เกี่ยวของภายในประเทศ เพื่อขับเคลื่อน และติดตาม  

การดำเนินงานภายใตกรอบความรวมมือ APRFHE  

2. เปนประธานคณะทำงานวิชาการดานการประเมินผล

กระทบตอสุขภาพ (Chair of Thematic Working Group 

on Health Impact Assessment) 

3. ขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับประเทศในประเด็นท่ี

กำหนด ในระดับภูมิภาค ภายใตกรอบความรวมมือฯ  

เพิ่มเติมขอมูล

โดยสำนัก ว. ณ 

วันท่ี 12 ม.ค. 66 

6 เปนสมาชิกในการประชุม

ผูนำบุคลากรดานทนัต

สาธารณสุขแหงเอเชีย  

Asian Chief 

Dental 

Officer 

การประชุมของผูนำบุคลากรดานทันตสาธารณสุข 

(Chief Dental Officer) และผูแทนศูนยความรวมมอื

ขององค การอนาม ัยโลก (WHO Collaborating 

ใหขอคิดเห็น สนับสนุนขอมูลทางวิชาการเกี่ยวกับ

นโยบาย แลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานดานสงเสริม

ส ุขภาพช องปากในประเทศไทย แบ งป นข อมูล

เพิ่มเติมขอมูล

โดยสำนัก สทต. 

ม.ค. 66 
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ความรวมมือระหวางประเทศดานสาธารณสุขระดับภูมิภาค ASEAN และเอเชียกรอบอ่ืนๆ กรมอนามัย 

ลำดับ

ที่ 
เร่ือง 

กรอบความ

รวมมือ 
วัตถุประสงค บทบาทของกรมอนามัย หมายเหตุ 

(Asian Chief Dental 

Officers’ Meeting : 

ACDOM) 

 

Center: WHO CC) ในภูมิภาคเอเช ียและแปซิฟก 

รวมกับผูแทนองคการอนามัยโลก โดยมีวัตถุประสงค

เพื ่อ 1.หารือประเด็นปญหาและความทาทายใน

ระบบการดูแลสุขภาพชองปาก 2.เสริมสรางเครือขาย

ดานทันตสาธารณสุข 3.พัฒนาความรู และความ

เชี่ยวชาญบุคลากรดานทันตสาธารณสุข 4.แบงปน

แนวทางปฏิบ ัติ กลย ุทธ และนโยบายด านทันต

สาธารณสุข 5.สงเสริมการวิจัยดานทันตสาธารณสุข 

และ 6.สนับสน ุนงานด านท ันตสาธารณสุขของ

องคการอนามัยโลก (World Health Organization: 

WHO) 

เก่ียวกับแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ และเปนเลขานุการของ

การประชุม 
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• ระดับทวิภาคี จำนวน 3 รายการ 

ขอตกลง/พันธสญัญาระหวางประเทศดานสาธารณสุขระดับทวิภาคี กรมอนามัย 

ลำดับ

ที่ 
ชื่อความรวมมือ ประเทศภาคี ลงนาม ณ วันที่ วัตถุประสงค บทบาทของกรมอนามัย หมายเหตุ 

1 โครงการสนบัสนนุการจัดทำ

แผนการปรับตัวตอผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในมิติการจัดการความเสี่ยง” 

(Risk-based National 

Adaptation Plan Project; Risk-

NAP) 

สหพันธ

สาธารณรัฐ

เยอรมน ี

เร่ิมดำเนนิโครงการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 

เพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรดานสาธารณสุข 

ศึกษาแนวทางการประเมนิความ

เสี่ยงตอสุขภาพจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Climate related health risk 

quantification) รวมถึงจัดทำ

แนวทางการบูรณาการแผนงาน

สาธารณสุขระดับชาติและระดบั

จังหวัด 

 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน

สาธารณสุข เพื่อเสริมสรางความ

เขมแข็งและเตรียมความพรอมใน

การรับมือตอความเสี่ยงดาน

สุขภาพจากการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ใหสอดคลองกับการ

ขับเคลื่อนแผนการปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดาน

สาธารณสุขของประเทศไทยได

อยางมีประสทิธิภาพ 

- สำรวจ รวบรวม วิเคราะหขอมูล

ความเสีย่งสุขภาพจากการ

เปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อ

จัดทำแนวทางและนโยบายการบูร

ณาการการจัดการความเสี่ยงสุขภาพ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Health Adaptation to Climate 

Change) เขาสูแผนงานสาธารณสุข

ในระดับตางๆ 

 

แกไขลาสุดโดย 

กอง ป. มกราคม 

2566 
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ขอตกลง/พันธสญัญาระหวางประเทศดานสาธารณสุขระดับทวิภาคี กรมอนามัย 

ลำดับ

ที่ 
ชื่อความรวมมือ ประเทศภาคี ลงนาม ณ วันที่ วัตถุประสงค บทบาทของกรมอนามัย หมายเหตุ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:  

กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 

2 โครงการ Building project 

pipeline capacities: 

Development of  

GCF concept notes in the 

transport and health sectors 

in Thailand เปนโครงการ

สนับสนนุการจัดทำขอเสนอ

โครงการตอกองทุนภูมิอากาศสี

เขียว สาขาสาธารณสุขและ

คมนาคม สนับสนุนความรวมมอื

โดยสำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม และ GIZ 

สหพันธ

สาธารณรัฐ

เยอรมนี 

เร่ิมดำเนนิโครงการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2566 

เพื่อรวมกันจัดทำขอเสนอโครงการ

ตอกองทุนภูมิอากาศสีเขียว เพื่อ

ยกระดับการปรับตวัจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

บูรณาการทั้งในสาขาสาธารณสขุ

และคมนาคม 

- สนับสนนุการดำเนนิงาน ขอมูล

วิชาการ แผน นโยบายตางๆ ที่

เก่ียวของกับการปรับตัวฯ  

- เปนผูประสานงานหลักใน

กระทรวงสาธารณสุข 

 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:  

กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 

เพิ่มเติมขอมูลโดย 

กอง ป. มกราคม 

2566 

3 Agreement of Dental 

Student/Staff Exchange 

Program 

Malaysia  

(Faculty of 

Dentistry, 

University of 

Malaya) 

28 ตุลาคม 2565 1. เพื่อเสริมสรางความรวมมือ 

พัฒนาทักษะ และเพิ่มพูน

ประสบการณในงานดานทนัต

สาธารณสุขสำหรับทนัตบุคลากร 

รวมทั้งแลกเปลี่ยนขอมูลในการ

กรมอนามัยเปนองคกรหลักของ

ประเทศในการอภิบาลระบบ

สงเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดลอม เพื่อประชาชนสุขภาพดี 

โดยทำหนาทีส่ังเคราะห ใชความรู

และดูภาพรวม เพื่อกำหนดนโยบาย

เพิ่มเติมขอมูลโดย

ศูนยทันต

สาธารณสุข

ระหวางประเทศ 

มกราคม 2566 

86



ขอตกลง/พันธสญัญาระหวางประเทศดานสาธารณสุขระดับทวิภาคี กรมอนามัย 

ลำดับ

ที่ 
ชื่อความรวมมือ ประเทศภาคี ลงนาม ณ วันที่ วัตถุประสงค บทบาทของกรมอนามัย หมายเหตุ 

บริหารจัดการเชิงนโยบาย

สาธารณสุขระดับประเทศ   

2. เพื่อเผยแพรงานวิจัยและ

นวัตกรรมดานทนัตสาธารณสุข  

3. เพื่อรักษาความรวมมือระหวาง

ประเทศ และการติดตอสื่อสารที่

ตอเนื่องระหวางหนวยงานและ

ประเทศคูรวมมือ  

และออกแบบระบบสงเสริมสุขภาพ

และอนามัยสิ่งแวดลอม โดยการ

ประสานงาน สรางความรวมมือ 

และกำกับดูแล เพื่อใหเกิดความ

รับผิดชอบตอการดำเนินงาน 

ศูนยทันตสาธารณสุขระหวาง

ประเทศ เปนองคกรวิชาการดาน

ทันตสาธารณสุข ที่ดำเนนิการ

เก่ียวกับงานวิจัย นวัตกรรม รวมถึง

การดำเนินงานแกไขปญหาดาน

สาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยง และกลุม

ประชากรเสี่ยง ที่เกิดผลกระทบตอ

อนามัยชองปากและสุขภาพ 

  

หนวยงานรับผิดชอบหลัก: 

ศูนยทันตสาธารณสุขระหวาง

ประเทศ  
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1.2 รายงานผลการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงานประชุมและสัมมนา ณ ตางประเทศ/ในประเทศ 

หรือผานระบบออนไลนของขาราชการ กรมอนามัย ประจำปงบประมาณ 2566 

ลำดับ รายการ ระยะเวลาเดินทาง 

1 ประชุม Capacity Building and Knowledge Exchange on WASH, 

Climate Resilience and Environmental Sustainability in 

Healthcare Facilities 

10 – 13 ต.ค. 2565 

2 การประชุมThe Regional Multiple Micronutrient 

Supplementation Meeting 

11 - 13 ต.ค. 2565 

3 การประชุมASEAN Nutrition Surveillance System Beta 

Consultation Meeting and End User Training 

12 - 14 ต.ค. 2565 

4 การประชุมวิชาการความรอบรูดานสุขภาพนานาชาติ ครั้งท่ี 8 25 – 30  ต.ค. 2565 

5 The 2nd Global Summit of IAPD:Care Pathways for Caries 

Management in Children: Global Initiative และนำเสนอผลงาน

ดวยโปสเตอรในหัวขอเรื่อง “Evaluation of Oral Health Promoting 

School Program in Thailand” 

9 - 15 พ.ย. 2565 

6 โครงการเสริมสรางความรูเพ่ือนำเยาวชน การอบรมในหลักสูตรการ

บริหารจัดการและการดำเนินงานสาธารณสุข( Health Operation and 

Management Course) 

13 พ.ย. - 2 ธ.ค. 

2565 

7 การอบรมหลักสูตร Digital transformation in Public Healthcare 14 - 18 พ.ย. 2565 

8 การประชุมเพ่ือพัฒนาความรวมมือระหวางไทย-สาธารณรัฐเกาหล ี 23 - 28 ม.ค. 2566 

ในรอบ 5 เดือนแรกมีจำนวนผู เข ารับบริการจำนวน 8 รายการ มีจำนวนผู เดินทางทั ้งหมด 31 ราย  

โดยประเภทการประชุมมีจำนวนมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 75 และเขาฝกอบรมคิดเปนรอยละ 25 ซ่ึงผูรับบริการดังกลาว

มีการสงรายงานผลการเดินทางไปประชุมและอบรม ครบทุกรายการคิดเปนรอยละ 100 

จากขอมูลขางตนกลุมยุทธศาสตรและประสานความรวมมือไดดำเนินการบันทึกขอมูลเขาสูระบบฐานขอมูล

ความรวมมือระหวางประเทศและฐานขอมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงานประชุมและสัมมนา 

ณ ตางประเทศของขาราชการ กรมอนามัย เรียบรอยแลว โดยสามารถเขาถึงไดผานทางเว็บไซต 

http://cicdata.anamai.moph.go.th/?report 
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2. ผลลัพธ (Outcome) ของการดำเนินงานตัวช้ีวัดท่ี 4.21  

การดำเนินงานกิจกรรมตามแผนขับเคลื ่อนการดำเนินงานตัวชี ้ว ัด 4.21 ระดับความสำเร็จในการจัดทำ

ฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย ในรอบ 5 เดือนแรก เปนไปตามแผนขับเคลื่อนที่วางไว และมี
ผลลัพธตรงเปาหมายเปนสัดสวนตามระยะเวลา คือ มี ฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ และ ฐานขอมูล
รายงานผลการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงานประชุมและสัมมนา ณ ตางประเทศของขาราชการ กรม

อนามัย ท่ีมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน มีความครอบคลุม และสามารถสนับสนุนการใหบริการขอมูลไดอยาง
ครบถวน สามารถเข าถ ึงได ผ านทางเว ็บไซต https://cic-cooperation.anamai.moph.go.th/cooperation  และ 
https://cicdata.anamai.moph.go.th 

 
ระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ 

 

 ฐานขอมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวจิัย ดูงานประชุม

และสัมมนา ณ ตางประเทศของขาราชการ กรมอนามัย 
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กิจกรรม Lively Workplace, Lovely CIC “ที่ทำงานมีชีวิตชีวา ศรป.นารัก”

คะแนน  5 ส ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศเดือน กุมภาพันธ 2565 

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

อำนวยการ 21 23 21 22 รวมผล

คะแนนสะสม

ทั้ง 6 เดือน

ประกาศผล 

วิเทศฯ 23 22 20 24

ยุทธฯ 22 24 19 23

เอกสารแนบ 7
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• แนวทางขบัเคลือ่นการดาํเนนิงานเป็นองคก์รคณุธรรมตนัแบบของหนว่ยงาน
ในสงักดักระทรวงสาธารณสขุประจําปีงบประมาณ พ ศ. 2566

• จดัทาํแผนปฏบิตัริาชการดา้นการสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรม กระทรวง
สาธารณสขุ ระยะที ่6 (พ.ศ. 2566 - 2570)

กระทรวงสาธารณสขุ

เป้าหมาย : “คนไทย มพีฤตกิรรมทีส่ะทอ้นการมคีณุธรรมเพิม่ข ึน้ 
มุง่สูส่งัคมคณุธรรมทีค่นไทยอยูร่ว่มกนัดว้ยความสมานฉนัท ์
ภายใตห้ลกัธรรม ทางศาสนา หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
วถิวีฒันธรรมไทยทีด่งีาม และประเทศไทยปลอดทจุรติและ
ประพฤตมิชิอบ”

คณะกรรมการสง่เสรมิ
คณุธรรมแหง่ชาติ

กรมอนามยั หนว่ยงาน
แนวทาง ขอ้ 3.4 ดาํเนนิการประเมนิพฤตกิรรมที่
เปลีย่นแปลงไปในทศิทางทีด่ขี ึน้ตามคณุธรรม
เป้าหมาย 5 ประการ พอเพยีง วนิยั สจุรติ จติอาสา 
กตญั�ู

เอกสารแนบ 8
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สรปุประเด็นจากขอ้มลู

1. ขอ้คาํถามมที ัง้หมด 15 ขอ้

2. ผลประเมนิระดบัพฤตกิรรมเชงิจรยิธรรมของ ศรป.  เป็นพฤตกิรรมเชงิ +

3. 9 ขอ้ = พฤตกิรรม “เป็นประจาํ” 4 ขอ้ = พฤตกิรรม  “ไมเ่คย”

2 ขอ้ = พฤตกิรรม “สว่นใหญ”่  

4. จากขอ้มลู ศรป. มพีฤตกิรรม ทีส่อดคลอ้งกบัประเด็นคณุธรรม 5 ประการ คอื

พอเพยีง  = “เป็นประจาํ”

วนิยั = “เป็นประจาํ”

สจุรติ = “สว่นใหญ”่

จติอาสา = “เป็นประจาํ”

กตญั�ู = “เป็นประจาํ”
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ไมเ่คย ส่วนนอ้ย ส่วนใหญ่ ประจํา รวม
ระดบั

พฤตกิรรม
ประเด็น

คณุธรรม

1. ฉนัใชจ้่ายตามความจําเป็น โดยไม่ตอ้งยมืเงนิผูอ้ ืน่ 1 0 2 10 13 ประจํา 1 พอเพยีง

2. ฉนัปฏบิตัตินโดยยดึถอืกฎกตกิาท ีไ่ดร้่วมกนักาํหนดไว ้
อย่างเคร่งครดัไมว่า่จะเกดิอะไรขึน้ก็ตาม 0 0 2 11 13 ประจํา 2 วนิยั

3. ฉนัไมช่่วยเหลอืผูอ้ ืน่ เพราะทาํใหเ้สยีเวลาในการทาํงาน 13 0 0 0 13 ประจํา 3 จติอาสา

4. เม ือ่มโีอกาสไดท้าํความด ีแมไ้มม่ใีครเห็น แตฉ่นัจะทาํ 
เพือ่ใหต้นเองรูส้กึภูมใิจ 0 0 4 9 13 ประจํา 4 กตญั�ู

5. ฉนัอาสาเขา้ร่วมกจิกรรม เม ือ่มกีารประชาสมัพนัธ์
ขออาสาสมคัร เป็นตวัแทนของหนว่ยงาน 0 3 5 5 13 ประจํา 5 จติอาสา

6. ฉนัตดัสนิใจเรือ่งตา่ง ๆ โดยใชอ้ารมณ์ความรูส้กึมากกวา่เหตผุล 7 6 0 0 13 ประจํา 6 พอเพยีง

7. ฉนัไมท่าํสิง่ท ีข่ดัแยง้กบัขอ้ตกลงของสงัคม ไมว่า่จะมใีครรบัรูห้รอืไมก่็ตาม 0 0 5 8 13 ประจํา 7 วนิยั

8. ฉนัยอมเสยีผลประโยชนต์นเอง ดกีวา่ตอ้งเอาเปรยีบผูอ้ ืน่ 0 1 5 7 13 ประจํา 8 สจุรติ

9. เม ือ่ฉนัไดร้บัความช่วยเหลอื ฉนัจะแสดงความขอบคณุ 0 0 0 13 13 ประจํา 9 กตญั�ู

10. ฉนัปฏบิตักิบัทกุคนเทา่เทยีมกนั ไมเ่ลอืกทีร่กัมกัท ีช่งั 0 0 1 12 13 ประจํา 10 สจุรติ

11. ฉนัใหค้าํปรกึษาแกผู่อ้ ืน่ท ีม่าขอความช่วยเหลอื
เทา่ท ีฉ่นัสามารถช่วยเหลอืได ้ 0 0 0 13 13 ประจํา 11 จติอาสา

12. เม ือ่อยู่ในสถานการณ์ท ีแ่ย่ ฉนัสามารถควบคมุอารมณ์
และการกระทาํไดโ้ดยไมส่่งผลกระทบตอ่ผูอ้ ืน่ 0 0 6 7 13 ประจํา 12 วนิยั

13. ฉนัยอมเป็นหนีเ้พือ่ซือ้สิง่ของราคาแพง หากสิง่น ัน้ทาํใหฉ้นั
มภีาพลกัษณ์ทีด่ขีึน้ 9 4 0 0 13 ประจํา 13 พอเพยีง

14. เม ือ่จําเป็นตอ้งจ่ายเงนิสํารองไปกอ่น 
ฉนัมกัเบกิเกนิความเป็นจรงิ เพราะฉนัมคีา่ใชจ้่ายส่วนเกนิอ ืน่ ๆ อกี 11 1 0 1 13 ส่วนใหญ่ 14 สจุรติ

15. ฉนัประพฤตตินเป็นแบบอย่างท ีด่ ีเพือ่ส่งตอ่ความดใีหผู้อ้ ืน่ตอ่ไป 0 0 3 10 13 ประจํา 15 กตญั�ู

ประจํา

ประจํา

ไมเ่คย

ประจํา

สว่นใหญ่

ไมเ่คย

ประจํา

สว่นใหญ่

ประจํา

ประจํา

ประจํา

ประจํา

ไมเ่คย

ไมเ่คย

ประจํา
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ประเด็นขอ้สงัเกต

 ขอ้ 1 ฉนัใชจ้า่ยตามความจําเป็น
โดยไมต่อ้งยมืเงนิผูอ้ ืน่

มคีาํตอบ “ไมเ่คย” แสดงวา่หมายถงึ  อาจจะใชจ้า่ยตามความ
จําเป็น โดยตอ้งยมืเงนิผูอ้ ืน่  

 ขอ้ 5. ฉนัอาสาเขา้รว่มกจิกรรม เมือ่
มกีารประชาสมัพนัธข์ออาสาสมคัร
เป็นตวัแทนของหนว่ยงาน

มคีาํตอบ “สว่นนอ้ย” แสดงวา่หมายถงึ สว่นนอ้ยทีอ่าสาเป็น
ตวัแทน

 ขอ้ 8. ฉนัยอมเสยีผลประโยชน์
ตนเองดกีวา่ตอ้งเอาเปรยีบผูอ้ ืน่

มคีาํตอบ “สว่นนอ้ย” และ “สว่นใหญ”่ แสดงวา่หมายถงึ สว่นนอ้ย
ทีย่อมเสยีผลประโยชนต์นเอง

 14. เมือ่จําเป็นตอ้งจา่ยเงนิสาํรองไป
กอ่น ฉนัมกัเบกิเกนิความเป็นจรงิ
เพราะฉนัมคีา่ใชจ้า่ยสว่นเกนิอืน่ ๆ อกี

ยงัมคีาํตอบ “ประจํา” 1 คะแนน แสดงวา่หมายถงึ ยงัมกีาร
เบกิเกนิความเป็นจรงิ (สจุรติ) ** ขอ้น ี�ไมค่วรมคีนตอบ 
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 มผีูต้อบแบบประเมนิ ตรงกนั 100% ในขอ้ 3 ขอ้ 9 ขอ้ 11 (จติอาสา กตญั�)ู

ขอ้ 3. ฉนัไมช่ว่ยเหลอืผูอ้ ืน่
เพราะทาํใหเ้สยีเวลาในการทาํงาน

คาํตอบ “ไมเ่คย” แสดงวา่หมายถงึ ชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่โดยไมก่ลวัเสยีเวลางาน

ขอ้ 9. เมือ่ฉนัไดร้บัความ
ชว่ยเหลอื ฉนัจะแสดงความ
ขอบคณุ

คาํตอบ “ประจํา” แสดงวา่หมายถงึ ขอบคณุทกุคร ัง้ทีไ่ดร้บัความชว่ยเหลอื

ขอ้ 11. ฉนัใหค้าํปรกึษาแกผู่อ้ ืน่
ทีม่าขอความชว่ยเหลอืเทา่ทีฉ่นั
สามารถชว่ยเหลอืได้

คาํตอบ “ประจํา” แสดงวา่หมายถงึ ใหค้าํปรกึษาแกผู่อ้ ืน่อยา่งเต็มที่
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กิจกรรม ยกระดับจิตใจ 

เดือน กุมภาพันธ 2566 

ก่อนเริ่มการประชมุ ทีมชมรมจรยิธรรม ไดด้าํเนินกิจกรรม ยกระดบัจิตใจ โดยใหท้กุคนไดห้ลบัตา 

กาํหนดลมหายใจเขา้ออก ฝึกทาํสมาธิ กอ่นเริ่มการทาํงาน ตามนโยบายของผอ.ศรป. ในการทาํกิจกรรมดงักล่าวทกุครัง้

ก่อนการประชมุหน่วยงานประจาํเดือน 

เอกสารแนบ 9
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