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             หลักเกณฑและแนวทางการสมัคร
รางวัลบริการภาครัฐ ประจำป พ.ศ. 2564 

 
แบบฟอรมสมัครประเภทนวัตกรรมการบริการ 

 

ช่ือผลงาน :   ระบบฐานขอมูลติดตามรายงานผลการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนาหรือปฏิบัติ 

งานวิจัย ณ ตางประเทศของเจาหนาท่ีกรมอนามัย  

ช่ือสวนราชการ : กรมอนามัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบผลงาน : ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

ช่ือผูประสานงาน น.ส.ปนอนงค เครือซา ตำแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

สำนัก/กอง ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ เบอรโทรศัพท 02 590 4618 

เบอรโทรศัพทมือถือ 096 852 6258 เบอรโทรสาร 02 590 4288  

โปรดกรอกรายละเอียดเก่ียวกับผลงานท่ีขอรับรางวัล ดังนี้  (กรุณา √ ในชองสี่เหลี่ยมใหครบถวน) 

  เปนผลงานการใหบริการท่ีทำใหเกิดนวัตกรรมบริการ ซ่ึงยังไมมีหนวยงานใดเคยดำเนินการมากอน หรือเปน

ผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการประยุกตใชสิ่งท่ีมีอยู จนเกิดนวัตกรรมตอเนื่องในการใหบริการของหนวยงาน 

  เปนผลงานท่ีนำไปใชแลวจริง และมีผลสำเร็จอยางเปนรูปธรรมท่ีสามารถตรวจสอบได เปนระยะเวลาไมนอย

 กวา 1 ป (ในวันท่ีปดรับสมัคร  

- นำผลงานไปใชแลวจริงเม่ือ............................................................................................ 

ประเภทนวัตกรรมท่ีสงสมัคร (กรุณา √ ในชองสี่เหลี่ยมตามประเภทของผลงานท่ีสงสมัคร 1 ประเภท  

 นวัตกรรมบรกิาร เปนการปรับปรงุคุณภาพบริการหรือสรางบริการใหม ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

ในคุณลักษณะของตัวผลิตภัณฑ และบริการ   

 นวัตกรรมการสงมอบบริการ เปนการใหบริการในรูปแบบใหม หรือท่ีแตกตางไปจากเดิม 

 นวัตกรรมการบริหาร/องคการ เปนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคการใหม ตลอดจนการสรางระบบงาน

หรือกระบวนงานใหม  

 นวัตกรรมทางความคิด เปนการสรางมุมมองใหมหรือการแสวงหา หนทางใหมในการวิเคราะหและแกไข

ปญหา รวมท้ังการโตแยงสมมติฐานเดิม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงตัวแสดงท่ีเก่ียวของเพ่ือผลักดันความคิดใหม   

 นวัตกรรมเชงินโยบาย เปนการออกแบบนโยบายหรือประยกุตใชเครื่องมือ นโยบายแบบใหมซ่ึงสงผล

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพการณหรือพฤติกรรมบางอยาง 
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รายงานผลการดำเนินการ 

e – Mail    pinanong.c@anamai.mail.go.th , pcruasa@gmail.com 

 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร (Executive Summary  (ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4   

……..............…(สรุปยอผลงาน โดยมีองคประกอบ ไดแก การระบุปญหา แนวทางการดำเนินการท่ีโดดเดน 

ผลผลิตและผลลัพธจากการดำเนินการ ……………………………………................................……………………………….. 

ขอมูลเก่ียวกับการรายงานผล การสรุปผลการประชุม ของบุคลากรกรมอนามัย ท่ีเดินทางไปราชการ 

ณ ตางประเทศ รูปแบบการสงเปนเอกสารสรุปผลมายังศูนยความรวมมือระหวางประเทศ เพ่ือเก็บรวบรวมเขา

แฟม และเพ่ือใชประโยชนภายหลัง แตขอมูลท่ีไดมาตองอาศัยเจาหนาท่ีในการรวบรวม วิเคราะห สังเคราะห 

รวบรวมจากแฟมขอมูล เพ่ือไดมาซ่ึงขอมูลสำเร็จรูปท่ีตองการใช ทำใหเกิดความเสียเวลา และบางครั้งขอมูลไม
ครบถวน และขอมูลก็ถูกเก็บอยูในแตละหนวยงาน โดยไมไดมีการแบงปนขอมูล เพ่ือใหเกิดประโยชน เกิดการ
ตอยอด  
แนวทางการดำเนินการท่ีโดดเดน  

 การจัดทำระบบฐานขอมูลติดตามรายงานผลการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนาหรือปฏิบัติ 

งานวิจัย ณ ตางประเทศ ของเจาหนาท่ีกรมอนามัย จะมีประโยชนในการลดเวลาการทำงาน การนำขอมูลไปใช

ในการปฏิบัติงานไดสูงสุด การตอบสนองความตองการของเครือขายผูรับบริการ และการเขาถึงขอมูลของ

ผูรับบริการ 

ผลผลิตและผลลัพธท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมอนามัย และเครือขายผูรับบริหาร 

การดำเนินงานตางประเทศ งานการเจาหนาท่ี   

 

มิติท่ี 1 การวิเคราะหปญหา  

1. ความเปนมาและความสำคัญของปญหา (ปญหามีขอบเขตหรือผลกระทบในระดับใด เชน ระดับพ้ืนท่ี 

หนวยงาน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เปนตน โปรดอธิบายขอมูลประกอบ รวมท้ังระบุวาประชาชนหรือ

ผูรับบริการท่ีไดรับผลกระทบเปนใคร จำนวนเทาใด รวมถึงแสดงและอธิบายถึงข้ันตอน/กระบวนการเดิม  

กอนมีการพัฒนาวาเปนอยางไร 

โปรดสรุปรายงานผลการดำเนินการ โดยมีความยาวไมเกิน 10 หนากระดาษ A4  ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16          

และอยูในรูปแบบ .doc หรือ .docx เทานั้น โดยครอบคลุมประเด็นการประเมิน 4 สวน ประกอบดวยคำถาม จำนวน 10 ขอ  

mailto:pinanong.c@anamai.mail.go.th
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 ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (ศรป. เปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนงาน  

ดานตางประเทศของกรมอนามัย ซ่ึง “ผูรับบริการ” สำหรับ ศรป.ในท่ีนี้คือ หนวยงานท่ีสังกัดกรมอนามัยใน

สวนกลางและส วนภู มิภาค และภาคี เครือข ายงานด านต างประเทศ เชน  กองการต างประเทศ 

สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการตางประเทศ เปนตน  

ความเปนมา  

          เนื่องจากทุกสำนัก/กอง/ศูนย ของกรมอนามัย มีการดำเนินงานดานตางประเทศ ตามประเด็นความ

รับผิดชอบของแตละหนวยงาน ซ่ึงบุคลากรของแตละหนวยงานจึงจำเปนท่ีตองมีการเดินทางไปราชการ ณ 

ตางประเทศ โดยวัตถุประสงคตางๆ อาทิ การประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการ 

รวมถึงการไดรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศ  และหลังจากกลับจากการเดินทาง จะตองรายงานสรุปผลการไป

ราชการดังกลาว และขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตอการทำงานในอนาคต  

ซ่ึงแตเดิมจะเปนในรูปแบบการสงเปนเอกสารสรุปผลมายังศูนยความรวมมือระหวางประเทศ เพ่ือเก็บ

รวบรวมเขาแฟม และเพ่ือใชประโยชนภายหลัง อาทิ เม่ือกระทรวงฯ ตองการขอมูลการเดินทางไปราชการของ

ผูบริหารระดับสูงของกรมฯ  เม่ือตองการขอมูลประสิทธิผลของการเดินทางไปราชการ ณ ตางประเทศ  

แตละรายการท่ีมีการเดินทางตอเนื่องทุกป เพ่ือเปนประโยชนในการพิจารณางบประมาณ งบรายจายอ่ืน 

เพ่ือเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ของสำนักงบประมาณ เพ่ือนำขอสรุปและมติจากการประชุม

นำเสนอแกผูบริหารในการดำเนินงานตางประเทศในประเด็นท่ีเก่ียวของตอไป เปนตน ทำใหเกิดปญหาขอมูลท่ี
ไดมาตองอาศัยเจาหนาท่ีในการรวบรวม วิเคราะห สังเคราะห รวบรวมจากแฟมขอมูล เพ่ือไดมาซ่ึงขอมูล
สำเร็จรูปท่ีตองการใช ทำใหเกิดความเสียเวลา บางครั้งขอมูลไมครบถวน และขอมูลก็ถูกเก็บอยูในแตละ
หนวยงานอีกท้ังไมไดมีการแชร เพ่ือใหเกิดประโยชน เกิดการตอยอด และการสงรายงานสรุปผลรายงาน 
การไปศึกษาฯ ของบุคลากรท่ีกลับจากเดินทางราชการต างประเทศ ไมครบถวน เปนอีกหนึ่ งปญหา  
ท่ีทำใหศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ไมมีขอมูลท่ีเปนปจจุบัน ไมมีการติดตามความกาวหนาในรายงาน 
การประชุมในปนั้นๆ และการประชุมไมมีขอมูลการตอเนื่อง  

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (ศรป. จึงเล็งเห็นถึงความจำเปนท่ีกรมอนามัยตองมีระบบการเก็บ
ขอมูลการติดตามรายงานผลการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนาหรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ ตางประเทศ 
ของเจาหนาท่ีกรมอนามัย ท่ีถูกตองทันเหตุการณและสามารถนำไปใชประโยชนไดจริง ชวยลดระยะเวลาใน
การสังเคราะหขอมูล และสามารถใหขอมูลท่ีเปนประโยชนรวดเร็ว ทันตอเวลา และเพ่ือตอบสนองความ
ตองการขอมูลของภาคีเครือขาย ซึงระบบฐานขอมูลดังกลาว ศรป.ไดพัฒนามา ตั้งแตปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 และไดรับการปรับปรุงใหเหมาะสมและตอบสนองความตองการไดมากข้ึน ในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  และยังคงใชมาจนถึงปจจุบัน   
 

มิติท่ี 2 แนวทางการแกไขปญหาและการนำไปปฏิบัติ 

2. ผลงานท่ีพัฒนาข้ึนจัดอยูในนวัตกรรมประเภทใด มีจุดเดนและความแตกตางอยางไรท่ีแสดงใหเห็นวาผลงานนี้

ไมเคยมีหนวยงานใดดำเนินการมากอน และสามารถกระตุนหรือดึงดูดความสนใจผูใชบริการไดอยางไร 
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              ผลงานนี้ อยูในประเภทนวัตกรรมบริการ เปนการปรับปรุงคุณภาพบริการหรือสรางบริการใหม  

ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในคุณลักษณะของตัวผลิตภัณฑ และบริการ จุดเดนคือ ผูรับบริการสามารถเขาถึง

และคนหาขอมูลโดยผานระบบเว็บไซตออนไลนได 24 ชั่วโมง สามารถเรียกดูรายการขอมูลยอนหลัง และเช็ค

สถานะการณการสงขอมูลของรายการได พรอมท้ังสามารถ Download เอกสารเพ่ือจัดเก็บเปนขอมูลในการ

ติดตามความกาวหนาของการประชุมครั้งนั้นได ขอมูลมีประโยชนและใชไดจริง ลดระยะเวลาการรวบรวม 

ขอมูล และระบบฐานขอมูล  ซ่ึงแตกตางจากกรมอ่ืนๆ ในกระทรวงสาธารณสุข ท่ียังคงใชเปนระบบการจัดเก็บ

ขอมูลรายงานตางประเทศ ในรูปแบบการใสแฟมเอกสาร จึงจะตองเสียระยะเวลาบุคลากรในการคนหาขอมูล 

ท่ีตองการ ดังนั้นภายในกระทรวงยังไมมีหนวยงานใดจัดทำข้ึน 

 

3. อธิบายเก่ียวกับผลงาน แนวคิดการพัฒนาและการนำไปใชในการแกไขปญหา 

 ผลงานนี้ ถูกจัดทำในรูปแบบระบบฐานขอมูล ซ่ึงจะเปนแหลงรวมขอมูลท่ีเปนประโยชนในการ

ดำเนินงานดานตางประเทศ โดยเฉพาะความรวมมือระหวางประเทศ 

4. อธิบายข้ันตอน/กระบวนการใหบริการหลังปรับปรุง/พัฒนา และระบุวามีความแตกตางจากเดิม 

กอนการพัฒนาอยางไร (ขอ 1   

 แตเดิมกรมอนามัยไมเคยมีระบบฐานขอมูลการติดตามรายงานผลการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน 

ประชุม สัมมนาหรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ ตางประเทศ ของเจาหนาท่ีกรมอนามัย ซ่ึงเม่ือมีความตองการใชขอมูล
ดังกลาว และตองมีเจาหนาท่ี ทำการประมวลผล สังเคราะหขอมูล จากรายงานทางเอกสาร ซ่ึงตองใชเวลานาน 
และเสี่ยงตอความคลาดเคลื่อนของขอมูล ไมถูกตอง และบางหนวยงานก็ไมสามารถติดตามขอมูลไดเม่ือ
หลังจากเสร็จสินการเดินทางไปราชการตางประเทศแลว และขอมูลท่ีไดก็มิไดถูกนำไปใชประโยชนอยางสูงสุด 
ในการปฏิบัติงาน และเจาหนากรมอนามัยไมสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย  

เม่ือศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ไดพัฒนาระบบฐานขอมูลดังกลาว จึงทำใหมีการรายงานผล

การ ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนาหรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ ตางประเทศ ท่ีเปนระบบ เจาหนาท่ี

สามารถเขาถึงขอมูลได และสามารถตอบสนองเครือขาย ในกรณีไดรับการรองขอขอมูล มีความรวดเร็ว 
ถูกตองแมนยำ และสามารถเก็บหลักฐานไวไดโดยไมเสี่ยงตอการสูญหาย 

5.  มีกลุมหรือภาคสวนใดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาผลงาน ข้ันตอนใดบาง อยางไร 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศเปนแกนหลักในการพัฒนาระบบฐานขอมูลและมีหนวยงานสังกัด

กรมอนามัยทุกหนวยงานเปนผูใหขอมูล เปนแหลงขอมูล เพ่ือนำมารวบรวมในฐานขอมูล และทำใหขอมูลท่ีมีมี

ความเปนปจจุบัน และมีกองแผนงานเปนท่ีปรึกษาในการลิ้งคขอมูล  
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 มิติท่ี 3 ผลผลิต/ผลลัพธ เชิงประจักษ   

6. ผลผลิตและผลลัพธท่ีสำคัญจากการดำเนินโครงการคืออะไร อธิบายใหชัดเจนในเชิงสถิติ รวมท้ังแสดง

ตัวชี้วัดท่ีวัดความสำเร็จของโครงการ โดยแสดงใหเห็นวานวัตกรรมท่ีพัฒนาข้ึนสรางความแตกตาง 

อยางมีนัยสำคัญอยางไร พรอมยกตัวอยาง 

ผลผลิตท่ีไดรับคือไดระบบฐานขอมูลรายงานผลการเดินทางไปราชการตางประเทศในรูปแบบระบบ

ออนไลนท่ีเจาหนาท่ีสามารถสืบคนขอมูลดานวิชาการ นวัตกรรม ประสบการณใหมๆในตางประเทศไดสะดวก 

เพ่ือพัฒนางานดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมระหวางประเทศใหดียิ่งข้ึน และขับเคลื่อนเปน

ขอเสนอเชิงนโยบายของกรมอนามัยตอไป นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบสถานะสงรายงานของผูขออนุมัติ

เดินทาง และสรุปรายงานประจำปตอผูบริหารระดับและกระทรวงไดอยางรวดเร็ว โดยนวัตกรรมนี้เปนรูปแบบ

ท่ีจัดทำข้ึนในระดับกระทรวง ซ่ึงระบบฐานขอมูลดังกลาวสามารถใหเจาหนาท่ีตางกรม ตางกระทรวงท่ี 

อยากทราบขอมูลตางประเทศของกรมอนามัยไดเขามาสืบคนขอมูลในเบื้องตน เพ่ือประกอบพิจาณาการบูรณา

การงานท่ีเก่ียวของไดงายยิ่งข้ึน อีกท้ังไมเสียเวลาในการทำหนังสือขอขอมูลจากทางกรมอนามัย อันทำใหเกิด

ความลาชาในการพัฒนางานความรวมมือระหวางประเทศ  
 

 

 

 

โดยจากขอมูลสถิติการรายงานเอกสารสรุปผลรายงานการไปศึกษาฯ บุคลากรท่ีกลับจากเดินทาง

ราชการตางประเทศ สงรายงานไมครบถวน เปนอีกหนึ่งปญหา ท่ีทำใหศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

ไมมีขอมูลท่ีเปนปจจุบัน ไมมีการติดตามความกาวหนาในรายงานการประชุมในปนั้นๆ และการประชุมไมมี

ขอมูลการตอเนื่อง ขอมูลสถิติมีดังนี้ 
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1.สรุปผลการสงรายงานผลการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ ตางประเทศ  

1.สถิติการสงรายงานการเดินทางไปปฏิบั ติราชการฯ  ประจำป งบประมาณ 2561 มีผูส งรายงาน 

คิดเปนรอยละ 53.66   

2.สถิติการสงรายงานการเดินทางไปปฏิบัติราชการฯ ประจำป งบประมาณ 2562 มีผูส งรายงาน  

คิดเปนรอยละ 54.81   

3.สถิติการสงรายงานการเดินทางไปปฏิบัติราชการฯ ประจำป งบประมาณ 2563 มีผูส งรายงาน 

คิดเปนรอยละ 55.88  ดังนั้น คิดในภาพรวมมีการสงรายงานเพ่ิมมากข้ึนกวาทุกปท่ีผานมา   

7. ประโยชนท่ีประชาชน/ผูรับบริการไดรับจากโครงการ มีอะไรบาง 

7.1 การเปดเผยขอมูล ท่ีผูรับบริหารสามารถสืบคนและเขาถึงขอมูลไดสะดวก 

7.2 เครือขายและผูรับบริการไดรับขอมูลอยางรวดเร็ว และถูกตอง  

7.3 ขอมูลสามารถนำมาใชประโยชนไดสูงสุด ในการดำเนินโครงการ หรืองานความรวมมือระหวางประเทศ  

8. มีการประเมินผลท่ีเปนทางการจากหนวยงานภายนอก และจากประสบการณของผูรับบริการหรือไม  

และผลการประเมินเปนอยางไร รวมท้ังมีการจัดการผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดข้ึนอยางไร 

 มีการประเมินและสรุปผลอยางเปนทางการแกหนวยงานท่ีเปนเครือขายและเปนผูรับบริการ โดยมี

รายละเอียด ดังนี้  
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 สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจระบบฐานขอมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา 

หรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ ตางประเทศของเจาหนาท่ีกรมอนามัย 

 ตามท่ีศูนยความรวมมือระหวางประเทศเปนผูรับผิดชอบหลักในการดำเนินการอนุมัติใหขาราชการ

เดินทางไปราชการ ณ ตางประเทศ อีกท้ังรวบรวมสรุปรายงานผลการเดินทางไปราชการตางประเทศของ

เจาหนาท่ีกรมอนามัย ซ่ึงนำขอมูลดังกลาวลงในระบบฐานขอมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน 

ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ ตางประเทศของเจาหนาท่ีกรมอนามัย อันเปนแหลงขอมูลท่ีสามารถ

นำมาพัฒนางานดานสงเสริมสุขภาพและดานอนามัยสิ่งแวดลอมของกรมอนามัยตอไปได ดังนั้นศูนยความ

รวมมือระหวางประเทศจึงไดออกแบบสอบถามความพึงพอใจดังกลาว เพ่ือใหหนวยงานในสังกัดกรมอนามัยได

มีสวนรวมเสนอความคิดเห็นและความตองการทีแทจริงในการพัฒนาระบบฐานขอมูลฯดังกลาว ผานระบบ

แบบสอบถามออนไลน Google Form โดยเริ่มแจงเวียนไปในวันท่ี 8-22 พฤษภาคม 2563 มีผูจำนวนตอบรับ

ท้ังสิ้น 47 ราย สรุปผลการวิเคราะหแบงออกเปนดังนี้ 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูรับบริการ : หนวยงาน 

ลำดับ หนวยงาน จำนวน (47 ราย  รอยละ 

1.  สำนักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 11 23.4 

2.  สำนักโภชนาการ 9 19.1 

3.  ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 5 10.6 

4.  กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 5 10.6 

5.  ศูนยอนามัยท่ี 5 ราชบุรี 5 8.5 

6.  กองแผนงาน 2 4.3 

7.  ศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม 2 4.3 

8.  ศูนยอนามัยกลุมชาติพันธุ ชายขอบ และแรงงานขามชาติ 

ลำปาง 

2 4.3 
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 9.  ศูนยสื่อสารสาธารณะ 1 2.1 

10.  กองคลัง 1 2.1 

11.  กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 1 2.1 

12.  กลุมพัฒนาระบบบริหาร 1 2.1 

13.  ศูนยอนามัยท่ี 3 นครสวรรค 1 2.1 

14.  สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 1 2.1 

15.  ศูนยทันตสาธารณสุขระหวางประเทศ 1 2.1 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูรับบริการ  

เพศ รอยละ 

ชาย 21.3 

หญิง 78.7 

 

อายุ รอยละ 

21 – 30 ป 19.1 

31 - 40 ป 46.8 

41 – 50 ป 8.5 

51 – 60 ป 25.5 

 

ลำดับ ตำแหนง จำนวน (ราย  รอยละ 
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 ลำดับ ตำแหนง จำนวน (ราย  รอยละ 

1.  นักวิชาการสาธารณสุข 8 17 

2.  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 5 10.6 

3.  นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 10.6 

4.  นักโภชนาการ 3 6.4 

5.  นักโภชนาการปฏิบัติการ 4 8.5 

6.  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2 4.3 

7.  เจาหนาท่ีธุรการ 1 2.1 

8.  นักวิเคราะหนโยบาย 1 2.1 

9.  พนักงานธุรการ 1 2.1 

10.  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานโภชนาการ  1 2.1 

11.  เจาพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน 1 2.1 

12.  นักวิทยาศาสตรการแพทยชำนาญการ 1 2.1 

13.  นักประชาสัมพันธ 1 2.1 

14.  ทันตแพทยเชี่ยวชาญ (ผูอำนวยการ  1 2.1 

15.  นักจัดการงานท่ัวไป 1 2.1 

16.  นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 1 2.1 

17.  ทันตแพทย 1 2.1 

18.  นักประชาสัมพันธชำนาญการ 1 2.1 
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 ลำดับ ตำแหนง จำนวน (ราย  รอยละ 

19.  ประธานผูทรงคุณวุฒ ิ 1 2.1 

20.  นักเทคนิคการแพทย 1 2.1 

21.  เจาพนักงานพัสดุชำนาญงาน 1 2.1 

22.  เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 1 2.1 

23.  พนักงานพิมพ ส3 1 2.1 

24.  เจาพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน 1 2.1 

25.  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 1 2.1 

26.  นักวิชาการเงินและบัญช ี 1 2.1 

 

สวนท่ี 2  

 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด

(1) 

คาเฉล่ีย

ความ

พอใจ 

รอยละ 

1. ดานการออกแบบและการจัดรูปแบบ

เว็บไซต 

     3.72 74.5 

1.1 การจัดรูปแบบในเว็บไซตงายตอการ

อานและการใชงาน 

7 21 17  2 3.66 73.20 
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ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด

(1) 

คาเฉล่ีย

ความ

พอใจ 

รอยละ 

1.2 ขนาดตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร และสี

พ้ืนหลังมีความสวยงามและอานไดงาย 

6 17 21 2 1 3.54 70.80 

1.3 ความสวยงาม ความทันสมัย และ

นาสนใจของหนาโฮมเพจ 

5 24 14 2 2 3.57 71.40 

1.4 มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร 

และขอมูลตางๆ 

8 25 13  1 3.83 76.60 

1.5 ความถูกตองในการเชื่อมโยงภายใน

เว็บไซต 

12 20 13 1 1 3.87 77.40 

1.6 ความถูกตองในการเชื่อมโยงไปยัง

เว็บไซตอ่ืน 

10 26 9  2 3.88 77.60 

 2. ดานประสิทธิภาพและประโยชนของ

ระบบ 

     3.65 73.78 

2.1 ความเหมาะสมของเมนูการใชงาน 9 19 17 1 1 3.73 74.60 

2.2 ความถูกตองของการประมวลผล สูตร

การคํานวณและรายงานตางๆ 

9 24 12 1 1 3.83 76.60 

2.3 ความรวดเร็วในการตอบสนองของ

ระบบ 

11 21 14 1  3.89 77.80 
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             หลักเกณฑและแนวทางการสมัคร
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ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด

(1) 

คาเฉล่ีย

ความ

พอใจ 

รอยละ 

2.4 การจัดการรักษาความปลอดภัย และ

กําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลของผูใชงาน 

8 21 16  1 3.23 64.60 

2.5 การเชื่อมตอของระบบฐานขอมูลฯ มี

ประสิทธิภาพตอการใชงาน (การใชงาน

ระบบหลุดบอยหรือไม  

8 20 17 2  3.31 66.20 

2.6 ความงาย (User Friendly) ของการใช

งานของระบบ 

8 17 19 1 2 3.59 71.80 

2.7 ระบบฐานขอมูลฯชวยทําใหการทํางาน

รวดเร็วข้ึน 

11 20 15  1 3.85 77 

2.8 ระบบฐานขอมูลฯชวยลดปริมาณการใช

กระดาษ 

24 15 6 1 1 4.27 85.40 

2.9 ภาษาท่ีใชในระบบฐานขอมูลฯเปน

ทางการ ตรงประเด็น และสื่อความหมาย

ชัดเจน 

9 26 10  1 3.87 77.40 

2.10 ระบบฐานขอมูลฯ อํานวยความ

สะดวกในการจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินการดานตาง ๆ ใหกับผูบริหาร

ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายตาง ๆ 

12 20 13  1 3.41 68.20 
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ประเด็นความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด

(1) 

คาเฉล่ีย

ความ

พอใจ 

รอยละ 

2.11 ผูบริหารสามารถใชประโยชนจาก

ระบบฐานขอมูลฯ ในการกํากับการ

ดําเนินงานตามองคประกอบตาง ๆ ไดอยาง

สะดวก 

12 

 

20 13  1 3.41 68.20 

2.12 การเผยแพรขอมูลผลการประเมินใน

เชิงสถิติท่ีไดจากระบบ 

14 15 17  1 3.88 77.60 

3. ดานการสนับสนุนและการใหบริการ

การใชงาน 

     3.35 67 

3.1 ความรวดเร็วในการใหบริการและแกไข

ปญหา 

8 17 19 2  3.19 63.80 

3.2 เอกสาร/คูมือประกอบการใชงานมี

ความชัดเจนเขาใจงาย 

5 23 14 2 1 3.44 68.80 

3.3 มีชองทางในการติดตอ/สอบถามปญหา

อยางเพียงพอ 

7 13 24  2 3.42 68.40 

ผลคะแนนความพึงพอใจ 3.65 73.01 

ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 

*หมายเหตุ  

คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ 
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 คะแนน 4.51 - 5.00 ความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด 

คะแนน 3.51 - 4.50 ความพึงพอใจอยูในระดับ มาก 

คะแนน 2.51 – 3.50 ความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง 

คะแนน 1.51 – 2.50 ความพึงพอใจอยูในระดับ นอย 

คะแนน 1.00 – 1.50 ความพึงพอใจอยูในระดับ นอยท่ีสุด 

 

ส่ิงท่ีหนวยงานตองปรับปรุง 

• รูปแบบยงัไมนาสนใจ 

• ความออกแบบท่ีทันสมัย นาคนหา และรูปแบบเขาถึงงาย มีการประชาสัมพันธเพ่ิมเติม 

• อาจจะปรับปรุงรูปแบบการรายงานเปนรูปแบบ ออนไลน (R1R3) 

• ความนาสนใจ 

• ฐานขอมูลติดตามรายงานผล 1. ไมมีขอความท่ีแสดงวาแกนx แกนyคืออะไร กราฟแทงแตละสี แสดง

ถึงอะไร ประโยชนการใชงานนอย 2. ขอมูลติดตามผล แสดงแตป 63 วงกลมสีแดงไมควรใสทุกชอง       

ใสเฉพาะชองไมสง หากสงแลว ใสชองสง วงกลมสีเขียว หรือไมตองมีชองไมสง มีชองสงอยางเดียว 

หากยังไมสงเปนวงกลมสีแดง สงแลวเปนวงกลมสีเขียว 3. มีรายการใหเลือกดูเอกสารการรายงานแยก

ตามประเภทของการไปตปท. 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

• มีความเห็นและขอเสนอใหหนวยงานจัดทำระบบฐานขอมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน 

สัมมนา 

• พัฒนาเพ่ิมขอมูลท่ีเปนประโยชนใหมากข้ึน 

• เพ่ิม การพิมพบทความการศึกษาดูงานในวารสารhealth และท่ีอ่ืน เชนใน FB Live, Like Talk    

กรมอนามัย, อ่ืนๆ 

• ควรปรึกษากับกลุมพัฒนาระบบขอมูล กองแผนงาน เพ่ือการบูรณาการฐานขอมูลระดับกรม 

• ควรเปนระบบปดเฉพาะสำหรับบุคลากรกรมอนามัยเทานั้น 

• หนา Home ควรมีชื่อยอของหนวยงานบนแกน x เพ่ือใหดูงาย ถาขอมูลมากเกินไปอาจแยกแผนภูมิ

เปนหนวยงานสวนกลางกับศูนยอนามัย สวนคำวา “รายการ” สามารถระบุไวตรงแกน y ได และบน

แทงมีเฉพาะตัวเลขกำกับ 2.สวนหัวของ page ท่ีเปนรูปลายน้ำดานหลังชื่อศูนยความรวมมือระหวาง
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 ประเทศดูซอนทับกัน เดนกวาชื่อศูนย และชื่อระบบฐานขอมูลควรเดนกวานี้ 3.หัวขอ ทริปเตรียมตัว

ไปตางประเทศ    ถามีขอมูลดวยจะดีมาก 

• สนับสนุนการพัฒนาเว็บไซตกรมอนามัยเปนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 

• คำถามบางคำถามไมมีคำตอบใหเลือก เชน ไมทราบ เปนตน 

มิติท่ี 4 ความย่ังยืนของโครงการ  

9. มีการถอดบทเรียนเพ่ือนำผลงานไปถายทอดความรูและประยุกตใชกับหนวยงาน และวางแผนในการขยาย

ผลโครงการไปยังหนวยงานหรือพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ อยางไร  

 มีการประเมินโครงการ และสรุปการถอดบทเรียน และเคยนำเสนอในโครงการ Like Talk ของ 

กรมอนามัยเพ่ือถายทอดองคความรู และขอมูลท่ีเก่ียวของ แตไมมีแผนในการจะขยายผลโครงการไปยัง

หนวยงานหรือพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

10. โปรดระบุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ขององคการสหประชาชาติ 

ท่ีเก่ียวของกับผลงาน อธิบายการดำเนินงานท่ีสนับสนุนใหบรรลุเปาหมายดังกลาว 

ระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศนี้  เปนแหลงรวมขอมูลเก่ียวกับการดำเนินงานดาน 

ตางประเทศของกรมอนามัย ดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม เชน เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน 

Goal 2 3 5 6 13 ซ่ึงองคการสหประชาชาติ กระทรวงการตางประเทศ  กระทรวงสาธารณสุข จะมีการ

ติดตามผลการดำเนินงานโดยใหเขียนสรุปเปนรายงานของแตละหนวยงานวามีการดำเนินการอยางไรบาง และ

บรรลุขอตกลงเรื่องใดบาง เพ่ือสนับสนุนการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน Sustainable Development 

Goals (SDGs) ขององคการสหประชาชาติ ในป พ.ศ. 2573 

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

 


