


แบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) 

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 จริยธรรม 

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 หรือเอกสารแนบ1 

(2) เผยแพรประชาสัมพนัธ  

ดูรายละเอียดไดที่ ดาวนโหลด หรือ

เอกสารแนบ2 

2. จัดทำประกาศนโยบายไมรับ

ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

จากการปฏิบัติหนาที ่

(No Gift Policy) และสื่อสาร 

คณะทำงาน 1 ฉบับ รอยละ 100 

ของบุคลากรใน

หนวยงาน

รับทราบประกาศ 

- ธ.ค. 65 - - - ดำเนินงานแลวเสร็จและบรรลุผล

สำเร็จตามเปาหมายจำนวน 1 ฉบับ 

และรอยละ 100ของบุคลากรใน

หนวยงานรับทราบประกาศ  

ดูรายละเอียดไดที่ ดาวนโหลด 

หรือเอกสารแนบ3 

 

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 หรือ

เอกสารแนบ4 

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 

 

> คร้ังที่ 4

วันที่ 10 

มี.ค. 66 

 

- - ดำเนินงานแลวเสร็จและบรรลุผล

สำเร็จเกินเปาหมายมากกวา 1 คร้ัง  

 

> คร้ังที่ 1 สงบุคลากรเขารวมประชุม

เชิงปฏิบัติการพัฒนาการดำเนินงาน

ตามกรอบธรรมาภิบาลและคุณธรรม

ความโปรงใส (ITA ) ดูรายละเอียด 

ไดที่ ดาวนโหลด  หรือเอกสารแนบ5 

 

> ครั้งท่ี 2 ดำเนินกิจกรรมยกระดบัจิตใจ 

ดวยการฝกสมาธิ กอนเริ่มการประชุม

ศรป.ครั้งท่ี 3/2566 เมื่อวันท่ี 28 ธ.ค. 

65 ผานวาระท่ี 6.1  ดูรายละเอียดไดที่ 

ดาวนโหลด หรือเอกสารแนบ 6 
 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/attention/download/?did=212476&id=101719&reload=
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers/download?id=102505&mid=30633&mkey=m_document&lang=th&did=31438
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/66/CIC_Report3_2566.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) 

 

> ครั้งท่ี 3 ดำเนินกิจกรรมยกระดบัจิตใจ 

ดวยการฝกสมาธิ กอนเริ่มการประชุม

ศรป.ครั้งท่ี 4/2566 เมื่อวันท่ี 23 ม.ค. 

66 ผานวาระท่ี 6.1 ดูรายละเอียดไดที่ 

ดาวนโหลด หรือเอกสารแนบ 7 

  

> ครั้งท่ี 4 บุคลากรจำนวน 4 ราย เขา

รวมอบรม ประเมินผล และทดสอบ

ความรู เสริมสรางคณุธรรมและ

จริยธรรมเพ่ือปองกันการกระทำผดิ

เก่ียวกับการขัดกันแหงผลประโยชน  

(ออนไลน) จากสำนักงาน ป.ป.ช.   

ดาวนโหลด หรือเอกสารแนบ 8 

กลยุทธที่ 2 สรางสภาพ แวดลอมการทำงาน ในองคกรเชิงจริยธรรม (สรางบรรยากาศ และความสัมพันธที่ดีในองคกร ) 

5. โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการพฒันาประสิทธภิาพ

การดำเนินงานสูองคกร

สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 

 

คณะทำงาน 1 คร้ัง รอยละความผูกพัน

ของบุคลากร 

ตอองคกร 

ไมนอยกวา 

รอยละ 75 

(ตามแบบสำรวจของ

กรมอนามัย ประจำป 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2566) 

63,620 วันที่  

19 – 21 

ธ.ค. 65 

 

- - ก.ค. 66 ดำเนินงานแลวเสร็จและบรรลุผล

สำเร็จตามเปาหมายจำนวน 1 คร้ัง  

ดูรายละเอียดไดที่ ดาวนโหลด 

หรือเอกสารแนบ 9 

อยูระหวางดำเนนิการ รอตอบแบบ

สำรวจรอยละความผูกพัน (EE) ของ

บุคลากรตอองคกร ของกรมอนามัย  

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/filecenter/ita/ita2566/v1315-online.pdf
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) 

 

6. กิจกรรมจิตอาสา หรือสงเสริม

การปฏิบัติตามมาตรฐาน

จริยธรรม วัฒนธรรมองคกร 

ไดแก  

 

คณะทำงาน จำนวนกิจกรรม

จิตอาสาหรือ

สงเสริมการ

ปฏิบัติตาม

มาตรฐาน

จริยธรรม 

วัฒนธรรม

องคกร 

อยางนอย  

1 กิจกรรม 

รอยละ 90ของ

บุคลากรใน

หนวยงานมีสวน

รวมในกิจกรรม 

     ดำเนินงานแลวเสร็จและบรรลุผล

สำเร็จเกินเปาหมายมากกวา 1 

กิจกรรม และ รอยละ 90ของ

บุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมใน

กิจกรรม 

 

 

 

   (1) กิจกรรมที่แสดงออกถึง

การยึดมั่น 

ในสถาบนัหลักของประเทศ อัน

ไดแก ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย และ 

การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข  

 

    > คร้ังที่ 1 

พ.ย. 65 

> คร้ังที่ 2 

ธ.ค. 65 

 

> คร้ังที่ 3 

ม.ค. 66 

 

  กิจกรรม (1)  

> คร้ังที่ 1 ผูแทนเจาหนาที่  

เขารวมกิจกรรมการยึดมั่น 

ในสถาบนัหลักของประเทศ  

(สถาบนัพระมหากษัตริย)  

ดูรายละเอียดไดที่ ดาวนโหลด 

หรือเอกสารแนบ 10 

> คร้ังที่ 2 ผูบริหารหนวยงาน  

เขารวมกิจกรรมการยึดมั่น 

ในสถาบนัหลักของประเทศ  

(สถาบนัพระมหากษัตริย)  

ดูรายละเอียดไดที่ ดาวนโหลด 

หรือเอกสารแนบ 11 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/211964
https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/212270


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) 

 

> คร้ังที่ 3 ผูบริหารและเจาหนาที่ 

เขารวมกิจกรรมการยึดมั่น 

ในสถาบนัหลักของประเทศ (ศาสนา)  

ดูรายละเอียดไดที่ ดาวนโหลด  

หรือเอกสารแนบ 12 

    (2) กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะ  

ทำความสะอาดสถานที่

สาธารณะประโยชน 

 

     > คร้ังที่ 

1 ธ.ค. 65 

 

> คร้ังที่ 2 

ก.พ. 66 

 

  กิจกรรม (2)  

> คร้ังที่ 1 ผูบริหารและเจาหนาที่

รวมทำกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะ  

ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ

ประโยชน ณ จ.ประจวบคีรีขันธ 

ดูรายละเอียดไดที่ ดาวนโหลด 

หรือเอกสารแนบ 13 

 

> คร้ังที่ 2 ผูบริหารและเจาหนาที่

รวมทำกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะ  

ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ

ประโยชน ณ กรมอนามัย 

ดูรายละเอียดไดที่ ดาวนโหลด 

หรือเอกสารแนบ 14 

 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/212610
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/ita2566/EE-Report-66.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/213058


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) กิจกรรมจิตอาสาคัดแยก

ขยะพลาสติก อลูมิเนียม สงตอ

ใหกับหนวยงาน/โครงการ/มูลนธิิ

ที่เก่ียวของ เพื่อทำประโยชน

ใหแกสังคมตอไป  

 

    >คร้ังที่ 1 

ธ.ค. 65 

 

> คร้ังที่ 2  

ม.ค 66 

 

 > คร้ังที่ 3  

ก.ค.66 

(อลูมิเนียม) 

กิจกรรม (3 )  

> คร้ังที่ 1 ผูบริหารและเจาหนาที่  

สงมอบขวดพลาสติกรีไซเคิลใหแก 

สำนักสุขาภิบาลอาหารและนำ้ เพื่อ

ทำประโยชนแกสังคมตอไป 

ดูรายละเอียดไดที่ ดาวนโหลด  

หรือเอกสารแนบ 15 

 

> คร้ังที่ 2 ผูบริหารและเจาหนาที่  

สงมอบปฏิทนิเกา (ตั้งโตะ) ใหแก 

กองคลัง ดูรายละเอียดไดที่  

ดาวนโหลด หรือเอกสารแนบ 16 

 

อยูระหวางดำเนนิการ 

> คร้ังที่ 3 ผูบริหารและเจาหนาที่ สง

มอบอลูมิเนียม ผานทางไปรษณยีไทย 

ใหแก โครงการจัดทำขาเทียม

พระราชทาน ของกรมควบคุมมลพิษ 

ดูรายละเอียดไดที่ ดาวนโหลด 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/212646
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/ita2566/donate-old-calendar66.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) 

 

    (4) กิจกรรมจิตอาสาเลี้ยง

อาหารกลางวันและมอบสิ่งของ

เคร่ืองใชใหเด็กพิการ 

ทางสายตา 

    >คร้ังที่ 1 

ธ.ค. 65 

 

   > คร้ังที่ 1 ผูบริหารและเจาหนาที่

รวมทำกิจกรรมจิตอาสาเลี้ยงอาหาร

กลางวันและมอบสิ่งของเคร่ืองใชให

เด็กพิการทางสายตาดูรายละเอียดได

ที่ ดาวนโหลด หรือเอกสารแนบ 17 

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 

มี.ค. 66 

  ดำเนินงานแลวเสรจ็และบรรลผุลสำเรจ็

เกินเปาหมายมากกวา 1 กิจกรรม และ

รอยละ 80ของบุคลากรในหนวยงานมี

สวนรวมในกิจกรรม 

> ครั้งท่ี 1 ผูบริหารและเจาหนาท่ีเขา

รวมกิจกรรมตักบาตรเน่ืองในวันข้ึนป

ใหม ดูรายละเอียดไดท่ี ดาวนโหลด  

หรือเอกสารแนบ 18 

> ครั้งท่ี 2 ผูบริหารและเจาหนาท่ี

รวมกันแตงกายผาไทย ดาวนโหลด 

หรือเอกสารแนบ 19 

> ครั้งท่ี 3 วันท่ี 10 มี.ค. 66 ผูบริหาร

และเจาหนาท่ีเขาแตงกายผาไทย  

เขารวมกิจกรรมวันสถาปนา 

กรมอนามัย และตักบาตรพระสงฆ 9 รูป 

พรอมรวมแสดงความยินดีกับคนดศีรี

อนามัย ประจำหนวยงาน  

ดาวนโหลด หรือเอกสารแนบ 20 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/ita2566/EE-Report-66.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/212610
https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/213113
https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/213180


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 23 

ม.ค. 66 วาระที่ 5.3  

ดูรายละเอียดไดที่ ดาวนโหลด 

หรือเอกสารแนบ 21 

> กิจกรรมที่ 2 เจาหนาที่ทุกระดับ 

รวมทำกิจกรรม Lively 

Workplace,Lovely CIC “ทีท่ำงาน

มีชีวิตชีวา ศรป.นารัก” ดูรายละเอียด

ไดที่การประชุมศรป. คร้ังที่ 4 เมื่อ

วันที่ 23 ม.ค. 66 วาระที่ 4.5  

ดาวนโหลด  หรือเอกสารแนบ 22 

 

กลยุทธที่ 3 สงเสริมการประพฤติปฏิบัตตินตามมาตรฐานทางจริยธรรมและบุคคลตนแบบที่ทำความดี 

9. ประชุมหารือเพื่อศึกษา 

วิเคราะหขอกำหนดจริยธรรม

กรมอนามัย พ.ศ. 2566 

 

 

คณะทำงาน 

 

1 คร้ัง - -     อยูระหวางดำเนนิการ (ก.ค 66) 

 

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/filecenter/summary-cicmeeting/66/CIC_Report4_2566.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) 

 

10. กำหนดหลักเกณฑ/แนวทาง 

การนำมาตรฐานทางจริยธรรม

ของหนวยงานทีส่อดคลองกับ

กรมอนามัยมาปรับใช 

ในการบริหารงานบุคคล เพือ่

ประกอบการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ 

คณะทำงาน มีหลักเกณฑ/ 

แนวทางการน

มาตรฐาน 

ทางจริยธรรม

ของหนวยงาน

อยางนอย 1 

หลักเกณฑ 

บุคลากร 

รอยละ 80  

มีสวนรวม 

ในการกำหนด

หลักเกณฑ 

-     อยูระหวางดำเนนิการ (ก.ค 66) 

 

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 (2) 

เม.ย. 66 

 

กิจกรรม (3) 

ก.ค. 66 

 

กิจกรรม (1)  

> คร้ังที่ 1 ดำเนินการเสนอชื่อ

ขาราชการ และพนักงานราชการ เพื่อ

คัดเลือกเปนคนดีศรีอนามัย ประจำป 

พ.ศ. 2565 ผานมติทีป่ระชุมศรป. 

คร้ังที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 65

วาระที่ 6.3 ดูรายละเอียดไดที่  

ดาวนโหลด หรือเอกสารแนบ 23 

> คร้ังที่ 2 ประกาศยกยองเชิดชู

เกียรติใหแกขาราชการและพนกังาน

ราชการ ผูทีไ่ดรับการพจิารณาจาก

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/66/CIC_Report2_2566.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) 

 

 กรมอนามัย ใหเปนคนดีศรีอนามัย

ประจำหนวยงานไดแก (1) นางสาว

สมฤทัย คันธิวงศ (ขาราชการ) และ 

(2) นางสาวพัทธนนัท วงัเสนา 

(พนักงานราชการ) ผานการประชุม 

ศรป. คร้ังที่ 5 เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 66 

วาระที่ 6.2 ดูรายละเอียดไดที ่

ดาวนโหลด หรือเอกสารแนบ 24 

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 

เมื่อวนัท่ี 28 ธ.ค. 66 วาระที่ 4.9 ดู

รายละเอียดไดที่ ดาวนโหลด  

หรือเอกสารแนบ 25 

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/filecenter/summary-cicmeeting/66/CIC_Report3_2566.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) 

 

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  

ดูรายละเอียดไดที่ ดาวนโหลด  

หรือเอกสารแนบ 26 

อยูระหวางดำเนนิการคร้ังที่ 2 และ 3 

รอผลการพิจารณาจากกองการ

เจาหนาที ่

 

 

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 

และบุคลากรรอยละ 80 มีสวนรวม

จัดทำแผนฯ ผานการประชุมศรป. 

คร้ังที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 66 

วาระที่ 5.3 ดูรายละเอียดไดที ่

ดาวนโหลด หรือเอกสารแนบ 27 

 

 

 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/ita2566/form_ethics_1.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/66/CIC_Report3_2566.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) 

 

กลยุทธที่ 2 สรางสังคมแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมรวมกัน 

16. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

และถอดบทเรียนการดำเนินงาน

ชมรมจริยธรรมและองคกร

คุณธรรมตนแบบ  

(กับชมรมจริยธรรมภายนอก

หนวยงาน) 

 

 

คณะทำงาน 1 คร้ัง บุคลากร 

รอยละ 80  

มีสวนรวม 

ในกิจกรรม  

     อยูระหวางดำเนนิการภายใน ก.ค.66 

ตามรอบประเมินฯ 

ยุทธศาสตรที่ 3 การปองกันทุจริต 

กลยุทธที่ 1 ยกระดับการบริหารจัดการองคกรตามมาตรฐาน ITA 

17. กิจกรรมการขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานคุณธรรมและความ

โปรงใส (ITA) 

คณะทำงาน ผลการ

ประเมิน

ตัวชี้วัดผาน

เกณฑการ

ประเมิน 

ระดับ 3 

ข้ึนไป 

 

 

-  

 

     อยูระหวางดำเนนิการภายใน เม.ย 66 

ตามรอบประเมินฯ 



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) 

 

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 หรือเอกสารแนบ 28 

 

 

 

สรุปดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ : กำหนดกิจกรรมตามแผนท้ังป ไวจำนวน 18 กิจกรรม ดำเนินกิจกรรมตามแผนในรอบ 6 เดือนแรก 13 กิจกรรม และรอบ 6 เดือนหลงัอีก 5 กิจกรรม 

 

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)่ 

 

 

 

 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/moral/Plan-for-risk-management-and-internal-control.pdf
mailto:ethics@anamai.mail.go.th


เอกสารแนบ 1





เอกสารแนบ 2



เอกสารแนบ 3





เอกสารแนบ 4





1 

สรุปรายงาน 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการดำเนินงานตาม

กรอบธรรมาภิบาลและคุณธรรมความโปรงใส (ITA) 

ระหวางวันท่ี 21 - 23 พฤศจิกายน 2565 

ณ โรงแรมสยามดาษดา เขาใหญ จ.ปราจีนบุรี  

จัดโดย : กองการเจาหนาท่ี กรมอนามัย 

ประเด็นเนื้อหา: 

1. ทิศทางการดำเนินงานคุณธรรม จริยธรรม และ

การปองกันการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

2. แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และการปองกันทุจริต (พ.ศ.2566-

2570) และแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ

การปองกันทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

3. คูมือการคัดเลือกหนวยงานคุณธรรมและองคกร

สรางสุขท่ีมีคุณภาพ 

4. แนวทางการดำเนินงานตัวชี้ วัด 2.1 ระดับ

ความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส 

(ITA) ป 2566 

5. คูมือการคัดเลือกคนดีศรีอนามัย

วัตถุประสงคของการจัดประชุม :  เพ่ือใหหนวยงาน

พัฒนาการบริหารราชการภายใตเกณฑการประเมิน ITA ให

เกิดประสิทธิภาพและเปนไปตามคาเปาหมายท่ีกำหนด 

รวมท้ังแลกเปลี่ยนเรียนรูการดำเนินงานองคกรคุณธรรมและ

องคกรสรางสุขไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ความรูท่ีไดรับ: 

1. แผนยุทธศาสตรสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปองกัน

การทุจริต กรมอนามัย พ.ศ.2566-2570 และผลคะแนน ITA

ของหนวยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ป

2565 กรมอนามัยอยูในลำดับท่ี 2 ดวยคะแนน 93.05 โดย

เปาหมายในป 66 จะไดคะแนน 95

2. ประเด็นยุทธศาสตรสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการ

ปองกันทุจริต กรมอนามัย พ.ศ.2566-2570 ไดแก

2.1 สงเสริมคนดี บุคลากรกรมฯมีคุณธรรม จริยธรรม

2.2 ยกระดับองคกรคุณธรรม เปนองคกรท่ีมีธรรมาภิบาล 

2.3  การป องกัน ทุ จริต  เป นองค กร ท่ี มีความโปรงใส 

ตรวจสอบได 

แนวทางการชับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ทุกหนวยงานจัดทำ

แผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน โดยมีกลไกในการขับเคลื่อน

แผนปฏิบัติการดังนี ้

-การมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ ไดแก ชมรมจริยธรรม

หนวยงาน คณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมความโปรงใส/

ความสุขความผูกพันองคกร ฯลฯ

-รวมจัดทำและขับเคลื่อนแผนหนวยงาน ไดแก โครงการ/

กิจกรรม (สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม,การปองกันทุจริต

,Happy Workplace,องคกรคุณธรรม ละองคกรสรางสุขท่ีมี

คุณภาพ)

-กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน ไดแก  ประเมินผล

กิจกรรม/โครงการ,แลกเปลี่ยนเรียนรู/ถอดบทเรียน,สำรวจ

ความพึงพอใจบุคลากรตอกิจกรรม,ประเมิน ทัศนคติ

พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป)

3. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานศูนยขอมูลขาวสาร

ของราชการกรมอนามัยประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 โดย

มีเง่ือนไขการดำเนินงานฯ ดังนี้

-ผูบริหารมีนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานดานคุณธรรม

จริยธรรม และองคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพโดยการมีสวน

รวมของบุคลากรทุกระดับ

-มีการขับเคลื่อนและแลกเปลี่ยนเรียนรูการดำเนินงาน

รวมกันอยางตอเนื่อง สม่ำเสมอ

-มีกระบวนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพ่ือ

ปรับปรุงและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

-การสรางองคความรู/นวัตกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม และ

องคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพท่ีสามารถถายทอดหรือขยาย

ผลไปสูหนวยงานอ่ืนได

-ใหหนวยงานสงผลงานหนวยงานคุณธรรมและองคกรแหง

ความสุขท่ีมีคุณภาพ พรอมเขียนคำอธิบายและสงไฟล

หลักฐานเชิงประจักษ จำนวน 1 ชุด ภายในวันท่ี 30 เม.ย.66

เอกสารแนบ 5



2 
 

ประกาศผลภายในเดือน มิ.ย.66 และจัดพิธีมอบรางวัลใน

การประชุมกรมอนามัย ประจำเดือน ก.ค.66 

4. แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของ

การดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ป 2566 

5. คูมือการคัดเลือกคนดีศรีอนามัยดีเดน โดยใหเสนอชื่อ

ภายในวันท่ี 9 ธ.ค.66 จากนั้นคณะกก.กรมจะพิจารณา

คัดเลือก 20 คน รอบท่ี 1 ภายในเดือน ม.ค.66 รอบท่ี 2 

และ3 ภายเดือน ก.พ.66 พรอมประกาศผลการพิจารณา  

ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับหนวยงาน /ดำเนินการ 

1. จัดทำแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ความโปรงใส และสงเสริมองคกรแหงความสุข/ความผูกพัน

องคกร ของหนวยงาน โดยสามารถดาวนโหลดแบบฟอรม

การจัดทำแผน และแบบฟอรมรายงานผลได ท่ี เว็บไซต

ระเบียงคุณธรรม https://ethics.anamai.moph.go.th/th  

2. ใหหนวยงานสงผลงานหนวยงานคุณธรรมและ

องคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพ พรอมเขียนคำอธิบายและสง

ไฟลหลักฐานเชิงประจักษ จำนวน 1 ชุด 

3. ใหหนวยงานสงคนดีศรีอนามัย ท่ีเปนขาราชการ 

1 คน และ พนักงานราชการ 1 คน 

4. จัดทำตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการ

ดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ป 2566 

4.1การตอบแบบประเมินการรับรู เรื่ อ ง การ

ดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอก (EIT) จำนวน 20 คน ผาน QR code  

 
 

 

 

 

เอกสารประกอบการอบรม :   

1.ทิศทางการดำเนินงานฯ 

https://drive.google.com/driv%20e/folders/1E42xwLr0mNT

2e5QpijZiSRddSiiUph4r  

 

2.แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรฯ 

https://drive.google.com/driv%20e/folders/1E42xwLr0mNT

2e5QpijZiSRddSiiUph4r  

 

3.คูมือการคัดเลือกหนวยงานคุณธรรรมฯ 

https://drive.google.com/driv%20e/folders/1E42xwLr0mNT

2e5QpijZiSRddSiiUph4r  

 

4.การดำเนินงาน ตัวช้ีวัด 2.1  

https://drive.google.com/driv%20e/folders/1E42xwLr0mNT

2e5QpijZiSRddSiiUph4r  

 

5.คูมือการคัดเลือกคนดีศรีอนามัยดีเดน ประจำป 2565 

https://drive.google.com/driv%20e/folders/1E42xwLr0mNT

2e5QpijZiSRddSiiUph4r  

 

6.แบบฟอรมกรอกรายช่ือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ของหนวยงาน 

https://drive.google.com/driv%20e/folders/1E42xwLr0mNT

2e5QpijZiSRddSiiUph4r  

 

 

จัดทำรายงานโดย 

นางสาวพัทธนันท วังเสนา นักวิชาการพัสดุ 

24/01/2566 

 

https://ethics.anamai.moph.go.th/th
https://drive.google.com/driv%20e/folders/1E42xwLr0mNT2e5QpijZiSRddSiiUph4r
https://drive.google.com/driv%20e/folders/1E42xwLr0mNT2e5QpijZiSRddSiiUph4r
https://drive.google.com/driv%20e/folders/1E42xwLr0mNT2e5QpijZiSRddSiiUph4r
https://drive.google.com/driv%20e/folders/1E42xwLr0mNT2e5QpijZiSRddSiiUph4r
https://drive.google.com/driv%20e/folders/1E42xwLr0mNT2e5QpijZiSRddSiiUph4r
https://drive.google.com/driv%20e/folders/1E42xwLr0mNT2e5QpijZiSRddSiiUph4r
https://drive.google.com/driv%20e/folders/1E42xwLr0mNT2e5QpijZiSRddSiiUph4r
https://drive.google.com/driv%20e/folders/1E42xwLr0mNT2e5QpijZiSRddSiiUph4r
https://drive.google.com/driv%20e/folders/1E42xwLr0mNT2e5QpijZiSRddSiiUph4r
https://drive.google.com/driv%20e/folders/1E42xwLr0mNT2e5QpijZiSRddSiiUph4r
https://drive.google.com/driv%20e/folders/1E42xwLr0mNT2e5QpijZiSRddSiiUph4r
https://drive.google.com/driv%20e/folders/1E42xwLr0mNT2e5QpijZiSRddSiiUph4r


รายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี3/2566 

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

ณ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ อาคาร6 ช้ัน 4 กรมอนามัย 

ผูมาประชุม 

1. นางจิตติมา รอดสวาสดิ์ ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประธาน 

2. นางจารุมน บุญสิงห นักวิเทศสัมพันธชำนาญการพิเศษ 

3. นางสาวปนอนงค เครือซา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

4. นางสาวสุพัตรา ทางาม เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

5. นายพศิน พิริยหะพันธุ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

6. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

7. นางสาวมนสินี น้ำจันทร นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

8. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย  นักวิเทศสัมพันธ

9. นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย นักวิเคราะหนโยบายและแผน

10. นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ นักวิชาการคอมพิวเตอร

11. นางสาวพัทธนันท วังเสนา  นักวิชาการพัสดุ

12. นายรังสรรค พันธจบสิงห พนักงานขับรถยนต 

13. นางสาวสมประสงค ภาผล  นักจัดการงานท่ัวไป เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม   - ไมมี- 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 1  เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

การประชุมกรมอนามัยครั้งที่ 3/2566 และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ 

ดานอนามัยสิ่งแวดลอมเพ่ือลดปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ มุงสูเมืองสุขภาพดี ระหวางวันท่ี 12 – 13 ธันวาคม 2565 

ณ อุทยานแหงชาติดอยผาหมปก จังหวัดเชียงใหม รายละเอียด ดังนี้ 

(1). อธิบดีกรมอนามัย ขอบคุณศูนยอนามัยที ่ 1 เชียงใหม เครือขาย และคณะผู จัดการประชุม 

ที่รวมเปนเจาภาพและดำเนินการจัดประชุมดังกลาว และตรวจเยี่ยมพื ้นที ่ ศอ.1 ในการเปดศูนยบริการ 

สงเสริมสุขภาพ  

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

งบประมาณเปนอันดับ 2 ของ กระทรวงสาธารณสุข และรายงานภาพรวมผลการเบิกจายงบประมาณ ขอมูล 

ณ วันที ่ 30 พฤศจิกายน 2565 จากระบบ GFMIS โดย อธ ขอใหทุกหนวยรวมมือกันเรงรัดการเบิกจาย 

เพ่ือคงรักษาระดับการเบิกจายไว  

(3) ผูอำนวยการกองดิจิทัลเพื่อสุขภาพ รายงานความกาวหนา 3 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการสุขภาพดี

วิถีไทยใหม สรางไทยสรางชาติ 2) ระบบบัตรประจำตัวตามกฎหมาย 3) การจัดทำแบบประเมินออนไลน 

เอกสารแนบ 6



ดานคุณลักษณะปองกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อโควิด – 19 บนระบบ TSC  อยูระหวางดำเนินการจัดทำ 

TOR  โดย อธ ฝากใหคำนึงถึงการล็อคอินเขาใชงานแอปพลิเคชั ่นท่ีสะดวก ปลอดภัย และอยากใหคน 

กรมอนามัยมี Health literacy  

(4) ผูอำนวยการสำนักอนามัยเจริญพันธุ รายงานความกาวหนาการจัดประชุมวิชาการสงเสริมสุขภาพฯ 

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

ใหเปนคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลองคกรดีเดน และนายพศิน พิริยหะพันธุ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

(ผูแทนศรป.) ไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการคัดเลือกผลงานอินเตอร 

สำหรับการจัดงานประชุม ICFP ที ่ผ านมา อธ ขอใหทำ AAR ในรูปแบบของเอกสารเพื ่อเปน 

แนวทางการดำเนินงานใหกับการจัดงานครั้งตอไป 

(5) ผูอำนวยการสถาบันปณณทัต แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานดานวิชาการเพื่อรองรับการถายโอน

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล จากสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เปน กระทรวงมหาดไทย ภายใตองคกร

บริหารสวนจังหวัด  ซึ ่งจะมีขอมูลระบบฐานขอมูลสงเสริมสุขภาพที ่จะตองดำเนินการถายโอนขอมูล 

ใหสังกัดใหม ทั้งนี ้ อธ แนะนำวาใหดำเนินการประสาน อปท ในแตละพื้นที่ แลวนำมาแลกเปลี่ยนขอมูล 

ในแตละบริบทของพ้ืนท่ี 

(6) ผู อำนวยการสำนักอนามัยผ ู ส ูงอายุ รายงานความกาวหนาการจ ัดพิธีประกาศนโยบาย 

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

ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสารณสุข และผานชองทาง Facebook Live: กระทรวงสาธารณสุข และ 

Facebook Live: กรมอนามัย โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั ้งท่ี2 

/2566 เม่ือวันท่ี 24 พฤศจกิายน 2565 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง   - ไมมี- 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ   

4.1 รายงานผลการติดตามการเบิกจายงบประมาณศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำป

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

Operation Center : DOC)   

นางสาวศิร ิน ันต ทุนทรัพย รายงานวา (1) ไดบ ันทึกผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัต ิการ  

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบดำเนินงาน จำนวน 6 โครงการ  

เขาสูระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) โดยกรอก

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

ของวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จำนวน 884,500 บาท ซ่ึงเปนยอดผลเบิกจายท่ียังไมรับรูในระบบ GFMIS 



เนื่องจากติดเงื่อนของมาตรการทางดานระเบียบการเงินการคลัง ซึ่งหนวยงานดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน

ทุกรายการ รายละเอียดตามลิงค : ดาวนโหลด 

ทั้งนี้ กรมอนามัยกำหนดเปาหมายแนวทางการดำเนินการเบิกจาย สำหรับคาใชจายในการฝกอบรม 

ประชุมและสัมมนา ใหไมนอยกวา 50% ของวงเงินที ่ไดร ับจัดสรร โดยศรป. ไดกำหนดแผนคาใชจาย 

ในการฝกอบรมฯ ทั้งปงบประมาณภายใตวงเงินที่ไดรับจัดสรร จำนวน 536,200.00 บาท และหนวยงาน

วางแผนใชจายในไตรมาสท่ี 1 จำนวน 282,745.00 บาท คิดเปน 52.73% ซ่ึงสูงกวาเปาหมายท่ีกำหนด  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.2 รายงานสถานการณ ผลการเบิกจายงบประมาณ งบดำเนินงาน ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  

นางสาวสุพัตรา ทางาม รายงานวา ณ วันที ่ 28 ธันวาคม 2565 เปาหมายที ่กรมอนามัยกำหนด 

ไวในเดือนธันวาคม คือ 32% คิดเปนเงินจำนวน 283,040.00 บาท พบวางบดำเนินงาน มีผลเบิกจายสะสม 

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

ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กรมอนามัยกำหนด เมื่อหักกันยอด PO ทุกรายการ จำนวน 12,923.25 บาท คิดเปน 

1.46 % เปนผลใหมีเงินงบประมาณคงเหลือหลังกัน จำนวน 495,705.20 บาท คิดเปน 56.04 %  

สำหรับคาใชจายในการฝกอบรม ประชุมและสัมมนา ใหไมนอยกวา 50% ของวงเงินที่ไดรับจัดสรร 

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

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

วางแผนใชจายในไตรมาสท่ี 1 จำนวน 282,745.00 บาท คิดเปน 52.73% ซ่ึงสูงกวาเปาหมายท่ีกำหนด  

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

ของวงเงินท่ีไดรับจัดสรร ( 536,200.00 บาท)  

หากพิจารณาเฉพาะเงินงบประมาณที่ไดรับโอน จำนวน 442,250.00 บาท หักผลเบิกจายสะสม 

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

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

จำนวน 14,455.20 บาท   

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.3 รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามคำรบัรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

4.3.1 ขับเคล่ือนองคกรคุณภาพและมีสมรรถภาพสูง ประกอบดวย 4 ตัวช้ีวัด 

(1) ตัวช้ีวัดท่ี 2.1ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) 

นางจารุมน บุญสิงห ห ัวหนากลุ มวิเทศสัมพันธ รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงาน 

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

4.1 มีรายละเอียด ดังนี้  

 1. กิจกรรมที ่ 1.2 ขับเคลื ่อนการดำเนินงานตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 

บนเว็บไซตหนวยงาน (Open Data Integrity and Transparency – OIT) อยูระหวางดำเนินการปรับปรุง

ขอมูลพื้นฐานบนเว็บไซต ศรป. ตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตหนวยงาน (Open Data 

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

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


รองเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งไดจัดทำเมื่อปงบประมาณ 2565 ขณะนี้ อยูระหวางการทบทวนและ

ปรับปรุงขอมูลรายละเอียดข้ันตอนแนวทางการรองเรียนและแบบฟอรมรับขอรองเรียนใหชัดเจนมากข้ึน 

 2. กิจกรรมท่ี 2.1 ชี้แจง/สื่อสารแบบ IIT – อยูระหวางการศึกษาขอมูลเพ่ือเตรียมการชี้แจง 

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

ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 28 ธ.ค.65 

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

DOC ครั้งท่ี 2 สำหรับเดือนธ.ค.65 เรียบรอยแลว 

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

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

Integrity and Transparency Assessment : (OIT) และเผยแพรบนเว็บไซตเรียบรอยแลว รายละเอียดตาม

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

มติท่ีประชุม รับทราบ  

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

และการขับเคล่ือนการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization : LO)  

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย รายงานเสนอความกาวหนาแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัดโดยในเดือนนี ้ได

ดำเนินการลงรายการขอมูลที่นำมาใชผานระบบ DOC ไดแก1) ความรูเรื่ององคกรแหงการเรียนรู(learning 

Organization) เพ่ือเปาหมายและวัตถุประสงคของการจัดการเรียนรู  2)กระบวนการจัดการความรู 7 ข้ันตอน

ในการรวบขอมูลใหมีประสิทธิภาพ 3)ความรูเรื่องการถอดบทเรียนเพื่อทบทวนกระบวนการทำงานและแนว

ทางการพัฒนาวางแผนการประสานงานและลำดับพิธีการทูต 4) ความรูเรื่องการวิเคราะห SWOT เพ่ือวิเคราะห

หาจุดออนและจุดแข็งขององคกร และการพัฒนาปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซตเขาถึงไดงายของคูมือบนเว็บไซต

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศในเมนู“เมนูท่ีนาสนใจ ศรป.” เลือก DM & KM ท้ังนี้ไดจัดทำเอกสารรายงาน

ความกาวหนาการดำเนินงานสรางผลงานวิชาการ “คูมือภารกิจประสานงานและอำนวยความสะดวกแกชาว

ตางประเทศ” ซ่ึงอยูระหวางการดำเนินงาน (ฉบับราง) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

(3) ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 

เลขาคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงาน

ขับเคลื่อนตัวชี้วัด วาไดดำเนินการจัดทำขอมูล ระดับที่ 1-3  Management and Governance ไดแกจัดทำ 

1) คำสั ่งคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 2) รายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจาย

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

ข้ึนเว็บไซตหนวยงาน และบันทึก URL ในระบบ DOC ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไปทุกเดือน เรียบรอยแลว   

ระดับท่ี 4 Output ผลผลิต หนวยงานประเมินตนเองพบวารอยละผลการเบิกจายสะสมรายเดือนผาน

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

เบิกจายสะสม ต่ำกวาเปา (45%)   

ระดับท่ี 5 Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด  หนวยงานประเมินตนเองพบวามีรอยละของผลการเบิกจาย

สะสม ท่ี 42.50% ซ่ึงรอยละของผลการเบิกจายสะสม ต่ำกวาเปา (45%)   

ท้ังนี้หนวยงานประเมินตนเอง คาดการณวาจะมีผลคะแนนตัวชี้วัดฯ อยูท่ี 4.01/ 5 คะแนน  

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


มติท่ีประชุม รับทราบ  

(4) ตัวชี ้วัดที ่ 2.4 รอยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 

นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด วาสำหรับ

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

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

ดำเนินงานตาม แผนฯ ผานระบบ DOC อยางตอเนื่องเปนประจำทุกสิ้นเดือน 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

4.3.2 ขับเคล่ือนการดำเนินงานตามภารกิจหนาท่ีหนวยงานสายบริหาร ประกอบดวย 3 ตัวช้ีวัด 

(1) ตัวชี้วัดที่ 4.19 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศตามขอตกลง

ระหวางประเทศ ของกรมอนามัย 

นายพศิน พิริยะหะพันธุ รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัด ได

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

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 หรือดูขอมูลเพ่ิมเติมท่ี ตัวชี้วัดท่ี 4.19 ดาวนโหลด  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

(2) ตัวชี ้วัดที ่ 4.20 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให

สามารถดำเนินงานดานตางประเทศเพ่ือรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย 

นางสาวมนสินี น้ำจันทร รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัด ได

ดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ ของเดือนธันวาคม 2565 ครบทุกกิจกรรม ไดแก (1) รวบรวมผลประเมินทักษะ 

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

รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำเดือน ซึ่งไดรายงานในที่ประชุม รายละเอียด

ตามเอกสารแนบ 4 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

(3) ตัวช้ีวัดท่ี 4.21 ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรม

อนามัย 

 นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ และนางสาวจิราภรณ สุ มติ๊บ  รายงานเสนอความกาวหนาการ

ดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัด โดยกิจกรรมภายใตแผนขับเคลื่อนฯ ในเดือนธันวาคม 2565 - มกราคม 

2566 คือการรวบรวมขอตกลง เอกสารกรอบความรวมมือระหวางประเทศ ขอมูลการลาศึกษา ฝกอบรม

ปฏิบัติการวิจัย ดูงานประชุม สัมมนา และนำเสนอผลการวิชาการ ณ ตางประเทศ จากหนวยงานตางๆ ขณะนี้

อยูระหวางการจัดทำแบบฟอรมสำหรับกรอกขอมูลและจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลจากหนวยงาน 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

4.4 รายงานผลการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับทักษะการ

ใชภาษาอังกฤษสำหรับงานดานตางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหวางวันที ่ 30 

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

จังหวัดเพชรบุร ี

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


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

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

จำนวน 25 คน จาก 14 หนวยงาน ไดแก กองหองปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย กลุมตรวจสอบภายใน 

กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ สำนักโภชนาการ สำนักสงเสริมสุขภาพ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 

สำนักอนามัยผูสูงอายุ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ศูนยทันตสาธารณสุขระหวางประเทศ ศูนยอนามัยที่ 3 

นครสวรรค ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  ศูนยอนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 

และศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา และผูเขารวมประชุม 1 คน ตรวจพบเชื้อโควิด 19 กอนเดินทางเขารวมประชุม  

จึงไมไดเขารวมการประชุมดังกลาว (3) จากแบบสอบถามและแบบประเมินความพึงพอใจ กอนการเขารวม

ประชุม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตอบวาตนเองมีทักษะความรูภาษาอังกฤษอยูในระดับนอยถึงนอยมาก 

(เฉลี ่ยรอยละ 35.20) และหลังเขารวมประชุม มีทักษะความรู ภาษาอังกฤษอยู ในระดับปานกลางขึ ้นไป  

(เฉลี่ยรอยละ 67.20)  โดยใหเหตุผลวา เนื่องจากตนเองมีพื้นฐานมานอยทำใหเรียนไมทันอาจารย สำหรับ 

การนำไปตอยอด สามารถนำทักษะความรูท่ีไดจากการประชุมฯ ไปใชในการปฏิบัติจริงไดในระดับปานกลางข้ึน

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

จากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) โดยประเด็นที่ผูเขารวมประชุมพึงพอใจมากที่สุด คือ เทคนิคและ

วิธีการที่ใชในการถายทอดความรู (รอยละ 96.80) และความพึงพอใจตอการจัดการประชุมฯ ในภาพรวม  

ไดรอยละ 90.40 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

4.5 รายงานผลการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือขายดาน

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

แลนทรีสอรท แอนด สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี  

นางสาวสุพัตรา ทางาม และ นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานวา การจัดประชุมดังกลาว 

จัดโดยกองคลัง กรมอนามัย มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

เพื่อนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีปสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น อีกทั้งเพื่อแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ 

ประสบการณในการปฏิบัติงานและเสนอแนะ ปญหาอุปสรรคตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกัน 

เกี ่ยวกับกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการเบิกคาใชจายในการบริหารงานในสวนราชการและการเบิก

คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน การประชุมระหวางประเทศและการเดินทางไปราชการ ซ่ึงสามารถสรุป

ประเด็นไดดัง รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

4.6 รายงานผลการเขาร วมอบรมโครงการเสร ิมสร างความเขมแข็งผ ู ตรวจสอบภายใน 

ประจำหนวยงานและหัวหนากลุมอำนวยการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหวางวันที่ 13 – 15 

ธันวาคม 2565ณ โรงแรมแคนทารี อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

นางสาวสุพัตรา ทางาม และนางสาวศิร ิน ันต ทุนทรัพย รายงานวาการจัดประชุมดังกล าว 

จัดโดยกลุมตรวจสอบภายใน เพื่อใหบุคลากรกรมอนามัยทำหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานให

เปนไปดวยความถูกตอง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปนกลไกเพิ่มคุณคาใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย 

ตามวัตถุประสงคที ่กำหนดไว ไดแลกเปลี ่ยนเรียนรู แนวทางการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงาน 



สวนราชการ การฝกอบรม การเดินทางไปราชการ และแนวทางการตรวจสอบของผู ตรวจสอบภายใน  

ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นดังนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

4.7 รายงานผลการดำเนินงาน 5ส (ศรป.) ครั้งท่ี 2  

คณะกรรมการ 5ส ศรป. ไดรายงานผลคะแนน ในเดือนธันวาคม 2565 พบวากลุมยุทธศาสตรฯเปน

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

คือกลุมวิเทศสัมพันธ ได 22 คะแนน มีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

4.8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานสูองคกรสมรรถนะสูงและ 

มีธรรมาภิบาล ระหวางวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2565 ณ สถานที่พักฟนและพักผอนกองทัพบก สวนสน

ประดิพัทธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ   

 เลขาคณะทำงานขับเคล ื ่อนชมรมจร ิยธรรมศูนย ความร วมมือระหว างประเทศ รายงานวา  

(1) งบประมาณที่ตั ้งไว จำนวน 70,000 บาท เบิกจายจากงบประมาณศูนยความรวมมือระหวางประเทศ   

กรมอนามัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับคาที่พัก คาอาหารกลางวัน คาอาหารเย็น คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และคาน้ำมันเชื้อเพลิง ของผูเขารวม ซึ่งใชเงินงบประมาณเบิกจายทั้งสิ้น 

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

(2)  รายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วัตถุประสงค กิจกรรมดำเนินการ และผลท่ีไดรับจากการจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการฯดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

4.9   หลักเกณฑการคัดเลือกหนวยงานคุณธรรมและองคกรสรางสุขท่ีมีคุณภาพ 

เลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ แจงท่ีประชุมทราบ

ถึงหลักเกณฑการคัดเลือกหนวยงานคุณธรรมและองคกรสรางสุขที่มีคุณภาพและแนวทางการดำเนินงาน 

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

ผลสำเร็จของการดำเนินงาน 30 คะแนน 

มติท่ีประชุม รับทราบ    

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา    

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

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 เลขานุการคณะทำงานขับเคลื ่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ เสนอราง

แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต ฯ ท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการใน 

ระดับกรมฯ  ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมคนดี ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับองคกร

คุณธรรม ยุทธศาสตรท่ี 3 การปองกันทุจริต โดยกำหนดกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนจำนวน  18 

กิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 11 หรือ ดาวนโหลด  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

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

ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

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


 เลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ นำเสนอประเด็น

เปาหมายคุณธรรม จากการตอบแบบสำรวจฯ ของบุคลากร ศรป. (ใชประเด็นเดียวกับแบบสำรวจของกรมฯ) 

เพื่อรวมกันพิจารณากำหนดประเด็นเปาหมายคุณธรรม “ปญหาที่อยากแกไข” และ “ความดีที่อยากทำ” ท่ี

ประชุมมีมติเห็นชอบเปาหมายคุณธรรมจำนวน 7 ประเด็น ดังนี้ 

• “ปญหาท่ีอยากแกไข” มีจำนวน 2 ประเด็น 

1. การลดภาวะโลกรอน (1.Happy Society) 

2. การสรางความรอบรูดานการเงิน ประหยัด พอเพียง (2.พอเพียง) 

• “ความดีท่ีอยากทำ” มีจำนวน 5 ประเด็น 

3.การสงเสริมประหยัดทรัพยากรลดการใชทรัพยากรและวัสดุ  สำนักงาน - พอเพียง 

4. การสงเสริมการสอนงานรุนพ่ีสูรุนนอง - วัฒนธรรมองคกรกรมฯ  (3.Learning) 

5. การสงเสริมบุคลากรเปนตนแบบเพ่ือสุขภาพ (4. Happy Body) 

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

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

8. กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีเพ่ือประชาชน (7. จิตอาสา) 

ดูขอมูลไดท่ี ดาวนโหลด  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 5.3 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนองคกรคุณธรรมและองคกรสรางสุขท่ีมีคุณภาพ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

 เลขานุการคณะทำงานขับเคลื ่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือระหวางประเทศเสนอราง

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนองคกรคุณธรรมและองคกรสรางสุขที่มีคุณภาพ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 12 หรือ ดาวนโหลด  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 5.4 พิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

 นางสาวปนอนงค เครือซา รายงานวาตามท่ีกลุมตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงาน

ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซ่ึงไดใหขอเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ

ภาพในการเบิกจายงบประมาณเห็นควรใหหนวยงานปรับแผนการใชจ ายเง ินรายเดือน รายไตรมาส  

ใหสอดคลองกับมติกรมอนามัย พรอมทั้งเสนอผูอำนวยการและสงสำเนาการปรับแผนการใชจายเงินใหกลุม

ตรวจสอบภายในตอไป จึงเสนอขอปรับปรุงแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 13 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

5.5 วิเคราะหสถานการณผลการเบิกจาย และกำหนดมาตรการ การเบิกจายงบประมาณ 

คณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจาย วิเคราะหขอมูลจากวาระที่ 4.2 หากพิจารณาเฉพาะเงิน

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

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

พบวามีงบประมาณคงเหลือเสำหรับการดำเนินงาน จำนวน 14,455.20 บาท จึงเสนอมาตรการเพื่อบริหาร

งบประมาณใหสามารถดำเนินงานไดตามแผนท่ีวางไวและบรรลุเปาหมายการเบิกจายดังนี้ 

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


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

(บัตรฟลีทการด) คาจางเหมาพนักงานขับรถ กำกับติดตาม ควบคุมงบประมาณใหเพียงพอเบิกจายลงคลัง 

(2) รายการหมวดคาใชจายจัดประชุม อบรม ฯ คาใชจายเดินทางไปราชการ  ใหบริหารจัดการดวย 

เงินทดรองราชการของหนวยงาน หากไมสามารถดำเนินการไดใหยืมเงินงบประมาณจากกรมอนามัยและ 

ดำเนินกิจกรรมใหมีผลเบิกจายบรรลุเปาหมายท่ีกรมอนามัยกำหนด ภายใตฐานงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึน 

(3) รายการหมวดคาวัสดุ ซ้ือจาง ใหเลื่อนกิจกรรมไปดำเนินการในไตรมาส 3 เปนตนไป 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  

 6.1 กิจกรรมยกระดับจิตใจ ดวยการฝกสมาธิ 

 นางจารุมน บุญสิงห ดำเนินกิจกรรมดวยการใหบุคลากรรับฟงบทเพลง “ตะกอนใจในแกวน้ำ”  

เพื่อใหทุกคนไดฝกฟงอยางมีสมาธิและจับและเด็นจากเนื้อหาของเพลง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงสิ่งท่ี

ไดรับจากเนื ้อหาจากการฟงในครั ้งนี ้ ซึ ่งมีนางสาวพัทธนันท วังเสนา นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย และ 

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย เปนผูแทนของแตละกลุมงาน ไดแสดงความคิดเห็นถึงสิ่งท่ีไดรับวา ใหรูจักทบทวน 

เตือนตนเอง ใหรูตื่น ใหรูเทาทันอารมณอยางมีสติ ทั้งนี้ ผอ.ศรป. ใหคำแนะนำเพิ่มเติมวาใหมองความคิดใน 

เชิงบวก ใหรู จักขอบคุณตัวเอง และผู อื ่นใหเปน อีกทั ้งขอใหบุคลากรในหนวยงานได appreciate ผู อ่ืน  

โดยนางสาวจิราภรณ สุ มติ๊บ ไดขอบคุณนายรังสรรค พันธจบสิงห เรื ่องการประดับตกแตงหองรวมถึง 

การชวยเหลือเพื่อนรวมงานตลอดมา สวนนายพศิน พิริยะหะพันธุ และนางสาวพัทธนันท วังเสนา ขอขอบคุณ

ทุกคนท่ีรวมแรงรวมใจกัน มีน้ำใจชวยเหลือกันดวยดีเสมอมา 

 มติที่ประชุม รับทราบ และผอ.ศรป.ขอใหกำหนดกิจกรรมยกระดับจิตใจชาว ศรป. บรรจุไวเปนวาระ

ประจำในการประชุมศรป. กอนเริ่มประชุมเปนประจำ  

 6.2 หลักเกณฑการเล่ือนระดับ 

 ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ มอบหมายนางจารุมน บุญสิงห ศึกษาหลักเกณฑ

สำหรับขาราชการที่มีคุณสมบัติผานเกณฑการเลื่อนระดับ เพื่อนำเสนอขอมูลในการประชุมศูนยความรวมมือ

ระหวางประเทศ ครั้งท่ี 4/2566  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา 14.00 น. 

 

ผูจดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค ภาผล 

นักจัดการงานท่ัวไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ทางาม 

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานอำนวยการ 

 



รายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี 4 /2566 

ในวันท่ี 23 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. – 14.00 น. 

ณ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ อาคาร6 ช้ัน 4 กรมอนามัย 

ผูมาประชุม 

1. นางจิตติมา รอดสวาสดิ์ ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประธาน 

2. นางจารุมน บุญสิงห นักวิเทศสัมพันธชำนาญการพิเศษ 

3. นางสาวปนอนงค เครือซา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

4. นางสาวสุพัตรา ทางาม เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

5. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

6. นางสาวมนสินี น้ำจันทร นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

7. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย  นักวิเทศสัมพันธ

8. นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ นักวิชาการคอมพิวเตอร 

10. นางสาวพัทธนันท วังเสนา  นักวิชาการพัสดุ

11. นายรงัสรรค พันธจบสิงห พนักงานขับรถยนต 

12. นางสาวสมประสงค ภาผล  นักจัดการงานท่ัวไป เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 

1. นายพศิน พิริยหะพันธุ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

2. นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย  นักวิเคราะหนโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 1  เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

1.1 การประชุมกรมอนามัยครั ้งที ่ 4/2566 และเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการ 

Holistic Wellness Program : Relax Retreat and Restart ระหวางวันท่ี 10 – 12 มกราคม 2566 ณ จิณณ 

เวลบีอ้ิง เคานตี้ (Jin Wellbeing County) จังหวัดปทุมธานี รายละเอียด ดังนี้ 

(1). อธิบดีกรมอนามัย กลาวขอบคุณผูบริหารกรมอนามัยที่เขารวมประชุม และผูบริหารจิณณ เวลบีอ้ิง 

เคานตี ้ ที ่ใหความอนุเคราะหในการศึกษาดูงาน เพื ่อเปนแนวทางในการสราง Lifestyle สังคมผู สูงอายุ 

และรองรับการดำเนินงาน Wellness กรมอนามัย 

(2) ผูอำนวยการกองคลัง รายงานการเบิกจายงบประมาณ ป พ.ศ. 2566 วากรมอนามัยมีผลเบิกจาย

งบประมาณเปนอันดับ 1 ของกระทรวงสาธารณสุข และรายงานภาพรวมผลการเบิกจายงบประมาณ 

1

เอกสารแนบ 7



ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันาวาคม 2565 จากระบบ GFMIS โดย อธ ขอใหทุกหนวยรวมมือกันเรงรัดการเบิกจาย 

เพ่ือคงรักษาระดับการเบิกจายไว ท้ังนี้ ศรป.มีผลเบิกจายสะสมเปนอันดับ 4 ของหนวยงานสวนกลาง 

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

สรางไทย สรางชาติ ระยะท่ี1 ปจจุบันตรวจรับงานเรียบแลวแลว และมีแผนจดัฝกอบรมการใชงานจำนวน 3 รุน 

2) ระบบบัตรประจำตัวตามกฎหมาย ปจจุบันดำเนินงาน 90% (4) ผู อำนวยการสำนักอนามัยเจริญพันธุ 

รายงานความกาวหนาการจัดประชุมวิชาการสงเสริมสุขภาพฯ กำหนดจัดงานประมาณเดือน ก.ค. 66  

ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด คอนเวนชั่น กทม. ไดดำเนินการจัดทำหนังสือกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชฯ

ซ่ึงขณะนี้รอพระราชทานวันประชุม ในสวนของการคัดเลือกผลงานวิชาการ จะดำเนินการเปดรับสมัครระหวาง

วันที่ 15 ธ.ค. 65 -28 ก.พ. 66 ซึ่งผอ.ศรป. ไดรับแตงตั ้งเปนคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล องคกรดีเดน  

ผลงานระดับภาค รางวัล princess Health Award ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกำหนดการลงพื ้นท่ี  

ในวันที่ 22 – 24 มี.ค. 65 และจะทำการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 6 กุมภาพันธ เวลา 13:30 น.  

หองประชุมสำนักสงเสริมสุขภาพ 

(5) ผู อำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ รายงานสรุปผลจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเพื ่อยกระดับทักษะการใชภาษาอังกฤษสำหรับงานดานตางประเทศ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา 

ชะอำบีช รีสอรท หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี เปนเอกสารเพ่ือทราบ 

1.2 แจงบุคลากรทุกระดับ ใหทราบถึงความคาดหวังของอธิบดี กรมอนามัย ตองานแผนงบรายจายอ่ืน

ตางประเทศ งานความรวมมือระหวางประเทศ โดยตองการให ศรป. รูเกี่ยวกับงานตางประเทศที่ครอบคลุม 

ทุกดาน ขาวสาร ที่เกี่ยวกับมติตางประเทศที่เกี่ยวของกับบริบทงานของกรมอนามัย เพื่อสนับสนุนงานของ 

กรมอนามัยไดทันตอเหตุการณปจจุบัน ทั้งนี้ ผอ.ศรป. ขอใหทำขอมูลเกี่ยวกับประเทศที่เปนผูนำที่ใหความรู

เกี่ยวกับ Life Style การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยมุงหวังสนับสนุนขอมูลใหแกกรมอนามัย เพื่อภารกิจของ

กรมอนามัยในการลดการเกิดโรค NCD และเผยแพรขาวสารดังกลาวบนเว็บไซตของหนวยงาน 

1.3 แจงบุคลากรทุกระดับ ใหทราบผลการประชุมคณะกรรมการ กพว. ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 18 

ม.ค. 66 วาเปนการรายงานติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหนวยงานภายในกรมอนามัย ซึ่ง ศรป.  

ไมมีขอมูลสำหรับการประชุมดังกลาว จึงขอใหศรป. แตงตั้งคณะกรรมการ กพว. ระดับหนวยงาน เพ่ือเปนกลไก

พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองคกร และติดตามการดำเนินงานดานวิชาการของหนวยงาน โดยมอบหมายให

นางจารุมน บุญสิงห หัวหนากลุมวิเทศสัมพันธ เปนผูรับผิดชอบจัดทำคำสั่งแตงตั้งดังกลาว 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี3/2566 เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2565 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง    

 3.1 การประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 

 นางจารุมน บุญสิงห หัวหนากลุมวิเทศสัมพันธ รายงานขอมูลเกี่ยวกับการเลื่อนระดับ ใหแกบุคลากร

ทุกระดับ เพื่อเปนความรูและขอมูลสำหรับตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขในการนำเสนอผลงานเลื่อนระดับ

ตามเกณฑท่ีกรมอนามัยกำหนด ซ่ึงในฐานะกรรมการ คณะกรรมการประเมินบุคคลเพ่ือการเลื่อนขาราชการพล

เรือนสามัญขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ตำแหนงระดับควบ) ของหนวยงาน  

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1  

คณะกรรมการฯพิจารณาแลวพบวามีบุคคลที่ผานเกณฑสามารถยื่นเสนอผลงานเลื่อนระดับจากปฏิบัติการ 

เปนชำนาญการ ในกลุมประเภทวิชาการ ไดแก (1) นางสาวปนอนงค เครือซา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

(2) นายพศิน พิริยหะพันธุ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ (3) นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ

ท้ังนี้ ผอ.ศรป. ไดมอบหมายใหนางจารุมน บุญสิงห ประสานกองการเจาหนาท่ีเพ่ือติดตามหนังสือแจงกลับเรื่อง

เลขท่ีตำแหนงท่ีผานเกณฑการประเมินคางาน เรียบรอยแลวเพ่ือประกอบการเลื่อนระดับของบุคลากรดังกลาว 

และไดใหคำแนะนำสำหรับผูเขารับการประเมินการเลื่อนระดับท้ัง 3 ราย ในการเขียนผลงานวิชาการวา ใหใหมี

กรอบแนวคิด อางอิงทฤษฎี ผลงานวิจัย ตางๆ ที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของผลงานมาเปนกรอบในการนำเสนอ

ผลงานนั้นๆ ในสวนของการเขารับการฝกอบรม / เขารวมประชุมฯ ของบุคลากรในหนวยงานทุกระดับ  

เมื ่อเสร็จสิ้นการอบรม ผอ.ศรป. ขอใหทุกทานเขาไปบันทึกขอมูลการเขารวมอบรมดังกลาว ในระบบ

บุคลากรของตนเอง เพ่ือเปนฐานขอมูลสำหรับการเสนอผลงานเลื่อนระดับตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ   

4.1 รายงานผลการติดตามการเบิกจายงบประมาณศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำป  

พ.ศ. 2566 งบดำเนินงาน ผานระบบศูนยต ิดตามผลการปฏิบัต ิงาน กรมอนามัย (Department 

Operation Center : DOC) 

นางสาวศิร ิน ันต ทุนทรัพย รายงานวา (1) ไดบ ันทึกผลการดำเน ินงานตามแผนปฏิบ ัต ิการ  

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบดำเนินงาน จำนวน 6 โครงการ  

เขาสูระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) โดยบันทึก

ขอมูลผลเบิกจายสะสม ณ วันที ่ 18 มกราคม 2566 จำนวน 392,020.30 บาท คิดเปนรอยละ 44.32 %  

ของวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จำนวน 884,500 บาท ซ่ึงเปนยอดผลเบิกจายท่ียังไมรับรูในระบบ GFMIS  

เนื่องจากเงื่อนไขของมาตรการทางดานระเบียบการเงินการคลัง ทั้งนี้หนวยงานไดดำเนินการจัดกิจกรรมตาม

แผนทุกรายการ รายละเอียดตามลิงค : ดาวนโหลด 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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4.2 รายงานสถานการณ ผลการเบิกจายงบประมาณ งบดำเนินงาน ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

นางสาวสุพัตรา ทางาม รายงานวา ณ วันที่ 23 มกราคม 2566 เปาหมายที่กรมอนามัยกำหนด ไวใน

เดือนมกราคม คือ 39% คิดเปนเงินจำนวน 344,955.00 บาท พบวางบดำเนินงาน มีผลเบิกจายสะสม 

จำนวน 392,020.30 บาท คิดเปน 44.32 % ของวงเงินงบประมาณรวมที่ไดรับจัดสรร (884,500.00 บาท) 

ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กรมอนามัยกำหนด เมื่อหักกันยอด PO ทุกรายการ จำนวน 12,644.50 บาท คิดเปน 

1.43 % เปนผลใหมีเงินงบประมาณคงเหลือหลังกัน จำนวน 479,835.20 บาท คิดเปน 54.25 %  

หากพิจารณาเฉพาะเงินงบประมาณที่ไดรับโอน จำนวน 442,250.00 บาท หักผลเบิกจายสะสม 

จำนวน 392,020.30 บาท หักกันยอดPO จำนวน 12,644.50 บาท หักกันเงินเดือนพนักงานขับรถยนต ระหวาง

เดือน ก.พ - มี.ค 66 จำนวน 26,000.00 บาท คงเหลือเงินงบประมาณสำหรับการดำเนินงาน จำนวน 

11,585.20 บาท   

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.3 รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

4.3.1 ขับเคล่ือนองคกรคุณภาพและมีสมรรถภาพสูง ประกอบดวย 4 ตัวช้ีวัด 

(1) ตัวชี้วัดที่ 2.1ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity and

Transparency Assessment : ITA) 

นางจารุมน บุญสิงห หัวหนากลุมวิเทศสัมพันธ รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงานตาม

แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดฯเดือนมกราคม 2566 มี 5 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมที่ 1.2 2.1 3.2 3.3 และ 4.1 

มีรายละเอียด ดังนี้  

(1) กิจกรรมที่ 1.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซต

หนวยงาน (Open Data Integrity and Transparency – OIT) อยูระหวางดำเนินการปรับปรุงขอมูลพื้นฐาน

บนเว็บไซต ศรป. ตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตหนวยงาน (Open Data Integrity and 

Transparency – OIT) ขอ O1 - O10 และดานการแกไขปญหาทุจริต โดยมีชองทางแจงเรื่องรองเรียนการ

ทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งไดจัดทำเมื่อปงบประมาณ 2565 ขณะนี้ อยูระหวางการทบทวนและปรับปรุงขอมูล

รายละเอียดขั้นตอนแนวทางการรองเรียนและแบบฟอรมรับขอรองเรียนใหชัดเจนมากขึ้น ตามที่สำนักงาน

เลขานุการกรมกำหนด ซ่ึงในเดือนนี้ขอมูลโครงสรางอยูระหวางเพ่ิมบุคลากรรายใหม 

(2) กิจกรรมท่ี 2.1 ชี้แจง/สื่อสารแบบ IIT – อยูระหวางการศึกษาขอมูลเพ่ือเตรียมการชี้แจง ซ่ึงคาดวา

กองการเจาหนาท่ีนาจะแจงเวียนเรื่องดังกลาวประมาณ ปลายเดือนม.ค.หรือตนเดือนก.พ.66 ซึ่งจะสื่อสารให

ดำเนินการตอบตอไป 

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

ในวันท่ี 23 ม.ค.66 เรียบรอยแลว 
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(4) กิจกรรมที่ 3.3 รายงานผลในระบบ DOC (เปาหมาย 4 ครั้ง) ไดดำเนินการรายงานในระบบ DOC 

ครั้งท่ี 2 สำหรับเดือน ม.ค. 66 เรียบรอยแลว 

(5) กิจกรรมที่ 4.1 สื่อสารและเผยแพรขอมูลความรู เรื่องที่ 2 (เปาหมาย 2 เรื่อง) ผานประชุมศรป.

ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 66 จำนวน 1 เรื่อง คือการกำหนดคุณธรรมเปาหมายจาก “ปญหาที่อยากแก” 

และ “ความดีที ่อยากทำ” ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ดู ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด ไ ด  ท ี ่  ด า ว น  โ ห ล ด  ห ร ื อ  URL: https://cic.anamai.moph.go.th/web-

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

ทั้งนี้ สำหรับการตอบแบบประเมินการรับรู IIT ผอ.ศรป. ขอความรวมมือบุคลากรทุกระดับรับทราบ 

และทำความเขาใจขอคำถามใหชัดเจนกอน และมอบหมายใหนางจารุมน บุญสิงห ชี้แจงทำความเขาใจแบบ

ประเมินฯ ใหแกบุคลากรทุกระดับกอนการประเมินดวย 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

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

การขับเคลื่อนการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization : LO)  

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย รายงานเสนอความกาวหนาแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัดโดยในเดือน มกราคม 2566 

โดยขอเปลี่ยนชื่อผลงาน จากเดิมเรื่อง คูมือภารกิจประสานงานและอำนวยความสะดวกแกชาวตางประเทศ เปน 

“เรื ่อง ถอดบทเรียน: กาลา ที่ไมใช..กะลา” ความสำเร็จในการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ (Gala Dinner) 

เนื่องจากไดเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการดานการจัดการความรู วิจัยและนวัตกรรม 

เม่ือวันท่ี 18 - 20 ม.ค.66 พบวา หากใชผลงานเดิม มานำเสนอ LIKE Talk อาจจะไมสามารถแสดงความชัดเจน

ถึงบทเรียนหรือการจัดการความรูที ่ชัดเจนได เพราะเปนประเด็นที่กวางมาก จึงไดนำเสนอเคาโครงรางท่ี

เฉพาะเจาะจงและสามารถสื ่อสารไดชัดเจนมากกวา จึงขอเปลี่ยนชื่อผลงานดังกลาวขางตน สำหรับการ

ขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนกำหนดไวทั้งหมดจำนวน 7 กิจกรรม ซึ่งในเดือนนี้ไดดำเนินการไปแลว 2 กิจกรรม 

คือ กิจกรรมที่ 4 และกิจกรรมที่ 5 ดูขอมูลเพิ่มเติมที่ ตัวชี้วัดที่ 2.2 ดาวนโหลด และหารือในการพัฒนาจัด

หมวดหมูในหนาเว็บไซต https://cic.anamai.moph.go.th/th/dmkm64  โดยใหใชกลไกของคณะกรรมการ 

กพว. ประจำหนวยงานในการขับเคลื่อนงานวิชาการของหนวยงานตอไป  

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 
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3) รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดทุกเดือน Upload ข้ึนเว็บไซตหนวยงาน และบันทึก URL ในระบบ 

DOC ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไปทุกเดือน เรียบรอยแลว   

ระดับท่ี 4 Output ผลผลิต หนวยงานประเมินตนเองพบวารอยละผลการเบิกจายสะสมรายเดือนผาน

เกณฑจำนวน 2 เดือน ในเดือน ธ.ค. 65 และ ม.ค. 66 โดยมีรอยละเบิกจายสะสมท่ี 44.32% ซ่ึงรอยละของผล

การเบิกจายสะสม ต่ำกวาเปา (45%)  ซ่ึงในเดือน พ.ย. ศรป. เบิกจายไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกรมกำหนด 

ระดับท่ี 5 Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด  หนวยงานประเมินตนเองพบวามีรอยละของผลการเบิกจาย

สะสม ท่ี 44.32% ซ่ึงรอยละของผลการเบิกจายสะสม ต่ำกวาเปา (45%)   

ท้ังนี้หนวยงานประเมินตนเองคาดการณวาจะมีผลคะแนนตัวชี้วัดฯ อยูท่ี 4.25/ 5.00 คะแนน  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

(4) ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 รอยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

นางสาวปนอนงค เครือซา รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด วาสำหรับ

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

แผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเดือน ม.ค. 66 และรายงานผลการ

ดำเนินงานตาม แผนฯ ผานระบบ DOC อยางตอเนื่องเปนประจำทุกสิ้นเดือน 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

4.3.2 ขับเคล่ือนการดำเนินงานตามภารกิจหนาท่ีหนวยงานสายบริหาร ประกอบดวย 3 ตัวช้ีวัด 

(1) ตัวชี้วัดที่ 4.19 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศตามขอตกลง

ระหวางประเทศ ของกรมอนามัย 

นางจารุมน บุญสิงห รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัด ไดดำเนิน

กิจกรรมตามแผนฯ ไดแก (1) กิจกรรมท่ี 3.1 (กิจกรรมดำเนินการจัดประชุมเดือน ก.พ.66) รายงานการประชุม

เตรียมการฯ เมื่อวันที่ 16 ม.ค.66 (2) กิจกรรมที่ 4.2  (3) กิจกรรมที่ 4.3 (4) กิจกรรมที่ 4.4 และ (5) กิจกรรมที่ 4.5 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 หรือดูขอมูลเพ่ิมเติมท่ี ตัวชี้วัดท่ี 4.19 ดาวนโหลด  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

(2) ตัวชี้วัดที่ 4.20 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยใหสามารถ

ดำเนินงานดานตางประเทศเพ่ือรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย 

นางสาวมนสินี น้ำจันทร รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงานตามแผนขับเคลื ่อนตัวชี้วัด  

ไดดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ ของเดือนมกราคม 2566 ครบทุกกิจกรรม ไดแก (1) จัดทำรายงานสรุปผล 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับทักษะการใชภาษาอังกฤษสำหรับงาน 

ดานตางประเทศ และ (2) รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำเดือน ซ่ึงไดรายงาน

ในท่ีประชุม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 
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มติท่ีประชุม รับทราบ  

(3) ตัวชี ้วัดที ่ 4.21 ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของ 

กรมอนามัย 

 นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ และนางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ  รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงาน

ตามแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัด โดยกิจกรรมภายใตแผนขับเคลื่อนฯ ในเดือนมกราคม 2566 ไดแก (1) จัดทำหนังสือ

ขอความอนุเคราะหขอมูลกรอบความรวมมือระหวางประเทศตางจากหนวยงานตางๆ โดยขณะนี้มีหนวยงานท่ี

สงขอมูลเพิ่มเติมมาแลว 2 หนวยงาน คือ สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม และกองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ  

(2) สรุปกรอบความรวมมือระหวางประเทศดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของกรมอนามัย 

ประจำป 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

4.4 รายงานผลการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศัยกภาพนักวิชาการดานการจัดการ

ความรูวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 19 – 20 มกราคม 2566 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด 

คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร 

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย นักวิเทศสัมพันธ รายงานวา การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั ้งนี้  

มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนนักวิชาการกรมอนามัยในการสราง และพัฒนางานวิจัย การจัดการ

ความรูและนวัตกรรมดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม มีการพัฒนาตนเอง สรางโอกาสในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูและนำไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และใหหนวยงาน

ภายใตกรมอนามัยขับเคลื่อนการจัดการความรูของหนวยงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งสามารถนำไปตอ

ยอดในการจัดทำ KM การถอดบทความ และรูจักการจัดการความรูอยางไรใหนาสนใจ โดยใหรูจักวิธี และ

ขั้นตอนการจัดทำ KM เชน การศึกษาคนควาหาขอมูล วิธีการเขียนบทความใหนาสนใจ การทำ Mapping 

(ใคร/ ทำอะไร /อยางไร/เขียนความสำเร็จ ) เปนตน ซึ ่งในการประชุมกลุ มยอย ศรป.ไดนำผลงาน 

เรื ่อง ถอดบทเรียน: “กาลา ที่ไมใช..กะลา”ความสำเร็จการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ (Gala Dinner)  

มาแลกเปลี่ยนและฝกปฏิบัติการเขียนเคาโครงผลงาน โดยผลงานดังกลาว จะใชนำเสนอในเวที LIKE Talk ดวย 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

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

มีชีวิตชีวา ศรป.นารัก” ครั้งท่ี 3 เดือนมกราคม 2566  

คณะกรรมการ 5ส ศรป. ไดรายงานผลคะแนน ในเดือนมกราคม 2566 พบวากลุมที่ไดคะแนนสูงสุด

เปนอันดับ 1 ได 21 คะแนน คือกลุมงานอำนวยการ อันดับท่ี 2 ได 20 คะแนน คือกลุมวิเทศฯ และอันดับท่ี 3  

ได 19 คะแนน คือกลุมยุทธฯ โดยมีขอสังเกตตามรายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
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4.6 รายงานติดตามผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการ

ทุจริต ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ รายงานวามี

กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน ในเดือน ม.ค. 66 จำนวน 3 กิจกรรม ไดแกกิจกรรมท่ี 4 , 6 และ 7 

รายละเอียดตาม ดาวนโหลด 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา    

 5.1 พิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. 2566  

 นางสาวปนอนงค เครือซา หัวหนากลุมยุทธศาสตรและประสานความรวมมือ แจงวาเพื่อใหการ

ดำเนินงานตามตัวชี ้ว ัด 2.4 และการบริหารงบประมาณประจำหนวยงาน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

จึงขอเสนอกิจกรรมปรับแผนฯ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 

5.2 วิเคราะหสถานการณผลการเบิกจาย และกำหนดมาตรการ การเบิกจายงบประมาณ 

คณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจาย วิเคราะหขอมูลจากวาระที ่ 4.2 หากพิจารณาเฉพาะ 

เงินงบประมาณที่ไดรับโอน จำนวน 442,250.00 บาท หักผลเบิกจายสะสม จำนวน 392,020.30 บาท หักกัน

ยอดPO จำนวน 12,644.50 บาท หักกันเงินเดือนพนักงานขับรถยนต ระหวางเดือน ก.พ - มี.ค 66 จำนวน 

26,000.00 บาท พบวามีงบประมาณคงเหลือสำหรับการดำเนินงาน จำนวน 11,585.20 บาท จึงเสนอ

มาตรการเพ่ือบริหารงบประมาณใหสามารถดำเนินงานไดตามแผนท่ีวางไวและบรรลุเปาหมายการเบิกจายดังนี้ 

(1) รายจายหมวดคาใชจายประจำ คาน้ำดื่ม คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาน้ำมันเชื้อเพลิง (บัตรฟลีทการด) 

คาจางเหมาพนักงานขับรถ กำกับติดตาม ควบคุมงบประมาณใหเพียงพอเบิกจายลงคลัง 

(2) รายจายหมวดคาใชจายจัดประชุม อบรม ฯ คาใชจายเดินทางไปราชการ  ใหบริหารจัดการดวย 

เงินทดรองราชการของหนวยงาน หากไมสามารถดำเนินการไดใหยืมเงินงบประมาณจากกรมอนามัยและ 

ดำเนินกิจกรรมใหมีผลเบิกจายบรรลุเปาหมายท่ีกรมอนามัยกำหนด ภายใตฐานงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึน 

(3) รายจายหมวดคาวัสดุ ซ้ือจาง ใหปรับแผนฯเลื่อนกิจกรรมไปดำเนินการในไตรมาส 3 เปนตนไป 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ. 

 

5.3 พิจารณาแผนปฏิบัติการ โครงการสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน และมีชีวิตชีวา (Healthy 

Workplace Happy for life) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน และมีชีวิตชีวา 

(Healthy Workplace Happy for life) ตามคำสั่งคณะทำงานฯ แจงวาเม่ือตนเดือนมกราคมไดมีการประกาศ
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https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/ita/ita2566/Report-Plan-Anti-Corruption01.66.pdf


นโยบาย HWP. และขอมติจากท่ีประชุม ศรป.วันนี้เพ่ือเสนอแผนฯ และมีการกำหนดชองทางการติดตอ สื่อสาร 

แบบ 2 ทาง คือ Group Line cic (กรุฟไลนของของหนวยงาน) ,การประชุมประจำเดือนของหนวยงาน และมี

การชี้แจง แจงรายละเอียดเกณฑการประเมินสถานท่ีทำงานนาอยู นาทำงาน “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดลอมดี 

มีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต) และ 5ส ของกรมฯ พรอมทั้งนัดวันเพื่อเขารับการตรวจวัดBMIของบุคลากร ศรป.  

ท่ีกองกิจกรรมทางกายฯ ในวันท่ี 21 มี.ค.66 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  

 6.1 กิจกรรมยกระดับจิตใจ ดวยการฝกสมาธิ 

 นางจารุมน บุญสิงห คณะกรรมการชมรมจริยธรรม ไดดำเนินกิจกรรมยกระดับจิตใจ ดวยการให

บุคลากรรับฟง “Clip การทำสมาธิกอนทำงาน ของโรงพยาบาลสวนสราญรมย” เพื่อใหทุกคนไดฝกฟงอยางมี

สมาธิ จิตสงบกอนเริ ่มการทำงาน ตามแนวทางการสงเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางจริยธรรมและ

วัฒนธรรมองคกร รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

 6.2 อัตรากำลังคนของหนวยงาน 

 ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ แนะนำพนักงานราชการบรรจุใหม ชื่อ นางสาวจริญญา ลีพรมมา 

นักวิเทศสัมพันธ เริ่มมาปฏิบัติราชการที่หนวยงาน ที่กลุมวิเทศสัมพันธ ตั้งแตวันที่ 16 ม.ค. 66 เปนตนมา  

สงผลใหอัตรากำลังคนของหนวยงานเพิ่มเปน 14 คน โดยผอ.ศรป. มอบหมายใหนางจารุมน หัวหนากลุมวิเทศสัมพันธ 

พิจารณามอบหมายงานของภารกิจกลุมตอไปดวย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา 14.00 น. 

 

ผูจดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค ภาผล 

นักจัดการงานท่ัวไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ทางาม 

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานอำนวยการ 

 

9



กิจกรรมยกระดับจิตใจ ด้วยการฝึกสมาธิ 

วันที่ 23 มกราคม 2566 ก่อนเริ่มการประชุม ศรป. ชมรมจริยธรรม ได้ดำเนินกิจกรรมยกระดับจิตใจ 

ด้วยการให้บุคลากรรับฟัง “Clip การทำสมาธิก่อนทำงาน ของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์” เพื่อให้ทุกคนได้ฝึก

ฟังอย่างมีสมาธิ จิตสงบก่อนเริ่มการทำงาน ตามแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทาง

จริยธรรมและวัฒนธรรมองค์กร ของชมรมจริยธรรม ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ   

………………………………………. 

เอกสารแนบ 9

67



เอกสารแนบ 8







0 of 0 points

ประเมนิผล และทดสอบความรู ้
เพื�อรับเกยีรตบิตัร
Total points 10/10

"งานรณรงคเ์สรมิสรา้งคณุธรรมและจรยิธรรม เพื�อป้องกนัการกระทําผดิเกี�ยวกบัการขดักนัแหง่ผล
ประโยชน"์ 

วนัที� 10 มนีาคม 2566 ในรปูแบบออนไลน ์ผา่นระบบการถา่ยทอดสดทาง Youtube

อเีมล *

ประเมนิผล และทดสอบความรู ้ เพื�อรับเกยีรตบิตัร https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqkg37xZ1GeCtAECY...

1 of 11 3/10/2023, 12:25 PM

บคุลากรรายที� 1



หน่วยงานของรัฐสภา

หน่วยงานขององคก์รอสิระตามรัฐธรรมนูญ

หน่วยงานของอยัการ

สว่นราชการระดบักรม

องคก์ารมหาชน

รัฐวสิาหกจิ

กองทนุ

สถาบนัอดุมศกึษา

จังหวดั

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น

หน่วยงานของรัฐอื�นๆ

สว่นที� 1 การประเมนิผลการจดังานรณรงคเ์สรมิสรา้งคณุธรรมและจรยิธรรมเพื�อ
ป้องกนั
การกระทาํผดิเกี�ยวกบัการขดักนัแหง่ผลประโยชน์
คาํชี�แจง เลอืกขอ้ที�ตรงกบัขอ้มลู/ระดบัความพงึพอใจของทา่น

ประเภทหนว่ยงาน *

ประเมนิผล และทดสอบความรู ้ เพื�อรับเกยีรตบิตัร https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqkg37xZ1GeCtAECY...

2 of 11 3/10/2023, 12:25 PM



มากที�สดุ

มาก

ปานกลาง

นอ้ย

นอ้ยที�สดุ

มากที�สดุ

มาก

ปานกลาง

นอ้ย

นอ้ยที�สดุ

1. รปูแบบของการจดังานฯ มคีวามเหมาะสมมากนอ้ยเพยีงใด *

2.ความเหมาะสมของวทิยากรโดยรวม *

ประเมนิผล และทดสอบความรู ้ เพื�อรับเกยีรตบิตัร https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqkg37xZ1GeCtAECY...

3 of 11 3/10/2023, 12:25 PM



มากที�สดุ

มาก

ปานกลาง

นอ้ย

นอ้ยที�สดุ

มากที�สดุ

มาก

ปานกลาง

นอ้ย

นอ้ยที�สดุ

สว่นที� 2 ทดสอบความรูก้ารป้องกนัการกระทาํผดิเกี�ยวกบัการขดักนัแหง่
ผลประโยชน์

10 of 10
points

คาํชี�แจง กรณุากรอกขอ้มลู และตรวจสอบขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง เพื�อนําไปจัดทําเกยีรตบิตัร

3.ทา่นสามารถนําองคค์วามรูท้ ี�ไดร้บัจากการเขา้รว่มงานฯ ไปปรบัใชเ้พื�อป้องกนั
การกระทาํผดิเกี�ยวกบัการขดักนัแหง่ผลประโยชน์

*

4.ภาพรวมของการจดังานฯ คร ั�งนี� ทา่นมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัใด *

5. ขอ้เสนอแนะ

ประเมนิผล และทดสอบความรู ้ เพื�อรับเกยีรตบิตัร https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqkg37xZ1GeCtAECY...
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นาย

นาง

นางสาว

Other:

จรญิญา ลพีรมมา

นักวเิทศสัมพันธ์

ศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย

คาํนําหนา้นาม *

หากตอ้งการระบยุศ ใหร้ะบใุนชอ่ง "อื�นๆ" เชน่ วา่ที�รอ้ยตร ีเป็นตน้

ชื�อ-นามสกลุ *

*โปรดตรวจสอบใหถ้กูตอ้ง ขอ้มลูนี�จะถกูนําไปประกอบการจัดทําเกยีรตบิตัร

ตาํแหนง่/ระดบั *

(เชน่ นายกเทศมนตรเีมอืงบา้นไผ ่, นติกิรชาํนาญการ เป็นตน้)

สงักดัหนว่ยงาน *

กรณีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นใหใ้สอํ่าเภอ จังหวดั 
(เชน่ เทศบาลเมอืงบา้นไผ ่อําเภอบา้นไผ ่จังหวดัขอนแกน่ ,สํานักงานสง่เสรมิทอ้งถิ�นจังหวดัขอนแกน่
สํานักงานจังหวดัขอนแกน่ เป็นตน้)

*โปรดตรวจสอบใหถ้กูตอ้ง ขอ้มลูนี�จะถกูนําไปประกอบการจัดทําเกยีรตบิตัร

ประเมนิผล และทดสอบความรู ้ เพื�อรับเกยีรตบิตัร https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqkg37xZ1GeCtAECY...
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แบบทดสอบปรนยั จาํนวน 10 ขอ้ 4 ตวัเลอืก
คาํอธบิาย ใหเ้ลอืกตอบไดเ้พยีงตวัเลอืกเดยีวเทา่นั�น 

• ถา้ทาํคะแนนได ้8 ขอ้ขึ�นไป(รอ้ยละ 80) จะถอืวา่ผา่นเกณฑ ์จะไดรั้บเกยีรตบิตัร
อเิล็กทรอนกิสจ์ากสํานักงานป.ป.ช. ผา่นทาง e-mail ภายในวนัที� 20 มนีาคม 2566( ผูผ้า่น
เกณฑ ์500 ทา่นแรกเทา่นั�นจะไดรั้บสทิธิ�ไดรั้บของที�ระลกึ )

• ถา้ทาํคะแนนได ้0 - 7 คะแนน จะถอืวา่ ไมผ่า่นเกณฑ ์ทา่นสามารถกลบัไปทําแบบทดสอบ
ไดใ้หม่

1/1

ก.รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย มาตรา 44

ข.พระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2561

มาตรา 126

ค.ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112

ง.ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

1/1

ก.บดิาหรอืมารดาของเจา้หนา้ที�ของรัฐ

ข.บตุรที�ยงัไมบ่รรลนุติภิาวะของเจา้หนา้ที�ของรัฐ

ค.บตุรที�บรรลนุติภิาวะของเจา้หนา้ที�ของรัฐ

ง.คูส่มรสของเจา้พนักงานของรัฐ

1. บทบญัญตัใิดที�หา้มไมใ่หเ้จา้พนกังานของรฐัดาํเนนิการใด ๆ ที�เป็นการขดักนั
ระหวา่งประโยชนส์ว่นบคุคลและประโยชนส์ว่นรวม

*

2. มาตรา 126 แหง่พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2561 ใชบ้งัคบักบับคุคลใด

*

ประเมนิผล และทดสอบความรู ้ เพื�อรับเกยีรตบิตัร https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqkg37xZ1GeCtAECY...
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1/1

ก.นายกรัฐมนตรี

ข.สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร

ค.ผูว้า่ราชการจังหวดั

ง.เจา้ของบรษัิทสจุรติ

1/1

ก.นายเป็นธรรม นายกเทศมนตร ีไดรั้บแตง่ตั �งเป็นกรรมาธกิารยกรา่งรัฐธรรมนูญ ดว้ยอกีตําแหน่ง

ข.นางสขุใจ นายกเทศมนตร ีเป็นนักรอ้งและนักแตง่เพลง สงักดับรษัิทที�ทําสญัญาจัดจา้งดําเนนิ
งานจัดงานประจําปีดว้ย

ค.นายใจด ีเดน่ชยัยะ นายกองคก์ารบรหิารสว่นตําบล เป็นอนุกรรมการ ของกระทรวงมหาดไทย

ง.นายซื�อตรง รองนายกเทศมนตร ีดํารงตําแหน่งกรรมการตดัสนิประกวดนางนพมาศประจําปี

1/1

ก.ทจุรติตอ่หนา้ที�

ข.ฉอ้โกง

ค.ยกัยอกทรัพย์

ง.กบฏ

3. มาตรา 126 แหง่พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2561 ไมใ่ชบ้งัคบักบัผูด้าํรงตาํแหนง่ในขอ้ใด

*

4. บคุคลในขอ้ใดดาํรงตาํแหนง่ที�เขา้ขา่ยขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นบคุคลและ
ประโยชนส์ว่นรวม ตามมาตรา 126 แหง่พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่
ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2561

*

5. ผูฝ่้าฝืนบทบญัญตัทิ ี�หา้มไมใ่หเ้จา้พนกังานของรฐัดาํเนนิการใด ๆ ที�เป็นการ
ขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นบคุคลและประโยชนส์ว่นรวม เป็นความผดิฐานใด

*

ประเมนิผล และทดสอบความรู ้ เพื�อรับเกยีรตบิตัร https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqkg37xZ1GeCtAECY...
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1/1

ก.5,000 บาท

ข.3,000 บาท

ค.4,000 บาท

ง.3,500 บาท

1/1

ก.รับนาฬกิายี�หอ้ดงัจากผูบ้งัคบับญัชาในโอกาสที�ชว่ยซอ่มรถยนตส์ว่นตวัให ้

ข.รับสรอ้ยคอทองคํา 2 บาท จากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในโอกาสที�เลื�อนเงนิเดอืนให ้

ค.รับนาฬกิาตดิผนังจากเพื�อนรว่มงาน เนื�องในโอกาสวนัขึ�นบา้นใหม่

ง.รับแหวนทองคํา 2 สลงึ จากผูท้ี�มาตดิตอ่ขอใบอนุญาตตอ่เตมิบา้น

1/1

ก.การรับทรัพยส์นิหรอืประโยชนอ์ื�นใดโดยธรรมจรรยา

ข.การรับทรัพยส์นิหรอืประโยชนอ์ื�นใดตามที�กฎหมายกําหนดไว ้

ค.การรับทรัพยส์นิจากประชาชนที�มาตดิตอ่ราชการ

ง.การรับทรัพยส์นิหรอืประโยชนอ์ื�นใดจากคูส่มรส

6. จาํนวนมลูคา่ทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ื�นใดที�เจา้พนกังานของรฐัสามารถรบัได้
จากบคุคลอื�นที�ไมใ่ชญ่าตโิดยธรรมจรรยา

*

7. ขอ้ใดถอืเป็นการรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ื�นใดโดยธรรมจรรยาของเจา้
พนกังานของรฐั

*

8. เจา้พนกังานของรฐั ไมส่ามารถรบัทรพัยส์นิไดใ้นกรณีใด *

ประเมนิผล และทดสอบความรู ้ เพื�อรับเกยีรตบิตัร https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqkg37xZ1GeCtAECY...
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1/1

ก.เจา้พนักงานของรัฐเรี�ยไรเงนิเพื�อมอบใหบ้ตุรชายของผูบ้งัคบับญัชา เนื�องในโอกาสสอบเขา้
มหาวทิยาลยัได ้

ข.เจา้พนักงานของรัฐแสดงออกโดยใชบ้ตัรอวยพร หรอืการลงนามในสมดุอวยพร

ค.เจา้พนักงานของรัฐใชเ้งนิสวสัดกิารเพื�อจัดหาของขวญัใหผู้บ้งัคบับญัชา เนื�องในโอกาสวนัขึ�น
ปีใหม่

ง.เจา้พนักงานของรัฐเรี�ยไรเงนิเพื�อมอบใหก้บัภรรยาของผูบ้งัคบับญัชา เนื�องในโอกาสวนัคลา้ย
วนัเกดิ

1/1

ก.ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร

ข.ประธานสภา อบต.

ค.นายกเทศมนตรี

ง.ประธานกรรมการ ป.ป.ช.

เกณฑก์ารรบัของที�ระลกึ 0 of 0 points

กรณีผูเ้ขา้รว่มงานทําแบบทดสอบถกูตอ้งจํานวน 8 ขอ้ขึ�นไป (รอ้ยละ 80) จะถอืวา่ผา่นเกณฑแ์บบ
ทดสอบและสามารถเลอืกรับของที�ระลกึได ้(ของที�ระลกึมจํีานวนจํากดั สงวนสทิธิ�แกผู่ผ้า่นเกณฑแ์ละ
เลอืกรับของที�ระลกึ 500 ทา่นแรก)

9. ขอ้ใดเป็นการสรา้งคา่นยิมที�ดใีนสงัคม *

10. หากนติกิรของเทศบาลแหง่หนึ�งรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ื�นใดที�มมีลูคา่
เกนิกวา่จาํนวนที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนด ตอ้งแจง้รายละเอยีดขอ้เท็จจรงิ
เกี�ยวกบัการรบัทรพัยส์นิตอ่ผูใ้ด

*

ประเมนิผล และทดสอบความรู ้ เพื�อรับเกยีรตบิตัร https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqkg37xZ1GeCtAECY...
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ของที�ระลกึ กระเป๋าผา้พับได ้

รับ

ไมรั่บ

ทา่นตอ้งการรบัของที�ระลกึหรอืไม่ *

ประเมนิผล และทดสอบความรู ้ เพื�อรับเกยีรตบิตัร https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqkg37xZ1GeCtAECY...
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0 จาก 0 คะแนน

ประเมนิผล และทดสอบความรู ้
เพื�อรับเกยีรตบิตัร
คะแนนรวม 10/10

"งานรณรงคเ์สรมิสรา้งคณุธรรมและจรยิธรรม เพื�อป้องกนัการกระทําผดิเกี�ยวกบัการขดักนัแหง่ผล
ประโยชน"์ 
วนัที� 10 มนีาคม 2566 ในรปูแบบออนไลน ์ผา่นระบบการถา่ยทอดสดทาง Youtube

บุคลากรรายที� 2



หน่วยงานของรัฐสภา

หน่วยงานขององคก์รอสิระตามรัฐธรรมนูญ

หน่วยงานของอยัการ

สว่นราชการระดบักรม

องคก์ารมหาชน

รัฐวสิาหกจิ

กองทนุ

สถาบนัอดุมศกึษา

จังหวดั

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น

หน่วยงานของรัฐอื�นๆ

สว่นที� 1 การประเมนิผลการจดังานรณรงคเ์สรมิสรา้งคณุธรรมและจรยิธรรมเพื�อ
ป้องกนั
การกระทาํผดิเกี�ยวกบัการขดักนัแหง่ผลประโยชน์
คาํชี�แจง เลอืกขอ้ที�ตรงกบัขอ้มลู/ระดบัความพงึพอใจของทา่น

ประเภทหนว่ยงาน *



มากที�สดุ

มาก

ปานกลาง

นอ้ย

นอ้ยที�สดุ

มากที�สดุ

มาก

ปานกลาง

นอ้ย

นอ้ยที�สดุ

1. รปูแบบของการจดังานฯ มคีวามเหมาะสมมากนอ้ยเพยีงใด *

2.ความเหมาะสมของวทิยากรโดยรวม *



มากที�สดุ

มาก

ปานกลาง

นอ้ย

นอ้ยที�สดุ

มากที�สดุ

มาก

ปานกลาง

นอ้ย

นอ้ยที�สดุ

สว่นที� 2 ทดสอบความรูก้ารป้องกนัการกระทาํผดิเกี�ยวกบัการขดักนัแหง่
ผลประโยชน์

10 จาก 10
คะแนน

คาํชี�แจง กรณุากรอกขอ้มลู และตรวจสอบขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง เพื�อนําไปจัดทําเกยีรตบิตัร

3.ทา่นสามารถนําองคค์วามรูท้ ี�ไดร้บัจากการเขา้รว่มงานฯ ไปปรบัใชเ้พื�อป้องกนั
การกระทาํผดิเกี�ยวกบัการขดักนัแหง่ผลประโยชน์

*

4.ภาพรวมของการจดังานฯ คร ั�งนี� ทา่นมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัใด *

5. ขอ้เสนอแนะ



นาย

นาง

นางสาว

อื�นๆ:

พัทธนันท ์วังเสนา

นักวชิาการพัสดุ

ศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย

คาํนําหนา้นาม *

หากตอ้งการระบยุศ ใหร้ะบใุนชอ่ง "อื�นๆ" เชน่ วา่ที�รอ้ยตร ีเป็นตน้

ชื�อ-นามสกลุ *

*โปรดตรวจสอบใหถ้กูตอ้ง ขอ้มลูนี�จะถกูนําไปประกอบการจัดทําเกยีรตบิตัร

ตาํแหนง่/ระดบั *

(เชน่ นายกเทศมนตรเีมอืงบา้นไผ ่, นติกิรชาํนาญการ เป็นตน้)

สงักดัหนว่ยงาน *

กรณีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นใหใ้สอํ่าเภอ จังหวดั 
(เชน่ เทศบาลเมอืงบา้นไผ ่อําเภอบา้นไผ ่จังหวดัขอนแกน่ ,สํานักงานสง่เสรมิทอ้งถิ�นจังหวดัขอนแกน่
สํานักงานจังหวดัขอนแกน่ เป็นตน้)
*โปรดตรวจสอบใหถ้กูตอ้ง ขอ้มลูนี�จะถกูนําไปประกอบการจัดทําเกยีรตบิตัร



แบบทดสอบปรนยั จาํนวน 10 ขอ้ 4 ตวัเลอืก
คาํอธบิาย ใหเ้ลอืกตอบไดเ้พยีงตวัเลอืกเดยีวเทา่นั�น 

ถา้ทาํคะแนนได ้8 ขอ้ขึ�นไป(รอ้ยละ 80) จะถอืวา่ผา่นเกณฑ ์จะไดรั้บเกยีรตบิตัร
อเิล็กทรอนกิสจ์ากสํานักงานป.ป.ช. ผา่นทาง e-mail ภายในวนัที� 20 มนีาคม 2566( ผูผ้า่น
เกณฑ ์500 ทา่นแรกเทา่นั�นจะไดรั้บสทิธิ�ไดรั้บของที�ระลกึ )
ถา้ทาํคะแนนได ้0 - 7 คะแนน จะถอืวา่ ไมผ่า่นเกณฑ ์ทา่นสามารถกลบัไปทําแบบทดสอบ
ไดใ้หม่

1/1

ก.รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย มาตรา 44

ข.พระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2561
มาตรา 126

ค.ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112

ง.ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

1/1

ก.บดิาหรอืมารดาของเจา้หนา้ที�ของรัฐ

ข.บตุรที�ยงัไมบ่รรลนุติภิาวะของเจา้หนา้ที�ของรัฐ

ค.บตุรที�บรรลนุติภิาวะของเจา้หนา้ที�ของรัฐ

ง.คูส่มรสของเจา้พนักงานของรัฐ

1. บทบญัญตัใิดที�หา้มไมใ่หเ้จา้พนกังานของรฐัดาํเนนิการใด ๆ ที�เป็นการขดักนั
ระหวา่งประโยชนส์ว่นบคุคลและประโยชนส์ว่นรวม

*

2. มาตรา 126 แหง่พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2561 ใชบ้งัคบักบับคุคลใด

*



1/1

ก.นายกรัฐมนตรี

ข.สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร

ค.ผูว้า่ราชการจังหวดั

ง.เจา้ของบรษัิทสจุรติ

1/1

ก.นายเป็นธรรม นายกเทศมนตร ีไดรั้บแตง่ตั �งเป็นกรรมาธกิารยกรา่งรัฐธรรมนูญ ดว้ยอกี
ตําแหน่ง

ข.นางสขุใจ นายกเทศมนตร ีเป็นนักรอ้งและนักแตง่เพลง สงักดับรษัิทที�ทําสญัญาจัดจา้งดําเนนิ
งานจัดงานประจําปีดว้ย

ค.นายใจด ีเดน่ชยัยะ นายกองคก์ารบรหิารสว่นตําบล เป็นอนุกรรมการ ของกระทรวงมหาดไทย

ง.นายซื�อตรง รองนายกเทศมนตร ีดํารงตําแหน่งกรรมการตดัสนิประกวดนางนพมาศประจําปี

3. มาตรา 126 แหง่พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2561 ไมใ่ชบ้งัคบักบัผูด้าํรงตาํแหนง่ในขอ้ใด

*

4. บคุคลในขอ้ใดดาํรงตาํแหนง่ที�เขา้ขา่ยขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นบคุคลและ
ประโยชนส์ว่นรวม ตามมาตรา 126 แหง่พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่
ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2561

*



1/1

ก.ทจุรติตอ่หนา้ที�

ข.ฉอ้โกง

ค.ยกัยอกทรัพย ์ 

ง.กบฏ

1/1

ก.5,000 บาท

ข.3,000 บาท

ค.4,000 บาท

ง.3,500 บาท

1/1

ก.รับนาฬกิายี�หอ้ดงัจากผูบ้งัคบับญัชาในโอกาสที�ชว่ยซอ่มรถยนตส์ว่นตวัให ้

ข.รับสรอ้ยคอทองคํา 2 บาท จากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในโอกาสที�เลื�อนเงนิเดอืนให ้

ค.รับนาฬกิาตดิผนังจากเพื�อนรว่มงาน เนื�องในโอกาสวนัขึ�นบา้นใหม่

ง.รับแหวนทองคํา 2 สลงึ จากผูท้ี�มาตดิตอ่ขอใบอนุญาตตอ่เตมิบา้น

5. ผูฝ่้าฝืนบทบญัญตัทิ ี�หา้มไมใ่หเ้จา้พนกังานของรฐัดาํเนนิการใด ๆ ที�เป็นการ
ขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นบคุคลและประโยชนส์ว่นรวม เป็นความผดิฐานใด

*

6. จาํนวนมลูคา่ทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ื�นใดที�เจา้พนกังานของรฐัสามารถรบัได้
จากบคุคลอื�นที�ไมใ่ชญ่าตโิดยธรรมจรรยา

*

7. ขอ้ใดถอืเป็นการรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ื�นใดโดยธรรมจรรยาของเจา้
พนกังานของรฐั

*
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ก.การรับทรัพยส์นิหรอืประโยชนอ์ื�นใดโดยธรรมจรรยา

ข.การรับทรัพยส์นิหรอืประโยชนอ์ื�นใดตามที�กฎหมายกําหนดไว ้

ค.การรับทรัพยส์นิจากประชาชนที�มาตดิตอ่ราชการ

ง.การรับทรัพยส์นิหรอืประโยชนอ์ื�นใดจากคูส่มรส

1/1

ก.เจา้พนักงานของรัฐเรี�ยไรเงนิเพื�อมอบใหบ้ตุรชายของผูบ้งัคบับญัชา เนื�องในโอกาสสอบเขา้
มหาวทิยาลยัได ้

ข.เจา้พนักงานของรัฐแสดงออกโดยใชบ้ตัรอวยพร หรอืการลงนามในสมดุอวยพร

ค.เจา้พนักงานของรัฐใชเ้งนิสวสัดกิารเพื�อจัดหาของขวญัใหผู้บ้งัคบับญัชา เนื�องในโอกาสวนัขึ�น
ปีใหม่

ง.เจา้พนักงานของรัฐเรี�ยไรเงนิเพื�อมอบใหก้บัภรรยาของผูบ้งัคบับญัชา เนื�องในโอกาสวนัคลา้ย
วนัเกดิ

1/1

ก.ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร

ข.ประธานสภา อบต.

ค.นายกเทศมนตรี

ง.ประธานกรรมการ ป.ป.ช.

8. เจา้พนกังานของรฐั ไมส่ามารถรบัทรพัยส์นิไดใ้นกรณีใด *

9. ขอ้ใดเป็นการสรา้งคา่นยิมที�ดใีนสงัคม *

10. หากนติกิรของเทศบาลแหง่หนึ�งรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ื�นใดที�มมีลูคา่
เกนิกวา่จาํนวนที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนด ตอ้งแจง้รายละเอยีดขอ้เท็จจรงิ
เกี�ยวกบัการรบัทรพัยส์นิตอ่ผูใ้ด

*



เกณฑก์ารรบัของที�ระลกึ 0 จาก 0 คะแนน

กรณีผูเ้ขา้รว่มงานทําแบบทดสอบถกูตอ้งจํานวน 8 ขอ้ขึ�นไป (รอ้ยละ 80) จะถอืวา่ผา่นเกณฑแ์บบ
ทดสอบและสามารถเลอืกรับของที�ระลกึได ้(ของที�ระลกึมจํีานวนจํากดั สงวนสทิธิ�แกผู่ผ้า่นเกณฑแ์ละ
เลอืกรับของที�ระลกึ 500 ทา่นแรก)

ของที�ระลกึ กระเป๋าผา้พับได ้



รับ

ไมรั่บ

ศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ ถ.ตวิานนท ์ต.ตลาดขวัญ อ.เมอืง 
จ.นนทบรุี

0816683307

เนื�อหานี�มไิดถ้กูสรา้งขึ�นหรอืรับรองโดย Google - ขอ้กําหนดในการใหบ้รกิาร - นโยบายความเป็นสว่นตวั

ทา่นตอ้งการรบัของที�ระลกึหรอืไม่ *

ที�อยู่ *

เบอรโ์ทรศพัท์ *

ฟอรม์

https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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0 จาก 0 คะแนน

หน่วยงานของรัฐสภา

หน่วยงานขององคก์รอสิระตามรัฐธรรมนูญ

หน่วยงานของอยัการ

สว่นราชการระดบักรม

องคก์ารมหาชน

รัฐวสิาหกจิ

กองทนุ

สถาบนัอดุมศกึษา

จังหวดั

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น

หน่วยงานของรัฐอื�นๆ

ประเมนิผล และทดสอบความรู ้
เพื�อรับเกยีรตบิตัร
คะแนนรวม 10/10

"งานรณรงคเ์สรมิสรา้งคณุธรรมและจรยิธรรม เพื�อป้องกนัการกระทําผดิเกี�ยวกบัการขดักนัแหง่ผล
ประโยชน"์ 
วนัที� 10 มนีาคม 2566 ในรปูแบบออนไลน ์ผา่นระบบการถา่ยทอดสดทาง Youtube

ประเภทหนว่ยงาน *

บุคลากรรายที� 3
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สว่นที� 1 การประเมนิผลการจดังานรณรงคเ์สรมิสรา้งคณุธรรมและจรยิธรรมเพื�อ
ป้องกนั
การกระทาํผดิเกี�ยวกบัการขดักนัแหง่ผลประโยชน์
คาํชี�แจง เลอืกขอ้ที�ตรงกบัขอ้มลู/ระดบัความพงึพอใจของทา่น

มากที�สดุ

มาก

ปานกลาง

นอ้ย

นอ้ยที�สดุ

มากที�สดุ

มาก

ปานกลาง

นอ้ย

นอ้ยที�สดุ

1. รปูแบบของการจดังานฯ มคีวามเหมาะสมมากนอ้ยเพยีงใด *

2.ความเหมาะสมของวทิยากรโดยรวม *
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มากที�สดุ

มาก

ปานกลาง

นอ้ย

นอ้ยที�สดุ

มากที�สดุ

มาก

ปานกลาง

นอ้ย

นอ้ยที�สดุ

-

สว่นที� 2 ทดสอบความรูก้ารป้องกนัการกระทาํผดิเกี�ยวกบัการขดักนัแหง่
ผลประโยชน์

10 จาก 10
คะแนน

คาํชี�แจง กรณุากรอกขอ้มลู และตรวจสอบขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง เพื�อนําไปจัดทําเกยีรตบิตัร

3.ทา่นสามารถนําองคค์วามรูท้ ี�ไดร้บัจากการเขา้รว่มงานฯ ไปปรบัใชเ้พื�อป้องกนั
การกระทาํผดิเกี�ยวกบัการขดักนัแหง่ผลประโยชน์

*

4.ภาพรวมของการจดังานฯ คร ั�งนี� ทา่นมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัใด *

5. ขอ้เสนอแนะ
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นาย

นาง

นางสาว

อื�นๆ:

สมประสงค ์ภาผล

นักจัดการงานทั�วไป

ศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย

คาํนําหนา้นาม *

หากตอ้งการระบยุศ ใหร้ะบใุนชอ่ง "อื�นๆ" เชน่ วา่ที�รอ้ยตร ีเป็นตน้

ชื�อ-นามสกลุ *

*โปรดตรวจสอบใหถ้กูตอ้ง ขอ้มลูนี�จะถกูนําไปประกอบการจัดทําเกยีรตบิตัร

ตาํแหนง่/ระดบั *

(เชน่ นายกเทศมนตรเีมอืงบา้นไผ ่, นติกิรชาํนาญการ เป็นตน้)

สงักดัหนว่ยงาน *

กรณีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นใหใ้สอํ่าเภอ จังหวดั 
(เชน่ เทศบาลเมอืงบา้นไผ ่อําเภอบา้นไผ ่จังหวดัขอนแกน่ ,สํานักงานสง่เสรมิทอ้งถิ�นจังหวดัขอนแกน่
สํานักงานจังหวดัขอนแกน่ เป็นตน้)
*โปรดตรวจสอบใหถ้กูตอ้ง ขอ้มลูนี�จะถกูนําไปประกอบการจัดทําเกยีรตบิตัร
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แบบทดสอบปรนยั จาํนวน 10 ขอ้ 4 ตวัเลอืก
คาํอธบิาย ใหเ้ลอืกตอบไดเ้พยีงตวัเลอืกเดยีวเทา่นั�น 

ถา้ทาํคะแนนได ้8 ขอ้ขึ�นไป(รอ้ยละ 80) จะถอืวา่ผา่นเกณฑ ์จะไดรั้บเกยีรตบิตัร
อเิล็กทรอนกิสจ์ากสํานักงานป.ป.ช. ผา่นทาง e-mail ภายในวนัที� 20 มนีาคม 2566( ผูผ้า่น
เกณฑ ์500 ทา่นแรกเทา่นั�นจะไดรั้บสทิธิ�ไดรั้บของที�ระลกึ )
ถา้ทาํคะแนนได ้0 - 7 คะแนน จะถอืวา่ ไมผ่า่นเกณฑ ์ทา่นสามารถกลบัไปทําแบบทดสอบ
ไดใ้หม่

1/1

ก.รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย มาตรา 44

ข.พระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2561
มาตรา 126

ค.ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112

ง.ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

1/1

ก.บดิาหรอืมารดาของเจา้หนา้ที�ของรัฐ

ข.บตุรที�ยงัไมบ่รรลนุติภิาวะของเจา้หนา้ที�ของรัฐ

ค.บตุรที�บรรลนุติภิาวะของเจา้หนา้ที�ของรัฐ

ง.คูส่มรสของเจา้พนักงานของรัฐ

1. บทบญัญตัใิดที�หา้มไมใ่หเ้จา้พนกังานของรฐัดาํเนนิการใด ๆ ที�เป็นการขดักนั
ระหวา่งประโยชนส์ว่นบคุคลและประโยชนส์ว่นรวม

*

2. มาตรา 126 แหง่พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2561 ใชบ้งัคบักบับคุคลใด

*
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1/1

ก.นายกรัฐมนตรี

ข.สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร

ค.ผูว้า่ราชการจังหวดั

ง.เจา้ของบรษัิทสจุรติ

1/1

ก.นายเป็นธรรม นายกเทศมนตร ีไดรั้บแตง่ตั �งเป็นกรรมาธกิารยกรา่งรัฐธรรมนูญ ดว้ยอกี
ตําแหน่ง

ข.นางสขุใจ นายกเทศมนตร ีเป็นนักรอ้งและนักแตง่เพลง สงักดับรษัิทที�ทําสญัญาจัดจา้งดําเนนิ
งานจัดงานประจําปีดว้ย

ค.นายใจด ีเดน่ชยัยะ นายกองคก์ารบรหิารสว่นตําบล เป็นอนุกรรมการ ของกระทรวงมหาดไทย

ง.นายซื�อตรง รองนายกเทศมนตร ีดํารงตําแหน่งกรรมการตดัสนิประกวดนางนพมาศประจําปี

1/1

ก.ทจุรติตอ่หนา้ที�

ข.ฉอ้โกง

ค.ยกัยอกทรัพย ์ 

ง.กบฏ

3. มาตรา 126 แหง่พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2561 ไมใ่ชบ้งัคบักบัผูด้าํรงตาํแหนง่ในขอ้ใด

*

4. บคุคลในขอ้ใดดาํรงตาํแหนง่ที�เขา้ขา่ยขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นบคุคลและ
ประโยชนส์ว่นรวม ตามมาตรา 126 แหง่พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่
ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2561

*

5. ผูฝ่้าฝืนบทบญัญตัทิ ี�หา้มไมใ่หเ้จา้พนกังานของรฐัดาํเนนิการใด ๆ ที�เป็นการ
ขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นบคุคลและประโยชนส์ว่นรวม เป็นความผดิฐานใด

*
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1/1

ก.5,000 บาท

ข.3,000 บาท

ค.4,000 บาท

ง.3,500 บาท

1/1

ก.รับนาฬกิายี�หอ้ดงัจากผูบ้งัคบับญัชาในโอกาสที�ชว่ยซอ่มรถยนตส์ว่นตวัให ้

ข.รับสรอ้ยคอทองคํา 2 บาท จากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในโอกาสที�เลื�อนเงนิเดอืนให ้

ค.รับนาฬกิาตดิผนังจากเพื�อนรว่มงาน เนื�องในโอกาสวนัขึ�นบา้นใหม่

ง.รับแหวนทองคํา 2 สลงึ จากผูท้ี�มาตดิตอ่ขอใบอนุญาตตอ่เตมิบา้น

1/1

ก.การรับทรัพยส์นิหรอืประโยชนอ์ื�นใดโดยธรรมจรรยา

ข.การรับทรัพยส์นิหรอืประโยชนอ์ื�นใดตามที�กฎหมายกําหนดไว ้

ค.การรับทรัพยส์นิจากประชาชนที�มาตดิตอ่ราชการ

ง.การรับทรัพยส์นิหรอืประโยชนอ์ื�นใดจากคูส่มรส

6. จาํนวนมลูคา่ทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ื�นใดที�เจา้พนกังานของรฐัสามารถรบัได้
จากบคุคลอื�นที�ไมใ่ชญ่าตโิดยธรรมจรรยา

*

7. ขอ้ใดถอืเป็นการรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ื�นใดโดยธรรมจรรยาของเจา้
พนกังานของรฐั

*

8. เจา้พนกังานของรฐั ไมส่ามารถรบัทรพัยส์นิไดใ้นกรณีใด *
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1/1

ก.เจา้พนักงานของรัฐเรี�ยไรเงนิเพื�อมอบใหบ้ตุรชายของผูบ้งัคบับญัชา เนื�องในโอกาสสอบเขา้
มหาวทิยาลยัได ้

ข.เจา้พนักงานของรัฐแสดงออกโดยใชบ้ตัรอวยพร หรอืการลงนามในสมดุอวยพร

ค.เจา้พนักงานของรัฐใชเ้งนิสวสัดกิารเพื�อจัดหาของขวญัใหผู้บ้งัคบับญัชา เนื�องในโอกาสวนัขึ�น
ปีใหม่

ง.เจา้พนักงานของรัฐเรี�ยไรเงนิเพื�อมอบใหก้บัภรรยาของผูบ้งัคบับญัชา เนื�องในโอกาสวนัคลา้ย
วนัเกดิ

1/1

ก.ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร

ข.ประธานสภา อบต.

ค.นายกเทศมนตรี

ง.ประธานกรรมการ ป.ป.ช.

เกณฑก์ารรบัของที�ระลกึ 0 จาก 0 คะแนน

กรณีผูเ้ขา้รว่มงานทําแบบทดสอบถกูตอ้งจํานวน 8 ขอ้ขึ�นไป (รอ้ยละ 80) จะถอืวา่ผา่นเกณฑแ์บบ
ทดสอบและสามารถเลอืกรับของที�ระลกึได ้(ของที�ระลกึมจํีานวนจํากดั สงวนสทิธิ�แกผู่ผ้า่นเกณฑแ์ละ
เลอืกรับของที�ระลกึ 500 ทา่นแรก)

9. ขอ้ใดเป็นการสรา้งคา่นยิมที�ดใีนสงัคม *

10. หากนติกิรของเทศบาลแหง่หนึ�งรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ื�นใดที�มมีลูคา่
เกนิกวา่จาํนวนที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนด ตอ้งแจง้รายละเอยีดขอ้เท็จจรงิ
เกี�ยวกบัการรบัทรพัยส์นิตอ่ผูใ้ด

*
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ของที�ระลกึ กระเป๋าผา้พับได ้

รับ

ไมรั่บ

88/22 ศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย ถ.ตวิานนท ์ต.ตลาดขวัญ อ.เมอืง จ.นนทบุร ี11000

ทา่นตอ้งการรบัของที�ระลกึหรอืไม่ *

ที�อยู่ *
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025904617

เนื�อหานี�มไิดถ้กูสรา้งขึ�นหรอืรับรองโดย Google - ขอ้กําหนดในการใหบ้รกิาร - นโยบายความเป็นสว่นตวั

เบอรโ์ทรศพัท์ *

ฟอรม์

https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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0 จาก 0 คะแนน

ประเมนิผล และทดสอบความรู ้
เพื�อรับเกยีรตบิตัร
คะแนนรวม 10/10

"งานรณรงคเ์สรมิสรา้งคณุธรรมและจรยิธรรม เพื�อป้องกนัการกระทําผดิเกี�ยวกบัการขดักนัแหง่ผล
ประโยชน"์ 
วนัที� 10 มนีาคม 2566 ในรปูแบบออนไลน ์ผา่นระบบการถา่ยทอดสดทาง Youtube

บุคลากรรายที� 4
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หน่วยงานของรัฐสภา

หน่วยงานขององคก์รอสิระตามรัฐธรรมนูญ

หน่วยงานของอยัการ

สว่นราชการระดบักรม

องคก์ารมหาชน

รัฐวสิาหกจิ

กองทนุ

สถาบนัอดุมศกึษา

จังหวดั

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น

หน่วยงานของรัฐอื�นๆ

สว่นที� 1 การประเมนิผลการจดังานรณรงคเ์สรมิสรา้งคณุธรรมและจรยิธรรมเพื�อ
ป้องกนั
การกระทาํผดิเกี�ยวกบัการขดักนัแหง่ผลประโยชน์
คาํชี�แจง เลอืกขอ้ที�ตรงกบัขอ้มลู/ระดบัความพงึพอใจของทา่น

ประเภทหนว่ยงาน *



10/3/66 12:16 ประเมนิผล และทดสอบความรู ้เพื�อรับเกยีรตบิตัร

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqkg37xZ1GeCtAECYCXu4vVYp9bE4noY5kEx-AWScEtcMMdQ/viewscore?viewscore=AE0zAgBEJX7hpiymMbM67Rez36rzptAThsLUVuqcKvvJWKngjVZ… 3/15

มากที�สดุ

มาก

ปานกลาง

นอ้ย

นอ้ยที�สดุ

มากที�สดุ

มาก

ปานกลาง

นอ้ย

นอ้ยที�สดุ

1. รปูแบบของการจดังานฯ มคีวามเหมาะสมมากนอ้ยเพยีงใด *

2.ความเหมาะสมของวทิยากรโดยรวม *
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มากที�สดุ

มาก

ปานกลาง

นอ้ย

นอ้ยที�สดุ

มากที�สดุ

มาก

ปานกลาง

นอ้ย

นอ้ยที�สดุ

3.ทา่นสามารถนําองคค์วามรูท้ ี�ไดร้บัจากการเขา้รว่มงานฯ ไปปรบัใชเ้พื�อป้องกนั
การกระทาํผดิเกี�ยวกบัการขดักนัแหง่ผลประโยชน์

*

4.ภาพรวมของการจดังานฯ คร ั�งนี� ทา่นมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัใด *
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สว่นที� 2 ทดสอบความรูก้ารป้องกนัการกระทาํผดิเกี�ยวกบัการขดักนัแหง่
ผลประโยชน์

10 จาก 10
คะแนน

คาํชี�แจง กรณุากรอกขอ้มลู และตรวจสอบขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง เพื�อนําไปจัดทําเกยีรตบิตัร

นาย

นาง

นางสาว

อื�นๆ:

5. ขอ้เสนอแนะ

คาํนําหนา้นาม *

หากตอ้งการระบยุศ ใหร้ะบใุนชอ่ง "อื�นๆ" เชน่ วา่ที�รอ้ยตร ีเป็นตน้
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ศรินัินต ์ทนุทรัพย์

นักวเิคราะหน์โยบายและแผน

ศนุยค์วามร่วมมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย

ชื�อ-นามสกลุ *

*โปรดตรวจสอบใหถ้กูตอ้ง ขอ้มลูนี�จะถกูนําไปประกอบการจัดทําเกยีรตบิตัร

ตาํแหนง่/ระดบั *

(เชน่ นายกเทศมนตรเีมอืงบา้นไผ ่, นติกิรชาํนาญการ เป็นตน้)

สงักดัหนว่ยงาน *

กรณีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นใหใ้สอํ่าเภอ จังหวดั 
(เชน่ เทศบาลเมอืงบา้นไผ ่อําเภอบา้นไผ ่จังหวดัขอนแกน่ ,สํานักงานสง่เสรมิทอ้งถิ�นจังหวดัขอนแกน่
สํานักงานจังหวดัขอนแกน่ เป็นตน้)
*โปรดตรวจสอบใหถ้กูตอ้ง ขอ้มลูนี�จะถกูนําไปประกอบการจัดทําเกยีรตบิตัร
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แบบทดสอบปรนยั จาํนวน 10 ขอ้ 4 ตวัเลอืก
คาํอธบิาย ใหเ้ลอืกตอบไดเ้พยีงตวัเลอืกเดยีวเทา่นั�น 

ถา้ทาํคะแนนได ้8 ขอ้ขึ�นไป(รอ้ยละ 80) จะถอืวา่ผา่นเกณฑ ์จะไดรั้บเกยีรตบิตัร
อเิล็กทรอนกิสจ์ากสํานักงานป.ป.ช. ผา่นทาง e-mail ภายในวนัที� 20 มนีาคม 2566( ผูผ้า่น
เกณฑ ์500 ทา่นแรกเทา่นั�นจะไดรั้บสทิธิ�ไดรั้บของที�ระลกึ )
ถา้ทาํคะแนนได ้0 - 7 คะแนน จะถอืวา่ ไมผ่า่นเกณฑ ์ทา่นสามารถกลบัไปทําแบบทดสอบ
ไดใ้หม่

1/1

ก.รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย มาตรา 44

ข.พระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2561
มาตรา 126

ค.ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112

ง.ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

1. บทบญัญตัใิดที�หา้มไมใ่หเ้จา้พนกังานของรฐัดาํเนนิการใด ๆ ที�เป็นการขดักนั
ระหวา่งประโยชนส์ว่นบคุคลและประโยชนส์ว่นรวม

*
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1/1

ก.บดิาหรอืมารดาของเจา้หนา้ที�ของรัฐ

ข.บตุรที�ยงัไมบ่รรลนุติภิาวะของเจา้หนา้ที�ของรัฐ

ค.บตุรที�บรรลนุติภิาวะของเจา้หนา้ที�ของรัฐ

ง.คูส่มรสของเจา้พนักงานของรัฐ

1/1

ก.นายกรัฐมนตรี

ข.สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร

ค.ผูว้า่ราชการจังหวดั

ง.เจา้ของบรษัิทสจุรติ

2. มาตรา 126 แหง่พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2561 ใชบ้งัคบักบับคุคลใด

*

3. มาตรา 126 แหง่พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2561 ไมใ่ชบ้งัคบักบัผูด้าํรงตาํแหนง่ในขอ้ใด

*
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1/1

ก.นายเป็นธรรม นายกเทศมนตร ีไดรั้บแตง่ตั �งเป็นกรรมาธกิารยกรา่งรัฐธรรมนูญ ดว้ยอกี
ตําแหน่ง

ข.นางสขุใจ นายกเทศมนตร ีเป็นนักรอ้งและนักแตง่เพลง สงักดับรษัิทที�ทําสญัญาจัดจา้งดําเนนิ
งานจัดงานประจําปีดว้ย

ค.นายใจด ีเดน่ชยัยะ นายกองคก์ารบรหิารสว่นตําบล เป็นอนุกรรมการ ของกระทรวงมหาดไทย

ง.นายซื�อตรง รองนายกเทศมนตร ีดํารงตําแหน่งกรรมการตดัสนิประกวดนางนพมาศประจําปี

1/1

ก.ทจุรติตอ่หนา้ที�

ข.ฉอ้โกง

ค.ยกัยอกทรัพย ์ 

ง.กบฏ

4. บคุคลในขอ้ใดดาํรงตาํแหนง่ที�เขา้ขา่ยขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นบคุคลและ
ประโยชนส์ว่นรวม ตามมาตรา 126 แหง่พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่
ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2561

*

5. ผูฝ่้าฝืนบทบญัญตัทิ ี�หา้มไมใ่หเ้จา้พนกังานของรฐัดาํเนนิการใด ๆ ที�เป็นการ
ขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นบคุคลและประโยชนส์ว่นรวม เป็นความผดิฐานใด

*
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1/1

ก.5,000 บาท

ข.3,000 บาท

ค.4,000 บาท

ง.3,500 บาท

1/1

ก.รับนาฬกิายี�หอ้ดงัจากผูบ้งัคบับญัชาในโอกาสที�ชว่ยซอ่มรถยนตส์ว่นตวัให ้

ข.รับสรอ้ยคอทองคํา 2 บาท จากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในโอกาสที�เลื�อนเงนิเดอืนให ้

ค.รับนาฬกิาตดิผนังจากเพื�อนรว่มงาน เนื�องในโอกาสวนัขึ�นบา้นใหม่

ง.รับแหวนทองคํา 2 สลงึ จากผูท้ี�มาตดิตอ่ขอใบอนุญาตตอ่เตมิบา้น

6. จาํนวนมลูคา่ทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ื�นใดที�เจา้พนกังานของรฐัสามารถรบัได้
จากบคุคลอื�นที�ไมใ่ชญ่าตโิดยธรรมจรรยา

*

7. ขอ้ใดถอืเป็นการรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ื�นใดโดยธรรมจรรยาของเจา้
พนกังานของรฐั

*
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1/1

ก.การรับทรัพยส์นิหรอืประโยชนอ์ื�นใดโดยธรรมจรรยา

ข.การรับทรัพยส์นิหรอืประโยชนอ์ื�นใดตามที�กฎหมายกําหนดไว ้

ค.การรับทรัพยส์นิจากประชาชนที�มาตดิตอ่ราชการ

ง.การรับทรัพยส์นิหรอืประโยชนอ์ื�นใดจากคูส่มรส

1/1

ก.เจา้พนักงานของรัฐเรี�ยไรเงนิเพื�อมอบใหบ้ตุรชายของผูบ้งัคบับญัชา เนื�องในโอกาสสอบเขา้
มหาวทิยาลยัได ้

ข.เจา้พนักงานของรัฐแสดงออกโดยใชบ้ตัรอวยพร หรอืการลงนามในสมดุอวยพร

ค.เจา้พนักงานของรัฐใชเ้งนิสวสัดกิารเพื�อจัดหาของขวญัใหผู้บ้งัคบับญัชา เนื�องในโอกาสวนัขึ�น
ปีใหม่

ง.เจา้พนักงานของรัฐเรี�ยไรเงนิเพื�อมอบใหก้บัภรรยาของผูบ้งัคบับญัชา เนื�องในโอกาสวนัคลา้ย
วนัเกดิ

8. เจา้พนกังานของรฐั ไมส่ามารถรบัทรพัยส์นิไดใ้นกรณีใด *

9. ขอ้ใดเป็นการสรา้งคา่นยิมที�ดใีนสงัคม *
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1/1

ก.ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร

ข.ประธานสภา อบต.

ค.นายกเทศมนตรี

ง.ประธานกรรมการ ป.ป.ช.

เกณฑก์ารรบัของที�ระลกึ 0 จาก 0 คะแนน

กรณีผูเ้ขา้รว่มงานทําแบบทดสอบถกูตอ้งจํานวน 8 ขอ้ขึ�นไป (รอ้ยละ 80) จะถอืวา่ผา่นเกณฑแ์บบ
ทดสอบและสามารถเลอืกรับของที�ระลกึได ้(ของที�ระลกึมจํีานวนจํากดั สงวนสทิธิ�แกผู่ผ้า่นเกณฑแ์ละ
เลอืกรับของที�ระลกึ 500 ทา่นแรก)

10. หากนติกิรของเทศบาลแหง่หนึ�งรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ื�นใดที�มมีลูคา่
เกนิกวา่จาํนวนที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนด ตอ้งแจง้รายละเอยีดขอ้เท็จจรงิ
เกี�ยวกบัการรบัทรพัยส์นิตอ่ผูใ้ด

*
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ของที�ระลกึ กระเป๋าผา้พับได ้
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รับ

ไมรั่บ

ศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ ถ.ตวิานนท ์ต.ตลาดขวัญ อ.เมอืง 
จ.นนทบรุี

0839266899

เนื�อหานี�มไิดถ้กูสรา้งขึ�นหรอืรับรองโดย Google - ขอ้กําหนดในการใหบ้รกิาร - นโยบายความเป็นสว่นตวั

ทา่นตอ้งการรบัของที�ระลกึหรอืไม่ *

ที�อยู่ *

เบอรโ์ทรศพัท์ *

ฟอรม์

https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


รายงานสรุป 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพ 

การดำเนินงานสูองคกรสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล 

ระหวางวันท่ี 19 -21 ธันวาคม 2565 

ณ สถานท่ีพักฟนและพักผอนกองทัพบก สวนสนประดิพันธ 

(Seapine Recreation Centre) 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

จัดทำโดย : คณะทำงานขับเคลือ่นชมรมจริยธรรม 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย 

เอกสารแนบ 9



ความเปนมาของโครงการ  

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาองคกร และเสริมสรางศักยภาพ 

แกผู ปฏิบัติงานรวมทั้งการบูรณาการจัดการความรูในการขับเคลื่อนงานดานตางประเทศเพื่อเปนสวนหนึ่งท่ี 

สนับสนุนการยกระดับใหกรมอนามัยเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูงมีความคลองตัวและมีธรรมาภิบาลควบคูกันไปจึง

ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานสูองคกรสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล  

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศข้ึน 

 

วัตถุประสงค  

1. เพื ่อพัฒนาองคกรไปสู องคกรที ่ม ีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากล และพรอมรับปรับเปลี ่ยน 

ตามสถานการณท่ีทาทายในปจจุบัน 

2. เพ่ือพัฒนาบุคคลใหมีศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะท่ีสอดคลองกับสถานการณบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง

รวมถึงการสรางความผูกผัน ความเชื่อม่ัน และสรางคุณคาในการปฏิบัติงานตอองคกรอยางตอเนื่อง  

3 เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม สรางความโปรงใส ความสามัคคีและการปฏิบัติงานในหนวยงาน 

อยางมีความสุข 

 

ขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 

 

เปาหมาย 

เชิงปริมาณ > บุคลากรศูนยความรวมมือระหวางประเทศไดเขารวมโครงการ จำนวน 13 คน 

เชิงคุณภาพ > บุคลากรศูนยความรวมมือระหวางประเทศมีทักษะ และสมรรถนะที ่สอดคลองกับ

สถานการณบริบทที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงมีความผูกผัน ความเชื่อมั่น และสรางคุณคาในการปฏิบัติงานตอองคกร

อยางตอเนื่อง  

 

ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนินการ   

ระหวางวันท่ี 19 – 21  ธันวาคม 2565 ณ สถานท่ีพักฟนและพักผอนกองทัพบก สวนสนประดิพันธ 

(Seapine Recreation Centre) จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

 

 

 



ข้ันตอนการดำเนินงาน  

 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนดวิธีการดำเนินงาน มอบหมายผูรับผิดชอบตามกิจกรรม 

ท่ีกำหนด 

 2. ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

 3. สรุปรายงานและประเมินผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บุคลากรศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ไดรับการพัฒนาศักยภาพ สามารถนำความรูไปใชใน 

การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. บุคลากรศูนยความรวมมือระหวางประเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม สรางความโปรงใส ความสามัคคี 

และการปฏิบัติงานในหนวยงานอยางมีความสุข มีการทำงานรวมกันเปนทีมที ่เขมแข็งและมุ งสู ผลสัมฤทธิ์ 

ขององคกรอยางตอเนื่อง 

 

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 

1. งบประมาณ  

งบประมาณที่ตั้งไว จำนวน 70,000 บาท เบิกจายจากงบประมาณศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  

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

คาอาหารกลางวัน คาอาหารเย็น คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ของผูเขารวม ซึ่งใชเงินงบประมาณเบิกจายทั้งสิ้น 

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

 

 2. กิจกรรมการดำเนินงาน 

2.1 กิจกรรมใหความรู 

2.1.1 หัวขอ: เทคนิคการทำงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคกร 

  ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ บรรยายใหแนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการทำงาน

เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร ใหบุคลากรทุกระดับคำนึงเปาหมายองคกรเปนสำคัญ สื่อสารอยางทั่วถึง และ

ทำงานรวมกันเปนทีม 

2.1.2 หัวขอ: แนวทางการพัฒนาบุคลากรของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  

หัวหนากลุมยุทธศาสตรและประสานความรวมมือ บรรยายใหแนวทางการพัฒนาบุคลากรของ

หนวยงาน โดยวางแผนยุทธศาสตรกำลังคนศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (ศรป.) ดวยการเสนอนโยบายและ

ทิศทางเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของศรป. ที่สอดคลองกับแผน



ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ ่งแวดลอม ระยะ 5 ป  

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

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

บุคลากรมีศักยภาพ พรอมรับการเปลี่ยนแปลงตอบสนองบทบาทการขับเคลื่อนภารกิจดานตางประเทศและ 

ทิศทางการปฏิรูปประเทศเพื่อบรรลุวิสัยทัศนของหนวยงาน "ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ เปนศูนยกลาง 

การบริหารความรวมมือดานตางประเทศในการขับเคลื ่อนงานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ ่งแวดลอม 

ใหเปนที่ยอมรับในเวทีสุขภาพโลก ศรป.จึงวางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอมของเจาหนาที่เปนผูมี

สัมฤทธิ์ผลขององคกร โดยศรป.ไดมีการพัฒนาความรู ทักษะ และสมรรถะ เพื่อใหสามารถรองรับภารกิจของ

องคกรไดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนี้ (1)  การจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร

ตามความจำเป นและความตองการในการพัฒนาขององคกร อาทิ แผนพัฒนารายบุคคล ( Individual 

Development Plan: IDP) (2) การจัดการเผยแพรองคความรูจากการฝกอบรม การเขารวมประชุมในเวทีตางๆ 

ผานกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management - KM) 

2.1.3 หัวขอ: แนวทางการดำเนินงานและขับเคลื่อนองคกรสรางสุขศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

หัวหนากลุมวิเทศสัมพันธ บรรยายใหแนวทางการดำเนินงานและขับเคลื่อนองคกรสรางสุข 

ตามแนวทางกรมอนามัยกำหนด และใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการจัดทำแผนและกำหนดมาตรการสงเสริม

ใหบ ุคลากรเปนองคกรสรางสุข ขับเคลื ่อนการสรางองคกรแหงความสุขโดยกำหนดเปนนโยบายสราง 

องคกรแหงความสุข และนำ “HETH” ซึ ่งเป นวัฒนธรรมองคกรของหนวยงานมาเปนแนวทางสำคัญ 

ในการขับเคลื่อนองคกรไปสูความสุข และเพื่อการพัฒนาบุคลากรทั้งในดานสุขภาพกาย ดานสุขภาพจิตใจ และ 

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

เชื่อมั่น) H:Harmony (เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน) กำกับติดตามการดำเนินงานภายใตคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ประจำป และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนองคกรคุณธรรมและองคกรสรางสุขที่มีคุณภาพ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

เพื ่อใหศูนยความรวมมือระหวางประเทศบรรลุว ัตถุประสงคของการเปนองคกรสรางสุข 

เจาหนาที่เปนผูมีสุขภาพดี มีพฤติกรรมการใชชีวิตที่เหมาะสม มีการพัฒนาตนเองในเรื่องของการเรียนรู มีการ

สนับสนุนใหมีกิจกรรมการสรางความผูกพันใหกับบุคลากรอยางสม่ำเสมอ การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล และองคกรประสบความสำเร็จบรรลุตามเปาหมายที่ตั ้งไว จึงกำหนดมาตรการองคกรสรางสุข 

ท่ีมีคุณภาพ 8 มาตรการ ดังนี้ 

1. สงเสริมใหบุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงทั ้งกายและใจ ดูแลตนเองไมใหเปนภาระของผู อ่ืน 

(Happy Body) 



2. สงเสริมใหบุคลากรเปนผูท่ีมีน้ำใจชวยเหลือผูอ่ืน (Happy Heart) 

3. สงเสริมใหบุคลากรเปนผูท่ีมีการผอนคลายกับสิ่งตาง ๆ ในการดำเนินชีวิต (Happy Relax) 

4. สงเสริมใหบุคลากรเปนผูรักการเรียนรู พัฒนาตนเองอยูเสมอ และเปนมืออาชีพในงาน (Happy Brain) 

5. รูจักใชเงินใหเปน สามารถจัดการรายรับรายจายของตัวเองได มีเงินรูจักเก็บรูจักใช เปนหนี้ให

พอดี มีชีวิตท่ีเหมาะสมกับตัวเอง (Happy money) 

6. สงเสริมใหบุคลากรเปนผูมีคุณธรรม ความกตัญู ความซ่ือสัตย และความรับผิดชอบ (Happy Soul) 

7. สงเสริมใหบุคลากรเปนผูท่ีรักและดูแลครอบครัวตนเองได (Happy Family) 

8. สงเสริมใหบุคลากรเปนผูท่ีมีความสามัคคี มีความรักและดูแลองคกรของตนเองได (Happy Society) 

2.2 กิจกรรมเสริมพลังสรางความรักความผูกพันในองคกร 

นักสรางสุขประจำหนวยงาน ไดกำหนดกิจกรรมเพ่ือเสริมพลังสรางความรักความผูกพันในองคกร 

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

(5) 20 คำถาม (6) ยืดเหยียดรางกาย ซ่ึงทุกกิจกรรมจัดในรูปแบบของทีม  

ผลที่ไดจากการจัดกิจกรรม คือบุคลากรทุกระดับ ไดละลายพฤติกรรม กระชับความสัมพันธ  

สรางความสามัคคี พัฒนาทักษะดานการแกไขปญหาเฉพาะหนา ทักษะการเคลื่อนไหวยืดหยุนรางกาย ทักษะดาน

การเปนผูนำท่ีดี ทักษะดานการวางแผน ทักษะฝกจิตสมาธิ  และการบริหารจัดการเวลา 

2.3 กิจกรรมเสริมสรางจิตสาธารณะของหนวยงาน รวมสรางสุข ทำความดี 

2.3.1 กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะ ทำความสะอาดสถานท่ีสาธารณะประโยชน (รักษโลกรักษทะเล) 

ณ บริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะของสถานท่ีพักฟนและพักผอนกองทัพบก สวนสนประดิพันธ 

บุคลากรทุกระดับมีสวนรวม ชวยกันเก็บขยะ คัดแยกขยะในบริเวณดังกลาว และสงตอหนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ  

ผลที่ไดจากการจัดกิจกรรม คือ บุคลากรทุกระดับสามารถจัดการขยะแตละประเภทไดถูกวิธี  

และเปนแนวทางในการปรับใชในชีวิตประจำวัน รวมถึงไดปลูกจิตสำนึกท่ีดีในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

2.3.2 กิจกรรมจิตอาสา บริจาค เลี้ยงอาหารและมอบสิ่งของเครื่องใช ใหเด็กพิการทางสายตา  

ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 

บุคลากรทุกระดับมีสวนรวม ในการบริจาคปจจัยและสิ่งของใหแกเด็กพิการทางสายตา 

ผลที่ไดจากการจัดกิจกรรม คือ บุคลากรทุกระดับไดเสริมสรางจิตสาธารณะ ทำความดีรวมกัน 

เปนผูท่ีมีน้ำใจชวยเหลือผูอ่ืน (Happy Heart) เสริมสรางความผูกพันในองคกรใหมีความรักความสามัคคี 

2.3.3 กิจกรรมศึกษาเรียนรูโครงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ณ โครงการศึกษาวิจัยและ

พัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 



บุคลากรทุกระดับไดศึกษาเรียนรูวิธีแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับขยะมูลฝอยและน้ำเสีย 

ในชุมชน ซ่ึงมีผลตอการรักษาสภาพปาชายเลนดวยวิธีการทางธรรมชาติและรักษาธรรมชาติ 

ผลที่ไดจากการจัดกิจกรรม คือ ไดรับความรูดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในดาน

วิธีการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวกับขยะมูลฝอยและน้ำเสียในชุมขน แบงออกเปน 2 ดานดังนี้ 

  1. ดานการบำบัดน้ำเสีย โดยมีวิธีการบำบัดดังตอไปนี้ 

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

สภาพ 1 บอ (แตละบอใชเวลาการบำบัด 7 วัน)  

1.2 ระบบท่ีใชพืชและหญากรองน้ำเสีย ไดแก หญาสตาร หญาคาลลา หญาโดสครอส และพืชอ่ืน 

ๆ เชน ธูปษี กกกลม (กกจันทรบูร) หญาแฝก เปนตัวกรองโดยใหน้ำเสียไหลผานแปลงหญากรองน้ำเสียใชเวลา  

5 วัน และปลอยท้ิงไวใหแหง 2 วัน เพ่ือใหจุลินทรียในดินไดปรับสภาพโดยตองตัดหญาเพ่ือหญามีอายุครบ 45 วัน 

1.3 ระบบพื้นที่ชุ มน้ำเทียม มีลักษณะการบำบัดคลายกับระบบที่สอง ซึ่งจะใชพืชน้ำ 2 ชนิด 

คือ กกกลม (กกจันทรบูร) และธูปฤษี โดยตองตัดตนพืชเม่ืออายุครบ 60 วัน 

ทั้งนี้การบำบัดน้ำเสียในขั้นตอนสุดทายของทั้ง 3 ระบบ จะปลอยน้ำที่บำบัดแลวลงสูปาชายเลน

และไหลสูทะเล 

1.4 บำบัดดวยแปลงพืชปาชายเลน โดยใหน้ำทะเลไหลเขาสูแปลงปาชายเลนในชวงท่ีน้ำข้ึนสูงสุด

ในรอบวัน และปดประตูระบายน้ำเพื่อขังน้ำทะเลไว แลวปลอยน้ำเสียเขาไปในแปลงในอัตราสวน 1 ตอ 16  

(น้ำเสีย 1 สวน ตอน้ำทะเล 16 สวน) วิธีนี้เปนกระบวนการที่อาศัยการขึ้นลงของน้ำทะเลธรรมชาติ การเจือจาง 

การเรงการตกตะกอน พืชจะชวยในการดูดสารอาหารจากการยอยสลายสารอินทรียของจุลินทรียในดิน เพื่อไปใช

ในการสรางความเจริญเติบโตของพืชปาชายเลน เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียท่ีดำเนินการตามแนวพระราชดำรินี้ 

คือใชธรรมชาติรวมธรรมชาติ โดยทองถิ่นสามารถนำไปดำเนินการได ซึ่งจะสามารถประยุกตใชไดทุกพื้นที่ของ

ประเทศไทย 

2. ดานการกำจัดขยะโดยใชกลองคอนกรีต เปนการกำจัดขยะโดยใชกลองเปนชั้น ๆ โดยพื้นท่ี 

รองดวยชั้นทรายละเอียดหนา 20 ชม. ใสขยะที่คัดแยกใหมีน้ำหนัก 660 กก. ปดทับดวยดินแดงหรือดินธรรมดา 

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

หนา 35 ซม. รดน้ำเพิ ่มความชื ้นจำนวน 100 ลิตร โดยการดูแลเพื ่อเรงขยายจุลินทรียในการยอยสลายของ

ขบวนการการหมักจะตองรดน้ำทุก ๆ 7 วัน ครั้งละ 30 ลิตร เพิ่มความชุมชื่นใหแกขยะ ถาแยกขยะสมบูรณ 

ใชเวลา 20 วัน จะไดปุยหมักจากขยะและท้ิงไว 15 วัน เพ่ือลดความชุมชื่นลง 

 

 

 



3. การติดตามประเมินผล 

1. การประเมินโดยสังเกตพฤติกรรมการใหความรวมมือของผูเขารวมโครงการ พบวาผูเขารวมโครงการ 

ทุกคนใหความรวมมือ มีความกระตือรือรนในการเรียนรู มีการตอบคำถาม ซักถามประเด็นตางๆ และมีสวนรวมใน

การทำกิจกรรมเปนอยางดี 

2. การประเมินผลโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที ่เขารวมโครงการหลังเสร็จสิ้น 

การฝกอบรม เพ่ือประเมินผลความคุมคาของการดำเนินโครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเพ่ือเปนประโยชน

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

กำหนดเกณฑดังนี้  

4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรมอยูในระดับ มากท่ีสุด 

3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรมอยูในระดับ มาก 

2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรมอยูในระดับ ปานกลาง 

1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรมอยูในระดับ นอย 

1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรมอยูในระดับ นอยท่ีสุด 

ทั้งนี้สรุปผลตอบแบบประเมินฯจากผูตอบแบบประเมินจำนวน 13 คน มีผลระดับความพึงพอใจตอการ

เขารวมโครงการ ดังนี้ 

1. การถายทอดความรู/การดำเนินกิจกรรมของวิทยากร มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด 

2. ความเหมาะสมของระยะเวลาและสถานท่ี มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก 

3. การจัดกิจกรรมสานสัมพันธของโครงการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด 

4. ประโยชน/ความคุมคาท่ีไดรับจากโครงการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด 

5. ความพึงพอใจโดยรวมของโครงการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมวลภาพกิจกรรม 

1.กิจกรรมใหความรู 

 

 

 



2. กิจกรรมเสริมพลังสรางความรักความผูกพันในองคกร 

 

 

 

 
 



3.กิจกรรมเสริมสรางจิตสาธารณะของหนวยงาน รวมสรางสุข ทำความดี 

 

 
 

 



 
   

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

  

  

  

  

 

 

 



เอกสารแนบ 10



เอกสารแนบ 11



เอกสารแนบ 12



รายงานสรุป 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพ 

การดำเนินงานสูองคกรสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล 

ระหวางวันท่ี 19 -21 ธันวาคม 2565 

ณ สถานท่ีพักฟนและพักผอนกองทัพบก สวนสนประดิพันธ 

(Seapine Recreation Centre) 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

จัดทำโดย : คณะทำงานขับเคลือ่นชมรมจริยธรรม 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย 



ความเปนมาของโครงการ 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาองคกร และเสริมสรางศักยภาพ 

แกผู ปฏิบัติงานรวมทั้งการบูรณาการจัดการความรูในการขับเคลื่อนงานดานตางประเทศเพื่อเปนสวนหนึ่งท่ี 

สนับสนุนการยกระดับใหกรมอนามัยเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูงมีความคลองตัวและมีธรรมาภิบาลควบคูกันไปจึง

ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานสูองคกรสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศข้ึน 

วัตถุประสงค 

1. เพื ่อพัฒนาองคกรไปสู องคกรที ่ม ีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากล และพรอมรับปรับเปลี ่ยน

ตามสถานการณท่ีทาทายในปจจุบัน 

2. เพ่ือพัฒนาบุคคลใหมีศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะท่ีสอดคลองกับสถานการณบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง

รวมถึงการสรางความผูกผัน ความเชื่อม่ัน และสรางคุณคาในการปฏิบัติงานตอองคกรอยางตอเนื่อง 

3 เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม สรางความโปรงใส ความสามัคคีและการปฏิบัติงานในหนวยงาน 

อยางมีความสุข 

ขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 

เปาหมาย 

เชิงปริมาณ > บุคลากรศูนยความรวมมือระหวางประเทศไดเขารวมโครงการ จำนวน 13 คน 

เชิงคุณภาพ > บุคลากรศูนยความรวมมือระหวางประเทศมีทักษะ และสมรรถนะที ่สอดคลองกับ

สถานการณบริบทที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงมีความผูกผัน ความเชื่อมั่น และสรางคุณคาในการปฏิบัติงานตอองคกร

อยางตอเนื่อง  

ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนินการ  

ระหวางวันท่ี 19 – 21  ธันวาคม 2565 ณ สถานท่ีพักฟนและพักผอนกองทัพบก สวนสนประดิพันธ 

(Seapine Recreation Centre) จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

เอกสารแนบ 13



ข้ันตอนการดำเนินงาน  

 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนดวิธีการดำเนินงาน มอบหมายผูรับผิดชอบตามกิจกรรม 

ท่ีกำหนด 

 2. ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

 3. สรุปรายงานและประเมินผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บุคลากรศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ไดรับการพัฒนาศักยภาพ สามารถนำความรูไปใชใน 

การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. บุคลากรศูนยความรวมมือระหวางประเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม สรางความโปรงใส ความสามัคคี 

และการปฏิบัติงานในหนวยงานอยางมีความสุข มีการทำงานรวมกันเปนทีมที ่เขมแข็งและมุ งสู ผลสัมฤทธิ์ 

ขององคกรอยางตอเนื่อง 

 

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 

1. งบประมาณ  

งบประมาณที่ตั้งไว จำนวน 70,000 บาท เบิกจายจากงบประมาณศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  

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

คาอาหารกลางวัน คาอาหารเย็น คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ของผูเขารวม ซึ่งใชเงินงบประมาณเบิกจายทั้งสิ้น 

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

 

 2. กิจกรรมการดำเนินงาน 

2.1 กิจกรรมใหความรู 

2.1.1 หัวขอ: เทคนิคการทำงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคกร 

  ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ บรรยายใหแนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการทำงาน

เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร ใหบุคลากรทุกระดับคำนึงเปาหมายองคกรเปนสำคัญ สื่อสารอยางทั่วถึง และ

ทำงานรวมกันเปนทีม 

2.1.2 หัวขอ: แนวทางการพัฒนาบุคลากรของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  

หัวหนากลุมยุทธศาสตรและประสานความรวมมือ บรรยายใหแนวทางการพัฒนาบุคลากรของ

หนวยงาน โดยวางแผนยุทธศาสตรกำลังคนศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (ศรป.) ดวยการเสนอนโยบายและ

ทิศทางเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของศรป. ที่สอดคลองกับแผน



ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ ่งแวดลอม ระยะ 5 ป  

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

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

บุคลากรมีศักยภาพ พรอมรับการเปลี่ยนแปลงตอบสนองบทบาทการขับเคลื่อนภารกิจดานตางประเทศและ 

ทิศทางการปฏิรูปประเทศเพื่อบรรลุวิสัยทัศนของหนวยงาน "ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ เปนศูนยกลาง 

การบริหารความรวมมือดานตางประเทศในการขับเคลื ่อนงานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ ่งแวดลอม 

ใหเปนที่ยอมรับในเวทีสุขภาพโลก ศรป.จึงวางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอมของเจาหนาที่เปนผูมี

สัมฤทธิ์ผลขององคกร โดยศรป.ไดมีการพัฒนาความรู ทักษะ และสมรรถะ เพื่อใหสามารถรองรับภารกิจของ

องคกรไดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนี้ (1)  การจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร

ตามความจำเป นและความตองการในการพัฒนาขององคกร อาทิ แผนพัฒนารายบุคคล ( Individual 

Development Plan: IDP) (2) การจัดการเผยแพรองคความรูจากการฝกอบรม การเขารวมประชุมในเวทีตางๆ 

ผานกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management - KM) 

2.1.3 หัวขอ: แนวทางการดำเนินงานและขับเคลื่อนองคกรสรางสุขศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

หัวหนากลุมวิเทศสัมพันธ บรรยายใหแนวทางการดำเนินงานและขับเคลื่อนองคกรสรางสุข 

ตามแนวทางกรมอนามัยกำหนด และใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการจัดทำแผนและกำหนดมาตรการสงเสริม

ใหบ ุคลากรเปนองคกรสรางสุข ขับเคลื ่อนการสรางองคกรแหงความสุขโดยกำหนดเปนนโยบายสราง 

องคกรแหงความสุข และนำ “HETH” ซึ ่งเป นวัฒนธรรมองคกรของหนวยงานมาเปนแนวทางสำคัญ 

ในการขับเคลื่อนองคกรไปสูความสุข และเพื่อการพัฒนาบุคลากรทั้งในดานสุขภาพกาย ดานสุขภาพจิตใจ และ 

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

เชื่อมั่น) H:Harmony (เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน) กำกับติดตามการดำเนินงานภายใตคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ประจำป และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนองคกรคุณธรรมและองคกรสรางสุขที่มีคุณภาพ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

เพื ่อใหศูนยความรวมมือระหวางประเทศบรรลุว ัตถุประสงคของการเปนองคกรสรางสุข 

เจาหนาที่เปนผูมีสุขภาพดี มีพฤติกรรมการใชชีวิตที่เหมาะสม มีการพัฒนาตนเองในเรื่องของการเรียนรู มีการ

สนับสนุนใหมีกิจกรรมการสรางความผูกพันใหกับบุคลากรอยางสม่ำเสมอ การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล และองคกรประสบความสำเร็จบรรลุตามเปาหมายที่ตั ้งไว จึงกำหนดมาตรการองคกรสรางสุข 

ท่ีมีคุณภาพ 8 มาตรการ ดังนี้ 

1. สงเสริมใหบุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงทั ้งกายและใจ ดูแลตนเองไมใหเปนภาระของผู อ่ืน 

(Happy Body) 



2. สงเสริมใหบุคลากรเปนผูท่ีมีน้ำใจชวยเหลือผูอ่ืน (Happy Heart) 

3. สงเสริมใหบุคลากรเปนผูท่ีมีการผอนคลายกับสิ่งตาง ๆ ในการดำเนินชีวิต (Happy Relax) 

4. สงเสริมใหบุคลากรเปนผูรักการเรียนรู พัฒนาตนเองอยูเสมอ และเปนมืออาชีพในงาน (Happy Brain) 

5. รูจักใชเงินใหเปน สามารถจัดการรายรับรายจายของตัวเองได มีเงินรูจักเก็บรูจักใช เปนหนี้ให

พอดี มีชีวิตท่ีเหมาะสมกับตัวเอง (Happy money) 

6. สงเสริมใหบุคลากรเปนผูมีคุณธรรม ความกตัญู ความซ่ือสัตย และความรับผิดชอบ (Happy Soul) 

7. สงเสริมใหบุคลากรเปนผูท่ีรักและดูแลครอบครัวตนเองได (Happy Family) 

8. สงเสริมใหบุคลากรเปนผูท่ีมีความสามัคคี มีความรักและดูแลองคกรของตนเองได (Happy Society) 

2.2 กิจกรรมเสริมพลังสรางความรักความผูกพันในองคกร 

นักสรางสุขประจำหนวยงาน ไดกำหนดกิจกรรมเพ่ือเสริมพลังสรางความรักความผูกพันในองคกร 

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

(5) 20 คำถาม (6) ยืดเหยียดรางกาย ซ่ึงทุกกิจกรรมจัดในรูปแบบของทีม  

ผลที่ไดจากการจัดกิจกรรม คือบุคลากรทุกระดับ ไดละลายพฤติกรรม กระชับความสัมพันธ  

สรางความสามัคคี พัฒนาทักษะดานการแกไขปญหาเฉพาะหนา ทักษะการเคลื่อนไหวยืดหยุนรางกาย ทักษะดาน

การเปนผูนำท่ีดี ทักษะดานการวางแผน ทักษะฝกจิตสมาธิ  และการบริหารจัดการเวลา 

2.3 กิจกรรมเสริมสรางจิตสาธารณะของหนวยงาน รวมสรางสุข ทำความดี 

2.3.1 กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะ ทำความสะอาดสถานท่ีสาธารณะประโยชน (รักษโลกรักษทะเล) 

ณ บริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะของสถานท่ีพักฟนและพักผอนกองทัพบก สวนสนประดิพันธ 

บุคลากรทุกระดับมีสวนรวม ชวยกันเก็บขยะ คัดแยกขยะในบริเวณดังกลาว และสงตอหนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ  

ผลที่ไดจากการจัดกิจกรรม คือ บุคลากรทุกระดับสามารถจัดการขยะแตละประเภทไดถูกวิธี  

และเปนแนวทางในการปรับใชในชีวิตประจำวัน รวมถึงไดปลูกจิตสำนึกท่ีดีในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

2.3.2 กิจกรรมจิตอาสา บริจาค เลี้ยงอาหารและมอบสิ่งของเครื่องใช ใหเด็กพิการทางสายตา  

ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 

บุคลากรทุกระดับมีสวนรวม ในการบริจาคปจจัยและสิ่งของใหแกเด็กพิการทางสายตา 

ผลที่ไดจากการจัดกิจกรรม คือ บุคลากรทุกระดับไดเสริมสรางจิตสาธารณะ ทำความดีรวมกัน 

เปนผูท่ีมีน้ำใจชวยเหลือผูอ่ืน (Happy Heart) เสริมสรางความผูกพันในองคกรใหมีความรักความสามัคคี 

2.3.3 กิจกรรมศึกษาเรียนรูโครงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ณ โครงการศึกษาวิจัยและ

พัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 



บุคลากรทุกระดับไดศึกษาเรียนรูวิธีแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับขยะมูลฝอยและน้ำเสีย 

ในชุมชน ซ่ึงมีผลตอการรักษาสภาพปาชายเลนดวยวิธีการทางธรรมชาติและรักษาธรรมชาติ 

ผลที่ไดจากการจัดกิจกรรม คือ ไดรับความรูดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในดาน

วิธีการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวกับขยะมูลฝอยและน้ำเสียในชุมขน แบงออกเปน 2 ดานดังนี้ 

  1. ดานการบำบัดน้ำเสีย โดยมีวิธีการบำบัดดังตอไปนี้ 

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

สภาพ 1 บอ (แตละบอใชเวลาการบำบัด 7 วัน)  

1.2 ระบบท่ีใชพืชและหญากรองน้ำเสีย ไดแก หญาสตาร หญาคาลลา หญาโดสครอส และพืชอ่ืน 

ๆ เชน ธูปษี กกกลม (กกจันทรบูร) หญาแฝก เปนตัวกรองโดยใหน้ำเสียไหลผานแปลงหญากรองน้ำเสียใชเวลา  

5 วัน และปลอยท้ิงไวใหแหง 2 วัน เพ่ือใหจุลินทรียในดินไดปรับสภาพโดยตองตัดหญาเพ่ือหญามีอายุครบ 45 วัน 

1.3 ระบบพื้นที่ชุ มน้ำเทียม มีลักษณะการบำบัดคลายกับระบบที่สอง ซึ่งจะใชพืชน้ำ 2 ชนิด 

คือ กกกลม (กกจันทรบูร) และธูปฤษี โดยตองตัดตนพืชเม่ืออายุครบ 60 วัน 

ทั้งนี้การบำบัดน้ำเสียในขั้นตอนสุดทายของทั้ง 3 ระบบ จะปลอยน้ำที่บำบัดแลวลงสูปาชายเลน

และไหลสูทะเล 

1.4 บำบัดดวยแปลงพืชปาชายเลน โดยใหน้ำทะเลไหลเขาสูแปลงปาชายเลนในชวงท่ีน้ำข้ึนสูงสุด

ในรอบวัน และปดประตูระบายน้ำเพื่อขังน้ำทะเลไว แลวปลอยน้ำเสียเขาไปในแปลงในอัตราสวน 1 ตอ 16  

(น้ำเสีย 1 สวน ตอน้ำทะเล 16 สวน) วิธีนี้เปนกระบวนการที่อาศัยการขึ้นลงของน้ำทะเลธรรมชาติ การเจือจาง 

การเรงการตกตะกอน พืชจะชวยในการดูดสารอาหารจากการยอยสลายสารอินทรียของจุลินทรียในดิน เพื่อไปใช

ในการสรางความเจริญเติบโตของพืชปาชายเลน เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียท่ีดำเนินการตามแนวพระราชดำรินี้ 

คือใชธรรมชาติรวมธรรมชาติ โดยทองถิ่นสามารถนำไปดำเนินการได ซึ่งจะสามารถประยุกตใชไดทุกพื้นที่ของ

ประเทศไทย 

2. ดานการกำจัดขยะโดยใชกลองคอนกรีต เปนการกำจัดขยะโดยใชกลองเปนชั้น ๆ โดยพื้นท่ี 

รองดวยชั้นทรายละเอียดหนา 20 ชม. ใสขยะที่คัดแยกใหมีน้ำหนัก 660 กก. ปดทับดวยดินแดงหรือดินธรรมดา 

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

หนา 35 ซม. รดน้ำเพิ ่มความชื ้นจำนวน 100 ลิตร โดยการดูแลเพื ่อเรงขยายจุลินทรียในการยอยสลายของ

ขบวนการการหมักจะตองรดน้ำทุก ๆ 7 วัน ครั้งละ 30 ลิตร เพิ่มความชุมชื่นใหแกขยะ ถาแยกขยะสมบูรณ 

ใชเวลา 20 วัน จะไดปุยหมักจากขยะและท้ิงไว 15 วัน เพ่ือลดความชุมชื่นลง 

 

 

 



3. การติดตามประเมินผล 

1. การประเมินโดยสังเกตพฤติกรรมการใหความรวมมือของผูเขารวมโครงการ พบวาผูเขารวมโครงการ 

ทุกคนใหความรวมมือ มีความกระตือรือรนในการเรียนรู มีการตอบคำถาม ซักถามประเด็นตางๆ และมีสวนรวมใน

การทำกิจกรรมเปนอยางดี 

2. การประเมินผลโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที ่เขารวมโครงการหลังเสร็จสิ้น 

การฝกอบรม เพ่ือประเมินผลความคุมคาของการดำเนินโครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเพ่ือเปนประโยชน

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

กำหนดเกณฑดังนี้  

4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรมอยูในระดับ มากท่ีสุด 

3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรมอยูในระดับ มาก 

2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรมอยูในระดับ ปานกลาง 

1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรมอยูในระดับ นอย 

1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรมอยูในระดับ นอยท่ีสุด 

ทั้งนี้สรุปผลตอบแบบประเมินฯจากผูตอบแบบประเมินจำนวน 13 คน มีผลระดับความพึงพอใจตอการ

เขารวมโครงการ ดังนี้ 

1. การถายทอดความรู/การดำเนินกิจกรรมของวิทยากร มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด 

2. ความเหมาะสมของระยะเวลาและสถานท่ี มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก 

3. การจัดกิจกรรมสานสัมพันธของโครงการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด 

4. ประโยชน/ความคุมคาท่ีไดรับจากโครงการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด 

5. ความพึงพอใจโดยรวมของโครงการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมวลภาพกิจกรรม 

1.กิจกรรมใหความรู 

 

 

 



2. กิจกรรมเสริมพลังสรางความรักความผูกพันในองคกร 

 

 

 

 
 



3.กิจกรรมเสริมสรางจิตสาธารณะของหนวยงาน รวมสรางสุข ทำความดี 
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วันที่ 31 มกราคม 2566 นางจิตติมา รอดสวาสดิ์ ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ กรมอนามัย พรอมเจาหนาที่ไดรวมรวบปฏิทินเกา (ตั้งโตะ) และมอบหมายใหผูแทน

หนวยงานสงมอบปฏิทินฯจํานวน 6 เลม ที่ไดจากการจัดกิจกรรมจิตอาสาคัดแยกขยะพลาสติก 

อลูมิเนียม สงตอใหกับหนวยงาน/โครงการ/มูลนิธิที่เกี่ยวของ เพ่ือทําประโยชนใหแกสังคมดวย

การสงตอใหแกกองคลัง กรมอนามัย เพ่ือนําไปบริจาคใหกับมูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศ

ไทยฯ นําไปผลิตสื่ออักษรเบรลลใหกับคนพิการทางสายตาตอไป

31 มกราคม 2566

กิจกรรมบริจาคปฏิทินเก่า (ต้ังโต๊ะ)
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รายงานสรุป 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพ 

การดำเนินงานสูองคกรสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล 

ระหวางวันท่ี 19 -21 ธันวาคม 2565 

ณ สถานท่ีพักฟนและพักผอนกองทัพบก สวนสนประดิพันธ 

(Seapine Recreation Centre) 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

จัดทำโดย : คณะทำงานขับเคลือ่นชมรมจริยธรรม 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย 



ความเปนมาของโครงการ 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาองคกร และเสริมสรางศักยภาพ 

แกผู ปฏิบัติงานรวมทั้งการบูรณาการจัดการความรูในการขับเคลื่อนงานดานตางประเทศเพื่อเปนสวนหนึ่งท่ี 

สนับสนุนการยกระดับใหกรมอนามัยเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูงมีความคลองตัวและมีธรรมาภิบาลควบคูกันไปจึง

ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานสูองคกรสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศข้ึน 

วัตถุประสงค 

1. เพื ่อพัฒนาองคกรไปสู องคกรที ่ม ีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากล และพรอมรับปรับเปลี ่ยน

ตามสถานการณท่ีทาทายในปจจุบัน 

2. เพ่ือพัฒนาบุคคลใหมีศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะท่ีสอดคลองกับสถานการณบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง

รวมถึงการสรางความผูกผัน ความเชื่อม่ัน และสรางคุณคาในการปฏิบัติงานตอองคกรอยางตอเนื่อง 

3 เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม สรางความโปรงใส ความสามัคคีและการปฏิบัติงานในหนวยงาน 

อยางมีความสุข 

ขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 

เปาหมาย 

เชิงปริมาณ > บุคลากรศูนยความรวมมือระหวางประเทศไดเขารวมโครงการ จำนวน 13 คน 

เชิงคุณภาพ > บุคลากรศูนยความรวมมือระหวางประเทศมีทักษะ และสมรรถนะที ่สอดคลองกับ

สถานการณบริบทที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงมีความผูกผัน ความเชื่อมั่น และสรางคุณคาในการปฏิบัติงานตอองคกร

อยางตอเนื่อง  

ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนินการ  

ระหวางวันท่ี 19 – 21  ธันวาคม 2565 ณ สถานท่ีพักฟนและพักผอนกองทัพบก สวนสนประดิพันธ 

(Seapine Recreation Centre) จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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ข้ันตอนการดำเนินงาน  

 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนดวิธีการดำเนินงาน มอบหมายผูรับผิดชอบตามกิจกรรม 

ท่ีกำหนด 

 2. ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

 3. สรุปรายงานและประเมินผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บุคลากรศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ไดรับการพัฒนาศักยภาพ สามารถนำความรูไปใชใน 

การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. บุคลากรศูนยความรวมมือระหวางประเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม สรางความโปรงใส ความสามัคคี 

และการปฏิบัติงานในหนวยงานอยางมีความสุข มีการทำงานรวมกันเปนทีมที ่เขมแข็งและมุ งสู ผลสัมฤทธิ์ 

ขององคกรอยางตอเนื่อง 

 

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 

1. งบประมาณ  

งบประมาณที่ตั้งไว จำนวน 70,000 บาท เบิกจายจากงบประมาณศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  

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

คาอาหารกลางวัน คาอาหารเย็น คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ของผูเขารวม ซึ่งใชเงินงบประมาณเบิกจายทั้งสิ้น 

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

 

 2. กิจกรรมการดำเนินงาน 

2.1 กิจกรรมใหความรู 

2.1.1 หัวขอ: เทคนิคการทำงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคกร 

  ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ บรรยายใหแนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการทำงาน

เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร ใหบุคลากรทุกระดับคำนึงเปาหมายองคกรเปนสำคัญ สื่อสารอยางทั่วถึง และ

ทำงานรวมกันเปนทีม 

2.1.2 หัวขอ: แนวทางการพัฒนาบุคลากรของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  

หัวหนากลุมยุทธศาสตรและประสานความรวมมือ บรรยายใหแนวทางการพัฒนาบุคลากรของ

หนวยงาน โดยวางแผนยุทธศาสตรกำลังคนศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (ศรป.) ดวยการเสนอนโยบายและ

ทิศทางเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของศรป. ที่สอดคลองกับแผน



ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ ่งแวดลอม ระยะ 5 ป  

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

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

บุคลากรมีศักยภาพ พรอมรับการเปลี่ยนแปลงตอบสนองบทบาทการขับเคลื่อนภารกิจดานตางประเทศและ 

ทิศทางการปฏิรูปประเทศเพื่อบรรลุวิสัยทัศนของหนวยงาน "ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ เปนศูนยกลาง 

การบริหารความรวมมือดานตางประเทศในการขับเคลื ่อนงานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ ่งแวดลอม 

ใหเปนที่ยอมรับในเวทีสุขภาพโลก ศรป.จึงวางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอมของเจาหนาที่เปนผูมี

สัมฤทธิ์ผลขององคกร โดยศรป.ไดมีการพัฒนาความรู ทักษะ และสมรรถะ เพื่อใหสามารถรองรับภารกิจของ

องคกรไดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนี้ (1)  การจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร

ตามความจำเป นและความตองการในการพัฒนาขององคกร อาทิ แผนพัฒนารายบุคคล ( Individual 

Development Plan: IDP) (2) การจัดการเผยแพรองคความรูจากการฝกอบรม การเขารวมประชุมในเวทีตางๆ 

ผานกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management - KM) 

2.1.3 หัวขอ: แนวทางการดำเนินงานและขับเคลื่อนองคกรสรางสุขศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

หัวหนากลุมวิเทศสัมพันธ บรรยายใหแนวทางการดำเนินงานและขับเคลื่อนองคกรสรางสุข 

ตามแนวทางกรมอนามัยกำหนด และใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการจัดทำแผนและกำหนดมาตรการสงเสริม

ใหบ ุคลากรเปนองคกรสรางสุข ขับเคลื ่อนการสรางองคกรแหงความสุขโดยกำหนดเปนนโยบายสราง 

องคกรแหงความสุข และนำ “HETH” ซึ ่งเป นวัฒนธรรมองคกรของหนวยงานมาเปนแนวทางสำคัญ 

ในการขับเคลื่อนองคกรไปสูความสุข และเพื่อการพัฒนาบุคลากรทั้งในดานสุขภาพกาย ดานสุขภาพจิตใจ และ 

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

เชื่อมั่น) H:Harmony (เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน) กำกับติดตามการดำเนินงานภายใตคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ประจำป และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนองคกรคุณธรรมและองคกรสรางสุขที่มีคุณภาพ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

เพื ่อใหศูนยความรวมมือระหวางประเทศบรรลุว ัตถุประสงคของการเปนองคกรสรางสุข 

เจาหนาที่เปนผูมีสุขภาพดี มีพฤติกรรมการใชชีวิตที่เหมาะสม มีการพัฒนาตนเองในเรื่องของการเรียนรู มีการ

สนับสนุนใหมีกิจกรรมการสรางความผูกพันใหกับบุคลากรอยางสม่ำเสมอ การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล และองคกรประสบความสำเร็จบรรลุตามเปาหมายที่ตั ้งไว จึงกำหนดมาตรการองคกรสรางสุข 

ท่ีมีคุณภาพ 8 มาตรการ ดังนี้ 

1. สงเสริมใหบุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงทั ้งกายและใจ ดูแลตนเองไมใหเปนภาระของผู อ่ืน 

(Happy Body) 



2. สงเสริมใหบุคลากรเปนผูท่ีมีน้ำใจชวยเหลือผูอ่ืน (Happy Heart) 

3. สงเสริมใหบุคลากรเปนผูท่ีมีการผอนคลายกับสิ่งตาง ๆ ในการดำเนินชีวิต (Happy Relax) 

4. สงเสริมใหบุคลากรเปนผูรักการเรียนรู พัฒนาตนเองอยูเสมอ และเปนมืออาชีพในงาน (Happy Brain) 

5. รูจักใชเงินใหเปน สามารถจัดการรายรับรายจายของตัวเองได มีเงินรูจักเก็บรูจักใช เปนหนี้ให

พอดี มีชีวิตท่ีเหมาะสมกับตัวเอง (Happy money) 

6. สงเสริมใหบุคลากรเปนผูมีคุณธรรม ความกตัญู ความซ่ือสัตย และความรับผิดชอบ (Happy Soul) 

7. สงเสริมใหบุคลากรเปนผูท่ีรักและดูแลครอบครัวตนเองได (Happy Family) 

8. สงเสริมใหบุคลากรเปนผูท่ีมีความสามัคคี มีความรักและดูแลองคกรของตนเองได (Happy Society) 

2.2 กิจกรรมเสริมพลังสรางความรักความผูกพันในองคกร 

นักสรางสุขประจำหนวยงาน ไดกำหนดกิจกรรมเพ่ือเสริมพลังสรางความรักความผูกพันในองคกร 

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

(5) 20 คำถาม (6) ยืดเหยียดรางกาย ซ่ึงทุกกิจกรรมจัดในรูปแบบของทีม  

ผลที่ไดจากการจัดกิจกรรม คือบุคลากรทุกระดับ ไดละลายพฤติกรรม กระชับความสัมพันธ  

สรางความสามัคคี พัฒนาทักษะดานการแกไขปญหาเฉพาะหนา ทักษะการเคลื่อนไหวยืดหยุนรางกาย ทักษะดาน

การเปนผูนำท่ีดี ทักษะดานการวางแผน ทักษะฝกจิตสมาธิ  และการบริหารจัดการเวลา 

2.3 กิจกรรมเสริมสรางจิตสาธารณะของหนวยงาน รวมสรางสุข ทำความดี 

2.3.1 กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะ ทำความสะอาดสถานท่ีสาธารณะประโยชน (รักษโลกรักษทะเล) 

ณ บริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะของสถานท่ีพักฟนและพักผอนกองทัพบก สวนสนประดิพันธ 

บุคลากรทุกระดับมีสวนรวม ชวยกันเก็บขยะ คัดแยกขยะในบริเวณดังกลาว และสงตอหนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ  

ผลที่ไดจากการจัดกิจกรรม คือ บุคลากรทุกระดับสามารถจัดการขยะแตละประเภทไดถูกวิธี  

และเปนแนวทางในการปรับใชในชีวิตประจำวัน รวมถึงไดปลูกจิตสำนึกท่ีดีในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

2.3.2 กิจกรรมจิตอาสา บริจาค เลี้ยงอาหารและมอบสิ่งของเครื่องใช ใหเด็กพิการทางสายตา  

ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 

บุคลากรทุกระดับมีสวนรวม ในการบริจาคปจจัยและสิ่งของใหแกเด็กพิการทางสายตา 

ผลที่ไดจากการจัดกิจกรรม คือ บุคลากรทุกระดับไดเสริมสรางจิตสาธารณะ ทำความดีรวมกัน 

เปนผูท่ีมีน้ำใจชวยเหลือผูอ่ืน (Happy Heart) เสริมสรางความผูกพันในองคกรใหมีความรักความสามัคคี 

2.3.3 กิจกรรมศึกษาเรียนรูโครงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ณ โครงการศึกษาวิจัยและ

พัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 



บุคลากรทุกระดับไดศึกษาเรียนรูวิธีแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับขยะมูลฝอยและน้ำเสีย 

ในชุมชน ซ่ึงมีผลตอการรักษาสภาพปาชายเลนดวยวิธีการทางธรรมชาติและรักษาธรรมชาติ 

ผลที่ไดจากการจัดกิจกรรม คือ ไดรับความรูดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในดาน

วิธีการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวกับขยะมูลฝอยและน้ำเสียในชุมขน แบงออกเปน 2 ดานดังนี้ 

  1. ดานการบำบัดน้ำเสีย โดยมีวิธีการบำบัดดังตอไปนี้ 

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

สภาพ 1 บอ (แตละบอใชเวลาการบำบัด 7 วัน)  

1.2 ระบบท่ีใชพืชและหญากรองน้ำเสีย ไดแก หญาสตาร หญาคาลลา หญาโดสครอส และพืชอ่ืน 

ๆ เชน ธูปษี กกกลม (กกจันทรบูร) หญาแฝก เปนตัวกรองโดยใหน้ำเสียไหลผานแปลงหญากรองน้ำเสียใชเวลา  

5 วัน และปลอยท้ิงไวใหแหง 2 วัน เพ่ือใหจุลินทรียในดินไดปรับสภาพโดยตองตัดหญาเพ่ือหญามีอายุครบ 45 วัน 

1.3 ระบบพื้นที่ชุ มน้ำเทียม มีลักษณะการบำบัดคลายกับระบบที่สอง ซึ่งจะใชพืชน้ำ 2 ชนิด 

คือ กกกลม (กกจันทรบูร) และธูปฤษี โดยตองตัดตนพืชเม่ืออายุครบ 60 วัน 

ทั้งนี้การบำบัดน้ำเสียในขั้นตอนสุดทายของทั้ง 3 ระบบ จะปลอยน้ำที่บำบัดแลวลงสูปาชายเลน

และไหลสูทะเล 

1.4 บำบัดดวยแปลงพืชปาชายเลน โดยใหน้ำทะเลไหลเขาสูแปลงปาชายเลนในชวงท่ีน้ำข้ึนสูงสุด

ในรอบวัน และปดประตูระบายน้ำเพื่อขังน้ำทะเลไว แลวปลอยน้ำเสียเขาไปในแปลงในอัตราสวน 1 ตอ 16  

(น้ำเสีย 1 สวน ตอน้ำทะเล 16 สวน) วิธีนี้เปนกระบวนการที่อาศัยการขึ้นลงของน้ำทะเลธรรมชาติ การเจือจาง 

การเรงการตกตะกอน พืชจะชวยในการดูดสารอาหารจากการยอยสลายสารอินทรียของจุลินทรียในดิน เพื่อไปใช

ในการสรางความเจริญเติบโตของพืชปาชายเลน เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียท่ีดำเนินการตามแนวพระราชดำรินี้ 

คือใชธรรมชาติรวมธรรมชาติ โดยทองถิ่นสามารถนำไปดำเนินการได ซึ่งจะสามารถประยุกตใชไดทุกพื้นที่ของ

ประเทศไทย 

2. ดานการกำจัดขยะโดยใชกลองคอนกรีต เปนการกำจัดขยะโดยใชกลองเปนชั้น ๆ โดยพื้นท่ี 

รองดวยชั้นทรายละเอียดหนา 20 ชม. ใสขยะที่คัดแยกใหมีน้ำหนัก 660 กก. ปดทับดวยดินแดงหรือดินธรรมดา 

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

หนา 35 ซม. รดน้ำเพิ ่มความชื ้นจำนวน 100 ลิตร โดยการดูแลเพื ่อเรงขยายจุลินทรียในการยอยสลายของ

ขบวนการการหมักจะตองรดน้ำทุก ๆ 7 วัน ครั้งละ 30 ลิตร เพิ่มความชุมชื่นใหแกขยะ ถาแยกขยะสมบูรณ 

ใชเวลา 20 วัน จะไดปุยหมักจากขยะและท้ิงไว 15 วัน เพ่ือลดความชุมชื่นลง 

 

 

 



3. การติดตามประเมินผล 

1. การประเมินโดยสังเกตพฤติกรรมการใหความรวมมือของผูเขารวมโครงการ พบวาผูเขารวมโครงการ 

ทุกคนใหความรวมมือ มีความกระตือรือรนในการเรียนรู มีการตอบคำถาม ซักถามประเด็นตางๆ และมีสวนรวมใน

การทำกิจกรรมเปนอยางดี 

2. การประเมินผลโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที ่เขารวมโครงการหลังเสร็จสิ้น 

การฝกอบรม เพ่ือประเมินผลความคุมคาของการดำเนินโครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเพ่ือเปนประโยชน

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

กำหนดเกณฑดังนี้  

4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรมอยูในระดับ มากท่ีสุด 

3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรมอยูในระดับ มาก 

2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรมอยูในระดับ ปานกลาง 

1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรมอยูในระดับ นอย 

1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรมอยูในระดับ นอยท่ีสุด 

ทั้งนี้สรุปผลตอบแบบประเมินฯจากผูตอบแบบประเมินจำนวน 13 คน มีผลระดับความพึงพอใจตอการ

เขารวมโครงการ ดังนี้ 

1. การถายทอดความรู/การดำเนินกิจกรรมของวิทยากร มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด 

2. ความเหมาะสมของระยะเวลาและสถานท่ี มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก 

3. การจัดกิจกรรมสานสัมพันธของโครงการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด 

4. ประโยชน/ความคุมคาท่ีไดรับจากโครงการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด 

5. ความพึงพอใจโดยรวมของโครงการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมวลภาพกิจกรรม 

1.กิจกรรมใหความรู 

 

 

 



2. กิจกรรมเสริมพลังสรางความรักความผูกพันในองคกร 

 

 

 

 
 



3.กิจกรรมเสริมสรางจิตสาธารณะของหนวยงาน รวมสรางสุข ทำความดี 
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รายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี 4 /2566 

ในวันท่ี 23 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. – 14.00 น. 

ณ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ อาคาร6 ช้ัน 4 กรมอนามัย 

ผูมาประชุม 

1. นางจิตติมา รอดสวาสดิ์ ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประธาน 

2. นางจารุมน บุญสิงห นักวิเทศสัมพันธชำนาญการพิเศษ 

3. นางสาวปนอนงค เครือซา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

4. นางสาวสุพัตรา ทางาม เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

5. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

6. นางสาวมนสินี น้ำจันทร นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

7. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย  นักวิเทศสัมพันธ

8. นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ นักวิชาการคอมพิวเตอร 

10. นางสาวพัทธนันท วังเสนา  นักวิชาการพัสดุ

11. นายรงัสรรค พันธจบสิงห พนักงานขับรถยนต 

12. นางสาวสมประสงค ภาผล  นักจัดการงานท่ัวไป เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 

1. นายพศิน พิริยหะพันธุ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

2. นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย  นักวิเคราะหนโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 1  เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

1.1 การประชุมกรมอนามัยครั ้งที ่ 4/2566 และเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการ 

Holistic Wellness Program : Relax Retreat and Restart ระหวางวันท่ี 10 – 12 มกราคม 2566 ณ จิณณ 

เวลบีอ้ิง เคานตี้ (Jin Wellbeing County) จังหวัดปทุมธานี รายละเอียด ดังนี้ 

(1). อธิบดีกรมอนามัย กลาวขอบคุณผูบริหารกรมอนามัยที่เขารวมประชุม และผูบริหารจิณณ เวลบีอ้ิง 

เคานตี ้ ที ่ใหความอนุเคราะหในการศึกษาดูงาน เพื ่อเปนแนวทางในการสราง Lifestyle สังคมผู สูงอายุ 

และรองรับการดำเนินงาน Wellness กรมอนามัย 

(2) ผูอำนวยการกองคลัง รายงานการเบิกจายงบประมาณ ป พ.ศ. 2566 วากรมอนามัยมีผลเบิกจาย

งบประมาณเปนอันดับ 1 ของกระทรวงสาธารณสุข และรายงานภาพรวมผลการเบิกจายงบประมาณ 

1

เอกสารแนบ 21



ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันาวาคม 2565 จากระบบ GFMIS โดย อธ ขอใหทุกหนวยรวมมือกันเรงรัดการเบิกจาย 

เพ่ือคงรักษาระดับการเบิกจายไว ท้ังนี้ ศรป.มีผลเบิกจายสะสมเปนอันดับ 4 ของหนวยงานสวนกลาง 

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

สรางไทย สรางชาติ ระยะท่ี1 ปจจุบันตรวจรับงานเรียบแลวแลว และมีแผนจดัฝกอบรมการใชงานจำนวน 3 รุน 

2) ระบบบัตรประจำตัวตามกฎหมาย ปจจุบันดำเนินงาน 90% (4) ผู อำนวยการสำนักอนามัยเจริญพันธุ 

รายงานความกาวหนาการจัดประชุมวิชาการสงเสริมสุขภาพฯ กำหนดจัดงานประมาณเดือน ก.ค. 66  

ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด คอนเวนชั่น กทม. ไดดำเนินการจัดทำหนังสือกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชฯ

ซ่ึงขณะนี้รอพระราชทานวันประชุม ในสวนของการคัดเลือกผลงานวิชาการ จะดำเนินการเปดรับสมัครระหวาง

วันที่ 15 ธ.ค. 65 -28 ก.พ. 66 ซึ่งผอ.ศรป. ไดรับแตงตั ้งเปนคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล องคกรดีเดน  

ผลงานระดับภาค รางวัล princess Health Award ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกำหนดการลงพื ้นท่ี  

ในวันที่ 22 – 24 มี.ค. 65 และจะทำการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 6 กุมภาพันธ เวลา 13:30 น.  

หองประชุมสำนักสงเสริมสุขภาพ 

(5) ผู อำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ รายงานสรุปผลจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเพื ่อยกระดับทักษะการใชภาษาอังกฤษสำหรับงานดานตางประเทศ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา 

ชะอำบีช รีสอรท หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี เปนเอกสารเพ่ือทราบ 

1.2 แจงบุคลากรทุกระดับ ใหทราบถึงความคาดหวังของอธิบดี กรมอนามัย ตองานแผนงบรายจายอ่ืน

ตางประเทศ งานความรวมมือระหวางประเทศ โดยตองการให ศรป. รูเกี่ยวกับงานตางประเทศที่ครอบคลุม 

ทุกดาน ขาวสาร ที่เกี่ยวกับมติตางประเทศที่เกี่ยวของกับบริบทงานของกรมอนามัย เพื่อสนับสนุนงานของ 

กรมอนามัยไดทันตอเหตุการณปจจุบัน ทั้งนี้ ผอ.ศรป. ขอใหทำขอมูลเกี่ยวกับประเทศที่เปนผูนำที่ใหความรู

เกี่ยวกับ Life Style การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยมุงหวังสนับสนุนขอมูลใหแกกรมอนามัย เพื่อภารกิจของ

กรมอนามัยในการลดการเกิดโรค NCD และเผยแพรขาวสารดังกลาวบนเว็บไซตของหนวยงาน 

1.3 แจงบุคลากรทุกระดับ ใหทราบผลการประชุมคณะกรรมการ กพว. ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 18 

ม.ค. 66 วาเปนการรายงานติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหนวยงานภายในกรมอนามัย ซึ่ง ศรป.  

ไมมีขอมูลสำหรับการประชุมดังกลาว จึงขอใหศรป. แตงตั้งคณะกรรมการ กพว. ระดับหนวยงาน เพ่ือเปนกลไก

พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองคกร และติดตามการดำเนินงานดานวิชาการของหนวยงาน โดยมอบหมายให

นางจารุมน บุญสิงห หัวหนากลุมวิเทศสัมพันธ เปนผูรับผิดชอบจัดทำคำสั่งแตงตั้งดังกลาว 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี3/2566 เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2565 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง    

 3.1 การประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 

 นางจารุมน บุญสิงห หัวหนากลุมวิเทศสัมพันธ รายงานขอมูลเกี่ยวกับการเลื่อนระดับ ใหแกบุคลากร

ทุกระดับ เพื่อเปนความรูและขอมูลสำหรับตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขในการนำเสนอผลงานเลื่อนระดับ

ตามเกณฑท่ีกรมอนามัยกำหนด ซ่ึงในฐานะกรรมการ คณะกรรมการประเมินบุคคลเพ่ือการเลื่อนขาราชการพล

เรือนสามัญขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ตำแหนงระดับควบ) ของหนวยงาน  

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1  

คณะกรรมการฯพิจารณาแลวพบวามีบุคคลที่ผานเกณฑสามารถยื่นเสนอผลงานเลื่อนระดับจากปฏิบัติการ 

เปนชำนาญการ ในกลุมประเภทวิชาการ ไดแก (1) นางสาวปนอนงค เครือซา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

(2) นายพศิน พิริยหะพันธุ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ (3) นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ

ท้ังนี้ ผอ.ศรป. ไดมอบหมายใหนางจารุมน บุญสิงห ประสานกองการเจาหนาท่ีเพ่ือติดตามหนังสือแจงกลับเรื่อง

เลขท่ีตำแหนงท่ีผานเกณฑการประเมินคางาน เรียบรอยแลวเพ่ือประกอบการเลื่อนระดับของบุคลากรดังกลาว 

และไดใหคำแนะนำสำหรับผูเขารับการประเมินการเลื่อนระดับท้ัง 3 ราย ในการเขียนผลงานวิชาการวา ใหใหมี

กรอบแนวคิด อางอิงทฤษฎี ผลงานวิจัย ตางๆ ที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของผลงานมาเปนกรอบในการนำเสนอ

ผลงานนั้นๆ ในสวนของการเขารับการฝกอบรม / เขารวมประชุมฯ ของบุคลากรในหนวยงานทุกระดับ  

เมื ่อเสร็จสิ้นการอบรม ผอ.ศรป. ขอใหทุกทานเขาไปบันทึกขอมูลการเขารวมอบรมดังกลาว ในระบบ

บุคลากรของตนเอง เพ่ือเปนฐานขอมูลสำหรับการเสนอผลงานเลื่อนระดับตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ   

4.1 รายงานผลการติดตามการเบิกจายงบประมาณศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำป  

พ.ศ. 2566 งบดำเนินงาน ผานระบบศูนยต ิดตามผลการปฏิบัต ิงาน กรมอนามัย (Department 

Operation Center : DOC) 

นางสาวศิร ิน ันต ทุนทรัพย รายงานวา (1) ไดบ ันทึกผลการดำเน ินงานตามแผนปฏิบ ัต ิการ  

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบดำเนินงาน จำนวน 6 โครงการ  

เขาสูระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) โดยบันทึก

ขอมูลผลเบิกจายสะสม ณ วันที ่ 18 มกราคม 2566 จำนวน 392,020.30 บาท คิดเปนรอยละ 44.32 %  

ของวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จำนวน 884,500 บาท ซ่ึงเปนยอดผลเบิกจายท่ียังไมรับรูในระบบ GFMIS  

เนื่องจากเงื่อนไขของมาตรการทางดานระเบียบการเงินการคลัง ทั้งนี้หนวยงานไดดำเนินการจัดกิจกรรมตาม

แผนทุกรายการ รายละเอียดตามลิงค : ดาวนโหลด 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 

3

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/pay2566/P4-66.pdf


4.2 รายงานสถานการณ ผลการเบิกจายงบประมาณ งบดำเนินงาน ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  

นางสาวสุพัตรา ทางาม รายงานวา ณ วันที่ 23 มกราคม 2566 เปาหมายที่กรมอนามัยกำหนด ไวใน

เดือนมกราคม คือ 39% คิดเปนเงินจำนวน 344,955.00 บาท พบวางบดำเนินงาน มีผลเบิกจายสะสม  

จำนวน 392,020.30 บาท คิดเปน 44.32 % ของวงเงินงบประมาณรวมที่ไดรับจัดสรร (884,500.00 บาท)  

ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กรมอนามัยกำหนด เมื่อหักกันยอด PO ทุกรายการ จำนวน 12,644.50 บาท คิดเปน 

1.43 % เปนผลใหมีเงินงบประมาณคงเหลือหลังกัน จำนวน 479,835.20 บาท คิดเปน 54.25 %  

หากพิจารณาเฉพาะเงินงบประมาณที่ไดรับโอน จำนวน 442,250.00 บาท หักผลเบิกจายสะสม 

จำนวน 392,020.30 บาท หักกันยอดPO จำนวน 12,644.50 บาท หักกันเงินเดือนพนักงานขับรถยนต ระหวาง

เดือน ก.พ - มี.ค 66 จำนวน 26,000.00 บาท คงเหลือเงินงบประมาณสำหรับการดำเนินงาน จำนวน 

11,585.20 บาท   

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

4.3 รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. 2566 

4.3.1 ขับเคล่ือนองคกรคุณภาพและมีสมรรถภาพสูง ประกอบดวย 4 ตัวช้ีวัด 

(1) ตัวชี้วัดที่ 2.1ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) 

นางจารุมน บุญสิงห หัวหนากลุมวิเทศสัมพันธ รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงานตาม

แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดฯเดือนมกราคม 2566 มี 5 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมที่ 1.2 2.1 3.2 3.3 และ 4.1  

มีรายละเอียด ดังนี้  

 (1) กิจกรรมที่ 1.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซต

หนวยงาน (Open Data Integrity and Transparency – OIT) อยูระหวางดำเนินการปรับปรุงขอมูลพื้นฐาน

บนเว็บไซต ศรป. ตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตหนวยงาน (Open Data Integrity and 

Transparency – OIT) ขอ O1 - O10 และดานการแกไขปญหาทุจริต โดยมีชองทางแจงเรื่องรองเรียนการ

ทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งไดจัดทำเมื่อปงบประมาณ 2565 ขณะนี้ อยูระหวางการทบทวนและปรับปรุงขอมูล

รายละเอียดขั้นตอนแนวทางการรองเรียนและแบบฟอรมรับขอรองเรียนใหชัดเจนมากขึ้น ตามที่สำนักงาน

เลขานุการกรมกำหนด ซ่ึงในเดือนนี้ขอมูลโครงสรางอยูระหวางเพ่ิมบุคลากรรายใหม 

 (2) กิจกรรมท่ี 2.1 ชี้แจง/สื่อสารแบบ IIT – อยูระหวางการศึกษาขอมูลเพ่ือเตรียมการชี้แจง ซ่ึงคาดวา 

กองการเจาหนาท่ีนาจะแจงเวียนเรื่องดังกลาวประมาณ ปลายเดือนม.ค.หรือตนเดือนก.พ.66 ซึ่งจะสื่อสารให

ดำเนินการตอบตอไป 

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

ในวันท่ี 23 ม.ค.66 เรียบรอยแลว 
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(4) กิจกรรมที่ 3.3 รายงานผลในระบบ DOC (เปาหมาย 4 ครั้ง) ไดดำเนินการรายงานในระบบ DOC 

ครั้งท่ี 2 สำหรับเดือน ม.ค. 66 เรียบรอยแลว 

(5) กิจกรรมที่ 4.1 สื่อสารและเผยแพรขอมูลความรู เรื่องที่ 2 (เปาหมาย 2 เรื่อง) ผานประชุมศรป.

ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 66 จำนวน 1 เรื่อง คือการกำหนดคุณธรรมเปาหมายจาก “ปญหาที่อยากแก” 

และ “ความดีที ่อยากทำ” ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ดู ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด ไ ด  ท ี ่  ด า ว น  โ ห ล ด  ห ร ื อ  URL: https://cic.anamai.moph.go.th/web-

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

ทั้งนี้ สำหรับการตอบแบบประเมินการรับรู IIT ผอ.ศรป. ขอความรวมมือบุคลากรทุกระดับรับทราบ 

และทำความเขาใจขอคำถามใหชัดเจนกอน และมอบหมายใหนางจารุมน บุญสิงห ชี้แจงทำความเขาใจแบบ

ประเมินฯ ใหแกบุคลากรทุกระดับกอนการประเมินดวย 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

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

การขับเคลื่อนการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization : LO)  

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย รายงานเสนอความกาวหนาแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัดโดยในเดือน มกราคม 2566 

โดยขอเปลี่ยนชื่อผลงาน จากเดิมเรื่อง คูมือภารกิจประสานงานและอำนวยความสะดวกแกชาวตางประเทศ เปน 

“เรื ่อง ถอดบทเรียน: กาลา ที่ไมใช..กะลา” ความสำเร็จในการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ (Gala Dinner) 

เนื่องจากไดเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการดานการจัดการความรู วิจัยและนวัตกรรม 

เม่ือวันท่ี 18 - 20 ม.ค.66 พบวา หากใชผลงานเดิม มานำเสนอ LIKE Talk อาจจะไมสามารถแสดงความชัดเจน

ถึงบทเรียนหรือการจัดการความรูที ่ชัดเจนได เพราะเปนประเด็นที่กวางมาก จึงไดนำเสนอเคาโครงรางท่ี

เฉพาะเจาะจงและสามารถสื ่อสารไดชัดเจนมากกวา จึงขอเปลี่ยนชื่อผลงานดังกลาวขางตน สำหรับการ

ขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนกำหนดไวทั้งหมดจำนวน 7 กิจกรรม ซึ่งในเดือนนี้ไดดำเนินการไปแลว 2 กิจกรรม 

คือ กิจกรรมที่ 4 และกิจกรรมที่ 5 ดูขอมูลเพิ่มเติมที่ ตัวชี้วัดที่ 2.2 ดาวนโหลด และหารือในการพัฒนาจัด

หมวดหมูในหนาเว็บไซต https://cic.anamai.moph.go.th/th/dmkm64  โดยใหใชกลไกของคณะกรรมการ 

กพว. ประจำหนวยงานในการขับเคลื่อนงานวิชาการของหนวยงานตอไป  

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 
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3) รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดทุกเดือน Upload ข้ึนเว็บไซตหนวยงาน และบันทึก URL ในระบบ 

DOC ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไปทุกเดือน เรียบรอยแลว   

ระดับท่ี 4 Output ผลผลิต หนวยงานประเมินตนเองพบวารอยละผลการเบิกจายสะสมรายเดือนผาน

เกณฑจำนวน 2 เดือน ในเดือน ธ.ค. 65 และ ม.ค. 66 โดยมีรอยละเบิกจายสะสมท่ี 44.32% ซ่ึงรอยละของผล

การเบิกจายสะสม ต่ำกวาเปา (45%)  ซ่ึงในเดือน พ.ย. ศรป. เบิกจายไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกรมกำหนด 

ระดับท่ี 5 Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด  หนวยงานประเมินตนเองพบวามีรอยละของผลการเบิกจาย

สะสม ท่ี 44.32% ซ่ึงรอยละของผลการเบิกจายสะสม ต่ำกวาเปา (45%)   

ท้ังนี้หนวยงานประเมินตนเองคาดการณวาจะมีผลคะแนนตัวชี้วัดฯ อยูท่ี 4.25/ 5.00 คะแนน  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

(4) ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 รอยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

นางสาวปนอนงค เครือซา รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด วาสำหรับ

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

แผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเดือน ม.ค. 66 และรายงานผลการ

ดำเนินงานตาม แผนฯ ผานระบบ DOC อยางตอเนื่องเปนประจำทุกสิ้นเดือน 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

4.3.2 ขับเคล่ือนการดำเนินงานตามภารกิจหนาท่ีหนวยงานสายบริหาร ประกอบดวย 3 ตัวช้ีวัด 

(1) ตัวชี้วัดที่ 4.19 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศตามขอตกลง

ระหวางประเทศ ของกรมอนามัย 

นางจารุมน บุญสิงห รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัด ไดดำเนิน

กิจกรรมตามแผนฯ ไดแก (1) กิจกรรมท่ี 3.1 (กิจกรรมดำเนินการจัดประชุมเดือน ก.พ.66) รายงานการประชุม

เตรียมการฯ เมื่อวันที่ 16 ม.ค.66 (2) กิจกรรมที่ 4.2  (3) กิจกรรมที่ 4.3 (4) กิจกรรมที่ 4.4 และ (5) กิจกรรมที่ 4.5 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 หรือดูขอมูลเพ่ิมเติมท่ี ตัวชี้วัดท่ี 4.19 ดาวนโหลด  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

(2) ตัวชี้วัดที่ 4.20 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยใหสามารถ

ดำเนินงานดานตางประเทศเพ่ือรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย 

นางสาวมนสินี น้ำจันทร รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงานตามแผนขับเคลื ่อนตัวชี้วัด  

ไดดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ ของเดือนมกราคม 2566 ครบทุกกิจกรรม ไดแก (1) จัดทำรายงานสรุปผล 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับทักษะการใชภาษาอังกฤษสำหรับงาน 

ดานตางประเทศ และ (2) รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำเดือน ซ่ึงไดรายงาน

ในท่ีประชุม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 
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มติท่ีประชุม รับทราบ 

(3) ตัวชี ้วัดที ่ 4.21 ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของ

กรมอนามัย 

นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ และนางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ  รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงาน

ตามแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัด โดยกิจกรรมภายใตแผนขับเคลื่อนฯ ในเดือนมกราคม 2566 ไดแก (1) จัดทำหนังสือ

ขอความอนุเคราะหขอมูลกรอบความรวมมือระหวางประเทศตางจากหนวยงานตางๆ โดยขณะนี้มีหนวยงานท่ี

สงขอมูลเพิ่มเติมมาแลว 2 หนวยงาน คือ สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม และกองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 

(2) สรุปกรอบความรวมมือระหวางประเทศดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของกรมอนามัย

ประจำป 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.4 รายงานผลการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศัยกภาพนักวิชาการดานการจัดการ

ความรูวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 19 – 20 มกราคม 2566 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด 

คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร 

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย นักวิเทศสัมพันธ รายงานวา การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั ้งนี้ 

มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนนักวิชาการกรมอนามัยในการสราง และพัฒนางานวิจัย การจัดการ

ความรูและนวัตกรรมดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม มีการพัฒนาตนเอง สรางโอกาสในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูและนำไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และใหหนวยงาน

ภายใตกรมอนามัยขับเคลื่อนการจัดการความรูของหนวยงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งสามารถนำไปตอ

ยอดในการจัดทำ KM การถอดบทความ และรูจักการจัดการความรูอยางไรใหนาสนใจ โดยใหรูจักวิธี และ

ขั้นตอนการจัดทำ KM เชน การศึกษาคนควาหาขอมูล วิธีการเขียนบทความใหนาสนใจ การทำ Mapping 

(ใคร/ ทำอะไร /อยางไร/เขียนความสำเร็จ ) เปนตน ซึ ่งในการประชุมกลุ มยอย ศรป.ไดนำผลงาน 

เรื ่อง ถอดบทเรียน: “กาลา ที่ไมใช..กะลา”ความสำเร็จการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ (Gala Dinner) 

มาแลกเปลี่ยนและฝกปฏิบัติการเขียนเคาโครงผลงาน โดยผลงานดังกลาว จะใชนำเสนอในเวที LIKE Talk ดวย 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

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

มีชีวิตชีวา ศรป.นารัก” ครั้งท่ี 3 เดือนมกราคม 2566  

คณะกรรมการ 5ส ศรป. ไดรายงานผลคะแนน ในเดือนมกราคม 2566 พบวากลุมที่ไดคะแนนสูงสุด

เปนอันดับ 1 ได 21 คะแนน คือกลุมงานอำนวยการ อันดับท่ี 2 ได 20 คะแนน คือกลุมวิเทศฯ และอันดับท่ี 3  

ได 19 คะแนน คือกลุมยุทธฯ โดยมีขอสังเกตตามรายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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4.6 รายงานติดตามผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการ

ทุจริต ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ รายงานวามี

กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน ในเดือน ม.ค. 66 จำนวน 3 กิจกรรม ไดแกกิจกรรมท่ี 4 , 6 และ 7 

รายละเอียดตาม ดาวนโหลด 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา    

 5.1 พิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. 2566  

 นางสาวปนอนงค เครือซา หัวหนากลุมยุทธศาสตรและประสานความรวมมือ แจงวาเพื่อใหการ

ดำเนินงานตามตัวชี ้ว ัด 2.4 และการบริหารงบประมาณประจำหนวยงาน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

จึงขอเสนอกิจกรรมปรับแผนฯ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 

5.2 วิเคราะหสถานการณผลการเบิกจาย และกำหนดมาตรการ การเบิกจายงบประมาณ 

คณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจาย วิเคราะหขอมูลจากวาระที ่ 4.2 หากพิจารณาเฉพาะ 

เงินงบประมาณที่ไดรับโอน จำนวน 442,250.00 บาท หักผลเบิกจายสะสม จำนวน 392,020.30 บาท หักกัน

ยอดPO จำนวน 12,644.50 บาท หักกันเงินเดือนพนักงานขับรถยนต ระหวางเดือน ก.พ - มี.ค 66 จำนวน 

26,000.00 บาท พบวามีงบประมาณคงเหลือสำหรับการดำเนินงาน จำนวน 11,585.20 บาท จึงเสนอ

มาตรการเพ่ือบริหารงบประมาณใหสามารถดำเนินงานไดตามแผนท่ีวางไวและบรรลุเปาหมายการเบิกจายดังนี้ 

(1) รายจายหมวดคาใชจายประจำ คาน้ำดื่ม คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาน้ำมันเชื้อเพลิง (บัตรฟลีทการด) 

คาจางเหมาพนักงานขับรถ กำกับติดตาม ควบคุมงบประมาณใหเพียงพอเบิกจายลงคลัง 

(2) รายจายหมวดคาใชจายจัดประชุม อบรม ฯ คาใชจายเดินทางไปราชการ  ใหบริหารจัดการดวย 

เงินทดรองราชการของหนวยงาน หากไมสามารถดำเนินการไดใหยืมเงินงบประมาณจากกรมอนามัยและ 

ดำเนินกิจกรรมใหมีผลเบิกจายบรรลุเปาหมายท่ีกรมอนามัยกำหนด ภายใตฐานงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึน 

(3) รายจายหมวดคาวัสดุ ซ้ือจาง ใหปรับแผนฯเลื่อนกิจกรรมไปดำเนินการในไตรมาส 3 เปนตนไป 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ. 

 

5.3 พิจารณาแผนปฏิบัติการ โครงการสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน และมีชีวิตชีวา (Healthy 

Workplace Happy for life) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน และมีชีวิตชีวา 

(Healthy Workplace Happy for life) ตามคำสั่งคณะทำงานฯ แจงวาเม่ือตนเดือนมกราคมไดมีการประกาศ
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นโยบาย HWP. และขอมติจากท่ีประชุม ศรป.วันนี้เพ่ือเสนอแผนฯ และมีการกำหนดชองทางการติดตอ สื่อสาร 

แบบ 2 ทาง คือ Group Line cic (กรุฟไลนของของหนวยงาน) ,การประชุมประจำเดือนของหนวยงาน และมี

การชี้แจง แจงรายละเอียดเกณฑการประเมินสถานท่ีทำงานนาอยู นาทำงาน “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดลอมดี 

มีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต) และ 5ส ของกรมฯ พรอมทั้งนัดวันเพื่อเขารับการตรวจวัดBMIของบุคลากร ศรป.  

ท่ีกองกิจกรรมทางกายฯ ในวันท่ี 21 มี.ค.66 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  

 6.1 กิจกรรมยกระดับจิตใจ ดวยการฝกสมาธิ 

 นางจารุมน บุญสิงห คณะกรรมการชมรมจริยธรรม ไดดำเนินกิจกรรมยกระดับจิตใจ ดวยการให

บุคลากรรับฟง “Clip การทำสมาธิกอนทำงาน ของโรงพยาบาลสวนสราญรมย” เพื่อใหทุกคนไดฝกฟงอยางมี

สมาธิ จิตสงบกอนเริ ่มการทำงาน ตามแนวทางการสงเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางจริยธรรมและ

วัฒนธรรมองคกร รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

 6.2 อัตรากำลังคนของหนวยงาน 

 ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ แนะนำพนักงานราชการบรรจุใหม ชื่อ นางสาวจริญญา ลีพรมมา 

นักวิเทศสัมพันธ เริ่มมาปฏิบัติราชการที่หนวยงาน ที่กลุมวิเทศสัมพันธ ตั้งแตวันที่ 16 ม.ค. 66 เปนตนมา  

สงผลใหอัตรากำลังคนของหนวยงานเพิ่มเปน 14 คน โดยผอ.ศรป. มอบหมายใหนางจารุมน หัวหนากลุมวิเทศสัมพันธ 

พิจารณามอบหมายงานของภารกิจกลุมตอไปดวย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา 14.00 น. 

 

ผูจดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค ภาผล 

นักจัดการงานท่ัวไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ทางาม 

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานอำนวยการ 
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แผนปฏิบัติการ โครงการสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน และมีชีวิตชีวา  

(Healthy Workplace Happy for Life) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

หนวยงาน..ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  กรมอนามัย 

โครงการ /กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1. ประกาศนโยบายการพัฒนาสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและ

ความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) ปงบประมาณ 2566

1 ฉบับ ม.ค.66 คณะทำงานพัฒนา

สถานที่ทำงานนา

อยู นาทำงานฯ 

2. แตงตั้งคณะทำงานการพัฒนาสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน และมีชีวิตชีวา

(Healthy Workplace Happy for Life) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำ

หนวยงาน

1 ฉบับ ม.ค.66 คณะทำงานฯ 

3. ช้ีแจง/แจงเวียนหลักเกณฑการดำเนินงานสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน “สะอาด

ปลอดภัย สิ่งแวดลอมด ีมีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต” และ 5ส

1 คร้ัง ม.ค.66 คณะทำงานฯ 

4.จัดทำแผนการดำเนินงานสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดลอมดี 

มีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต” และ 5ส

1 ฉบับ ม.ค.66 คณะทำงานฯ 

5. ประกาศวัฒนธรรมองคกรประจำหนวยงาน (MOPH to HEALTH) 1 ฉบับ ธ.ค.65-ม.ค.66 คณะทำงานฯ 

6. ประชุมตรวจติดตาม ทบทวน กจิกรรมตามแผนฯ ที่กำหนด วิเคราะหขอมูลผลการ

ดำเนินงานเพ่ือจัดทำขอเสนอในการพัฒนาและรายงานผล

คร้ังที่ 1 ม.ค.66 

คร้ังที่ 2 เม.ย.66 

คร้ังที่ 3 ก.ค.66 

ม.ค.-ก.ค. คณะทำงานฯ 

เอกสารแนบ 8
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7. กำหนดชองทางการติดตอสื่อสารภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพแบบ 2 ทาง 

    1.ชองทางการประชุมประจำเดือนของหนวยงาน   

    2.ชองทาง Line Group cic 

2 ชองทาง ต.ค.65-ก.ย.66 

 

คณะทำงานฯ 

8. กิจกรรมการมีสวนรวมของผูปฏิบัติงาน ดานการสงเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม และ

ความสมดุลในชีวิตการทำงาน ไดแก 

(8.1) กิจกรรม Lively Workplace,Lovely CIC “ที่ทำงานมีชีวิตชีวา ศรป.นารัก” 

(8.2) กิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วันสำคัญตางๆ เชน กิจกรรม 

วันขึ้นปใหม วันสงกรานต วันคลายวันเกิดของบุคลากร  และวันศุกรแตงกายผาไทย เปนตน 

(8.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานสูองคกรสมรรถนะสูง

และมีธรรมาภิบาล  

(8.4) กิจกรรมจิตอาสาคัดแยกขยะพลาสติก อลูมิเนียม สงตอใหกับหนวยงาน/โครงการ/มูลนิธิที่

เกี่ยวของ เพื่อทำประโยชนใหแกสังคม  

(8.5) กิจกรรมตรวจประเมินวัดคา BMI (โดยกองกิจกรรมทางกาย) 

5 กิจกรรม ม.ค.-ก.ค.66 คณะทำงานฯ 

9. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑสะอาด 1 ฉบับ เม.ย.66 คณะทำงานฯ 

10. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑปลอดภัย 1 ฉบับ เม.ย.66 คณะทำงานฯ  

11. รายงานสรุปผลการดำเนินตามเกณฑมีชีวิตชีวา และ สมดุลชีวิต ระดับพ้ืนฐาน 

(11.1) กิจกรรมดานอนามัยส่ิงแวดลอมและความสมดุลในชีวิตการทำงาน 2 เร่ือง ไดแก 

(11.1.1) กิจกรรมการใหความรู เทคนิคการทำงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร, 

แนวทางการพัฒนาบุคลากรของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ,แนวทางการดำเนินงานและ

ขับเคล่ือนองคกรสรางสุข 

(11.1.2) กิจกรรมจิตอาสาคัดแยกขยะพลาสติก อลูมิเนียม สงตอใหกับหนวยงาน/โครงการ/

มูลนิธิที่เกี่ยวของ เพื่อทำประโยชนใหแกสังคม  

1 ฉบับ 

 

1 คร้ัง 

 

 

1 คร้ัง 

เม.ย.66 

 

ธ.ค.66 

 

 

ธ.ค.66 

ม.ค.-เม.ย.66 

คณะทำงานฯ  
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(11.2) กิจกรรมตรวจประเมินวัดคา BMI (โดยกองกิจกรรมทางกาย) 1คร้ัง/บุคลากรไม

นอยกวารอยละ 80 

12. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑประหยัดพลังงาน และ ลดการใชทรัพยากร 

ไดแก 

(12.1) จัดทำเกณฑ/มาตรการ/นโยบาย การประหยัดไฟฟา 

(12.2) จัดทำเกณฑ/มาตรการ/นโยบาย การประหยัดน้ำมนั 

(12.3) จัดทำเกณฑ/มาตรการ/นโยบาย การประหยัดน้ำ 

 

1 ฉบับ 

1 ฉบับ 

1 ฉบับ 

 

ม.ค.-ก.พ.66 

ม.ค.-ก.พ.66 

ม.ค.-ก.พ.66 

คณะทำงานฯ 

13. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑการประเมิน 5 ส 1 ฉบับ เม.ย.66 ″ 

 

 

 

 จัดทำโดย  

คณะทำงานการพัฒนาสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงานฯ 
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เกณฑการประเมินสถานทีท่ำงานนาอยู นาทำงาน “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดลอมดี มีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต” 

คำชี้แจง  โปรดทำเคร่ืองหมายลงในชองผลการประเมิน ดังนี ้

 “   ” ในชองที่ผานการดำเนนิการ รวมคะแนนสรุปผล 

 

สวนที่ 1 : การสนับสนุนขององคกรและการมีสวนรวมของผูปฏิบัติงาน  5  ขอ 

 

เร่ือง/กิจกรรม เกณฑการประเมิน แนวทางการพิจารณา (คะแนน) ผลการประเมิน 

(คะแนน) 

ขอเสนอแนะ 

1. การ

สนับสนนุของ

องคกร 

ผูบริหารระดับสูงใหการสนบัสนนุ  

โดยกำหนดเปนนโยบายเก่ียวกับเร่ืองการ

สงเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม และ

ความสมดุลในชีวิตการทำงานมกีารวางแผน

และจัดสรรงบประมาณ สำหรับดำเนิน

กิจกรรม พรอมทั้งเขียนเปนลายลักษณ

อักษรและปดประกาศใหผูปฏิบตัิงานทุกคน

รับทราบ 

 มีนโยบายลงนามโดยผูมีอำนาจสงูสุดของหนวยงาน (0.5) 

 มีแผนงานหรือมีแผนการดำเนินกิจกรรม (0.5) 
 

1   

2. วัฒนธรรม

องคกร 

มีการเสริมสรางวัฒนธรรมที่เอ้ือตอการ

สงเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอมและ

ความสมดุลในชีวิตการทำงาน 

 มีประกาศวัฒนธรรมองคกรและมีการประชาสัมพันธ   

แนวทางการพิจารณาเพ่ิมเติม 

วัฒนธรรมข้ึนอยูกับการกำหนดของแตละหนวยงาน 

1   

3. การติดตอ 

สื่อสาร 

กำหนดและเลือกใชวิธีการติดตอสื่อสาร

ภายในองคกรอยางมีประสทิธิภาพในเร่ือง

การสงเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม และ

ความสมดุลในชีวิตการทำงานตามความเสี่ยง 

ทั้งนี้ควรเปนกระบวนการสื่อสารแบบ 2 ทาง 

 มีชองทางการสื่อสาร เชน ติดประกาศ เสียงตามสาย 

ระบบสารสนเทศ Facebook , Group Line และเปนชอง

ทางการติดตอสื่อสารแบบ 2 ทาง  
 

1   
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เร่ือง/กิจกรรม เกณฑการประเมิน แนวทางการพิจารณา (คะแนน) ผลการประเมิน 

(คะแนน) 

ขอเสนอแนะ 

เพื่อใหผูปฏิบัติงานมสีวนรวมในการรับและ

ใหขอมูลขาวสาร ไมไดเปนผูรับขอมูลอยางเดยีว 
 

4. การตรวจ

ติดตามทบทวน 

และ

ประเมินผล 

ตรวจติดตาม ทบทวน และประเมินผลการ

ดำเนินงานดานการสงเสริมสุขภาพ อนามัย

สิ่งแวดลอม และความสมดลุในชีวิตการ

ทำงานในองคกร เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการ

ดำเนินการตามแผนและมีการตรวจสอบ

ผลลัพธ 

 มีการติดตาม ทบทวน และประเมินผลการดำเนนิงานตาม

แผนที่กำหนด เชน การประชุมคณะ/ทีมทำงาน การใชแบบ

สำรวจพรอมสรุปรายงานผลการดำเนนิงาน  
 

1   

5. การมีสวน

รวมของ

ผูปฏิบัตงิาน 

กำหนด/เปดโอกาสใหผูปฏิบัตงิานมีสวนรวม

กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ อนามยัสิ่งแวดลอม 

และความสมดุลในชีวิตการทำงานอยาง

สม่ำเสมอและตอเนื่อง 

 เปดโอกาสใหเจาหนาที่เขารวมกิจกรรมตาง ๆ  
 

1   

รวมคะแนน (ดานการสนับสนุนองคกรฯ) 5   
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สวนที่ 2 : “เกณฑสะอาด” 2 ขอ 

เร่ือง/กิจกรรม เกณฑการประเมิน แนวทางการพิจารณา (คะแนน) ผลการประเมิน 

(คะแนน) 

ขอเสนอแนะ 

1.เกณฑสะอาด 

(4  คะแนน) 

1.1 ไมแขวนวัสดุตาง ๆ ตามเสาหรือผนัง

ของอาคาร เวนแตเปนอุปกรณที่ใชเพื่อการ

เฝาระวัง ตรวจตราหรือใชเพื่อการตรวจวัด

สภาพแวดลอมในบริเวณนั้น และวัสดุอ่ืน ๆ 

ที่จำเปน เชน นาิกาแขวนผนัง ปฏิทิน

แขวนผนัง 

 เสา ผนัง เพดาน สะอาด ไมมีคราบสกปรก  

ห้ิงพระหรือโตะหมูบูชา หนวยงานละ 1 จุด  

(กรณีที่หนวยงานมีหลายชั้นและชั้นนั้นมีหลายกลุมงาน 

ใหมีชั้นละ 1 จุด 
 

1   

1.2 อุปกรณและหลอดไฟตามทีต่าง ๆ ตอง

อยูในสภาพดี และสะอาด 

 อุปกรณเคร่ืองใชไฟฟาอยูในสภาพดี ใชการได และมี

ความสะอาด  

1   

1.3 บริเวณพื้นสะอาด  บริเวณพื้นภายในหนวยงานอยูในระนาบเดียวกัน เรียบ 

ไมลื่น สภาพดี และมีความแข็งแรง ไมมีเศษฝุนผง ไมมีเศษขยะ 

1   

1.4 ตูเก็บของหรือชั้นวางของอยูในสภาพดี

และสะอาด ติดปายแสดงชนิดสิง่ของ 

 ตูเก็บของหรือชั้นวางของอยูในสภาพดี มีความสะอาด  

และสิ่งของเปนระเบียบเรียบรอย 

1   

2.การควบคุม

สัตวและแมลง

พาหะนำโรค 

(4  คะแนน) 

มีการควบคุมสัตวและแมลงพาหะนำโรค 

เชน แมลงสาบ แมลงวนั หนู และยุงใน

สถานทีท่ำงาน 

 มีแผนการปองกัน ติดตามตรวจสอบ ควบคุมสัตวและ

แมลงพาหะนำโรค  

1   

 มีการดำเนินการถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาล

สิ่งแวดลอมและมีการกำจัดโดยการใชเคร่ืองมือดักจับ หรือใช

สมุนไพรฉีดพน ทีไ่มมีสารพษิตกคางและสงผลกระทบตอ

ผูปฏิบัตงิาน  

1   

 มีการปองกัน ติดตามตรวจสอบ ควบคุมสัตวและแมลง

พาหะนำโรค  

1   

 มีการทำลายแหลงอาหาร/แหลงเพาะพันธุ และมีการ 1   
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เร่ือง/กิจกรรม เกณฑการประเมิน แนวทางการพิจารณา (คะแนน) ผลการประเมิน 

(คะแนน) 

ขอเสนอแนะ 

กำจัดโดยการใชเคร่ืองมือดักจับ หรือใชสมุนไพรฉีดพน ทีไ่ม

มีสารพิษตกคางและสงผลกระทบตอผูปฏิบตัิงาน  

รวมคะแนน (ดานสะอาดฯ) 8   

 

สวนที่ 3 : “เกณฑความปลอดภัย” 8 ขอ 

 

เร่ือง/กิจกรรม เกณฑการประเมิน แนวทางการพิจารณา (คะแนน) ผลการประเมิน 

(คะแนน) 

ขอเสนอแนะ 

1. การบันทึก

ขอมูลอุบัติเหตุ/

การเจ็บปวยจาก

การทำงาน 

(1 คะแนน) 

อุบัติเหตุจากการทำงานที่รายงานตามแบบ 

กท.16 หรือแบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุ 

ลดลงจากรอบปที่ผานมา (ภาคผนวก ค.) 

 หนวยงานไมมีความเสี่ยงอุบัติเหตุจากการทำงาน  

(ตอบขอถัดไป) 

 

1   

 หนวยงานมีความเสี่ยงอุบัติเหตุจากการทำงาน มีการ

ดำเนินการดังน้ี  

        แสดงแบบฟอรมรายงานที่ใชในการบนัทึกการเกิด

อุบัติเหตุจากสถานทีท่ำงานจดัทำข้ึน (0.5) 

        กรณีมีอุบัติเหตุตองมีรายงานการวิเคราะหขอมูล

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ และมีระบบการจัดเก็บขอมูล /กรณีไม

มีอุบัติเหตุไมตองวิเคราะห  (0.5) 

 

2. การทำงานที่

ปลอดภัย 

(4  คะแนน)  

2.1 จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวน

บุคคลที่ถูกตอง เหมาะสม และเพียงพอ 

 หนวยงานไมมีรูปแบบการทำงานที่มีความเสีย่ง  

(ตอบขอถัดไป)  

 

1   
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เร่ือง/กิจกรรม เกณฑการประเมิน แนวทางการพิจารณา (คะแนน) ผลการประเมิน 

(คะแนน) 

ขอเสนอแนะ 

 หนวยงานที่มีรูปแบบการทำงานที่มีความเสีย่ง เชน  

ศูนยหองปฏิบัติการ คลนิิกทันตกรรม กลุมอาคารและสถานที่ 

เปนตน 

        มีการจัดอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหกับ

เจาหนาที่ผูปฏิบัตงิาน (0.4) 

        อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลทีจ่ัดใหมีความ

เหมาะสมกับประเภทของงาน (0.3) 

        อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลทีจ่ัดใหมีความ

เพียงพอตอการใชงาน (0.3) 

 2.2 มีการกำหนดกฎระเบียบและข้ันตอน

การทำงานทีป่ลอดภัย 

 หนวยงานไมมีรูปแบบการทำงานที่มีความเสีย่ง  

(ตอบขอถัดไป)  

1   

 หนวยงานที่มีรูปแบบการทำงานที่มีความเสีย่ง เชน ศูนย

หองปฏิบัติการ คลินิกทนัตกรรม กลุมอาคารและสถานที่ 

เปนตน มีคูมือ หรือ ข้ันตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน หรือ 

กฎระเบียบ มาตรการความปลอดภัยในการทำงาน

โดยเฉพาะสำหรับงานที่เปนอันตราย  

2.3 ติดตั้งเคร่ืองจักร/อุปกรณอยางมั่นคง

และปลอดภัย 

 หนวยงานไมมีเคร่ืองจักร (ตอบขอถัดไป)  
 

1   

 หนวยงานมีเคร่ืองจักร มีการดำเนินการดังนี ้

        มีการติดตั้งเคร่ืองจักร/อุปกรณอยางมั่นคง

ปลอดภัย (0.5) 

        มีการติดตั้งอุปกรณปองกันสวนที่เปนอันตรายขณะ

เคร่ืองจักรทำงาน (0.5)  
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เร่ือง/กิจกรรม เกณฑการประเมิน แนวทางการพิจารณา (คะแนน) ผลการประเมิน 

(คะแนน) 

ขอเสนอแนะ 

2.4 เคร่ืองจักร/อุปกรณ/เคร่ืองมือ/

เคร่ืองใชไดรับการบำรุงรักษาใหอยูใน

สภาพดี และไมมชีิ้นสวนทีช่ำรุด หรือ สวน

แหลมคมที่อาจทำอันตรายได 

 หนวยงานไมมีเคร่ืองจักร (ตอบขอถัดไป) 
 

1   

 หนวยงานมีเคร่ืองจักร มีการดำเนินการดังนี ้

       เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณที่เก่ียวของมี

ความสะอาด อยูในสภาพใชการไดดี (0.4) 

       มีแผนการซอมบำรุงเคร่ืองจักร/อุปกรณ/เคร่ืองมือ/

เคร่ืองใช (0.3) 

       มีการตรวจติดตามการปฏิบัติตามแผนการซอมบำรุง

ไดรับการตรวจสอบโดยวิศวกร/เจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญอยาง

สม่ำเสมอตามมาตรฐานหรือกฎหมายที่กำหนด (0.3) 

3. ระบบไฟฟา 

(4  คะแนน) 

3.1 การเดินสายไฟเปนระเบียบ ใชสายไฟ

ถูกประเภท และมีการปฏิบัตติาม

หลักเกณฑการใชไฟฟาอยางปลอดภัย 

 การเดินสายไฟ อุปกรณไฟฟา แผงควบคุมมีสภาพดี  

ไมชำรุด (0.4) 

 การเดินสายไฟ มีการจัดเก็บเปนระเบียบ (0.3) 

 มีการตรวจสอบระบบไฟฟาและสายดิน อยางสมำ่เสมอ 

(0.3) 

แนวทางการพิจารณาเพ่ิมเติม 

ชำรุด/ไมเปนระเบยีบ 1 จุด ตัด 0.10 คะแนน 

ชำรุด/ไมเปนระเบยีบ มากกวา 1 จุด ให  0 คะแนน 

1   

3.2 สวิตช สายไฟ ไดรับการบำรุงรักษาให

อยูในสภาพดีและปลอดภัย 

 สวิตช สายไฟ มสีภาพด ีไมชำรุด หรือเสื่อมสภาพ  

แนวทางการพิจารณาเพ่ิมเติม 

ชำรุด/ไมเปนระเบยีบ 1 จุด ตัด 0.10 คะแนน 

ชำรุด/ไมเปนระเบยีบ มากกวา 1 จุด ให  0 คะแนน 

1   
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เร่ือง/กิจกรรม เกณฑการประเมิน แนวทางการพิจารณา (คะแนน) ผลการประเมิน 

(คะแนน) 

ขอเสนอแนะ 

3.3 มีเสนหรือขอบเขตแสดงบริเวณที่อาจมี

อันตรายหรือหามเขาใกล 

 หนวยงานไมมีเคร่ืองจักรหรือบริเวณที่อันตราย  

(ตอบขอถัดไป) 

1   

 หนวยงานมีเคร่ืองจักร หรือบริเวณที่อันตราย ตองมีการ

ขีดสีตีเสน กำหนดบริเวณติดตั้งเคร่ืองจักร อุปกรณและ

เสนทางเดนิ (1) 

แนวทางการพิจารณาเพ่ิมเติม 

ไมแสดงขอบเขต 1 จุด ตัด 0.10 คะแนน 

ไมแสดงขอบเขต มากกวา 1 จุด ให  0 คะแนน 

3.4 มีอุปกรณตัดไฟ (Safety Cut/ 

Breaker) รองรับกรณีเกิดไฟช็อต/ร่ัว 

 ตูควบคุมระบบไฟฟามสีภาพดี ใชการได (0.5) 

 ตูควบคุมระบบไฟฟาอยูในตำแหนงที่เหมาะสมไมมีสิง่กีด

ขวาง  (0.5) 

 

 

1   

4. การปองกัน

อัคคีภัย 

(2  คะแนน) 

4.1 มีเคร่ืองดับเพลิงตรงกับชนดิของ

เชื้อเพลิงอยางเพียงพอ ไดรับการ

ตรวจสอบใหพรอมใชงาน และติดตั้งอยูใน

ตำแหนงที่สามารถนำมาใชไดทนัท ี

สำหรับประเมินกรม/ศอ. 

 มีอุปกรณดับเพลิงตรงกับชนิดของเชื้อเพลิงอยาง

เพียงพอ 

 มีการติดตั้งอุปกรณดับเพลงิติดตั้งสูงจากพื้นอาคาร 

ไมเกิน 1.5 เมตร มองเห็นและเขาถึงไดงาย 

 มีการตรวจอุปกรณดับเพลิง  

 มีการบันทึกขอมูลการตรวจอุปกรณดับเพลิง 

 จัดใหมีการฝกซอมดับเพลิงและแผนอพยพหนไีฟเปน

ประจำทุกป  

1  กลุมอาคารสถานที่  

อธิบายเกณฑในการประชุม

โครงการดับเพลิง 2566 
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เร่ือง/กิจกรรม เกณฑการประเมิน แนวทางการพิจารณา (คะแนน) ผลการประเมิน 

(คะแนน) 

ขอเสนอแนะ 

สำหรับประเมินหนวยงานตางๆ ภายในกรม 

 มีอุปกรณดับเพลิง 

สภาพพรอมใชงาน ติดตั้งสูงจากพื้นอาคารไมเกิน 1.5 เมตร 

มองเห็นและเขาถึงไดงาย (0.2) 

 มีแบบบันทึกการตรวจสอบอุปกรณดับเพลิง (0.2) 

 มีการตรวจสอบดูแลรักษาอุปกรณดับเพลิง (0.2) 

 มีปายแสดงวธิีการใชถังดับเพลิง (0.2) 

 เขารวมการฝกซอมดับเพลิงและแผนอพยพหนไีฟ (0.2) 

แนวทางการพิจารณาเพ่ิมเติม 

ใหแสดงแผนอพยพหนีไฟหรือหลักฐานการสงบุคลากรเขา

รวมการฝกซอมดับเพลิง ทีห่นวยงานจดั 

 4.2 ทางหนีไฟและบนัไดหนไีฟอยูในสภาพ

ที่ดีไมมีสิ่งกีดขวางหรือ ถูกปดตาย 

 หนวยงานไมมีทางหนีไฟในพื้นที่รับผดิชอบ  

(ตอบขอถัดไป) 

 

1   

 หนวยงานมีทางหนไีฟในพืน้ทีรั่บผิดชอบ มีการจัดการ

ดังนี ้

        จัดใหทางหนีไฟอยูในสภาพดี ไมชำรุด พรอมใช

งาน (0.4) 

        ไมปลอยใหมีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟ (0.4)   

        มีสัญลักษณทางหนีไฟ หรือหากมีทางตางระดบั

บริเวณทางหนไีฟก็ใหตดิสัญลักษณแสดงทางตาง

ระดับ (0.2) 
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เร่ือง/กิจกรรม เกณฑการประเมิน แนวทางการพิจารณา (คะแนน) ผลการประเมิน 

(คะแนน) 

ขอเสนอแนะ 

5. การระบาย

อากาศ 

(1  คะแนน) 

ภายในหองหรือบริเวณที่ทำงานมีการ

ระบายอากาศที่เพียงพอ อุณหภูมิ

เหมาะสม 

 มีการจัดใหมีการระบายอากาศ การติดตั้ง

เคร่ืองปรับอากาศ ระบบระบายอากาศเฉพาะที่ หรือโดยวิธี

ธรรมชาติ เหมาะสมตามแตละพื้นที่ทำงาน (0.4) 

 มีการกำหนดอุณภูมิ อยางเหมาะสม (กรณีพื้นที่ที่มี

ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศกำหนดอุณหภูมิ 25–28 องศา) (0.3) 

 มีแผนในการดูแลรักษาเคร่ืองปรับอากาศ และมีการซอม

บำรุงระบบฯ ตามระยะเวลาที่กำหนด (0.3) 

1   

6. สารเคมี 

(3  คะแนน) 

6.1 มีการจัดประเภทของสารเคมี และแยก

เก็บไวเฉพาะตามหลักปฏิบัตสิำหรับ

สารเคมีประเภทนั้น ๆ 

 หนวยงานไมมีการใชสารเคมี (ตอบขอถัดไป) 1   

 หนวยงานมีการใชสารเคมี มีการดำเนินการดงันี้  

        มีการเก็บสารเคมีในภาชนะทีป่ดฝามิดชิดเหมาะสม

กับความเปนอันตรายตามประเภทของสารเคมี (0.3) 

        มีการแยกประเภทและติดฉลากที่ภาชนะบรรจุ

สารเคมี (0.4) 

        มีการกำหนดวิธีการจัดการเมื่อสารเคมีหกรั่วไหล (0.3) 

6.2 ไมมีปญหาฝุนหรือควันที่มีผลกระทบ

ตอผูปฏิบัติงาน และสรางความเดือดรอน

รำคาญตอชุมชนใกลเคียง 

 หนวยงานไมมีกิจกรรมที่ทำใหเกิดฝุน (ตอบขอถัดไป) 1   

 หนวยงานมีกิจกรรมที่ทำใหเกิดฝุนมีการดำเนนิการดังนี ้

        มีการจัดการการฟุงกระจายของฝุน จากการ

ประกอบกิจการ (0.4) 

        มีผลการตรวจวัดเปนไปตามที่กฎหมายกำหนดใน

สถานประกอบกิจการ (0.3) 

        ไมมีขอรองรองเรียนหรือหากมีเร่ืองขอรองเรียน 

ตองมีแนวทางจัดการแกไข (0.3) 
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เร่ือง/กิจกรรม เกณฑการประเมิน แนวทางการพิจารณา (คะแนน) ผลการประเมิน 

(คะแนน) 

ขอเสนอแนะ 

 6.3 ไมมีกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็น

รบกวนที่มีผลกระทบตอผูปฏิบตัิงาน และ

สรางความเดือดรอนรำคาญตอชุมชน

ใกลเคียง 

 หนวยงานไมมีการใชสารเคมีและกิจกรรมที่ทำใหเกิด

กลิ่นเหม็น (ตอบขอถัดไป) 

1   

 หนวยงานมีการใชสารเคมีและกิจกรรมที่ทำใหเกิดกลิ่น

เหม็น มีการดำเนินการดังนี้  

        มีการจัดการและควบคุมสารเคมีและกลิ่นจากการ

ประกอบกิจการตามที่กฎหมายกำหนด (0.5) 

        ไมมีขอรองรองเรียนหรือหากมีเร่ืองขอรองเรียน 

ตองมีแนวทางจัดการแกไข (0.5) 

7. มูลฝอย 

(1 คะแนน) 

มีการคัดแยกขยะที่ถูกตอง  มีภาชนะรองรับที่เหมาะสม (0.3) 

 มีการแยกตามประเภท เชน มูลฝอยทั่วไป มูลฝอย 

รีไซเคิลและมูลฝอยอินทรีย (0.4) 

 มีการแยก มูลฝอยอันตราย ออกจากมูลฝอยทั่วไป และ

มีแนวทางในการจัดการ (0.3) 

*เชน หลอดฟลูออเรสเซนต ถานไฟฉายหรือแบตเตอร่ี 

โทรศัพทเคลื่อนที่ ภาชนะที่ใชบรรจุสารกำจัดแมลงหรือ

วัชพืช กระปองสเปรยบรรจุสีหรือสารเคมี เปนตน 

แนวทางการพิจารณาเพ่ิมเติม 

กรณีหนวยงานมีหลายชัน้และมหีนวยงานอ่ืนทิ้งขยะรวมกัน 

ใหเปนความรับผิดชอบรวมกัน ตัดคะแนนเทากันในภาพรวม 

เชนเดียวกับเร่ืองหองน้ำ 

 

 

1   
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เร่ือง/กิจกรรม เกณฑการประเมิน แนวทางการพิจารณา (คะแนน) ผลการประเมิน 

(คะแนน) 

ขอเสนอแนะ 

8. น้ำเสียหรือสิ่ง

ปฏิกูล 

(1 คะแนน)  
น้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูลไดรับการบำบัดที่

ถูกตองตามหลักสุขาภิบาลกอนระบายออก

นอกอาคาร ไมกอใหเกิดผลกระทบตอ

ผูปฏิบัตงิาน และไมสรางความเดือดรอน

รำคาญตอชุมชนใกลเคียง 

 มีการจัดการน้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูลเปนไปตามที่กฎหมาย

กำหนด (0.5) 

 มีการสอบถาม หรือตรวจสอบหลักฐานการใชบริการ

กำจัดสิ่งปฏิกูลจากบริษทัที่ไดรับใบอนุญาตจากทองถ่ิน (0.5) 

 

 

 

 

1   

รวมคะแนน (ดานความปลอดภัย) 17   
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สวนที่ 4 : “เกณฑมีชีวิตชีวา” และ “สมดุลชีวิต” ระดับพ้ืนฐาน”  5  ขอ 

 

เร่ือง/กิจกรรม เกณฑการประเมิน แนวทางการพิจารณา (คะแนน) ผลการประเมิน 

(คะแนน) 

ขอเสนอแนะ 

1. การจัดสถานที่

เผยแพรขอมูล

ขาวสาร 

(1คะแนน) 

มีสถานที่เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารและ

เพิ่มพูนความรูดานการสงเสริมสุขภาพ 

อนามัยสิ่งแวดลอม และความสมดุลในชีวิต

การทำงาน รวมทั้งมีกลองรับความคิดเห็น 

และ/หรือกระดานสนทนา (เวบ็บอรด) 

 มีชองทางการสื่อสาร เชน การติดประกาศ เสียงตาม

สาย ระบบสารสนเทศ (0.3) 

 มีกลองหรือชองทางอ่ืนเพื่อรับฟงความคิดเห็น และ

ขอเสนอแนะ (0.3) 

 ขอมูลที่ไดจากการรับฟงความคิดเห็นถูกนำไปวิเคราะห

และกำหนดเปนแนวปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม (0.4)   

แนวทางการพิจารณาเพ่ิมเติม 

- มีการติดประกาศขอมูลขาวสารดานสงเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดลอม 

- มีกลองรับฟงความคิดเห็น และนำมาวิเคราะหแกไขปญหา 

(ถาไมมีขอคิดเห็นใหคะแนนฟรี) 
 

1   

2. จัดกิจกรรมดาน

สิ่งแวดลอม 2 

เร่ือง/ป (1คะแนน) 
 

มีการจัดกิจกรรมดานอนามัยสิ่งแวดลอม 

และความสมดุลในชีวิตการทำงาน แก

ผูปฏิบัตงิานอยางนอย 2 เร่ือง/ป 

(ภาคผนวก ง.) 

 หนวยงานมีการจัดกิจกรรมดานอนามัยสิ่งแวดลอม เชน 

1. กิจกรรมปลูกตนไม  

2. กิจกรรมลดการใชพลาสติก 

3. กิจกรรมการคัดแยกขยะ  

4. อ่ืนๆ 

แนวทางการพิจารณาเพิ่มเติม  

- ชื่อกิจกรรม/โครงการ 

- ภาพประกอบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ 

- สรุปผลการดำเนนิกิจกรรม/โครงการ 

1   
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เร่ือง/กิจกรรม เกณฑการประเมิน แนวทางการพิจารณา (คะแนน) ผลการประเมิน 

(คะแนน) 

ขอเสนอแนะ 

3. กิจกรรม ลด 

เลิก บุหร่ี และสิ่ง

เสพติด (1คะแนน) 

มีการใหความรูและจัดกิจกรรมการรณรงค

การลด เลิกบุหร่ี และสิ่งเสพติดรวมทั้งหาม

สูบบุหร่ีในอาคารสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้

สามารถจัด “เขตสูบบุหร่ี” เปนการเฉพาะ

ได 

 มีการดำเนินการใหหนวยงาน/สถานประกอบกิจการเปน

เขตหามจำหนาย และดื่มเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล (0.5) 

 มีการสื่อสาร ใหความรู ประชาสัมพันธ ไมสบูบุหร่ี (0.5) 

แนวทางการพิจารณาเพ่ิมเติม 

เชน ติดปายรณรงค บอรดใหความรู หลักฐานการใหความรู 

1   

4. การตรวจ

สุขภาพ

ประจำป(1คะแนน) 

มีการจัดหรือสนับสนนุใหผูปฏิบตัิงานไดรับ

บริการตรวจสุขภาพประจำปและเฝาระวัง

ภาวะสุขภาพของตนเอง 

 มีการดำเนินการใหผูปฏิบตังิานเขารับการตรวจสุขภาพ

ประจำป หรือตรวจคา BMI อยางใดอยางหนึ่ง (0.5) 

แนวทางการพิจารณาเพ่ิมเติม 

- รอยละ 80  ให 0.5 คะแนน 

- รอยละ 70.01 -70.99 ให 0.3 คะแนน 

- ต่ำกวารอยละ 70 ให 0.1 คะแนน 

 มีการสรุปวิเคราะหผลสุขภาพ (0.5) 

1   

5. การใหบริการ

รักษาเบื้องตนหรือ

การปฐมพยาบาล 

(1คะแนน) 

มีตูยา ชุดปฐมพยาบาล และเคร่ืองชั่ง

น้ำหนัก พรอมทั้งมีการจดบันทกึการรักษา

และการใชยา 

 มีตูยา อุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน เคร่ืองชั่งนำ้หนัก

(0.4) 

แนวทางการพิจารณาเพ่ิมเติม 

มีตูยา อุปกรณปฐมพยาบาลเบือ้งตน ให 0.2 คะแนน 

มีเคร่ืองชั่งน้ำหนัก ให 0.2 คะแนน 

 มีการบันทึกการใชยา อุปกรณปฐมพยาบาล (0.3) 

แนวทางการพิจารณาเพ่ิมเติม 

ไมมีสมุดบนัทึกการใชยาให 0 คะแนน 

มีสมุดบันทึกแตไมบนัทึกการใชใหดูการใชยาประกอบ 

หากมีการใชยาแตไมบันทึกให 0 คะแนน 

1   
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เร่ือง/กิจกรรม เกณฑการประเมิน แนวทางการพิจารณา (คะแนน) ผลการประเมิน 

(คะแนน) 

ขอเสนอแนะ 

 มีผูรับผิดชอบ ดูแลตูยา อุปกรณปฐมพยาบาล (0.3) 

แนวทางการพิจารณาเพ่ิมเติม 

มีผูรับผิดชอบ แตยาหมดอายุให 0 คะแนน 

กรณีศูนยอนามัยที่มีโรงพยาบาล ไมตองมีอุปกรณปฐม

พยาบาล ตูยา 

รวมคะแนน (เกณฑมชีีวิตชีวา) 5   

  

 

สวนที่ 5 : “เกณฑประหยัดพลงังาน” และ “ลดการใชทรัพยากร” 3  ขอ 

 

เร่ือง/กิจกรรม เกณฑการประเมิน แนวทางการพิจารณา (คะแนน) ผลการประเมิน 

(คะแนน) 

ขอเสนอแนะ 

1. เกณฑ

ประหยัดไฟฟา 

(1  คะแนน) 

มีการดาํเนินงานตามมาตรการประหยดัไฟฟ้า เคร่ืองปรับอากาศ (0.5) 

- ตั้งอุณหภูมิไวท่ี 25 องศา และอยาปรับเปลี่ยน

บอย (0.25) 

- เปดเครื่องปรับอากาศในชวงเวลา 09.00 – 11.30 

น. และ 13.00 – 16.00 น. โดยปด ในชวงเวลาพัก

กลางวัน จัดทำปายเปด – ปดไฟฟาแสงสวางใน

สวนที่จำเปนเทานัน้ (0.25) 

 แสงสวาง (0.5) 

- ปดสวิตซไฟระหวางเวลาหยุดพกักลางวัน (12.00 – 

13.00 น.) ยกเวนเฉพาะกรณีที่มีงานเรงดวนใหเปด

1   
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เร่ือง/กิจกรรม เกณฑการประเมิน แนวทางการพิจารณา (คะแนน) ผลการประเมิน 

(คะแนน) 

ขอเสนอแนะ 

เฉพาะจุดที่จำเปนตองใชงาน (0.25) 

- ติดสติ๊กเกอรบริเวณสวิตซเปด – ปด ใหทราบวา

เปนของไฟดวงไหน (0.25) 

 

2.เกณฑ

มาตรการ

ประหยัดน้ำมนั 

(1  คะแนน) 
 

มีการดาํเนินงานตามมาตรการประหยดันํา้มนั  จัดทำทะเบียนคุมการใชรถยนตและทำสถิติการใช
น้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนตแตละคันทุกเดือน การใช
รถยนตตองจัดทำใบอนุญาตการใชรถยนตจาก
ผูบังคับบัญชา (0.5) 

 ตรวจเช็คเครื่องยนต และบำรุงรักษารถยนตใหอยูใน
สภาพพรอมท่ีจะใชงานเสมอ ไดแก (0.5) 

      - ตรวจเช็คเครื่องยนต เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง ไส
กรองน้ำมันเชอเพลิง และไสกรองอากาศอยางสม่ำเสมอ
ตามรอบการซอมบำรุง (0.3) 

     - ตรวจเช็คลมยาง รวมท้ังสภาพรถยนตโดยท่ัวไป (0.2) 

1   

3. เกณฑ

มาตรการ

ประหยัดน้ำ 

(1  คะแนน) 

มีการดาํเนินงานตามมาตรการประหยดันํา้  หากพบเห็นอุปกรณ ระบบน้ำประปาชำรุดหรือเกิดรอย

รั่ว ใหทำการแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือซอมบำรุงทันที 

1   

รวมคะแนน (เกณฑประหยัดพลังงาน) 3   
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โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน และมีชีวิตชีวา 
(Healthy Workplace Happy for Life) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ปรับข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2566 

เกณฑ์การประเมิน 5 ส    

ชื่อหน่วยงานรับการประเมิน ........................................................................................................................... ......... 
ผู้ประเมิน /ทีมที่ตรวจประเมิน............................................................................................. ..................................... 
ตำแหน่ง ..........................................................................เบอร์โทรศัพท์ ............................. .................................... 
วันที่ประเมิน ...................................................................................................................................................... ...... 
คำชี้แจง โปรดเตมิเครื่องหมายในช่องผลการประเมินดังนี้ 
1. มีการดำเนินการครบถ้วนสมบรูณ์  ให้ 1 คะแนน 
2. มีการดำเนินงานไม่ครบให้ตัดไปตามเกณฑ์การพิจารณา 
   (บริเวณที่เป็นจุดบกพร่อง กรรมการให้ข้อเสนอแนะและมภีาพประกอบ) 

 

ประเด็น เกณฑ์การพิจารณา คะแนน 
ผลการประเมิน 

(คะแนน) 
ข้อเสนอแนะ 

1. ป้ายและบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
(รวม 4 คะแนน) 

1.1 ผังโครงสร้างองค์กร เพื่อสะดวกในการติดต่อราชการ  
     1.1.1 ผังโครงสร้างองค์กร (ตดิรูป) (0.4) 
     1.1.2 แผนผังแสดงตำแหน่งท่ีนั่งของบุคลากรกลุ่มงาน  

        (ไม่ต้องติดรูป) จำนวน 1 ผงั (0.3) 
    1.1.3 ป้ายระบุกลุม่งาน (0.3) 

1 
 
 
 

  

1.2 มีป้าย/สญัลักษณ์บ่งช้ี บริเวณที่ไม่ปลอดภัย เช่น พื้นที่ต่างระดับ 
หรือจุดอันตรายอื่นๆ 

เกณฑ์การพิจารณาเพ่ิมเติม 
ติดทางต่างระดับด้วยสีเหลืองดำหรือสีแดง  

1   

1.3 บอร์ดประชาสมัพันธ์อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ติดประกาศ
อย่างเป็นระเบยีบ สะอาด สวยงาม 

เกณฑ์การพิจารณาเพ่ิมเติม 
ไม่วางสิ่งของกีดขวางหน้าบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

1   

1.4 ข้อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์มีความทันสมยัอยู่เสมอ 
เกณฑ์การพิจารณาเพ่ิมเติม 
ข้อมูลควรเป็นปัจจุบัน กรณีเป็นขอ้มูลของปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ควรเป็นข้อมูลทีย่ังสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง  

1   

2. โต๊ะทำงานหรือพ้ืนที่
บริเวณโต๊ะทำงาน   
(รวมบริเวณโต๊ะ
คอมพิวเตอร์) 
(รวม 4 คะแนน) 

2.1 ป้ายช่ือประจำโตะ๊ (ช่ือ ตำแหน่ง รูปถ่าย) ติดไว้ในตำแหน่งที่
มองเห็นได้ง่าย โดยมรีูปแบบและขนาดป้ายเป็นแบบเดียวกัน
ภายในกลุ่มงาน แตภ่ายในหน่วยงานไม่เหมือนกันก็ได ้

เกณฑ์การพิจารณาเพ่ิมเติม 
โต๊ะว่าง ยังไมม่ีคนนั่ง ให้วางป้าย “ว่าง” 

1   

2.2 บนโต๊ะทำงานสะอาด มีเฉพาะเอกสารและอุปกรณ์ที่จำเป็น 
(ปากกา ดินสอ ยางลบ) ตามความเหมาะสมหรือเกีย่วข้องกับ
การปฏิบัติงาน และจดัวางอย่างเปน็ระเบียบ 

เกณฑ์การพิจารณาเพ่ิมเติม 
ให้มีกล่องเก็บเครื่องเขียนไดจ้ำนวน 1 กล่องบนโต๊ะทำงาน 

1   
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ประเด็น เกณฑ์การพิจารณา คะแนน 
ผลการประเมิน 

(คะแนน) 
ข้อเสนอแนะ 

2.3 มีการจัดวางสิ่งของบริเวณพื้นท่ีทำงาน ดังนี ้
2.3.1 บนโต๊ะทำงานมีแก้วน้ำหรือขวดน้ำ ไดไ้ม่เกิน 1 ใบ (0.5) 

     2.3.2 ใต้โต๊ะทำงานไม่วางเอกสารหรือสิ่งของใด ๆ ยกเว้น 
รองเท้าไม่เกิน 1 คู่ (0.5) 
เกณฑ์การพิจารณาเพ่ิมเติม 
- แก้วน้ำและ/หรือขวดน้ำที่วางบนโต๊ะ อนุโลมให้วางได้ 1 แก้ว 
และ/หรือ 1 ขวด ท้ังนี้ต้องปิดฝาให้สนิท ห้ามวางใกล้คีย์บอร์ด 
คอมพิวเตอร์ ปลั๊กไฟ กรณีมีโต๊ะทำงานโต๊ะเดียวและวาง
คอมพิวเตอร์ด้วย ให้วางให้พ้นรัศมีของมือซึ่งจะปัดให้น้ำหกเลอะ
คีย์บอร์ด คอมพิวเตอร์ หรือปลั๊กไฟ ซึ่งอาจเกิดอันตรายได ้
- รองเท้าไม่เกิน 1 คู่ (รองเท้ากีฬา รองเท้าแตะ รองเท้าทำงาน หรือ
รองเท้าอื่น ๆ) 
- ไม่เปิดลิ้นชักโต๊ะของใช้ส่วนตัวของเจ้าหน้าท่ี 
 

1 
 
 
 
 
 

  

2.4 วัสดุ อุปกรณ์บนโต๊ะคอมพิวเตอร์ จัดวางอย่างเป็นระเบียบ และ
คำนงึถึงความปลอดภยั สายไฟ ปลั๊กไฟ สวติซ์ไฟ สาย
คอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย ไม่ชำรดุเสยีหาย 

เกณฑ์การพิจารณาเพ่ิมเติม 
- เครื่องสำรองไฟขนาดเล็กท่ีใช้ทั่วไป ให้วางบนฐานที่เป็นไมม้ีล้อ 
หรือวางบนโต๊ะคอมพิวเตอรห์รือโต๊ะทำงาน ห้ามวางบนพ้ืนห้อง
โดยตรง กรณเีป็นเครื่องสำรองไฟขนาดใหญ่ ไมส่ามารถวางบนฐาน
ได้ เช่นกรณีของกองแผนงาน ให้มีแนวทางการดูแลรักษาเพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น 
- เครื่องปริ้นเตอร์ กรณีพื้นที่จำกัด ไม่มีโต๊ะวาง อนุโลมให้วางบน
หลังตู้เอกสารได้ ทั้งนี้คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสม 
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัตเิหตุกับผูป้ฏิบัติงาน 
 

1 
 

  

3. อุปกรณ์สำนักงาน 
(รวม 1 คะแนน) 

สภาพอุปกรณ์/ เครื่องมือ/ เครื่องใช้สำนักงานอยู่ในสภาพ 
พร้อมใช้งาน 

1   

4. ตู้เก็บเอกสาร/ตู้เก็บ
ของ 
(รวม 4 คะแนน) 

4.1 มีป้ายแสดงรายการประเภทเอกสารในตู้ สามารถค้นหาสิ่งของ
ต่าง ๆ ภายในตูไ้ดส้ะดวก  

1   

4.2 ภายในตู้มีป้ายดัชนีบ่งช้ีประเภทเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ที่จัดเกบ็ 
   * กรณี เป็นตู้กระจกใสสามารถมองเห็นสิ่งของภายในได้ ไมต่้อง

ติดป้าย และจัดวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

1   

4.3 มีการจัดเก็บเอกสาร/ คู่มือ/ หนังสือ/ รายงาน/ วัสดุอุปกรณ์
เป็นหมวดหมู่ จัดวางเป็นระเบยีบ 

1   

4.4 มีความสะอาดเรยีบร้อย กรณจีัดวางของบนตู้ให้จัดวางเป็น
ระเบียบและปลอดภัย 

 

1   

5. มุมรับประทาน
อาหาร 
(รวม 1 คะแนน) 

มีการทำความสะอาดและไมม่ีเศษอาหารตกค้าง 
เกณฑ์การพิจารณาเพ่ิมเติม 
กรณีหน่วยงานนั้นไม่มมีุมรบัประทานอาหารข้อนี้ให้คะแนนเต็ม 

1   
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ประเด็น เกณฑ์การพิจารณา คะแนน 
ผลการประเมิน 

(คะแนน) 
ข้อเสนอแนะ 

 
6. พ้ืนที่พักผ่อนหรือ
สวนหย่อม 
(รวม 3 คะแนน) 

6.1 มีการจัดพื้นท่ีพักผ่อนหรือสวนหย่อมอย่างเป็นสดัส่วนสวยงาม
เป็นระเบียบ และมีความปลอดภัย 

เกณฑ์การพิจารณาเพ่ิมเติม 
- ให้พิจารณาเรื่องความปลอดภัยของการจัดพื้นท่ีพักผ่อน เช่น ถ้ามี
กระถางต้นไม้ ต้องไมม่ีปลั๊กไฟอยูบ่ริเวณนั้น เพื่อป้องกันรดน้ำต้นไม้
แล้วน้ำรั่วซึมเข้าปลั๊กไฟ 
- ในหน่วยงานจะมีหรือไม่มีการจัดพื้นที่พักผ่อน ส่วนหย่อมก็ได้ 
 

1   

6.2 มีการกำหนดผูร้ับชอบพ้ืนท่ีพักผ่อน/สวนหย่อม 
 

1   

6.3 มีการดูแลและทำความสะอาดพื้นท่ีพักผ่อน/สวนหย่อมเป็น
ประจำสม่ำเสมอ  

 

1   

7. ทางหนีไฟ 
(รวม 2 คะแนน) 

7.1 ไม่วางสิ่งของกีดขวางทางหนีไฟ 
      7.1.1 ◻ ทางหนีไฟ 
      7.1.2 ◻ ทางเดิน 
 

 
0.5 
0.5 

  

7.2 บริเวณพื้นต่างระดับต้องมสีัญลักษณ์แสดงชัดเจนป้องกัน
อุบัติเหตุการสะดุดหกล้ม 

      7.2.1 ◻ ทางหนีไฟ 
      7.2.2 ◻ ทางเดิน 
เกณฑ์การพิจารณาเพ่ิมเติม 

ติดเทปสีแดงข้ันแรกเพื่อให้เริ่มระวัง และติดขั้นสุดท้ายเพื่อบอกว่า
หมดจุดอันตรายของแตล่ะชั้น ตามความเหมาะสม 
 

 
 

0.5 
0.5 

  

8. ถังขยะ 
(รวม 3 คะแนน) 

8.1 จัดให้มีถังขยะเพียง 1 จุดของกลุ่มงาน/ฝ่าย โดยเลือกใช้ถังขยะ
ที่มีฝาปิดมิดชิด ไม่ทิ้งเศษอาหารและภาชนะใส่อาหาร เครื่องดื่ม
ในถังขยะนั้น 

เกณฑ์การพิจารณาเพ่ิมเติม 
ถังขยะในกลุ่มงาน/ฝ่าย เป็นถังขยะสำหรับทิ้งเศษกระดาษใน
สำนักงาน ส่วนเศษอาหารและอื่น ๆ ให้นำไปท้ิงที่จุดรวบรวมขยะ
ของหน่วยงาน 
 

1   

8.2 จัดให้มีจุดรวบรวมขยะของหน่วยงานและมีการคัดแยกขยะ
อย่างน้อย 3 ประเภท (ทั่วไป อินทรีย์ รีไซเคิล) 

 

1   

8.3 มีการจัดการขยะ โดยการรวบรวมนำไปท้ิงภายนอกเป็นประจำ
ทุกวัน เพื่อไม่ใหเ้ป็นแหล่งเพาะพนัธุ์สัตว์แมลงและพาหะนำโรค 

 

1   

รวมคะแนน  22   
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รายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี 4 /2566 

ในวันท่ี 23 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. – 14.00 น. 

ณ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ อาคาร6 ช้ัน 4 กรมอนามัย 

ผูมาประชุม 

1. นางจิตติมา รอดสวาสดิ์ ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประธาน 

2. นางจารุมน บุญสิงห นักวิเทศสัมพันธชำนาญการพิเศษ 

3. นางสาวปนอนงค เครือซา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

4. นางสาวสุพัตรา ทางาม เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

5. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

6. นางสาวมนสินี น้ำจันทร นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

7. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย  นักวิเทศสัมพันธ

8. นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ นักวิชาการคอมพิวเตอร 

10. นางสาวพัทธนันท วังเสนา  นักวิชาการพัสดุ

11. นายรงัสรรค พันธจบสิงห พนักงานขับรถยนต 

12. นางสาวสมประสงค ภาผล  นักจัดการงานท่ัวไป เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 

1. นายพศิน พิริยหะพันธุ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

2. นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย  นักวิเคราะหนโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 1  เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

1.1 การประชุมกรมอนามัยครั ้งที ่ 4/2566 และเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการ 

Holistic Wellness Program : Relax Retreat and Restart ระหวางวันท่ี 10 – 12 มกราคม 2566 ณ จิณณ 

เวลบีอ้ิง เคานตี้ (Jin Wellbeing County) จังหวัดปทุมธานี รายละเอียด ดังนี้ 

(1). อธิบดีกรมอนามัย กลาวขอบคุณผูบริหารกรมอนามัยที่เขารวมประชุม และผูบริหารจิณณ เวลบีอ้ิง 

เคานตี ้ ที ่ใหความอนุเคราะหในการศึกษาดูงาน เพื ่อเปนแนวทางในการสราง Lifestyle สังคมผู สูงอายุ 

และรองรับการดำเนินงาน Wellness กรมอนามัย 

(2) ผูอำนวยการกองคลัง รายงานการเบิกจายงบประมาณ ป พ.ศ. 2566 วากรมอนามัยมีผลเบิกจาย

งบประมาณเปนอันดับ 1 ของกระทรวงสาธารณสุข และรายงานภาพรวมผลการเบิกจายงบประมาณ 

1

เอกสารแนบ 22



ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันาวาคม 2565 จากระบบ GFMIS โดย อธ ขอใหทุกหนวยรวมมือกันเรงรัดการเบิกจาย 

เพ่ือคงรักษาระดับการเบิกจายไว ท้ังนี้ ศรป.มีผลเบิกจายสะสมเปนอันดับ 4 ของหนวยงานสวนกลาง 

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

สรางไทย สรางชาติ ระยะท่ี1 ปจจุบันตรวจรับงานเรียบแลวแลว และมีแผนจดัฝกอบรมการใชงานจำนวน 3 รุน 

2) ระบบบัตรประจำตัวตามกฎหมาย ปจจุบันดำเนินงาน 90% (4) ผู อำนวยการสำนักอนามัยเจริญพันธุ

รายงานความกาวหนาการจัดประชุมวิชาการสงเสริมสุขภาพฯ กำหนดจัดงานประมาณเดือน ก.ค. 66

ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด คอนเวนชั่น กทม. ไดดำเนินการจัดทำหนังสือกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชฯ

ซ่ึงขณะนี้รอพระราชทานวันประชุม ในสวนของการคัดเลือกผลงานวิชาการ จะดำเนินการเปดรับสมัครระหวาง

วันที่ 15 ธ.ค. 65 -28 ก.พ. 66 ซึ่งผอ.ศรป. ไดรับแตงตั ้งเปนคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล องคกรดีเดน

ผลงานระดับภาค รางวัล princess Health Award ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกำหนดการลงพื ้นท่ี

ในวันที่ 22 – 24 มี.ค. 65 และจะทำการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 6 กุมภาพันธ เวลา 13:30 น.

หองประชุมสำนักสงเสริมสุขภาพ

(5) ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ รายงานสรุปผลจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเพื ่อยกระดับทักษะการใชภาษาอังกฤษสำหรับงานดานตางประเทศ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา 

ชะอำบีช รีสอรท หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี เปนเอกสารเพ่ือทราบ 

1.2 แจงบุคลากรทุกระดับ ใหทราบถึงความคาดหวังของอธิบดี กรมอนามัย ตองานแผนงบรายจายอ่ืน

ตางประเทศ งานความรวมมือระหวางประเทศ โดยตองการให ศรป. รูเกี่ยวกับงานตางประเทศที่ครอบคลุม 

ทุกดาน ขาวสาร ที่เกี่ยวกับมติตางประเทศที่เกี่ยวของกับบริบทงานของกรมอนามัย เพื่อสนับสนุนงานของ 

กรมอนามัยไดทันตอเหตุการณปจจุบัน ทั้งนี้ ผอ.ศรป. ขอใหทำขอมูลเกี่ยวกับประเทศที่เปนผูนำที่ใหความรู

เกี่ยวกับ Life Style การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยมุงหวังสนับสนุนขอมูลใหแกกรมอนามัย เพื่อภารกิจของ

กรมอนามัยในการลดการเกิดโรค NCD และเผยแพรขาวสารดังกลาวบนเว็บไซตของหนวยงาน 

1.3 แจงบุคลากรทุกระดับ ใหทราบผลการประชุมคณะกรรมการ กพว. ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 18 

ม.ค. 66 วาเปนการรายงานติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหนวยงานภายในกรมอนามัย ซึ่ง ศรป. 

ไมมีขอมูลสำหรับการประชุมดังกลาว จึงขอใหศรป. แตงตั้งคณะกรรมการ กพว. ระดับหนวยงาน เพ่ือเปนกลไก

พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองคกร และติดตามการดำเนินงานดานวิชาการของหนวยงาน โดยมอบหมายให

นางจารุมน บุญสิงห หัวหนากลุมวิเทศสัมพันธ เปนผูรับผิดชอบจัดทำคำสั่งแตงตั้งดังกลาว 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี3/2566 เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2565 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 การประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 

นางจารุมน บุญสิงห หัวหนากลุมวิเทศสัมพันธ รายงานขอมูลเกี่ยวกับการเลื่อนระดับ ใหแกบุคลากร

ทุกระดับ เพื่อเปนความรูและขอมูลสำหรับตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขในการนำเสนอผลงานเลื่อนระดับ

ตามเกณฑท่ีกรมอนามัยกำหนด ซ่ึงในฐานะกรรมการ คณะกรรมการประเมินบุคคลเพ่ือการเลื่อนขาราชการพล

เรือนสามัญขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ตำแหนงระดับควบ) ของหนวยงาน 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1  

คณะกรรมการฯพิจารณาแลวพบวามีบุคคลที่ผานเกณฑสามารถยื่นเสนอผลงานเลื่อนระดับจากปฏิบัติการ 

เปนชำนาญการ ในกลุมประเภทวิชาการ ไดแก (1) นางสาวปนอนงค เครือซา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

(2) นายพศิน พิริยหะพันธุ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ (3) นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ

ท้ังนี้ ผอ.ศรป. ไดมอบหมายใหนางจารุมน บุญสิงห ประสานกองการเจาหนาท่ีเพ่ือติดตามหนังสือแจงกลับเรื่อง

เลขท่ีตำแหนงท่ีผานเกณฑการประเมินคางาน เรียบรอยแลวเพ่ือประกอบการเลื่อนระดับของบุคลากรดังกลาว

และไดใหคำแนะนำสำหรับผูเขารับการประเมินการเลื่อนระดับท้ัง 3 ราย ในการเขียนผลงานวิชาการวา ใหใหมี

กรอบแนวคิด อางอิงทฤษฎี ผลงานวิจัย ตางๆ ที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของผลงานมาเปนกรอบในการนำเสนอ

ผลงานนั้นๆ ในสวนของการเขารับการฝกอบรม / เขารวมประชุมฯ ของบุคลากรในหนวยงานทุกระดับ

เมื ่อเสร็จสิ้นการอบรม ผอ.ศรป. ขอใหทุกทานเขาไปบันทึกขอมูลการเขารวมอบรมดังกลาว ในระบบ

บุคลากรของตนเอง เพ่ือเปนฐานขอมูลสำหรับการเสนอผลงานเลื่อนระดับตอไป

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ 

4.1 รายงานผลการติดตามการเบิกจายงบประมาณศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำป  

พ.ศ. 2566 งบดำเนินงาน ผานระบบศูนยต ิดตามผลการปฏิบัต ิงาน กรมอนามัย (Department 

Operation Center : DOC) 

นางสาวศิร ิน ันต ทุนทรัพย รายงานวา (1) ไดบ ันทึกผลการดำเน ินงานตามแผนปฏิบ ัต ิการ 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบดำเนินงาน จำนวน 6 โครงการ 

เขาสูระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) โดยบันทึก

ขอมูลผลเบิกจายสะสม ณ วันที ่ 18 มกราคม 2566 จำนวน 392,020.30 บาท คิดเปนรอยละ 44.32 % 

ของวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จำนวน 884,500 บาท ซ่ึงเปนยอดผลเบิกจายท่ียังไมรับรูในระบบ GFMIS 

เนื่องจากเงื่อนไขของมาตรการทางดานระเบียบการเงินการคลัง ทั้งนี้หนวยงานไดดำเนินการจัดกิจกรรมตาม

แผนทุกรายการ รายละเอียดตามลิงค : ดาวนโหลด 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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4.2 รายงานสถานการณ ผลการเบิกจายงบประมาณ งบดำเนินงาน ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

นางสาวสุพัตรา ทางาม รายงานวา ณ วันที่ 23 มกราคม 2566 เปาหมายที่กรมอนามัยกำหนด ไวใน

เดือนมกราคม คือ 39% คิดเปนเงินจำนวน 344,955.00 บาท พบวางบดำเนินงาน มีผลเบิกจายสะสม 

จำนวน 392,020.30 บาท คิดเปน 44.32 % ของวงเงินงบประมาณรวมที่ไดรับจัดสรร (884,500.00 บาท) 

ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กรมอนามัยกำหนด เมื่อหักกันยอด PO ทุกรายการ จำนวน 12,644.50 บาท คิดเปน 

1.43 % เปนผลใหมีเงินงบประมาณคงเหลือหลังกัน จำนวน 479,835.20 บาท คิดเปน 54.25 %  

หากพิจารณาเฉพาะเงินงบประมาณที่ไดรับโอน จำนวน 442,250.00 บาท หักผลเบิกจายสะสม 

จำนวน 392,020.30 บาท หักกันยอดPO จำนวน 12,644.50 บาท หักกันเงินเดือนพนักงานขับรถยนต ระหวาง

เดือน ก.พ - มี.ค 66 จำนวน 26,000.00 บาท คงเหลือเงินงบประมาณสำหรับการดำเนินงาน จำนวน 

11,585.20 บาท   

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.3 รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

4.3.1 ขับเคล่ือนองคกรคุณภาพและมีสมรรถภาพสูง ประกอบดวย 4 ตัวช้ีวัด 

(1) ตัวชี้วัดที่ 2.1ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity and

Transparency Assessment : ITA) 

นางจารุมน บุญสิงห หัวหนากลุมวิเทศสัมพันธ รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงานตาม

แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดฯเดือนมกราคม 2566 มี 5 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมที่ 1.2 2.1 3.2 3.3 และ 4.1 

มีรายละเอียด ดังนี้  

(1) กิจกรรมที่ 1.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซต

หนวยงาน (Open Data Integrity and Transparency – OIT) อยูระหวางดำเนินการปรับปรุงขอมูลพื้นฐาน

บนเว็บไซต ศรป. ตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตหนวยงาน (Open Data Integrity and 

Transparency – OIT) ขอ O1 - O10 และดานการแกไขปญหาทุจริต โดยมีชองทางแจงเรื่องรองเรียนการ

ทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งไดจัดทำเมื่อปงบประมาณ 2565 ขณะนี้ อยูระหวางการทบทวนและปรับปรุงขอมูล

รายละเอียดขั้นตอนแนวทางการรองเรียนและแบบฟอรมรับขอรองเรียนใหชัดเจนมากขึ้น ตามที่สำนักงาน

เลขานุการกรมกำหนด ซ่ึงในเดือนนี้ขอมูลโครงสรางอยูระหวางเพ่ิมบุคลากรรายใหม 

(2) กิจกรรมท่ี 2.1 ชี้แจง/สื่อสารแบบ IIT – อยูระหวางการศึกษาขอมูลเพ่ือเตรียมการชี้แจง ซ่ึงคาดวา

กองการเจาหนาท่ีนาจะแจงเวียนเรื่องดังกลาวประมาณ ปลายเดือนม.ค.หรือตนเดือนก.พ.66 ซึ่งจะสื่อสารให

ดำเนินการตอบตอไป 

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

ในวันท่ี 23 ม.ค.66 เรียบรอยแลว 
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(4) กิจกรรมที่ 3.3 รายงานผลในระบบ DOC (เปาหมาย 4 ครั้ง) ไดดำเนินการรายงานในระบบ DOC

ครั้งท่ี 2 สำหรับเดือน ม.ค. 66 เรียบรอยแลว 

(5) กิจกรรมที่ 4.1 สื่อสารและเผยแพรขอมูลความรู เรื่องที่ 2 (เปาหมาย 2 เรื่อง) ผานประชุมศรป.

ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 66 จำนวน 1 เรื่อง คือการกำหนดคุณธรรมเปาหมายจาก “ปญหาที่อยากแก” 

และ “ความดีที ่อยากทำ” ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ดู ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด ไ ด  ท ี ่  ด า ว น  โ ห ล ด  ห ร ื อ  URL: https://cic.anamai.moph.go.th/web-

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

ทั้งนี้ สำหรับการตอบแบบประเมินการรับรู IIT ผอ.ศรป. ขอความรวมมือบุคลากรทุกระดับรับทราบ 

และทำความเขาใจขอคำถามใหชัดเจนกอน และมอบหมายใหนางจารุมน บุญสิงห ชี้แจงทำความเขาใจแบบ

ประเมินฯ ใหแกบุคลากรทุกระดับกอนการประเมินดวย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

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

การขับเคลื่อนการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization : LO) 

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย รายงานเสนอความกาวหนาแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัดโดยในเดือน มกราคม 2566 

โดยขอเปลี่ยนชื่อผลงาน จากเดิมเรื่อง คูมือภารกิจประสานงานและอำนวยความสะดวกแกชาวตางประเทศ เปน 

“เรื ่อง ถอดบทเรียน: กาลา ที่ไมใช..กะลา” ความสำเร็จในการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ (Gala Dinner) 

เนื่องจากไดเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการดานการจัดการความรู วิจัยและนวัตกรรม 

เม่ือวันท่ี 18 - 20 ม.ค.66 พบวา หากใชผลงานเดิม มานำเสนอ LIKE Talk อาจจะไมสามารถแสดงความชัดเจน

ถึงบทเรียนหรือการจัดการความรูที ่ชัดเจนได เพราะเปนประเด็นที่กวางมาก จึงไดนำเสนอเคาโครงรางท่ี

เฉพาะเจาะจงและสามารถสื ่อสารไดชัดเจนมากกวา จึงขอเปลี่ยนชื่อผลงานดังกลาวขางตน สำหรับการ

ขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนกำหนดไวทั้งหมดจำนวน 7 กิจกรรม ซึ่งในเดือนนี้ไดดำเนินการไปแลว 2 กิจกรรม 

คือ กิจกรรมที่ 4 และกิจกรรมที่ 5 ดูขอมูลเพิ่มเติมที่ ตัวชี้วัดที่ 2.2 ดาวนโหลด และหารือในการพัฒนาจัด

หมวดหมูในหนาเว็บไซต https://cic.anamai.moph.go.th/th/dmkm64  โดยใหใชกลไกของคณะกรรมการ 

กพว. ประจำหนวยงานในการขับเคลื่อนงานวิชาการของหนวยงานตอไป  

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 
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3) รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดทุกเดือน Upload ข้ึนเว็บไซตหนวยงาน และบันทึก URL ในระบบ

DOC ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไปทุกเดือน เรียบรอยแลว

ระดับท่ี 4 Output ผลผลิต หนวยงานประเมินตนเองพบวารอยละผลการเบิกจายสะสมรายเดือนผาน

เกณฑจำนวน 2 เดือน ในเดือน ธ.ค. 65 และ ม.ค. 66 โดยมีรอยละเบิกจายสะสมท่ี 44.32% ซ่ึงรอยละของผล

การเบิกจายสะสม ต่ำกวาเปา (45%)  ซ่ึงในเดือน พ.ย. ศรป. เบิกจายไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกรมกำหนด 

ระดับท่ี 5 Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด  หนวยงานประเมินตนเองพบวามีรอยละของผลการเบิกจาย

สะสม ท่ี 44.32% ซ่ึงรอยละของผลการเบิกจายสะสม ต่ำกวาเปา (45%)   

ท้ังนี้หนวยงานประเมินตนเองคาดการณวาจะมีผลคะแนนตัวชี้วัดฯ อยูท่ี 4.25/ 5.00 คะแนน 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

(4) ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 รอยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจำปงบประมาณ

พ.ศ. 2566 

นางสาวปนอนงค เครือซา รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด วาสำหรับ

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

แผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเดือน ม.ค. 66 และรายงานผลการ

ดำเนินงานตาม แผนฯ ผานระบบ DOC อยางตอเนื่องเปนประจำทุกสิ้นเดือน 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

4.3.2 ขับเคล่ือนการดำเนินงานตามภารกิจหนาท่ีหนวยงานสายบริหาร ประกอบดวย 3 ตัวช้ีวัด 

(1) ตัวชี้วัดที่ 4.19 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศตามขอตกลง

ระหวางประเทศ ของกรมอนามัย 

นางจารุมน บุญสิงห รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัด ไดดำเนิน

กิจกรรมตามแผนฯ ไดแก (1) กิจกรรมท่ี 3.1 (กิจกรรมดำเนินการจัดประชุมเดือน ก.พ.66) รายงานการประชุม

เตรียมการฯ เมื่อวันที่ 16 ม.ค.66 (2) กิจกรรมที่ 4.2  (3) กิจกรรมที่ 4.3 (4) กิจกรรมที่ 4.4 และ (5) กิจกรรมที่ 4.5 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 หรือดูขอมูลเพ่ิมเติมท่ี ตัวชี้วัดท่ี 4.19 ดาวนโหลด  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

(2) ตัวชี้วัดที่ 4.20 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยใหสามารถ

ดำเนินงานดานตางประเทศเพ่ือรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย 

นางสาวมนสินี น้ำจันทร รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงานตามแผนขับเคลื ่อนตัวชี้วัด 

ไดดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ ของเดือนมกราคม 2566 ครบทุกกิจกรรม ไดแก (1) จัดทำรายงานสรุปผล 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับทักษะการใชภาษาอังกฤษสำหรับงาน 

ดานตางประเทศ และ (2) รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำเดือน ซ่ึงไดรายงาน

ในท่ีประชุม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 
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มติท่ีประชุม รับทราบ 

(3) ตัวชี ้วัดที ่ 4.21 ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของ

กรมอนามัย 

นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ และนางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ  รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงาน

ตามแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัด โดยกิจกรรมภายใตแผนขับเคลื่อนฯ ในเดือนมกราคม 2566 ไดแก (1) จัดทำหนังสือ

ขอความอนุเคราะหขอมูลกรอบความรวมมือระหวางประเทศตางจากหนวยงานตางๆ โดยขณะนี้มีหนวยงานท่ี

สงขอมูลเพิ่มเติมมาแลว 2 หนวยงาน คือ สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม และกองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 

(2) สรุปกรอบความรวมมือระหวางประเทศดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของกรมอนามัย

ประจำป 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.4 รายงานผลการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศัยกภาพนักวิชาการดานการจัดการ

ความรูวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 19 – 20 มกราคม 2566 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด 

คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร 

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย นักวิเทศสัมพันธ รายงานวา การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั ้งนี้ 

มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนนักวิชาการกรมอนามัยในการสราง และพัฒนางานวิจัย การจัดการ

ความรูและนวัตกรรมดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม มีการพัฒนาตนเอง สรางโอกาสในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูและนำไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และใหหนวยงาน

ภายใตกรมอนามัยขับเคลื่อนการจัดการความรูของหนวยงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งสามารถนำไปตอ

ยอดในการจัดทำ KM การถอดบทความ และรูจักการจัดการความรูอยางไรใหนาสนใจ โดยใหรูจักวิธี และ

ขั้นตอนการจัดทำ KM เชน การศึกษาคนควาหาขอมูล วิธีการเขียนบทความใหนาสนใจ การทำ Mapping 

(ใคร/ ทำอะไร /อยางไร/เขียนความสำเร็จ ) เปนตน ซึ ่งในการประชุมกลุ มยอย ศรป.ไดนำผลงาน 

เรื ่อง ถอดบทเรียน: “กาลา ที่ไมใช..กะลา”ความสำเร็จการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ (Gala Dinner) 

มาแลกเปลี่ยนและฝกปฏิบัติการเขียนเคาโครงผลงาน โดยผลงานดังกลาว จะใชนำเสนอในเวที LIKE Talk ดวย 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

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

มีชีวิตชีวา ศรป.นารัก” ครั้งท่ี 3 เดือนมกราคม 2566  

คณะกรรมการ 5ส ศรป. ไดรายงานผลคะแนน ในเดือนมกราคม 2566 พบวากลุมที่ไดคะแนนสูงสุด

เปนอันดับ 1 ได 21 คะแนน คือกลุมงานอำนวยการ อันดับท่ี 2 ได 20 คะแนน คือกลุมวิเทศฯ และอันดับท่ี 3  

ได 19 คะแนน คือกลุมยุทธฯ โดยมีขอสังเกตตามรายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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4.6 รายงานติดตามผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการ

ทุจริต ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ รายงานวามี

กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน ในเดือน ม.ค. 66 จำนวน 3 กิจกรรม ไดแกกิจกรรมท่ี 4 , 6 และ 7 

รายละเอียดตาม ดาวนโหลด 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

5.1 พิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566  

นางสาวปนอนงค เครือซา หัวหนากลุมยุทธศาสตรและประสานความรวมมือ แจงวาเพื่อใหการ

ดำเนินงานตามตัวชี ้ว ัด 2.4 และการบริหารงบประมาณประจำหนวยงาน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

จึงขอเสนอกิจกรรมปรับแผนฯ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

5.2 วิเคราะหสถานการณผลการเบิกจาย และกำหนดมาตรการ การเบิกจายงบประมาณ 

คณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจาย วิเคราะหขอมูลจากวาระที ่ 4.2 หากพิจารณาเฉพาะ 

เงินงบประมาณที่ไดรับโอน จำนวน 442,250.00 บาท หักผลเบิกจายสะสม จำนวน 392,020.30 บาท หักกัน

ยอดPO จำนวน 12,644.50 บาท หักกันเงินเดือนพนักงานขับรถยนต ระหวางเดือน ก.พ - มี.ค 66 จำนวน 

26,000.00 บาท พบวามีงบประมาณคงเหลือสำหรับการดำเนินงาน จำนวน 11,585.20 บาท จึงเสนอ

มาตรการเพ่ือบริหารงบประมาณใหสามารถดำเนินงานไดตามแผนท่ีวางไวและบรรลุเปาหมายการเบิกจายดังนี้ 

(1) รายจายหมวดคาใชจายประจำ คาน้ำดื่ม คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาน้ำมันเชื้อเพลิง (บัตรฟลีทการด)

คาจางเหมาพนักงานขับรถ กำกับติดตาม ควบคุมงบประมาณใหเพียงพอเบิกจายลงคลัง 

(2) รายจายหมวดคาใชจายจัดประชุม อบรม ฯ คาใชจายเดินทางไปราชการ  ใหบริหารจัดการดวย

เงินทดรองราชการของหนวยงาน หากไมสามารถดำเนินการไดใหยืมเงินงบประมาณจากกรมอนามัยและ 

ดำเนินกิจกรรมใหมีผลเบิกจายบรรลุเปาหมายท่ีกรมอนามัยกำหนด ภายใตฐานงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึน 

(3) รายจายหมวดคาวัสดุ ซ้ือจาง ใหปรับแผนฯเลื่อนกิจกรรมไปดำเนินการในไตรมาส 3 เปนตนไป

มติท่ีประชุม เห็นชอบ.

5.3 พิจารณาแผนปฏิบัติการ โครงการสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน และมีชีวิตชีวา (Healthy 

Workplace Happy for life) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน และมีชีวิตชีวา 

(Healthy Workplace Happy for life) ตามคำสั่งคณะทำงานฯ แจงวาเม่ือตนเดือนมกราคมไดมีการประกาศ
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นโยบาย HWP. และขอมติจากท่ีประชุม ศรป.วันนี้เพ่ือเสนอแผนฯ และมีการกำหนดชองทางการติดตอ สื่อสาร 

แบบ 2 ทาง คือ Group Line cic (กรุฟไลนของของหนวยงาน) ,การประชุมประจำเดือนของหนวยงาน และมี

การชี้แจง แจงรายละเอียดเกณฑการประเมินสถานท่ีทำงานนาอยู นาทำงาน “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดลอมดี 

มีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต) และ 5ส ของกรมฯ พรอมทั้งนัดวันเพื่อเขารับการตรวจวัดBMIของบุคลากร ศรป.  

ท่ีกองกิจกรรมทางกายฯ ในวันท่ี 21 มี.ค.66 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  

 6.1 กิจกรรมยกระดับจิตใจ ดวยการฝกสมาธิ 

 นางจารุมน บุญสิงห คณะกรรมการชมรมจริยธรรม ไดดำเนินกิจกรรมยกระดับจิตใจ ดวยการให

บุคลากรรับฟง “Clip การทำสมาธิกอนทำงาน ของโรงพยาบาลสวนสราญรมย” เพื่อใหทุกคนไดฝกฟงอยางมี

สมาธิ จิตสงบกอนเริ ่มการทำงาน ตามแนวทางการสงเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางจริยธรรมและ

วัฒนธรรมองคกร รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

 6.2 อัตรากำลังคนของหนวยงาน 

 ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ แนะนำพนักงานราชการบรรจุใหม ชื่อ นางสาวจริญญา ลีพรมมา 

นักวิเทศสัมพันธ เริ่มมาปฏิบัติราชการที่หนวยงาน ที่กลุมวิเทศสัมพันธ ตั้งแตวันที่ 16 ม.ค. 66 เปนตนมา  

สงผลใหอัตรากำลังคนของหนวยงานเพิ่มเปน 14 คน โดยผอ.ศรป. มอบหมายใหนางจารุมน หัวหนากลุมวิเทศสัมพันธ 

พิจารณามอบหมายงานของภารกิจกลุมตอไปดวย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา 14.00 น. 

 

ผูจดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค ภาผล 

นักจัดการงานท่ัวไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ทางาม 

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานอำนวยการ 
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กิจกรรม Lively Workplace, Lovely CIC “ที่ทำงานมีชีวิตชีวา ศรป.นารัก”

คะแนน  5 ส ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศเดือน มกราคม 2565 

จุดบกพรอง 

ประเด็น เกณฑการพิจารณา หลักฐาน/แนวทาง 

พ้ืนท่ีสวนกลางสำหรับจับฉลากกลุมงานท่ีรับผิดชอบคร้ังแรก 

1. พื้นท่ีโตะและตู

อุปกรณสำนักงาน

(รวม 3 คะแนน) 

พ.ย. 65 อก. 

1.1 สภาพอุปกรณ/ เครื่องมือ/ เครื่องใชสำนักงานไมชํารุดและพรอมใชงาน 

- 1 ยุทธฯมีผาตากบริเวณหนา

สวนหยอม

1.2 มีการจัดวางอุปกรณ/ เครื่องมือ/ สำนักงานสวนกลางอยางเปนระเบียบ 

ดูแลความสะอาดเรียบรอยของอุปกรณเครื่องมือ/เครื่องใชสำนักงาน และ

โตะวางใหสะอาดไมมีฝุน 

1.3 ดูแลเครื่องใชสำนักงาน อุปกรณเครื่องมือในตูเหล็กใหเปนระเบียบ 

สะอาด 

2. พื้นท่ีพักผอน/

สวนหยอม

(รวม 1 คะแนน) 

2.1 ดูแลสวนหยอม ตนไม จัดวางใหเปนระเบียบและเปนสัดสวนสวยงาม 

ไมใหเหี่ยวเฉา หรือมีใบเหลือง 

3. พื้นท่ีหองประชุม

ช้ันวางติดผนังและ

บอรดประชาสัมพันธ

(รวม 5 คะแนน) 

พ.ย. 65  ยป. 

3.1 จัดโตะเกาอ้ีประชุมหลังการใชงาน 

-1วิเทศฯ มีกรอบรูป บนหลังตู 

3.2 ดูแลทำความสะอาดโตะ เกาอ้ี และพื้นที่บริเวณหองประชุมสม่ำเสมอ 

3.3 หากมีการรับประทานอาหารบนโตะประชุม ใหทำความสะอาดโตะ 

เกาอ้ีหลังจากรับประทาน ไมมีเศษอาหารตกคางทั้งบนโตะและที่พื้น ไมมี

กล่ิน 

3.4 ดูแลจัดวางของบริเวณช้ันวางติดผนังขางโตะประชุมใหเปนระเบียบ

เรียบรอย เปนหมวดหมู 

3.5 บอรดประชาสัมพันธ ตดิประกาศอยางเปนระเบียบ สะอาด สวยงามมี

ความทันสมัยอยูเสมอ 

4. พื้นท่ีหองอปุกรณ

เคร่ืองใช ไฟฟา

(รวม 6 คะแนน) 

พ.ย. 65  วส. 

4.1 จัดเก็บอาหาร ภาชนะอุปกรณอยางเปนระเบียบในที่ที่จัดไว 

4.2 ไมโครเวฟ และตูเย็น มีความสะอาด ปลอดภัย และอยูในสภาพพรอม

ใชงาน 

4.3 ปดสวิทชและถอดปล๊ักปริ๊นเตอรหลังการใชงานหรือหลังเลิกงาน 

4.4 ดูแลการแยกกระดาษใหถูกกลอง กลอง reuse/recycle 

4.5 ดูแลถังขยะในหองเครื่องใชไฟฟา ฝาปดมิดชิด ไมมีเศษอาหารและ

ภาชนะใสอาหารเครื่องดื่มในถังขยะน้ัน 

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

อำนวยการ 21 23 21 รวมผล

คะแนนสะสม

ทั้ง 6 เดือน

ประกาศผล 

วิเทศฯ 23 22 20

ยุทธฯ 22 24 19

เอกสารแนบ 6
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ประเด็น เกณฑการพิจารณา หลักฐาน/แนวทาง 

เกณฑสำหรับแตละกลุมตองรับผิดชอบ 

1. โตะทำงานหรือพื้นท่ี

บริเวณโตะทำงาน

(รวมบริเวณโตะ

คอมพิวเตอร)

(รวม 13 คะแนน)

1.1 ปายช่ือประจำโตะ (ช่ือ ตำแหนง รูปถาย) (ติดไวในตำแหนงที่มองเห็น

ไดงาย โดยมีรูปแบบและขนาดปายเปนแบบเดียวกันทั้งหมด) 

1.2 บนโตะทำงานสะอาด มีเฉพาะเอกสารและอุปกรณที่จำเปน เชนปากกา 

ดินสอ ยางลบ) ตามความเหมาะสมหรือเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน และ

จัดวางอยางเปนระเบียบ 

เกณฑการพิจารณาเพิ่มเติม 

- ใหมีกลองเก็บเครื่องเขียนไดจำนวน 1 กลองบนโตะทำงาน

- กรณีของมีคม เชน กรรไกร คตัเตอร การเก็บรวมกันในกลองเก็บเครื่อง

เขียนอาจเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุได ดังน้ันใหเก็บในล้ินชักวัสดุสำนักงาน - 1 ยุทธฯ ปฏิทิน 2 แผน

- 1 อก. มีเศษกระดาษใตโตะ

1.3 มีการจัดวางส่ิงของบริเวณพื้นที่ทำงาน ดังน้ี 

• บนโตะทำงานไมวางอาหาร ยกเวน เครื่องดื่ม จำนวน 1 แกวและ

น้ำ 1 ขวด 

• ใตโตะทำงานหากมีส่ิงของใด ๆ เชน รองเทาใหหากลองหรือ

ภาชนะมาใสและจัดวางใหเปนระเบียบ ไมควรมีมากเกินความจำเปน 

• ติดปายช่ือล้ินชักของโตะทำงาน

เกณฑการพิจารณาเพิ่มเติม 

- แกวน้ำและขวดน้ำที่วางบนโตะ อนุโลมใหวางได 1 แกว และ 1 ขวด ทั้งน้ี

ตองปดฝาใหสนิท หามวางใกลคียบอรด คอมพิวเตอร ปล๊ักไฟ กรณีมีโตะ

ทำงานโตะเดียวและวางคอมพิวเตอรดวย ใหวางใหพนรัศมีของมือซ่ึงจะปด

ใหน้ำหกเลอะคียบอรด คอมพิวเตอร หรือปล๊ักไฟ ซ่ึงอาจเกิดอันตรายได

-1อก. รองเทาใตโตะ

1.4 ของใชสวนตัว กำหนดใหมี 1 ล้ินชัก มีปายระบุคำวา “ของใชสวนตัว” 

หากมีตูหรือกลองของใชสวนตัว มีไดไมเกิน 1 ตู หรือ 1 กลอง และให

จัดวางในพื้นที่ของตนเองใหเปนระเบียบเรียบรอย  

-1 วิเทศ ไมมีปายของใชสวนตัว

- อก. ไมมีปายอยูระหวาง

ดำเนินการ

1.5 อุปกรณสำนักงาน กรณีเปนล้ินชักติดปายระบุคำวา “อุปกรณ

สำนักงาน” และเปนรูปแบบเดียวกัน อุปกรณสำนักงานมีปริมาณ

เหมาะสม จัดเก็บเรียบรอย พรอมใช กรณีมีถาด/ช้ันเอกสาร/ตะแกรง 3 

ช้ัน ซ่ึงวางบนโตะทำงานใหมีไดไมเกินโตะละ 2 ช้ิน 

-1 วิเทศ ไมมีปายอุปกรณสำนักงาน

1.6 วัสดุ อุปกรณบนโตะคอมพิวเตอร จัดวางอยางเปนระเบียบ และ

คำนึงถึงความปลอดภัย สายไฟ ปล๊ักไฟ สวิตซไฟ สายคอมพิวเตอรอยูใน

สภาพเรียบรอย ปลอดภัย ไมชำรุดเสียหาย 

เกณฑการพิจารณาเพิ่มเติม 

- เครื่องสำรองไฟขนาดเล็กที่ใชทั่วไป ใหวางบนฐานที่เปนไมมีลอ หรือวาง

บนโตะคอมพิวเตอรหรือโตะทำงาน หามวางบนพื้นหองโดยตรง -1 ยุทธฯ สายไฟใตโตะไมเรียบรอย
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รายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ คร้ังท่ี2/2566 

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

ณ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ อาคาร6 ชั้น 4 กรมอนามัย 

ผูมาประชมุ 

1. นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประธาน 

2. นางจารมุน บุญสิงห นักวิเทศสมัพันธชำนาญการพเิศษ 

3. นางสาวปนอนงค เครือซา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

4. นางสาวสุพัตรา ทางาม เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  

5. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ นักวิเทศสมัพันธปฏิบัติการ 

6. นางสาวมนสินี น้ำจันทร นักวิเทศสมัพันธปฏิบัติการ 

7. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย นักวิเทศสมัพันธ  

8. นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

9. นางสาวจริาภรณ สุมต๊ิบ นักวิชาการคอมพิวเตอร  

10. นางสาวพัทธนันท วังเสนา นักวิชาการพัสดุ 

11. นายรงัสรรค พันธจบสงิห พนักงานขับรถยนต 

12. นางสาวสมประสงค ภาผล นักจัดการงานทั่วไป เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 

1. นายพศิน พิริยหะพันธุ นักวิเทศสมัพันธปฏิบัติการ 

เร่ิมประชมุเวลา 09.30 น 

ระเบียบวาระการประชุมเร่ืองท่ี 1  เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ 

การประชุมกรมอนามัยครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมไมดา รีสอรท 

กาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รายละเอียดดังน้ี 

1) อธิบดีกรมอนามัย แจงใหที่ประชุมทราบดังน้ี

1. อธิบดีกรมอนามัย ขอบคุณศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี เครือขาย และคณะผูจัดการประชุม ที่รวมเปน

เจาภาพและดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการขับเคลื่อนงานองคกรรอบรูดานสุขภาพ และการตรวจ

เย่ียมพื้นที 

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

งบประมาณเปนอันดับ 2 ของ กระทรวงสาธารณสุข และรายงานภาพรวมผลการเบิกจายงบประมาณ ขอมูล 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จากระบบ GFMIS   

3) ผูอำนวยการกองดิจิทัลเพื่อสุขภาพ รายงานความกาวหนา 3 โครงการ ดังน้ี 1) โครงการสุขภาพดี

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

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

2) ระบบบัตรประจำตัวตามกฎหมาย ภายใตภารกิจของกรม อ แนะนำระบบฯ ผาน Tiktok  ที่ประชุม

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

ระบบฯ 3) การจัดทำแบบประเมินออนไลนดานคุณลักษณะปองกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อโควิด – 19 

บนระบบ TSC ประเภท กิจการยอย 149 กิจการ 

4) ผูอำนวยการสำนักอนามัยเจริญพันธุ รายงานความกาวหนาการจัดประชุมวิชาการสงเสริมสุขภาพฯ

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

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

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

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

และองคกรดีเดนฯ พ.ศ.66 พรอมทั ้ง จัดทำระยะเวลาการรับสมัครผลงานวิชาการฯในสวนคาใชจ าย 

2.805 ลบ. ไมรวมคาใชจายเพิ่มเติม ทั้งน้ี อธ. ใหความสำคัญการจัดประชุมแบบงานมหกรรม และมอบ กกส. 

รวมจัดกิจกรรมเดิน – ว่ิง กอนหรือหลังพิธี เปดการประชุมฯ  

5) ผูอำนวยการสำนักงานตรวจราชการ ชี้แจงการเตรียมความพรอมการตรวจราชการและนเิทศงาน

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

รับผิดชอบงานนิเทศงาน กรม อ. บทบาทหนาที่ผูทำหนาที่ตรวจราชการและนิเทศงาน กรม อ. ไดแก จัดทำ

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

ปญหาระดับเขตสุขภาพ/จังหวัด, สรุปสถานการณ สภาพปญหา วิเคราะห Gap และชี้แจงปฏิทินงานตรวจฯ 

ประจำป งบประมาณ พ.ศ 2566 

6) ผูอำนวยการกลุมตรวจสอบภายใน ขอความรวมมือ ผอ.ทุกหนวยงานกำกับ ติดตามรายงานการ

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

16 พ.ย.65 

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

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

กรม อ. สัญจร อาทิ ระยะเวลาการจัดประชุมฯ 

8) ผูอำนวยการ ศรป. ขอใหผูบริหารทุกหนวยงานศึกษาเอกสารการขออนุมัติเดินทางไปตางประเทศที่

อยูในเอกสารเพื่อทราบในการประชุมกรม อ. 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบยีบวาระการประชุมเร่ืองท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั ้งที่1 

/2566 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบยีบวาระการประชุมเร่ืองท่ี 3 เรื่องสืบเน่ือง   - ไมมี- 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระการประชุมเร่ืองท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 

4.1 รายงานผลการจัดทำแผนการเบิกจายงบประมาณศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำป

พ.ศ. 2566 งบดำเนินงาน ผานระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัต ิงาน กรมอนามัย (Department 

Operation Center : DOC)   

นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย รายงานวา (1) ไดบันทึกผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ศูนยความ

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

ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) โดยกรอกขอมูลผลเบิกจาย

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

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จำนวน 884,500 บาท ซึ่งเปนยอดผลเบกิจายที่ยังไมรบัรูในระบบ GFMIS เน่ืองจาก

ติดเงื่อนของมาตรการทางดานระเบียบการเงินการคลัง ซึ่งหนวยงานดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนทุกรายการ รายละเอียดตาม

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

ทั้งนี้ กรมอนามัยกำหนดเปาหมายแนวทางการดำเนินการเบิกจาย สำหรับคาใชจายในการฝกอบรม 

ประชุมและสัมมนา ใหไมนอยกวา 50% ของวงเงินที่ไดรับจัดสรร โดยศรป. ไดกำหนดแผนคาใชจายในการ

ฝกอบรมฯ ทั้งปงบประมาณภายใตวงเงินที่ไดรับจดัสรร จำนวน 536,200.00 บาท และหนวยงานวางแผนใช

จายในไตรมาสที่ 1 จำนวน 282,745.00 บาท คิดเปน 52.73% ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กำหนด  

มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบตามเสนอ 

4.2 รายงานสถานการณ ผลการเบิกจายงบประมาณ งบดำเนินงานศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

นางสาวสุพัตรา ทางาม รายงานวา ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เปาหมายที่กรมอนามัยกำหนด

ของเดือนพฤศจิกายน คือ 19% คิดเปนเงินจำนวน 168,055.00 บาท พบวางบดำเนินงาน มีผลเบกิจาย

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

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

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

คงเหลือหลังกัน จำนวน 742,847.00 บาท คิดเปน 83.98 %  

สำหรับคาใชจายในการฝกอบรม ประชุมและสัมมนา ใหไมนอยกวา 50% ของวงเงินที่ไดรับจัดสรร 

โดยศรป. ไดกำหนดแผนคาใชจายในการฝกอบรมฯ ทั้งปงบประมาณภายใตวงเงินที ่ไดรับจัดสรร จำนวน 

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

วางแผนใชจายในไตรมาสที่ 1 จำนวน 282,745.00 บาท คิดเปน 52.73% ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กำหนด  

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

ของวงเงินที ่ไดรับจัดสรร ( 536,200.00 บาท) หากพิจารณาเฉพาะเงินงบประมาณที่ไดรับโอน จำนวน 

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

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

งบประมาณสำหรับการดำเนินงานในไตรมาส 1-2 จำนวน 235,597.00 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระการประชุมเร่ืองท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
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5.1 ติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

5.1.1 ขับเคลื่อนองคกรคุณภาพและมีสมรรถภาพสูง ประกอบดวย 4 ตัวชี้วัด 

(1) ตัวชี้วัดที่ 2.1ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity

and Transparency Assessment : ITA) 

นางจารุมน บุญสิงห  รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินการตามเกณฑการประเมินตัวชี้วัด 

ระดับที่ 1 - 3 การทบทวนวิเคราะหสถานการณ การกำหนดมาตรการ การจัดทำแผนการขับเคลือ่นฯ และการ

กำกับติดตามผลการดำเนินงาน โดยทีมทำงานไดประชุมหารือเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 65 เพื่อรวมกันวิเคราะห

ทบทวนการดำเนินงาน ITA ของ ศรป.ที่ผานมา และกำหนด 4 มาตรการปด Gap พรอมทั้งจัดทำแผนการ

ขับเคลื่อนตามมาตรการที่กำหนด ซึ่งนางจารุมน ไดนำเสนอรายงานการประชุมดังกลาวและขอใหที่ประชุม

รวมกันพิจารณา ซึ่งที่ประชุมฯ เห็นชอบตอผลการวิเคราะหดังกลาว ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดไดที่เวบ็ไซต 

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

นางสาวพัทธนันท วังเสนา รายงานขอมูลเพิ่มเติมจากที่เขารวมประชุม ITA ณ จังหวัดปราจีนบุรี 

ในสวนของ EIT กำหนดใหทุกหนวยงานมจีำนวนผูตอบแบบประเมินผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก จำนวน 20 ราย 

และไดใหขอสังเกตไปกับกองการเจาหนาที่วาเน่ืองจากหนวยงานเปนหนวยงานขนาดเล็ก อาจมีจำนวนผูตอบ

แบบประเมินไมถึงตามจำนวนที่กำหนด ซึ่งกองการเจาหนาที่รับขอสังเกตและจะนำไปพิจารณา พรอมแจงผล

การพิจารณา ภายในรอบ 5 เดือนแรก ทั้งนี้กำหนดใหทุกหนวยงานรายงานชื่อผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

ณ ขอมูลที่มีปจจุบัน ภายในวันที่ 10 ธ.ค. 66 

นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ เสนอแนะใหใชขอมูลผูมีสวนไดสวนเสยีภายนอก เชน กองการตางประเทศ 

JICA หนวยงานใน Cluster 1 เปนตน  

มติท่ีประชุม รับทราบ และเห็นชอบตามเสนอ 

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

และการขับเคลื่อนการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization : LO) 

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย รายงานวา การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.2 ในรอบ 5 เดือนแรก มีเกณฑ

การใหคะแนนในเรื ่องของการ Assessment ซึ ่งตองมีผลผลิตผลลัพธระดับ Le (Level) ซึ ่งตองมีเอกสาร

สรุปผลการวิเคราะห เอกสารแสดงรายการขอมูลความรูที่ใชในการวิเคราะห มีคลังขอมลูบนเว็บไซต รวมถึง

ตองจัดทำมาตรการ แผนปฏิบัติการและแผนดำเนินการสรางผลงานที่สอดคลองภารกิจ โดยในระดับ 5 จะตอง

มีโครงรางผลงานเตรียมนำเสนอในเวทีตางๆได 

เมื่อทบทวนบทบาทของศรป.ซึ่งเปนหนวยประสานการดำเนินงาน และอำนวยการดานตางประเทศ

ของกรมอนามัยกับองคกรที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ พบวาในชวงที่ผานมา ศรป.ไดดำเนินการภารกิจที่

สอดคลองกับบทบาทเหลานี้ และเปนภารกิจที่เปนประสบการณใหมที่ควรบันทึกสรุปเปนบทเรียน ไดแก 

การไดรับมอบหมายใหเปนหนวยรับผิดชอบการจัดเลี้ยงรับรอง Gala Dinner สำหรับรัฐมนตรีสาธารณสุขของ

ประเทศสมาชิกกลุมเอเปคในการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุข APEC HLM ครั้งที่ 12 และการไดรับมอบหมาย

ใหเปนหนวยประสานงานและอำนวยความสะดวกใหกับผูเขารวมประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ 

จากการทบทวนภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจทำใหพบวาไดเกิดองคความรูมากมาย ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล tacit 

knowledge และ explicit knowledge ที่ควรบันทึกไวและนำมาจัดการความรูและพัฒนาบทบาทภารกิจของ

หนวยงานใหปฏิบัติหนาที่ไดอยางมืออาชีพ  
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นางสาวเปรมรัตนาไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา ประเด็นเพื่อนำมาจัดการความรูคือเรื่อง “ภารกิจ

ประสานงานและอำนวยความสะดวกแกชาวตางประเทศ”  สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ ตัวชี้วัดที ่ 2.2 URL: 

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

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 

มติท่ีประชุม รับทราบ และเห็นชอบตามเสนอ 

(3) ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ

นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานวาไดดำเนินการจัดทำขอมูล ระดับที่ 1-3  Management and

Governance ไดแกจัดทำ 1) คำสั่งคณะกรรมการติดตามเรงรดัการเบกิจายงบประมาณ 2) รายงานผลติดตาม

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

ตัวชี้วัดทุกเดือน Upload ขึ้นเว็บไซตหนวยงาน และบันทึก URL ในระบบ DOC ภายในวันที่ 10 ของเดือน

ถัดไปทุกเดือน เรียบรอยแลว  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

(4) ตัวชี ้วัดที ่ 2.4 รอยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 

นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย รายงานวาสำหรับเกณฑการประเมิน รอบ 5 เดือนแรก จะใชขอมูลใน 

ระบบ DOC เปนหลักฐาน ตอบระดับที่ 1 – 5 โดยคิดคะแนนจากรอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่

บรรลุเปาหมายกิจกรรม โดยระบบจะตัดขอมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจหนาท่ีหนวยงานสายบริหาร ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด 

(1) ตัวชี้วัดที่ 4.19 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศตามขอตกลง

ระหวางประเทศ ของกรมอนามัย 

นางจารุมน บุญสิงห รายงานที่ประชุมทราบคำนิยามของความสำเร็จของการพัฒนาความรวมมือ

ระหวางประเทศตามขอตกลงระหวางประเทศ ของกรมอนามัย วาหมายถึงความสามารถในการพัฒนาความ

รวมมือระดับทวิภาคีและพหุภาคีตามขอตกลลงระหวางประเทศที่กรมดำเนินการอยู โดยตัวช้ีวัดน้ีจะดำเนินการ

ใน 2 ขอตกลง ไดแก ขอตกลงภายใตกรอบ ASEAN และขอตกลงภายใตบันทึกความเขาใจระหวางไทย-ลาว 

โดยไดกำหนดเกณฑการประเมินในระดับที่ 1-3 ไดแก การวิเคราะหทบทวนสถานการณตัวชี้วัด มีมาตรการ

และจัดทำแผนการขับเคลือ่นฯ รวมทั้งการติดตามการดำเนินงาน โดยผลผลิตที่ไดในระดับ 4-5 คือ รางเอกสาร

คูมือ รางแผนปฏิบัติการความรวมมือฯ รายงานการประชุมฯ 

สำหรับตัวช้ีวัดน้ี มี 2 กลุมที่รวมรับผิดชอบคือ กลุมยุทธศาสตรและประสานความรวมมือ รับผิดชอบ

ขอตกลงภายใตกรอบ ASEAN และกลุมวิเทศสัมพันธ รับผิดชอบขอตกลงภายใตบันทึกความเขาใจระหวางไทย-

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

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

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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(2) ตัวชี้วัดที่ 4.20 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให

สามารถดำเนินงานดานตางประเทศเพ่ือรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย 

นางสาวมนสินี น้ำจันทร รายงานวาการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยใหสามารถ

ดำเนินงานดานตางประเทศเพื่อรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย น้ัน มีการดำเนินการโครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุงสูสากล 2 กิจกรรม ไดแก 1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ

เพื่อยกระดับทักษะการใชภาษาอังกฤษสำหรับงานดานตางประเทศ และ 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ

พัฒนาความรูดานพิธีการทูตและการรับรองแขกตางประเทศ ทั้งน้ี กิจกรรมที่ 1 ไดมีการเริ่มเตรียมการต้ังแต

เดือนตุลาคม 2565 และมีกำหนดจัดระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา 

บายเซ็นทารา ชะอำบีช รีสอรท หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

(3) ตัวชี้วัดที่ 4.21 ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของ

กรมอนามัย 

นางสาวจิราภรณ สุมต๊ิบ รายงานวาไดดำเนินการวิเคราะหสถานการณของตัวช้ีวัด ความตองการและ

ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และนำมากำหนดประเด็นความรู มาตรการ และแผนการ

ดำเนินงานตัวชี้วัดเรียบรอยแลว โดยการวัดผลจะวัดจากจำนวนระดับความรวมมือที่รายงานในฐานขอมูล 

ทั้งหมด 3 ระดับ ไดแก ระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับทวิภาคี รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5

นางสาวป นอนงค เครือซา รายงานเพิ่มเติมวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะเพิ่มการรายงาน

ฐานขอมูลรายงานผลการไปศึกษาฯ ณ ตางประเทศ ของกลุ มวิเทศสัมพันธดวย โดยจะวัดผลจากจำนวน

รายการที่ไปราชการตางประเทศที่ไดรับการรายงานในฐานขอมูลฯ 

มติท่ีประชุม รับทราบ และใหชอบตามเสนอ 

ระเบยีบวาระการประชุมเร่ืองท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 

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

คณะกรรมการ 5ส ศรป. ไดรายงานผลคะแนน โดยในเดือนพฤศจิกายน 2565 น้ัน กลุมวิเทศเปนผูที่

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

3 คืองานอำนวยการ ได 21 คะแนน 

ขอสังเกต และขอเสนอแนะ ของการประเมินครั้งที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 

มติที่ประชุม รับทราบ และใหชอบตามเสนอ 

6.2  รายงานผลการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ

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

โรงแรมเบสทเวสเทิรน จังหวัดนนทบุรี 

นางสาวพัทธนันท วังเสนา และนางสาวสมประสงค ภาผล รายงานวาสิ่งที่หนวยงานตองดำเนินการ

ไดแก 1. การยกเลิกแบบ สขร 1 แบบฟอรมสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ที่หนวยงานตอง

จัดทำรายงานสงไปยังสำนักงานเลขานุการกรมทุก 6 , 9  และ 12 เดือน เปลี่ยนเปนใหใชขอมูลจากระบบ e-

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

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562 โดยใหหนวยงานของรัฐประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูที่ไดรับการ
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คัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ โดยใหจัดทำเปนรายไตรมาส และสำหรับ

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

ยังสำนักงานเลขานุการกรม 2. ใหหนวยงานเผยแพรขอมูลแผนงาน และโครงการบนเว็บไซตของหนวยงาน 

โดยโครงการที่เผยแพรใหหนวยงานพิจารณาตามความเหมาะสม 3. การสงขอมูลใบสั่งซื้อ/จาง สัญญาจาง ใน

วงเงิน 500,000 บาทขึ้นไป เฉพาะเกี่ยวกับการซื้อจาง ทั้งนี้จะมีขอมูลสวนบุคคลที่ปรากฏในสัญญาจาง ซึ่ง

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

เชิญชวน ขอมูลการประกาศผลผูชนะ ทางสำนักงานเลขานุการกรม จึงขอนำประเด็นดังกลาวกลับไปทบทวน

และจะแจงแนวทางปฏิบัติใหทราบในภายหลัง 4. สำนักงานเลขานุการกรม ประชาสัมพันธหลักสูตรขอมูล

ขาวสาร ในรูปแบบออนไลน ผานเว็บไซตสำนักงาน ก. พ.และอื่นๆ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.3  เสนอชื่อขาราชการ และพนักงานราชการ เพ่ือคัดเลือกเปนคนดีศรีอนามัย ประจำป 2565 

นางจารุมน บุญสิงห แจงที่ประชุมทราบเรื่องกรมอนามัยขอใหหนวยงานเสนอชื่อขาราชการ และ

พนักงานราชการ เพื่อคัดเลือกเปนคนดีศรีอนามัย ประจำป พ.ศ. 2565 พรอมแนบหลักฐาน โดยเสนอช่ือไป

ยังกองการเจาหนาที่ ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 นางจารุมนขอใหที่ประชุมรวมกันเสนอช่ือเพื่อลงคะแนน

ใหความเห็นชอบ โดยสรุปที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบใหเสนอชื่อขาราชการไดแก นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ 

นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ และพนักงานราชการ ไดแก นางสาวพัทธนันท วังเสนา นักวิชาการพัสดุ เพื่อเขา

รวมการคัดเลือกเปนคนดีศรีอนามัย ประจำป 2565  

มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบ 

ปดประชุมเวลา 14.00 น. 

ผูจดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค ภาผล 

นักจัดการงานทั่วไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ทางาม 

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติหนาทีห่ัวหนางานอำนวยการ 
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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 

1

เอกสารแนบ 24



(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  
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(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 
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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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รายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี3/2566 

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

ณ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ อาคาร6 ช้ัน 4 กรมอนามัย 

ผูมาประชุม 

1. นางจิตติมา รอดสวาสดิ์ ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประธาน 

2. นางจารุมน บุญสิงห นักวิเทศสัมพันธชำนาญการพิเศษ 

3. นางสาวปนอนงค เครือซา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

4. นางสาวสุพัตรา ทางาม เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

5. นายพศิน พิริยหะพันธุ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

6. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

7. นางสาวมนสินี น้ำจันทร นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

8. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย  นักวิเทศสัมพันธ

9. นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย นักวิเคราะหนโยบายและแผน

10. นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ นักวิชาการคอมพิวเตอร

11. นางสาวพัทธนันท วังเสนา  นักวิชาการพัสดุ

12. นายรังสรรค พันธจบสิงห พนักงานขับรถยนต 

13. นางสาวสมประสงค ภาผล  นักจัดการงานท่ัวไป เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม   - ไมมี- 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 1  เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

การประชุมกรมอนามัยครั้งที่ 3/2566 และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ 

ดานอนามัยสิ่งแวดลอมเพ่ือลดปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ มุงสูเมืองสุขภาพดี ระหวางวันท่ี 12 – 13 ธันวาคม 2565 

ณ อุทยานแหงชาติดอยผาหมปก จังหวัดเชียงใหม รายละเอียด ดังนี้ 

(1). อธิบดีกรมอนามัย ขอบคุณศูนยอนามัยที ่ 1 เชียงใหม เครือขาย และคณะผู จัดการประชุม 

ที่รวมเปนเจาภาพและดำเนินการจัดประชุมดังกลาว และตรวจเยี่ยมพื ้นที ่ ศอ.1 ในการเปดศูนยบริการ 

สงเสริมสุขภาพ  

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

งบประมาณเปนอันดับ 2 ของ กระทรวงสาธารณสุข และรายงานภาพรวมผลการเบิกจายงบประมาณ ขอมูล 

ณ วันที ่ 30 พฤศจิกายน 2565 จากระบบ GFMIS โดย อธ ขอใหทุกหนวยรวมมือกันเรงรัดการเบิกจาย 

เพ่ือคงรักษาระดับการเบิกจายไว  

(3) ผูอำนวยการกองดิจิทัลเพื่อสุขภาพ รายงานความกาวหนา 3 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการสุขภาพดี

วิถีไทยใหม สรางไทยสรางชาติ 2) ระบบบัตรประจำตัวตามกฎหมาย 3) การจัดทำแบบประเมินออนไลน 

เอกสารแนบ 25



ดานคุณลักษณะปองกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อโควิด – 19 บนระบบ TSC  อยูระหวางดำเนินการจัดทำ 

TOR  โดย อธ ฝากใหคำนึงถึงการล็อคอินเขาใชงานแอปพลิเคชั ่นท่ีสะดวก ปลอดภัย และอยากใหคน 

กรมอนามัยมี Health literacy  

(4) ผูอำนวยการสำนักอนามัยเจริญพันธุ รายงานความกาวหนาการจัดประชุมวิชาการสงเสริมสุขภาพฯ 

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

ใหเปนคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลองคกรดีเดน และนายพศิน พิริยหะพันธุ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

(ผูแทนศรป.) ไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการคัดเลือกผลงานอินเตอร 

สำหรับการจัดงานประชุม ICFP ที ่ผ านมา อธ ขอใหทำ AAR ในรูปแบบของเอกสารเพื ่อเปน 

แนวทางการดำเนินงานใหกับการจัดงานครั้งตอไป 

(5) ผูอำนวยการสถาบันปณณทัต แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานดานวิชาการเพื่อรองรับการถายโอน

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล จากสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เปน กระทรวงมหาดไทย ภายใตองคกร

บริหารสวนจังหวัด  ซึ ่งจะมีขอมูลระบบฐานขอมูลสงเสริมสุขภาพที ่จะตองดำเนินการถายโอนขอมูล 

ใหสังกัดใหม ทั้งนี ้ อธ แนะนำวาใหดำเนินการประสาน อปท ในแตละพื้นที่ แลวนำมาแลกเปลี่ยนขอมูล 

ในแตละบริบทของพ้ืนท่ี 

(6) ผู อำนวยการสำนักอนามัยผ ู ส ูงอายุ รายงานความกาวหนาการจ ัดพิธีประกาศนโยบาย 

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

ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสารณสุข และผานชองทาง Facebook Live: กระทรวงสาธารณสุข และ 

Facebook Live: กรมอนามัย โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั ้งท่ี2 

/2566 เม่ือวันท่ี 24 พฤศจกิายน 2565 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง   - ไมมี- 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ   

4.1 รายงานผลการติดตามการเบิกจายงบประมาณศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำป

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

Operation Center : DOC)   

นางสาวศิร ิน ันต ทุนทรัพย รายงานวา (1) ไดบ ันทึกผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัต ิการ  

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบดำเนินงาน จำนวน 6 โครงการ  

เขาสูระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) โดยกรอก

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

ของวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จำนวน 884,500 บาท ซ่ึงเปนยอดผลเบิกจายท่ียังไมรับรูในระบบ GFMIS 



เนื่องจากติดเงื่อนของมาตรการทางดานระเบียบการเงินการคลัง ซึ่งหนวยงานดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน

ทุกรายการ รายละเอียดตามลิงค : ดาวนโหลด 

ทั้งนี้ กรมอนามัยกำหนดเปาหมายแนวทางการดำเนินการเบิกจาย สำหรับคาใชจายในการฝกอบรม 

ประชุมและสัมมนา ใหไมนอยกวา 50% ของวงเงินที ่ไดร ับจัดสรร โดยศรป. ไดกำหนดแผนคาใชจาย 

ในการฝกอบรมฯ ทั้งปงบประมาณภายใตวงเงินที่ไดรับจัดสรร จำนวน 536,200.00 บาท และหนวยงาน

วางแผนใชจายในไตรมาสท่ี 1 จำนวน 282,745.00 บาท คิดเปน 52.73% ซ่ึงสูงกวาเปาหมายท่ีกำหนด  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.2 รายงานสถานการณ ผลการเบิกจายงบประมาณ งบดำเนินงาน ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  

นางสาวสุพัตรา ทางาม รายงานวา ณ วันที ่ 28 ธันวาคม 2565 เปาหมายที ่กรมอนามัยกำหนด 

ไวในเดือนธันวาคม คือ 32% คิดเปนเงินจำนวน 283,040.00 บาท พบวางบดำเนินงาน มีผลเบิกจายสะสม 

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

ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กรมอนามัยกำหนด เมื่อหักกันยอด PO ทุกรายการ จำนวน 12,923.25 บาท คิดเปน 

1.46 % เปนผลใหมีเงินงบประมาณคงเหลือหลังกัน จำนวน 495,705.20 บาท คิดเปน 56.04 %  

สำหรับคาใชจายในการฝกอบรม ประชุมและสัมมนา ใหไมนอยกวา 50% ของวงเงินที่ไดรับจัดสรร 

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

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

วางแผนใชจายในไตรมาสท่ี 1 จำนวน 282,745.00 บาท คิดเปน 52.73% ซ่ึงสูงกวาเปาหมายท่ีกำหนด  

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

ของวงเงินท่ีไดรับจัดสรร ( 536,200.00 บาท)  

หากพิจารณาเฉพาะเงินงบประมาณที่ไดรับโอน จำนวน 442,250.00 บาท หักผลเบิกจายสะสม 

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

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

จำนวน 14,455.20 บาท   

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.3 รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามคำรบัรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

4.3.1 ขับเคล่ือนองคกรคุณภาพและมีสมรรถภาพสูง ประกอบดวย 4 ตัวช้ีวัด 

(1) ตัวช้ีวัดท่ี 2.1ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) 

นางจารุมน บุญสิงห ห ัวหนากลุ มวิเทศสัมพันธ รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงาน 

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

4.1 มีรายละเอียด ดังนี้  

 1. กิจกรรมที ่ 1.2 ขับเคลื ่อนการดำเนินงานตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 

บนเว็บไซตหนวยงาน (Open Data Integrity and Transparency – OIT) อยูระหวางดำเนินการปรับปรุง

ขอมูลพื้นฐานบนเว็บไซต ศรป. ตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตหนวยงาน (Open Data 

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

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


รองเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งไดจัดทำเมื่อปงบประมาณ 2565 ขณะนี้ อยูระหวางการทบทวนและ

ปรับปรุงขอมูลรายละเอียดข้ันตอนแนวทางการรองเรียนและแบบฟอรมรับขอรองเรียนใหชัดเจนมากข้ึน 

 2. กิจกรรมท่ี 2.1 ชี้แจง/สื่อสารแบบ IIT – อยูระหวางการศึกษาขอมูลเพ่ือเตรียมการชี้แจง 

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

ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 28 ธ.ค.65 

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

DOC ครั้งท่ี 2 สำหรับเดือนธ.ค.65 เรียบรอยแลว 

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

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

Integrity and Transparency Assessment : (OIT) และเผยแพรบนเว็บไซตเรียบรอยแลว รายละเอียดตาม

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

มติท่ีประชุม รับทราบ  

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

และการขับเคล่ือนการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization : LO)  

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย รายงานเสนอความกาวหนาแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัดโดยในเดือนนี ้ได

ดำเนินการลงรายการขอมูลที่นำมาใชผานระบบ DOC ไดแก1) ความรูเรื่ององคกรแหงการเรียนรู(learning 

Organization) เพ่ือเปาหมายและวัตถุประสงคของการจัดการเรียนรู  2)กระบวนการจัดการความรู 7 ข้ันตอน

ในการรวบขอมูลใหมีประสิทธิภาพ 3)ความรูเรื่องการถอดบทเรียนเพื่อทบทวนกระบวนการทำงานและแนว

ทางการพัฒนาวางแผนการประสานงานและลำดับพิธีการทูต 4) ความรูเรื่องการวิเคราะห SWOT เพ่ือวิเคราะห

หาจุดออนและจุดแข็งขององคกร และการพัฒนาปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซตเขาถึงไดงายของคูมือบนเว็บไซต

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศในเมนู“เมนูท่ีนาสนใจ ศรป.” เลือก DM & KM ท้ังนี้ไดจัดทำเอกสารรายงาน

ความกาวหนาการดำเนินงานสรางผลงานวิชาการ “คูมือภารกิจประสานงานและอำนวยความสะดวกแกชาว

ตางประเทศ” ซ่ึงอยูระหวางการดำเนินงาน (ฉบับราง) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

(3) ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 

เลขาคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงาน

ขับเคลื่อนตัวชี้วัด วาไดดำเนินการจัดทำขอมูล ระดับที่ 1-3  Management and Governance ไดแกจัดทำ 

1) คำสั ่งคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 2) รายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจาย

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

ข้ึนเว็บไซตหนวยงาน และบันทึก URL ในระบบ DOC ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไปทุกเดือน เรียบรอยแลว   

ระดับท่ี 4 Output ผลผลิต หนวยงานประเมินตนเองพบวารอยละผลการเบิกจายสะสมรายเดือนผาน

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

เบิกจายสะสม ต่ำกวาเปา (45%)   

ระดับท่ี 5 Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด  หนวยงานประเมินตนเองพบวามีรอยละของผลการเบิกจาย

สะสม ท่ี 42.50% ซ่ึงรอยละของผลการเบิกจายสะสม ต่ำกวาเปา (45%)   

ท้ังนี้หนวยงานประเมินตนเอง คาดการณวาจะมีผลคะแนนตัวชี้วัดฯ อยูท่ี 4.01/ 5 คะแนน  

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


มติท่ีประชุม รับทราบ  

(4) ตัวชี ้วัดที ่ 2.4 รอยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 

นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด วาสำหรับ

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

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

ดำเนินงานตาม แผนฯ ผานระบบ DOC อยางตอเนื่องเปนประจำทุกสิ้นเดือน 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

4.3.2 ขับเคล่ือนการดำเนินงานตามภารกิจหนาท่ีหนวยงานสายบริหาร ประกอบดวย 3 ตัวช้ีวัด 

(1) ตัวชี้วัดที่ 4.19 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศตามขอตกลง

ระหวางประเทศ ของกรมอนามัย 

นายพศิน พิริยะหะพันธุ รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัด ได

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

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 หรือดูขอมูลเพ่ิมเติมท่ี ตัวชี้วัดท่ี 4.19 ดาวนโหลด  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

(2) ตัวชี ้วัดที ่ 4.20 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให

สามารถดำเนินงานดานตางประเทศเพ่ือรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย 

นางสาวมนสินี น้ำจันทร รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัด ได

ดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ ของเดือนธันวาคม 2565 ครบทุกกิจกรรม ไดแก (1) รวบรวมผลประเมินทักษะ 

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

รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำเดือน ซึ่งไดรายงานในที่ประชุม รายละเอียด

ตามเอกสารแนบ 4 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

(3) ตัวช้ีวัดท่ี 4.21 ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรม

อนามัย 

 นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ และนางสาวจิราภรณ สุ มติ๊บ  รายงานเสนอความกาวหนาการ

ดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัด โดยกิจกรรมภายใตแผนขับเคลื่อนฯ ในเดือนธันวาคม 2565 - มกราคม 

2566 คือการรวบรวมขอตกลง เอกสารกรอบความรวมมือระหวางประเทศ ขอมูลการลาศึกษา ฝกอบรม

ปฏิบัติการวิจัย ดูงานประชุม สัมมนา และนำเสนอผลการวิชาการ ณ ตางประเทศ จากหนวยงานตางๆ ขณะนี้

อยูระหวางการจัดทำแบบฟอรมสำหรับกรอกขอมูลและจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลจากหนวยงาน 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

4.4 รายงานผลการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับทักษะการ

ใชภาษาอังกฤษสำหรับงานดานตางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหวางวันที ่ 30 

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

จังหวัดเพชรบุร ี

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


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

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

จำนวน 25 คน จาก 14 หนวยงาน ไดแก กองหองปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย กลุมตรวจสอบภายใน 

กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ สำนักโภชนาการ สำนักสงเสริมสุขภาพ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 

สำนักอนามัยผูสูงอายุ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ศูนยทันตสาธารณสุขระหวางประเทศ ศูนยอนามัยที่ 3 

นครสวรรค ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  ศูนยอนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 

และศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา และผูเขารวมประชุม 1 คน ตรวจพบเชื้อโควิด 19 กอนเดินทางเขารวมประชุม  

จึงไมไดเขารวมการประชุมดังกลาว (3) จากแบบสอบถามและแบบประเมินความพึงพอใจ กอนการเขารวม

ประชุม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตอบวาตนเองมีทักษะความรูภาษาอังกฤษอยูในระดับนอยถึงนอยมาก 

(เฉลี ่ยรอยละ 35.20) และหลังเขารวมประชุม มีทักษะความรู ภาษาอังกฤษอยู ในระดับปานกลางขึ ้นไป  

(เฉลี่ยรอยละ 67.20)  โดยใหเหตุผลวา เนื่องจากตนเองมีพื้นฐานมานอยทำใหเรียนไมทันอาจารย สำหรับ 

การนำไปตอยอด สามารถนำทักษะความรูท่ีไดจากการประชุมฯ ไปใชในการปฏิบัติจริงไดในระดับปานกลางข้ึน

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

จากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) โดยประเด็นที่ผูเขารวมประชุมพึงพอใจมากที่สุด คือ เทคนิคและ

วิธีการที่ใชในการถายทอดความรู (รอยละ 96.80) และความพึงพอใจตอการจัดการประชุมฯ ในภาพรวม  

ไดรอยละ 90.40 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

4.5 รายงานผลการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือขายดาน

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

แลนทรีสอรท แอนด สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี  

นางสาวสุพัตรา ทางาม และ นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานวา การจัดประชุมดังกลาว 

จัดโดยกองคลัง กรมอนามัย มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

เพื่อนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีปสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น อีกทั้งเพื่อแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ 

ประสบการณในการปฏิบัติงานและเสนอแนะ ปญหาอุปสรรคตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกัน 

เกี ่ยวกับกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการเบิกคาใชจายในการบริหารงานในสวนราชการและการเบิก

คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน การประชุมระหวางประเทศและการเดินทางไปราชการ ซ่ึงสามารถสรุป

ประเด็นไดดัง รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

4.6 รายงานผลการเขาร วมอบรมโครงการเสร ิมสร างความเขมแข็งผ ู ตรวจสอบภายใน 

ประจำหนวยงานและหัวหนากลุมอำนวยการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหวางวันที่ 13 – 15 

ธันวาคม 2565ณ โรงแรมแคนทารี อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

นางสาวสุพัตรา ทางาม และนางสาวศิร ิน ันต ทุนทรัพย รายงานวาการจัดประชุมดังกล าว 

จัดโดยกลุมตรวจสอบภายใน เพื่อใหบุคลากรกรมอนามัยทำหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานให

เปนไปดวยความถูกตอง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปนกลไกเพิ่มคุณคาใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย 

ตามวัตถุประสงคที ่กำหนดไว ไดแลกเปลี ่ยนเรียนรู แนวทางการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงาน 



สวนราชการ การฝกอบรม การเดินทางไปราชการ และแนวทางการตรวจสอบของผู ตรวจสอบภายใน  

ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นดังนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

4.7 รายงานผลการดำเนินงาน 5ส (ศรป.) ครั้งท่ี 2  

คณะกรรมการ 5ส ศรป. ไดรายงานผลคะแนน ในเดือนธันวาคม 2565 พบวากลุมยุทธศาสตรฯเปน

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

คือกลุมวิเทศสัมพันธ ได 22 คะแนน มีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

4.8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานสูองคกรสมรรถนะสูงและ 

มีธรรมาภิบาล ระหวางวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2565 ณ สถานที่พักฟนและพักผอนกองทัพบก สวนสน

ประดิพัทธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ   

 เลขาคณะทำงานขับเคล ื ่อนชมรมจร ิยธรรมศูนย ความร วมมือระหว างประเทศ รายงานวา  

(1) งบประมาณที่ตั ้งไว จำนวน 70,000 บาท เบิกจายจากงบประมาณศูนยความรวมมือระหวางประเทศ   

กรมอนามัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับคาที่พัก คาอาหารกลางวัน คาอาหารเย็น คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และคาน้ำมันเชื้อเพลิง ของผูเขารวม ซึ่งใชเงินงบประมาณเบิกจายทั้งสิ้น 

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

(2)  รายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วัตถุประสงค กิจกรรมดำเนินการ และผลท่ีไดรับจากการจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการฯดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

4.9   หลักเกณฑการคัดเลือกหนวยงานคุณธรรมและองคกรสรางสุขท่ีมีคุณภาพ 

เลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ แจงท่ีประชุมทราบ

ถึงหลักเกณฑการคัดเลือกหนวยงานคุณธรรมและองคกรสรางสุขที่มีคุณภาพและแนวทางการดำเนินงาน 

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

ผลสำเร็จของการดำเนินงาน 30 คะแนน 

มติท่ีประชุม รับทราบ    

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา    

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

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 เลขานุการคณะทำงานขับเคลื ่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ เสนอราง

แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต ฯ ท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการใน 

ระดับกรมฯ  ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมคนดี ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับองคกร

คุณธรรม ยุทธศาสตรท่ี 3 การปองกันทุจริต โดยกำหนดกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนจำนวน  18 

กิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 11 หรือ ดาวนโหลด  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

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

ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

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


 เลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ นำเสนอประเด็น

เปาหมายคุณธรรม จากการตอบแบบสำรวจฯ ของบุคลากร ศรป. (ใชประเด็นเดียวกับแบบสำรวจของกรมฯ) 

เพื่อรวมกันพิจารณากำหนดประเด็นเปาหมายคุณธรรม “ปญหาที่อยากแกไข” และ “ความดีที่อยากทำ” ท่ี

ประชุมมีมติเห็นชอบเปาหมายคุณธรรมจำนวน 7 ประเด็น ดังนี้ 

• “ปญหาท่ีอยากแกไข” มีจำนวน 2 ประเด็น 

1. การลดภาวะโลกรอน (1.Happy Society) 

2. การสรางความรอบรูดานการเงิน ประหยัด พอเพียง (2.พอเพียง) 

• “ความดีท่ีอยากทำ” มีจำนวน 5 ประเด็น 

3.การสงเสริมประหยัดทรัพยากรลดการใชทรัพยากรและวัสดุ  สำนักงาน - พอเพียง 

4. การสงเสริมการสอนงานรุนพ่ีสูรุนนอง - วัฒนธรรมองคกรกรมฯ  (3.Learning) 

5. การสงเสริมบุคลากรเปนตนแบบเพ่ือสุขภาพ (4. Happy Body) 

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

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

8. กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีเพ่ือประชาชน (7. จิตอาสา) 

ดูขอมูลไดท่ี ดาวนโหลด  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 5.3 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนองคกรคุณธรรมและองคกรสรางสุขท่ีมีคุณภาพ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

 เลขานุการคณะทำงานขับเคลื ่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือระหวางประเทศเสนอราง

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนองคกรคุณธรรมและองคกรสรางสุขที่มีคุณภาพ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 12 หรือ ดาวนโหลด  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 5.4 พิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

 นางสาวปนอนงค เครือซา รายงานวาตามท่ีกลุมตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงาน

ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซ่ึงไดใหขอเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ

ภาพในการเบิกจายงบประมาณเห็นควรใหหนวยงานปรับแผนการใชจ ายเง ินรายเดือน รายไตรมาส  

ใหสอดคลองกับมติกรมอนามัย พรอมทั้งเสนอผูอำนวยการและสงสำเนาการปรับแผนการใชจายเงินใหกลุม

ตรวจสอบภายในตอไป จึงเสนอขอปรับปรุงแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 13 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

5.5 วิเคราะหสถานการณผลการเบิกจาย และกำหนดมาตรการ การเบิกจายงบประมาณ 

คณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจาย วิเคราะหขอมูลจากวาระที่ 4.2 หากพิจารณาเฉพาะเงิน

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

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

พบวามีงบประมาณคงเหลือเสำหรับการดำเนินงาน จำนวน 14,455.20 บาท จึงเสนอมาตรการเพื่อบริหาร

งบประมาณใหสามารถดำเนินงานไดตามแผนท่ีวางไวและบรรลุเปาหมายการเบิกจายดังนี้ 

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


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

(บัตรฟลีทการด) คาจางเหมาพนักงานขับรถ กำกับติดตาม ควบคุมงบประมาณใหเพียงพอเบิกจายลงคลัง 

(2) รายการหมวดคาใชจายจัดประชุม อบรม ฯ คาใชจายเดินทางไปราชการ  ใหบริหารจัดการดวย 

เงินทดรองราชการของหนวยงาน หากไมสามารถดำเนินการไดใหยืมเงินงบประมาณจากกรมอนามัยและ 

ดำเนินกิจกรรมใหมีผลเบิกจายบรรลุเปาหมายท่ีกรมอนามัยกำหนด ภายใตฐานงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึน 

(3) รายการหมวดคาวัสดุ ซ้ือจาง ใหเลื่อนกิจกรรมไปดำเนินการในไตรมาส 3 เปนตนไป 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  

 6.1 กิจกรรมยกระดับจิตใจ ดวยการฝกสมาธิ 

 นางจารุมน บุญสิงห ดำเนินกิจกรรมดวยการใหบุคลากรรับฟงบทเพลง “ตะกอนใจในแกวน้ำ”  

เพื่อใหทุกคนไดฝกฟงอยางมีสมาธิและจับและเด็นจากเนื้อหาของเพลง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงสิ่งท่ี

ไดรับจากเนื ้อหาจากการฟงในครั ้งนี ้ ซึ ่งมีนางสาวพัทธนันท วังเสนา นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย และ 

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย เปนผูแทนของแตละกลุมงาน ไดแสดงความคิดเห็นถึงสิ่งท่ีไดรับวา ใหรูจักทบทวน 

เตือนตนเอง ใหรูตื่น ใหรูเทาทันอารมณอยางมีสติ ทั้งนี้ ผอ.ศรป. ใหคำแนะนำเพิ่มเติมวาใหมองความคิดใน 

เชิงบวก ใหรู จักขอบคุณตัวเอง และผู อื ่นใหเปน อีกทั ้งขอใหบุคลากรในหนวยงานได appreciate ผู อ่ืน  

โดยนางสาวจิราภรณ สุ มติ๊บ ไดขอบคุณนายรังสรรค พันธจบสิงห เรื ่องการประดับตกแตงหองรวมถึง 

การชวยเหลือเพื่อนรวมงานตลอดมา สวนนายพศิน พิริยะหะพันธุ และนางสาวพัทธนันท วังเสนา ขอขอบคุณ

ทุกคนท่ีรวมแรงรวมใจกัน มีน้ำใจชวยเหลือกันดวยดีเสมอมา 

 มติที่ประชุม รับทราบ และผอ.ศรป.ขอใหกำหนดกิจกรรมยกระดับจิตใจชาว ศรป. บรรจุไวเปนวาระ

ประจำในการประชุมศรป. กอนเริ่มประชุมเปนประจำ  

 6.2 หลักเกณฑการเล่ือนระดับ 

 ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ มอบหมายนางจารุมน บุญสิงห ศึกษาหลักเกณฑ

สำหรับขาราชการที่มีคุณสมบัติผานเกณฑการเลื่อนระดับ เพื่อนำเสนอขอมูลในการประชุมศูนยความรวมมือ

ระหวางประเทศ ครั้งท่ี 4/2566  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา 14.00 น. 

 

ผูจดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค ภาผล 

นักจัดการงานท่ัวไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ทางาม 

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานอำนวยการ 

 



เอกสารแนบ 26



รายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี3/2566 

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

ณ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ อาคาร6 ช้ัน 4 กรมอนามัย 

ผูมาประชุม 

1. นางจิตติมา รอดสวาสดิ์ ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประธาน 

2. นางจารุมน บุญสิงห นักวิเทศสัมพันธชำนาญการพิเศษ 

3. นางสาวปนอนงค เครือซา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

4. นางสาวสุพัตรา ทางาม เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

5. นายพศิน พิริยหะพันธุ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

6. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

7. นางสาวมนสินี น้ำจันทร นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

8. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย  นักวิเทศสัมพันธ

9. นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย นักวิเคราะหนโยบายและแผน

10. นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ นักวิชาการคอมพิวเตอร

11. นางสาวพัทธนันท วังเสนา  นักวิชาการพัสดุ

12. นายรังสรรค พันธจบสิงห พนักงานขับรถยนต 

13. นางสาวสมประสงค ภาผล  นักจัดการงานท่ัวไป เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม   - ไมมี- 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 1  เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

การประชุมกรมอนามัยครั้งที่ 3/2566 และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ 

ดานอนามัยสิ่งแวดลอมเพ่ือลดปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ มุงสูเมืองสุขภาพดี ระหวางวันท่ี 12 – 13 ธันวาคม 2565 

ณ อุทยานแหงชาติดอยผาหมปก จังหวัดเชียงใหม รายละเอียด ดังนี้ 

(1). อธิบดีกรมอนามัย ขอบคุณศูนยอนามัยที ่ 1 เชียงใหม เครือขาย และคณะผู จัดการประชุม 

ที่รวมเปนเจาภาพและดำเนินการจัดประชุมดังกลาว และตรวจเยี่ยมพื ้นที ่ ศอ.1 ในการเปดศูนยบริการ 

สงเสริมสุขภาพ  

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

งบประมาณเปนอันดับ 2 ของ กระทรวงสาธารณสุข และรายงานภาพรวมผลการเบิกจายงบประมาณ ขอมูล 

ณ วันที ่ 30 พฤศจิกายน 2565 จากระบบ GFMIS โดย อธ ขอใหทุกหนวยรวมมือกันเรงรัดการเบิกจาย 

เพ่ือคงรักษาระดับการเบิกจายไว  

(3) ผูอำนวยการกองดิจิทัลเพื่อสุขภาพ รายงานความกาวหนา 3 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการสุขภาพดี

วิถีไทยใหม สรางไทยสรางชาติ 2) ระบบบัตรประจำตัวตามกฎหมาย 3) การจัดทำแบบประเมินออนไลน 

เอกสารแนบ 27



ดานคุณลักษณะปองกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อโควิด – 19 บนระบบ TSC  อยูระหวางดำเนินการจัดทำ 

TOR  โดย อธ ฝากใหคำนึงถึงการล็อคอินเขาใชงานแอปพลิเคชั ่นท่ีสะดวก ปลอดภัย และอยากใหคน 

กรมอนามัยมี Health literacy  

(4) ผูอำนวยการสำนักอนามัยเจริญพันธุ รายงานความกาวหนาการจัดประชุมวิชาการสงเสริมสุขภาพฯ 

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

ใหเปนคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลองคกรดีเดน และนายพศิน พิริยหะพันธุ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

(ผูแทนศรป.) ไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการคัดเลือกผลงานอินเตอร 

สำหรับการจัดงานประชุม ICFP ที ่ผ านมา อธ ขอใหทำ AAR ในรูปแบบของเอกสารเพื ่อเปน 

แนวทางการดำเนินงานใหกับการจัดงานครั้งตอไป 

(5) ผูอำนวยการสถาบันปณณทัต แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานดานวิชาการเพื่อรองรับการถายโอน

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล จากสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เปน กระทรวงมหาดไทย ภายใตองคกร

บริหารสวนจังหวัด  ซึ ่งจะมีขอมูลระบบฐานขอมูลสงเสริมสุขภาพที ่จะตองดำเนินการถายโอนขอมูล 

ใหสังกัดใหม ทั้งนี ้ อธ แนะนำวาใหดำเนินการประสาน อปท ในแตละพื้นที่ แลวนำมาแลกเปลี่ยนขอมูล 

ในแตละบริบทของพ้ืนท่ี 

(6) ผู อำนวยการสำนักอนามัยผ ู ส ูงอายุ รายงานความกาวหนาการจ ัดพิธีประกาศนโยบาย 

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

ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสารณสุข และผานชองทาง Facebook Live: กระทรวงสาธารณสุข และ 

Facebook Live: กรมอนามัย โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั ้งท่ี2 

/2566 เม่ือวันท่ี 24 พฤศจกิายน 2565 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง   - ไมมี- 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ   

4.1 รายงานผลการติดตามการเบิกจายงบประมาณศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำป

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

Operation Center : DOC)   

นางสาวศิร ิน ันต ทุนทรัพย รายงานวา (1) ไดบ ันทึกผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัต ิการ  

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบดำเนินงาน จำนวน 6 โครงการ  

เขาสูระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) โดยกรอก

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

ของวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จำนวน 884,500 บาท ซ่ึงเปนยอดผลเบิกจายท่ียังไมรับรูในระบบ GFMIS 



เนื่องจากติดเงื่อนของมาตรการทางดานระเบียบการเงินการคลัง ซึ่งหนวยงานดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน

ทุกรายการ รายละเอียดตามลิงค : ดาวนโหลด 

ทั้งนี้ กรมอนามัยกำหนดเปาหมายแนวทางการดำเนินการเบิกจาย สำหรับคาใชจายในการฝกอบรม 

ประชุมและสัมมนา ใหไมนอยกวา 50% ของวงเงินที ่ไดร ับจัดสรร โดยศรป. ไดกำหนดแผนคาใชจาย 

ในการฝกอบรมฯ ทั้งปงบประมาณภายใตวงเงินที่ไดรับจัดสรร จำนวน 536,200.00 บาท และหนวยงาน

วางแผนใชจายในไตรมาสท่ี 1 จำนวน 282,745.00 บาท คิดเปน 52.73% ซ่ึงสูงกวาเปาหมายท่ีกำหนด  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.2 รายงานสถานการณ ผลการเบิกจายงบประมาณ งบดำเนินงาน ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  

นางสาวสุพัตรา ทางาม รายงานวา ณ วันที ่ 28 ธันวาคม 2565 เปาหมายที ่กรมอนามัยกำหนด 

ไวในเดือนธันวาคม คือ 32% คิดเปนเงินจำนวน 283,040.00 บาท พบวางบดำเนินงาน มีผลเบิกจายสะสม 

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

ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กรมอนามัยกำหนด เมื่อหักกันยอด PO ทุกรายการ จำนวน 12,923.25 บาท คิดเปน 

1.46 % เปนผลใหมีเงินงบประมาณคงเหลือหลังกัน จำนวน 495,705.20 บาท คิดเปน 56.04 %  

สำหรับคาใชจายในการฝกอบรม ประชุมและสัมมนา ใหไมนอยกวา 50% ของวงเงินที่ไดรับจัดสรร 

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

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

วางแผนใชจายในไตรมาสท่ี 1 จำนวน 282,745.00 บาท คิดเปน 52.73% ซ่ึงสูงกวาเปาหมายท่ีกำหนด  

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

ของวงเงินท่ีไดรับจัดสรร ( 536,200.00 บาท)  

หากพิจารณาเฉพาะเงินงบประมาณที่ไดรับโอน จำนวน 442,250.00 บาท หักผลเบิกจายสะสม 

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

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

จำนวน 14,455.20 บาท   

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.3 รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามคำรบัรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

4.3.1 ขับเคล่ือนองคกรคุณภาพและมีสมรรถภาพสูง ประกอบดวย 4 ตัวช้ีวัด 

(1) ตัวช้ีวัดท่ี 2.1ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) 

นางจารุมน บุญสิงห ห ัวหนากลุ มวิเทศสัมพันธ รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงาน 

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

4.1 มีรายละเอียด ดังนี้  

 1. กิจกรรมที ่ 1.2 ขับเคลื ่อนการดำเนินงานตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 

บนเว็บไซตหนวยงาน (Open Data Integrity and Transparency – OIT) อยูระหวางดำเนินการปรับปรุง

ขอมูลพื้นฐานบนเว็บไซต ศรป. ตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตหนวยงาน (Open Data 

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

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


รองเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งไดจัดทำเมื่อปงบประมาณ 2565 ขณะนี้ อยูระหวางการทบทวนและ

ปรับปรุงขอมูลรายละเอียดข้ันตอนแนวทางการรองเรียนและแบบฟอรมรับขอรองเรียนใหชัดเจนมากข้ึน 

 2. กิจกรรมท่ี 2.1 ชี้แจง/สื่อสารแบบ IIT – อยูระหวางการศึกษาขอมูลเพ่ือเตรียมการชี้แจง 

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

ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 28 ธ.ค.65 

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

DOC ครั้งท่ี 2 สำหรับเดือนธ.ค.65 เรียบรอยแลว 

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

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

Integrity and Transparency Assessment : (OIT) และเผยแพรบนเว็บไซตเรียบรอยแลว รายละเอียดตาม

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

มติท่ีประชุม รับทราบ  

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

และการขับเคล่ือนการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization : LO)  

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย รายงานเสนอความกาวหนาแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัดโดยในเดือนนี ้ได

ดำเนินการลงรายการขอมูลที่นำมาใชผานระบบ DOC ไดแก1) ความรูเรื่ององคกรแหงการเรียนรู(learning 

Organization) เพ่ือเปาหมายและวัตถุประสงคของการจัดการเรียนรู  2)กระบวนการจัดการความรู 7 ข้ันตอน

ในการรวบขอมูลใหมีประสิทธิภาพ 3)ความรูเรื่องการถอดบทเรียนเพื่อทบทวนกระบวนการทำงานและแนว

ทางการพัฒนาวางแผนการประสานงานและลำดับพิธีการทูต 4) ความรูเรื่องการวิเคราะห SWOT เพ่ือวิเคราะห

หาจุดออนและจุดแข็งขององคกร และการพัฒนาปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซตเขาถึงไดงายของคูมือบนเว็บไซต

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศในเมนู“เมนูท่ีนาสนใจ ศรป.” เลือก DM & KM ท้ังนี้ไดจัดทำเอกสารรายงาน

ความกาวหนาการดำเนินงานสรางผลงานวิชาการ “คูมือภารกิจประสานงานและอำนวยความสะดวกแกชาว

ตางประเทศ” ซ่ึงอยูระหวางการดำเนินงาน (ฉบับราง) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

(3) ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 

เลขาคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงาน

ขับเคลื่อนตัวชี้วัด วาไดดำเนินการจัดทำขอมูล ระดับที่ 1-3  Management and Governance ไดแกจัดทำ 

1) คำสั ่งคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 2) รายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจาย

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

ข้ึนเว็บไซตหนวยงาน และบันทึก URL ในระบบ DOC ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไปทุกเดือน เรียบรอยแลว   

ระดับท่ี 4 Output ผลผลิต หนวยงานประเมินตนเองพบวารอยละผลการเบิกจายสะสมรายเดือนผาน

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

เบิกจายสะสม ต่ำกวาเปา (45%)   

ระดับท่ี 5 Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด  หนวยงานประเมินตนเองพบวามีรอยละของผลการเบิกจาย

สะสม ท่ี 42.50% ซ่ึงรอยละของผลการเบิกจายสะสม ต่ำกวาเปา (45%)   

ท้ังนี้หนวยงานประเมินตนเอง คาดการณวาจะมีผลคะแนนตัวชี้วัดฯ อยูท่ี 4.01/ 5 คะแนน  

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


มติท่ีประชุม รับทราบ  

(4) ตัวชี ้วัดที ่ 2.4 รอยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 

นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด วาสำหรับ

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

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

ดำเนินงานตาม แผนฯ ผานระบบ DOC อยางตอเนื่องเปนประจำทุกสิ้นเดือน 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

4.3.2 ขับเคล่ือนการดำเนินงานตามภารกิจหนาท่ีหนวยงานสายบริหาร ประกอบดวย 3 ตัวช้ีวัด 

(1) ตัวชี้วัดที่ 4.19 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศตามขอตกลง

ระหวางประเทศ ของกรมอนามัย 

นายพศิน พิริยะหะพันธุ รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัด ได

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

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 หรือดูขอมูลเพ่ิมเติมท่ี ตัวชี้วัดท่ี 4.19 ดาวนโหลด  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

(2) ตัวชี ้วัดที ่ 4.20 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให

สามารถดำเนินงานดานตางประเทศเพ่ือรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย 

นางสาวมนสินี น้ำจันทร รายงานเสนอความกาวหนาการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัด ได

ดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ ของเดือนธันวาคม 2565 ครบทุกกิจกรรม ไดแก (1) รวบรวมผลประเมินทักษะ 

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

รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำเดือน ซึ่งไดรายงานในที่ประชุม รายละเอียด

ตามเอกสารแนบ 4 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

(3) ตัวช้ีวัดท่ี 4.21 ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรม

อนามัย 

 นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ และนางสาวจิราภรณ สุ มติ๊บ  รายงานเสนอความกาวหนาการ

ดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัด โดยกิจกรรมภายใตแผนขับเคลื่อนฯ ในเดือนธันวาคม 2565 - มกราคม 

2566 คือการรวบรวมขอตกลง เอกสารกรอบความรวมมือระหวางประเทศ ขอมูลการลาศึกษา ฝกอบรม

ปฏิบัติการวิจัย ดูงานประชุม สัมมนา และนำเสนอผลการวิชาการ ณ ตางประเทศ จากหนวยงานตางๆ ขณะนี้

อยูระหวางการจัดทำแบบฟอรมสำหรับกรอกขอมูลและจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลจากหนวยงาน 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

4.4 รายงานผลการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับทักษะการ

ใชภาษาอังกฤษสำหรับงานดานตางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหวางวันที ่ 30 

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

จังหวัดเพชรบุร ี

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


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

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

จำนวน 25 คน จาก 14 หนวยงาน ไดแก กองหองปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย กลุมตรวจสอบภายใน 

กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ สำนักโภชนาการ สำนักสงเสริมสุขภาพ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 

สำนักอนามัยผูสูงอายุ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ศูนยทันตสาธารณสุขระหวางประเทศ ศูนยอนามัยที่ 3 

นครสวรรค ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  ศูนยอนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 

และศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา และผูเขารวมประชุม 1 คน ตรวจพบเชื้อโควิด 19 กอนเดินทางเขารวมประชุม  

จึงไมไดเขารวมการประชุมดังกลาว (3) จากแบบสอบถามและแบบประเมินความพึงพอใจ กอนการเขารวม

ประชุม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตอบวาตนเองมีทักษะความรูภาษาอังกฤษอยูในระดับนอยถึงนอยมาก 

(เฉลี ่ยรอยละ 35.20) และหลังเขารวมประชุม มีทักษะความรู ภาษาอังกฤษอยู ในระดับปานกลางขึ ้นไป  

(เฉลี่ยรอยละ 67.20)  โดยใหเหตุผลวา เนื่องจากตนเองมีพื้นฐานมานอยทำใหเรียนไมทันอาจารย สำหรับ 

การนำไปตอยอด สามารถนำทักษะความรูท่ีไดจากการประชุมฯ ไปใชในการปฏิบัติจริงไดในระดับปานกลางข้ึน

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

จากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) โดยประเด็นที่ผูเขารวมประชุมพึงพอใจมากที่สุด คือ เทคนิคและ

วิธีการที่ใชในการถายทอดความรู (รอยละ 96.80) และความพึงพอใจตอการจัดการประชุมฯ ในภาพรวม  

ไดรอยละ 90.40 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

4.5 รายงานผลการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือขายดาน

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

แลนทรีสอรท แอนด สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี  

นางสาวสุพัตรา ทางาม และ นางสาวสมประสงค ภาผล รายงานวา การจัดประชุมดังกลาว 

จัดโดยกองคลัง กรมอนามัย มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

เพื่อนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีปสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น อีกทั้งเพื่อแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ 

ประสบการณในการปฏิบัติงานและเสนอแนะ ปญหาอุปสรรคตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกัน 

เกี ่ยวกับกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการเบิกคาใชจายในการบริหารงานในสวนราชการและการเบิก

คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน การประชุมระหวางประเทศและการเดินทางไปราชการ ซ่ึงสามารถสรุป

ประเด็นไดดัง รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

4.6 รายงานผลการเขาร วมอบรมโครงการเสร ิมสร างความเขมแข็งผ ู ตรวจสอบภายใน 

ประจำหนวยงานและหัวหนากลุมอำนวยการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหวางวันที่ 13 – 15 

ธันวาคม 2565ณ โรงแรมแคนทารี อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

นางสาวสุพัตรา ทางาม และนางสาวศิร ิน ันต ทุนทรัพย รายงานวาการจัดประชุมดังกล าว 

จัดโดยกลุมตรวจสอบภายใน เพื่อใหบุคลากรกรมอนามัยทำหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานให

เปนไปดวยความถูกตอง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปนกลไกเพิ่มคุณคาใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย 

ตามวัตถุประสงคที ่กำหนดไว ไดแลกเปลี ่ยนเรียนรู แนวทางการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงาน 



สวนราชการ การฝกอบรม การเดินทางไปราชการ และแนวทางการตรวจสอบของผู ตรวจสอบภายใน  

ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นดังนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

4.7 รายงานผลการดำเนินงาน 5ส (ศรป.) ครั้งท่ี 2  

คณะกรรมการ 5ส ศรป. ไดรายงานผลคะแนน ในเดือนธันวาคม 2565 พบวากลุมยุทธศาสตรฯเปน

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

คือกลุมวิเทศสัมพันธ ได 22 คะแนน มีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

4.8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานสูองคกรสมรรถนะสูงและ 

มีธรรมาภิบาล ระหวางวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2565 ณ สถานที่พักฟนและพักผอนกองทัพบก สวนสน

ประดิพัทธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ   

 เลขาคณะทำงานขับเคล ื ่อนชมรมจร ิยธรรมศูนย ความร วมมือระหว างประเทศ รายงานวา  

(1) งบประมาณที่ตั ้งไว จำนวน 70,000 บาท เบิกจายจากงบประมาณศูนยความรวมมือระหวางประเทศ   

กรมอนามัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับคาที่พัก คาอาหารกลางวัน คาอาหารเย็น คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และคาน้ำมันเชื้อเพลิง ของผูเขารวม ซึ่งใชเงินงบประมาณเบิกจายทั้งสิ้น 

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

(2)  รายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วัตถุประสงค กิจกรรมดำเนินการ และผลท่ีไดรับจากการจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการฯดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

4.9   หลักเกณฑการคัดเลือกหนวยงานคุณธรรมและองคกรสรางสุขท่ีมีคุณภาพ 

เลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ แจงท่ีประชุมทราบ

ถึงหลักเกณฑการคัดเลือกหนวยงานคุณธรรมและองคกรสรางสุขที่มีคุณภาพและแนวทางการดำเนินงาน 

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

ผลสำเร็จของการดำเนินงาน 30 คะแนน 

มติท่ีประชุม รับทราบ    

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา    

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

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 เลขานุการคณะทำงานขับเคลื ่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ เสนอราง

แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต ฯ ท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการใน 

ระดับกรมฯ  ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมคนดี ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับองคกร

คุณธรรม ยุทธศาสตรท่ี 3 การปองกันทุจริต โดยกำหนดกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนจำนวน  18 

กิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 11 หรือ ดาวนโหลด  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

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

ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

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


 เลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ นำเสนอประเด็น

เปาหมายคุณธรรม จากการตอบแบบสำรวจฯ ของบุคลากร ศรป. (ใชประเด็นเดียวกับแบบสำรวจของกรมฯ) 

เพื่อรวมกันพิจารณากำหนดประเด็นเปาหมายคุณธรรม “ปญหาที่อยากแกไข” และ “ความดีที่อยากทำ” ท่ี

ประชุมมีมติเห็นชอบเปาหมายคุณธรรมจำนวน 7 ประเด็น ดังนี้ 

• “ปญหาท่ีอยากแกไข” มีจำนวน 2 ประเด็น 

1. การลดภาวะโลกรอน (1.Happy Society) 

2. การสรางความรอบรูดานการเงิน ประหยัด พอเพียง (2.พอเพียง) 

• “ความดีท่ีอยากทำ” มีจำนวน 5 ประเด็น 

3.การสงเสริมประหยัดทรัพยากรลดการใชทรัพยากรและวัสดุ  สำนักงาน - พอเพียง 

4. การสงเสริมการสอนงานรุนพ่ีสูรุนนอง - วัฒนธรรมองคกรกรมฯ  (3.Learning) 

5. การสงเสริมบุคลากรเปนตนแบบเพ่ือสุขภาพ (4. Happy Body) 

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

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

8. กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีเพ่ือประชาชน (7. จิตอาสา) 

ดูขอมูลไดท่ี ดาวนโหลด  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 5.3 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนองคกรคุณธรรมและองคกรสรางสุขท่ีมีคุณภาพ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

 เลขานุการคณะทำงานขับเคลื ่อนชมรมจริยธรรมศูนยความรวมมือระหวางประเทศเสนอราง

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนองคกรคุณธรรมและองคกรสรางสุขที่มีคุณภาพ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 12 หรือ ดาวนโหลด  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 5.4 พิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

 นางสาวปนอนงค เครือซา รายงานวาตามท่ีกลุมตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงาน

ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซ่ึงไดใหขอเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ

ภาพในการเบิกจายงบประมาณเห็นควรใหหนวยงานปรับแผนการใชจ ายเง ินรายเดือน รายไตรมาส  

ใหสอดคลองกับมติกรมอนามัย พรอมทั้งเสนอผูอำนวยการและสงสำเนาการปรับแผนการใชจายเงินใหกลุม

ตรวจสอบภายในตอไป จึงเสนอขอปรับปรุงแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 13 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

5.5 วิเคราะหสถานการณผลการเบิกจาย และกำหนดมาตรการ การเบิกจายงบประมาณ 

คณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจาย วิเคราะหขอมูลจากวาระที่ 4.2 หากพิจารณาเฉพาะเงิน

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

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

พบวามีงบประมาณคงเหลือเสำหรับการดำเนินงาน จำนวน 14,455.20 บาท จึงเสนอมาตรการเพื่อบริหาร

งบประมาณใหสามารถดำเนินงานไดตามแผนท่ีวางไวและบรรลุเปาหมายการเบิกจายดังนี้ 

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


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

(บัตรฟลีทการด) คาจางเหมาพนักงานขับรถ กำกับติดตาม ควบคุมงบประมาณใหเพียงพอเบิกจายลงคลัง 

(2) รายการหมวดคาใชจายจัดประชุม อบรม ฯ คาใชจายเดินทางไปราชการ  ใหบริหารจัดการดวย 

เงินทดรองราชการของหนวยงาน หากไมสามารถดำเนินการไดใหยืมเงินงบประมาณจากกรมอนามัยและ 

ดำเนินกิจกรรมใหมีผลเบิกจายบรรลุเปาหมายท่ีกรมอนามัยกำหนด ภายใตฐานงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึน 

(3) รายการหมวดคาวัสดุ ซ้ือจาง ใหเลื่อนกิจกรรมไปดำเนินการในไตรมาส 3 เปนตนไป 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  

 6.1 กิจกรรมยกระดับจิตใจ ดวยการฝกสมาธิ 

 นางจารุมน บุญสิงห ดำเนินกิจกรรมดวยการใหบุคลากรรับฟงบทเพลง “ตะกอนใจในแกวน้ำ”  

เพื่อใหทุกคนไดฝกฟงอยางมีสมาธิและจับและเด็นจากเนื้อหาของเพลง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงสิ่งท่ี

ไดรับจากเนื ้อหาจากการฟงในครั ้งนี ้ ซึ ่งมีนางสาวพัทธนันท วังเสนา นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย และ 

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย เปนผูแทนของแตละกลุมงาน ไดแสดงความคิดเห็นถึงสิ่งท่ีไดรับวา ใหรูจักทบทวน 

เตือนตนเอง ใหรูตื่น ใหรูเทาทันอารมณอยางมีสติ ทั้งนี้ ผอ.ศรป. ใหคำแนะนำเพิ่มเติมวาใหมองความคิดใน 

เชิงบวก ใหรู จักขอบคุณตัวเอง และผู อื ่นใหเปน อีกทั ้งขอใหบุคลากรในหนวยงานได appreciate ผู อ่ืน  

โดยนางสาวจิราภรณ สุ มติ๊บ ไดขอบคุณนายรังสรรค พันธจบสิงห เรื ่องการประดับตกแตงหองรวมถึง 

การชวยเหลือเพื่อนรวมงานตลอดมา สวนนายพศิน พิริยะหะพันธุ และนางสาวพัทธนันท วังเสนา ขอขอบคุณ

ทุกคนท่ีรวมแรงรวมใจกัน มีน้ำใจชวยเหลือกันดวยดีเสมอมา 

 มติที่ประชุม รับทราบ และผอ.ศรป.ขอใหกำหนดกิจกรรมยกระดับจิตใจชาว ศรป. บรรจุไวเปนวาระ

ประจำในการประชุมศรป. กอนเริ่มประชุมเปนประจำ  

 6.2 หลักเกณฑการเล่ือนระดับ 

 ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ มอบหมายนางจารุมน บุญสิงห ศึกษาหลักเกณฑ

สำหรับขาราชการที่มีคุณสมบัติผานเกณฑการเลื่อนระดับ เพื่อนำเสนอขอมูลในการประชุมศูนยความรวมมือ

ระหวางประเทศ ครั้งท่ี 4/2566  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา 14.00 น. 

 

ผูจดรายงานการประชุม : นางสาวสมประสงค ภาผล 

นักจัดการงานท่ัวไป 

ผูตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ทางาม 

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานอำนวยการ 

 



แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนองคกรคุณธรรม และองคกรสรางสุขท่ีมีคุณภาพ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ  

เชิงคุณภาพ 

1. ประกาศเจตนารมณขับเคลื่อนคุณธรรม และ

ตอตานทุจริตศูนยความรวมมือระหวางประเทศ "CIC

Together Against Corruption"

เพื่อใหสรางการรับรูแกบุคลากรใน

หนวยงานและนำนโยบาย / แนวทางไป

ปฏิบัติ และกำกับติดตามเพื่อปองกัน

ผลประโยชน 

ทับซอน หรือปองกันทุจริต 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม 

1 คร้ัง รอยละ 100

ของบุคลากร

ในหนวยงาน

รับทราบ

ประกาศ 

- ธ.ค. 65 

2. จัดทำประกาศนโยบายไมรับของขวัญและของ

กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบตัิหนาที่

(No Gift Policy) และสื่อสาร

เพื่อใหสรางการรับรูแกบุคลากรใน

หนวยงานและนำนโยบาย / แนวทางไป

ปฏิบัติ และกำกับติดตามเพื่อปองกัน

ผลประโยชน 

ทับซอน หรือปองกันทุจริต 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม 

1 ฉบับ รอยละ 100

ของบุคลากร

ในหนวยงาน

รับทราบ

ประกาศ 

- ธ.ค. 65 

3. จัดทำประกาศเจตนารมณรวมกันในการปองกัน

และแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน

การทำงานและสื่อสาร

เพื่อใหสรางการรับรูแกบุคลากรใน

หนวยงานและนำนโยบาย / แนวทางไป

ปฏิบัติ และกำกับติดตามเพื่อปองกัน

ผลประโยชน 

ทับซอน หรือปองกันทุจริต 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม 

1 ฉบับ รอยละ 100

ของบุคลากร

ในหนวยงาน

รับทราบ

ประกาศ 

- ธ.ค. 65 

เอกสารแนบ 12



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ  

เชิงคุณภาพ 

4. กำหนดเปาหมายจาก “ปญหาที่อยากแก” และ

“ความดีที่อยากทำ”

เพื่อใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการกำหนด

เปาหมาย 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม 

รอยละ 100

บุคลากรมีสวน

รวมในการ

กำหนดเปาหมาย 

- - ธ.ค. 65 

5. จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลือ่นองคกรคุณธรรม

และองคกรสรางสุขที่มีคุณภาพ ศูนยความรวมมือ

ระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เพื่อใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการกำหนด

กิจกรรมที่สอดคลองกับเปาหมายจาก 

“ปญหาที่อยากแก” และ “ความดีที่อยาก

ทำ” 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม 

มีแผนปฏิบัติการ 

1 ฉบับ 

- - ธ.ค. 65 

6. พัฒนา/อบรมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรของ

หนวยงาน

-กำหนดใหบุคลากรเขารับการพฒันา /อบรม

เสริมสรางความรู ตามมาตรฐานทางจริยธรรม จาก

หนวยงานภายนอก ออนไลน หรือหนวยงาน

ดำเนินการเอง

เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิ

บาลของบุคลากร ซึ่งเปนพื้นฐานสำคัญใน

การปฏิบัติงานและสามารถนำไปใชในการ

ปฏิบัติงานหรือบริหารบุคคลในองคกร 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม 

บุคลากรทุกระดับ

ไดรับการพัฒนา

หรืออบรมดาน

คุณธรรม

จริยธรรม อยาง

นอย  

1 คร้ัง 

- - ต.ค.65 – 

ก.ย. 66 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ  

เชิงคุณภาพ 

7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิารพัฒนาประสทิธิภาพ

การดำเนินงานสูองคกรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิ

บาล

1. เพื่อสรางบรรยากาศและสงเสริม

ความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากรทุกระดับ

ในองคกร

2. เพื่อสงเสริมระบบ

การทำงานที่เอ้ือตอ

การขับเคลื่อนองคกร

แหงความสุขที่มีคุณภาพ

คณะทำงาน

ขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม 

1 คร้ัง รอยละความ

ผูกพันของ

บุคลากร 

ตอองคกร 

ไมนอยกวา 

รอยละ 75 

(ตามแบบ

สำรวจของ

กรมอนามัย 

ประจำป 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2566) 

70,000 ธ.ค. 65 

8. กิจกรรมจิตอาสา หรือสงเสริมการปฏิบัติตาม

มาตรฐานจริยธรรม วัฒนธรรมองคกร ไดแก

(1) กิจกรรมที่แสดงออกถึงการยึดมั่น

ในสถาบนัหลักของประเทศ อันไดแก ชาต ิศาสนา 

พระมหากษัตริย และ 

การปกครองระบอบประชาธปิไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

(2) กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะ

เพื่อปลูกฝงทัศนคติ พฤติกรรมที่ดี ตาม

หลักมาตรฐานทางจริยธรรม 

ในการปฏิบัติงาน 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม 

จำนวนกิจกรรมจิต

อาสาหรือสงเสริม

การปฏิบัติตาม

มาตรฐาน

จริยธรรม 

วัฒนธรรมองคกร 

อยางนอย  

1 กิจกรรม 

รอยละ 90

ของบุคลากร

ในหนวยงาน

มีสวนรวม 

ในกิจกรรม 

ต.ค. 65 – 

ก.ย. 66 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ  

เชิงคุณภาพ 

ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะประโยชน 

(3) กิจกรรมจิตอาสาคัดแยกขยะพลาสติก

อลูมิเนียม สงตอใหกับหนวยงาน/โครงการ/มลูนิธิที่

เก่ียวของ เพื่อทำประโยชนใหแกสังคมตอไป  

(4) กิจกรรมจิตอาสาเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบ

สิ่งของเคร่ืองใชใหเด็กพิการ 

ทางสายตา  

9. กิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วันสำคัญ

ตางๆ เชน กิจกรรม

วันข้ึนปใหม วันสงกรานต วันคลายวนัเกิดของ

บุคลากร  และวนัศุกรแตงกายผาไทย เปนตน

เพื่อสรางบรรยากาศการมีสวนรวมในการ

สงเสริมความสัมพนัธที่ดีในองคกรระหวาง

บุคลากรทุกระดับและการสบืสาน

วัฒนธรรมแบบไทย 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม 

อยางนอย 1 

กิจกรรม 

รอยละ 80

ของบุคลากร

ในหนวยงาน

มีสวนรวม 

ในกิจกรรม 

ต.ค. 65 – 

ก.ย. 66 

10. กิจกรรมสถานที่ทำงานนาอยู

นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวติ

และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace

Happy for Life)

เพื่อสรางบรรยากาศ สงเสริมความสัมพันธ

ที่ดีในองคกรระหวางบุคลากรทุกระดับ 

สงเสริมระบบการทำงานที่เอ้ือตอการ

ขับเคลื่อนองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม 

อยางนอย 1 

กิจกรรม 

รอยละ 100

ของบุคลากร

ในหนวยงาน

มีสวนรวม 

ในกิจกรรม 

ต.ค. 65 – 

ก.ย. 66 

11. ประชุมหารือเพื่อศึกษา วิเคราะหขอกำหนด

จริยธรรมกรมอนามัย พ.ศ. 2566

เพื่อรวมกันทำความเขาใจขอกำหนด

จริยธรรมกรมอนามัย และนำมาปรับใชใน

บริบทการบริหารบุคคลของหนวยงานได 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม 

1 คร้ัง - - ต.ค. 65 – 

ก.ย. 66 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ  

เชิงคุณภาพ 

12. กำหนดหลักเกณฑ/แนวทางการนำมาตรฐานทาง

จริยธรรมของหนวยงานที่สอดคลองกับกรมอนามัยมา

ปรับใชในการบริหารงานบุคคล เพื่อประกอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เพื่อสงเสริมความกาวหนาในการปฏิบัติ

หนาที่แกบุคลากรที่ประพฤติ ปฏิบัติตน

ตามมาตฐานทางจริยธรรมและสนับสนนุ

ธำรงรักษาคนเกงและคนดีใหมีขวัญ

กำลังใจในการทำงาน 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม 

มีหลักเกณฑ/แนว

ทางการนำ

มาตรฐาน 

ทางจริยธรรมของ

หนวยงานอยาง

นอย 1 

หลักเกณฑ 

บุคลากร 

รอยละ 80 

มีสวนรวม 

ในการ

กำหนด

หลักเกณฑ 

- ต.ค. 65 – 

ก.ย. 66 

13. สื่อสารสรางความรูความเขาใจมาตรฐานทาง

จริยธรรมแกบุคลากร

เพื่อสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรใน

หนวยงานและสงเสริมการปฏิบตัิตนตาม

มาตรฐานจริยธรรม 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม 

1 คร้ัง บุคลากร 

รอยละ 80 

รับรูเร่ือง

มาตรฐาน

ทางจริยธรรม 

- ต.ค. 65 – 

ก.ย. 66 

14. กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรตนแบบทีท่ำ

ความดีเพื่อองคกรหรือสวนรวม

(1) การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย

(2) การคัดเลือกบุคลากรตนแบบดานการ

ปฏิบัติงานโดดเดน 

(3) การคัดเลือกบุคลากรตนแบบดานการทำความ

ดีในองคกร 

เพื่อสงเสริมบุคลากรตนแบบดานคุณธรรม 

จริยธรรมและเปนแบบอยางทีด่แีกองคกร/

สวนรวม 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม 

มีกิจกรรม 

ยกยองเชิดชู

เกียรติบุคลากร 

อยางนอย 

2 กิจกรรม 

- - ธ.ค. 65 – 

ก.ย 66 

15. ประชุมหารือเพื่อศึกษาหลักเกณฑการคัดเลือก

หนวยงานคุณธรรมและองคกรสรางสุขที่มีคุณภาพ

เพื่อรวมกันทำความเขาใจและกำหนด

แผนงานกิจกรรมที่สอดคลองหลักเกณฑ 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม 

มีการประชุม

หารือ 1 คร้ัง 

- - ธ.ค. 65 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ  

เชิงคุณภาพ 

16. กิจกรรมประกวดหนวยงานคุณธรรมและองคกร

สรางสุขที่มีคุณภาพและการประกวดชมรมจริยธรรม

เพื่อสงเสริมและสนบัสนุนหนวยงานใหมี

การพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมความ

ผูกพันตอองคกร 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม 

สงผลงานเขารวม

กิจกรรมระดับ

กรม  

1 ผลงาน 

หนวยงาน

ผานเกณฑ 

การพิจารณา

อยางนอย 60 

คะแนนข้ึนไป 

- ธ.ค. 65 – 

ก.ค 66 

17. จัดทำแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

และปองกันทจุริต ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เพื่อกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินงาน

ดานคุณธรรมจริยธรรม และองคกรแหง

ความสุขที่มีคุณภาพอยางมีสวนรวม 

ทั้งองคกร 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม 

1 ฉบับ บุคลากร 

รอยละ 80 

มีสวนรวม

จัดทำแผนฯ 

- ธ.ค. 65 - 

ก.ย. 66 

18. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดบทเรียนการ

ดำเนินงานชมรมจริยธรรมและองคกรคุณธรรม

ตนแบบ (กับชมรมจริยธรรมภายนอกหนวยงาน)

เพื่อสงเสริมการจัดตั้งชมรมจริยธรรมของ

ศรป. และผลักดนัเสริมพลังการดำเนินงาน

ชมรมจริยธรรมใหเกิดความตอเนื่อง ยั่งยืน

สามารถนำองคความรูไปพัฒนาชมรม

จริยธรรมของหนวยงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม 

1 คร้ัง บุคลากร 

รอยละ 80 

มีสวนรวม 

ในกิจกรรม 

- ธ.ค. 65 – 

ก.ย 66 

19.จัดทำเอกสาร /สื่อ องคความรูจากการดำเนินงาน

กิจกรรมตามแผนปฏิบัตติิการขับเคลื่อนองคกร

คุณธรรม และองคการสรางสุขทีมีคุณภาพ

เพื่อเสนอกรมใหทราบผลสำเร็จของการ

ดำเนินงาน 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม 

2 รูปแบบบ - - ธ.ค. 65 – 

ก.ย 66 

20. กิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรม

และความโปรงใส (ITA)

เพื่อพัฒนามาตรฐานการบริหารงานของ

หนวยงาน ใหมีความโปรงใสตามเกณฑการ

ประเมิน ITA  

คณะทำงาน

ขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม 

ผลการประเมิน

ตัวชี้วัดผานเกณฑ

การประเมิน 

ระดับ 3 ข้ึนไป 

- - พ.ย. 65 – 

ก.ค 66 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผลลัพธ 

เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ  

เชิงคุณภาพ 

21. กิจกรรมการประเมินความสุขของบุคลากรใน

หนวยงาน (Happinometer)  (ตามประแบบประเมิน

ของกระทรวง)

เพื่อประเมินความสุขของบุคลากร คณะทำงาน

ขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม 

14 คน - - ม.ค. - มี.ค. 

66 

22. กิจกรรมการประเมินความเสี่ยง

และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และ

ควบคุมภายในของหนวยงาน

บริหารและปองกัน 

ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางของ

สำนักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐ 

(สำนักงาน ป.ป.ท.) 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม 

มีมาตรการ/

แนวทางปองกัน 

การทุจริต  

1 เร่ือง 

รอยละ 

ความสำเร็จการ

ดำเนินงาน

ตามแผนฯ

รอยละ 80 

- ธ.ค. 65 – 

ก.ย 66 

23.รายงานความกาวหนาการดำเนินงานในการ

ประชุมประจำเดือน ศรป.

เพื่อกำกับติดตามการดำเนนิงานขับเคลื่อน

องคกรคุณธรรมและองคกรสรางสุขที่มี

คุณภาพ 

คณะทำงาน

ขับเคลื่อนชมรม

จริยธรรม 

รายงานในการ

ประชุมจำนวน 9 

คร้ัง 

- - ม.ค.-ก.ย.66 



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

กุมภาพันธ์ 2566 

เอกสารแนบ 28



2 
 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1. ความเป็นมา 

สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 

ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการ

ดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

เป็นเครื่องมือลดคดีการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. จึงได้นำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมา

ใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันองค์กรในระดับหนึ่งว่า การดำเนินงานขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือ

ในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาก็น้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความ

เสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ 

เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้า นอกจากนี้กรมอนามัยได้ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การป้องกันทุจริต ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลไกและวางระบบกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันความเสี่ยง

การทุจริตตามแนวทาง สำนักงาน ป.ป.ท. 

ดังนั้น ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (ศรป.) จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง     

การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยใช้กรอบแนวทางการประเมินความเสี ่ยงการทุจริต 

(Corruption Risk Assessment) ของสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อให้หน่วยงานได้พัฒนากลไก วางระบบ กำหนด

มาตรการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกรอบการประเมินความ

เสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. 3 ด้าน ประกอบด้วย 

 ด้านที่ 1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านอนุมัติ อนุญาต ในกรณี 

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐ  

 ด้านที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่  อํานาจหนาที่

(Authority)คือ อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง โดยกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่มีการ

ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ 

 ด้านที่ 3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

• เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมิน ของทุกประเภทงบประมาณ

ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุนหรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจาก

หน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอกงบประมาณ และโครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 
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 - ไม่รวมโครงการที่หน่วยรับงบประมาณ"ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ 

 รายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ ๕00 ล้านบาทขึ้นไปที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะส่วนราชการ

 ระดับกรม/เทียบเท่าและรัฐวิสาหกิจ 

2. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศมีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในบริหารจดัการความเส่ียง

ของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

3.1 พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กระบวนงานโดยใช้กรอบการประเมินความเสี่ยงของ 

สำนักงาน ป.ป.ท. และพิจารณาจากภารกิจของ ศรป. 

  3.1.1 ศรป. มีโครงการที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 6 โครงการ แบ่งเป็น 

2 ประเภท คือ โครงการสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของหน่วยงาน  และโครงการที่ดำเนินงาน

ตอบสนองภารกิจหลักของหน่วยงาน 

โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณ (บาท) 

• โครงการสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของหน่วยงาน   

1. โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน          305,000 

• โครงการท่ีดำเนินงานตอบสนองภารกิจหลักของหน่วยงาน 

2. โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสูส่ากล 236,700 

3. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

ของกรมอนามัย 
 40,000 

4. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้

กรอบความรว่มมือต่างๆ 
 43,830 

5. โครงการประชุมปฏิบตัิการความร่วมมือไทย-ลาวด้านส่งเสริม

สุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม 
168,000 

6. โครงการพัฒนาองคก์รและเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน  90,970 

รวมทั้งส้ิน          884,500 

ตารางที่ 1 โครงการของ ศรป. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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  3.1.2 พิจารณาความสอดคล้องภารกิจหน่วยงาน ตามคำสั ่งกรมอนามัย ที ่ 906/2559  

ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 ศรป. ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในสังกัดกรมอนามัย โดยมีหน้าที่และ

บทบาท ดังนี้  

   1) จัดทำนโยบาย แผนความร่วมมอื และงบประมาณดา้นต่างประเทศ พร้อมบูรณาการ 

และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

   2) วิเคราะห์ติดตามสถานการณ์การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรม

อนามัย องค์กรระหว่างประเทศ และต่างประเทศเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ท่าที แนวทางการดำเนินงาน 

และรูปแบบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

   3) จัดทำข้อมูลสารสนเทศการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และให้บริการ

ทางด้านข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานภายในกรม กระทรวง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

   4) จัดเตรียมประเด็นเนื้อหาวิชาการและเสนอประเด็นด้านส่งเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับการประชุมนานาชาติ 

   5) ดำเนินงานเรื่องการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนานำเสนอผลงานการ

เป็นวิทยากร ณ ต่างประเทศของข้าราชการกรมอนามัย 

   6) ประสานภารกิจการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เกิดความร่วมมือ

และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ 

   7) สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัดประชุม/ประชุมนานาชาติด้านส่งเสริม

สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

   8) ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่

ได้รับมอบหมาย 

  3.1.3 เมื ่อพิจารณาจากโครงการของ ศรป. และกรอบการประเมินความเสี่ยง พบว่า 

ศรป. ไม่มีภารกิจ หรือแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ 

สำนักงาน ป.ป.ท.ทั้ง 3 ด้านข้างต้น 

  3.1.4 เพื่อให้สามารถดำเนินการประเมินความเสี่ยงและสามารถกำหนดกรอบในการประเมิน

ที่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานได้ ศรป. จึงพิจารณาปรับใช้กรอบการประเมินของสำนักงาน ป.ป.ท. 

“ด้านที่ 3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ท ี ่ ต ้ องจ ัดซ ื ้ อจ ั ดจ ้ า งท ี ่ ม ี ว ง เ ง ิ นงบประมาณส ู งส ุดของหน ่ วยงาน ”  ปร ับ เป ็น  “ด ้ านท ี ่  3  

ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
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ที่ดำเนินการตอบสนองภารกิจหลักตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน และมีวงเงินงบประมาณสูงสุด 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 โครงการ”  

  3.1.5 ผลการพิจารณา จากตารางที่ 1 โครงการที่ดำเนินงานตอบสนองภารกิจหลักตาม

หน้าที่อำนาจของ ศรป. มีจำนวน 5 โครงการ และพบว่า มีโครงการที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คือ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุ ่งสู ่สากล  วงเงิน

งบประมาณจำนวน 236,700 บาท ศรป. จึงได้นำโครงการดังกล่าวมาดำเนินการประเมินความเสี่ยงการ

ทุจริตและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามกรอบแนวทางของ สำนักงาน ป.ป.ท.  

  3.1.6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล มีลักษณะกิจกรรมเป็นการ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื ่อพัฒนาขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศ  และเป็นขั ้นตอนหนึ ่งใน

กระบวนงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดของศรป. ตัวชี้วัดที่ 4.20 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของ

บุคลากรกรมอนามัยให้สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศเพื่อรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทย   

จึงนำขั้นตอนนี้มาเพื่อวิเคราะห์และดำเนินการเรื ่องบริหารความเสี่ยงการทุจริต ดูรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่ภาคผนวก 

 3.2 กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัยคือ ด้านโอกาส (Likelihood) 

และด้านผลกระทบ (Impact) ตารางที่ 2 และ 3 ดังนี้ 

• โอกาสที่จะเกดิ (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึง่ 

ในรูปของความถี ่หรือความน่าจะเปน็ที่จะเกิดเหตุการณน์ั้นๆ 

• ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดย

สามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบทีไ่ม่ใช่การเงิน 

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood) 

ความถี่ของโอกาสที่จะเกิด 

ระดับ

คะแนน โอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง 

เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป) 5 สูงมาก 

เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10 ) 4 สูง 

เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5 ) 3 ปานกลาง 

เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่ารอ้ยละ 3 ) 2 น้อย 

เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย ) 1 น้อยมาก 
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ตารางที่ 2 แสดงเกณฑ์การประเมินระดบัโอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood) 

เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบ (Impact) 

ผลกระทบ/ ความเสียหาย ระดับคะแนน ผลกระทบ 

ความเสียหายต้ังแต่ 20,001 หรือมากกว่า 5 สูงมาก 

ความเสียหายต้ังแต่ 15,001 -20,000 บาท 4 สูง 

ความเสียหายต้ังแต่ 10,001 -15,000 บาท 3 ปานกลาง 

ความเสียหายต้ังแต่ 5,001 -10,000 บาท 2 น้อย 

ความเสียหายต้ังแต่ 5,000 หรือน้อยกว่า 1 น้อยมาก 

ตารางที่ 3 แสดงเกณฑ์การประเมินระดบัผลกระทบ (Impact) 

3.3 เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) 

Risk Score 

โอกาส 
ผลกระทบ 

1 2 3 4 5 

5 สูง สูง สูงมาก สูงมาก สูงมาก 

4 ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 

3 ต่ำ ปานกลาง สูง สูง สูงมาก 

2 ต่ำ ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก 

1 ต่ำ ต่ำ ปานกลาง สูง สูง 

ตารางที่ 4 แสดงเกณฑ์การวัดระดับความรนุแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) 

ระดับความรนุแรงของความเสี่ยงการทุจริต 

• สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดบัตำ่ 

• สีเหลือง หมายถึง ความเสีย่งระดบัปานกลาง 

• สีส้ม หมายถงึ ความเสี่ยงระดับสูง 

• สีแดง หมายถึง ความเส่ียงระดับสงูมาก 
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3.4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 จากการดำเนินงานข้างต้น ศรป. ได้คัดเลือกแนวทางด้านที่ 3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของ

การใช้จ่ายงบประมาณฯ และคัดเลือกกระบวนการขั้นตอนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีด

สมรรถนะด้านต่างประเทศ ของโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล เป็นการจัด

ประชุมรูปแบบประชุมเชิงปฏิบัติการ และเชิญวิทยากรจากภายนอกให้ความรู้ฯ  

             ดังนั้น เพื่อให้สามารถดำเนินการประเมินความเสี่ยงได้ชัดเจนมากขึ้น ศรป. จึงพิจารณานำหลัก

ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2 ด้าน ได้แก่ 1.) หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/ 

Value for money) 2.) หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) ซึ่งสอดคล้องกับเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ  

มาเป็นกรอบแนวทางในการพิจารณาระบุและประเมินความเสี ่ยงของขั ้นตอนจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศ  

  ทั้งนี้ กรมบัญชีกลาง กำหนดนิยามการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ 

ความเสี่ยงเกี ่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี ่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง  

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ

การเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น 

 

ลำดับ

ที ่
ขั้นตอนการดำเนินงาน ประเด็นความเสี่ยงทุจริต 

Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact Risk score 

1 ขั้นตอน : จัดประชุม 

เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีด

สมรรถนะด้านต่างประเทศ 

ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยดังนี้  

1. ยกร่างโครงการและ

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

2. เสนอร่างโครงการให้

หัวหน้ากลุ่มงานพิจารณา 

3. ทำหนังสือเชิญวิทยากร 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

4.การเงินดำเนินการยืมเงิน 

• ด้านการเงิน 

1. การจัดโครงการของ

หน่วยงานที่แอบแฝงหรือเกิน

ความจำเป็น ทำให้การใช้จ่าย

งบประมาณไม่คุ้มค่า ไม่โปร่งใส 

 

2. มีการใช้ดุลยพินิจในการ

เบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคลากร

ภายนอก ที่สูงโดยมี

ผลประโยชน์แอบแฝง 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 
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ลำดับ

ที ่
ขั้นตอนการดำเนินงาน ประเด็นความเสี่ยงทุจริต 

Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact Risk score 

5. ประชุมคณะทำงานเพื่อ

เตรียมการจัดการประชุมและ

มอบหมายผู้รับผิดชอบ (BAR) 

6. จัดเตรียมเอกสาร 

7. ดำเนินการจัดประชุมฯ 

8. การเงินรวบรวมหลักฐาน

เอกสารการจ่ายเงิน 

9.ประชุมทบทวนสรุปบทเรียน 

(AAR) 

10. สรุปผลการจัดโครงการฯ

และทำรูปเล่ม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 5 การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความ

 รุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 

 จากผลการประเมินในตารางที่ 5 การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood) และ

การประเมินระดับผลกระทบ (Impact) พบว่า ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk 

Score) เท่ากับ 2 อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ อย่างไรก็ตาม ศรป. พิจารณาเห็นว่า การดําเนินงานหรือ

การปฏิบัติหน้าที่ อาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจการกอใหเกิดการขัดกันระหว่าง

ผลประโยชน์สวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหน่วยงานในอนาคต เหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดมาก่อน แต่เป็น

การพยากรณ์ในอนาคตล่วงหน้าว่าหากมีโอกาสเกิดในขั้นตอนนี้  (Scenario) ดังนั ้น เพื ่อเป็นการ

ป้องกันและบริหารความเสี่ยงที่อาจขึ้นในอนาคต ศรป. จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน  

และการควบคุมภายในที่กำหนดขึ้นโดยกำหนดให้ผุ้รับผิดชอบจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อเป็นการกำกับควบคุม

การทำงาน ดังตารางที่ 6 
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 3.5 การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ชื่อโครงการ  : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล  

กระบวนงาน : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศ 

ลำดับ

ที ่

ขั้นตอนการดำเนินงาน/ 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการควบคุมภายใน 

ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต 

1 ขั้นตอน 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีด

สมรรถนะด้านต่างประเทศ 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน 

1. การจัดโครงการของหน่วยงานท่ีแอบแฝงหรือ

เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่

คุ้มค่า ไม่โปร่งใส 

2. มีการใช้ดุลยพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากร

บุคลากรภายนอก ที่สูงโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง  

 

 

 

 

1. มีการกำหนดเนื้องานขอบเขตเป็นไปตาม 

วัตถุประสงค์ กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนและใช้จ่าย

งบประมาณตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 

2. มีการกำหนดการเบิกจ่ายค่าวิทยากรภายนอก

ตามระเบียบข้อบังคับและตรวจสอบได้ 

3. มีการจัดทำ SOP ของการดำเนินงานที่ชัดเจน

เพื่อให้มีการควบคุมภายในกระบวนการทำงาน 

 

ตารางที่ 6 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

…………………………………. 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อหน่วยงาน 
ศูนย์ความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศ 

คู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนตัวช้ีวัด 

ชื่อตัวชี้วัด 4.20 
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัย           

ให้สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศเพ่ือรองรับการดำเนินงาน 
สุขภาพโลกของไทย 

 
1. วัตถุประสงค์ (Objectives)  
 เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้ และเรียนรู้ขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่ 
เพื ่อยกระดับความสำเร ็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถดำเนินงาน             
ด้านต่างประเทศเพ่ือรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทยได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง เพ่ือช่วยให้การปฏิบัติงาน 
มีความถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา โดยสามารถใช้ได้เป็นประจำทุกครั้งที่ดำเนินการปฏิบัติงานขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดนี้ 

2. ขอบเขต (Scope) 
 ครอบคลุมแนวทางการปฏิบัติสำหรับการยกระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร          
กรมอนามัยให้สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศเพ่ือรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทยได้อย่างต่อเนื่อง 
ตั้งแต่วิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดและความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ จัดทำแผนการขับเคลื่อน
ตัวชี้วัด สร้างแบบการประเมินสมรรถนะ (Global Health Competency) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศ วิเคราะห์ผลการประเมินสมรรถนะ และสรุปบทเรียนพร้อมข้อเสนอแนะ         
เพื ่อการพัฒนาสมรรถนะด้านต่างประเทศของบุคลากรกรมอนามัย ทั ้งนี ้ ต้องมีรายงานการติดตามการ
ดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน  

3. คำจำกัดความ (Definition)  
ขีดสมรรถนะ หมายถึง กลุ่มของทักษะความรู้ความสามารถ รวมทั้งพฤติกรรม คุณลักษณะ  และ

ทัศนคติที่บุคลากรจำเป็นต้องมีเพ่ือปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

เพ่ือบรรลุผลสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร  

สุขภาพโลก หมายถึง ปัญหา หรือข้อกังวลด้านสุขภาพ ที่ข้ามพรมแดน หรือผลจากสถานการณ์ท่ี

เกิดข้ึนข้ามพรมแดน และเกินขอบเขตและความสามารถของรัฐใดรัฐหนึ่งที่จะดำเนินการได้สำเร็จ ต้องการ

กลไกที่มีส่วนร่วมจากทุกส่วนในระดับภูมิภาค หรือระดับโลก เพ่ือจัดการปัญหาสุขภาพ และปัจจัยกำหนด

ปัญหาเหล่านั้น 

ขีดสมรรถนะในการดำเนินงานด้านสุขภาพโลก (Core Global Health Competency) หมายถึง การ

พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งพฤติกรรม คุณลักษณะ และทัศนคติที่ของบุคลากรกรมอนามัย 4 ด้าน 

ดังนี้  



• มีความรู้ด้านสุขภาพโลก คือ มคีวามรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ข้อกังวลด้านสุขภาพที่ข้ามพรมแดน หรือผลจาก
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นข้ามพรมแดน และเกินขอบเขตและความสามารถของรัฐใดรัฐหนึ่งที่จะ
ดำเนินการได้สำเร็จ 

• มีทักษะในการดำเนินงานด้านสุขภาพโลกที่จำเป็น ได้แก่ การพัฒนานโยบาย การวิเคราะห์ การ
บริหารจัดการ 

• มีทักษะทางสังคม (Soft Skill) คือ ทักษะการเจรจาต่อรอง ทักษะการสื่อสาร ทักษะในการโน้มน้าว 
ทักษะการให้ความร่วมมือและตระหนักทางด้านการเมือง  

• มีทักษะด้านความรู้ (Hard Skill) ได้แก่ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ (Computer 
skills) ทักษะการบริหารจัดการ (Management skills) ทกัษะทางภาษา (Language skills) และ
ทักษะการเขียน (Writing skills) ซึ่งทักษะการเขียน เป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญในการประกอบ
วิชาชีพเพ่ือใช้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่นั้น ๆ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานด้านสุขภาพโลกได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

แบบประเมินทักษะ หมายถึง การประเมิน ทักษะทางสังคมและทักษะด้านความรู้ของบุคลากรกรม

อนามัย เพ่ือปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยใช้เครื่องมือ Knowledge, Skill และ 

Attitude Identification (KSA) คือ สิ่งที่ผู้เรียนควรมีหลังจากได้เรียนจบแล้ว เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่

กำหนดไว้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ มีความรู้ (Knowledge) มีทักษะ (Skills) และมีคุณลักษณะภายใน 

(Attributes) 

 บุคลากรกรมอนามัย หมายถึง บุคลากรกรมอนามัย ที่มีการพัฒนาขีดสมรรถนะซึ่งได้รับ 
การพัฒนาโดยการเข้าร่วมโครงการ/อบรม ฯ 

4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 
1. นางสาวมนสินี  น้ำจันทร์ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ โทร 02-590 4034  

E-Mail.: monsinee.n@anamai.mail.go.th 
2. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ โทร 02-590 4619  

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



5. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure) 
ลำดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1 วิเคราะห์สถานการณ์ของ
ตัวชี้วัด  

วิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด จากข้อมูล 
สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ เช่น สรุปผล
รายงานจากการประชุม อบรม และข้อเสนอแนะ 
และผลสำรวจความต้องการในการเข้าร่วมโครงการฯ 
ย้อนหลัง 2- 3 ปี 

1 สัปดาห์ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 1. รายงานสร ุปผลการจ ั ด ก าร
ทดสอบภาษาอ ั งกฤษสำหรับ
บุคลากรกรมอนามัย (ส่วนกลาง) 
(Link) 

2. รายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิง
ปฏ ิบ ัต ิการเพ่ือการพัฒนาขีด
สมรรถนะด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 
1 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 
2564 ณ โรงแรม พาโค่ เขาใหญ่ 
บาย เดอะโบน ันซ ่ า  จ ั งหวั ด
นครราชสีมา (Link)  

3. รายงานสรุปผลการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาขีด
สมรรถนะด้านต่างประเทศ ครั้งที่ 
2 ระหว่างวันที่ 25-28 มกราคม 
2565 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น 
พลัสแวนด้า แกรนด์ จังหวัด
นนทบุรี (Link)  

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_20/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%20Eng%202565%20Complete.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/1.39%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94Eng1-2564.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_39/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%20Eng%202%202564.pdf


ลำดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2 กำหนดมาตรการและ

ประเด็นความรู้ที่ให้แก่
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เพื่อการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตัวชี้วัด 

1. จัดทำแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ 
PIRAB 

2. มีเอกสารประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ/ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

3. จัดทำแผน/ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด 

1 สัปดาห์ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 1. Video: DNA กรมอนามัย A2IM 
official 2560 อธิบายเกี่ยวกับ 
PIRAB และ A2IM (Link) 

2. เอกสารทักษะภาษาอังกฤษ 
(Link) 

3 สร้างแบบประเมินทักษะ 
(ความรู้และสังคม) 

สร้างแบบประเมินทักษะ (ความรู้และสังคม) 
1. วัดทักษะการเขียน 
2. วัดความรู้ด้านพิธีการทูตและการรับรองแขก

ต่างประเทศ 

1 สัปดาห์ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด และ
วิทยากร 

1. เอกสารทักษะภาษาอังกฤษ 
(Link) 

2. เอกสารการฝึกอบรมทีมต้อนรับ
ต่างประเทศ กรมอนามัย (Link) 

4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะ
ด้านต่างประเทศ  

จัดประชุมฯ 2 ครั้ง และมีจำนวนผู้ได้รับการพัฒนา
ขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศของบุคลากรกรม
อนามัยไม่น้อยกว่า 60 คน 
ในขั้นตอนนี้จะเริ่มตั้งแต่การเตรียมการจัดประชุม
จนถึงการจัดทำรายงานสรุปผลการจัดประชุม 
1. ประสานเพื่อกำหนดวันและเวลาในการจัด

ประชุมโครงการและประสานวิทยากรในเบื้องต้น 
2. หาสถานที่จัดประชุมโครงการ 
3. ร่างกำหนดการจัดประชุมโครงการ 

2 เดือน 
(พฤศจิกายน 

และ
พฤษภาคม) 

คณะทำงาน 
 

 
 
 
1. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

 
2. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
3. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

1. ตัวอย่างการเขียนกำหนดการ, 
การขออนุมัติจัดประชุม,  
หนังสือเชิญประธาน,  
หนังสือเชิญวิทยากร,  
หนังสือเชิญผู้เข้าประชุม,  
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน,  
หนังสือขอใช้ลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อธิบดีกรมอนามัย
ประกอบใบประกาศนียบัตร,  
การขออนุมัติไปราชการ  

https://www.youtube.com/watch?v=wZVqYWQbHZA
https://drive.google.com/drive/folders/1QUyinmO4dW9yfCpjN8ducqaEPmdcVxsN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hEQ3twlsmXfjPu1dnml-zAp7hOSLFA0d
https://cic.anamai.moph.go.th/th/training-cic


ลำดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
4. ทำหนังสือขออนุมัติจัด พร้อมหนังสือเชิญ

วิทยากร 
5. ทำหนังสือเชิญประธาน และติดต่อเลขาเพ่ือลง

นัดหมาย 
6. ทำหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมแบบตอบ

รบัเข้าร่วมประชุม 
7. ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการประชุม 
8. ทำหนังสือขอใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อธิบดี

กรมอนามัยประกอบใบประกาศนียบัตร 
9. ทำหนังสือขออนุมัติไปราชการ 
10. เตรียมเอกสารต่างๆ  

- คำกล่าวรายงาน 
- คำกล่าวเปิดการประชุม 
- เอกสารประกอบการประชุม/PPT/QR 

Code 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

11. จัดประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีกำหนด 
และดำเนินการตามกำหนดการ 

12. รวบรวมเอกสารต่างๆ 
- หนังสือตอบรับจากวิทยากร 

4. อธิบดีกรมอนามัย 
อนุมัติ และลงนาม 

5. ผอ. ศรป. ลงนาม 
 

6. ผอ. ศรป. ลงนาม 
 
7. ผอ. ศรป. ลงนาม 
8. อธิบดีกรมอนามัย 

ลงนาม 
9. ผอ. ศรป. ลงนาม 
10. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
11. คณะทำงานและ

วิทยากร 
12. เจ้าพนักงานการเงิน

และบัญชีปฏิบัติงาน

และรูปแบบใบประกาศนียบัตร 
(Link) 

2. Flow Chart ขั้นตอนการจัด
โครงการ (Link)  

3. To do list การจัดประชุม 
สัมมนา ฝึกอบรม (Link) 

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


ลำดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- หนังสือขออนุมัติไปราชการของผู้เข้าร่วม 
- เอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน 

13. จัดทำรายงานสรุปผลการจัดประชุม  
14. ตรวจรายงานสรุปผลการจัดประชุม 
15. ทำหนังสือส่งรายงานสรุปผลการจัดประชุม ให้

อธิบดี 
ทั้งนี้ ให้ดู Flow Chart ขั้นตอนการจัดโครงการ 
(Link) และ To do list การจัดประชุม สัมมนา 
ฝึกอบรม (Link) ประกอบด้วย 

และนักจัดการงาน
ทั่วไป 

13. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
14. หัวหน้ากลุ่มงาน 
15. ผอ. ศรป. ลงนาม 

ถึงอธิบดี 

5 รวบรวมผลประเมินทักษะ 
(ความรู้และสังคม) 
Pre-test และ Post-test 

แบบประเมินทักษะ (ความรู้และสังคม) 
- วัดทักษะการเขียน 
- วัดความรู้ด้านพิธีการทูตและการรับรองแขก

ต่างประเทศ 

1 สัปดาห์ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

1. แบบวัดทักษะการเขียน 
2. แบบวัดความรู้ด้านพิธีการทูตและ

การรับรองแขกต่างประเทศ 

6 ทบทวนบทวิเคราะห์
สถานการณ์ของตัวชี้วัด 

ทบทวนบทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด จาก
ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ เช่น สรุปผล
รายงานจากการประชุม อบรม และข้อเสนอแนะ ใน
รอบ 5 เดือนแรก 

1 สัปดาห์ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

บทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด 
ในรอบ 5 เดือนแรก 

7 ทบทวนมาตรการและ
ประเด็นความรู้ที่ให้แก่
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วน

1. ทบทวนผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ 
PIRAB 

1 สัปดาห์ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

มาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ

https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart/download?id=71644&mid=35319&mkey=m_document&lang=th&did=23334
https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart/download?id=71643&mid=35319&mkey=m_document&lang=th&did=23334


ลำดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
เสีย เพื่อการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตัวชี้วัด 

2. ทบทวนเอกสารประเด็นความรู้ที่ให้แก่
ผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. ทบทวนแผน/ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด 

การขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 
ในรอบ 5 เดือนแรก 

8 วิเคราะห์ระดับความสำเร็จ
ในการพัฒนาขีดสมรรถนะ
ของบุคลากรกรมอนามัยให้
สามารถดำเนินงานด้าน
ต่างประเทศเพ่ือรองรับการ
ดำเนินงานสุขภาพโลกของ
ไทยได้อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ โดย
มีค่าคะแนนของแบบประเมินสมรรถนะ (Global 
Health Competency Score) เพ่ิมข้ึน 
 
สูตรในการคำนวณ มีดังนี้ 

 

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะ =  
คะแนนประเมินสมรรถนะ Post-test (ของแต่ละคน) –  

คะแนนประเมินสมรรถนะ Pre-test (ของแต่ละคน) 
 

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาสมรรถนะ =  
(จำนวนคนท่ีได้คะแนนประเมินสมรรถนะเพิ่มขึ้น / จำนวน

คนทั้งหมด) X 100 

2 สัปดาห์ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

ผลประเมินสมรรถนะ (Global 
Health Competency Score)  
Pre-test และ Post-test 

9 สรุปบทเรียน  สรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
สมรรถนะด้านต่างประเทศของบุคลากรกรมอนามัย 

2 สัปดาห์ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 

เอกสารทั้งหมดที่นำมาใช้ประกอบ
ตัวชี้วัดนี ้



Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 4.20  
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยให้สามารถดำเนินงาน 

ด้านต่างประเทศเพื่อรองรับการดำเนินงาน สุขภาพโลกของไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะด้านต่างประเทศ 

5. รวบรวมผลประเมินทักษะ (ความรู้และสังคม)  

Pre-test และ Post-test 
6. ทบทวน 

2. กำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เพ่ือการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 

3. สร้างแบบประเมินทักษะ 

(ความรู้และสังคม) 

9. สรุปบทเรียน 

สิ้นสุด 

 
8. วิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของ

บุคลากรกรมอนามัยให้สามารถดำเนินงานด้านต่างประเทศ          

เพ่ือรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลกของไทยได้อย่างต่อเนื่อง 

เริ่มต้น 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด 

7. ทบทวน 



สัญลักษณ์ที่ใช้ 

 จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ 

 แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน 

 จุดเชื่อมต่อระหว่างข้ันตอน 

6. ภาคผนวก 
1. Flow Chart ขั้นตอนการจัดโครงการ (Link)  
2. To do list การจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม (Link) 
3. Video: DNA กรมอนามัย A2IM official 2560 อธิบายเกี่ยวกับ PIRAB และ A2IM (Link) 
4. ตัวอย่างการเขียนกำหนดการ, การขออนุมัติจัดประชุม, หนังสือเชิญประธาน, หนังสือเชิญวิทยากร, 

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

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

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

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

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

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

 

จัดทำโดย 

นางสาวมนสินี น้ำจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย. 2565 

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