
 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 กิจกรรม   พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากร ศูนย์ปฏิบัติการ             
 ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

ตราขึ้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและให้บริการแก่ประชาชน  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการบริหารราชการและการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์  
ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น 
และประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ 

 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ตลอดจนเพ่ือให้มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจนสำหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน และสามารถนำไปปฏิบัติและติดตามผลได้ 
อย่างเป็นรูปธรรม อีกท้ังเพ่ือสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจและศรัทธา ให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ 
ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ประกอบด้วยนโยบายสำคัญ 4 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ด้านองค์การ  
และ 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงเจตนารมณข์องนโยบาย ฯ 
ดังกล่าว จึงจัดทำโครงการเพ่ือตอบสนองความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลตามนโยบาย
ด้านผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีทักษะ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีข้ึน และสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข    
ได้รับพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
 

3.2 เพื่อส่งเสริม ... 

รอบ 12 เดือน 
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    3.2 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข     
นำทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

4. ผลการดำเนินงาน จากการทำแบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พบว่า  
ความตอ้งการในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 อันดับ ดังตาราง 

 
ตาราง รอ้ยละความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร 
 ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

อันดับ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
1 เทคนิคการใช้สูตรโปรแกรม Microsoft Excel 14 77.78 
2 เทคนิคการใช้โปรแกรม PowerPoint 12 66.67 
3 เทคนิคการใช้โปรแกรม Canva 11 61.11 

รวม 18  
 

จากตาราง พบว่า บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีความต้องการ
ในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อันดับ 1 คือ เทคนิคการใช้สูตรโปรแกรม Microsoft Excel 
(ร้อยละ 77.78) รองลงมาคือ เทคนิคการใช้โปรแกรม PowerPoint (ร้อยละ 66.67) และเทคนิคการใช้โปรแกรม 
Canva (ร้อยละ 61.11) ตามลำดับ 

ดังนั้น ในไตรมาสที่ 3 จะดำเนินการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามความต้องการที่ได้ทำการสำรวจตามแผนพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อไป 
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รายงานผลการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม 
Microsoft Excel ของศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  กลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามโครงการนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 8 อาคาร 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข มีผู้เข้าร่วมการอบรม คือ บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จำนวน
ทั้งสิ้น 13 คน โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 อบรมตั้งแต่เวลา 09.30-11.30 น.  
มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 7 คน กลุ่มที่ 2 อบรมตั้งแต่เวลา 13.30-15.30 น. มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 6 คน  
และมีนางสาวแอน  อนันตรสุชาติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เป็นผู้สอนการใช้โปรแกรม  
Microsoft Excel ผลการอบรมปรากฏดังนี้  
  1. ผลการทดสอบทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้งาน
โปรแกรม Microsoft Excel ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
  ผู้สอนได้จัดทำแบบทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจของบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน  
โดยมขี้อคำถาม ดังนี้ 
 1.1 จงสร้างตารางสูตรคูณ โดยใช้ฟังก์ชั่น (5 คะแนน) 
 1.2 จงสร้างกราฟแสดงผลร้อยละของแต่ละหน่วยงาน (5 คะแนน) 
 1.3 จงหา Grade พร้อมจัดอันดับคะแนน และตอบคำถามข้อ 1.3.1-1.3.5 โดยใช้ฟังก์ชั่น If 
และ Pivot (5 คะแนน) 
 1.4 จงนำ Grade จากข้อมูลข้อ 1.3 โดยใช้ฟังก์ชั่น Vlookup และจัดอันดับคะแนน (Rank) 
(5 คะแนน) 

ผลการทดสอบเป็นดังนี้  

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง คะแนน 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 นางสาวพรนิดา  นาคทบัทิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 6 15 
2 นายวินัย  คณาศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 6 15 
3 นางสาวชนกพร  แสนสุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 7 16 
4 นายพศวีร์  วัชรบุตร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 8 18 
5 นางนภเกตต์  ขันศิลา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 7 16 
6 นางสาวเขมรินทร์  อภิสุทธิพงษากุล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 7 16 
7 นางสาวกาญจนธัช  ศรพรหม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 7 16 
8 นางสาวน้ำฝน  พยัคคานนท์ นักทรัพยากรบุคคล 6 15 
9 นางสาวทิพยวรรณ  ภูสิงห์ทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 8 18 

10 นางสาววิภาวีณี  มูลป้อม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 15 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง คะแนน 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

11 นางสาวชยาภรณ์  โกสัยพัฒ นักวิชาการพัสดุ 6 15 
12 นายธนพล  วิริยะบัณฑิตกุล จ้างเหมาบริการงานธุรการ 6 15 
13 นางสาวกฤติยานี  หวาจ้อย จ้างเหมาบริการงานธุรการ 6 15 

 2. ความพึงพอใจก่อนและหลังเข้ารับการอบรม 
  กลุ่มบริหารทั่วไป ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ก่อนและหลังการอบรม ผลการสำรวจปรากฏดังนี้ 

ตารางท่ี 2.1 ร้อยละความพึงพอใจก่อนเข้ารับการอบรม ฯ 

ลำดับ ประเด็นความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 
1) ความพึงพอใจด้านการจัดอบรม 
1.1 ความรู้ที่ได้รับก่อนการเข้ารับการอบรม 47.69 
1.2 เนื้อหาสาระที่ได้รับตรงกับความต้องการและความสนใจของท่าน 80.00 
1.3 เนื้อหาของการอบรมเหมาะสมกับสถานการณ์การทํางานในปัจจุบัน 80.00 
1.4 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม 78.46 
1.5 ความรู้ที่ได้รับสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ 78.46 
1.6 ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ / สื่อ และเครื่องมือ 75.38 

2) ความพึงพอใจด้านวิทยากร 
2.1 การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร  87.69 
2.2 การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น การซักถาม การตอบคำถาม 87.69 
2.3 ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมและเข้าใจง่าย 84.61 

 
 จากตารางที่ 2.1 ความพึงพอใจก่อนเข้ารับการอบรมของบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข สามารถสรุปไดด้ังนี้ 
 2.1.1 ความพึงพอใจด้านการจัดอบรม  
 ประเด็นความคิดเห็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านการจัด 
การอบรมสูงสุด คือ เนื้อหาสาระที่ได้รับตรงกับความต้องการและความสนใจของท่าน และเนื้อหาของการอบรม
เหมาะสมกับสถานการณ์การทํางานในปัจจุบัน มีร้อยละความพึงพอใจเท่ากัน คือ ร้อยละ 80 รองลงมา คือ 
ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ ใช้ในการอบรม  และความรู้ที่ ได้รับสามารถนำไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์  
ในการปฏิบัติงาน มีร้อยละความพึงพอใจเท่ากัน คือ 78.46 และความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ / 
สื่อและเครื่องมือ คิดเป็นร้อยละ 75.38 ตามลำดับ 
 2.1.2 ความพึงพอใจด้านวิทยากร 
 ประเด็นความคิดเห็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านวิทยากร 
สูงสุด คือ การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากรและการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น การซักถาม การตอบ
คำถาม มีร้อยละความพึงพอใจเท่ากัน คือ ร้อยละ 87.69 และใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย คิดเป็นร้อยละ 
84.61 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 2.2 ร้อยละความพึงพอใจหลังเข้ารับการอบรม ฯ 

ลำดับ ประเด็นความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 

1) ความพึงพอใจด้านการจัดอบรม 
1.1 ความรู้ที่ได้รับหลังการเข้ารับการอบรม 84.61 
1.2 เนื้อหาสาระที่ได้รับตรงกับความต้องการและความสนใจของท่าน 87.69 
1.3 เนื้อหาของการอบรมเหมาะสมกับสถานการณ์การทํางานในปัจจุบัน 84.61 
1.4 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม 84.61 
1.5 ความรู้ที่ได้รับสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ 87.69 
1.6 ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ / สื่อ และเครื่องมือ 76.92 

2) ความพึงพอใจด้านวิทยากร 
2.1 การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร  89.23 
2.2 การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น การซักถาม การตอบคำถาม 89.23 
2.3 ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมและเข้าใจง่าย 86.15 

 จากตารางที ่2.2 การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจหลังเข้ารับการอบรม สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 2.1.2 ความพึงพอใจด้านการจัดการอบรม  
 ประเด็ นความคิ ด เห็ นที่ ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ความ พึ งพอใจ 
ด้านการจัดการอบรมสูงสุด คือ เนื้อหาสาระที่ได้รับตรงกับความต้องการและความสนใจของท่าน และความรู้ที่ได้รับ
สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ มีร้อยละความพึงพอใจเท่ากัน คือ ร้อยละ 87.69 รองลงมา คือ 
ความรู้ที่ ได้รับหลังการเข้ารับการอบรม เนื้อหาของการอบรมเหมาะสมกับสถานการณ์การทำงาน 
ในปัจจุบัน และความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม มีร้อยละความพึงพอใจเท่ากัน คือ ร้อยละ 84.61 
และความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ / สื่อ และเครื่องมือ คิดเป็นร้อยละ 76.92 ตามลำดับ 
 2.2.2 ความพึงพอใจด้านวิทยากร 
 ประเด็ น ความคิ ด เห็ นที่ ผู้ ต อบแบ บสอบถามมี ความ พึ งพอใจ 
ด้านวิทยากรสูงสุด คือ การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น  
การซักถาม การตอบคำถาม มีร้อยละความพึงพอใจเท่ากัน คือ ร้อยละ 89.23 และใช้ภาษาที่เหมาะสม 
และเข้าใจง่าย คิดเป็นร้อยละ 86.15 ตามลำดับ 
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ภาพกิจกรรมอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม 
Microsoft Excel ของบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30-15.30 น. 

 

 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี :  24 กันยายน 2563 
หัวข้อ: รายงานผลการดำเนินงานโครงการ / แผนปฏิบัติการรองรับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ / แผนปฏิบัติการรองรับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 
Link ภายนอก:  ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

................................................................................................................................................................................ 

....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
  

นางสาววภิาวณีี  มลูป้อม นางสาวสชุาฎา  วรินทรเ์วช 
ตำแหน่ง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 
วันท่ี 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

 
วันท่ี 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
นางสาววภิาวีณี  มูลป้อม 

นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

 
 
 


