
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปรายงานการประชุม 
ภายในกองสขุภาพระหวางประเทศ 

ครั้งท่ี 2/2565 
    

วันจันทรท่ี 7 กุมภาพันธ 2565 เวลา 09.30 - 16.30 น. 
ณ หองประชุมชั้น 6 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
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สรุปรายงานการประชุม  

ประจําเดือนภายในกองสุขภาพระหวางประเทศ ครั้งท่ี 2/2565 
วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2565 เวลา 09.30 - 16.30 น. 

ณ หองประชุมช้ัน 6 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
*********************************** 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 
1. นางเสาวภา จงกิตติพงศ ผูอํานวยการกองสุขภาพระหวางประเทศ ประธาน 
2. นางสาวภาวิณี สังขบูรณ หัวหนากลุมสงเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 

และหัวหนากลุมพัฒนาสถานกักกันท่ีรฐักําหนด 
 

3. นางสาวศิรินภา สระทองหน หัวหนากลุมยุทธศาสตรและประเมินผล 
และหัวหนากลุมพัฒนาความรวมมือสุขภาพระหวางประเทศ 

 

4. ดร.ภักดี กลั่นภักดี หัวหนากลุมอํานวยการและหวัหนาศูนยบริการสุขภาพระหวางประเทศ  
5. นางสาวกิตติยา ศรีสุข นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตัิการ  
6. นางสาววราภรณ ขัดทาน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

7. นางสาวกนกวรรณ ศีลโสภณ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
8. นางสาวอัจฉราภรณ พวงบุตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
9. นางสาวจิราย ุ หุนสุวงค นักจัดการงานท่ัวไป  
10. นางสาวกรวรรณ โสภ ี นักวชิาการพัสดุ  
11. นางสาวสมกมล เกรัมย นักวิเทศสัมพันธ  
12. นางสาววรรณนิศา ศรีเลอจันทร นักวิเทศสัมพันธ  
13. นางสาวสุภานัน คงคํา ปฏิบัติงานดานประสานงานตางประเทศ  
14. นางสาวไอศวรรค  บุญเลิศ ปฏิบัติงานดานประสานงานตางประเทศ  
15.  นายอนุสรณ เมนสุวรรณ ปฏิบัติงานดานประสานงานตางประเทศ  
16. นางสาวฐิติกานต พัฒนมาศ ปฏิบัติงานดานพัฒนาวิชาการ  
17. นางสาวศิรินทรา ดวงมีโสม ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญช ี  
18. นางอรุณ เอ่ียมสอาด ปฏิบัติงานดานธุรการ  
19. นายธิพลฐจวัส ขําศรีวงศ ปฏิบัติงานดานขับรถยนต  
20. นายทัตเทพ เมืองวงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผน เลขานุการ 
21. นายอัครวัฒน คุมเมือง นักจัดการงานท่ัวไป ผูชวยเลขานุการ 
22. นายภัทรพงศ บุดชาดา ปฏิบัติงานดานสารบรรณ ผูชวยเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 

1. นางสาวศลิษา มหาชน นักจัดการงานท่ัวไป ปฏบัติงาน ณ ศูนยบริการสุขภาพ
ระหวางประเทศ 

2. นางสาวรจนนท มงคล ปฏิบัติงานดานประสานงานตางประเทศ ปฏบัติงาน ณ ศูนยบริการสุขภาพ
ระหวางประเทศ 

3. นางสาวอรวรรรณ รักษาพล ปฏิบัติงานดานประสานงานตางประเทศ ปฏบัติงาน ณ ศูนยบริการสุขภาพ
ระหวางประเทศ 

4. นางสาวอัญญวดี ปญจะโรทัย ปฏิบัติงานดานประสานงานตางประเทศ ปฏบัติงาน ณ ศูนยบริการสุขภาพ
ระหวางประเทศ 
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เปดการประชุมเวลา 09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  นางเสาวภา จงกิตติพงศ ผูอํานวยการกองสุขภาพระหวางประเทศ ประธานการประชุมกลาวเปดประชุม
และกลาวตอนรับผูเขารวมประชุม 
  มติท่ีประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  ฝายเลขานุการแจงวา ไดสรุปรายงานการประชุมภายในกองสุขภาพระหวางประเทศ ประจําเดือน 
พฤศจิกายน 2564 เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 พรอมไดแจงเวียนสรุปรายงานการประชุมดังกลาวฯ เรียบรอยแลว  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดรับรองรายงานการประชุมฯ 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ และรับรองรายงานการประชุมฯ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจงท่ีประชุมทราบ 
3.1 การแจงเล่ือนการจัดงาน “Thailand International Health Expo 2022” 

ฝายเลขานุการแจงวา เนื่องดวย สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ในประเทศไทย พบวามีผูติดเชื้อรายใหมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง และสถานการณแพรกระจายไปท่ัวประเทศ  

ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามมาตรการของศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 และศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข และใหสอดคลองกับชวงระยะเวลาของการจัดงาน 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงขอแจงเลื่อนการจัดงาน “Thailand International Health Expo 2022”  
มีรายละเอียดดังนี้  จากเดิม วันท่ี 20-23 มกราคม 2565 เปลี่ยนเปน 17-20 มีนาคม 2565 ณ รอยัล พารากอน 
ฮอลล ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง 
4.1 รายงานความกาวหนาการเบิกจายงบประมาณของกองสุขภาพระหวางประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565   

 ฝายเลขานุการแจงวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองสุขภาพระหวางประเทศ ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ (งบดําเนินงาน) จํานวนท้ังสิ้น 2,227,400 บาท มีผลการเบิกจายภาพรวมจํานวนท้ังสิ้น 1,495,101.48 บาท 
คิดเปนรอยละ 67.12 โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดกําหนดแผนเปาหมายการเบิกจายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีรอยละ 57 ในไตรมาสท่ี 2 รายละเอียดดังนี้ 
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  มติท่ีประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

5.1 กรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ กองสุขภาพระหวางประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ฝายเลขานุการแจงวา กองสุขภาพระหวางประเทศมีตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ตัวชี้วัดท่ี 1.1.1 รอยละของสถานพยาบาลกลุมเปาหมายมีศักยภาพในการแขงขันดาน
อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (เปาหมาย รอยละ 10)  มีคาน้ําหนักรอยละ 15 รับผิดชอบโดยกลุมสงเสริมพัฒนา
อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ และกลุมพัฒนาสถานกักกันท่ีรัฐกําหนด 

2) ตัวชี้วัดท่ี 1.2.1 จํานวนนโยบายสําคัญระยะเรงดวนท่ีไดรับการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (เปาหมาย จํานวนนโยบายฯ 5 เรื่อง) มีคาน้ําหนักรอยละ 15 
รับผิดชอบโดยกลุมสงเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ และกลุมพัฒนาสถานกักกันท่ีรัฐกําหนด 

3) ตัวชี้วัดท่ี 1.2.2 ระดับความสําเร็จของการติดตามหนี้สูญ (claim center) เพ่ือจัดเก็บรายไดหนี้
สูญเขาประเทศ (เปาหมาย ระดับ 5) มีคาน้ําหนักรอยละ 10 รับผิดชอบโดยศูนยบริการสุขภาพระหวางประเทศ 

4) ตัวชี้วัดท่ี 1.2.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบในการติดตามสถานการณ ขอมูลดาน
ระบบบริการสุขภาพ (big data) (เปาหมาย ระดับ 5) มีคาน้ําหนักรอยละ 10 รับผิดชอบโดยกลุมสงเสริมพัฒนา
อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ และกลุมพัฒนาสถานกักกันท่ีรัฐกําหนด 

5) ตัวชี้วัดท่ี 1.2.4 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารูปแบบ และกลไก (Model Development) 
รองรับนโยบายและยุทธศาสตร เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานของหนวยงานหลักท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและ
เอกชน (เปาหมาย ระดับ 5) มีคาน้ําหนักรอยละ 10 รับผิดชอบโดยกลุมพัฒนาความรวมมือสุขภาพระหวางประเทศ 

6) ตัวชี้วัดท่ี 2 รอยละความพึงพอใจ และความเชื่อม่ันของผูรับบริการตองานบริการของหนวยงาน 
มีคาน้ําหนักรอยละ 15 รับผิดชอบโดยกลุมยุทธศาสตรและประเมินผล 

7) ตัวชี้วัดท่ี 3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-saraban) 
กรม สบส. หนวยงาน มีคาน้ําหนักรอยละ 15 รับผิดชอบโดยกลุมอํานวยการ 

8) ตัวชี้วัดท่ี 4 รอยละควาสําเร็จของบุคลากรไดรับการพัฒนาตามแผนมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน  
มีคาน้ําหนักรอยละ 10 รับผิดชอบโดยกลุมอํานวยการ 
โดยตัวชี้วัดในลําดับท่ี 6 – 8 เปนตัวชี้วัดท่ีหนวยงานสวนกลางกําหนดข้ึนใหทุกหนวยงานดําเนินการ 
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบและมอบหมายใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

และถายภาพพิธีลงนามคํารับรองฯ รวมกัน 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

6.1 พิธีลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ภายในกองสุขภาพระหวางประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

พิธีลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ภายในกองสุขภาพระหวางประเทศ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ระหวาง ผูอํานวยการกองสุขภาพระหวางประเทศ และหัวหนากลุมงาน เรียงลําดับตามกลุมงาน ดังนี้ 
1) กลุมสงเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 2) กลุมพัฒนาสถานกักกันท่ีรัฐกําหนด 3) กลุมอํานวยการ  
4) ศูนยบริการสุขภาพระหวางประเทศ 5) กลุมพัฒนาความรวมมือสุขภาพระหวางประเทศ และ 6) กลุมยุทธศาสตรและ
ประเมินผล 
6.2 ประกาศเจตนารมณ การตอตานการทุจริต 

นางเสาวภา จงกิตติพงศ ผูอํานวยการกองสุขภาพระหวางประเทศ นําบุคคลากรเจาหนาท่ีกอง
สุขภาพระหวางประเทศ ประกาศเจตนารมณ การตอตานการทุจริต พรอมเพรียงกัน 

6.3 การประกาศองคกรคุณธรรม 

นางเสาวภา จงกิตติพงศ ผูอํานวยการกองสุขภาพระหวางประเทศ นําบุคคลากรเจาหนาท่ีกอง
สุขภาพระหวางประเทศ กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธประจํากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (พระพรหม, พระพุทธมหา 
นวนาคปฏิมากร, หองพระพุทธ ประจํากรม สบส.) และติดตามความกาวหนากิจกรรมสงเสริมคุณธรรมขององคกรใหมี
คุณภาพและบรรลุคุณธรรมเปาหมายท่ีกําหนด 

มติท่ีประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ และถายภาพรวมกัน 
ปดการประชุม เวลา 16.30 น. 

นายภัทรพงศ บุดชาดา  ปฏิบัติงานดานสารบรรณ   ผูจดรายงานการประชุม 
นายทัตเทพ เมืองวงศ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ผูสรุปรายงานการประชมุ 
นางสาวศิรินภา สระทองหน นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ผูตรวจรายงานการประชมุ 

ณ วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2565 

 สรุปรายงานการประชุมประจําเดือนภายในกองสุขภาพระหวางประเทศ ครั้งท่ี 2/2565 หนา 5 


