






















 

รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งท่ี 3/2565 

วันจันทรท่ี 27 ธันวาคม 2564 

เวลา 09.30 – 14.00 น. 

ณ หองประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ช้ัน 4 กรมอนามัย 

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

ผูมาประชุม 

1.  นายดํารง ธํารงเลาหะพันธุ   ผูอํานวยการกองแผนงาน 

2.  นายนุกูลกิจ พุกาธร    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

3.  นางนุชนารถ รักประเสรฐิ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

4.  นางสาวพาสนา ชมกลิ่น   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

5.  นางสาววิชุดา สมัยนิยม   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

6.  นายธีรพงษ คําพุฒ    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

7.  นายสมเกียรติ ปฏิรพ    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

8.  นายดุลยวัฒน มาปอง    นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ 

9.  นางปทมา มโนมัธย    นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ 

10.วาท่ีรอยตรีสมพร สมทอง   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

11.นางสาวสิริรัตน อยูสิน    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

12.นางสาวศนินธร ริมชลาลัย   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

13.นางสาวภาคินันท สุสังกรกาญจน  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

14.นางสาวกานดา สีสังข    นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

15.นางสาวฉัตรรัตน ตนภูบาล   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

16.นางสาวเขมณัฎฐ ศิริเชาวพัฒน   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

17.นางสาวสุวรรณา ทิพยมงคุณ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

18.นางสาววิภารัตน เกิดวัน   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

19.นางสาวกชกร โคตรชมภ ู   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

20.นายธัพญสรณ กองแกว   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

21.นายกิตตินันท สายะเวส   นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

22.นายศรัณยู จําปาไชยศรี   นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

23.นายสุชาญ กิจลือเลิศ    นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

24.นายธนพล สวารักษ    นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

25.นางสาวมัณฑนา ควรพินิจ   นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

26.นางสาวแพรพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

27.นางสาวธีราภรณ ศรีนิเวศน   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  

28.นางสาวสุจิตรา บุญโต    เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

29.นางสาวนภาภรณ นิมิตเดชกุลชัย  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
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30.นางสาวพรหมมณี สิงหรัตน   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

31.นางสาวระพีพรรณ ศรีเนตร   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

32.นางสาวปนัดดา ทองซัง   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

33.นางสาวภาณุมาศ คงคา   นักจัดการงานท่ัวไป 

34.นางเพ็ญพักตร สุคนธพงษ   พนักงานพิมพ ส3 

35. นางสาวเสาวพร  ตรีมงคล   พนักงานพิมพ ส 3 

36.นายสําราญ เสือเดช    พนักงานขับรถยนต ส 
 

ผูไมมาประชุม  

1.  นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

2.  นางสาวนาฏอนงค เจริญสันติสุข  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ                            

3.  นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง ม่ันคง   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน            

 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
 

วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

 1.จากรายงานผลสถานการณการติดเชื้อโควิด – 19 (COVID – 19) พบวามีผูติดเชื้อโอไมครอนเพ่ิมข้ึน

จํานวน 500 คน ขอใหทุกคนเฝาระวังและเตรียมความพรอม จากการประชุมศปก.ศบค.และการประชุม EOC                

ของกระทรวงสาธารณสุขคอนขางใหความกังวลในเรื่องสถานการณการแพรระบาดดังกลาวและตองเรงดําเนินการ

จัดทํามาตรการในการปองกันใหมากท่ีสุด พรอมแจงใหเจาหนาท่ีกองแผนงานปองกันตนเองตามมาตรการข้ันสูงสุด

ในชวงวันหยุดเทศกาลปใหม  

 2.มอบกลุมอํานวยการติดตามมาตรการการกลับมาทํางานหลังวันหยุดเทศกาลปใหมของเจาหนาท่ีกรมอนามัย 

โดยใหประสานกองการเจาหนาท่ีอยางใกลชิด เชน Work Form Home, การตรวจ ATK กอนเขาปฏิบัติงาน 

 3.มอบกลุมอํานวยการ ดําเนินการจัดเวรในชวงวันหยุดเทศกาลปใหมโดยจัดใหมีสวนรวมของเจาหนาท่ีทุกคน  

 4.เรื่องระบบสุขภาพดีวิถีใหม จําเปนตองบูรณาการรวมกับหลายฝายท้ัง Platform ของกลุมเทคโนโลยี

สารสนเทศ   กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร และกลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม ดูแลเรื่องของเนื้อหา 

Contentและมีการจัดทําขอมูลเสร็จแลวจะตองนํามาคิดวิเคราะหวางแผนดําเนินการตอไปอยางไร ซ่ึงจะตองเปน         

กลุมพัฒนาระบบขอมูลดูแลท้ังระบบและระบบใหญ มอบหมายใหกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศกําหนดวันประชุมตอไป 

  

  มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2565 

  นางสาวธีราภรณ ศรีนิเวศน ผูแทนกลุมอํานวยการ ขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุม                    

ครั้งท่ี 2/2565 วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 หากไมมีผูใดขอแกไข ขอใหท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

 
 

  มติท่ีประชุม ไมมีแกไข ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม  
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วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

  3.1 รายงานผลและติดตามการใชจายงบประมาณ 

นางสาวธีราภรณ ศรีนิเวศน ผูแทนกลุมอํานวยการ ไดนําเสนอผลการเบิกจายงบประมาณ                

กองแผนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 การเบิกจายงบประมาณในภาพรวมกองแผนงาน                     

ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 2564  

1.งบดําเนินงาน เบิกจายไป 1,766,386.50 บาท คิดเปนรอยละ 41.71 

คงเหลือ 531,263.50 บาท (ยังไมรวมแผนงานบุคลากรภาครัฐ) และตองใชจนถึงเดือนมีนาคม 2565 

2.งบลงทุน เบิกจายไป 69,600 บาท คิดเปนรอยละ 0.13 

ภาพรวมการเบิกจาย (งบดําเนินงานและงบลงทุน) เบิกจายไป 1,835,986.50 บาท คิดเปนรอยละ 3.22 

ผลการเบิกจายงบดําเนินงานจําแนกตามกลุมงาน 

- กลุมอํานวยการ เบิกจายรอยละ 34.35  เงินคงเหลือ 731,541 บาท 

- กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร เบิกจายรอยละ 12 เงินคงเหลือ 220,000 บาท 

- กลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ เบิกจายรอยละ 0 เงินคงเหลือ 50,000 บาท 

- กลุมพัฒนาระบบขอมูล เบิกจายรอยละ 49.69 เงินคงเหลือ 385,630 บาท 

- กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม เบิกจายรอยละ 69.77 เงินคงเหลือ 106,852.50 บาท 

- กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ เบิกจายรอยละ 42.71 เงินคงเหลือ 973,890 บาท 

งบลงทุน 

-   โครงการจัดซ้ือโตะทํางาน จํานวน  69,600 บาท เบิกจายเรียบรอยแลว 

-   โครงการจัดทําระบบจัดการวิเคราะหแผนงานโครงการและงบประมาณ จํานวน 490,000 บาท 

แบงจายเปน 2 งวด คือ งวดท่ี 1 เดือนมกราคม 2565 จํานวน 245,000 บาท และเดือนเมษายน 2565 จํานวน 

245,000 บาท 

-   โครงการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 8,306,500 บาท ลงนามสัญญาเรียบรอยแลว 

ครบกําหนดสงมอบภายในวันท่ี 19 เมษายน 2565 เบิกจายไดภายในไตรมาสท่ี 3 

-   โครงการ พัฒนาระบบสุขภาพดี วิ ถี ไทย ใหม  ส ร า ง ไทย  สร า งชาติ  กรมอนา มัย                             

จํานวน 43,900,000 บาท อยูระหวางดําเนินการข้ึนเว็บไซตครบกําหนดวันท่ี 13 มกราคม 2565   

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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3.2 รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนแรก 

นางสาวศนินธร ริมชลาลัย ผูแทนกลุมประเมินผลและนิเทศติดตามไดนําเสนอผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนแรก จํานวน 11 ตัวชี้วัด มีคะแนนประเมินตนเอง ดังนี้ 

1.ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน และแผน BCP คะแนนประเมินตนเอง 3 คะแนน 

2.ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต

คะแนนประเมินตนเอง 3 คะแนน 

3.ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ (รอยละ 100) คะแนนประเมินตนเอง 2.4146 คะแนน 

4.ตัวชี้วัดท่ี 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) คะแนนประเมินตนเอง 3 คะแนน 

5.ตัวชี้วัดท่ี 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565          

คะแนนประเมินตนเอง 3 คะแนน 

6.ตัวชี้วัดท่ี 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)                                

คะแนนประเมินตนเอง 3 คะแนน 

7.ตัวชี้วัดท่ี 1.29 รอยละของความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center) (รอยละ 100)  

คะแนนประเมินตนเอง 3 คะแนน 

8.ตัวชี้วัดท่ี 1.30 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายท่ีเขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการ

ขอมูล (Data Scientist)  (รอยละ 80) คะแนนประเมินตนเอง 3 คะแนน 

9.ตัวชี้วัดท่ี 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพ่ือนําไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data)       

คะแนนประเมินตนเอง 3 คะแนน 

10.ตัวชี้วัดท่ี 1.32 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสรางความม่ันคงปลอดภัยของ

ระบบสารสนเทศกรมอนามัย คะแนนประเมินตนเอง 3 คะแนน 

11.ตัวชี้วัดท่ี 1.33 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม สรางไทย สรางชาติ                   

คะแนนประเมินตนเอง 3 คะแนน  

 โดยตั้งแตเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564 กองแผนงานมีคาคะแนนประเมินตนเอง รวมท้ังหมด 2.94 

คะแนน และกําหนดใหผูรับผิดชอบตัวชี้วัดรายงานผลการติดตามกํากับตัวชี้วัดประจําเดือนธันวาคม 2564 ภายใน

วันท่ี 10 มกราคม 2565 จากมติประชุมกองแผนงาน ครั้งท่ี 2/2565 ประธานการประชุมไดสั่งการมอบหมายให

กลุมพัฒนาระบบขอมูลและกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมพิจารณาเพ่ือกําหนดคาคะแนนตัวชี้วัด จากการติดตาม

ผลไดขอสรุปกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศไมขอปรับคะแนนใหม 
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มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

                                

  3.3 รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการท่ีกลุมงานไดรับ

มอบหมาย ของกองแผนงาน  

  นายดํารง  ธํารงเลาหะพันธุ ผูอํานวยการกองแผนงาน ประธานการประชุมไดแจงใหผูรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดแตละกลุมงานท่ีไดรับมอบหมาย รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ดังนี้

    กลุมอํานวยการ ไดรายงานตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้

  ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน และแผนBCP 

   - ประชุมกองแผนงาน จาํนวน 12 ครั้ง ครั้งท่ี 1 วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 , ครั้งท่ี 2 

วันท่ี 27 ธันวาคม 2564 

   - รายงานผลการดําเนินกงานตามแผนขับเคลื่อนฯ จํานวน 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 วันท่ี 9 

ธันวาคม 2564 , ครั้งท่ี 2 วันท่ี 10 มกราคม 2565 

   - เขารวมพัฒนาศักยภาพดานงานพัสดุ จํานวน 1 ครั้ง วันท่ี 1 -3 ธันวาคม 2564 ,  

เขารวมพัฒนาศักยภาพดานงานการเงิน จํานวน 1 ครั้ง วันท่ี 15 – 17 ธันวาคม 2564 
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  ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบกิจายงบประมาณ รอยละ 100 

   - ไดมีการดําเนินกิจกรรมตามแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก) จํานวน 6 กิจกรรม ครบถวนเรียบรอย

แลว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ตัวชี้วัดท่ี 2.3) ซ่ึงกองแผนงานมีผลการดําเนินงานในระดับ 4 รอยละผลการ

เบิกจายงบประมาณสะสมของกองแผนงาน ดังนี้ 1) รายจายประจํา รอยละ 41.71 2) รายจายลงทุน รอยละ 0.13 

และระดับท่ี 5 รอยละผลการเบิกจายงบประมาณสะสมในภาพรวมของกองแผนงาน รอยละ 3.22 โดยไดกรอก

ขอมูลในระบบ DOC พรอมท้ังอัพโหลดขอมูลท่ีเก่ียวของในเว็บไซตกองแผนงานเรียบรอยแลว สามารถดูขอมูลไดท่ี 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/planning-pa65 

 

  ตัวชี้วัดท่ี 2.6 ระดับความสําเร็จของการของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) 

   - ดําเนินการจัดประชุมคณะทํางานเม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2564 เพ่ือติดตามผลการ

ดําเนินงานประจําเดือนธันวาคม มีการเผยแพร ประชาสัมพันธและการมีสวนรวมจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู                 

ดานงบประมาณในการประชุมกองแผนงาน รวมถึงเผยแพรขอมูลการใชจายงบประมาณบนเว็บไซตกองแผนงาน            

เปนประจําทุกเดือน และไดกําหนดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต ประจําปงบประมาณ             

พ.ศ.2565 ในวันท่ี 27 ธันวาคม 2564 เพ่ือใหผูบริหารและบุคลากรกองแผนงานรวมแสดงเจตนารมณการตอตาน

การทุจริต “กองแผนงาน ใสสะอาด รวมตานทุจริต” ตามแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานคุณธรรมความโปรงใส

ของกองแผนงานในรอบ 5 เดือนแรก (ตามเอกสารแนบตัวชี้วัด 2.6) พรอมท้ังอัพโหลดขอมูลบนเว็บไชตกองแผนงาน

เรียบรอยแลว สามารถดูขอมูลไดท่ีเว็บไซตกองแผนงาน https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-6 

 

  กลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ ไดรายงานตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้

  ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และ

เสริมสรางคุณภาพชีวิต 

  1. จัดทําแนวทางการสงเสริมสุขภาพบุคลากรกองแผนงานใหมีชีวิตชีวาและสมดุลชีวิต เพ่ือให

บุคลากรมีสวนรวมและยึดถือปฏิบัติในการสงเสริมสุขภาพ ท้ังนี้ ไดแจงเวียนบุคลากรกองแผนงานทราบและให

ความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน https://shorturl.asia/biql6 

  2. จัดกิจกรรม 5 ส “สรางท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน” และกิจกรรม Big Cleaning Day เม่ือวันท่ี 

22 ธันวาคม 2564 แบบมีสวนรวม โดยคณะทํางานพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และ

เสริมสรางคุณภาพชีวิต ผูแทนกองแผนงานท่ีรวมเปนคณะกรรมการตรวจประเมินระดับกรม และนักสรางสุข 

กองแผนงาน ซ่ึงมีประธานคณะทํางานฯ เปนผูนําทีมรณรงค https://shorturl.asia/SKYM8  

  3. รองรับการตรวจประเมิน Pre Assessment เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2564 จากคณะกรรมการ

ประเมินผลสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต ระดับกรมอนามัย ผลการ

ประเมิน สถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดลอมดี มีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต” คะแนนเต็ม 44 

คะแนน ได 40.75 คะแนน โดยมีประเด็นท่ีตองปรับปรุง ไดแก 1) จัดทําแผนการตรวจติดตามผลการดําเนินงาน/

กิจกรรมและรายงานผลการดําเนิน 2) จัดทําแผนบํารุ งรักษาอุปกรณและทําความสะอาดหลอดไฟ  

 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/planning-pa65
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-6
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3) เศษวัสดุเหลือใชหรือผลิตภัณฑกลาง/ครุภัณฑรอจําหนายตองมีแผนการจําหนายโดยกําหนดระยะเวลา

ดําเนินการใหชัดเจน 4) จัดใหมีบริเวณสถานท่ีรับประทานอาหารและเตรียมปรุงประกอบอาหาร 5) จัดเก็บสายไฟให

เปนระเบียบเรียบรอยทุกจุด  6) ปรับปรุงปายแสดงวิธีการใชงานถังดับเพลิงใหม (ของเดิมตัวอักษรจาง)  

7) ปรับปรุงปายแสดงเวลาปด-เปดเครื่องปรับอากาศใหเปนปจจุบัน 8) สํารวจความตองการองคความรู

ของบุคลากรในหนวยงาน 9) วิเคราะหผลสุขภาพภาพรวมหนวยงาน สําหรับการดําเนินงาน 5 ส คะแนนเต็ม 42 

คะแนน ได 37 คะแนนมีประเด็นท่ีตองปรับปรุง ไดแก 1) บอรดประชาสัมพันธมีมากเกินไปและไมเปนระเบียบ  2) 

การจัดวางสิ่งของบนโตะทํางานหรือบริเวณโตะทํางาน 3) การจัดปายแสดงรายการหรือปายดรรชนีบงชี้ประเภท

เอกสาร/วัสดุอุปกรณไมครบถวน ผลการประเมิน ท้ังนี้ ไดสรุปผลการตรวจประเมินดังกลาวเสนอผูบริหารและ

บุคลากรกองแผนงานผานเวทีการประชุมหนวยงานเม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2564 และผานกลุมไลนกองแผนงาน 

เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2564 https://shorturl.asia/yf7c1 

  4. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตาม 

คํารับรองการประชุมราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอง 5 เดือนแรก) กองแผนงาน : ระดับความสําเร็จ

ของการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

 

  กลุมพัฒนาระบบขอมูล ไดรายงานตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้
 

  ตัวชี้วัดท่ี 1.29 รอยละของความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center) 

(รอยละ 100) 

   - ดําเนินการตาม “แผนการดําเนินงานพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DoH Data Center) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ 2565)” ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการ

ดําเนินงานตามกิจกรรมท่ี 7 โดยเตรียมความพรอมเพ่ือจัดประชุมการจัดทําขอมูลพ้ืนฐานของคลัสเตอรกลุมวัยและ

อนามัยสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะเชิญหนวยงานท่ีเก่ียวของเขารวมประชุมหารือในภาพรวมของคลัสเตอรหลักตอไป 

  ตัวชี้วัดท่ี 1.30 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายท่ีเขารับการพัฒนา

ศักยภาพนักวิทยาการ (Data Scientist) (รอยละ 80)  

   - ดําเนินการตามแผนขับเคลื่อนและตาม KPI Template รอยละของการผานเกณฑการ

ประเมินผล กลุมเปาหมายท่ีเขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการ (Data Scientist) (รอยละ 80) ในคะแนน

ระดับ 4 ตามแผนเดือนธันวาคม 2564 

ระดับ หลักฐาน Link 

Output ผลผลิตของตัวช้ีวัด มีผลผลิตการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ

เขียนชุดคําสั่ง API แบบ Web Service 

เช่ือมโยงฐานขอมูลบนเว็บไซต (ข้ันสูง) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565” 

https://shorturl.asia/7sBEp 

 

หมายเหตุ : หลักฐานตัวชี้วัด 1.30 หนาเว็บไซตกองแผนงาน 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-1-30 
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  ตัวชี้วัดท่ี 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog)ในระบบฐานขอมูลกลางเพ่ือนําไปสู

การเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 

   - กลุมพัฒนาระบบขอมูล ไดดําเนินการคัดเลือกชุดขอมูล (Data set) รวมกับหนวยงาน

วิชาการท่ีเปนเจาของชุดขอมูล (Data set) ซ่ึงไดกําหนดจํานวนชุดขอมูล (Data set) เพ่ือการจัดทําระบบบัญชี

ขอมูลท่ีมีความสอดคลองกับระบบงานบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-service) หรือเปนระบบงานท่ีสําคัญของ

หนวยงานตามภารกิจการสนับสนุนใหหนวยงานสวนภูมิภาคองคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคีเครือขายท้ัง

ภาครัฐและเอกชนท่ีสวนรวมในการสรางเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพ่ือสงเสริมใหคนไทยมีสุขภาพดี

โดยผูบริหารกรมอนามัยพิจารณาและคัดเลือกรายการขอมูลการลงทะเบียนอบรมผูประกอบกิจการและผูสัมผัส

อาหาร เปนระบบบัญชีขอมูล เพ่ือนําไปสู การเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) ตามขอเสนอตัวชี้วัดการ

ประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 กับสํานักงาน กพร. (https://bit.ly/33e6NAy) รวมท้ังเสนอผลการคัดเลือกชุดขอมูลใหผูบริหารกรม

อนามัยพิจารณาอนุมัติใหสามารถจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) ไดตอไป 

 

  กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม ไดรายงานตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

  ตัวชี้วัดท่ี 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

 ระดับท่ี 1 

- เอกสารแสดงขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงานรอบ 6 เดือนหลังใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  (0.3 คะแนน) 

- เอกสารสรุปผลการวิเคราะหชองวาง (GAP) ท่ีอาจทําใหการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจําป

ของหนวยงานไมบรรลุเปาหมาย (0.4 คะแนน) 

- มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปหนวยงาน ในระบบ DOC ตามกรอบวงเงินงบประมาณท่ี

หนวยงานไดรับการจัดสรร (0.3 คะแนน) 

ระดับท่ี 2 

- มีการบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติการหนวยงาน โดยจัดทําแผนความเสี่ยงของ

โครงการท่ีมีวงเงินงบประมาณ 500,000 บาทข้ึนไป ครบทุกโครงการ  (0.5 คะแนน) 

- มีเอกสารแสดงมาตรการ เพ่ือการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

โดยใชกลยุทธ PIRAB พรอมเหตุผลประกอบในการกําหนดมาตรการ (0.5 คะแนน) 

ระดับท่ี 3 

- มีการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน และปรับแผนปฏิบัติ

การในระบบ DOC ใหเปนปจจุบัน (0.3 คะแนน) 

- เอกสารการอนุมัติปรับแผนปฏิบัติการของหนวยงานท่ีมีการอัพเดตในระบบ DOC 4.0               

(0.3 คะแนน) 
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- มีรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการหนวยงานในการประชุม

ประจําเดือนของกองแผนงาน เดือน พ.ย. 64 - ธ.ค.64 จํานวน 2 ครั้ง (0.2 คะแนน)  

 

ระดับท่ี 4 และระดับท่ี 5 รายงานผลในเดือน ก.พ.65 

จากผลการดําเนินงานขางตน เม่ือพิจารณาตามเกณฑการใหคะแนนคํารับรองฯ สรุปไดดังนี้ 

ระดับ หลักฐาน ความครบถวน คะแนนท่ีได/เต็ม 

1 - ขอมูลผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือนหลัง 64 

- ผลการวิเคราะห GAP 

- จัดทําแผนปฏิบัติการหนวยงานใน DOC  

/ 

/ 

/ 

0.3 / 0.3 

0.4 / 0.4 

0.3 / 0.3 

2 - แผนบริหารความเสี่ยง วงเงิน 500,000 บาท 

- PIRAB 
/ 

/ 

0.5 / 0.5 

0.5 / 0.5 

3 - มีแผนกํากับติดตาม 

- เอกสารการอนุมัติปรับแผนฯ 
- รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ ดําเนินการแลว 2 ครั้ง 

/ 

/ 

/ 

 

0.3 / 0.3 

0.3 / 0.3  

0.4 / 0.4 

4 - ผลการเบิกจายประชมุ อบรม สัมมนา ใน

ไตรมาสท่ี 1 ไมนอยกวารอยละ 50  

- รายงานผลผลิตครบทุกกิจกรรม 

X 

 

X 

รายงานผลเดือน ม.ค.64 

 

รายงานผลเดือน ก.พ.65 

5 - รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ท่ีบรรลุเปาหมาย 

X รายงานผลเดือน ก.พ.65 

รวมคะแนนประเมินตนเอง 3 / 5 

 

 

  กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรายงานตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้

  ตัวชี้วัดท่ี 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 

  - ดําเนินการคัดเลือกนวัตกรรมโดยพิจารณาจากสถานการณโลกปจจุบันการระบาด 

ของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  “This Stop Covid” เปนนวัตกรรมท่ีพัฒนาข้ึนโดยนําเทคโนโลยีดานดิจิทัล

เขามาชวยในการบริหารจัดการขอมูล ความรูและสารสนเทศตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการ

รวบรวมขอมูลผลงานและผลการดําเนินงานนวัตกรรม 
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ตัวชี้วัดท่ี 1.32 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสรางความม่ันคง 

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศกรมอนามัย 

- ดําเนินการจัดประชุมความพรอมใชงานขอมูล และระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉิน  เพื่อซักซอมตาม

แผนการแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพบิัติทีอ่าจจะเกิดข้ึนกับระบบสารสนเทศกรมอนามัย (IT Contingency 

Plan)  ในวันที่ 20  ธันวาคม 2564    

- ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรประจํากรมอนามัย  

เพ่ือพิจารณาการจัดการครุภัณฑคอมพิวเตอร ในวันท่ี 22 ธันวาคม  2564  

ตัวชี้วัดท่ี 1.33 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีใหม สรางไทย สรางชาติ 

- ดําเนินการจัดประชุมรวมกับผูแทนหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือชี้แจงรายละเอียดการ

ดําเนินการขับเคลื่อนระบบสุขภาพดีวิถีใหม สรางไทย สรางชาติ ในวันท่ี 23 ธันวาคม 2564 

 

หมายเหตุ : Link URL คํารับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2565  

https://planning.anamai.moph.go.th/th/planning-pa65 

   

3.4 รายงานผลการดําเนินงานสําคัญของแตละกลุมงาน ประจําเดือนธันวาคม 2564 

กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร 

นางสาวกานดา สีสังข ผูแทนกลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของ         

กลุมงาน มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

(1) การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนรองรับการเปดเมือง 4 ภาค ซ่ึงกรมอนามัยเปนเจาภาพหองยอยท่ี 1  : 

Smart Living ในประเด็น : COVID Free setting (2) การถายโอนภารกิจสถานีอนามัยและโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลใหกับองคการบริหารสวนจังหวัด (3) การประชุมผูบริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข                     

(BMW) : กรมอนามัยเปนเจาภาพ (4) โครงการของขวัญปใหมของกระทรวงสาธารณสุข ป 2565 กรมอนามัย 

COVID Safe Area : คืนรอยยิ้มใตหนากากให กับประชาชน (พัฒนาพ้ืนท่ีปลอดภัยสํ าหรับประชาชน                     

แบบไรหนากาก) (5) การนําเขาขอมูลในระบบติดตามประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ประจําปงบประมาณ 

2565 (6) การจัดทําขอเสนอโครงการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายภายใตแผนพัฒนา             

เศรษฐกิจฉบับท่ี 13 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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กลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ 

 นางสาวระพีพรรณ ศรีเนตร  ผูแทนกลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ นําเสนอรายงานผลการ

ดําเนินงานท่ีสําคัญของกลุมงาน มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

ประเด็นท่ี  1 : งบเงินกู ท่ีกรมอนามัยไดรับจัดสรร วงเงิน 128.2432 ลานบาท (พรก.เงินกู  1 ลานลาน)                          

อยูระหวางขอขยายระยะเวลารอบ 2 วงเงินคําขอ 34.4014 ลานบาท (พรก. 5 แสนลาน) มติครม.วันท่ี 14 ธันวาคม 

2564 ใหทบทวนขอเสนอโครงการ (วงเงินคําขอหลังทบทวน 27.6992 ลานบาท สงใหสภาพัฒน ภายในเดือน 

ธันวาคม 2564) ขณะนี้อยูระหวางขอความเห็นชอบจากทาน รมว.เพ่ือเสนอใหสภาพัฒนตอไป 

ประเด็นท่ี 2 : กรอบวงเงินคําของบประมาณประจําปงบประมาณ 2566 

วงเงินรวมท้ังสิ้น 3,994.0500 ลานบาท จําแนกเปน งบบุคลากร 1,150.3968 ลานบาท งบดําเนินงาน 1,507.6362 

ลานบาท งบลงทุน 1,321.0038 ลานบาท งบเงินอุดหนุน 0.8250 ลานบาท งบรายจายอ่ืน 14.1882 ลานบาท         

รวมท้ังสิ้น 11 แผนงาน 43 โครงการ 

ประเด็นท่ี 3 : การขับเคลื่อนตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน  มีชีวิตชีวา 

และเสริมสรางคุณภาพชีวิต คะแนนเต็ม 5 คะแนน จากผลการดําเนินงานระดับท่ี 1 – 3 คิดเปนคะแนน 2.87 คะแนน 

อยูในระหวางดําเนินการ อีก 2.13 คะแนน เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจ Healthy Work Place 

Happy for Life ของกรมอนามัย ไดมีการตรวจประเมินใหคะแนนและแกไขปรับปรุงในบางจุดซ่ึงคะแนนท่ีไดคือ 

40.75 คะแนน จากคะแนนเต็ม 42 คะแนน และจะมีการตรวจในรอบถัดไป คือ วันท่ี 4 กุมภาพันธ 2565 รวมถึง         

มีการเก็บขอมูลรอยละท่ีเพ่ิมข้ึน (BMI) ของเจาหนาท่ีกองแผนงานในรอบแรกไปแลวและจะมีการเก็บขอมูลในรอบท่ี

สองประมาณตนเดือนกุมภาพันธ 2565 เพ่ือวิเคราะหและสรุปผลตอไป  

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
 

กลุมพัฒนาระบบขอมูล 

 นายสมเกียรติ ปฏิรพ ผูแทนกลุมพัฒนาระบบขอมูล นําเสนอผลรายงานการดําเนินงานท่ีสําคัญของกลุมงาน 

ดังนี้  

1. หมอพรอมสเตชั่น ดําเนินการจัดทําขอมูลในแบบขอใชบริการ MOH PROMT Station สําหรับผูดูแลระบบ 

(Admin) กลางกรมอนามัย และดําเนินการประสานศูนยอนามัย เพ่ือรวบรวมการสมัครเขารวมใชบริการ MOH 

PROMT Station ของแตละศูนยอนามัย ขณะนี้มีศูนยอนามัยท่ียังไมไดสงเอกสารใบสมัครฯ จํานวน 6 หนวยงาน            

ซ่ึงกลุมพัฒนาระบบขอมูลไดดําเนินการประสานเพ่ือติดตามเรียบรอยแลว 

2. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนชุดคําสั่ง API แบบ Web Service เชื่อมโยงฐานขอมูลบนเว็บไซต (ข้ัน

สูง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 เม่ือวันท่ี 13 – 17 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมริเวอรตัน อัมพวา จังหวัด

สมุทรสาคร มีหนวยงานเขารวม 6 หนวยงาน คือ สํานักสงเสริมสุขภาพ สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักอนามัย

ผูสูงอายุ กองประเมินผลประทบตอสุขภาพ กองสงเสริมความรอบรูและสงเสริมสุขภาพ และกองแผนงาน ซ่ึงไดผล

ผลิตหลักจากการอบรมฯ คือ ชุดคําสั่ง API เรื่อง ผูสัมผัสอาหาร ของสํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา เพ่ือใช

ประกอบการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของอธิบดีกรมอนามัยตอไป 
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3. ระบบรายงานผล ATK สปสช. 4 แสนชุด และ ATK ของกรมอนามัย 5.6 แสนชุด สามารถเขาดูขอมูลการรายงาน

ผลในรูปแบบของ Dashboard ไดจากเว็บไซต EOC กรมอนามัย URL : https://eoc.anamai.moph.go.th 

4. การเบิกจายงบประมาณกลุมพัฒนาระบบขอมูล ประจําปงบประมาณ 2565 มี 5 กิจกรรม งบประมาณท่ีไดรับ 

766,500 บาท เบิกจายแลว 380,387 บาท คิดเปน รอยละ 49.69  

5. ผลการดําเนินการตาม PA ของกลุมพัฒนาระบบขอมูล ประจําปงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนแรก  

ตัวชี้วัดท่ี 1.29 ตัวชี้วัด 1.30 และตัวชี้วัด 1.31 ดําเนินการตามแนวทางระดับท่ี 3 เรียบรอยแลว 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 

กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม 

 นางสาวพรหมมณี  สิงหรัตน ผูแทนกลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม นาํเสนอรายงานผลการดําเนินงานท่ี

สําคัญของกลุมงาน มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

(1) จัดทํา VTR เผยแพรผลการดําเนินงานสําคัญของกรมอนามัย ประจําป 2564 เพ่ือนําเสนอในการประชุม BMW 

ในวันท่ี 29 ธันวาคม 2564 (2) จัดประชุมชี้แจงตรวจราชการและนิเทศงานกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ     

พ.ศ.2565 ผานระบบออนไลนเ ม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2564 (3) รวมฟงการตรวจเยี่ยมศูนยอนามัยท่ี 8                                 

วันท่ี 24 ธันวาคม 2564 (4) รายงานสรุปผลการติดตามโครงการสําคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564 (5) รายงานความกาวหนาตามพรบ.เงินกู รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรมสําคัญ ป 2564 

ตามภารกิจรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข (6) จัดทําขอมูลประเด็นการสรุปบทเรียนจากการบริหาร

จัดการกรณีการแพรระบาด COVID – 19 (7) จัดทําความเห็นประกอบการดําเนินงานโครงการท่ีไดรับการอนุมัติ

ใหใชจายจากเงินกูภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือแกไขปญหา เยียวยาและฟนฟู

เศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 นางสาวแพรพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน ผูแทนกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ นําเสนอผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ

ของกลุมงาน มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

1.โครงการ (OTP) ตอนนี้บริษัทมาเซ็นใบสั่งเรียบรอยแลว ครบกําหนดสงมอบงาน (งบประมาณ 598,500 บาท) 

งวดท่ี 1 วันท่ี 4 ธันวาคม 2564 และงวดท่ี 2 วันท่ี 24 ธันวาคม 2564 ซ่ึงบริษัทไดดําเนินการสงมอบวันท่ี 13 

ธันวาคม 2564 และไดดําเนินการเบิกจายเรียบรอยแลว 

2.โครงการจางเหมาวิเคราะหขอมูลการรับรองบุคคลเพ่ือเขากิจการหรือกิจกรรมในสถานการณ COVID - 19 

(VOE) งบประมาณ 500,000 บาท  สงมอบงานงวดท่ี 1 เรียบรอยแลวและสงมอบงานงวดท่ี 2 ภายในเดือน

กุมภาพันธ 2565  

3.โครงการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ 2565 (งบลงทุน 8,306,500 บาท) ลงนามสัญญา

เรียบรอยแลวและประชุมแผนการดําเนินโครงการแลว 

4.โครงการพัฒนาระบบ Thai Save Thai ของบประมาณเพ่ิม 2,850,000 บาท ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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3.5 รายงานความเคล่ือนไหวทรัพยากรบุคลากรกองแผนงาน 

นางสาวธีราภรณ  ศรีนิเวศน ผูแทนกลุมอํานวยการ ไดนําเสนอใหท่ีประชุมทราบในเดือนธันวาคม 2564           

นางสาวรัตนาวดี ทองสุทธิ์ ยายไปปฏิบัติราชการท่ีกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ และนางสาวนาฏอนงค เจริญสันติสุข 

ยายมาดํารงตําแหนงท่ีกองแผนงานแทนตําแหนงของนางสาวรัตนาวดี ทองสุทธิ์ บุคลากรกองแผนงานมีท้ังสิ้น 

จํานวน 41 อัตรา แยกเปนขาราชการ จํานวน 31 อัตรา พนักงานราชการ 5 อัตรา ลูกจางประจํา 3 อัตรา และจาง

เหมาบริการ 2 อัตรา จากมติประชุมกองแผนงาน ครั้งท่ี 2/2565 ไดรับมอบหมายใหติดตามความกาวหนาของการ

กําหนดตําแหนงระดับเชี่ยวชาญและการติดตามตามความกาวหนาในสายงานตางๆ ดังนี้ 

การปรับตําแหนงใหสูงข้ึน ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน จะปรับเปนระดับเชี่ยวชาญ กองแผนงาน

จะตองเขียนหลักการและเหตุผล ประเมินคางาน 20 คําถาม ตามท่ี กพ.กําหนด และจัดทํา Job description 

ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร จะปรับเปนระดับเชี่ยวชาญ เนื่องจากตําแหนงนี้ไมไดเปนสายงานหลักของ         

กรมอนามัย ดังนั้น ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร จึงไมมีระดับเชี่ยวชาญในกรมอนามัย ตําแหนง นักวิชาการ

สาธารณสุข จะปรับเปนระดับชํานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑกําหนดใหหนวยงานมีระดับชํานาญการพิเศษ  

ใหไดกลุมงานละ 3 คน 

 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบท่ี  1 ประจําป 2565 
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การกําหนดระดับผลการประเมินของขาราชการ และพนักงานราชการ รอบท่ี  1 ประจําปงบประมาณ 2565 

1.กําหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

- ขาราชการ อยางนอย 3 ระดับ เชน ดีเดน ดีมาก ดี เปนตน 

- พนักงานราชการ อยางนอย 2 ระดับ  

2.กําหนดระดับผลการประเมินดีเดน ไมเกินรอยละ 20 ของจํานวนคนท่ีไดเลื่อนเงินเดือน 

3.ขอใหเจาหนาท่ีกองแผนงานทุกทานเขาไปทําแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบบุคลากร 

ภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2565 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 

วาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

– ไมมี – 

 

 

วาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือทราบ 

5.1 แนวทางการใชงานระบบ Thai Stop COVID Plus ,Thai Save Thai และระบบรับรอง

บุคคลกอนเขาสถานประกอบการ (VOE) 

นางสาวแพรพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน ผูแทนกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ นําเสนอการเขาใชงาน

ระบบ Thai Save Thai มี 3 ทาง คือ ผานเว็บบราวเซอร URL: savethai.anamai.moph.go.th ผาน App Store 

: iOS และผาน Play Store Android วัตถุประสงคของการลงทะเบียนระบบ Thai Save Thai เพ่ือคัดกรอง

พนักงานกอนการเขาทํางานในสถานประกอบการและลดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 และขอความ

รวมมือเจาหนาท่ีกองแผนงานทุกทานในการประเมิน Thai Save Thai เปนประจําทุกวัน 

นายศรัณยู จําปาไชยศรี ผูแทนกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ นําเสนอการเขาใชงานระบบ              

Thai Stop COVID Plus เปนระบบประเมินของสถานประกอบการ กิจการหรือกิจกรรม โดยตัวระบบจะมีการ

ประเมินผานระบบออนไลนและออกใบรับรอง COVID Free Setting (CFS หรือ TSC2+) และสติ๊กเกอร COVID 

Free Setting STICKER สําหรับเจาหนาท่ีตรวจสอบมาตรฐานสถานประกอบการในระบบขอมูลตามพ้ืนท่ี จังหวัด 

นายกิตตินันท สายะเวส ผูแทนกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ นําเสนอการเขาใชงานระบบรับรอง

บุคคลกอนเขาสถานประกอบการ (VOE) วัตถุประสงคเพ่ือใหสถานประกอบการมีความปลอดภัยและม่ันใจในการ

ใหบริการกิจการและกิจกรรมตางๆ สามารถเขาใชงานระบบไดท่ี Thai Stop Covid หรือผานเว็บบราวเซอร  

URL: htts://stopcovid-voe.anamai.moph.go.th 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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  5.2 ระบบบัญชีขอมูลภาครัฐของกรมอนามัย 

 นายสมเกียรติ ปฏิรพ ผูแทนกลุมพัฒนาระบบขอมูล นําเสนอผลการดําเนินงานพัฒนาระบบบัญชีขอมูล

ภาครัฐของกรมอนามัย เปนแหลงรวบรวมขอมูลเปด (Open Data) ดานการสงเสริมสุขภาพทุกกลุมวัย และการดูแล

อนามัยสิ่งแวดลอมท่ีจัดเก็บในระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) ของกรมอนามัย และเชื่อมโยงเขาสูระบบบัญชี

ขอมูลภาครัฐของประเทศ (Government Data Catalog) ขณะนี้ไดดําเนินการจัดทําระบบเสร็จเรียบรอยแลว โดย

เขาชมและสืบคนขอมูลไดผาน URL : https://datacatalog.anamai.moph.go.th เบื้องตนแบงหมวดหมูออกเปน 6 

หมวดหมู ไดแก กลุมวัย 4 กลุม กลุมอนามัยสิ่งแวดลอม และกลุมความรอบรูสุขภาพ ขณะนี้ ในสวนของกลุมสตรีและ

เด็กปฐมวัย เปนกลุมท่ีมีขอมูลมากท่ีสุด เนื่องจากมีการประสานความรวมมือกับสถาบันสงเสริมการวิเคราะหและ

บริหารขอมูลขนาดใหญภาครัฐ (สวข.) หรือ GBDi เพ่ือจัดทําฐานขอมูลเด็กปฐมวัยแหงชาติ (Youth Link) ตามมติของ

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูลเด็กปฐมวัยแหงชาติ ซ่ึงเปนความรวมมือของ 4 

กระทรวงหลัก ไดแก กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ท้ังนี้ กลุมพัฒนาระบบขอมูลขอความรวมมือกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ

นําขอมูลเว็บไซต Data Catalog ข้ึนไวบนเว็บไซตของกรมอนามัยตอไปดวย 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

  5.3 ประกาศเจตนารมณการตอตานการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 นางสาวสุจิตรา บุญโต ผูแทนคณะทํางานตัวชี้วัดท่ี 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและ

ความโปรงใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไดแจงใหท่ีประชุมรวมประกาศเจตนารมณ

ตอตานการทุจริต “กองแผนงาน ใสสะอาด รวมตานทุจริต”ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นายดํารง ธํารง

เลาหะพันธุ ผูอํานวยการกองแผนงาน กรมอนามัย พรอมดวยบุคลากรกองแผนงานรวมแสดงเจตนารมณการ

ตอตานการทุจริตพรอมแสดงสัญลักษณการตอตานการทุจริต เพ่ือสรางความตระหนักสรางเสริมคุณธรรมความ

โปรงใสและปองกันการทุจริตเชิงรุก ปลูกจิตสํานึกความซ่ือสัตยยึดถือประโยชนสวนรวมมากอนสวนตน 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

– ไมมี – 

 

ปดประชุม เวลา 14.00 น. 

 

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

 

     นางสาวสุจิตรา  บุญโต   ผูจดรายงานการประชุม 

     นางสาววิชุดา สมัยนิยม  ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 



- ๑๗ -

ท่ี ตัวชี้วัด คะแนน คะแนน

ประเมิน

ตนเอง 

ผูรับผิดชอบ ความกาวหนา หมายเหตุ 

1 2.1 ระดับความสําเร็จของการ

ควบคุมภายใน และแผน 

BCP 

5 3 กลุมอํานวยการ 1. ประชมุกองแผนงาน 

จํานวน 2 ครั้ง

2. เขารวมพัฒนา

ศักยภาพดานงานพัสดุ 

จํานวน 2 ครั้ง

2 2.2 ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาสถานท่ีทํางานนา

อยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา 

และเสริมสรางคุณภาพ

ชีวิต 

5 3 กลุมบริหาร

ยุทธศาสตร

การงบประมาณ 

ดําเนินการตามเกณฑ 

ระดับท่ี 1-3 เรียบรอย 

แลว

3 2.3 รอยละของการเบิกจาย

งบประมาณ 

5 2.4146 กลุมอํานวยการ 1.วิเคราะหสถานการณ

ของการเบิกจาย

งบประมาณ 3 ป

ยอนหลัง (ปงบประมาณ

2562, 2563, 2564)

ภายใน 10 ธันวาคม

2564

2.มาตราการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานเบิกจาย

งบประมาณ และประกาศ

เปนแนวทางการดําเนินงาน

ของหนวยงาน ภายใน 10

ธันวาคม 2564

3.จัดทํารายงานผล

ติดตามเรงรัดการ

เบิกจายงบประมาณ

(รบจ.1) เดือนธันวาคม

4.ประชุมคณะทํางาน

ติดตามเรงรัดการ

รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงาน ณ วนัท่ี 10 ม.ค. 2565 
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เบิกจายงบประมาณ

ประจาํปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 เดือน

ธันวาคม 2564 

4 2.4 ระดับความสําเร็จของการ

เปนองคกรแหงการเรียนรู 

(LO) 

5 3 กลุมเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ดําเนินการคัดเลือก

นวัตกรรม โดยพิจารณา

จากสถานการณโลก

ปจจุบันการระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)  “This 

Stop Covid” เปน

นวัตกรรมท่ีพัฒนาข้ึน

โดยนําเทคโนโลยีดาน

ดิจิทัลเขามาชวยในการ

บริหารจัดการขอมูล 

ความรูและสารสนเทศ

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ โดย

ขณะนี้อยูระหวางการ

ดําเนินการรวบรวม

ขอมูลผลงานและผลการ

ดําเนินงานนวัตกรรม 

 

5 2.5 รอยละการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการระดับ

หนวยงาน ประจาํป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

5 3 กลุมประเมินผล

และนิเทศติดตาม 

ดําเนินการตามแผน

ขับเคลื่อนและตาม KPI 

Template ในคะแนน

ระดับ 3 

 

6 2.6 ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานคุณธรรมและ

ความโปรงใส (ITA) 

5 3 กลุมอํานวยการ ระดับท่ี 1 

Assessment 

มีบทวิเคราะห

สถานการณของตัวชี้วัดมี

ขอมูล สารสนเทศ และ

ความรูท่ีนํามาใช (1 

คะแนน) 

ดําเนินการถึง 

ระดับท่ี 1 – 3 เรียบรอย

แลว 

ไดคะแนน 

รวม 3 คะแนน 

 



- ๑๙ - 
 
 

- รายงานการประชุม

วิเคราะห ทบทวน

สถานการณปญหาการ

ดําเนินงานคุณธรรม

ความโปรงใสของ

หนวยงานโดยวิเคราะห 

gap ประเด็นจาก

คะแนนการรับรูผูมีสวน

ได   สวนเสียภายใน 

(IIT) 

- รายงานผลการ

วิเคราะห GAP 

ปญหาการดําเนินงาน

คุณธรรมความโปรงใส

ของหนวยงาน 

ดําเนินการเรียบรอย

แลว 

ระดับท่ี 2 Advocacy/ 

Intervention 

กําหนดมาตรการ กลไก 

ขับเคลื่อนดําเนินงาน

คุณธรรมและความ

โปรงใสของหนวยงาน 

รอบ 5 เดือนแรก (1 

คะแนน) 

- กําหนดมาตรการ 

กลไก การดําเนินงาน

รอบ 5 เดือนแรก ท่ี

สอดคลองตามกลยุทธ 

PIRAB พรอมเหตุผล

ประกอบในการกําหนด

มาตรการและเชื่อมโยง



- ๒๐ - 
 
 

กับหลักเกณฑการ

เปดเผยขอมูลสาธารณะ 

OIT 

- สรุปประเด็นความรูแก 

C/SH เพ่ือขับบเคลื่อน

การดําเนินงาน  

ดําเนินการเรียบรอย

แลว 

ระดับท่ี 3 

Management and 

Governance           

(1 คะแนน) 

- มีแผน/ผลการ

ขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานตัวชี้วัด  

- การกํากับติดตามผล

การดําเนินงาน 

 

ระดับท่ี 4 Output 

ผลผลิต 

มีผลผลิตตามแผนการ

ดําเนินงานและมาตรการ

ท่ีกําหนด (1 คะแนน) 

อยูระหวางดําเนินการ 

ระดับท่ี 5  Outcome 

ผลลัพธ ของตัวชี้วัด 

1.ประเมินการเปดเผย

ขอมูลสาธารณะบน

เว็บไซตของหนวยงาน

ตามหลักเกณฑ OIT (คา

น้ําหนักรอยละ 70) 



- ๒๑ - 
 
 

2.ประเมินระดับการรับรู

การดําเนินงานคุณธรรม

ความโปรงใสของผูมีสวน

ไดสวนเสียภายใน (IIT) 

ของหนวยงาน (คา

น้ําหนักรอยละ 30) (1 

คะแนน) 

อยูระหวางดําเนินการ 

7 1.29 รอยละของความสําเร็จใน

การพัฒนาระบบฐานขอมูล

กลาง (DOH Data 

Center) 

5 3 กลุมพัฒนาระบบ

ขอมูล 

- อยูระหวางการเตรียม

ความพรอมเพ่ือจัดทํา

ขอมูลพ้ืนฐานของคลัสเต

อรกลุมวัยและอนามัย

สิ่งแวดลอม 

 

8 1.30 รอยละของการผานเกณฑ

การประเมินผล 

กลุมเปาหมายท่ีเขารับ

การพัฒนาศักยภาพนัก

วิทยาการขอมูล (Data 

Scientist)   

5 3 กลุมพัฒนาระบบ

ขอมูล 

ดําเนินการจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง “การ

เขียนชุดคําสั่ง API แบบ 

Web Service เชื่อมโยง

ฐานขอมูลบนเว็บไซต 

(ข้ันสูง) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 

2565” 

 

9 1.31 การพัฒนาระบบบัญชี

ขอมูล (Data Catalog) 

เพ่ือนําไปสูการเปดเผย

ขอมูลภาครัฐ (Open 

Data) 

5 3 กลุมพัฒนาระบบ

ขอมูล 

ดําเนินการคัดเลือกชุด

ขอมูลเพ่ือการจัดทํา

ระบบบัญชีขอมูลท่ีมี

ความสอดคลองกับ

ภารกิจหลักและ

กระบวนการทํางานงาน

พรอมเสนอชุดขอมูลท่ี

คัดเลือกตอผูบริหาร

พิจารณาเรียบรอยแลว 

https://bit.ly/33e6NAy 

10 1.32 ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาดานเทคโนโลยี

5 3 กลุมเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. ดําเนินการจัดประชุม

ความพรอมใชงานขอมูล 

 

https://bit.ly/33e6NAy


- ๒๒ -

หมายเหต ุ: Link URL คํารับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/planning-pa65

ดิจิทัลและการสรางความ

ม่ันคงปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศกรมอนามัย 

และระบบสารสนเทศใน

ภาวะฉุกเฉิน  เพื่อซักซอม

ตามแผนการแกไขปญหา

จากสถานการณความไม

แนนอนและภัยพบิัติที่

อาจจะเกิดข้ึนกับระบบ

สารสนเทศกรมอนามัย (IT 

Contingency Plan)   ใน

วันที่ 20  ธนัวาคม 2564 

2. ดําเนนิการจดัประชุม

คณะกรรมการบริหารและ

จัดหาระบบคอมพิวเตอร

ประจํากรมอนามัย เพ่ือ

พิจารณาการจัดการ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร ใน

วันท่ี 22 ธันวาคม

2564

11 1.33 ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาระบบสุขภาพดีวิถี

ไทยใหม สรางไทย สราง

ชาติ 

5 3 กลุมเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ดําเนินการจัดประชุม 

รวมกับผูแทนหนวยงาน 

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือชี้ 

แจงรายละเอียดการ 

ดําเนินการขับเคลื่อน 

ระบบสุขภาพดีวิถีใหม 

สรางไทย สรางชาติ  ใน

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 

รวม 5 2.94 



ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน และแผน BCP

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 ทบทวน/จัดทํา คําสั่งคณะกรรมการควบคุม

ภายใน กองแผนงาน

1 คําสั่ง 19 ต.ค.64 30 พ.ย.64 ดําเนินการ

เรียบรอยแลว

คําสั่งกองแผนงาน ที่ 

41/2564 ลว. 10 พ.ย.64

2 ประชุมกองแผนงานทุกเดือน เพื่อสื่อสาร

ทิศทางและถายทอดนโยบาย/ทิศทางองคกรสู

การปฏิบัติ พรอมทั้งแลกเปลี่ยน เรียนรูในการ

สรางนวัตกรรมและกํากับติดตามการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองแผนงาน

4 ครั้ง 19 ต.ค.64 28 ก.พ.65 ดําเนินการแลว 

จํานวน 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พ.ย.64

ครั้งที่ 2 วันที่ 27 ธ.ค.64

3 การจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงานการ

จัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล

การควบคุมภายในกองแผนงาน

3 ครั้ง 10 พ.ย.64 28 ก.พ.65 ดําเนินการแลว 

จํานวน 1 ครั้ง

ครั้งที่ 1 วันที่ 23 พ.ย. 64

4 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

1 ครั้ง 1 ต.ค.64 30 พ.ย.64 ดําเนินการ

เรียบรอยแลว

วันที่ 10 พ.ย. 64

ณ วนัที� 10  มกราคม 2565

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

 - ๒๓ -



ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน และแผน BCP

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10  มกราคม 2565

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

5 การวิเคราะห/ทบทวน/กําหนดมาตรการและ

ประเด็นความรู/จัดทําแผนขับเคลื่อนฯ

1 ครั้ง 19 ต.ค.64 30 พ.ย.64 ดําเนินการ

เรียบรอยแลว

วันที่ 24 พ.ย. 64

6 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ 4 ครั้ง 1 พ.ย.64 10 ม.ีค.65 ดําเนินการแลว 

จํานวน 1 ครั้ง

วันที่ 9 ธ.ค. 64

7 จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุม

ภายในฯ (SOP)

1 กระบวนงาน 19 ต.ค.64 28 ก.พ.65 อยูระหวางดําเนินการ

8 จัดทําแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องของกอง

แผนงาน

1 แผน 19 ต.ค.64 28 ก.พ.65 อยูระหวางดําเนินการ

9 เขารับการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน

การเงินและพัสดุ

2 ครั้ง 19 ต.ค.64 31 ธ.ค.64 ดําเนินการ

เรียบรอยแลว

วันที่ 1 - 3 ธ.ค. 64

วันที่ 15 - 17 ธ.ค.64

- ๒๔ -



ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและ

คณะทํางานพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน

 มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต

1 ฉบับ  10 พ.ย. 64  12 พ.ย. 64  /

2 สื่อสารนโยบายสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน 

เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของ

คนทํางาน (Healthy Workplace Happy for 

Life)

1 ฉบับ  17 พ.ย. 64  19 พ.ย. 64  /

3 ประชุมคณะทํางานพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู 

นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต

5 ครั้ง   1 พ.ย. 64  31 ม.ีค. 65 อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการแลว

 2 ครั้ง

4 สื่อสารวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม 

(วัฒนธรรม) กองแผนงาน

1 ครั้ง  18 พ.ย. 64  31 ม.ีค. 65  /

5 จัดทําแผนขับเคลื่อนสถานที่ทํางานนาอยู นา

ทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต

1 แผน  15 พ.ย. 64  30 พ.ย. 64  /

ณ วนัที� 10  มกราคม 2565

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

- ๒๕ -



ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10  มกราคม 2565

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

6 ติดตามประเมินผลแผนขับเคลื่อนสถานที่ทํางาน

นาอยู นาทํางานฯ

5 ครั้ง  15 พ.ย. 64  31 ม.ีค. 65 อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการแลว

3 ครั้ง

7 สํารวจความตองการความรูดานการสงเสริม

สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของบุคลากรกอง

แผนงาน

1 ครั้ง  13 ธ.ค. 64  30 ธ.ค. 64  /

8 กิจกรรม 5 ส. "สรางที่ทํางานนาอยู นาทํางาน" 4 ครั้ง  22 ธ.ค. 64  31 ม.ีค. 65  /

9 กิจกรรม Big Cleanning Day 3 ครั้ง  22 ธ.ค. 64  31 ม.ีค. 65  /

10 การตรวจสุขภาพประจําป 1 ครั้ง  10 ม.ค. 65  31 ม.ีค. 65 อยูระหวาง

ดําเนินการ

11 ประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคเสนเลือดหัวใจ

และหลอดเลือดของบุคลากรอายุ 35 ปขึ้นไป 

ดวยโปรแกรม CV Risk Score

1 ครั้ง  13 ธ.ค. 64  17 ม.ีค. 65 อยูระหวาง

ดําเนินการ

 /

- ๒๖ -



ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10  มกราคม 2565

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

12 ตรวจวัดประเมินคา BMI 1 ครั้ง  13 ธ.ค. 64  31 ม.ีค. 65 อยูระหวาง

ดําเนินการ

13 ประเมินเพื่อวัดคุณภาพชีวิตการทํางานรายบุคคล 1 ครั้ง  1 ธ.ค. 64  30 ธ.ค. 64  /

14 สงเสริมรายไดที่ไมตองใชเวลาทํางานเพื่อแลกเงิน 

(Passive Income)

2 ครั้ง  1 ธ.ค. 64  31 ม.ีค. 65 อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการแลว

 1 ครั้ง

15 เสริมสรางความรูในสิทธิสวัสดิการทางราชการ 2 ครั้ง  1 ธ.ค. 64  31 ม.ีค. 65 อยูระหวาง

ดําเนินการ

 /

16 เสริมสรางขวัญกําลังใจบุคลากรในหนวยงาน 1 ครั้ง  1 ธ.ค. 64  31 ม.ีค. 65  /

- ๒๗ -



ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานติดตามเรงรัดการ

เบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565

1 เรื่อง 19 ต.ค.64 19 ต.ค.64 ดําเนินการแลว

2 วิเคราะหสถานการณของการเบิกจายงบประมาณ 

3 ปยอนหลัง (ปงบประมาณ 2562, 2563, 2564)

1 เรื่อง 1 พ.ย.64 30 พ.ย.64 ดําเนินการแลว

3 ทบทวนแนวทางปฏิบัติในการยืมเงินราชการและ

เบิกจายเงินงบประมาณ

1 เรื่อง 16 พ.ย.64 30 พ.ย.64 ดําเนินการแลว

4 มาตราการขับเคลื่อนการดําเนินงานเบิกจาย

งบประมาณ และประกาศเปนแนวทางการ

ดําเนินงานของหนวยงาน

1 เรื่อง 1 พ.ย.64 30 พ.ย.64 ดําเนินการแลว

5 จัดทํารายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจาย

งบประมาณ (รบจ.1) (พ.ย.64 - ก.พ.65) โดยใช

ขอมูลจากระบบ GFMIS กองคลัง

4 ครั้ง 18 พ.ย.64 20 ก.พ.64 ดําเนินการของ

เดือน พ.ย. - ธ.ค. 

เรียบรอยแลว

ณ วนัที� 10 มกราคม 2565

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๒๘ -



ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10 มกราคม 2565

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

6 ประชุมคณะทํางานติดตามเรงรัดการเบิกจาย

งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(พ.ย.64 - ก.พ.65)

4 ครั้ง 18 พ.ย.64 20 ก.พ.64 ดําเนินการของ

เดือน พ.ย. - ธ.ค. 

เรียบรอยแลว

7 จัดทํารายงานสรุปผลการเบิกจายงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก

 (พ.ย.64 - ก.พ.65)

1 เรื่อง 20 ก.พ.64 28 ก.พ.64 ยังไมไดดําเนินการ

- ๒๙ -



ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานองคกรแหงการ

เรียนรู (LO)

1 ครั้ง พ.ย.64 พ.ย.64 ดําเนินการแลว

2 มีรายการขอมูล สารสนเทศ และความรูที่นํามาใช

ในการวิเคราะหสถานการณ

1 ครั้ง พ.ย.64 ธ.ค.64 ดําเนินการแลว

3 กําหนดมาตรการและประเด็นความรูที่จะใชใน

การขับเคลื่อนการดําเนินงาน

1 ครั้ง พ.ย.64 ธ.ค.64 ดําเนินการแลว

4 จัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ของหนวยงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู และ

แผนดําเนินการสรางนวัตกรรมที่สําคัญและจําเปน

ตอภารกิจหนวยงาน

1 ครั้ง พ.ย.64 ธ.ค.64 ดําเนินการแลว

5
จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของการ

เปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)

1 ครั้ง พ.ย.64 ธ.ค.64 ดําเนินการแลว

ณ วนัที� 10  มกราคม 2565

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๓๐ -



ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10  มกราคม 2565

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

6

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนและมาตรการที่

กําหนดไว และผลดําเนินการสรางนวัตกรรมที่

สําคัญและจําเปนตอภารกิจหนวยงาน

1 ครั้ง ธ.ค.64 ก.พ.65

ยังไมไดดําเนินการ

- ๓๑ -



ตัวชี้วัดที่ 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 วิเคราะหชองวาง (GAP) ที่อาจทําใหการ

ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการไมบรรลุเปาหมาย

1 เรื่อง ต.ค.64 ต.ค.64 ดําเนินการครบถวน

2 จัดทําแผนการติดตามผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการในระบบ DOC 4.0

1 เรื่อง ต.ค.64 ต.ค.64 ดําเนินการครบถวน

3 กําหนดมาตรการ เพื่อการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

โดยใชกลยุทธ PIRAB

1 เรื่อง ต.ค.64 ต.ค.64 ดําเนินการครบถวน

4 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการที่มี

วงเงินงบประมาณ 500,000 บาทขั้นไป

1 เรื่อง ต.ค.64 ต.ค.64 ดําเนินการครบถวน

5 กํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การของหนวยงาน และปรับแผนปฏิบัติการใน

ระบบ DOC 4.0

5 ครั้ง ต.ค.64 ก.พ.65 ดําเนินการครบถวน

6 จัดทําขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนฯ เพื่อ

นําเสนอในที่ประชุมกองแผนงาน

5 ครั้ง ต.ค.64 ก.พ.65
อยูระหวางดําเนินการ

ณ วนัที� 10 มกราคม 2565

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๓๒ -



ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

1
จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานตัวชี้วัด ที่ 2.6 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรม
ความโปรงใส (ITA)

1 ครั้ง ต.ค.64 พ.ย.64  ดําเนินการเรียบรอยแลว

2

จัดประชุมคณะทํางานเพื่อวิเคราะหทบทวน
สถานการณ ปญหาการดําเนินงานคุณธรรม
ความโปรงใสของหนวยงานจาก Gap ประเด็น
จากคะแนนผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT)

1 ครั้ง ต.ค.64 พ.ย.64  ดําเนินการเรียบรอยแลว

3
จัดทํารายงานวิเคราะห Gap ปญหาการ
ดําเนินงานคุณธรรมความโปรงใสของหนวยงาน

1 ฉบับ ต.ค.64 พ.ย.64  ดําเนินการเรียบรอยแลว

4

กําหนดมาตรการ กลไก และประเด็นความรู 
เพื่อขับเคลื่อนดําเนินงานคุณธรรมและความ
โปรงใสของหนวยงาน รอบ 5 เดือนแรก

1 ฉบับ ต.ค.64 พ.ย.64  ดําเนินการเรียบรอยแลว

5
จัดทําแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานดาน
คุณธรรมความโปรงใสของหนวยงาน 1 ครั้ง ต.ค.64 พ.ย.64  ดําเนินการเรียบรอยแลว

ณ วนัที� 10  มกราคม  2565

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๓๓ -



ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10  มกราคม  2565

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

6
ประชุมคณะทํางานและติดตามผลการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานทุกเดือน 4 ครั้ง พ.ย.64 ก.พ.65  ดําเนินการแลว 2 ครั้ง

7
กิจกรรมประกาศเจตนารมณตอตาน การทุจริต
กองแผนงาน ประจําปงบประมาณ 2565 1 ครั้ง ธ.ค..64 ธ.ค..64  ดําเนินการเรียบรอยแลว

8
สื่อสารประชาสัมพันธรายงานผลการใชจาย
งบประมาณ (รบจ.) ภายในวันที่ 20 ของทุก
เดือน

4 ครั้ง พ.ย.64 ก.พ.65  ดําเนินการแลว 2 ครั้ง

9

สื่อสารประชาสัมพันธใหความรู ความเขาใจ
ดานการใชงบประมาณ เพื่อเพิ่มชองทางการรับ
ฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของผูมีสวน
ไดสวนเสียภายในประจําหนวยงานทุกเดือน

4 ครั้ง พ.ย.64 ก.พ.65  ดําเนินการแลว 2 ครั้ง

10
จัดทํามาตรการเพื่อสงเสริมความโปรงใสและ

ปองกันการทุจริต
1 ครั้ง ธ.ค..64 ก.พ.65 

- ๓๔ -



ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10  มกราคม  2565

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

11

จัดทําชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจง
เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและพฤติมิชอบ
ของเจาหนาที่ผานชองทางออนไลน

1 ครั้ง ธ.ค..64 ก.พ.65 

12
กิจกรรมรณรงคตอตานการทุจริตและเสริมสราง
 การปฏิบัติหนาที่อยางซื่อสัตยสุจริต 1 ครั้ง ธ.ค..64 ก.พ.65 

13

สื่อสารขอมูลดานการรับรูดานคุณธรรมความ
โปรงใสของผูมีสวนไดสวนเสีย (IIT) ใหแก
บุคลากรกองแผนงานทราบ

1 ครั้ง ม.ค.65 ก.พ.65 

14 รวบรวมเอกสาร ขอมูล และดําเนินการเปดเผย
ขอมูลบนเว็บไซตของหนวยงานตามหลักเกณฑ
 OIT ที่กําหนด

1 ครั้ง พ.ย.64 ม.ีค.65



15 สรุปผลการดําเนินงานและรายงานให
ผูอํานวยการกองแผนงานรับทราบ

1 ครั้ง ก.พ.65 ก.พ.65


- ๓๕ -



ตัวชี้วัดที่ 1.29 รอยละของความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center )

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 วิเคราะหสถานการณขอมูลพื้นฐานของคลัส

เตอรกลุมวัยและอนามัยสิ่งแวดลอม สําหรับ

จัดเก็บเขาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data

 Center)

5 คลัสเตอร 22 พ.ย. 64 30 พ.ย. 64 

2 วิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ของระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data 

Center)

2 กลุม 23 พ.ย. 64 30 พ.ย. 64 

3 จัดทําทําเนียบผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน

เสีย ของระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data 

Center)

1 ทําเนียบ 24 พ.ย. 64 30 พ.ย. 64 

4 จัดทํามาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนา

ระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center)

1 มาตรการ 26 พ.ย. 64 30 พ.ย. 64 

5 จัดทําสรุปประเด็นความรูที่ใหแกผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสีย

1 เรื่อง 3 ธ.ค. 64 30 ธ.ค. 64 

ณ วนัที� 10  มกราคม 2565

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๓๖ -



ตัวชี้วัดที่ 1.29 รอยละของความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center )

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10  มกราคม 2565

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

6 จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของ

การพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data

 Center)

1 เรื่อง 7 ธ.ค. 64 30 ธ.ค. 64 

7
ประชุมจัดทําขอมูลพื้นฐานของคลัสเตอรกลุม

วัยและอนามัยสิ่งแวดลอม

1 ครั้ง 6 ม.ค. 65 31 ม.ค. 65 X อยูระหวางการเตรียมความพรอม

เพื่อจัดทําขอมูลพื้นฐานของคลัสเต

อรกลุมวัยและอนามัยสิ่งแวดลอม

8 นําขอมูลพื้นฐานของคลัสเตอรเขาสูระบบ

ฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center)

1 ครั้ง 6 ก.พ. 65 15 ก.พ. 65 X

- ๓๗ -



ตัวชี้วัดที่ 1.30 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการขอมูล (Data Scientist)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

1 จัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ

เขียนชุดคําสั่ง API แบบ Web Service 

เชื่อมโยงฐานขอมูลบนเว็บไซต (ขั้นสูง) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565”

1 โครงการ พ.ย.64 พ.ย.64



2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียน

ชุดคําสั่ง API แบบ Web Service เชื่อมโยง

ฐานขอมูลบนเว็บไซต (ขั้นสูง) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565”

1 ครั้ง ธ.ค.64 ธ.ค.64



3 สรุปรายชื่อผูผานการอบรมการเขียนชุดคําสั่ง 

API แบบ Web Service เชื่อมโยงฐานขอมูลบน

เว็บไซต (ขั้นสูง)

1 เรื่อง ม.ค.65 ม.ค.65

ณ วนัที� 10  มกราคม 2565

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๓๘ -



ตัวชี้วัดที่ 1.30 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการขอมูล (Data Scientist)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10  มกราคม 2565

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

4 ติดตาม และประเมินผล ผูเขารับการอบรมการ

เขียนชุดคําสั่ง API แบบ Web Service 

เชื่อมโยงฐานขอมูลบนเว็บไซต (ขั้นสูง)

1 เรื่อง ม.ค.65 ม.ค.65

5 สรุปขอมูลหนวยงานนําผลการพัฒนาศักยภาพ

ไปเขียนชุดคําสั่ง API อยางนอย 1 เรื่อง

1 เรื่อง ก.พ.65 ก.พ.65

6 จัดทําโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

 “นักวิทยาการขอมูลภาครัฐ (Data Scientist)”

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1 โครงการ ม.ีค.65 ม.ีค.65

7 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักวิทยาการ

ขอมูลภาครัฐ (Data Scientist)” ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565

1 ครั้ง เม.ย.65 เม.ย.65

- ๓๙ -



ตัวชี้วัดที่ 1.30 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการขอมูล (Data Scientist)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10  มกราคม 2565

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

8 สรุปรายชื่อผูผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “นักวิทยาการขอมูลภาครัฐ (Data 

Scientist)” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1 เรื่อง พ.ค.65 พ.ค.65

9 ติดตาม และประเมินผล ผูเขารับการอบรมเชิง

ปฏิบัติการหลักสูตร “นักวิทยาการขอมูลภาครัฐ

 (Data Scientist)” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565

1 เรื่อง พ.ค.65 ม.ิย.65

10 สรุปขอมูลการนําผลการพัฒนาศักยภาพจาก

โปรแกรมวิเคราะหขอมูลเชิงลึกไปประยุกตใช

ในหนวยงาน

1 เรื่อง ก.ค.65 ก.ค.65

- ๔๐ -



ตัวชี้วัดที่ 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพื่อนําไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 ศึกษา/วิเคราะหขอมูลและแนวทางการการ

พัฒนาระบบบัญชีขอมูลเพื่อนําไปสูการเปดเผย

ขอมูลภาครัฐ (Open Data)

1 เรื่อง พ.ย.64 พ.ย.64



2 คัดเลือกชุดขอมูลเพื่อการจัดทําระบบบัญชี

ขอมูลที่มีความสอดคลองกับภารกิจหลักและ

กระบวนการทํางานงานพรอมเสนอชุดขอมูลที่

คัดเลือกตอผูบริหารพิจารณา

1 ระบบงาน

ธ.ค.64 ธ.ค.64

 https://bit.ly/33e6NAy

3 จัดทํารายชื่อชุดขอมูล (Data set) ที่สอดคลอง

กับระบบงาน

บริการผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-service) 

หรือเปนระบบงานที่ สําคัญของหนวยงาน

1 ชุดขอมูล

ม.ค.65 ม.ค.65



ณ วนัที� 10 มกราคม 2565

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๔๑ -

https://bit.ly/33e6NAy


ตัวชี้วัดที่ 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพื่อนําไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10 มกราคม 2565

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

4 จัดทําคําอธิบายชุดขอมูล (Metadata) พรอม

คําอธิบายขอมูลของทรัพยากร (Resource 

Metadata) และสอดคลองตามมาตรฐานที่ 

สพร. กําหนด

1 รายการขอมูล

ก.พ.65 ก.พ.65



5 จัดทําขอมูลเปดที่ถูกจัดอยูในหมวดหมู

สาธารณะ (Open Data) ในระบบบัญชีขอมูลที่

ครบถวนตามที่ สพร. กําหนด เพื่อนําขอมูลเปด

ไปใชประโยชนในการดําเนินงานของหนวยงาน
1 รายการขอมูล

ม.ีค.65 ก.ค.65



- ๔๒ -



ตัวชี้วัดที่ 1.32 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล และการสรางความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศกรมอนามัย

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

1  แตงตั้งคณะทํางานการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล

และการสรางความมั่นคงปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศกรมอนามัย

1 คําสั่ง 1 พ.ย.64 30 พ.ย.64

ดําเนินการแลว

2 การจัดทําชุดรหัสผานครั้งเดียว สําหรับระบบงาน

สารสนเทศภายใตสถานการณการแพรระบาด 

COVID-19

1 เรื่อง 1 ต.ค.64 28 ก.พ.65

ดําเนินการแลว

3 การประชุมสงเสริม และสนับสนุนทักษะความเขาใจ

และใชเทคโนโลยีดิจิทัล ของกรมอนามัย (Digital 

Literacy) 2 ครั้ง 1 ต.ค.64 28 ก.พ.65

ดําเนินการแลว

4 การประชุมความพรอมใชงานขอมูล และระบบ

สารสนเทศในภาวะฉุกเฉิน
1 ครั้ง 1 ต.ค.64 31 ธ.ค.64

ดําเนินการแลว

ณ วนัที� 10  มกราคม 2565

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุที่
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุดกิจกรรม/ขั้นตอน

- ๔๓ -



ตัวชี้วัดที่ 1.32 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล และการสรางความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศกรมอนามัย

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10  มกราคม 2565

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุที่
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุดกิจกรรม/ขั้นตอน

5  การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การควบคุมใชงาน

ระบบประชุมทางไกล   (Video Conference)
1 โครการ 1 พ.ย.64 30 ธ.ค.64

ดําเนินการแลว

6 การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหา

ระบบคอมพิวเตอร ประจํากรมอนามัย
2 ครั้ง 1 ธ.ค. 64 28 ก.พ.65

ดําเนินการแลว

7  การจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอนามัย 

พ.ศ. 2566 – 2570
1 เรื่อง 1 ม.ค. 64 28 ก.พ.65

ยังไมไดดําเนินการ

8

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ควบคุมการใชงาน

ศูนยปฏิบัติการตอบโตสถานการณฉุกเฉินที่มี

ผลกระทบทางสุขภาพ (War Room)

1 โครงการ 1 พ.ย. 64 1 ธ.ค. 64

ดําเนินการแลว

9

การประชุมเรียนรูการใชงานระบบสารสนเทศ

เพื่อใชในการบริหารขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ

ภายใตสถานการณ การแพรระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019

5 ครั้ง ต.ค.64 ก.พ.65

ดําเนินการแลว

- ๔๔ -



ตัวชี้วัดที่ 1.33 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีใหมไทย สรางไทย สรางชาติ

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 แตงตั้งคณะทํางานการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถี

ไทยใหม สรางไทย สรางชาติ
1 คําสั่ง 1 พ.ย.64 30 พ.ย.64

ดําเนินการแลว

2 จัดทํารายการขอมูล สารสนเทศ และความรูที่

นํามาใชในการดําเนินงานตัวชี้วัด
1 ครั้ง 1 พ.ย.64 10 ธ.ค.64

ดําเนินการแลว

3 กําหนดมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานตัวชี้วัด และประเด็นความรูที่ใหแก

ผูรับบริการ เพื่อการขับเคลื่อน

1 ครั้ง 1 พ.ย.64 10 ธ.ค.64

ดําเนินการแลว

4 วิเคราะหปญหาและความตองระบบสุขภาพดีวิถี

ไทยใหม สรางไทย สรางชาติ
1 ระบบ 1 ต.ค.64 28 ก.พ.65 อยูระหวางดําเนินการ

5 การออกแบบระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม สรางไทย 

สรางชาติ
1 ระบบ 1 ต.ค.64 28 ก.พ.65 อยูระหวางดําเนินการ

ณ วนัที� 10  มกราคม 2565

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๔๕ -



เอกสารแนบ 2







วันที่ 27 ธันวำคม 2564 
นายด ารง ธ ารงเลาหะพันธุ์ ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
น าคณะบุ คลากรกองแผนงาน ร่ วมประกาศ
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต  

"กองแผนงาน ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต“ 
เพ่ือสร้างความตระหนักในการสร้างเสริมคุณธรรม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปลูก
จิตส านึกความซื่อสัตย์ ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
มาก่อนส่วนตน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



รายงานประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมเล็กกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย 

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

ผู้มาประชุม 
  1. นายดุลยวัฒน์ มาป้อง    ประธาน 
  2. นางสาวภาคินันท์ สุสังกรกาญจน์  คณะทำงาน 
  3. นางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล   คณะทำงาน 
  4. นายสุชาญ กิจลือเลิศ    คณะทำงาน 
  5. นางสาวกชกร โคตรชมภ ู   คณะทำงาน 
  6. นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง มั่นคง   คณะทำงาน 
  7. นางสาวธีราภรณ์ ศรีนิเวศน์   คณะทำงานและเลขานุการ 
  8. นางสาวสุจิตรา บุญโต    คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
  
เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
 
วาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  นายดุลยวัฒน์ มาป้อง ได้กล่าวว่ากรมอนามัยได้ให้แต่ละหน่วยงานส่งประกวดหน่วยงาน
คุณธรรมและส่งชื่อผลงานเข้าประกวด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ซึ่งทางกองแผนงานได้ทำการโหวตชื่อ
และส่งชื่อผลงาน “กองแผนงานเสริมสร้างคุณธรรม สู่องค์กรคุณภาพ” เข้าประกวดเรียบร้อยแล้วซึ่งจะให้
หน่วยงานส่งผลงานภายในเดือนเมษายน และประกาศผลเดือนมิถุนายน 2565 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
วาระท่ี 2 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

2.1  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กองแผนงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองแผนงาน 
ประจำปีงบประมาณ 2565 
ตามท่ีกรมอนามัยได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองแผนงาน ประจำปี
งบประมาณ 2565 กองแผนงานจึงจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการฯ กรมอนามัย ดังนี้ 

1. การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริต แก่บุคลากร 

เอกสารแนบ 3



1.1 เผยแพร่ความรู้เรื่อง เรื่อง แนวทางปฏิบัติการให้หรือการรับของขวัญหรือประโยชน์
อื ่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข  ดำเนินการช่วงตุลาคม - 
ธันวาคม 2565 ผู้รับผิดชอบคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 

1.2 เผยแพร่ความรู้เรื ่อง แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวล
จริยธรรมของข้าราชการพลเรือน ดำเนินการช่วงมกราคม - มีนาคม 2565 ผู้รับผิดชอบคณะทำงานจัดทำและ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 

2.การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย มีบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกจำนวน 2 คน ดำเนินการช่วง
ตุลาคม - ธันวาคม 2565 ผู้รับผิดชอบกองแผนงาน 

3. โครงการส่งเสริมค่านิยมความผูกพัน และวัฒนธรรมองค์กร ตามหลักคุณธรรมเฉพาะการ 
- กิจกรรมสุขอนามัย ทำความสะอาดห้องน้ำ (จิตอาสา) ดำเนินการช่วงเมษายน - 

มิถุนายน 2565 ผู้รับผิดชอบคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
- กิจกรรมลดหุ่น ลดโรค (วินัย) ดำเนินการช่วงเมษายน - มิถุนายน 2565 ผู้รับผิดชอบ

คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
- กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่วันสงกรานต์ (กตัญญู)ดำเนินการช่วงเมษายน - มิถุนายน 

2565 ผู้รับผิดชอบคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
4. การประกาศเจตนารมณ์ ดำเนินการช่วงตุลาคม - ธันวาคม 2565 ผู ้ร ับผิดชอบ

คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
    - ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “กองแผนงานใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
     - ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การทำงาน กองแผนงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

5. ประกวดหน่วยงานคุณธรรม ดำเนินการช่วงตุลาคม - มิถุนายน 2565 ผู้รับผิดชอบ
คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 

     5.1 ปัญหาที่อยากแก้ 
  - การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื ่อร ่วมกันสร้างบรรยากาศให้

หน่วยงานเป็นสถานที่น่าอยู่ น่าทำงาน กำหนดกิจกรรม Big Cleaning Day  
  - การสร้างความรอบรู้ด้านการเงิน กำหนดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง การออมเงิน  
  - การช่วยลดภาวะโลกร้อน กำหนดกิจกรรม 
    5.2 ความดีที่อยากทำ 
 - ส่งเสริมด้านสุขภาพเพื่อให้บุคลากรกองแผนงานดูแล และใส่ใจสุขภาพของตนเอง 

กำหนดกิจกรรมลดหุ่น ลดโรค 
 - การสอนงานจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้องด้วยการแบ่งปันความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก

ประสบการณ์การทำงานของรุ่นพี่ กำหนดกิจกรรมรุ่นพ่ีสอนรุ่นน้องการสอนงานระบบพี่เลี้ยง 



 - อาสาทำความดี “เก็บ กวาด เกลี้ยง” กำหนดกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่
ทำงาน และบริเวณรอบๆสถานที่ทำงาน 

    5.3 ประเด็นคุณธรรม 
 - การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา กำหนดกิจกรรมทำบุญวันปีใหม่กรมอนามัย 
 - หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดกิจกรรมรณรงค์หิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า 
 - วิถีวัฒนธรรม กำหนดกิจกรรมรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยในวันศุกร์ 
6. จัดตั้งชมรมจริยธรรมกองแผนงาน ดำเนินการช่วงมกราคม - มีนาคม 2565 ผู้รับผิดชอบ

คณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม 
     6.1 จัดตั้งชมรมจริยธรรมกองแผนงาน  
     6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมกองแผนงาน 
7. ประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ดำเนินการช่วงมกราคม - 

มีนาคม 2565 ผู้รับผิดชอบคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
8. การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำมาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้ในการบริหารงานบุคคล 

8.1 เผยแพร่ความรู้เรื่อง พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ดำเนินการ
ช่วงมกราคม - มีนาคม 2565 ผู้รับผิดชอบคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 

9. การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) ดำเนินการช่วงตุลาคม - กันยายน 2565 ผู ้รับผิดชอบคณะทำงานจัดทำและขับเคลื ่อน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ และคณะทำงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.6 

10. การจัดการช่องทางที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตฯของเจ้าหน้าที่ในหนว่ยงาน 
ดำเนินการช่วงมกราคม - กันยายน 2565 ผู้รับผิดชอบคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตฯ 
                   10.1 จัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริตบนเว็บไซต์กองแผนงาน 

     10.2 จัดทำกล่องรับเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริต 
11. การเผยแพร่สื่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต  ดำเนินการ

ช่วงมกราคม - มีนาคม 2565 ผู้รับผิดชอบคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
     11.1 จัดทำ Infographic เรื ่อง การให้หรือการรับของขวัญหรือประโยชน์อื ่นใด  

บนเว็บไซต์กองแผนงาน และบนกลุ่มไลน์กองแผนงาน 

 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

2.2  การประกวดหน่วยงานคุณธรรม “กองแผนงานเสริมสร้างคุณธรรม สู่องค์กรคุณภาพ” 
สืบเนื่องจากที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเบื้องต้น การประกวดหน่วยงานคุณธรรมมี

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้คะแนนดังนี้ 
1. องค์กรมีการประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ์หรือข้อตกลงของผู้บริหารและสมาชิกใน

องค์กรที่จะขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรคุณธรรมร่วมกัน โดยมีบุคลากรเข้าร่วม ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป  ซึ่งกอง
แผนงานได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว และนำหลักฐานอับขึ้นบนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว 



2. องค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้”และ “ความดีท่ีอยากทำ”
ที่สอดคล้องกับคุณธรรม 5 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู หรือวัฒนธรรมองค์กร 
(HEALTH) โดยร่วมกันกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 1 ประการ  ซึ ่งกองแผนงานมีแผนในการ
ดำเนินการกิจกรรมเรื่องปัญหาที่อยากแก้คือ  

   1) การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน (กิจกรรม Big Cleaning Day)  
   2) การสร้างความรอบรู้ด้านการเงิน (กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการออม) 
   3) การลดโลกร้อน (กิจกรรมหิ้วปิ่นโตโชว์ถุงผ้า/บริจาคสิ่งของเหลือใช้) 

เรื่องความดีท่ีอยากทำ คือ 
   1) ส่งเสริมความรู้เรื่องสุขภาพ (กิจกรรมลดหุ่น ลดโรค)  
   2) การสอนงานรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง (รุ่นพี่สอนรุ่นน้องการสอนงานระบบพ่ีเลี้ยง) 
   3) กิจกรรมจิตอาสาทำดีเพ่ือประชาชน (กิจกรรมทำความสะอาดสถานที่ทำงาน) 
3. องค์กรมีการจัดทำแผนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในองค์กร เพ่ือส่งเสริมให้

เกิดคุณธรรมเป้าหมาย โดยมีการมอบหมายบุคลากรผู้รับผิดชอบ 
4. องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้ ตั้งแต่ร้อย

ละ 50 ขึ้นไป 
5. องค์กรมีการจัดทำระบบติดตาม รายงานประเมินผลเพื ่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข 

ดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือนำไปสู่คุณธรรมเป้าหมาย 
6. องค์มีกระบวนการยกย่อง เชิดชู บุคคลที่ทำความดี หรือหน่วยงาน โครงการ กิจกรรม

ดีเด่น ในการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายจนเป็นแบบอย่างได้ เช่น บุคคลคุณธรรม โครงการดีเด่นด้านคุณธรรม 
ฯลฯ (นอกเหนือจากคนดีศรีอนามัย) ทางคณะทำงานมีความเห็นว่าให้รางวัลจากกิจกรรมลดหุ่น ลดโรค โดยให้
รางวัลกับบุคคลที่มีวินัยในการลดน้ำหนักได้สูงที่สุด  

7. องค์กรมีการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้ ตั้งแต่
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

8. องค์กรมีการกำหนดประเด็นคุณธรรมเพิ่มเติมจากเรื่องที่ดำเนินการไปแล้วไม่น้อยกว่า 1 
มิต ิโดยคณะทำงานได้วางกิจกรรมไว้ทั้งสิ้น 3 มิติ คือ  

    1) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมรณรงค์หิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า)  
    2) การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา (กิจกรรมทำบุญวันปีใหม่)  
    3) วิถีวัฒนธรรม (รณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยในวันศุกร์) 
9. องค์กรมีการถอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมเพ่ือเผยแพร่ และสามารถ

เป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอื่นๆได้ 
10. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ( Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) 
11. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู ่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
 



 มติที่ประชุม รับทราบ 
2.3  การจัดตั้งชมรมจริยธรรมกองแผนงาน 

จากแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กองแผนงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้
เป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม กลยุทธที่ 1 สร้างและพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม/
โรงพยาบาลคุณธรรม กิจกรรมที่ 6 การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ให้มีการจัดตั้งชมรมจริยธรรม
จำนวน 1 ชมรม จึงนำเรียนในที่ประชุมช่วยกันตั้งชื่อชมรมและสมาชิกในชมรม 

 ตามความเห็นของที่ประชุมได้ลงมติให้ชื ่อชมรมคือ  “ชมรมจริยธรรมกองแผนงาน” และ
สมาช ิกชมรมได้แก่บ ุคลากรกองแผนงานทั ้งหมดโดยมี นายดำรง ธำรงเลาหะพันธ ุ ์  เป ็นที ่ปร ึกษา  
นางสาวพาสนา ชมกลิ่น เป็นประธานชมรม นายดุลยวัฒน์ มาป้อง เป็นรองประธาน นางสาวกชกร โคตรชมภู 
เป็นเหรัญญิก และนางสาวธีราภรณ์ ศรีนิเวศน์ เป็นผู้ประสานงานและเลขานุการ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
  
 

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

    นางสาวธีราภรณ์ ศรีนิเวศน์  ผู้จดรายงานการประชุม/คณะทำงานเลขานุการ 
    นายดุลยวัฒน์ มาป้อง         ผู้ตรวจรายงานการประชุม/คณะทำงาน 
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Big Cleaning Day
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กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการออมเงิน
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กิจกรรมห้ิวป่ินโต โชว์ถุงผ้า
จากสภาพปัญหาสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน

บุคลากรกองแผนงานได้ตระหนักถงึปัญหาน้ี
จึงร่วมกันน าปิ่ นโตและถุงผ้าใส่อาหารแทนการ
ใช้ถุงพลาสติก และโฟม เพ่ือลดการใช้ถุงพลาสติก 
ลดการเกิดขยะท่ีมีกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ยังช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในแต่ละวันอีกทางหน่ึงด้วย
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กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพเพ่ือให้บุคลากรกองแผนงาน
ดูแล และใส่ใจสุขภาพของตนเอง

วัดค่า BMI

เต้นบาสโลบ กิจกรรมยืดเหยียดที่โต๊ะท างาน



แนวทางการดำเนินการส่วนที่ 2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม 
กองแผนงาน กรมอนามัย 

 
สืบเนื่องจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม กำหนดให้มีแนวทางการดำเนินงานในส่วนที่ 2 การขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” หรือวัฒนธรรมองค์กร โดยให้มีการสำรวจ
ออนไลน์ เรื่อง กิจกรรมการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น  

สรุปผลจากแบบสำรวจ คือ หลักคุณธรรมที่ต้องปรับแก้ไข ได้แก่ หลักคุณธรรม วินัย จิตอาสา พอเพียง 
ตามลำดับ ซ่ึงคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ เห็นควรเลือกคุณธรรมด้านวินัย        
มาดำเนินงานแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรกองแผนงานมีวินัยในการส่งเสริมสุขภาพ 
ให้สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรกองแผนงานให้มีชีวิตชีวาและสมดุลชีวิต ที ่ขับเคลื่อนโดย
คณะทำงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ฯ ได้แก่ กิจกรรมยืดเหยียด  เต้นบาสโลบ และการประเมินวัดค่า BMI เพื่อเป็น
การส่งเสริมวินัยในการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพตนเองของบุคลากรกองแผนงาน โดยกำหนดกิจกรรมดังนี้  

1. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรกองแผนงาน 
2. ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรกองแผนงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 กิจกรรม คือ 
2.1  กิจกรรมการยืดเหยียดที่โต๊ะทำงาน สัปดาห์ละ 3 วัน ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที/วัน 
2.2  กิจกรรมยืดเหยียด เต้นบาสโลบ สัปดาห์ละ 3 วัน ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที/วัน 
2.3  ประเมินวัดค่า BMI 

                เป้าหมาย : บุคลากรกองแผนงานเข้าร่วมกิจกรรมยืดเหยียดทั้ง 3 กิจกรรม ร้อยละ 80 

* แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 * 

1. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมยืดเหยียดของกองแผนงาน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
เข้ารว่ม 1 ครั้ง   เข้าร่วม 3-5 ครั้ง  เข้าร่วม 5 ครั้งข้ึนไป 

2. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมยืดเหยียด “เต้นบาสโลบ” (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
เข้าร่วม 1 ครั้ง   เข้าร่วม 3-5 ครั้ง  เข้าร่วม 5 ครั้งข้ึนไป 

3. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมประเมินวัดค่า BMI ด้วยการ วัดส่วนสงู ชั่งน้ำหนัก เพื่อเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของตนเอง           
เข้าร่วม   ไม่เข้าร่วม 
 
สรุปผลการดำเนินงาน 

จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางการส่งเสริมสุขภาพ
บุคลากรกองแผนงาน และได้มีการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางการส่งเสริมสุขภาพ
บุคลากรกองแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 กิจกรรม พบว่า 



กองแผนงานมีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 40 คน มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืดเหยียดทั้ง 3 กิจกรรม จำนวน 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 80 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย จากการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางการ
ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรกองแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่า จำนวนที่เข้าร่วมกิจกรรมยืดเหยียดของ
กองแผนงาน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 5 ครั้งขึ้นไป ร้อยละ 68.8 เข้าร่วม 3-5 ครั้ง ร้อยละ 31.3 
จำนวนที่เข้าร่วมกิจกรรมยืดเหยียด “เต้นบาสโลบ” (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 5 ครั้งขึ้นไป ร้อยละ 
59.4 เข้าร่วม 3-5 ครั้ง ร้อยละ 31.3 และเข้าร่วม 1 ครั้ง ร้อยละ 9.4 และจำนวนที่เข้าร่วมกิจกรรมประเมินค่า BMI 
ด้วยการวัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100 จะเห็นได้ว่าบุคลากรกองแผนงาน        
มีวินัยในการดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมออกำลังกาย  

 
 

 



 

 
 
รูปภาพกิจกรรม 
 

กิจกรรมยืดเยียด 

  
 



กิจกรรมเต้นบาสโลบ 

  
 
กิจกรรมประเมินวัดค่า BMI 

     



001 / 2565

กิจกรรมรุ่นพ่ี สอนรุ่นน้อง

เพ่ือให้บุคลากรใหม่ที่เข้ามาท างาน
สามารถเรียนรู้งานได้อย่างเปน็ระบบ
มีแบบแผนในการท างาน และสามารถ
เข้าใจงานได้อย่างรวดเร็ว จึงได้มี
กิจกรรมรุ่นพ่ี สอนรุ่นน้องข้ึน



001 / 2565

กิจกรรมอาสาท าความดี “เก็บ กวาด เกลี้ยง” 



001 / 2565

“สืบสานวนัสงกรานต ์กองแผนงานสาดสง่สขุ”

ในวนัศกุรท่ี์ 8 เมษายน 2565

เจา้หนา้ท่ีกองแผนงานไดร้่วมกนัสรงน า้พระ และรดน า้ด าหวั

ผูบ้ริหารกองแผนงาน เพื่อเป็นการแสดงความกตญัญตู่อ

ผูบ้ริหาร และเป็นศิริมงคลเนือ่งในวาระดิถีขึน้ปีใหมไ่ทย



เอกสารแนบ 4





เอกสารแนบ 5













 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  

กองแผนงาน กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  ชื่อ  กรมอนามัย  หน่วยงาน กองแผนงาน             สถานที่ต้ัง อาคาร 5 ช้ัน 4 เลขท่ี 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวญั ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
  ชื่อผู้ประสานงาน  นางสาวธีราภรณ์ ศรนเิวศน ์  โทรศัพท์  0-2590-4645   
 

โครงการ / กิจกรรมท่ีดำเนินการ 
  จำนวนโครงการ/กจิกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5    11 โครงการ 
  จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวม  บาท 
 

ยุทธศาสตร์ / โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

 
(บาท) 

ระยะเวลาทีด่ำเนินงาน  
 
 

หลักฐานเชิงประจักษ์ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปรมิาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส 

๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

ไตรมาส 
๒ 

(ม.ค.-
มี.ค.๖5) 

ไตรมาส 
๓ 

(เม.ย.-
มิ.ย.๖5) 

ไตรมาส 
๔ 

(ก.ค.-
ก.ย.๖5) 

ยุทธศาสตร์ที ่1 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข 
กลยุทธ์ที ่2 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคณุธรรมของส่วนราชการ  
1. การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านคุณธรรมและ
ป้องกันการทุจริต แก่บุคลากร 
1.1 เผยแพร่ความรูเ้ร่ือง เร่ือง แนวทาง
ปฏิบัติการให้หรือการรับของขวัญหรือประโยชน์
อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุก
ระดับของกระทรวงสาธารณสุข 
1.2 เผยแพร่ความรู้เรื่อง เร่ือง แนวทางการ
ปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวล
จริยธรรมของข้าราชการพลเรือน 

1. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงาน
ยึดมั่นในหลักความถูกต้อง
โปร่งใส เปน็ธรรม 
2. เพื่อให้บุคลากรรับทราบ
และถือปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมของข้าราชการพล
เรือนและนำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
 

คณะทำงาน
จัดทำและ
ขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติ
การป้องกัน
การทุจริตฯ 

บุคลากร
กอง
แผนงานมี
การลง
ลายมือชื่อ
จำนวน 41 
คนคิดเป็น
ร้อยละ 
100 

บุคลากร
กอง
แผนงาน
ได้รับความรู้
ด้าน
คุณธรรม
และการ
ป้องกันการ
ทุจริต 
 

-  
 
✓  
 

 
 
 
 
 

 
✓ 

- - 1.1 เผยแพร่ความรู้เรื่อง เรื่อง 
แนวทางปฏบิัติการให้หรือการรบั
ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดของ
เจ้าหน้าทีข่องรัฐทุกตำแหน่งและทุก 
https://planning.anamai.moph.g
o.th/web-upload/20xa4d80079 
fdd38ace9fb48a050e5b52e4/f
ilecenter/ITA/2565/moral-
65_03-planning.pdf 
 
1.2 เผยแพร่ความรู้เรื่อง เรื่อง แนว
ทางการปฏบิัตตินของขา้ราชการพล
เรือนตามประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการพลเรือน 

(ปรับปรุงเพิ่มเติมจากวันที่ 10 มี.ค. 65) 
เอกสารแนบ 6

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079


 

https://planning.anamai.moph.g
o.th/web-upload/20xa4d80079 
fdd38ace9fb48a050e5b52e4/f
ilecenter/ITA/2565/moral-
65_05-planning.pdf 
 

2. การคัดเลือกคนดีศรอีนามัย 
2.1 ส่งบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกคนดศีรี
อนามัย 

เพื่อยกย่องเชิดชู บุคคลที่มี
คุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอยา่งที่ดี สรา้งแรง
บันดาลใจแก่ผู้อื่น 

กองแผนงาน บุคลากร
กอง
แผนงานได้
เข้ารับการ
คัดเลือก
จำนวน 2 
คน 

บุคลากรที่
เข้ารับการ
คัดเลือก
ผ่าน
คุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ที่
กำหนด 
(รอบที่ 1) 
จำนวน 2 
คน 

-  
✓ 

- - - 2.1 ส่งบุคลากรเข้ารบัการคัดเลือกคนดี
ศรอีนามัย 
https://planning.anamai.moph.g
o.th/web-upload/20xa4d8007 
9fdd38ace9fb48a050e5b52e4
/filecenter/ITA/2565/moral-
65_06-planning.pdf 
 
-ภาพกิจกรรมคนดีศรีอนามัย 

https://planning.anamai.moph.g
o.th/web-upload/20xa4d80079 
fdd38ace9fb48a050e5b52e4/f
ilecenter/ITA/2565/moral-
65_13-planning.pdf 

กลยุทธ์ท่ี 6 ส่งเสริมคุณธรรมเฉพาะกาลทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)และสถานการณ์ปัจจุบัน 
3. โครงการส่งเสริมค่านิยมความผูกพัน และ
วัฒนธรรมองค์กร ตามหลักคุณธรรมเฉพาะการ 
- กิจกรรมอาสาทำความด ี“เก็บ กวาด เกลี้ยง” 
(จิตอาสา) 
- กิจกรรมหิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า (พอเพียง) 
- กิจกรรมรดน้ำดำหวัผู้ใหญ่วันสงกรานต์ 
(กตัญญ)ู 

1. เพื่อปลูกฝังค่านิยมความ
ผูกพันและวัฒนธรรมองค์กร 
2.เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีใน
การปฏิบัติงาน 

คณะทำงาน
จัดทำและ
ขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติ
การป้องกัน
การทจุริตฯ 

บุคลากรเข้า
ร่วม
กิจกรรมไม่
นอ้ยกว่า
ร้อยละ 80 
 

บุคลากร
ได้รับการ
ส่งเสริม
ค่านิยม
ความผูกพัน
ตามหลัก
คุณธรรม 3 
ประการ 
(จิตอาสา 
พอเพียง 
กตัญญ)ู 

- -  
 
 
 
✓ 

  3.โครงการส่งเสริมค่านยิมความผูกพัน 
และวัฒนธรรมองค์กร ตามหลัก
คุณธรรมเฉพาะการ 
 
3.1 ภาพกิจกรรม อาสาทำความด ี
“เก็บ กวาด เกลี้ยง” 
https://planning.anamai.moph.go.th/w
eb-upload/20xa4d80079fdd38ace9 
fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2
565/moral-65_21-planning.pdf 
 
 
 
 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d8007
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d8007
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9


 

3.2 กิจกรรมหิว้ปิ่นโต โชว์ถุงผ้า 
https://planning.anamai.moph.g
o.th/web-upload/20xa4d80079 
fdd38ace9fb48a050e5b52e4/f
ilecenter/ITA/2565/moral-
65_11-planning.pdf  
 

 
 
- ภาพขา่วกจิกรรม 
https://planning.anamai.moph.go.t
h/web-upload/20xa4d80079fdd 
38ace9fb48a050e5b52e4/filece
nter/ITA/2565/moral-65_22-
planning.pdf 
 
3.3 ภาพกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ ่
https://planning.anamai.moph.go.th/w
eb-upload/20xa4d80079fdd38ace9 
fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2
565/moral-65_16-planning.pdf 
 
 
 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9


 

ยุทธศาสตร์ที ่2 สร้างและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคณุธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม 
กลยุทธ์ที ่1 สร้างและพฒันาหนว่ยงานให้เป็นองคก์รคุณธรรม/โรงพยาบาลคณุธรรม 
4. การประกาศเจตนารมณ์ 
4.1 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต“กอง
แผนงานใสสะอาด ร่วมตา้นทุจริต”ประจำปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
4.2 ประกาศเจตนารมณ์เปน็องค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
4.3 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทำงาน กองแผนงาน กรมอนามัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การแสดงเจตนารมณ์การ
ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม
และต่อต้านทุจริตของ
ผู้บรหิารและบุคลากรกอง
แผนงานทุกระดับ 

คณะทำงาน
จัดทำและ
ขับเคลือ่น
แผนปฏิบัติ
การป้องกัน
การทุจริตฯ 

บุคลากรเข้า
ร่วมการ
ประกาศ

เจตนารมณ์
และลง

ลายมือชื่อ
จำนวน 41 
คน คิดเป็น

ร้อยละ 
100 

 

บุคลากรมี
ส่วนร่วมใน
การแสดง
เจตนารมณ์
ของ
หน่วยงาน 

 

-  
 
✓ 

- 
 
 
 
 
✓ 
 
✓ 
 
 
 
 
 

- - 4.1 ประกาศเจตนารมณต์่อต้านการ
ทุจริต“กองแผนงานใสสะอาด รว่มตา้น
ทุจริต”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 
- ประกาศเจตนารมณ์ 
https://planning.anamai.moph.go.t
h/web-
upload/20xa4d80079fdd38 
ace9fb48a050e5b52e4/filecente
r/ITA/2565/65_1-
ITA_Planning.pdf 
 
- ภาพกิจกรรมบนเว็บไซต์ 
https://planning.anamai.moph.go.th/w
eb-upload/20xa4d80079fdd38ace9 
fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2
565/641227_ITA%20Onepage.pdf 
 
- ภาพกจิกรรมบน facebook 
https://www.facebook.com/media/set
/?vanity=PlanningDOH&set=a.52549
28827901262 
 
4.2 ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ ประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
- ประกาศเจตนารมณ์  
https://planning.anamai.moph.go.t
h/web-upload/20xa4d80079 
fdd38ace9fb48a050e5b52e4/fil
ecenter/ITA/2565/moral-65_02-
planning.pdf 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38
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https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9
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https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PlanningDOH&set=a.5254928827901262
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PlanningDOH&set=a.5254928827901262
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PlanningDOH&set=a.5254928827901262
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079


 

4.3 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมดิหรือ
คุกคามทางเพศในการทำงาน กอง
แผนงาน กรมอนามัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
- ประกาศเจตนารมณ์ 
https://planning.anamai.moph.g
o.th/web-upload/20xa4d80079 
fdd38ace9fb48a050e5b52e4/f
ilecenter/ITA/2565/moral-
65_02-planning.pdf 

5. ประกวดหนว่ยงานคุณธรรม 
- กิจกรรมอาสาทำความดี “เก็บ กวาด เกลี้ยง” 
- กิจกรรมหิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า 
- รณรงค์แต่งกายผ้าไทย 
 

เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานมี
การพัฒนาองค์กรของตนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม  

คณะทำงาน
จัดทำและ
ขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติ
การป้องกัน
การทุจริตฯ 

ส่งรายชื่อ
เข้าประกวด
หน่วยงาน
คุณธรรม 

บุคลากรมี
ทัศนคต ิวิธี
คิด และ
ประพฤติ
ปฏิบัติที่
สะท้อนการ
มีคุณธรรม 
จริยธรรมที่
ดี 
 

-  
 

 
✓ 
 

 - 5. ประกวดหน่วยงานคุณธรรม 
- หนังสือส่งรายชื่อเขา้ประกวด 

 
 
 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079


 

 
5.1 ภาพกิจกรรม Big Cleaning Day 
(จิตอาสา) 

https://planning.anamai.moph.go.t
h/web-upload/20xa4d80079fdd 
38ace9fb48a050e5b52e4/filece
nter/ITA/2565/moral-65_12-
planning.pdf 
 
https://planning.anamai.moph.go.t
h/web-upload/20xa4d80079fdd 
38ace9fb48a050e5b52e4/filece
nter/PA/2565/2_2/Planning2.2_R
1_4.2.pdf 
 
https://planning.anamai.moph.go.t
h/web-upload/20xa4d80079fdd 
38ace9fb48a050e5b52e4/filece
nter/PA/2565/2_2/Planning2.2_R
1_4.6.pdf  
 
 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd


 

5.2 ภาพกิจกรรม การอบรมให้ความรู้
ทางการเงิน (พอเพียง)  
https://planning.anamai.moph.go.t
h/web-upload/20xa4d80079fdd 
38ace9fb48a050e5b52e4/filece
nter/ITA/2565/moral-65_20-
planning.pdf  
 
5.3 ภาพกิจกรรม การลดโลกร้อน 
(พอเพียง) 
https://planning.anamai.moph.go.th/we
b-upload/20xa4d80079fdd 
38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/
ITA/2565/moral-65_12-planning.pdf 
 
5.4 ภาพกิจกรรมส่งเสรมิดา้นสุขภาพ
เพื่อให้บุคลากรกองแผนงานดูแล และใส่ใจ
สุขภาพของตนเอง (วินัย)  
https://planning.anamai.moph.go.th/we
b-upload/20xa4d80079fdd 
38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/
ITA/2565/moral-65_19-planning.pdf 
5.5 ภาพกิจกรรม รุ่นพ่ีสอนรุ่นน้อง 
(จิตอาสา)  
https://planning.anamai.moph.go.t
h/web-upload/20xa4d80079fdd 
38ace9fb48a050e5b52e4/filece
nter/ITA/2565/moral-65_17-
planning.pdf 
 
 
 
 
 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd


 

5.6 ภาพกิจกรรม อาสาทำความด ี
“เก็บ กวาด เกลี้ยง” (จิตอาสา) 
https://planning.anamai.moph.go.t
h/web-upload/20xa4d80079fdd 
38ace9fb48a050e5b52e4/filece
nter/ITA/2565/moral-65_21-
planning.pdf 
 
2.7 ภาพกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ ่
(กตัญญู)  
https://planning.anamai.moph.go.t
h/web-upload/20xa4d80079fdd 
38ace9fb48a050e5b52e4/filece
nter/ITA/2565/moral-65_16-
planning.pdf 
 
2.8 ภาพถ่ายกิจกรรมการยกย่องเชดิชู 
https://planning.anamai.moph.go.t
h/web-upload/20xa4d80079fdd 
38ace9fb48a050e5b52e4/filece
nter/ITA/2565/moral-65_15-
planning.pdf 
 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาองค์ความรู้ดา้นการพัฒนาคุณธรรม องค์กรคณุธรรม และทักษะการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

6. การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 
6.1 จัดตั้งชมรมจริยธรรมกองแผนงาน 
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน
ขบัเคลื่อนชมรมจริยธรรมกองแผนงาน 
 
 
 
 
 

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
คุณธรรม จริยธรรมในองค์กร 

คณะทำงาน
ขับเคลื่อน

ชมรม
จริยธรรม 

มีการจัดตั้ง
ชมรม
จริยธรรม
ของ
หน่วยงาน 
1 ชมรม 

บุคลากร
กอง
แผนงานมี
จิตสำนึก 
ทัศนคติ 
และ
พฤติกรรมที่
ดีในการใช้
จริยธรรม 
เพื่อป้องกัน
การ

- -  
✓ 
✓ 

- - 6.1 ประกาศจัดตั้งชมรมจริยธรรมกอง
แผนงาน 
https://planning.anamai.moph.g
o.th/web-upload/20xa4d80079 
fdd38ace9fb48a050e5b52e4/f
ilecenter/ITA/2565/65_3-
ITA65_Planning.pdf 
 
6.2 คำสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการและ
คณะทำงานขบัเคลื่อนชมรมจริยธรรม
กองแผนงาน 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079


 

ปราบปราม
และทุจริต 
 
 

https://planning.anamai.moph.g
o.th/web-upload/20xa4d80079 
fdd38ace9fb48a050e5b52e4/f
ilecenter/ITA/2565/65_Planning
-ethics.pdf 

7. การประเมนิความเส่ียงและจัดทำแผนบริหาร
ความเส่ียงการทุจริต 
7.1 ประเมินความเส่ียงทุจริต 
7.2 จัดทำแผนบริหารความเส่ียงทุจริต 

เพื่อพัฒนากลไก วางระบบ 
กำหนดมาตรการการปอ้งกัน
ทุจริต 

คณะทำงาน
จัดทำและ
ขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติ
การป้องกัน
การทุจริตฯ 

จัดทำ
เอกสารการ
ประเมิน
ความเส่ียง 
ละจัดทำ
แผนการ
บริหาร
ความเส่ียง 
1 เร่ือง 

มีมาตรการ
ในการ
ควบคุม
ความเส่ียง
การทุจริต 

- -  
 
✓ 
✓ 
 

- - 7.1 ประเมินความเสี่ยงทุจรติ 
https://planning.anamai.moph.g
o.th/web-
upload/20xa4d80079f 
dd38ace9fb48a050e5b52e4/fi
lecenter/ITA/2565/moral-
65_07-planning.pdf 
 
 
7.2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจรติ 
https://planning.anamai.moph.g
o.th/web-
upload/20xa4d80079f 
dd38ace9fb48a050e5b52e4/fi
lecenter/ITA/2565/moral-
65_07-planning.pdf 
 

8. การสรา้งความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการนำ
มาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้ในการบริหารงาน
บุคคล 
8.1 เผยแพร่ความรู้เรื่อง พระราชบัญญตัิ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการนำมาตรฐานทาง
จริยธรรมไปใช้ในการ
บริหารงานบุคคล 

คณะทำงาน
จัดทำและ
ขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติ
การป้องกัน
การทุจริตฯ 

 
 

บุคลากร
กอง
แผนงานมี
การลง
ลายมือชื่อ
รับทราบ
เกี่ยวกบัการ
เผยแพร่
ความรู้เรื่อง
มาตรฐาน
ทาง
จริยธรรม

บุคลากรมี
การนำ
มาตรฐาน
ทาง
จริยธรรมไม่
ปรับใช้ใน
การทำงาน 
 

- -  
 
 
✓ 
 

- - 8.1 เผยแพร่ความรู้เรื่อง 
พระราชบญัญตัิมาตรฐานทางจริยธรรม 
พ.ศ. 2562 
https://planning.anamai.moph.g
o.th/web-upload/20xa4d8007 
9fdd38ace9fb48a050e5b52e4
/filecenter/ITA/2565/moral-
65_09-planning.pdf 
 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079f
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079f
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079f
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079f
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079f
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079f
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d8007
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d8007


 

จำนวน 41 
คนคิดเป็น
ร้อยละ 
100 

 
 

9. การขับเคลื่อนตัวชีว้ัดที่ 2.6 ระดับ
ความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) 
9.1 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนตัวชี้วดัที่ 2.6 
9.2 จัดทำแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.6 รอบ 5 
เดือนแรก 
9.3 รายงานผลการขับเคลื่อนรอบ 5 เดือนแรก 
9.4 จัดทำแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.6 รอบ 5 
เดือนหลัง 
9.5 รายงานผลการขับเคลื่อนรอบ 5 เดือนหลัง 

เพื่อพัฒนามาตรฐานการ
บริหารงานของหน่วยงานให้มี
ความโปร่งใสตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency 
Assessment : ITA) 
 
 
 

คณะทำงาน
จัดทำและ
ขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติ
การป้องกัน
การทุจริตฯ/
คณะทำงาน
ขับเคลื่อน

ตัวชี้วัด 2.6 

มีการแต่งตั้ง
คณะทำงาน
ขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดที่ 
2.6 จัดทำ
แผนฯ และ
รายงานผล
การ
ขับเคลื่อนฯ
ในรอบ 5 
เดือนแรก 

ตัวชี้วัดผ่าน
การประเมิน
เกินระดับ 3  

-  
 
 
✓ 
✓ 

 
 
 
 
 
 
✓ 

- - 9.1 คำสั่งแต่งตัง้คณะทำงานขบัเคลื่อน
ตัวชี้วดัที่ 2.6 
https://planning.anamai.moph.go.t
h/web-
upload/20xa4d80079fdd3 
8ace9fb48a050e5b52e4/filecen
ter/PA/2565/2_6/R1/PA2.6_R1_
3.3.pdf 
 
9.2 แผนขับเคลื่อนตัวชี้วัดที ่2.6 
https://planning.anamai.moph.go.t
h/web-
upload/20xa4d80079fdd3 
8ace9fb48a050e5b52e4/filecen
ter/PA/2565/2_6/R1/PA2.6_R1_
3.1.pdf 
 
 
 
 
 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd3
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd3
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd3
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd3
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd3
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd3


 

9.3 รายงานผลการขับเคลื่อนรอบ 5 
เดือนแรก 
https://planning.anamai.moph.g
o.th/web-upload/20xa4d8007 
9fdd38ace9fb48a050e5b52e4
/filecenter/PA/2565/2_6/R1/PA
2.6_R1_4.7.pdf 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 ส่งเสรมิใหก้ระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างด้านการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างนวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม และการพัฒนาองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคณุธรรม 
10. การจัดช่องทางที่สามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียน
เกี่ยวกบัการทจุริตฯของเจ้าหน้าที่ในหนว่ยงาน 
10.1 จัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนเรื่องการ
ทุจริตบนเว็บไซต์กองแผนงาน 
10.2 จัดทำกลอ่งรับเร่ืองร้องเรียนเร่ืองการ
ทุจริต  

เพื่อให้บุคลากร/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย มีส่วนรว่มในการ
ป้องกันทุจริตผ่านช่องทาง
แจ้งเร่ืองร้องเรยีนเกี่ยวกับ
การทุจริต 

คณะทำงาน
จัดทำและ
ขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติ
การป้องกัน
การทุจริตฯ 

จักทำ
ช่องทางใน
การรับเรื่อง
ร้องเรียน 2 
ช่องทางคือ 
1. บนหน้า
เว็บไซต์กอง
แผนงาน 
2. กล่องรับ
เร่ือง
ร้องเรียน
บริเวณ
ด้านหน้า
สำนักงาน 
 

ช่องทางแจ้ง
เร่ือง
ร้องเรียน
เกี่ยวกบัการ
ทุจริตฯ 
สามารถใช้
งานโดยไม่
ขัดข้องและ
มีการปกปิด
ข้อมูลของผู้
ร้องเรียน 

- -  
 
✓ 
 
✓ 

- - 10.1 จัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
เรื่องการทุจริตบนเว็บไซต์กองแผนงาน 
https://planning.anamai.moph.go.t
h/th 

 
 
10.2 จัดทำกลอ่งรับเรื่องร้องเรยีนเรื่อง
การทุจริต 

 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d8007
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d8007


 

 
 

11. การเผยแพร่สื่อการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และการปอ้งกันการทจุริต 
11.1 จัดทำ Infographic เร่ือง การใหห้รือการ
รับของขวัญหรือประโยชนอ์ื่นใด 
- บนเว็บไซต์กองแผนงาน 
- บนกลุ่มไลน์กองแผนงาน 

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติ
คุณธรรมจริยธรรม 

คณะทำงาน
จัดทำและ
ขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติ
การป้องกัน
การทุจริตฯ 

เผยแพรส่ือ่
ประชาสัมพั
นธ์เร่ือง การ
ให้หรือการ
รับของขวัญ
หรือ
ประโยชน์
อื่นใด 2
ช่องทางคือ 
1. บนหน้า
เว็บไซต์กอง
แผนงาน 
2. บนไลน์
กลุ่มกอง
แผนงาน 

บุคลากรมี
การรับรู้
เกี่ยวกบั
เร่ืองการให้
หรือการรับ
ของขวัญ
หรือ
ประโยชน์
อื่นใด 

-   
 
 
✓ 

  11.1 จดัทำ Infographic เรื่อง การ
ให้หรือการรับของขวญัหรือประโยชน์
อ่ืนใด 
- บนเว็บไซต์กองแผนงาน 

 
 
- บนกลุ่มไลน์กองแผนงาน 

 



 

 
 

 
 

หมายเหตุ: ผลสำเร็จเชิงปริมาณ คือ จำนวนคน จำนวนหน่วยงาน จำนวนชุมชน 
  ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

สรุปผลที่ได้จากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองแผนงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
• หน่วยงาน / องค์กร ทัง้ภายในและภายนอกท่ีให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 1 แห่ง รวมผู้ที่ได้รับการอบรม จำนวน 41   คน 
• หน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จำนวน  แห่ง รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน    คน 



รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 

 กิจกรรมทีด่ำเนินงานมีทั้งหมด 14 กิจกรรมที่อยู่ในแผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วเิคราะหผ์ลการดำเนินงานไดด้ังนี้ 

ลำดับ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย 
1 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่อง 

แนวทางปฏิบัติการให้หรือการ
รับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืน
ใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุก
ตำแหน่งและทุกระดับของ
กระทรวงสาธารณสุข 

1. แจ้งเวียน สธ 0902.07/ว9091 ลงวันท่ี 
8 ธันวาคม 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการ
ให้หรือการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับ
ของกระทรวงสาธารณสุข ในวันท่ี 20 
ธันวาคม 2564  

-เจ้าหน้าท่ีกองแผนงานร้อยละ 
100 รับทราบ 
-มีหลักฐานการลงลามมือช่ือ 

2 เผยแพรค่วามรูเ้รื่อง เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัติตนของ
ข้าราชการพลเรือนตาม
ประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการพลเรือน 

1. แจ้งเวียน สธ 0905.01/- ลงวันท่ี 5 
มกราคม 2565 เรื่อง แนวทางการปฏิบัตติน
ของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการพลเรือน  

-เจ้าหน้าท่ีกองแผนงานร้อยละ 
100 รับทราบ 
-มีหลักฐานการลงลามมือช่ือ 

3 กิจกรรมอาสาทำความดี “เก็บ 
กวาด เกลี้ยง” 

1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเจา้หน้าท่ี
ในไลน์กองแผนงาน 
2. จัดทำหนังสือเวียนในเดือนเมษายนให้
เจ้าหน้าที่กองแผนงานรับทราบ 
3. ดำเนินการกิจกรรมอาสาทำความดี “เก็บ 
กวาด เกลี้ยง”  

ยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนิน
กิจกรรม ดำเนินการเดือน
เมษายน 

4 กิจกรรม Big Cleaning Day 1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเจา้หน้าท่ี
ในไลน์กองแผนงาน 
2. จัดทำหนังสือเวียนในเดือนเมษายนให้
เจ้าหน้าท่ีกองแผนงานรับทราบ 
3. ดำเนินการกิจกรรม Big Cleaning Day  

ยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนิน
กิจกรรม ดำเนินการเดือน
เมษายน 

5 กิจกรรมหิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า 1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเจา้หน้าท่ีใน 
Line กองแผนงาน 
2. จัดทำหนังสือเวียน สธ 0905.01/- ลง
วันท่ี 10 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่กอง
แผนงานรับทราบ 

-เจ้าหน้าท่ีกองแผนงานร้อยละ 
100 รับทราบ 
-มีหลักฐานการลงลามมือช่ือ 

6 กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่วัน
สงกรานต ์

1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเจา้หน้าท่ี
ในไลน์กองแผนงาน 
3. ดำเนินการกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่วัน
สงกรานต์  

ยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนิน
กิจกรรม ดำเนินการเดือน
เมษายน 

7 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริต“กอง
แผนงานใสสะอาด ร่วมต้าน
ทุจริต”ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

1. ผู้อำนวยการลงนามในประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริต“กองแผนงานใสสะอาด ร่วม
ต้านทุจริต”ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 และเจ้าหน้าที่ลงนามรับทราบ
ประกาศ ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 2564 

-เจ้าหน้าท่ีกองแผนงานร้อยละ 
100 รับทราบ 
-มีหลักฐานการลงลามมือช่ือ 

เอกสารแนบ 7



2. ผู้อำนวยการและเจ้าหนา้ที่กองแผนงาน 
เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ในวันที่ 
27 ธันวาคม 2565  

8 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์
เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 และประกาศ
เจตนารมณ์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการล่วงละเมดิ
หรือคุกคามทางเพศในการ
ทำงาน กองแผนงาน กรม
อนามัย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
 

1. ผู้อำนวยการลงนามในประกาศเจตนารมณ์
เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และเจ้าหน้าท่ีลง
นามรับทราบประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 
2565 
2. ผู้อำนวยการลงนามในประกาศเจตนารมณ์
การป้องกันและแกไ้ขปัญหาการลว่งละเมดิ
หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กอง
แผนงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565และเจ้าหน้าท่ีลงนามรับทราบ
ประกาศ ณ วันท่ี 26 มกราคม 2565 

-เจ้าหน้าท่ีกองแผนงานร้อยละ 
100 รับทราบ 
-มีหลักฐานการลงลามมือช่ือ 

9 กิจกรรมรณรงค์แต่งกายผ้า
ไทย 

1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเจา้หน้าท่ีใน 
Line กองแผนงาน และติดบอรด์
ประชาสมัพันธ์ 
2. จัดทำหนังสือเวียน สธ 0905.01/- ลง
วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2565  
3. ผู้อำนวยการและเจ้าหนา้ที่กองแผนงาน 
เข้าร่วมรณรงค์แต่งกายผ้าไทย ในวันท่ี 27 
มกราคม 2565 

-เจ้าหน้าท่ีกองแผนงานร้อยละ 
100 รับทราบ 
-มีหลักฐานการลงลามมือช่ือ 

10 กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้
เรื่อง พระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 
2562 

1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเจา้หน้าท่ี
ทราบใน Line หน่วยงาน 
2. จัดทำเอกสารเป็นหนังสือแจ้งเวียน สธ 
0905.01/- วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2565 ให้
เจ้าหน้าท่ีทราบ 

-เจ้าหน้าท่ีกองแผนงานร้อยละ 
100 รับทราบ 
-มีหลักฐานการลงลามมือช่ือ 

11 กิจกรรมการจัดช่องทางที่
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรยีน
เกี่ยวกับการทุจรติฯของ
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 

1. จัดทำช่องทางที่สามารถแจ้งเรือ่งร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจรติฯของเจ้าหนา้ที่ในหน่วยงาน
บนหน้าเว็บไซต์กองแผนงาน 
2. จัดทำกล่องรับเรื่องร้องเรียนเกีย่วกับการ
ทุจริตฯของเจ้าหนา้ที่ในหน่วยงาน บริเวณ
ด้านหน้ากองแผนงาน 

-เจ้าหน้าท่ีกองแผนงาน
รับทราบช่องทางการร้องเรียน 
-กองแผนงานไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนเข้ามาในหน่วยงาน 

12 กิจกรรมการจัดทำ 
Infographic เรื่อง การให้หรือ
การรับของขวัญหรือประโยชน์
อื่นใด 

1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เรื่อง การให้หรือ
การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดขึ้นหน้า
เว็บไซต์กองแผนงาน 
2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เรื่อง การให้หรือ
การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ในไลน์
กองแผนงาน 

เจ้าหน้าท่ีกองแผนงานรรบ
ทราบ 

13 กิจกรรมใหร้างวัลแก่บุคลากร
ที่มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงานท่ีสดุ
ในดวงใจ 

1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเจา้หน้าท่ี
ในไลน์กองแผนงานให้เข้าร่วมโหวตบุคลากรที่
มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงานท่ีสุดในดวงใจ ในเดือน
เมษายน 

ยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนิน
กิจกรรม ดำเนินการเดือน
เมษายน 



2. จัดทำหนังสือเวียน ในเดือนเมษายนให้
เจ้าหน้าท่ีกองแผนงานรับทราบ 
3. ผู้อำนวยการมอบรางวัลให้แกบุ่คลากรที่มี
น้ำใจต่อเพื่อนร่วมงานของหน่วยงาน  

14 กิจกรรมรุ่นพี่สอนรุ่นน้อง 1. กลุ่มงานท่ีมเีจ้าหน้าท่ีที่มาปฏิบตัิงานใหม่มี
การสอนงานและให้ความรู้เกี่ยวกับงานท่ีต้อง
รับผิดชอบ 

-เจ้าหน้าท่ีที่เข้ามาใหมไ่ดร้ับ
การสอนงานจากรุ่นพี่ใน
หน่วยงาน ตามภาพข่าว
กิจกรรม 

 

 ผลการดำเนินกจิกรรมที่แสดงในตารางรายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก) 10 กิจกรรม มผีลสำเรจ็ของการดำเนินกิจกรรม
ตามแผนฯ และเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี คิดเป็นร้อยละ 71.43 ของแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต และเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  



สรุปผลการประเมินการรับรู้  

 การประเมินการรับรู้ ความพึงพอใจของหน่วยงาน ใช้แบบสอบถามการรับรู้  เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน ในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (รอบ 5 เดือนแรก) สอบถาม
เจ้าหน้าที่กองแผนงานทั้งหมด จำนวน 37 คน โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน สรุปการรับรู้ในภาพรวมของแต่ละส่วน ดังนี้ 

 1. การปฏิบัติหน้าที ่การให้บริการเป็นไปตามขั้นตอน เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด มุ่งผลสำเรจ็ของงาน เจ้าหน้าท่ี
ระดับการรับรู้มาก จำนวน 10 คน รับรู้มากที่สุด จำนวน 27 คน รวมเป็น 37 คน และเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานไม่มีการรับเงิน 
ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น จากผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับ
การปฏิบัติงาน, บุคคลภายนอก หรือภาคเอกชน   

 2. การใช้งบประมาณ หน่วยงานเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียนใน
การใช้จ่ายงบประมาณ เจ้าหน้าที่รับรู้น้อยที่สุดจำนวน 1 คน รับรู้น้อยจำนวน 4 คน รับรู้มากจำนวน 10 คน รับรู้มากที่สุด
จำนวน 22 คน รวมเป็น 37 คน  

 3. การใช้อำนาจ ผู ้บังคับบัญชามอบหมายงาน คัดเลือกผู ้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม เจ้าหน้าท่ีรับรู้น้อยจำนวน 1 คน รับรู้มากจำนวน 14 คน รับรู้มากที่สุดจำนวน 22 คน รวมเป็น 
37 คน 

 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวก  
มีการกำกับดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวก
พ้อง เจ้าหน้าท่ีรับรู้น้อยจำนวน 2 คน รับรู้มากจำนวน 11 คน รับรู้มากที่สุดจำนวน 24 คน รวมเป็น 37 คน 

 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตฯของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสามารถร้องเรียน
และส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา และมั่นใจ
ว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง เจ้าหน้าที่รับรู้น้อยที่สุดจำนวน 1 คน รับรู้น้อยจำนวน 4 คน รับรู้มากจำนวน  
8 คน รับรู้มากที่สุดจำนวน 24 คน รวมเป็น 37 คน 
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1.การปฏิบัติหน้าท่ี

2.การใช้งบประมาณ

3.การใช้อ านาจ

4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ

5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต

น้อยที่สุด/ไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด



 จากกราฟข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีระดับการรับรู้โดยรวมในระดับมากที่สุดและระดับมากเป็น
ส่วนใหญ่ มีเพียงในส่วนของการใช้จ่ายงบประมาณและ การแก้ไขปัญหาการทุจริตเท่านั้นที่เจ้าหน้าที่เพียงบางส่วนเห็นว่า
หน่วยงานเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียนในการใช้จ่ายงบประมาณ และ
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตฯของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก สามารถ
ติดตามผลการร้องเรียนได้ มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา และมั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อ
ตนเองมีน้อยท่ีสุดหรือไม่มีเลย ซึ่งอาจจะต้องมีการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารภายในหน่วยงานให้มากข้ึน 
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วนัท่ี 25 เมษายน 2565

ผูอ้ ำนวยกำรกองแผนงำน ไดม้อบเกียรตบิตัร

และตน้ไมท้ี่ระลึก แกผู่ท้ี่ไดร้บัคดัเลือกในกิจกรรม 

“บคุลำกรท่ีมีน ำ้ใจตอ่เพ่ือนร่วมงำนที่สดุในดวงใจ” ไดแ้ก่

1. นำงสำวสวุรรณำ ทิพยม์งคณุ

2. นำงสำวเสำวพร ตรีมงคล

3. นำงเพ็ญพกัตร ์สคุนธพ์งษ์

เพ่ือเป็นกำรยกย่อง เชดิชคูณุงำมควำมด ีเป็นขวญั และ

ก ำลงัใจใหก้บับคุลำกรในกำรท ำส่ิงท่ีดตีอ่ไป เป็นแบบอย่ำง

ใหก้บัคนอ่ืนอยำกท่ีจะท ำในส่ิงท่ีด ีสง่ผลใหอ้งคก์ร

เป็นองคก์รคณุธรรมตน้แบบอย่ำงแทจ้ริง

โดยมีบคุลำกรกองแผนงำนเขำ้ร่วมแสดงควำมยินดี
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วนัท่ี 7 มกราคม 2565

นายด ารง ธ ารงเลาหะพนัธ์ ผูอ้ านวยการกองแผนงาน

และบคุลากรกองแผนงาน ร่วมพิธีท าบญุใสบ่าตร

ขา้วสารอาหารแหง้แกพ่ระสงค์

ในวนัขึน้ปีใหม ่ปี 2565
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วันที่ 27 มกราคม 2565
ผู้อ ำนวยกำร และเจ้ำหน้ำที่กองแผนงำนได้

ร่วมกัน รณรงค์ให้แต่งกำยด้วยผ้ำไทยในวันศุกร์ 
โดยมีกำรก ำหนดกิจกรรรม “กองแผนงำนใส่ใจวิถี
วัฒนธรรม ร่วมใจแต่งกำย ด้วยผ้ำไทย” 
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สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรม 
วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร 6 ชั้น 4 
..................................... 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์  ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
2. นางจารุมน บุญสิงห์   นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 

     ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
3. นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

     ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
4. นางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

     กองแผนงาน 
5. นางสาวกชกร โคตรชมภู   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

     กองแผนงาน 
6. นางสาวธีราภรณ์ ศรีนิเวศน์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

     กองแผนงาน 
7. นางสาวสุพัตรา ท่างาม   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

     ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
8. นางสาวสมประสงค์  ภาผล  นักจัดการงานทั่วไป    

     ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
วาระท่ี 1  ชี้แจงวัตถุประสงค์  
 ผู ้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  แจ้งที ่ประชุมทราบวัตถุประสงค์การจัดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ เนื่องจากกรมอนามัยให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรมและให้มีการ
คัดเลือกหน่วยงานคุณธรรม เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยได้สร้างสรรค์ กลวิธีเพื่อการพัฒนา
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต อีกท้ังเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างความภาคภูมิให้แก่หน่วยงาน
ในการมุ ่งมั ่นส่งเสริมการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตให้บรรลุผลสัมฤทธิ์  
มุ่งเป้าหมาย หน่วยงานคุณภาพคู่คุณธรรม ซ่ึงทางศรป.เห็นว่ากองแผนงานเป็นหน่วยงานที่มีการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรมอย่างเข้มแข็ง จึงขอเชิญผู้ที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนดำเนินงานหน่วยงาน
คุณธรรมของกองแผนงานมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานในวันนี้ 

วาระท่ี 2  แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรม  
 ผู้แทนของทั้งสองหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. นางจารุมน บุญสิงห์ ในฐานะรองประธานคณะทำงานขับเคลื ่อนชมรมจริยธรรมของศรป. 
ไดแ้ลกเปลี่ยนการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรมของ ศรป. ประกอบด้วย  

1.1 ภาพรวมการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ ศรป.  
1.2 การกำหนดปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ 



1.3 ผลการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ศรป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

1.4 ช่องทางการสื่อสาร ขั้นตอนการคัดเลือกคนดีศรีอนามัยของหน่วยงาน 
1.5 กิจกรรมยกย่องเชิดชูคนดี และการบันทึกความดีในแฟ้มสมุดบันทึกความดี 
1.6 กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม ความผูกพันและวัฒนธรรมองค์กร 
1.7 ปัจจัยความสำเร็จ และผลสำเร็จจากการขับเคลื่อน 

2. นางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล ในฐานะคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมฯ กองแผนงานได้แลกเปลี่ยนการ
ดำเนินงานขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรมของกองแผนงาน ประกอบด้วย 
  2.1 วัตถุประสงค์การดำเนินงาน และการดำเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 3 ระยะได้แก่ 
กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วที่ผ่านมา กิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน และกิจกรรมที่จะดำเนินงานในอนาคต 
  2.2 ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ 
  2.3 กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม ความผูกพัน และวัฒนธรรมองค์กร 3 มิติ 
  2.4 การยกย่องเชิดชูคนดีศรีอนามัยประจำหน่วยงาน 
  2.5 กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น 

 จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทั้งสองหน่วยงาน ศรป. มีความสนใจประเด็นการสร้างความรอบรู้ดา้น
การเงิน (พอเพียง) โดยกองแผนงานได้ให้ผู้มีประสบการณ์ในหน่วยงานให้ความรู้แก่บุคลากรกองแผนงานเพ่ือ
การบริหารการเงินของตนเอง สำหรับกองแผนงานให้ความสนใจกิจกรรมสมุดบันทึกความดี ซึ่งศรป.ได้จัดทำ
เป็นแฟ้มให้บุคลากรได้บันทึกความดีท่ีพบเห็นในหน่วยงานอย่างง่าย หากนำไปใช้ก็ต้องไปปรับให้เหมาะสมตาม
บริบทของกองแผนงานต่อไป 

วาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  - 

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 

…………………………………… 
 
 
หมายเหตุ เนื่องจากระบบอินเตอร์เน็ตขัดข้อง จึงต้องปรับรูปแบบการแลกเปลี่ยนจาก online เป็น onsite ณ 
ห้องประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ  

 

 

 

 

 

 

 



ภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรม 
วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร 6 ชั้น 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
             
             สรุปโดยคณะทำงานชมรมจริยธรรมฯ ศรป. 

20 เมษายน 2565                                                                                                                                         
            

          



แลกเปลี่ยนเรียนรู้้้้้้การด าเนินงาน
หน่วยงานคุณธรรม

กองแผนงาน กรมอนามัย

“กองแผนงานเสริมสร้างคณุธรรม สู่องค์กรคุณภาพ”
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1. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานกรมอนามยั มีการด าเนินงานที่มีคุณธรรมและธรรมาภิบาล บุคลากรเป็นคนเก่ง
คนดี มีความสุข มีทัศนคติ วิธีคิด และการประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่ดี

2. เพื่อยกย่องเชิดชูและสร้างขวัญก าลังใจแก่หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดี มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขยายผลไปสู่หน่วยงานอื่นได้

วัตถุประสงค์

หน่วยงานคุณธรรม

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. 

BUSINESS TITLE



กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างด าเนินการ

กิจกรรมท่ีจะด าเนินการในอนาคต

1. แต่งตั้งคณะท างานฯ
2. จัดท าแผนปฏิบัติการฯ
3. ประกาศเจตนารมณ์ 
4. กิจกรรมรดน้ าด าหัว
5. กิจกรรมหิ้วปิ่นโตโชว์ถุงผ้า
6. กิจกรรมการสร้างความรอบรู้ดา้นการเงิน
7. กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ 
8. กิจกรรมท าบุญตกับาตร
9. กิจกรรมแต่งกายผ้าไทย

การด าเนินงานเพื่อบรรลุตามเป้าหมาย
หน่วยงานคุณธรรม กองแผนงาน กรมอนามัย

1. กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน 

1. กิจกรรมรุ่นพี่สอนรุ่นน้อง
2. อาสาท าความดี เก็บ กวาด เกลี้ยง
3. กิจกรรม Big Cleaning Day 
4. ให้รางวัลบุคลากรที่มีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงานPast

Present

Future



ปัญหาที่อยากแก้
หน่วยงานคุณธรรม กองแผนงาน กรมอนามัย

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน (จิตอาสา) เพื่อร่วมกันสร้างบรรยากาศให้หน่วยงาน
เป็นสถานที่น่าอยู่ น่าท างาน (กตัญญู)

01



ปัญหาที่อยากแก้
หน่วยงานคุณธรรม กองแผนงาน กรมอนามัย

การสร้างความรอบรู้ด้านการเงิน (พอเพียง)02



ปัญหาที่อยากแก้
หน่วยงานคุณธรรม กองแผนงาน กรมอนามัย

การช่วยลดภาวะโลกร้อน (จิตอาสา/พอเพียง)03



ความดีที่อยากท า
หน่วยงานคุณธรรม กองแผนงาน กรมอนามัย

ประเมินวัดค่า BMI

💃
กิจกรรมเต้นบาสโลบ 

กิจกรรมยืดเหยียดที่โต๊ะท างาน 
🏃

ส่งเสริมด้านสุขภาพเพ่ือให้บุคลากรกองแผนงาน
ดูแลและใส่ใจสุขภาพของตนเอง (วินัย)



กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม ความผูกพัน และวัฒนธรรมองค์กร 3 มิติ
หน่วยงานคุณธรรม กองแผนงาน กรมอนามัย

วิถีวัฒนธรรม กิจกรรมแต่งกายผ้าไทย



กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม ความผูกพัน และวัฒนธรรมองค์กร 3 มิติ
หน่วยงานคุณธรรม กองแผนงาน กรมอนามัย

การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา กิจกรรมท าบุญตักบาตร



กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม ความผูกพัน และวัฒนธรรมองค์กร 3 มิติ
หน่วยงานคุณธรรม กองแผนงาน กรมอนามัย

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหิ้วปิ่นโตโชว์ถุงผ้า



รางวัลคนดีศรีอนามัย 
ระดับหน่วยงาน 

ประจ าปี พ.ศ. 2565



กิจกรรมรุ่นพี่สอนรุ่นน้อง
เพื่อให้บุคลากรใหม่ที่เข้ามาท างานสามารถเรียนรู้งานได้อย่างเปน็ระบบ มีแบบแผนในการท างาน
และสามารถเขา้ใจงานได้อย่างรวดเร็ว

อาสาท าความดี เก็บ กวาด เกลี้ยง
ท าความสะอาดบริเวณสนามออกก าลังกาย กรมอนามัย เพื่อให้สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของบุคลากร 
และผู้คนที่มามีสถานที่ทีส่ะอาดน่าพักผ่อน

กิจกรรม Big Cleaning Day
ท าความสะอาดสถานที่ท างานให้น่าอยู่ น่าท างาน บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
จัดวางสิ่งของบนโต๊ะเป็นระเบียบหยิบใช้ง่ายสะดวก มีระเบียบวินัยในการท างานมากข้ึน 

ให้รางวัลบุคลากรกระท าความดี
รางวัลเป็นขวัญ และก าลังใจให้กับบุคลากรในการท าสิ่งที่ดีต่อไป และเป็นแบบอยา่งให้กับคนอื่น
อยากที่จะท าในสิ่งที่ดี ส่งผลให้องค์กรเป้นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอยา่งแท้จริง

กิจกรรมที่ก าลังจะเกิดขึ้น
หน่วยงานคุณธรรม กองแผนงาน กรมอนามัย



Thank you
หน่วยงานคุณธรรม กองแผนงาน กรมอนามัย

Q&A



ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
19 เมษายน 2565

“ส่งเสริมคุณธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง” 
(Promotion of Morality and Sufficiency Economy)



ก ากับติดตามในการประชุม
ประจ าเดือน ศรป.



ปัญหาที่อยากแก้ 

1. พอเพียง 
• ก าหนดปัญหาที่อยากแก้ คือ การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ปริมาณขยะมาก 
• ก าหนดความดีที่อยากท า คือ การตระหนักใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น  

การลดขยะ โดยการน ากระดาษมาใช้สองหน้า 
2. จิตอาสา 
• ก าหนดปัญหาที่อยากแก้ คือ การท างานหน้าที่ตนเองโดยไม่ค านึงถึงผลส าเร็จภาพรวม

ของหน่วยงาน อยากให้บุคลากรในหน่วยงานช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันและมีจิตอาสา
มากขึ้น

• ก าหนดความดีที่อยากท า คือ ทุกคนในองค์กรยินดีและช่วยเหลือกันโดยไม่เกียงหน้าที่ มี
ความเป็นทีมเดียวกัน มีจิตอาสาท างานเป็นทีมและข้ามสายงาน

3. วัฒนธรรมองค์กร HEALTH
• ก าหนดปัญหาที่อยากแก้ คือ การไม่ใส่ใจดูแลสุขภาพ การกิน การออกก าลัง ไม่ต่อเนื่อง
• ก าหนดความดีที่อยากท า คือ ทุกคนเป็นต้นแบบสุขภาพดี ใส่ใจดูแลสุขภาพ การกิน การ

ออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง 

ความดีที่อยากท า



Sufficiency

ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า

Sufficiency

ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า



o จัดท าค าสั่งคณะท างานฯ 
- สื่อสารในการประชุม, แจ้งเวียน, ลงเว็บ

o จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
- สื่อสารในการประชุม&แจ้งเวียน

o สื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจฯ
- ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและน ามาสื่อสาร

แจ้งในการประชุม, ลงเว็บ 

1

2

3

4

o ประกาศเจตนารมณ์ฯ
- บุคลากร ร้อยละ 100 ร่วมการประกาศเจตนารมณ์ 

สื่อสารแจ้งในการประชุม, ลงเว็บ 

ผลการขับเคลื่อนตามแผนฯ (1)



o เสริมสร้างความรอบรูด้้านคุณธรรมฯ
- สื่อสารให้ความรู้ในการประชุม , แจ้งเวียน, ขึ้นเว็บ

o คัดเลือกคนดีศรีอนามัย
- บุคลากรร้อยละ 100 มีส่วนร่วมคัดเลือกผ่าน google form

ผล : ได้รับคัดเลือก 2 คน (พศิน, สมประสงค)์

5

6

7

8

o ประเมินความเสี่ยงและจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต

- สื่อสารแจ้งในการประชุม, ลงเว็บ 

o ประกวดหนว่ยงานคุณธรรมฯ
- ร่วมสมัคร ส่งผลงาน “ส่งเสริม

คุณธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง” 

ผลการขับเคลื่อนตามแผนฯ (2)



o พัฒนาช่องทางที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุกจรติของ จนท.ศรป.
- มีช่องทาง https://cic.anamai.moph.go.th/th/complain , ศรป. ไม่เคยมีเร่ืองร้องเรียน

o ขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ศรป.
- จัดตั้งชมรมฯ มีบุคลากรร้อยละ 100 เป็นสมาชิกชมรมฯ และ

ขับเคลื่อน/ผลักดันกิจกรรมต่างๆ 

9

10

11

12

o พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง
และจัดซื้อจัดจ้าง

- ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมฯ และมาสื่อสารความรู้ที่
ได้รับให้ท่ีประชุม ศรป.ได้ทราบ, เผยแพร่ลงเว็บ 

o ก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย
- บุคลากรร้อยละ 100 มีส่วนร่วมใน

การก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย

ผลการขับเคลื่อนตามแผนฯ (3)

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


o เผยแพร่สื่อการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม

- จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
แนวทางปฏิบัติการให้หรือ
รับของขวัญฯ หน้าเว็บ 
ศรป. , มีบอร์ด
ประชาสัมพันธ์

o โครงการส่งเสรมิค่านิยม ความผูกพันและวัฒนธรรมองค์กร
- บุคลากรร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น แต่งผ้าไทย, 

บริจาคของ, HWP for Life

13

14

15

o ขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.6
- มีผลการประเมินคะแนนตัวชี้วัด ระดับ 5 และมีผล

คะแนนการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสฯ ร้อยละ 97.37

ผลการขับเคลื่อนตามแผนฯ (4)

เป้าหมายคุณธรรม

หน่วยงาน
คุณธรรม



ไลน์หน่วยงาน

การประชุมหน่วยงาน

ช่องทางสื่อสาร



การคัดเลือก “คนดี ศรป.” การเสนอชื่อ
จัดท าแบบส ารวจการเสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก

คนดีของศรป. โดยในแบบส ารวจได้แบ่งกลุ่มส าหรับผู้ที่
จะได้รับการเสนอชื่อออกเป็น 1) กลุ่มข้าราชการ และ 2) 
กลุ่มพนักงานราชการ 



การยกย่อง เชิดชู “คนดี ศรป.”

บุคลากรที่ได้รับคัดเลือกคนดี ประจ าหน่วยงานรป.”

แฟ้มบันทึกความดี 
บุคคลที่ท าความคนดี ประจ าเดือน



สมุดบันทึกความดี



ได้รับเกียรติบัตร เป็น องค์กรคุณธรรม



กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม ความผูกพัน และวัฒนธรรมองค์กร 

การสืบสานวัฒนธรรม ประเพณ ีและวันส าคัญต่างๆ ทางศาสนา

กิจกรรมสง่เสรมิความผูกพันองค์กร

Healthy Workplace 
Happy for Life



จิตอาสา จิตบริการ

บริจาคปฏิทิน

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   รีไซเคิล



ปัจจัยความส าเร็จ

1. ผู้อ านวยการเห็นความส าคัญ และสนับสนุน
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ

2. เป็นเรื่องที่บุคลากรปฏิบัติกันอยู่แล้ว ท าให้ไม่
เป็นภาระ

3. มีการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมหลายๆ
ช่องทางและเป็นประจ าต่อเน่ือง

4. บุคลากรทุกคน ร่วมมือร่วมใจกันด าเนินงาน
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เปรียบเทียบรายปีงบ 62-64 รอบ 5 เดือนแรก-หลัง และ 5 เดือนแรก ปี 2565

คะแนนภาพรวม ย้อนหลัง 3 ปี (2562-2564) และ 5 เดือนแรก ปี 2565 

ผลส าเร็จจากการขับเคลื่อน



Thank you
https://cic.anamai.moph.go.th/th/ita
https://cic.anamai.moph.go.th/th/complain

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


001 / 2565

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565
กองแผนงาน และศูนย์ความ

ร่วมมือระหว่างประเทศได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลการขับเคลื่อนหน่วยงาน
คุณธรรมของหน่วยงาน 



001 / 2565

“70 ปี กรมอนามยั สง่เสรมิใหค้นไทยสขุภาพดี”

วนัองัคารท่ี 8 มีนาคม 2565

ผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ท่ีกองแผนงาน ร่วมแสดงความยินดีกบั

เจา้หนา้ท่ีกองแผนงานท่ีไดร้บัเลือกคนดีศรีอนามัย ระดบั

หนว่ยงาน จ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่

1. นางสาวเสาวพร ตรีมงคล พนกังานพิมพ ์ส3

2. นางสาวภาณมุาศ คงคา นกัจดัการงานทัว่ไป
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