
 

รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งท่ี 10/2564 

วันพฤหัสบดท่ีี 29 กรกฎาคม 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 รักประเสริฐ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

4.  นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล  นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการพิเศษ 

5.  นางสาววิชุดา สมัยนิยม   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

6.  นางสาวพาสนา ชมกลิ่น   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

7.  นายธีรพงษ คำพุฒ    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

8.  นายดุลยวัฒน มาปอง    นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการพิเศษ 

9.  นายสมเกียรติ ปฏิรพ    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

10.นางปทมา มโนมัธย    นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการพิเศษ 

11.นางสาวรัตนาวดี ทองสุทธิ์   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

12.วาท่ีรอยตรีสมพร สมทอง   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

13.นางสาวสิริรัตน อยูสิน    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

14.นางสาวศนินธร ริมชลาลัย   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

15.นางสาวกานดา สีสังข    นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

16.นางสาวฉัตรรัตน ตนภูบาล   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

17.นางสาวเขมณัฎฐ ศิริเชาวพัฒน   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

18.นางสาววิภารัตน เกิดวัน   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

19.นางสาวกชกร โคตรชมภ ู   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

20.นายธัพญสรณ กองแกว   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

21.นางสาวสุวรรณา ทิพยมงคุณ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

22.นายกิตตินันท สายะเวส   นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

23.นายศรัณย ูจำปาไชยศรี   นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

24.นายสุชาญ กิจลือเลิศ    นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ  

25.นายธนพล สวารักษ    นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

26.นางสาวมัณฑนา ควรพินิจ   นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

27.นางสาวแพรพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

28.นางสาวธีราภรณ ศรีนิเวศน   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  

29.นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง ม่ันคง   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

30.นางสาวสุจิตรา บุญโต    เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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31.นางสาวนภาภรณ นิมิตเดชกุลชัย  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

32.นางสาวพรหมมณี สิงหรัตน   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

33.นางสาวระพีพรรณ ศรีเนตร   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

34.นางสาวปนัดดา ทองซัง   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

35.นางสาวภาณุมาศ คงคา   นักจัดการงานท่ัวไป 

36.นางสาวสิริธร คงศิลป    พนักงานพิมพ ส3 

37.นางเพ็ญพักตร สุคนธพงษ   พนักงานพิมพ ส3 

38.นางสาวเสาวพร ตรีมงคล   พนักงานพิมพ ส3 

39.นายสำราญ เสือเดช    พนักงานขับรถยนต ส2 
 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
 

วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

  นายดำรง ธำรงเลาหะพันธุ ประธานการประชุมไดกลาวในท่ีประชุมดังนี้ 

1. ขณะนี้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระจายไปทั่วในสถานที่ตางๆ             

ทำใหมีผูติดเชื้อ ผูเสียชีวิตมากขึ้น ดังนั้น ขอความรวมมือใหทุกคนดูแลรักษาสุขภาพตัวเองใหดี และใหทุกคนประเมิน                     

ตนเองในระบบไทยเซฟไทยทุกวันกอนมาทำงานทุกวัน หากพบวามีความเสี่ยงสูงก็ไมตองมาทำงาน ใหกักตัวอยูท่ีบาน 

2. มูลนิธ ิท ันตนวัตกรรมรวมมือกับภาคเอกชนและกระทรวงดิจ ิท ัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม                   

กำลังดำเนินการพัฒนาฐานขอมูลดานทันตสาธารณสุขของประเทศไทย จึงขอความรวมมือใหกองแผนงานสงเจาหนาท่ี

เขารวมดำเนินงานดังกลาว เพื่อเชื ่อมโยงขอมูลรวมกัน และอาจใชเปนฐานขอมูลของกรมอนามัยในการทำหนาท่ี                    

กำกับติดตาม (Regulation) ระดับประเทศตอไปในอนาคต ซ่ึงประธานการประชุมไดมอบหมายใหกลุมพัฒนาระบบขอมูล

รวบรวมรายชื่อผูท่ีจะเขารวมดำเนินงานกับสำนักทันตสาธารณสุขตอไป 

3. การประชุมกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัย รอบ 12 เดือน ประจำป

งบประมาณ 2564 ของกลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม และการประชุมชี ้แจงงนโยบายของกลุ มพัฒนานโยบาย                  

และยุทธศาสตร ซ่ึงอธิบดีกรมอนามัยไดแจงใหชี้แจงในสวนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

และสาธารณสุขอำเภอ ซึ่งคาดวาจะเปนการประชุมแบบออนไลน โดยประธานไดมอบหมายใหกลุมกลุมประเมินผล                   

และนิเทศติดตาม และกลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร ไปประมาณการวาตองใหงบประมาณในการประชุมดังกลาว

เปนจำนวนเงินเทาไหร   

4. อธิบดีกรมอนามัยไดมอบหมายใหกองแผนงานไปดำเนินการสำรวจหองประชุมทุกหองที่อยู ใน              

กรมอนามัย โดยมีความประสงควาจะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงหองประชุมใหเปนหองประชุมทางไกล Conference              

ซึ ่งประธานการประชุมไดมอบหมายใหกลุ มเทคโนโลยีสารสนเทศไปดำเนินการสำรวจ พรอมทั ้งประมาณการ                            

วาตองใชงบประมาณจำนวนเทาไหร เพ่ือดำเนินการดังกลาว 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 
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วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 9/2564 

  นางสาวภาณุมาศ คงคา ผู แทนกลุ มอำนวยการ ขอใหที ่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม                    

ครั้งท่ี 9/2564 เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 หากไมมีผูใดขอแกไข ขอใหท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

  มติท่ีประชุม ไมมีแกไข ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม  

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

  3.1 รายงานผลและติดตามการใชจายงบประมาณ 

นางสาวภาณุมาศ คงคา ผูแทนกลุมอำนวยการ ไดรายงานผลการเบิกจายงบประมาณกองแผนงาน 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 27 กรกฎคม 2564 กอง

แผนงานมีผลการเบิกจายสะสม จำนวน 31,085,051.66 บาท คิดเปนรอยละ 95.67 โดบแบงเปน 

- งบลงทุน จำนวน 26,917,200.00 บาท คิดเปนรอยละ 97.17 

- งบดำเนินงาน จำนวน 4,167,851.66 บาท คิดเปนรอยละ 86.96 

2. ผลการเบิกจายงบดำเนินงาน (จำแนกกลุมงาน) เรียงลำดับจากมากไปนอย 

- กลุมพัฒนาระบบขอมูล รอยละ 100 

- กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร รอยละ 100 

- กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม รอยละ 100 

- กลุมอำนวยการ รอยละ 89.65  

- กลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ รอยละ 83.87 

- กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 79.41 

3. สรุปงบดำเนินงานคงเหลือไมรวม PO (จำแนกกลุมงาน)  

- กลุมพัฒนาระบบขอมูล ไมมีงบประมาณคงเหลือ 

- กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร ไมมีงบประมาณคงเหลือ 

- กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม มีงบประมาณคงเหลือ 42,308.09 บาท (ขอโอนเงิน

คงเหลือใหกลุมอำนวยการ) 

- กลุมอำนวยการ มีงบประมาณคงเหลือ 167,178.24บาท (รวมเงินที่กลุมประเมินผลโอน

ใหและงบประมาณคงเหลือจะใชสำหรับคาใชจายรายเดือน Fixed Cost, ประชุมราชการ) 

- กลุ มบร ิหารย ุทธศาสตร การงบประมาณ มีงบประมาณคงเหล ือ 2,894.80 บาท                 

(ใชสำหรับถายเอกสารการจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) 

- กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ มีงบประมาณคงเหลือ 22,835.30 บาท (ใชสำหรับจัดการ

ประชุมและเปนคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ OT) 

4. รายงานเร งร ัดการเบ ิกจ ายงบประมาณ เด ือนส ิงหาคม 2564 (เป าหมายกรมอนามัย                   

รอยละ 95) 

- งบดำเน ินงาน กองแผนงานตองเร งร ัดการเบ ิกจ ายงบประมาณเพิ ่มอ ีก จำนวน 385,500 บาท                  

จึงจะสามารถเบิกจายงบประมาณได รอยละ 95 ตามท่ีกรมอนามัยกำหนด 
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5. แผนการเบิกจายงบดำเนินงาน เดือนสิงหาคม 2564

- โครงการเชาอุปกรณวอรรูม งวดท่ี 6 จำนวน 122,500 บาท 

- คาจางถายเอกสารการจัดทำคำของบประมาณ (กลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ) 

จำนวน 21,300 บาท 

- คาจัดประชุมราชการ จำนวน 8,000 บาท 

- คาใชจายรายเดือน จำนวน 19,220 บาท 

- คาใชจายในการจัดประชุม (กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน 43,440 บาท 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 214,460 บาท 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือนหลัง 

นางสาวศนินธร ริมชลาลัย ผูแทนกลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม ไดรายงานผลการดำเนินงาน 

ตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือนหลัง โดยแจงผลคะแนนประเมินตนเอง ณ เดือนกรกฎาคม 

2564 ดังนี ้

1.30 ร อยละของความสำเร ็จในการพัฒนา Platform ดานการส งเสร ิมสุขภาพ (ร อยละ 85) 

โดย กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาประเมินตนเอง 5 คะแนน และไดคะแนนเต็มแลว 

1.31 รอยละของบุคลากรมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นหรือมากกวา (รอยละ 80) 

โดย กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาประเมินตนเอง 5 คะแนน และไดคะแนนเต็มแลว 

1.33 รอยละ 80 ของการผานเกณฑการประเมิน กลุ มเปาหมายที ่เขารับการพัฒนาศักยภาพ 

นักวิทยาการขอมูล (Data Scientist) โดย กลุมพัฒนาระบบขอมูล มีคาประเมินตนเอง 5 คะแนน และไดคะแนน 

เต็มแลว 

2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน          

โดย กลุมอำนวยการ มีคาประเมินตนเอง 2.5 คะแนน  

2.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี ่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการระดับ

หนวยงาน โดย กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร มีคาประเมินตนเอง 2.5 คะแนน  

2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที ่มีคุณภาพ โดย กลุ มอำนวยการ 

มีคาประเมินตนเอง 4.75 คะแนน ท่ีไมไดคะแนนเต็ม คือ รออุทธรณจากการตรวจ 5 ส และมีหักคะแนนเรื่องบอรดท่ี

ติดประกาศมากเกินไป และถังขยะท่ีมีการท้ิงกลองอาหาร 

2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ โดย กลุมอํานวยการ มีคาประเมินตนเอง 4.9491 

คะแนน ที่ไมไดคะแนนเต็ม เพราะการเบิกจายงบลงทุนไมสามารถเบิกจายไดรอยละ 100 

2.4 ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) โดย กลุมประเมินผลและนิเทศ

ติดตาม มีคาประเมินตนเอง 4.75 คะแนน ที่ไมไดคะแนนเต็ม เนื่องจาก ผลงานไมผานการพิจารณาการคัดเลือกเขา

รวมผลงาน 
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  2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเปาหมาย โดย กลุมประเมินผลและนิเทศ

ติดตาม  มีคาประเมินตนเอง 4.75 คะแนน  

  3.8 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) ในระบบฐานขอมูลกลาง เพื่อนำไปสูการเปดเผย

ขอมูลภาครัฐ (Open Data) โดย กลุมพัฒนาระบบขอมูล มีคาประเมินตนเอง 5 คะแนน และไดคะแนนเต็มแลว 

  ทั้งนี้ กองแผนงานมีคาประเมินตนเอง 4.911 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และการรายงาน

ผลการติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ขอใหรายงานภายในวันท่ี 10 กรกฎาคม 2564 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

  3.3 รายงานความกาวหนาการดำเนินงานตัวช้ีวัดกองแผนงาน 9 ตัวช้ีวัด 

  รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการที่กลุมงานไดรับมอบหมาย

ของกองแผนงานนายดำรง ธำรงเลาหะพันธุ ประธานการประชุมไดแจงใหผูรับผิดชอบตัวชี้วัดแตละกลุมงานที่ไดรับ

มอบหมาย รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ดังนี้  
 

กลุมอำนวยการ ไดรายงานตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้

  ตัวชี้วัดท่ี 2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 

  ไดมีการดำเนินกิจกรรมตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดังนี้ 

     1. ประชุมกองแผนงานทุกเดือน/ ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดเพ่ือสื่อสาร  

                           ทิศทางและถายทอดนโยบาย/ทิศทางองคกรสู การปฏิบัติพรอมท้ังแลกเปลี่ยน เรียนรูใน  

                           การสรางนวัตกรรมและกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองแผนงาน 

     2. การจัดประชุมคณะกรรมการ ติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในกองแผนงาน                

                           2.1 ทบทวนกระบวนงานในการ รายงานผลการควบคุมภายในกองแผนงาน                       

                           2.2 ประชุม/จัดเตรียมขอมูล/Flow chart ของแตละกลุมงานท่ีเปนปจจุบันเพ่ือ 

                                อัพโหลดข้ึน เว็บไซตกองแผนงาน 

     3. รายงานผลการตรวจสอบของ ผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน สวนกลางไมรวม  

                           กองคลัง ตามแบบ ตส.ปจ.2564-1                

                           3.1 ดำเน ินการรวบรวมเอกสาร ตรวจสอบการปฏ ิบ ัต ิ งานด าน การเง ินและบ ัญชี   

                                 ดานการจัดซ้ือ จัดจาง ดานการควบคุมภายในดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบฯ         

                                   (รายงานผลการตรวจสอบ ของผู ตรวจสอบภายหนวยงาน สวนกลางไมรวมกองคลัง 

                                  ตามแบบ ตส.ปจ.-2564-1 และ แบบ ตส.ปจ.2564-2 (ถามี) ประจำไตรมาสท่ี 2)            

                           3.2 ดำเนินการรวบรวมเอกสาร ตรวจสอบการปฏิบัติงานดาน การเงินและบัญชีดาน  

                                 การจัดซ้ือ จัดจาง ดานการควบคุมภายใน  ดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบฯ                      

                                   (รายงานผลการตรวจสอบ ของผูตรวจสอบภายหนวยงาน สวนกลางไมรวมกองคลัง  

                                  ตามแบบ ตส.ปจ.-2564-1 และ แบบ ตส.ปจ.2564-2 (ถามี) ประจำไตรมาสท่ี 3) 

                        4. การจัดทำขอมูล/เอกสาร เพ่ือรับตรวจตามแผนการตรวจสอบภายในประจำป 

                            งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุมตรวจสอบภายใน กรมอนามัย 
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  โดยมีการดำเนินกิจกรรมครบถวนแลว จำนวน 4 กิจกรรม (รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัด 

2.1.1) และไดสรุปผลการดำเนิน ระดับท่ี 4 Output ผลผลิต การดำเนินงานตามมาตรการท่ีกำหนด/รายงานสรุปผล

การดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน และผลลัพธ ระดับท่ี 5 ดังนี้  

 1. มีการปรับปรุงการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐาน/คูมือการปฏิบัติงาน SOP (Standard 

Operating Procedure) 

 2. สรุปขอสังเกตของผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน ผูตรวจสอบภายในกรมอนามัย หรือผูตรวจสอบ

ภายนอก  

 3. รายงานการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจากแบบรายงานของผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน 

ไตรมาสท่ี 2 เทียบกับไตรมาสท่ี 1 พรอมท้ังรายงานผลในระบบ DOC และอัพโหลดขอมูลในเว็บไซตกองแผนงาน

เรียบรอยแลวสามารถดูขอมูลตัวชี้วัดท่ี 2.1.1 ไดท่ี https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa64-2-1-1 

และการควบคุมภายใน ไดท่ี https://planning.anamai.moph.go.th/th/internal-summary 
 

  ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพ 

  - ดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกองแผนงาน

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2564 – กรกฏาคม 2564) ไดมีการดำเนินกิจกรรมใน

ระดับ 4 - 5 เรียบรอยแลว 

1.การดำเนินงานหนวยงานผานเกณฑการประเมินตามนโยบาย Healthy Workplace Happy for 

life ระดับดี จำนวน 44 ขอ 1 คะแนน คาคะแนนวัดผลผลิตกองแผนงานการพัฒนาสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงานฯ 

พิจารณาตามจำนวนขอท่ีสามารถดำเนินการได 43.90 ขอ คิดเปน 0.98 คะแนน  

2.รอยละของบุคลากรในหนวยงานไดรับการตรวจสุขภาพประจำป คิดเปน 1 คะแนน รอยละ 100 

คาคะแนนวัดผลผลิตกองแผนงาน ดำเนินการได รอยละ 100 คิดเปน 1 คะแนน 

3.การดำเนินงานผานเกณฑการประเมินตามนโยบาย Healthy Workplace Happy for life ระดับ

ดีมาก คาคะแนนวัดผลผลิตกองแผนงานการพัฒนาสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน ฯ พิจารณาตามจำนวนขอท่ี

สามารถดำเนินการได 0.5 คะแนน 

4.รอยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ รอยละ 2 ขึ้นไป คิดเปน 0.5 คะแนน บุคลากรกอง

แผนงานมีรอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของบุคลากรท่ีมี BMI ปกติ = +2.63 คิดเปน 0.5 คะแนน 

 

ผลการดำเนินงาน Link หลักฐาน 

หลักฐานระดับ 1/ 2 / 3 ไดรายงานในระบบเรียบรอยแลว 

ระดับ 1 หลักฐานแสดงการวิเคราะห/สังเคราะหขอมูล https://bit.ly/2VI6olS 

ระดับ 2 หนวยงานทบทวนแผนปฏิบัติการฯ (รอบ 5 เดือนหลัง) 

ระดับ 3 รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนรายเดือน 

(3.5) ลายมือช่ือการเขารับการตรวจสุขภาพของบุคลากรทุกคนในหนวยงาน  https://bit.ly/2TGKpLH 

ระดับ 4 Output ผลผลิต 

(4.5) ผลการดำเนินงานกิจกรรมชมรมรักษสุขภาพ ครั้งท่ี 1 https://bit.ly/3cnoxv2 

(4.6) ชมรมรักษสุขภาพฟนกองแผนงาน สนับสนุนยาสีฟนแกเจาหนาท่ีกองแผนงาน https://bit.ly/3w3gOtN 

(4.7) ผลการดำเนินงานกิจกรรมยืดเหยียดอยางนอย 5-10 นาที ตอวันๆ ละ 2 ครั้ง  https://bit.ly/3z3e0ip 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa64-2-1-1
https://planning.anamai.moph.go.th/th/internal-summary
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ผลการดำเนินงาน Link หลักฐาน 

(4.8) กิจกรรมเฝาระวังดานสุขภาพ (วัดความดัน) https://bit.ly/3gfgr8L 

(4.9) กิจกรรมสงเสริมความสามัคคีเจาหนาท่ีกองแผนงาน https://bit.ly/3uY5EFw 

(4.10) ผูบริหารใหความรูการดูแลสุขภาพชองปากและความรูหญิงวัยเจริญพันธุ  

เรื่องวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก 

https://bit.ly/3uXB1zX 

(4.11) ก ิจกรรม Planning We Can ผ ู บร ิหารนำทีมคณะทำงานฯเด ินรณรงค  

ประชาสัมพันธกิจกรรม 5 ส  และตรวจความเรียบรอยของแตละกลุมงานตามเกณฑการ

ดำเนินงาน 5 ส พรอมประกาศ Big Cleaning day กองแผนงาน 

https://bit.ly/3xmebUw 

(4.12) บุคลากรใหความรวมมือการตรวจสุขภาพประจำปครบถวน  https://bit.ly/36kjCaB 

(4.13) หลักฐานการตรวจวัดระดับแสงภายในหนวยงาน https://bit.ly/3rL1X5U 

(4.14) หลักฐานการสื่อสารใหความรูดานการสงเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดลอม ความ

สมดุลในชีวิตการทำงาน 

https://bit.ly/3ihrdgS 

(4.15) หลักฐานการเฝาระวังสุขภาพ (วัดความดันเดือนละ 2 ครั้ง) https://bit.ly/3loYAjU 

(4.16) ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย https://bit.ly/3C7MYb6 

(4.17 การตรวจประเมินตนเองตามเกณฑการประเมิน 5 ส (ผูแทนคณะแตละกลุมงาน) https://bit.ly/3AdU8Jd 

(4.18) การจัดท่ีรองรับมูลฝอยเพียงพอ มีฝาปดมิดชิด และแยกมูลฝอยอันตรายออกจาก

มูลฝอยท่ัวไป 

https://bit.ly/3xjbFOf 

(4.19) การประเมินความเครียดดวยตนเอง  https://bit.ly/2VpU75u 

(4.20) หลักฐานแสดงผลผานเกณฑการประเมิน 5 ส ของหนวยงาน https://bit.ly/3ixAWjj 

(4.21) หลักฐานแสดงผลผานเกณฑการประเมินตามนโยบาย Healthy Workplace 

Happy for life ระดับดี ของหนวยงาน 

https://bit.ly/3lKNtCf 

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธของกระบวนการตามแผนปฏิบัติการ 

 (5.3) หลักฐานแสดงผลผานเกณฑการประเมินตามนโยบาย Healthy Workplace 

Happy for life ระดับดีมาก (ระดับดี + 1ขอระดับดีมาก) ของหนวยงาน 

https://bit.ly/3lIjWJ9 

 (5.4) หลักฐานแสดงผลลัพธรอยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ (รอบ5เดือน

หลัง) 

https://bit.ly/3zUtgNY 

 

ทั้งนี้หลักฐานขอมูลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มี

คุณภาพสามารถดูขอมูลไดท่ี เว็บไซตกองแผนงาน https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa64-2-2 (หากพบ

ปญหาในการดาวนโหลดเอกสาร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa64-2-2
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  ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 

  ไดมีการดำเนินกิจกรรมตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง ดังนี้ 

    1. จัดทำรายงานผลติดตามเร งร ัดการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) (มี.ค.64 – ก.ค.64)  

        โดยใชขอมูลจากระบบ GFMIS กองคลัง ไดดำเนินการครบถวนแลว 5 ครั้ง  

    2. ประช ุมคณะทำงานต ิดตามเร  งร ัดการเบ ิกจ  ายงบประมาณประจำป  งบประมาณ  

        พ.ศ. 2564 (มี.ค.64 – ก.ค.64) ไดดำเนินการครบถวนแลว 5 ครั้ง  

    3. จ ัดทำรายงานสร ุปผลการเบ ิกจ  ายงบประมาณประจำป  งบประมาณ พ.ศ.  2564  

        รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค.64 – ก.ค.64) ไดดำเนินการครบถวนแลว  

    4. ประชุมกองแผนงาน/ประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดและรายงานผลการติดตาม 

       การ เบ ิกจ  าย งบประมาณตามต ั วช ี ้ ว ั ดท ี ่  2 . 3  รอบ 5 เด ื อนหล ั ง  (ม ี . ค .64  – ก.ค .64 )  

            ไดดำเนินการครบถวนแลว 5 ครั้ง  

  ซึ่งไดไดดำเนินการครบถวนแลว 4 กิจกรรม ลำดับที่ 1- 4 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ตัวชี้วัดท่ี 

2.3) และไดรายงานผลในระบบ DOC พรอมท้ัง Upload ขอมูลในเว็บไซตกองแผนงานเรียบรอยแลว สามารถดูขอมูล

ไดท่ี https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa64-2-3 

 

  กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร ไดรายงานตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้

  ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการ

ระดับหนวยงาน 

  - การดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม-กรกฎาคม 2564) มีการจัดทำแผน ตามแนวทางการ

จัดการความเสี่ยง กำหนดเปาหมาย/ผลสำเร็จของกิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ และงบประมาณ 

( แบบฟอร  มท ี ่  4 )  ท ั ้ ง หมด  8  ก ิ จ กร รมและม ี ก า ร ดำ เน ิ น ง านตามแผนและมาตรการท ี ่ ก ำหนด  

ตามรอบระยะเวลา และกำกับติดตามผลการดำเนินงาน โดยจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ

ความเส ี ่ยง (แบบฟอร มท ี ่  5) ซ ึ ่ งผลการดำเน ินงานสามารถจ ัดการก ับความเส ี ่ยงหมดไปได ท ั ้ งหมด  

8 กิจกรรมท่ีกำหนดไว 
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  กลุมพัฒนาระบบขอมูล ไดรายงานตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้

  ตัวชี้วัดที่ 1.33 รอยละ 80 ของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนา

ศักยภาพนักวิทยาการ (Data Scientist)  

  - กลุมพัฒนาระบบขอมูล ไดดำเนินการรายงานผลครบทุกระดับคะแนนครบถวนเรียบรอยแลว  
 

กจิกรรม/ข้ันตอน การดำเนินการ Link 

ทบทวนรายการขอมูล สารสนเทศ และความรู  ท่ี

นำมาใช มาตรการ และแผนการขับเคล ื ่อนการ

ดำเนินงานตัวชี ้ว ัด รอบ 5 เด ือนหลัง (มีนาคม - 

กรกฎาคม 2564) 

ดำเนินการเร ียบรอยแลวเมื่อ

เดือนมีนาคม 2564 

https://bit.ly/3rWOPe0 

จัดทำแบบสอบถามสำหรับติดตาม และประเมินผลผู

เขารับการอบรมการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการ

ข  อ ม ู ล  ( Data Scientist) น ำ ผ ล ก า ร พ ั ฒ น า ไ ป

ประยุกตใชในหนวยงาน 

ดำเนินการเร ียบรอยแลวเมื่อ

เดือนเมษายน 2564 

https://bit.ly/2TYzCN7 

สงแบบสอบถามติดตาม และประเมินผลผูเขารับการ

อบรมการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการขอมูล (Data 

Scientist) นำผลการพัฒนาไปประยุกตใชในหนวยงาน 

ท้ังหมด 11 หนวยงาน 

ดำเนินการเร ียบรอยแลวเมื่อ

เดือนพฤษภาคม 2564 

https://bit.ly/3lwJBoe 

สรุปขอมูลการนำผลการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการ

ข  อม ู ล  (Data Scientist) นำไปประย ุ กต  ใช  ของ

หนวยงาน 

ดำเนินการเร ียบรอยแลวเมื่อ

เดือนมิถุนายน 2564 

https://bit.ly/3yu6Vqk 

หมายเหตุ :  หลักฐานหนาเว็บไซตกองแผนงาน https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa64-1-33 
 

  ตัวชี้วัดที่ 3.8 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog)ในระบบฐานขอมูลกลางเพื่อนำไปสูการ

เปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 

  - กลุ มพัฒนาระบบขอมูลมีการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) ในระบบฐานขอมูลกลางเพ่ือนำไปสูการเปดเผยขอมูล

ภาครัฐ (Open Data) รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2564 – กรกฎาคม 2564) เรียบรอยแลวเมื่อเดือนมิถุนายน 2564 

โดยสามารถดูผลการดำเนินงานระดับท่ี 4 และ 5 ดังนี้ 
 

ผลการดำเนินงาน หลักฐาน 

ระดับ 4 Output ผลผลิต https://bit.ly/3CtHszw 

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ https://bit.ly/3fJl1wL 

และสามารถดูรายละเอียดแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานผลตามแผนและมาตรการที่กำหนดและผลลัพธการ

ดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง ไดท่ี https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa64-3-8 
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  กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม ไดรายงานตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้

  ตัวชี้วัดท่ี 2.4 ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 

  - ดำเนินการตามเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดที่ 2.4 ครบถวนทั้ง 5 ระดับ และนำไฟลเอกสาร

หลักฐานขึ้นในเว็บไซต DOC เรียบรอยแลว คาดวาจะได 4.75 คะแนน เนื่องจากถูกหัก 0.25 คะแนน จากการท่ี

ผลงานที่สงเขารวมประกวดในการประชุมวิชาการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 

2564 ไมผานการพิจารณาคัดเลือกเขารวมนำเสนอผลงาน (มีผูสงผลงานเขารวมประกวดประเภทนวัตกรรม จำนวน 

63 เรื่อง ผานการคัดเลือก จำนวน 12 เรื่อง) 

  ในสวนของเอกสารหลักฐานการดำเนินงานในระดับท่ี 4 ผลผลิต (Output) และ ระดับท่ี 5 

ผลลัพธ (Outcome) ไดนำข้ึนเว็บไซตกองแผนงานเรียบรอยแลว ในเมนู “คำรับรองการปฏิบัติราชการ ป 2564” 

เมนูยอย “2.4 ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)” Link URL : 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa64-2-4  

 

  ตัวชี้วัดท่ี 2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการท่ีบรรลุเปาหมาย 

ระดับท่ี 1 

- มีเอกสารแสดงขอมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองแผนงานรอบ 5 เดือนแรกใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ซ่ึงกองแผนงานได 5 คะแนนเต็ม (0.2 คะแนน) 

- มีเอกสารสรุปผลการวิเคราะห (GAP) ที่อาจทำใหการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปของ

หนวยงานไมบรรลุเปาหมาย (0.4 คะแนน) 

- มีสรุปความรูที่จะชวยใหการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปของกองแผนงานบรรลุเปาหมาย 

ประกอบดวย ความรู เรื ่องการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ DOC4.0, การบริหารความเสี ่ยงโครงการ,  

การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ และการบริหารโครงการ (0.4 คะแนน) 

ระดับท่ี 2 

- มีมาตรการเพื่อการขับเคลื ่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน โดยใชกลยุทธ 

Advocate และ Building Capacity ในการใหความรูบุคลากรกองแผนงานเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานใน

ระบบ DOC รอบ 5 เดือนหลัง (0.5 คะแนน) 

- มีสรุปประเด็นความรูท่ีใหแกบุคลากรในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการใหบรรลุ

เปาหมาย รอบ 5 เดือนหลัง ไดแก แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองแผนงานในระบบ 

DOC4.0 รอบ 5 เดือนหลัง (0.5 คะแนน) 
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ระดับท่ี 3 

- มีแผนกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปของกองแผนงาน รอบ 5 เดือน

หลัง (0.3 คะแนน) 

- มีรายงานการขับเคลื่อนแผนกำกับติดตามฯ โดยรายงานในการประชุมกองแผนงาน เดือน มี.ค. – 

ก.ค. จำนวน 5 ครั้ง (คิดเปน 0.3 คะแนน) 

- รายงานความกาวหนาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ในการประชุมกองแผนงาน เดือน 

มี.ค.- ก.ค. จำนวน 5 ครั้ง (คิดเปน 0.5 คะแนน) 

 

ระดับท่ี 4  

- มีผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด รอบ 5 เดือนหลัง มีจำนวนผลผลิตครบ

ตามที่กำหนดในแผนกำกับติดตามฯ (คิดเปน 0.5 คะแนน) มีการรายงานผลผลิตครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ

ของหนวยงานในระบบ DOC4.0 (คิดเปน 0.5 คะแนน) 

ระดับท่ี 5  

รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการท่ีบรรลุเปาหมายตามรอบการประเมิน  

 

 

 

- รายงานผลการดำเนินงานตามเปาหมายกิจกรรมจากระบบ DOC4.0 กองแผนงานมีจำนวน

กิจกรรมท้ังหมด 46 กิจกรรม บรรลุตามเปาหมาย 41 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 89 (1 คะแนน) 
 

จากผลการดำเนินงานขางตน เม่ือพิจารณาตามเกณฑการใหคะแนนคำรับรองฯ สรุปไดดังนี้ 

ระดับ หลักฐาน ความครบถวน คะแนนท่ีได/เต็ม 

1 - ขอมูลผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก 

- ผลการวิเคราะห GAP 

- ความรูใหผูรับบริการ 

/ 

/ 

/ 

0.2 / 0.2 

0.4 / 0.4 

0.4 / 0.4 

2 - มาตรการเพ่ือการขับเคลื่อน 

- สรุปประเด็นความรู 

/ 

/ 

0.5 / 0.5 

0.5 / 0.5 

3 - มีแผนกำกับติดตาม 

- มีรายงานการขับเคลื่อนแผนกำกับติดตาม 

- รายงานความกาวหนาการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ 

/ 

/ 

/ 

 

0.3 / 0.3 

0.3 / 0.3  

0.4 / 0.5 

4 - ผลผลิตครบตามแผน 

- รายงานผลผลิตครบทุกกิจกรรม 

/ 

/ 

0.5 / 0.5 

0.5 / 0.5 

5 - รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ท่ีบรรลุเปาหมาย 

/ 

 

1 

รวมคะแนนประเมินตนเอง 5 / 5  

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

รอยละ ≤ 64 65-69 70-74 75-79 80-100 
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  กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรายงานตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้

  ตัวชี้วัดท่ี 1.30 รอยละของความสำเร็จในการพัฒนา Platform ดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดลอม (รอยละ 85) 

  โดยดำเนินการตามเกณฑและแนวทางการประเมิน ดังนี้ 

  - ระดับที่ 1 Assessment มีรายการขอมูล สารสนเทศ และความรูที ่นำมาใชในการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด  

- ระดับที ่ 2 Advocacy/ Intervention มีการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู ท ี ่ ให แก

ผูรับบริการ (C)/ผูมีสวนไดสวนเสีย (S) เพ่ือการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด  

- ระดับท่ี 3 Management and Governance มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 

- ระดับท่ี 4 Output ผลผลิต มีผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการท่ีกำหนด 

- ระดับที่ 5 Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนา Platform ดาน

การสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ซึ่งประกอบดวยการดำเนินงาน 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ประชุม/อบรมใหความรูดานการพัฒนาแพลตฟอรมบริการพื้นฐาน (Digital Service 

Platform) / แผนแมบทบริการพอรทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ป 

ขั้นตอนที่ 2 ทบทวน/วิเคราะห ขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อกำหนดเรื่อง/ประเด็นที่จะพัฒนาเปนขอเสนอเชิง

มาตรการการดำเนินงานพัฒนา Platform ดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม  

ขั้นตอนที่ 3 ประชุมหารือการพัฒนา Platform ดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อ

รวบรวมขอมูลเชิงประจักษและระดมความคิดเห็นจากผูมีสวนเก่ียวของ 

ขั้นตอนที่ 4 ยกรางขอเสนอเชิงมาตรการการดำเนินงานพัฒนา Platform ดานการสงเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดลอม ตอการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 5 เสนอขอเสนอเชิงมาตรการการดำเนินงานพัฒนา Platform ดานการสงเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดลอม ตอการขับเคลื่อนการดำเนินงาน แกผูบริหารระดับกรมอนามัย 

 

  ตัวชี้วัดที่ 1.31 รอยละของบุคลากรมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นหรือมากกวากอนเขา

รับการอบรม (รอยละ 80) 

  -  ดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือนหลัง) โดย 

• จัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรกรม

อนามัย จำนวน 2 โครงการ ไดแก การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต 4.0 

ของโครงการในสังกัดกรมอนามัย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564 และ การใชงานหองวอรรูม

สำหรับศูนยปฏิบัติการตอบโตสถานการณฉุกเฉินที่มีผลกระทบทางสุขภาพ (War Room) 

วันท่ี 6 และ 13 กรกฎาคม 2564 

• ดำเนินการใหผูเขารวมอบรมประเมินผลการทดสอบกอนการเขารับการอบรม (Pretest) และ

หลังเขารับการอบรม (Posttest)  
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• นำผลการทดสอบฯ วิเคราะหผลการทดสอบกอนการเขารับการอบรม (Pretest) และหลังเขา

รับการอบรม (Posttest) 

• สรุปผลการจัดการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศแก

บุคลากรกรมอนามัย ของทั้ง 2 โครงการ สรุปวา ผูเขาอบรมของทั้ง  2 โครงการฯ มีความรู

เพ่ิมข้ึนหรือมากกวากอนเขารับการอบรมท้ังสิน 95.83% 
 

หมายเหตุ : Link หนารายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ป2564 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/planning-pa64 

 

3.4 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 

กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร 

นางสาวกานดา สีสังข ผูแทนกลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร ไดรายงานผลการดำเนินงานสำคัญ

ของกลุมงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี้  

1. ความกาวหนาการจัดทำแผนงาน/โครงการ และตัวชี ้ว ัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำป

งบประมาณ 2565 จำนวน 14 แผนงาน 38 โครงการ 65 ตัวชี้วัด โดยในสวนของกรมอนามัยท่ีสำคัญมี 9 ตัวชี้วัด 

2. การจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปงบประมาณ 2565 ซึ่งจะมีการนัดหมาย Cluster 

และหนวยงานมาประชุมจัดทำแผน ป 2565 เสนอโครงการสำคัญ ป 2566 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 และให

หนวยงานสงแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ใหกองแผนงาน วันที ่ 13 สิงหาคม 2564 เพื ่อจัดทำภาพรวมเสนอ                 

กรมอนามัย และถายถอดแผนปฏิบัติการ ในการประชุม 12 เดือน วันท่ี 27 สิงหาคม 2564 จากนั้น ตนเดือนกันยายน 

2564 หนวยงานจัดทำแผนผานระบบ DOC 

3. การจัดทำโครงการสำคัญ ประจำปงบประมาณ 2566 กองแผนงานใหหนวยงานเจาภาพ รวมกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทำโครงการสำคัญ ป 2566 ตามแบบฟอรมท่ีกำหนด ซ่ึงผานความเห็นชอบจาก Cluster และ

สงใหกองแผนงาน และนัดประชุมกันในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 

4. การจัดทำแนวทางการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม สำหรับพื้นที่ประจำป

งบประมาณ 2564 จะมีการชี ้แจงกรอบการจัดทำแนวทางสำคัญ ในวันที ่ 30 กรกฎาคม 2564  และในวันท่ี                   

3 สิงหาคม 2564 Cluster นำเสนอกรอบแนวทางสำคัญ และปลายเดือนสิงหาคม – ตนเดือนกันยายน 2564 ประชุม

ชี้แจงแนวทางดำเนินงานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมใหแกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและเครือขายท่ี

เก่ียวของ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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  กลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ 

นายธัพญสรณ กองแกว ผูแทนกลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ ไดรายงานผลการดำเนินงาน

สำคัญของกลุมงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี้ 

- งบเงินกู รอบที่ 2 ไดเงินงบประมาณมาแลว จำนวน 128.2432 ลานบาท และมีบางหนวยที่ไม

สามารถดำเนินการไดตามกำหนดเวลาเดิม จึงไดทำเรื่องขอขยายเวลาไปกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ และนำเขาคณะรัฐมนตรี เพ่ือใหกรมดำเนินการปรับแผนตอไป และจะขอใหมอีก เปนงบเงินกู รอบท่ี 3 

วงเงิน 41.560 ลานบาท ขณะนี้อยูระหวางการรวบรวมเอกสาร 

- งบกลาง รอบท่ี 2 สำนักงบประมาณไดจัดสรรเงินมาให 137.9016 ลานบาท ซ่ึงจะขอความรวมมือ

กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร และกลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม รวมกันปรับแผน เพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณปจจุบัน เพราะตองมีการจัดซื้อเครื่องมือตางๆ เพื่อเตรียมความพรอมตางๆ เพิ่มเติม และในรอบที่ 3 

วงเงิน 80.0034 ลานบาท ไดสงกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2564 และคาดวาจะเขาคณะรัฐมนตรี 

ในวันท่ี 3 สิงหาคม 2564 

 

 

- การจัดสรรงบประมาณ ในไตรมาส 4 ขณะนี้ดำเนินการจัดทำแผน ผลผลิต สงสำนักงบประมาณ 

ไปเรียบรอยแลว คาดวาจะไดรับการจดัสรรงบประมาณ ประมาณตนเดือนสิงหาคม 2564 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม 

นางสาวพาสนา ชมกลิ่น หัวหนากลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม ไดรายงานผลการดำเนินงาน

สำคัญของกลุมงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี้ 

1. การจัดทำสรุปความกาวหนาผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข 

(สงเสริมสุขภาพตามกลุมวัย) รอบ 9 เดือน ซ่ึงจะนำเสนอในท่ีประชุมกระทรวงสาธารณสุข ในวันท่ี 4 สิงหาคม 2564 

2. จัดทำขอสรุปขอสั ่งการจากการประชุมคณะทำงานตอบโตภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย                      

ดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 

3. จัดทำโครงการถอดบทเรียนการดำเนินงานดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ ่งแวดลอม                       

ในสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ป 2564 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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กลุมพัฒนาระบบขอมูล 

นายสมเกียรติ ปฏิรพ ผู แทนกลุ มพัฒนาระบบขอมูล ไดรายงานผลการดำเนินงานสำคัญ                  

ของกลุมงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี ้

1. รายงานผล PA อธิบดีกรมอนามัย ป 2564  

2. การพัฒนาขอมูล (Data Catal0g) กรมอนามัย 

3. การจัดทำแผนคำของบประมาณรายจาย ประจำป 2566 (งบดำเนินงาน และงบลงทุน) 

4. เตรียมความพรอมบูรณาการขอมูลรวมกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 

5. จัดทำผลการดำเนินงาน PA กลุมพัฒนาระบบขอมูล ประจำปงบประมาณ 2564  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
   

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นางสาวแพรพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน ผูแทนกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดรายงานผลการดำเนินงาน

สำคัญของกลุมงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี้ 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื ่องการจัดทำแพลตฟอรมดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดลอม  

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรียนรูการใชงานระบบสานสนเทศ เพื่อใชในการบริหารขอมูล                 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. การประชุมสงเสริมและสนับสนุนทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย 

(Digital Literacy)  

 

 ท้ัง 3 ขอ ไดดำเนินการแลว ท่ีเหลืออยูขณะนี้ คือ การปฏิบัติงานนอกเวลา ซ่ึงอยูระหวางรวบรวมขอมูล และ

เพิ่มเติมคือ การจัดประชุมความรวมมือดานดิจิทัล/MOU ระบบ sport-hub โดย รองอธิบดีกรมอนามัย (นายบัญชา 

คาของ) มอบหมายใหดำเนินการ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

วาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

- ไมมี - 
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วาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือทราบ 

5.1 รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑการประเมินสถานท่ีทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสราง

คุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) 

นางสาวสุจิตรา บุญโต คณะทำงานสถานที ่ทำงานนาอยู  นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิต                 

และความสุขของคนทำงาน ไดรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑการประเมิน (Healthy Workplace Happy                 

for Life) วาขณะนี้จังหวัดนนทบุรีอยูในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวด (สีแดงเขม) เนื่องจากสถานการณการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVId-19) ทำใหไมสามารถจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุมได ดังนั้น จึงปรับการจัด

กิจกรรมแผนการดำเนินงาน เพื่อใชเปนหลักฐานตามเกณฑการประเมิน (Healthy Workplace Happy for Life)              

ซึ่งไดดำเนินงานเสร็จสิ้นแลว โดยไดรับการตรวจประเมินสถานที่ทำงานนาอยู  นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิต             

และความสุขของคนทำงาน เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2564  

ทั ้งนี ้ สำนักอนามัยสิ ่งแวดลอมจะแจงผลคะแนนการตรวจประเมินตามเกณฑการประเมิน                      

(Healthy Workplace Happy for Life) ให แต ละหน วยงานทราบ ภายในว ันท ี ่  29 กรกฎาคม 2564                          

และสามารถอุทธรณคะแนน ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 – 3 สิงหาคม 2564 และจะทราบผลคะแนนอุทธรณ

จากเจาภาพ ภายในวันท่ี 9 สิงหาคม 2564 
  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

สรุปคะแนน 5 ส และ HWP ระดับดี และ ระดับดีมาก รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม-กรกฎาคม 2564) 
 

เกณฑการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนประเมินกอนการ

อุทธรณท่ีได 

คะแนนประเมินหลังการ

อุทธรณท่ีได 

เกณฑการประเมิน 5 ส   42 39 39 

เกณฑการประเมินสถานท่ีทำงานนา

อยู นาทำงาน (HWP) 
 

44 

 
 

43.58 

 
 

43.90 

สวนท่ี 1 : การสนับสนุนขององคกร

และการมีสวนรวมของผูปฏิบัติงาน  

5 4.68 5 

2. เกณฑสะอาด   11 10.90 10.90 

3. เกณฑความปลอดภัย 12 12  

4. เกณฑส่ิงแวดลอมดี 9 9  

5. “เกณฑมีชีวิตชีวาและสมดุล

ชีวิต”ระดับดี 

7 7  

เกณฑมีชีวิตชีวาและสมดุลชีวิต”

ระดับดีมาก 

9 9 9 

คะแนนรวม 95 91.58 91.90  
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Templateตัวช้ีวัด 2.2  คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

ระดับ 1 0.5 0.5 

ระดับ 2 1 1 

ระดับ 3 0.5 0.5 

ระดับ 4 2 1.98 

ระดับ 5 1 1 

รวม 5 4.98 

 

ระดับ 1-3 = 2/2 

ระดับ 4 Output ผลผลิต  = 1.98/2             

 หนวยงานผานเกณฑการประเมินตามนโยบาย Healthy Workplace Happy for life ระดับดี                     

     43.90 
คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

จำนวน (ขอ) 37 38-39 40-41 42-43 44 

 

รอยละของบุคลากรในหนวยงานไดรับการตรวจสุขภาพประจำป 
คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

รอยละ 80-84 85-89 90-94 95-99 100 

 

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ = 1/1 

หนวยงานผานเกณฑการประเมินตามนโยบาย Healthy Workplace Happy for life ระดับดีมาก 
จำนวนขอ คะแนน 

ระดับดี + 1 ขอระดับดีมาก 0.5 

 

รอยละที่เพ่ิมขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกต ิ

            2.63 

รอยละ 0.5-0.59 0.6-0.79 0.8-0.99 1-1.99 2 ขึ้นไป  

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
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5.2 มาตรการปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำลังระบาด               

อยางหนัก ทำใหมีผู ติดเชื ้อ และผูเสียชีวิตเปนจำนวนมาก อีกทั้งยังมีเจาหนาที่ในสวนกลางกรมอนามัยติดเชื้อ                      

ดังนั้น กลุมอำนวยการจึงไดเชิญ นางวรรณภา กางกั้น นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ ผูที่มีความรู ความสามารถ                     

จากกองการเจาหนาท่ี กรมอนามัย มาใหความรูในมาตรการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

นางวรรณภา กางกั ้น ผ ู แทนจากกองการเจ าหนาท ี ่  กรมอนามัย ได กล าวว าในเบ ื ้องตน                               

หากมีเจ าหนาท ี ่กองแผนงานที ่ต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให แจ งไปที ่กองการเจ าหน า ท่ี                              

และกองการเจาหนาที่จะแจงไปที่สำนักระบาด เพื่อใหแพทยทำการสอบสวนโรค โดยแพทยจากกรมควบคุมโรค                   

จะโทรคุยกับเจาหนาท่ีกองแผนงานท่ีติดเชื้อดังกลาว และในสวนบุคคลท่ีมีความเสี่ยงสูง ใหแจงไปท่ีกองการเจาหนาท่ี 

เพ่ือรับชุดตรวจ ATK  มาทำการตรวจ หรือถาเปนหมูคณะ มีหลายคน ก็จะใหไปตรวจท่ีหองโถงอาคาร 1 

 การตรวจดวยชุด ATK รอบที่ 1 ผลออกมาเปนลบ จะตองตรวจรอบที่ 2 อีกครั้ง โดยเวนระยะหาง                 

3 – 5 วัน และการตรวจดวยชุด ATK รอบที่ 1 ผลออกมาเปนบวก ใหกลุมอำนวยการ กองแผนงาน แจงไปยัง                

กองการเจาหนาท่ี พรอมดวยรายชื ่อและเบอรโทรศัพทของผู ประสาน และกองการเจาหนาที ่จะแจงไปท่ี

กรมวิทยาศาสตรการแพทย จากนั้นใหรอประมาณ 3 – 5 วัน กรมวิทยาศาสตรการแพทยจะแจงมายังผูประสาน              

ของกองแผนงานว าให นำคนที ่ม ีผลบวกไปตรวจ PCR โดยจะระบ ุว ัน เวลาให ไปตรวจ ซ ึ ่ งหากไปตรวจ                                   

ที ่กรมว ิทยาศาสตร การแพทยแล ว ผลออกมาเป นบวก กองแผนงานตองแจ งกองการเจ าหนาท ี ่ เพ ื ่อให                             

กองการเจาหนาที ่ดำเนินการประสานหาเต ียง หรือหาทางเข าระบบดวยตนเอง เพื ่อทำการรักษาต อไป                             

ซ่ึงกรณีท่ีอาการไมรุนแรง อยูในกลุมสีเขียว ก็จะใหรักษาตัวท่ีบาน  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
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วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

- ไมมี - 

 

ปดประชุม เวลา 14.00 น. 

 

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

 

    นางสาวเสาวพร ตรีมงคล   ผูจดรายงานการประชุม  

    นางสาววิชุดา สมัยนิยม   ผูตรวจรายงานการประชุม 
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ท่ี ตัวชี้วัด คะแนน คะแนน

ประเมิน

ตนเอง 

ผูรับผิดชอบ ความกาวหนา หมายเหตุ 

1 1.30 รอยละของความสำเร็จในการ

พัฒนา Platform ดานการ

สงเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดลอม (รอยละ 85) 

5 5 กลุมเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ระดับท่ี 1 Assessment 

มีรายการขอมูล สารสนเทศ 

และความรูท่ีนำมาใชในการ

ดำเนินงานตัวชี้วัด 

ดำเนินการแลวครบถวน 

ไดคะแนน 1.0 คะแนน 

ระดับท่ี 2 Advocacy/ 

Intervention  

มีการกำหนดมาตรการและ

ประเด็นความรูท่ีใหแก

ผูรับบริการ (C)/ผูมีสวนได

สวนเสีย (S) เพ่ือการ

ขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด  

ดำเนินการแลวครบถวน 

ไดคะแนน 1.0 คะแนน 

ระดับท่ี 3 Management 

and Governance 

- มีแผนการขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานตัวชี้วัด 

ดำเนินการแลวครบถวน 

ไดคะแนน 1.0 คะแนน 

ระดับท่ี 4 Output ผลผลิต 

มีผลการดำเนินงานตามแผน

และมาตรการท่ีกำหนด 

ดำเนินการแลวครบถวน 

ไดคะแนน 1.0 คะแนน 

 

 

รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายงาน ณ วนัท่ี 10 ส.ค. 2564  
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ระดับท่ี 5 Outcome 

ผลลัพธของตัวชี้วัด 

ดำเนินการแลวครบถวน 

ไดคะแนน 1.0 คะแนน 

2 1.31 รอยละของบุคลากรมีความรู

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ิมข้ึนหรือมากกวากอนเขา

รับการอบรม (รอยละ 80) 

5 5 กลุมเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- ทบทวนรายการขอมูล

สารสนเทศและความรูท่ี

นำมาใชในการดำเนินการ 

- มีมาตรการและประเด็น 

ความรูแกผูรับบริการ 

- มีแผนการขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานตัวชี้วัด 

- ดำเนินงานตามแผนและ

มาตรการ โดยจัดอบรม 2 

โครงการและใหผูเขา

อบรมทำแบบทดสอบกอน

เขาอบรมและหลังเขา

อบรม (Pretest-

Posttest) โดยเก็บ

รวบรวมผลการ

ประเมินผลการทดสอบ

กอนการเขารับการอบรม 

(Pretest) และหลังเขรับ

การอบรม (Posttest)  

- ดำเนินการวิเคราะหผล

การทดสอบกอนการเขา

รับการอบรม (Pretest) 

และหลังเขารับการอบรม 

(Posttest)  

-สรปุผลการจดัการอบรม/ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให 

ความรูดานเทคโนโลยี
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สารสนเทศแกบุคลากรกรม

อนามัย 

3 1.33 รอยละ 80 ของการผานเกณฑ

การประเมินผล กลุมเปาหมาย

ท่ีเขารับการพัฒนาศักยภาพ

นักวิทยาการขอมูล (Data 

Scientist) 

5 5 กลุมพัฒนาระบบ

ขอมูล 

- ดำเนินการแลวครบถวน 

ระดับท่ี 1-5 

 

4 2.1 รอยละความสำเร็จการ

ดำเนินงานตรวจสอบตาม

แผนการตรวจสอบประจำป/

การประเมินการตรวจสอบ

ภายใน การควบคุมภายใน

และการบริหารความเสี่ยง 

5 5 กลุมอำนวยการ/

กลุมพัฒนา

นโยบายและ

ยุทธศาสตร 

  

2.1.1 ระดับความสำเร็จของการ

ดำเนินงานตรวจสอบภายใน 

การควบคุมภายใน 

2.5 2.5 กลุมอำนวยการ ระดับท่ี 1 Assessment  

มีรายการขอมูล สารสนเทศ

และความรูท่ีมาใชในการ 

ดำเนินงานตัวชี้วัด (0.5 

คะแนน) 

1. ดำเนินการวิเคราะหการ 

ตรวจสอบของผูตรวจสอบ 

ภายในหนวยงานและการ 

ควบคุมภายใน ดานผลผลิต

และผลลพัธของการ

ดำเนินการ ระดับ Le (Level) 

ดำเนินการแลวครบถวน 

2. ดำเนินการวิเคราะหดาน

ผูมีสวนไดสวนเสีย  

(ความคาดหวัง) 

และมีการเผยแพรในเว็บไซต 

กองแผนงาน  

ดำเนินการแลวครบถวน 

ไดคะแนน 0.5 คะแนน 
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ระดับท่ี 2 

(Advocacy/Intervention  

มีการกำหนดมาตรการและ 

ประเด็นความรูจากขอขอมูล

ท่ีไดจากการวิเคราะห (0.5 

คะแนน)  

- มีการทบทวนมาตรการ

ดำเนินการแกไขการ

ตรวจสอบภายในและการ

ควบคุมภายในรอบ 5 เดือนหลัง 

ดำเนินการแลวครบถวน 

ไดคะแนน 0.5 คะแนน 

ระดับท่ี 3 Management 

and Governance มี 

แผนการขับเคลื่อนการ 

ดำเนินงานตัวชี้วัด (0.5 

คะแนน) 

ดำเนินการแลวครบถวน 

ไดคะแนน 0.5 คะแนน 

- มีการรายงานการติดตาม

การดำเนินงานตัวชี้วัด  

ทุกเดือนและนำข้ึนเว็บไซต

หนวยงาน ภายในวันท่ี 10 

ของเดือนถัดไป  

ดำเนินการแลวครบถวน 

5 ครั้ง มี.ค.64 - ก.ค.64 

ระดับท่ี 4 Output ผลผลิต 

รอยละของจำนวนผลผลิตได 

ครบตามมาตรการและ 

แผนการขับเคลื่อนท่ีกำหนด 

(0.5 คะแนน) 
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ดำเนินการแลวครบถวน 

ไดคะแนน 0.5 คะแนน 

ระดับท่ี 5 Outcome 

ผลลัพธของตัวชี้วัด  

(0.5 คะแนน)  

ดำเนินการแลวครบถวน 

ไดคะแนน 0.5 คะแนน 

2.1.2 ระดับความสำเร็จของการ

บริหารความเสี่ยงโครงการ

สำคัญตามแผนปฏิบัติการ

ระดับหนวยงาน 

2.5 2.5 กลุมพัฒนา

นโยบายและ

ยุทธศาสตร 

- ดำเนินการจัดทำแบบ

รายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนบริหารจัดการ

ความเสี่ยง (แบบฟอรมท่ี 5)  

8 กิจกรรม เรียบรอยแลว 

 

5 2.2 ระดับความสำเร็จของการ

พัฒนาองคกรแหงความสุขท่ีมี

คุณภาพ 

5 4.98 กลุมอำนวยการ ระดบั 1 หนวยงานทบทวน

ขอมูล และนำมาวิเคราะห

สถานการณตามเกณฑการ

ประเมิน Healthy 

Workplace Happy for 

Life รวมถึงสถานการณ

สุขภาพของบุคลากรใน

หนวยงาน (รอบ 5 เดือน

แรก) เพ่ือกำหนดแผน 

ปฏิบัติการฯ เพ่ิมเติม     

(0.5 คะแนน)  

ระดบั2 หนวยงานทบทวน

แผนปฏิบัติการฯ (รอบ 5 

เดือนหลัง) (1 คะแนน) 

ระดับ 3 ผูบริหารสูงสุดของ

หนวยงานมีการสื่อสารและ

ติดตามการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ(เพ่ิมเติม) 

(0.5 คะแนน) 

ระดับ 4 Output ผลผลิต 

ดำเนินการตาม 

template 

ระดับท่ี 1 -5 

เรียบรอยแลว 
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-หนวยงานผานเกณฑการ

ประเมินตามนโยบาย  

Healthy Workplace 

Happy for Life ระดับดี 

(0.98 คะแนน)         

-รอยละของบุคลากรใน

หนวยงานไดรับการตรวจ

สุขภาพประจำป  

(1 คะแนน)         

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ

ของกระบวนการตามแผน 

ปฏิบัติการคาคะแนนวัด 

ผลลัพธจากระดับของการ

ดำเนินการในแตละหมวด 

-หนวยงานผานเกณฑการ

ประเมินตามนโยบาย  

Healthy Workplace 

Happy for Life  

ระดับดีมาก (0.5 คะแนน) 

-รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ

บุคลากรท่ีมี BMI ปกติ   

รอยละ 2 ข้ึนไป (0.5 

คะแนน) 

6 2.3 รอยละของการเบิกจาย

งบประมาณ 

5 4.9491 กลุมอำนวยการ ระดับท่ี 1 หนวยงาน

วิเคราะห Assessment 

จำนวน 4 ขอ (0.5000)  

ระดับท่ี 2 

Advocacy/Intervention 

มีการกำหนดมาตรการและ

ประเด็นความรูท่ีใหแก

ผูรับบริการ (0.4000)  

ระดับท่ี 1 ได

ดำเนินการ

ครบถวนแลว 

คะแนนท่ีได 

(0.5000)   

ระดับท่ี 2 ได

ดำเนินการ

ครบถวนแลว 
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ระดับท่ี 3 มีแผนการ

ขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด หนวยงานนำ

หลักฐานขอมูลอัพโหลดข้ึน

เว็บไซต (0.4000)  

ระดับท่ี 4 Out put ผลผลิต 

รอบ 5 เดือนหลัง (3.0000) 

เปาหมาย : รอยละ 85 

(รายจายประจำ) (1.2000) 

เปาหมาย รอยละ 100  

(รายจายลงทุน) (1.8000) 

ผลเบิกจายของหนวยงาน  

ณ วันท่ี 27 ก.ค.64 

รายจายประจำ รอยละ 85.35 

รายจายลงทุน รอยละ 97.17 

* งบดำเนินงาน ใชฐานการ

คำนวณจากงบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรรประจำป, เงินท่ีไดรับ

จัดสรรเพ่ิมระหวางป และเงินยืม 

รวมเปนเงิน จำนวน 

4,883,015.00 บาท 

ระดับท่ี 5 Outcome 

ผลลัพธของตัวชี้วัด ผลการ

เบิกจายสะสม รอบ 5 เดือน

หลัง (0.7000) 

เปาหมาย รอยละ 85

เบิกจายสะสมของหนวยงาน 

ณ วันท่ี 27 ก.ค.64  

รอยละ 95.40 

* ใชฐานการคำนวณจาก

งบประมาณท่ี ไดรับจัดสรร

ท้ังหมด 

คะแนนท่ีได 

(0.4000)   

ระดับท่ี 3  

ไดดำเนินการ

ครบถวนแลว 

คะแนนท่ีได 

(0.4000)   

ระดับท่ี 4 คิดจาก

ผลการเบิกจาย 

- รายจายประจำ 

รอยละ 85.35 = 

1.2000 

- รายจายลงทุน 

รอยละ 97.17 = 

1.7491  

คะแนนท่ีได 

(2.9491) 

ระดับท่ี 5 คิดจาก

ผลการเบิกจายผล

การเบิกจายสะสม 

รอบ 5 เดือนของ

หนวยงาน 

คะแนนท่ีได 

(0.7000) 

รวมคะแนนท่ีได 

4.9491  



- ๒๗ - 
 
 

 

Link หนารายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ป2564 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/planning-pa64 

  

7 2.4 ระดับความสำเร็จของการเปน

องคกรแหงการเรียนรู (LO)  

5 4.75 กลุมประเมินผล

และนิเทศติดตาม 

- ดำเนินการครบถวน ท้ัง 5 

ระดับ คาดวาจะได 4.75 

คะแนน 

ถูกตัดคะแนน 

0.25 เนื่องจาก

ผลงานไมผานการ

พิจารณาคัดเลือก

เขารวมนำเสนอ

ผลงานท่ีประชุม

วิชาการสงเสริม

สุขภาพและ

อนามัย

สิ่งแวดลอม ครั้งท่ี 

14 

8 2.5 รอยละการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการท่ีบรรลุ

เปาหมาย 

5 5 กลุมประเมินผล

และนิเทศติดตาม 

- ดำเนินการครบถวน ท้ัง 5 

ระดับ 

 

9 3.8 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล 

(Data Catalog)ในระบบบาน

ขอมูลกลางเพ่ือนำไปสูการ

เปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open 

Data) 

5 5 กลุมพัฒนาระบบ

ขอมูล 

- ดำเนินการแลวเสร็จ (5 

คะแนน) เม่ือเดือนมิถุนายน 

2564 

 

รวม 5 4.964    



ตัวชี้วัดที่ 1.30 รอยละของความสําเร็จในการพัฒนา Platform ดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม (รอยละ 85)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

1 ประชุมหารือการพัฒนา Platform ดานการ

สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อ

รวบรวมขอมูลเชิงประจักษและระดมความ

คิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของ

1 เรื่อง พ.ค.64 พ.ค.64



2 ยกรางขอเสนอเชิงมาตรการการดําเนินงานพัฒนา

 Platform ดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดลอม ตอการขับเคลื่อนการดําเนินงาน

1 เรื่อง พ.ค.64 ม.ิย.64



3 เสนอขอเสนอเชิงมาตรการการดําเนินงานพัฒนา

 Platform ดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดลอม ตอการขับเคลื่อนการดําเนินงาน แก

ผูบริหารระดับกรมอนามยั

1 เรื่อง ม.ิย.64 ก.ค.64



ณ วันที� 10  สิงหาคม 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

- ๒๘ -



ตัวชี้วัดที่ 1.31 รอยละของบุคลากรมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นหรือมากกวากอนเขารับการอบรม (รอยละ 80)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 จัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหความรูดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรกรมอนามัย

2 เรื่อง/

โครงการ

ม.ีค. 64 ก.ค.64 

2 ประเมินผลการทดสอบกอนการเขารับการอบรม 

(Pretest) และหลังเขารับการอบรม (Posttest)

2 ครั้ง ม.ีค. 64 ก.ค.64 

3
วิเคราะหผลการทดสอบกอนการเขารับการอบรม 

(Pretest) และหลังเขารับการอบรม (Posttest)
1 ครั้ง ก.ค. 64 ก.ค.64



4

สรุปผลการจัดการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อใหความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากร

กรมอนามัย

1 ครั้ง ก.ค. 64 ก.ค. 64



ณ วันที� 10  สิงหาคม 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๒๙ -



ตัวชี้วัดที่ 1.33 รอยละ 80 ของการผานเกณฑการประเมินผลกลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการขอมูล (Data Scientist)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 ติดตาม และประเมินผลผูเขารับการอบรมการ

พัฒนาศักยภาพนักวิทยาการขอมูล (Data 

Scientist) นําผลการพัฒนาไปประยุกตใชใน

หนวยงาน

1 เรื่อง 1 พ.ค.64 31 พ.ค.64 

2 สรุปขอมูลการนําผลการพัฒนาศักยภาพนัก

วิทยาการขอมูล (Data Scientist) นําไป

ประยุกตใชของหนวยงาน

1 เรื่อง 1 ม.ิย.64 30 ม.ิย.64 

ณ วันที� 10   สิงหาคม 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๓๐ -



ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 ประชุมกองแผนงานทุกเดือน/ ประชุมติดตาม

ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด เพื่อสื่อสาร

ทิศทางและ ถายทอดนโยบาย/ทิศทางองคกรสู 

การปฏิบัติพรอมทั้งแลกเปลี่ยน เรียนรูในการ

สรางนวัตกรรมและ กํากับติดตามการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองแผนงาน

5 ครั้ง เม.ย. 64 ก.ค. 64



ครั้งที่ 1 วันที่ 2 เม.ย. 64         

ครั้งที่ 2 วันที่ 28 เม.ย. 64       

ครั้งที่ 3 วันที่ 27 พ.ค. 64        

 ครั้งที่ 4 วันที่ 30 มิ.ย. 64        

 ครั้งที่ 5 วันที่ 29 ก.ค. 64

2 การจัดประชุมคณะกรรมการ ติดตาม

ประเมินผลการควบคุม ภายในกองแผนงาน     

         2.1 ทบทวนกระบวนงานในการ 

รายงานผลการควบคุมภายในกองแผนงาน      

              2.2 ประชุม/จัดเตรียมขอมูล/Flow

 chart ของแตละกลุมงานที่ เปนปจจุบัน เพื่อ

อัพโหลดขึ้น เว็บไซตกองแผนงาน

2 ครั้ง ม.ีค. 64 ก.ค. 64



ครั้งที่ 1 วันที่ 19 เม.ย. 64   

 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 ม.ิย. 64   

    - ไดดําเนินการปรับปรุง

พัฒนา กระบวนการปฏิบัติงานให

เปนมาตรฐาน/คูมือการ

ปฏิบัติงาน SOP และเสนอ

ผูอํานวยการ พรอมทั้งเผยแพรบน

เว็บไซตกองแผนงานเรียบรอยแลว

ณ วันที� 10 สิงหาคม 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๓๑ -



ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10 สิงหาคม 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

3 รายงานผลการตรวจสอบของ ผูตรวจสอบ

ภายในประจําหนวยงาน สวนกลางไมรวมกอง 

คลัง ตามแบบ ตส.ปจ.2564-1               

3.1 ดําเนินการรวบรวมเอกสาร ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานดาน การเงินและบัญชี ดานการจัดซื้อ จัด

จาง ดานการควบคุมภายใน  ดานการปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบฯ (รายงานผลการตรวจสอบ ของผูตรวจสอบ

ภายหนวยงาน สวนกลางไมรวมกองคลังตามแบบ 

ตส.ปจ.-2564-1 และ แบบ ตส.ปจ.2564-2 (ถามี) 

ประจําไตรมาสที่ 2)           

3.2 ดําเนินการรวบรวมเอกสาร ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานดาน การเงินและบัญชี ดานการจัดซื้อ จัด

จาง ดานการควบคุมภายใน  ดานการปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบฯ (รายงานผลการตรวจสอบ ของผูตรวจสอบ

ภายหนวยงาน สวนกลางไมรวมกองคลังตามแบบ 

ตส.ปจ.-2564-1 และ แบบ ตส.ปจ.2564-2 (ถามี) 

ประจําไตรมาสที่ 3)

2 ครั้ง ม.ีค. 64 ก.ค. 64



รายงานผลการตรวจสอบ

ของผูตรวจสอบภายใน

ประจําหนวยงาน สวนกลาง

ไมรวมกอง คลัง ตามแบบ 

ตส.ปจ.2564-1 จํานวน 2 

ครั้ง        ครั้งที่ 1 ประจําไตร

มาสที่ 2 วันที่ 8 เม.ย. 64ครั้งที่ 2

 ประจําไตรมาสที่ 3 วันที่ 15 ก.ค.

 64 - มีการเปรียบเทียบผลการ

ปฏิบัติงานจากแบบรายงานของผู

ตรวจสอบภายในประจํา

หนวยงานไตรมาสที่ 2 เทียบกับ

ไตรมาสที่ 1 และเสนอ

ผูอํานวยการ พรอมทั้งเผยแพรบน

เว็บไซตกองแผนงานเรียบรอยแลว

- ๓๒-



ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10 สิงหาคม 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

4 การจัดทําขอมูล/เอกสาร เพื่อรับตรวจตาม

แผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ

 พ.ศ. 2564 ของกลุมตรวจสอบภายใน กรม

อนามัย

2 ครั้ง เม.ย. 64 ก.ค. 64



- ๓๓ -



ตัวชี้วัดที่ 2.1.2  ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสําคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

1 คัดเลือกโครงการสําคัญของกองแผนงาน เพื่อ

นํามาจัดการบริหารความเสี่ยง พรอมจัดทํา

รายละเอียด (ชื่อโครงการ วัตถุประสงค 

กิจกรรมหลัก และวัตถุประสงค) ตาม

แบบฟอรมที่ 1และแบบฟอรมที่ 2

1 โครงการ 24 ธ.ค.63 24 ธ.ค.63 √

2 ดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

(2.1) นําความเสี่ยงของแตละกิจกรรมมา

ดําเนินการวิเคราะหและแยกตามประเภทความ

เสี่ยงที่ 4 ดาน และประเมินปจจัยเสี่ยง โดย

พิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความ

รุนแรงของผลกระทบ

(2.2) กําหนดกลยุทธที่ใชในการจัดการกับความ

เสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง

1 แผน 4 ม.ค.64 5 ม.ค.64 √

ณ วันที� 10   สิงหาคม 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๓๔ -



ตัวชี้วัดที่ 2.1.2  ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสําคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10   สิงหาคม 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

3

มีการจัดทําแผนตามกิจกรรมการบริหารความ

เสี่ยง และกําหนดกิจกรรม/เปาหมาย/

ผลสําเร็จ/ระยะเวลาดําเนินการ/ผูรับผิดชอบ 

และงบประมาณ ตามที่กําหนด

8 กิจกรรม 1 ม.ีค.64 30 ก.ค.64 √

4 ดําเนินงานตามแผนและมาตรการที่กําหนด 

ตามรอบระยะเวลา และกํากับติดตามผลการ

ดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่

กําหนด

8 กิจกรรม 1 ม.ีค.64 30 ก.ค.64 √

5 มีผลลัพธตรงตามเปาหมายรอยละของการ

บริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมด ไดตามสัดสวน

ที่กําหนด

8 กิจกรรม 1 ม.ีค.64 30 ก.ค.64 √

- ๓๕ -



ตัวชี้วัดที่ 2.2  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 จัดประชุมคณะทํางานฯ เพื่อกําหนดกิจกรรม

ตามเกณฑ ใหสอดคลองกับสํานักอนามัย

สิ่งแวดลอม

ในสวนที่ตองปรับปรุงตามเกณฑของ

คณะกรรมการการตรวจประเมินของกรมอนามัย

- เกณฑสะอาด

- เกณฑปลอดภัย

- เกณฑสิ่งแวดลอมดี

- เกณฑมีชีวิตชีวา

5 ครั้ง ม.ีค.64 ก.ค.64 √ ดําเนินการเรียบรอยแลว

ณ วันที� 10  สิงหาคม  2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๓๖ -



ตัวชี้วัดที่ 2.2  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10  สิงหาคม  2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

2 เตรียมความพรอมเพื่อรับการตรวจประเมิน

สถานที่ทํางานโดยคณะทํางานดําเนินงานตาม

นโยบายสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน

เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของ

คนทํางาน (Healthy Workplace Happy for 

Life) และ “เกณฑมีชีวิตชีวา” และ “สมดุล

ชีวิต” ของกรมอนามัย พรอมทั้งสรุปผลการ

ประเมินและแนวทางการปรับปรุงตอไป

5 ครั้ง ม.ีค.64 ก.ค.64 √ ดําเนินการเรียบรอยแลว

- ๓๗ -



ตัวชี้วัดที่ 2.2  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10  สิงหาคม  2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

3 ประชาสัมพันธจัดกิจกรรม ดังนี้

-เฝาระวังดานสุขภาพ (วัดความดัน,   

วัดรอบเอว น้ําหนัก 

-รณรงคแปรงฟนหลังรับประทานอาหาร 

-โภชนาการ ลด หวาน มัน เค็ม           

-กิจกรรมยืดเหยียดระหวางวัน ครั้งละ

5-10 นาที 

-รณรงคสรางสังคม Health Society (ชวนกัน

ออกกําลังกาย) 

-รณรงค ลด ละ เลิก เรื่องการสูบบุหรี่และ

แอลกอฮอล 

-จัดทําแบบประเมินความเครียดของบุคลากร

กองแผนงาน 

-ใหความรูหญิงวัยเจริญพันธุในการรับประทาน

วิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก

5 ครั้ง ม.ีค.64 ก.ค.64 √ ดําเนินการเรียบรอยแลว

- ๓๘-



ตัวชี้วัดที่ 2.2  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10  สิงหาคม  2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

4 สื่อสารใหความรูดานการสงเสริมสุขภาพ

อนามัยสิ่งแวดลอม ความสมดุลในชีวิตการ

ทํางาน และกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กับ

บุคลากรกองแผนงาน ตามผลการวิเคราะห 

 - ดานอาหารและโภชนาการสําหรับวัยทํางาน 

 - ดานการผอนคลายความเครียดจากการ

ปฏิบัติงาน 

 - ดานการออกกําลังกาย ที่เหมาะกับชวงวัย 

 - ดานการใชโปรแกรมพื้นฐาน , Microsoft 

Office ในการปฏิบัติงาน

 - ดานการดูแลสุขภาพชองปาก

15 ครั้ง ม.ีค.64 ก.ค.64 √ ดําเนินการเรียบรอยแลว

5 สรุปผลการดําเนินงานและสรุปผลการตรวจ

ประเมินพรอมเสนอผูอํานวยการกองแผนงาน 

รับทราบ

5 ครั้ง ม.ีค.64 ก.ค.64 √ ดําเนินการเรียบรอยแลว

 - ๓๙ -



ตัวชี้วัดที่ 2.2  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10  สิงหาคม  2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

6 ทบทวนขอมูล และนํามาวิเคราะหสถานการณ

ตามเกณฑการประเมิน Healthy Workplace 

Happy for Life รวมถึงสถานการณสุขภาพ

ของบุคลากรในหนวยงาน (รอบ 5 เดือนแรก) 

เพื่อกําหนดแผนปฏิบัติการฯ เพิ่มเติม

1 ครั้ง 'ม.ีค.64 ม.ีค.64 √ ดําเนินการเรียบรอยแลว

7 หนวยงานทบทวนแผนปฏิบัติการฯ

 (รอบ 5 เดือนหลัง)

1 ครั้ง ม.ีค.64 ม.ีค.64 √ ดําเนินการเรียบรอยแลว

8 บุคลากรกองแผนงานทุกทานไดรับการตรวจ

สุขภาพประจําปตามสิทธิของประเภทบุคลากร

1 ครั้ง ม.ีค.64 ก.ค.64 √ ดําเนินการเรียบรอยแลว

9 คณะทํางานดําเนินการจัดทําหนังสือแจงเวียน

ใหบุคลากรกองแผนงานเขารวมกิจกรรม

ประเมิน BMI และวัดคา Inbody  ในรอบ 5 

เดือนหลัง

1 ครั้ง ม.ีค.64 ก.ค.64 √ ดําเนินการเรียบรอยแลว

 - ๔๐ -



ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 จัดทํารายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจาย

งบประมาณ (รบจ.1) (ม.ีค.64 – ก.ค.64) โดย

ใชขอมูลจากระบบ GFMIS กองคลัง

5 ครั้ง 15 ม.ีค.64 20 ก.ค.64 
ดําเนินการแลวครบถวน    

  (ม.ีค.64 - ก.ค.64)

2 ประชุมคณะทํางานติดตามเรงรัดการเบิกจาย

งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ม.ีค.64 – ก.ค.64)

5 ครั้ง 15 ม.ีค.64 20 ก.ค.64 
ดําเนินการแลวครบถวน    

  (ม.ีค.64 - ก.ค.64)

3 จัดทํารายงานสรุปผลการเบิกจายงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 5 เดือน

หลัง (ม.ีค.64 – ก.ค.64)

1 เรื่อง 20 ก.ค.64 30 ก.ค.64  ดําเนินการแลวครบถวน

4 ประชุมกองแผนงาน/ประชุมติดตามการ

ดําเนินงานตัวชี้วัดและรายงานผลการติดตาม

การเบิกจายงบประมาณตามตัวชี้วัดที่ 2.3 รอบ

 5 เดือนหลัง (ม.ีค.64 – ก.ค.64)

5 ครั้ง 2 เม.ย.64 30 ก.ค.64 
ดําเนินการแลวครบถวน    

  (ม.ีค.64 - ก.ค.64)

ณ วันที� 10 สิงหาคม 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๔๑ -



ตัวชี้วัดที่ 2.4  ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 

1.แผนปฏิบัติการดําเนินงานวิชาการของกองแผนงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 วิเคราะหผลการขับเคลื่อนการดําเนินงาน

วิชาการของกองแผนงานใหเปนองคกรแหง

การเรียนรู ตัวชี้วัด เอกสารแสดงผลการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานวิชาการของกอง

แผนงานฯ

1 ฉบับ ม.ีค.64 ม.ีค.64 

2 กําหนดมาตรการและประเด็นความรูเพื่อการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานวิชาการของกอง

แผนงานสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

ตัวชี้วัด เอกสารแสดงมาตรการและประเด็น

ความรูฯ

2 ฉบับ ม.ีค.64 ม.ีค.64 

3 ดําเนินการจัดการขอมูลความรูอยางเปน

ระบบและพรอมใชงาน ตัวชี้วัด มีการ

ดําเนินการจัดการขอมูลความรู

1 เรื่อง ม.ีค.64 ม.ีค.64 

ณ วันที� 10   สิงหาคม  2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๔๒ -



ตัวชี้วัดที่ 2.4  ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 

1.แผนปฏิบัติการดําเนินงานวิชาการของกองแผนงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10   สิงหาคม  2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

4 จัดทําบทคัดยอผลงานนวัตกรรมเพื่อสมัคร

นําเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุม

วิชาการสงเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด จํานวนบทคัดยอผลงานนวัตกรรม

เพื่อสมัครนําเสนอผลงานวิชาการฯ

1 เรื่อง ม.ีค.64 ม.ีค.64 

5 รายงานผลการดําเนินงานขับเคลื่อนกอง

แผนงานสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูใน

การประชุมกองแผนงาน ตัวชี้วัด มีการ

รายงานผลการดําเนินงานฯ ในการประชุม

กองแผนงาน

5 ฉบับ ม.ีค.64 ก.ค.64 

- ๔๓ -



ตัวชี้วัดที่ 2.4  ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 

2.แผนดําเนินการสรางหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่สําคัญและจําเปนตอภารกิจกองแผนงาน

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

1 วิเคราะหผลการดําเนินงานพัฒนานวัตกรรม

ของกองแผนงาน ตัวชี้วัด เอกสารวิเคราะหผล

การดําเนินงานพัฒนานวัตกรรมของกองแผนงาน

1 ฉบับ ม.ีค.64 ม.ีค.64



2 จัดทําบทคัดยอผลงานนวัตกรรมเพื่อสมัคร

นําเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการ

สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ

 ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัด จํานวน

บทคัดยอผลงานนวัตกรรมเพื่อสมัครนําเสนอ

ผลงานวิชาการฯ

1 เรื่อง ม.ีค.64 ม.ีค.64



ณ วันที� 10   สิงหาคม  2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

- ๔๔ -



ตัวชี้วัดที่ 2.4  ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 

2.แผนดําเนินการสรางหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่สําคัญและจําเปนตอภารกิจกองแผนงาน

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10   สิงหาคม  2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

3

ดําเนินการสมัครเพื่อนําเสนอผลงานวิชาการ 

ในการประชุมวิชาการสงเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 

2564 ตัวชี้วัด ผลการสมัครเพื่อนําเสนอผลงาน

วิชาการฯ

1 เรื่อง ม.ีค.64 ม.ีค.64 

4

รายงานผลการดําเนินงานพัฒนานวัตกรรมของ

กองแผนงานรอบ 5 เดือนหลัง ตัวชี้วัด 

เอกสารรายงานผลการดําเนินงานพัฒนา

นวัตกรรม

5 ฉบับ ม.ีค.64 ก.ค.64 

- ๔๕ -



ตัวชี้วัดที่ 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเปาหมาย

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 วิเคราะหชองวาง (GAP) ที่อาจทําใหการ

ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจําปกองแผนงาน 

ไมบรรลุเปาหมาย ตัวชี้วัด 

มีเอกสารแสดงผลการวิเคราะห GAP

1 ฉบับ ม.ีค.64 ม.ีค.64 

2 ใหความรูแกบุคลากรกองแผนงานในการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

กองแผนงาน ใหบรรลุเปาหมาย

ตัวชี้วัด จํานวนเรื่องของการสรุปประเด็น

ความรูที่จะใหแกบุคลากรกองแผนงาน

1 เรื่อง ม.ีค.64 ม.ีค.64 

3 กําหนดมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองแผนงาน โดย

ใชกลยุทธ PIRAB ตัวชี้วัด จํานวนเอกสารแสดง

มาตรการฯ

1 ฉบับ ม.ีค.64 ม.ีค.64 

ณ วันที� 10  สิงหาคม 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๔๖ -



ตัวชี้วัดที่ 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเปาหมาย

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10  สิงหาคม 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

4 จัดทําแผนกํากับติดตามผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการกองแผนงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 5 เดือนหลัง

ตัวชี้วัด จํานวนแผนกํากับติดตามผลการ

ดําเนินงาน

1 ฉบับ ม.ีค.64 ม.ีค.64 

5 รายงานผลการขับเคลื่อนแผนกํากับติดตามฯ 

ตัวชี้วัด จํานวนเอกสารรายงานผลการ

ขับเคลื่อนแผนกํากับติดตามฯ

5 ฉบับ ม.ีค.64 ก.ค.64



6 รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการกองแผนงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564 ในการประชุมกอง

แผนงาน ตัวชี้วัด จํานวนเอกสารรายงาน

ความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การฯ ในรายงานการประชุมกองแผนงาน

5 ฉบับ ม.ีค.64 ก.ค.64 

- ๔๗ -



ตัวชี้วัดที่ 3.8  การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog)ในระบบฐานขอมูลกลางเพื่อนําไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1
จัดทําคําอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ตาม

มาตรฐานของ สพร. กําหนด (14 รายการ)

5 รายการขอมูล ม.ีค.64 พ.ค.64 

2

จัดทําขอมูลเปดที่ถูกจัดอยูในหมวดหมูสาธารณะ

 (Open Data) โดยการเชื่อมตอขอมูลออก

สาธารณะ

5 รายการขอมูล ม.ิย.64 ก.ค.64 

ณ วันที� 10  สิงหาคม 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

 - ๔๘-
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