
รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 9/2564 
วันพุธท่ี 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 – 14.00 น.  

ณ หองประชมุกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย 

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

ผูมาประชุม 
1.นายดำรง ธำรงเลาหะพันธุ ผูอำนวยการกองแผนงาน 
2.นายนุกูลกิจ พุกาธร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
3.นางนุชนารถ รักประเสรฐิ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
4.นางสาวพาสนา ชมกลิ่น นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
5.นายธีรพงษ คำพุฒ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
6.นายดุลยวัฒน มาปอง นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการพิเศษ 
7.นายสมเกียรติ ปฏิรพ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
8.นางปทมา มโนมัธย นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการพิเศษ 
9.วาท่ีรอยตรีสมพร สมทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
10.นางสาวสิริรัตน อยูสิน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
11.นางสาวศนินธร ริมชลาลัย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
12.นางสาวกานดา สีสังข นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
13.นางสาวฉัตรรัตน ตนภูบาล นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
14.นางสาวเขมณัฎฐ ศิริเชาวพัฒน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
15.นางสาววิภารัตน เกิดวัน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
16.นางสาวกชกร โคตรชมภู นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
17.นายธัพญสรณ กองแกว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
18.นางสาวสุวรรณา ทิพยมงคุณ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
19.นายกิตตินันท สายะเวส นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
20.นายศรัณยู จำปาไชยศรี นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
21.นายสุชาญ กิจลือเลิศ นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
22.นายธนพล สวารักษ นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
23.นางสาวมัณฑนา ควรพินิจ นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
24.นางสาวแพรพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
25.นางสาวธีราภรณ ศรีนิเวศน นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  
26.นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง ม่ันคง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
27.นางสาวสุจิตรา บุญโต เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
28.นางสาวนภาภรณ นิมิตเดชกุลชัย นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
29.นางสาวพรหมมณี สิงหรัตน นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
30.นางสาวระพีพรรณ ศรีเนตร นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
31.นางสาวปนัดดา ทองซัง นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
32.นางสาวภาณุมาศ คงคา นักจัดการงานท่ัวไป 
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33.นางสาวสิริธร คงศิลป พนักงานพิมพ ส3 
34.นางสาวเสาวพร ตรีมงคล พนักงานพิมพ ส3 
35.นายสำราญ เสือเดช พนักงานขับรถยนต ส2 

ผูไมมาประชุม เนื่องจาก ติดราชการ 
1. นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธสิกุล นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการพิเศษ 
2. นางสาววิชุดา สมัยนิยม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
3. นางสาวรัตนาวดี ทองสุทธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
4. นางเพ็ญพักตร สุคนธพงษ พนักงานพิมพ ส3 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 

วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายดำรง ธำรงเลาหะพันธุ ประธานการประชุมไดกลาวในที่ประชุมวา ขณะนี้สถานการณการระบาด 

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไมคอยดีเทาที่ควร เนื่องจากมีจำนวนคนติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ขอใหทุกคน
ระวัดระวังตัว และเนื่องจากในกรมอนามัยมีคนติดเชื้อ จึงขอฝากใหอำนวยการดำเนินการ กรณีที่มีคนติดเชื้อ หนวยงาน
จะตองมีการดำเนินงานอยางไรบาง  

มติท่ีประชุม รับทราบ และกลุมอำนวยการรับไปดำเนินการ 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 8/2564 
นางสาวภาณุมาศ คงคา ผู แทนกลุ มอำนวยการ ขอใหที ่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม 

ครั้งท่ี 8/2564 เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 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 29 มิถุนายน 2564 กอง

แผนงานมีผลการเบิกจายสะสม จำนวน 30,786,991.46 บาท คิดเปนรอยละ 94.75 โดยแบงเปน 
- งบลงทุน จำนวน 26,917,200.00 บาท คิดเปนรอยละ 97.17 
- งบดำเนินงาน จำนวน 3,869,791.46 บาท คิดเปนรอยละ 80.74 

2. ผลการเลิกจายงบดำเนินงาน (จำแนกกลุมงาน) เรียงลำดับจากมากไปนอย
- กลุมพัฒนาระบบขอมูล รอยละ 100 
- กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร รอยละ 100 
- กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม รอยละ 89.76 
- กลุมอำนวยการ รอยละ 85.76 
- กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 70.99 
- กลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ รอยละ 69.53 
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3. สรุปงบดำเนินงานคงเหลือไมรวม PO (จำแนกกลุมงาน)
- กลุมพัฒนาระบบขอมูล ไมมีงบประมาณคงเหลือ 
- กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร ไมมีงบประมาณคงเหลือ 
- กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม มีงบประมาณคงเหลือ 42,308.09 บาท (ใชสำหรับการ

นิเทศงานกรมอนามัย) 
- กลุ มอำนวยการ มีงบประมาณคงเหลือ 109,934.55 บาท (ใช สำหรับคาใช จาย 

รายเดือน Fixed Cost, ประชุมราชการ และบริหารคาใชจายอ่ืน ๆ ของกองแผนงาน 
- กลุ มเทคโนโลยีสารสนเทศ มีงบประมาณคงเหลือ 121,195.30 บาท (ใชสำหรับ 

จัดการประชุม และเปนคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ OT) 
- กลุ มบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ มีงบประมาณคงเหลือ 45,709.60 บาท 

(ใชสำหรับถายเอกสารการจัดทำคำของบประมาณ) 
4. รายงานเร งร ัดการเบิกจายงบประมาณ เดือนกรกฎาคม 2564 (เปาหมายกรมอนามัย

รอยละ 85) 
- งบดำเนินงาน กองแผนงานตองเรงรัดการเบิกจายงบประมาณเพิ่มอีก จำนวน 205,000 บาท 

จึงจะสามารถเบิกจายงบประมาณได รอยละ 85 ตามท่ีกรมอนามัยกำหนด 
5. แผนการเบิกจายงบดำเนินงาน เดือนกรกฎาคม 2564

- โครงการเชาอุปกรณวอรรูม งวดท่ี 5 จำนวน 122,500 บาท 
- คาจางถายเอกสารการจัดทำคำของบประมาณ (กลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ) 

จำนวน 20,000 บาท 
- คาจัดประชุมราชการ จำนวน 22,225 บาท 
- คาใชจายรายเดือน จำนวน 19,298 บาท 
- คาใชจายในการจัดประชุม (กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน 46,490 บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 230,513 บาท 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนหลัง 
นางสาวศนินธร ริมชลาลัย ผูแทนกลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม ไดรายงานผลการดำเนินงาน 

ตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนหลัง โดยจะแจงรอบ 4 เดือน คือ ระหวางเดือนมีนาคม - 
มิถุนายน 2564 วาแตละตัวชี้วัดมีคะแนนประเมินตนเองอยูที่เทาไหร และจะตองมีการดำเนินการอยางไรตอไป จึงจะได
คะแนนเต็ม ดังนี้ 

1.30 ร อยละของความสำเร ็จในการพัฒนา Platform ดานการส งเสร ิมสุขภาพ (ร อยละ 85) 
โดย กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาประเมินตนเอง 4 คะแนน จะไดคะแนนเต็มจะตองจัดทำมาตรการเชื่อมโยง 
Platform กลาง 

1.31 รอยละของบุคลากรมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นหรือมากกวา (รอยละ 80) 
โดย กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาประเมินตนเอง 4 คะแนน จะไดคะแนนเต็มจะตองมีการจัดอบรม 1 ครั้ง และนำ
ผลการอบรมมาประเมินและเขาระบบ DOC 

1.33 รอยละ 80 ของการผานเกณฑการประเมิน กลุ มเปาหมายที ่เขารับการพัฒนาศักยภาพ 
นักวิทยาการขอมูล (Data Scientist) โดย กลุมพัฒนาระบบขอมูล มีคาประเมินตนเอง 5 คะแนน และไดคะแนน 
เต็มแลว 
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2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน  โดย  
กลุมอำนวยการ มีคาประเมินตนเอง 1.85 คะแนน จะไดคะแนนเต็ม จะตองดำเนินการตามแผนและจัดทำ SOP 
หนวยงาน 

2.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี ่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการระดับ
หนวยงาน โดย กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร มีคาประเมินตนเอง 1.5 คะแนน จะไดคะแนนเต็ม จะตองรอผล
การรายงานของหนวยงานและสรุปผลลัพธการดำเนินงานตามแผน 

2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ โดย กลุมอำนวยการ มีคา
ประเมินตนเอง 4 คะแนน จะไดคะแนนเต็มตองมีคะแนน HWP ในระดับดีมาก 

2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ โดย กลุมอำนวยการ มีคาประเมินตนเอง 4.889 คะแนน 
จะไดคะแนนดีและคะแนนเต็ม ข้ึนอยูกับการใชจายงบประมาณกองแผนงาน 

2.4 ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) โดย กลุมประเมินผลและนิเทศ
ติดตาม มีคาประเมินตนเอง 4.75 คะแนน จะไดคะแนนเต็ม จะตองดำเนินการตามเกณฑของตัวชี ้ว ัด 2.4   
ใหครบถวนท้ัง 5 ระดับ และนำไฟลเอกสารลงระบบ DOC ใหครบถวน 

2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเปาหมาย โดย กลุมประเมินผลและนิเทศ
ติดตาม  มีคาประเมินตนเอง 4 คะแนน จะไดคะแนนเต็ม จะตองเรงรัดการลงขอมูลในระบบ DOC ใหครบถวน และ
เรงรัดกำกับให 36 หนวยงานลงขอมูลในระบบ DOC ใหครบถวน 

3.8 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) ในระบบฐานขอมูลกลาง เพื่อนำไปสูการเปดเผย
ขอมูลภาครัฐ (Open Data) โดย กลุมพัฒนาระบบขอมูล มีคาประเมินตนเอง 5 คะแนน และไดคะแนนเต็มแลว 

ท้ังนี้ กองแผนงานมีคาประเมินตนเอง 4.332 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และการรายงานรอบ 4 เดือน  ครั้ง
ตอไป ซึ ่งจะเปนการรายงานผลการติดตามตัวช ี ้ว ัดประจำเดือนมิถุนายน 2564 ขอใหรายงานภายในวันท่ี 
10 กรกฎาคม 2564 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.3 รายงานความกาวหนาการดำเนินงานตัวช้ีวัดกองแผนงาน 9 ตัวช้ีวัด 
รายงานผลการดำเน ินงานตัวช ี ้ว ัดตามคำร ับรองการปฏิบ ัต ิราชการที ่กล ุ มงานได ร ับมอบหมาย 

ของกองแผนงาน นายดำรง ธำรงเลาหะพันธุ ประธานการประชุมไดแจงใหผูรับผิดชอบตัวชี้วัดแตละกลุมงานที่ไดรับ
มอบหมาย รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ดังนี้  

กลุมอำนวยการ ไดรายงานตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้
ตัวชี้วัดท่ี 2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 

- ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน 

การควบคุมภายในรอบ 5 เดือนหลัง ไดมีการดําเนินกิจกรรมตามแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. ประชุมกองแผนงานทุกเดือน/ ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดเพ่ือสื่อสาร

ทิศทางและถายทอดนโยบาย/ทิศทางองคกรสู การปฏิบัติพรอมท้ังแลกเปลี่ยน เรียนรูใน

การสรางนวัตกรรมและกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัต ิการกองแผนงาน

(ไดดำเนินการแลว จำนวน 4 ครั้ง มี.ค.64 - มิ.ย.64)

2. การจ ัดประช ุมคณะกรรมการ ต ิดตามประเม ินผลการควบคุม ภายในกองแผนงาน

(ไดดำเนินการแลวครบถวน ครั้งท่ี 1 วันท่ี 19 เม.ย.64 และ ครั้งท่ี 2 วันท่ี 24 มิ.ย.64 )
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2.1 ทบทวนกระบวนงานในการ รายงานผลการควบคุมภายในกองแผนงาน

    2.2 ประช ุม/จ ัดเตร ียมข อม ูล/Flow chart ของแต ละกล ุ  มงานท ี ่ เป นป จจ ุบ ัน เ พ่ือ 

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)  

 (ไดเนินการแลวครบถวน วันท่ี 8 เม.ย. 64)         

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)  

        (อยูระหวางดำเนินการ) 

4. การจัดทำขอมูล/เอกสาร เพ่ือรับตรวจตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปงบประมาณ

พ.ศ. 2564 ของกลุมตรวจสอบภายใน กรมอนามัย (ดำเนินการแลวครบถวน)

โดยมีการดำเนินกิจกรรมไปแลว จำนวน 4 กิจกรรม ลำดับที่ 1-4 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ตัวชี้วัด 2.1.1) และมีรายงานผลในระบบ DOC พรอมท้ัง Upload ขอมูลในเว็บไซตกองแผนงานเรียบรอยแลวสามารถ

ดูขอมูลไดท่ี https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa64-2-1-1 

ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพ 
- คณะทำงานฯ มีการดำเนินงาน ตามเกณฑการประเมิน สถานท่ีทำงาน นาอยู นาทำงาน 

เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) ใหอยูในระดับดี          
และระดับดีมาก ในรอบ 5 เดือนหลัง ดังนี้ 

1.จัดประชุมคณะทำงานฯ เพ่ือกำหนดกิจกรรมตามเกณฑใหสอดคลองกับสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม
2.เตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการตรวจประเมินสถานท่ีทำงานนาอยูนาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและ
ความสุขของคนทำงานจัดกิจกรรม 5 ส และตรวจความเรียบรอยของแตละกลุมงานตามเกณฑการ
ดำเนินงาน 5 ส  
3.บุคลากรใหความรวมมือในการตรวจสุขภาพประจำปครบถวนทุกคน
4.มีการทำแบบประเมินความเครียด
5.มีการยืดเหยียดและออกกำลังกายแบบสวนตัว ตามสถานการณโควิด-19 และนโยบายของกรมอนามัย
6.การดำเนินงานท่ีไดดำเนินการแลวไดสรุป onepage พรอมอัพโหลดหลักฐานข้ึนหนาเว็บไซตกองแผนงาน
ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพ
เรียบรอยแลว 
7.การตรวจประเมินตามเกณฑการประเมิน 5 ส คณะทำงานฯ ไดดำเนินกิจกรรมในเดือนมิถุนายน 2564
ตามแผนการดำเนินงานและไดรับความรวมมือจากเจาหนาท่ีกองแผนงานในการเขารวมกิจกรรมและ
ปรับปรุงความเรียบรอยภายในกลุมงานเปนอยางดี 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa64-2-1-1
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ผลการดำเนินงาน Link หลักฐาน 
หลักฐานระดับ 1/ 2 / 3 ไดรายงานในระบบเรียบรอยแลว 
ระดับ 1 หลักฐานแสดงการวิเคราะห/สังเคราะหขอมูล https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa64-

2-2 ระดับ 2 แผนปฏิบัติการฉบับปรับปรุง 
ระดับ 3 รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนรายเดือน 
(3.5) ลายมือช ื ่อการเข าร ับการตรวจส ุขภาพของ
บุคลากรทุกคนในหนวยงาน  

https://bit.ly/2TGKpLH 

ระดับ 4 Output ผลผลิต 
(4.5) ผลการดำเนินงานกิจกรรมชมรมรักษสุขภาพ ครั้ง
ท่ี 1 

https://bit.ly/3cnoxv2 

(4.6)ชมรมรักษสุขภาพฟนกองแผนงาน สนับสนุนยาสี
ฟนแกเจาหนาท่ีกองแผนงาน 

https://bit.ly/3w3gOtN 

(4.7) ผลการดำเนินงานกิจกรรมยืดเหยียดอยางนอย 
5-10 นาที ตอวันๆ ละ 2 ครั้ง  

https://bit.ly/3z3e0ip 

(4.8) กิจกรรมเฝาระวังดานสุขภาพ (วัดความดัน) https://bit.ly/3gfgr8L 
(4.9) กิจกรรมสงเสริมความสามัคคีเจ าหนาที ่กอง
แผนงาน 

https://bit.ly/3uY5EFw 

(4.10) ผูบริหารใหความรูการดูแลสุขภาพชองปาก และ
ความรูหญิงวัยเจริญพันธุ เรื่อง วิตามินเสริมธาตุเหล็ก
และโฟลิก 

https://bit.ly/3uXB1zX 

(4.11) กิจกรรม Planning We Can ผู บริหารนำทีม
คณะทำงานฯเดินรณรงค ประชาสัมพันธกิจกรรม 5 ส 
และตรวจความเรียบรอยของแตละกลุมงานตามเกณฑ
การดำเนินงาน 5 ส พรอมประกาศ Big Cleaning day 
กองแผนงาน 

https://bit.ly/3xmebUw 

(4.12) บุคลากรใหความรวมมือการตรวจสุขภาพ
ประจำปครบถวน  

https://bit.ly/36kjCaB 

ทั้งนี้หลักฐานขอมูลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มี
คุณภาพสามารถดูขอมูลไดท่ีเว็บไซตกองแผนงาน (ฐานใหม) https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa64-2-2 
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ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 
- รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ ไดมีการ

ดำเนินกิจกรรมตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง ดังนี้ 
1. จัดทำรายงานผลติดตามเร งร ัดการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) (มี.ค.64 – ก.ค.64)

โดยใชขอมูลจากระบบ GFMIS กองคลัง ไดดำเนินการแลว 4 ครั้ง (มี.ค.64 – มิ.ย.64)
2. ประช ุมคณะทำงานต ิดตามเร  งร ัดการเบ ิกจ  ายงบประมาณประจำป  งบประมาณ

พ.ศ. 2564 (มี.ค.64 – ก.ค.64) ไดดำเนินการแลว 4 ครั้ง (มี.ค.64 – มิ.ย.64)
3. จ ัดทำรายงานสร ุปผลการเบ ิกจ  ายงบประมาณประจำป  งบประมาณ พ.ศ.  2564

รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค.64 – ก.ค.64) จะดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 64
4. ประชุมกองแผนงาน/ประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดและรายงานผลการติดตาม

   การ เบ ิกจ  าย งบประมาณตามต ั วช ี ้ ว ั ดท ี ่  2 . 3  รอบ 5 เด ื อนหล ั ง  (ม ี . ค .64  – ก.ค .64 ) 
     ไดดำเนินการแลว 4 ครั้ง (มี.ค.64 – มิ.ย.64) 

ซึ่งไดดำเนินการไปแลว 3 กิจกรรม ลำดับที่ 1, 2 และ 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 
- การดำเนินงานของตัวชี้วัด 2.1.2 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ไดดำเนินการตามแผน 

กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (แบบฟอรมที่ 4) ทั้งหมด 6 กิจกรรม และการขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงรอบ 5 
เดือนหลัง (มีนาคม-กรกฎาคม 2564) ไดดำเนินการไปแลวในระดับที ่ 1-3 ตาม Template ซึ ่งยังคงเหลือการ
ดำเนินงานในระดับที่ 4 จัดทำรายงาน “แบบรายงานผลการเนินงานตามแผนบริหารจัดการ” (แบบฟอรมที่ 5) และ
ระดับท่ี 5 ผลลัพธของตัวชี้วัด รอยละของการบริหารจัดการความเสี่ยง   

กลุมพัฒนาระบบขอมูล ไดรายงานตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้
ตัวชี้วัดที่ 1.33 รอยละ 80 ของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนา

ศักยภาพนักวิทยาการ (Data Scientist)  
- กลุมพัฒนาระบบขอมูล ไดจัดทำสรุปผลขอมูลการนำผลการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการขอมูล 

(Data Scientist) นำไปประยุกตใชของหนวยงาน โดยมีผูตอบแบบสอบถามจำนวน 26 คน สวนใหญมีการ  นำผลการ
อบรมไปประยุกตใช คิดเปนรอยละ 80.8 

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
รอยละของผูเขารับการอบรมการ
พัฒนาศักยภาพนักวิทยาการ
ขอมูล (Data Scientist) ท่ีผาน
เกณฑการประเมินผล 

≤ 39 30-49 40-59 60-79 80-100 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa64-2-3
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โดยมีหัวขอที่ไดนำความรูหลังจากการอบรมไปประยุกตใชในการทำงาน คือ การวิเคราะหคาทางสถิติตางๆ 
การหาความสัมพันธของขอมูล ความนาจะเปนและสถิติเชิงอนุมาน การทดสอบทางสถิติ (T-Test)     การวิเคราะห
การถดถอย (Regression analysis) ดวยโปรแกรม SPSS การสรางแดชบอรดเบื้องตนการนำเสนอขอมูลดวยภาพ 
(Data Visualization) และการเลาเรื่องดวยขอมูล (Data Storytelling) นำเสนอขอมูลเชิงพื้นที่ การสรางแดชบอรด
แบบมีปฏิสัมพันธ การเชื่อมโยงขอมูลจากหลายแหลงขอมูล ดวยโปรแกรม Tableau  

ความตองการรับความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับโปรแกรมท่ีใชในการวิเคราะห และการบริหารจัดการขอมูลเพ่ือนำไป
ประยุกตใชในงาน โดยมีโปรแกรมที่ตองการใหจัดอบรม ไดแก โปรแกรม Microsoft Excel, Google Data Studio, 
โปรแกรม Qlik sense และโปรแกรม Minitab 

 
กิจกรรม/ข้ันตอน การดำเนินการ Link 

ติดตาม และประเมินผลผูเขารับการ
อบรมการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการ
ขอมูล (Data Scientist) นำผลการ
พัฒนาไปประยุกตใชในหนวยงาน 
(รอบ 5 เดือนหลัง) 

หนังสือขอความอนุเคราะหตอบ
แบบสอบถาม (4.4) 

https://bit.ly/3hAxSBe 

แบบสอบถามการติดตาม และ
ประเมินผลผูเขารับ การอบรมฯ (4.5) 

https://bit.ly/2TKPGlt 

สร ุปข  อม ู ลการนำผลการพ ัฒนา
ศักยภาพนักวิทยาการขอมูล (Data 
Scientist) น ำ ไ ปประย ุ กต  ใ ช  ของ
หนวยงาน (รอบ 5 เดอืนหลัง) 

ดำเนินการเรียบรอยแลวเมื ่อเดือน
มิถุนายน 2564 (5.5) 

https://bit.ly/3xpBnBc 

หมายเหตุ หลักฐานหนาเว็บไซตกองแผนงาน https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa64-1-33 
 
  ตัวชี้วัดที่ 3.8 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog)ในระบบฐานขอมูลกลางเพื่อนำไปสูการ
เปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 
   - กลุมพัฒนาระบบขอมูลมีการดำเนินการนำเขาขอมูลชุดขอมูลที่มีคำอธิบายขอมูล 
(Metadata) ท่ีสอดคลองตามมาตรฐานของ สพร. กำหนด (14 รายการ) ในระบบบัญชีขอมูล(data catalog) 
ในหมวดหมู ส าธารณะตามมาตรฐานคุณลั กษณะแบบเปดที่  สพร .  กำหนดเรี ยบร อยแล ว ได ที่ ลิ ้ ง ค  
https://anamai.gdcatalog.go.th และสามารถดูรายละเอียดแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานผลตามแผน 
และมาตรการท่ีกำหนดและผลลัพธการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง ไดท่ี 
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa64-3-8 
 

  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  
 
 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa64-1-33
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa64-2-4


- ๙ - 
 
  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 ความรูเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ DOC4.0, การบริหารความเสี่ยงโครงการ, การ
บริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 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) 

ระดับท่ี 3 
- มีแผนกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปของกองแผนงาน รอบ 5 เดือน

หลัง (0.3 คะแนน) 
- มีรายงานการขับเคลื่อนแผนกำกับติดตามฯ โดยรายงานในการประชุมกองแผนงาน เดือน มี.ค. – 

มิ.ย. จำนวน 4 ครั้ง จากท้ังหมด 5 ครั้ง (คิดเปน 0.24 คะแนนจากคะแนนเต็ม 0.3 คะแนน) 
- รายงานความกาวหนาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ในการประชุมกองแผนงาน เดือน 

มี.ค.- มิ.ย. จำนวน 4 ครั้ง จากท่ีตองรายงานท้ังหมด 5 ครั้ง คิดเปน 0.4 คะแนนจากคะแนนเต็ม 0.5 คะแนน 
ระดับท่ี 4 และระดับท่ี 5 รายงานผลในเดือน ก.ค.64 

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 

/ 
X 
X 

0.3 / 0.3 
0.24 / 0.3  
0.4 / 0.5 

4 - ผลผลิตครบตามแผน 
- รายงานผลผลิตครบทุกกิจกรรม 

X 
X 

รายงานผลเดือน ก.ค.64 
รายงานผลเดือน ก.ค.64 

5 - รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ท่ีบรรลุเปาหมาย 

X รายงานผลเดือน ก.ค.64 

รวมคะแนนประเมินตนเอง 4 / 5 
 
 



- ๑๐ - 
 
  กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรายงานตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้
  ตัวชี้วัดท่ี 1.30 รอยละของความสำเร็จในการพัฒนา Platform ดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม (รอยละ 85) 
  - ดำเนินการยกรางขอเสนอเชิงมาตรการการดำเนินงานพัฒนา Platform ดานการสงเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดลอม ตอการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
   ตัวชี้วัดท่ี 1.31 รอยละของบุคลากรมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมข้ึนหรือมากกวากอนเขา
รับการอบรม (รอยละ 80) 
  - เตรียมดำเนินการจัดทำโครงการอบรมฯ และมีแผนการอบรมในวันที่ 6 และ 13 กรกฎาคม 2564  
โดยจะดำเนินการเก็บรวบรวมผลการประเมินผลการทดสอบกอนการเขารับการอบรม (Pretest) และหลังเขรับการ
อบรม (Posttest) เพ่ือนําไปวิเคราะหผลการทดสอบฯ ตอไป 

3.4 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 
กลุมอำนวยการ 
นางสาวธีราภรณ ศรีนิเวศน ผูแทนกลุมอำนวยการ ไดรายงานผลการดำเนินงานสำคัญของกลุมงาน 

ประจำเดือนมิถุนายน 2564 วากลุมอำนวยการไดมีการดำเนินการจัดทำ SOP หนวยงาน ซึ่งประกอบดวยกลุม                
ทุกกลุมในกองแผนงาน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร 
นางสาวเขมณัฎฐ ศิริเชาวพัฒน ผู แทนกลุ มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร ไดรายงานผลการ

ดำเนินงานสำคัญของกลุมงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 1) เรื่องของความกาวหนาตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข               
ป 2565 จากมติที่ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนงาน/โครงการตัวชี ้วัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2 เมื ่อวันท่ี               
28 มิถุนายน 2564 ไดมีการตัด “รอยละของเด็กอายุ  6 – 14 ป สูงดีสมสวน” ออกไป และมีการเพิ่ม “รานอาหาร 
Clean Food Good Test Plus)  และมีการปรับชื่อตัวชี้วัดจากชื่อเดิม “รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยง
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม ที่สงผลกระทบตอสุขภาพ ผานเกณฑระดับดีมาก” ปรับมาเปนชื่อใหม “รอยละของจังหวัด
จัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมท่ีสงผลตอการลดลงของอัตราปวยดวยโรคที่เกี่ยวของกับสุขอนามัยและมลพิษ
สิ่งแวดลอม” และ 2) เรื่องความกาวหนาของการจัดทำแผนยุทธศาสตรกองแผนงาน ป 2566 – 2570 วาขณะนี้กำลัง
อยูระหวางจัดทำโครงการสำคัญ กิจกรรมสำคัญ ภายใตเปาประสงค กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรขอแจงใหทุก
กลุ มที ่ เป นผู ร ับผิดชอบหลักที ่ ให ส งโครงการสำคัญ ซึ ่งจากเดิมที ่ให ส งภายในวันที ่ 30 มิถ ุนายน 2564                      
ขอขยายเวลาสงภายในวันท่ี 9 กรกฎาคม 2564 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

  กลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ 
นางนุชนารถ รักประเสริฐ หัวหนากลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ ไดรายงานผลการดำเนินงาน

สำคัญของกลุมงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ในเรื่องของงบประมาณ ป 2564 ไดแก 1) งบเงินกู วงเงิน 128.2432 
ลานบาท ขณะนี้ทำแผนไปท่ีสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เรียบรอยแลว  และสงตอใหกลุมประเมินผล
และนิเทศติดตามแลว เพ่ือทำ eMENSCR ตอไป 2) งบกลาง วงเงิน 171.4984 ลานบาท ขณะนี้ใหทุกหนวยงานจัดทำ
คำขอและใหสงกลับมาภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 เพ่ือรวบรวมสงสำนักงบประมาณตอไป 3) งบไตรมาสท่ี 4  
งบบุคลากร แผนบุคลากร คืองบเงินเดือนของเจาหนาท่ีทุกคน จัดสรรเต็ม 3 เดือน แตงบดำเนินงานจัดสรรเปนรายเดือน 
และงบประมาณ ป 2565 ขณะนี้อยูในชวงการชี้แจงคณะกรรมาธิการ ท้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สส) สมาชิกวุฒิสภา 
(สว) และคณะอนุกรรมาธิการ และงบประมาณ ป 2566 คำของ บลงทุน และงบดำเนินงาน ใหเขียนเสนอขอมาได
และขอใหสงภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 

 



- ๑๑ - 
 

ทั้งนี้ ประธานการประชุมไดแจงเพิ่มเติมวา ขณะนี้เรามีงบบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลอยู 43.9 ลานบาท 
ขอใหกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการทำแบบ ถาม - ตอบ และสงใหสำนักงบประมาณ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. คำอธิบายโครงการ 43.9 ลานบาท มีวัตถุประสงคอยางไร กลุ มเปาหมายคือใคร ภาพรวม              
ของแพลตฟอรมคืออะไร และประโยชนท่ีประชาชนจะไดรับคืออะไร 

2. มีความซ้ำซอนกับระบบงานของหนวยงานอื ่นหรือไม และเปนบทบทบาทของกรมอนามัย                
โดยตรงหรือไม 

3. มีความเสี ่ยงตอการละเมิดสิทธิของประชาชนหรือไม และกรมอนามัยใชอำนาจไหนในการ
ดำเนินการตรงนี้ 

มติท่ีประชุม รับทราบ และกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศรับไปดำเนินการ 
 

กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม 
นางสาวพาสนา ชมกลิ่น ผูแทนกลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม ไดรายงานผลการดำเนินงานสำคัญ

ของกลุมงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ดังนี้ 1) รายงานความกาวหนาการดำเนินงานตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
การสงเสริมสุขภาพกลุ มวัย รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564) ตอที ่ประชุมผู บริหารระดับสูง                      
2) รวมรับฟงการตรวจเยี่ยมของอธิบดีกรมอนามัย ณ ศูนยอนามัยที่ 3 นครสวรรค , ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี ,            
ศูนยอนามัยที ่ 11 นครศรีธรรมราช , สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 3) นิเทศงานศูนยอนามัยที ่ 4 สระบุรี                    
4) จัดทำโครงการถอดบทเรียนการดำเนินงานดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ในสถานการณการระบาด
ของโควิด-19 ป 2564 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

กลุมพัฒนาระบบขอมูล 
นายธนพล สวาร ักษ ผู แทนกลุ มพัฒนาระบบขอมูล ได รายงานผลการดำเน ินงานสำคัญ                  

ของกลุมงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ดังนี้ 1) ความกาวหนาการพัฒนาระบบสารสนเทศ Doh Dashboard , 
Doc , Data Center  2) สำรวจการใชประโยชนขอมูลสถิติดานสังคมของสำนักงานสถิติแหงชาติ 3) จัดทำขอมูล
ทางการของสำนักงานสถิติแหงชาติ  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
   

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นางสาวแพรพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน ผูแทนกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดรายงานผลการดำเนินงาน

สำคัญของกลุ มงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ขณะนี้มีการดำเนินการโครงการขอมีบัตรและการปรับแผน                    
การจัดประชุม และระบบ Thai Stop COVID Plus โดยมีการอบรมใหความรู แกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด                  
และศูนยอนามัย  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

    
วาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

- ไมมี – 
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วาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือทราบ 
5.1 ความกาวหนาการดำเนินงานของคณะทำงานบริหารจัดการขอมูลเว็บไซตและส่ือดิจิทัลกอง

แผนงาน 
นายสมเกียรติ ปฏิรพ ผู แทนกลุ มพัฒนาระบบขอมูลไดรายงานความกาวหนาการดำเนินงาน 

ของคณะทำงานบริหารจัดการขอมูลเว็บไซตและสื่อดิจิทัลกองแผนงาน วาไดดำเนินการจัดทำเว็บไซตกองแผนงาน 
(เว็บใหม) และจัดทำแผนเพิ่มแฟนเพจ (Facebook) ของกองแผนงาน ทั้งนี้ ขอใหเจาหนาที่กองแผนงานชวยกัน
กดไลค และชวนเพ่ือนมากดไลน 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.2 รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑการประเมินสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสราง 
คุณภาพชวีิตและความสขุของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) 

นางสาวสุจิตรา บุญโต คณะทำงานพัฒนาสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิต
และความสุขของคนทำงาน ไดรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑการประเมิน (Healthy Workplace Happy   
for Life) วาขณะนี้จังหวัดนนทบุรีอยูในพื้นที่สถานการณควบคุมสูงสุดและเขมงวด ทำใหไมสามารถจัดกิจกรรม 
ท่ีมีการรวมกลุมได และเพ่ือเปนการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงตองปรับบรบิท
ในการจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน เพ่ือใชเปนหลักฐานตามเกณฑการประเมิน (Healthy Workplace Happy 
for Life) โดยมีเจาหนาท่ีใหความรวมมือเปนอยางดี ดังนี้ 

- การยืดเหยียดท่ีโตะทำงานและการออกกำลังกายแบบสวนตัว  
- การจัดกิจกกรม 5 ส โดยใหแตละกลุมงานดำเนินการกันเองและเก็บภาพกิจกรรมกอน - หลัง 
- การวัดความดัน จำนวน 2 ครั้ง ในวันท่ี 1 และ 15 
- เจาหนาท่ีกองแผนงานเขารวมการตรวจสุขภาพประจำปครบถวนทุกคน 
- การใหความรูดานการดูแลสุขภาพชองปาก และเจาหนาท่ีแปรงฟนหลังอาหารในท่ีทำงาน  
- เจาหนาท่ีใหความรวมมือในการตรวจสุขภาพชองปากตามสิทธิ์การรักษา 
- การดำเนินการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีบริเวณกลุมอำนวยการ ใหเปนสถานท่ีทำงาน Co-working Space 

โดยไดดำเนินการจัดโตะและเกาอี้ พรอมติดตั้งปลั๊กไฟ เพื่ออำนวยความสะดวกใหกับเจาหนาที่และผูมาติดตอ 
ราชการ และตรวจวัดระดับแสงในพ้ืนท่ีของหนวยงานใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน  

-  บุคลากรกองแผนงานไดดำเนินการทำแบบประเมินความเครียด ผลการประเมินพบวา เจาหนาท่ี 
กองแผนงานมีความเครียด 2 ระดับ คือ  

1. ระดับความเครียดนอย – ปานกลาง เปนความเครียดปกติหรืออาจสูงกวาเล็กนอย
พบไดในชีวติประจำวัน ควรทำกิจกรรมผอนคลาย เลนกีฬา ดูหนังฟงเพลง อานหนังสือ ทำงานอดิเรก 

2. ระดับความเครียดมาก – มากที่สุด เปนความเครียดสูงกวาระดับปกติปานกลาง –
ระดับสูงกวาปกติมาก 

สวนใหญพบวาเริ่มมีภาวะตึงเครียดคอนขางสูง อยูในภาวะวิกฤติการณ อารมณ ปญหาที่เกิดข้ึน  
จากการขัดแยงหรืออยูในภาวะตึงเครียด ตองเผชิญภาวะวิกฤติการณรุนแรงทำใหเกิดเปนภาวะเสี่ยง หากไมไดรับการ
แกไขอาจเกิดผลเสียตอรางกายและจิตใจ ถาอยูในภาวะเสี่ยงมาก ควรปรึกษากับผูเชี ่ยวชาญปญหาสุขภาพจิต 
หรือสายดวนสุขภาพจิต 1323 
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ทั้งนี้ สำนักอนามัยสิ่งแวดลอมอยูระหวางทำหนังสือแจงหนวยงานวาคณะทำงานตรวจประเมิน
สถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy 
for life) กรมอนามัย จะเขาตรวจ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 จึงขอความรวมมือเจาหนาที่กองแผนงานทุกคน            
เขารวมกิจกรรมตามแผนการเขาตรวจดวยตอไป 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 

- ไมมี - 
 
ปดประชุม เวลา 14.00 น. 
 

----------------------------------------------- 
 
    นางสาวเสาวพร ตรีมงคล   ผูจดรายงานการประชุม  
    นางสาววิชุดา สมัยนิยม   ผูตรวจรายงานการประชมุ 
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ท่ี ตัวชี้วัด คะแนน คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผูรับผิดชอบ ความกาวหนา หมายเหตุ 

1 1.30 รอยละของความสำเร็จ
ในการพัฒนา 
Platform ดานการ
สงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม 
(รอยละ 85) 

5 4 กลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ยกรางขอเสนอเชิงมาตรการการ
ดำเนินงานพัฒนา Platform ดานการ
สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 
ตอการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

 

2 1.31 รอยละของบุคลากรมี
ความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ิมข้ึนหรือ
มากกวากอนเขารับ
การอบรม (รอยละ 80) 

5 4 กลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ทบทวนรายการขอมูลสารสนเทศและ
ความรูท่ีนำมาใชในการดำเนินการ 
- มีมาตรการและประเด็นความรูแกผูรับ
บริการ 
- มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด 
- ดำเนินงานตามแผนและมาตรการ  
โดยจัดอบรม 1 โครงการและใหผูเขา
อบรมทำแบบทดสอบกอนเขาอบรมและ
หลังเขาอบรม(Pretest-Posttest) 
- เตรียมดำเนินการจัดทำโครงการอบรม
ฯ และมีแผนการอบรมในวันท่ี 6 และ 
13 กรกฎาคม 2564 โดยจะดำเนินการ
เก็บรวบรวมผลการประเมินผลการ
ทดสอบกอนการเขารับการอบรม 
(Pretest) และหลังเขรับการอบรม 
(Posttest) เพ่ือนำไปวิเคราะหผลการ
ทดสอบฯ ตอไป 

 

3 1.33 รอยละ 80 ของการ
ผานเกณฑการ
ประเมินผล 
กลุมเปาหมายท่ีเขารับ
การพัฒนาศักยภาพนัก
วิทยาการขอมูล (Data 
Scientist) 

5 5 กลุมพัฒนา
ระบบขอมูล 

- สรุปขอมูลการนำผลการพัฒนา
ศักยภาพนักวิทยาการขอมูล (Data 
Scientist) นำไปประยุกตใชของ
หนวยงาน 

 

4 2.1 รอยละความสำเร็จการ
ดำเนินงานตรวจสอบ
ตามแผนการตรวจสอบ

5 3.35    

รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายงาน ณ วนัท่ี 10 ก.ค. 2564  
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ประจำป/การประเมิน
การตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง 

2.1.1 ระดับความสำเร็จของ
การดำเนินงาน
ตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายใน 

2.5 1.85 กลุมอำนวยการ ระดับท่ี 1 Assessment  
มีรายการขอมูล สารสนเทศและความรูท่ี
มาใชในการ 
ดำเนินงานตัวชี้วัด (0.5 
คะแนน) 
1. ดำเนินการวิเคราะหการ 
ตรวจสอบของผูตรวจสอบ 
ภายในหนวยงานและการ 
ควบคุมภายใน ดานผลผลิตและผลลพัธ
ของการดำเนินการ ระดับ Le (Level) 
ดำเนินการเรียบรอยแลว 
2. ดำเนินการวิเคราะหดานผูมีสวนไดส
วนเสีย  
(ความคาดหวัง) และมีการเผยแพรในเว็บ
ไซต 
กองแผนงาน  
ดำเนินการเรียบรอยแลว  
ระดับท่ี 2 (Advocacy/Intervention  
มีการกำหนดมาตรการและ 
ประเด็นความรูจากขอขอมูลท่ีไดจากการ
วิเคราะห (0.5 คะแนน)  
- มีการทบทวนมาตรการดำเนินการ
แกไขการตรวจสอบภายในและการ
ควบคุมภายในรอบ 5 เดือนหลัง 
ดำเนินการเรียบรอยแลว  
ระดับท่ี 3 Management 
and Governance มี 
แผนการขับเคลื่อนการ 
ดำเนินงานตัวชี้วัด (0.5 
คะแนน) 
ดำเนินการเรียบรอยแลว  
- มีการรายงานการติดตามการ
ดำเนินงานตัวชี้วัด  

ระดับท่ี 5 
Outcome 
ผลลัพธของ
ตัวชี้วัด  
(เดือน
กรกฎาคม อยู
ระหวาง
ดำเนินการ) 
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ทุกเดือนและนำข้ึนเว็บไซตหนวยงาน 
ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป  
ดำเนินการแลว 4 ครั้ง มี.ค.64 - มิ.ย.
64 
ระดับท่ี 4 Output ผลผลิต 
รอยละของจำนวนผลผลิตได 
ครบตามมาตรการและ 
แผนการขับเคลื่อนท่ีกำหนด 
(0.5 คะแนน) 
ดำเนินการแลว 82.5%  
ไดคะแนน 0.1 คะแนน 
ระดับท่ี 5 Outcome ผลลัพธของ
ตัวชี้วัด  
(0.5 คะแนน)  
ดำเนินการของเดือนมิถุนายแลว ได
คะแนน 0.25 คะแนน 

2.1.2 ระดับความสำเร็จของ
การบริหารความเสี่ยง
โครงการสำคัญตาม
แผนปฏิบัติการระดับ
หนวยงาน 

2.5 1.5 กลุมพัฒนา
นโยบายและ
ยุทธศาสตร 

- เดือนมิถุนายน 2564 ไดดำเนิน
กิจกรรมบริหารความเสี่ยงตามแผนรอบ  
5 เดือนหลัง ซ่ึงมีปจจัยเสี่ยงท่ีตอง
ดำเนินการตามแผนจำนวน 6 กิจกรรม 
ดังนี ้
1. การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ท่ีมีตอแผนฯ อาจจำกัดอยูเฉพาะกลุม ไม
ครอบคลุม 
2. มติจากท่ีประชุมรับฟงความคิดเห็น
ของ ผูมีสวนไดสวนเสีย อาจไมถูกปรับ
เพ่ือบรรจุในแผนครบทุกประเด็น 
3.บางโครงการท่ีนำเสนออาจไมได
พิจารณาเปนโครงการสำคัญของแผน
แมบทฯ 
4. ผูรับผิดชอบโครงการไมเขารวม
พิจารณาโครงการสำคัญ 
5.ขอมูลในการลงในระบบe-MENSCR 
อาจไมสมบูรณเนื่องจากเวลาดำเนินการ
เรงดวน 
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6.การประชุมผานระบบ Web 
Conference อาจมีอุปสรรคในการ
สื่อสารสองทาง 

5 2.2 ระดับความสำเร็จของ
การพัฒนาองคกรแหง
ความสุขท่ีมีคุณภาพ 

5 4 กลุมอำนวยการ ระดับ 1 หนวยงานทบทวนขอมูล และ
นำมาวิเคราะหสถานการณตามเกณฑ
การประเมิน Healthy Workplace 
Happy for Life รวมถึงสถานการณ
สุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน (รอบ 
5 เดือนแรก) เพ่ือกำหนดแผน ปฏิบัติ
การฯ เพ่ิมเติม     (0.5 คะแนน)  
ระดับ 2 หนวยงานทบทวนแผนปฏิบัติ
การฯ (รอบ 5 เดือนหลัง) (1 คะแนน) 
ระดับ 3 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานมี
การสื่อสารและติดตามการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ(เพ่ิมเติม) (0.5 
คะแนน) 
ระดับ 4 Output ผลผลิต 
-หนวยงานผานเกณฑการประเมินตาม
นโยบาย  Healthy Workplace Happy 
for Life ระดับดี 
(1 คะแนน)         
-รอยละของบุคลากรในหนวยงานไดรับ
การตรวจสุขภาพประจำป  
(1 คะแนน)         
ระดับ 5 Outcome ผลลัพธของ
กระบวนการตามแผน ปฏิบัติการคา
คะแนนวัด ผลลัพธจากระดับของการ
ดำเนินการในแตละหมวด 
-หนวยงานผานเกณฑการประเมินตาม
นโยบาย  Healthy Workplace Happy 
for Life ระดับดีมาก (0.5 คะแนน) 
-รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของบุคลากรท่ีมี BMI 
ปกติ   รอยละ 2 ข้ึนไป 
 (0.5 คะแนน) 

ดำเนินการตาม
template 
ระดับท่ี 1 -3 
เรียบรอยแลว 
ระดับท่ี 4  
บุคคลกรกอง
แผนงานไดเขา
รับการตรวจ
สุขภาพ
ประจำป
ครบถวน 
และรอเขารับ
การตรวจ
ประเมินการ
ดำเนินงานตาม
เกณฑ HWP 
ระดับดี  
ระดับท่ี 5 
รอเขารับการ
ตรวจประเมิน
การดำเนินงาน
ตามเกณฑ 
HWP ระดับดี
มาก  
 

 

6 2.3 รอยละของการ
เบิกจายงบประมาณ 

5 4.889 กลุมอำนวยการ ระดับท่ี 1 หนวยงานวิเคราะห 
Assessment จำนวน 4 ขอ (0.5000)  
ระดับท่ี 2 Advocacy/Intervention 

ระดับท่ี 1 ได
ดำเนินการ
ครบถวนแลว 



–  ๑๘ –  
 

 

มีการกำหนดมาตรการและประเด็น
ความรูท่ีใหแกผูรับบริการ (0.4000)  
ระดับท่ี 3 มีแผนการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตัวชี้วัด หนวยงานนำหลักฐาน
ขอมูลอัพโหลดข้ึนเว็บไซต (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 29 มิ.ย.64 รายจายประจำ รอย
ละ 80.74 รายจายลงทุน รอยละ 97.17 
ระดับท่ี 5 Outcome ผลลัพธของ
ตัวชี้วัด ผลการเบิกจายสะสม รอบ 5 
เดือนหลัง (0.7000) เปาหมาย รอยละ 
85เบิกจายสะสมของหนวยงาน ณ วันท่ี 
29 มิ.ย.64 รอยละ 94.75 

คะแนนท่ีได 
(0.5000)   
ระดับท่ี 2 ได
ดำเนินการ
ครบถวนแลว 
คะแนนท่ีได 
(0.4000)   
ระดับท่ี 3  
ไดดำเนินการ
อัพโหลดขอมูล
เดือนมี.ค.64 – 
มิ.ย.64 ข้ึน
เว็บไซต
เรียบรอยแลว 
คะแนนท่ีได 
(0.4000)   
ระดับท่ี 4 คิด
จากผลการ
เบิกจาย 
- รายจาย
ประจำ รอยละ 
80.74 = 
1.1399 
- รายจายลงทุน 
รอยละ 97.17 = 
1.7491  
คะแนนท่ีได 
(2.8890) 
ระดับท่ี 5 คิด
จากผลการ
เบิกจายผลการ
เบิกจายสะสม 
รอบ 5 เดือน
ของหนวยงาน 
คะแนนท่ีได 
(0.7000) 
รวมคะแนนท่ี
ได 4.889  
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7 2.4 ระดับความสำเร็จของ
การเปนองคกรแหงการ
เรียนรู (LO)  

5 4.75 กลุม
ประเมินผลและ
นิเทศติดตาม 

- ดำเนินการครบถวน ท้ัง 5 ระดับ  
คาดวาจะได 4.75 คะแนน 
 

 

8 2.5 รอยละการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการท่ี
บรรลุเปาหมาย 

5 4 กลุม
ประเมินผลและ
นิเทศติดตาม 

- เรงรัดติดตามการลงขอมูลในระบบ
DOCใหครบถวนทุกกลุม 
- เรงรัดการกำกับ 36 หนวยงานคียผลใน
ระบบDOCใหครบถวน 

 

9 3.8 การพัฒนาระบบบัญชี
ขอมูล (Data 
Catalog)ในระบบบาน
ขอมูลกลางเพ่ือนำไปสู
การเปดเผยขอมูล
ภาครัฐ (Open Data) 

5 5 กลุมพัฒนา
ระบบขอมูล 

- ดำเนินการนำเขาขอมูลชุดขอมูลที่
มีคำอธิบายขอมูล (Metadata) ที่
สอดคลองตามมาตรฐานของ สพร. 
กำหนด (14 รายการ) ในระบบบัญชี
ขอมูล (data catalog) ในหมวดหมู
สาธารณะตามมาตรฐานคุณลักษณะ
แบบเปดที่ สพร. กำหนด เรียบรอย
แลว (Linkระบบบัญชีขอมูล (data 
catalog) : 
https://anamai.gdcatalog.go.th) 

 

รวม 5 4.332    

https://anamai.gdcatalog.go.th/


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 ยกรางขอเสนอเชิงมาตรการการดําเนินงาน

พัฒนา Platform ดานการสงเสริมสุขภาพ

และอนามัยสิ่งแวดลอม ตอการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงาน

1 เรื่อง พ.ค.64 ม.ิย.64



3 เสนอขอเสนอเชิงมาตรการการดําเนินงาน

พัฒนา Platform ดานการสงเสริมสุขภาพ

และอนามัยสิ่งแวดลอม ตอการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงาน แกผูบริหารระดับกรมอนามยั

1 เรื่อง ม.ิย.64 ก.ค.64



ณ วันที� 10  กรกฎาคม 2564

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

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

- ๒๐ -



ตัวชี้วัดที่ 1.31 รอยละของบุคลากรมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นหรือมากกวากอนเขารับการอบรม (รอยละ 80)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

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

เพื่อใหความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศแก

บุคลากรกรมอนามัย
1 ครั้ง ก.ค. 64 ก.ค. 64



เตรียมดําเนินการจัดทําโครงการ

อบรมฯ และมีแผนการอบรมในวันที่

 6 และ 13 กรกฎาคม 2564 โดยจะ

ดําเนินการเก็บรวบรวมผลการ

ประเมินผลการทดสอบกอนการเข

ารับการอบรม (Pretest) และหลังเข

รับการอบรม (Posttest) เพื่อนําไปวิ

เคราะหผลการทดสอบฯ ตอไป

ณ วันที� 10   กรกฎาคม 2564

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๒๑ -



ตัวชี้วัดที่ 1.33 รอยละ 80 ของการผานเกณฑการประเมินผลกลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการขอมูล (Data Scientist)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

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   กรกฎาคม 2564

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๒๒ -



ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 ประชุมกองแผนงานทุกเดือน/ประชุม

ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เพื่อ

สื่อสารทิศทางและถายทอดนโยบาย/ทิศทาง

องคกรสูการปฏิบัติพรอมทั้งแลกเปลี่ยน 

เรียนรูในการสรางนวัตกรรมและกํากับ

ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

กองแผนงาน

5 ครั้ง เม.ย. 64 ก.ค. 64  ดําเนินการแลว 

จํานวน 4 ครั้ง

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 ม.ิย. 64

2 การจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน

2 ครั้ง ม.ีค. 64 ก.ค. 64


ครั้งที่ 1 วันที่ 19 เม.ย. 64        

ครั้ง ที่ 2 วันที่ 24 มิ.ย. 64

3 รายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบ

ภายในประจําหนวยงาน

2 ครั้ง ม.ีค. 64 ก.ค. 64    ดําเนินการแลว  

จํานวน 1 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ประจําไตรมาสที่ 2    

 วันท่ี  8 เม.ย. 64

4 การจัดทําขอมูล/เอกสาร เพื่อรับตรวจตาม

แผนการตรวจสอบภายในประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุมตรวจสอบ

ภายใน กรมอนามัย

1 ครั้ง เม.ย. 64 ก.ค. 64



ณ วันที� 10    กรกฎาคม 2564

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๒๓ -



ตัวชี้วัดที่ 2.1.2  ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสําคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

1 คัดเลือกโครงการสําคัญของกองแผนงาน 

เพื่อนํามาจัดการบริหารความเสี่ยง พรอม

จัดทํารายละเอียด (ชื่อโครงการ วัตถุประสงค

 กิจกรรมหลัก และวัตถุประสงค) ตาม

แบบฟอรมที่ 1และแบบฟอรมที่ 2

1 โครงการ 24 ธ.ค.63 24 ธ.ค.63 ดําเนินการครบถวน

2 ดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

(2.1) นําความสี่ยงของแตละกิจกรรมมา

ดําเนินการวิเคราะหและแยกตามประเภท

ความเสี่ยงที่ 4 ดาน และประเมินปจจัยเสี่ยง 

โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

ความรุนแรงของผลกระทบ

(2.2) กําหนดกลยุทธที่ใชในการจัดการกับ

ความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง

1 แผน 4 ม.ค.64 5 ม.ค.64 ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10   กรกฎาคม 2564

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๒๔ -



ตัวชี้วัดที่ 2.1.2  ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสําคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10   กรกฎาคม 2564

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

3

มีการจัดทําแผนตามกิจกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง และกําหนดกิจกรรม/เปาหมาย/

ผลสําเร็จ/ระยะเวลาดําเนินการ/ผูรับผิดชอบ

 และงบประมาณ ตามที่กําหนด

8 กิจกรรม 1 ม.ีค.64 30 ก.ค.64 ดําเนินการตามแผน

ในรอบ 5 เดือน

หลังที่กําหนดไว ใน

เดือนมิถุนายน 

2564 ดําเนินการ

ทั้งหมด    6 

กิจกรรม

4 ดําเนินงานตามแผนและมาตรการที่กําหนด 

ตามรอบระยะเวลา และกํากับติดตามผล

การดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการความ

เสี่ยงที่กําหนด

8 กิจกรรม 1 ม.ีค.64 30 ก.ค.64 ดําเนินการตามแผน

ในรอบ 5 เดือน

หลังที่กําหนดไว ใน

เดือนมิถุนายน 

2564 ดําเนินการ

ทั้งหมด    6 

กิจกรรม

- ๒๕ -



ตัวชี้วัดที่ 2.1.2  ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสําคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10   กรกฎาคม 2564

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

5 มีผลลัพธตรงตามเปาหมายรอยละของการ

บริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมด ไดตาม

สัดสวนที่กําหนด

8 กิจกรรม 1 ม.ีค.64 30 ก.ค.64 ดําเนินการตามแผน

ในรอบ 5 เดือน

หลังที่กําหนดไว ใน

เดือนมิถุนายน 

2564 ดําเนินการ

ทั้งหมด    6 

กิจกรรม

-๒๖ -



ตัวชี้วัดที่ 2.2  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

1 จัดประชุมคณะทํางานฯ เพื่อกําหนด

กิจกรรมตามเกณฑ ใหสอดคลองกับสํานัก

อนามัยสิ่งแวดลอม

ในสวนที่ตองปรับปรุงตามเกณฑของ

คณะกรรมการการตรวจประเมินของกรม

อนามัย

- เกณฑสะอาด

- เกณฑปลอดภัย

- เกณฑสิ่งแวดลอมดี

- เกณฑมีชีวิตชีวา

5 ครั้ง ม.ีค.64 ก.ค.64  ดําเนินการแลว 4 ครั้ง

ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม

ครั้งที่ 2 เดือนเมษายน  

ครั้งที่ 3 เดือนพฤษภาคม                

 ครั้งที่ 4 เดือนมิถุนายน

ณ วันที� 10  กรกฎาคม 2564

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๒๗ -



ตัวชี้วัดที่ 2.2  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10  กรกฎาคม 2564

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

2 เตรียมความพรอมเพื่อรับการตรวจประเมิน

สถานที่ทํางานโดยคณะทํางานดําเนินงาน

ตามนโยบายสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน

เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของ

คนทํางาน (Healthy Workplace Happy 

for Life) และ “เกณฑมีชีวิตชีวา” และ 

“สมดุลชีวิต” ของกรมอนามัย พรอมทั้ง

สรุปผลการประเมินและแนวทางการ

ปรับปรุงตอไป

5 ครั้ง ม.ีค.64 ก.ค.64  ดําเนินการแลว 4 ครั้ง

ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม

ครั้งที่ 2 เดือนเมษายน  

ครั้งที่ 3 เดือนพฤษภาคม                

 ครั้งที่ 4 เดือนมิถุนายน

- ๒๘ -



ตัวชี้วัดที่ 2.2  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10  กรกฎาคม 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 (ชวน

กันออกกําลังกาย) 

-รณรงค ลด ละ เลิก เรื่องการสูบบุหรี่และ

แอลกอฮอล 

-จัดทําแบบประเมินความเครียดของ

บุคลากรกองแผนงาน 

-ใหความรูหญิงวัยเจริญพันธุในการ

รับประทานวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก

5 ครั้ง ม.ีค.64 ก.ค.64  ดําเนินการแลว จํานวน 4 ครั้ง        

ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 

ครั้งที่ 2 เดือนเมษายน

ครั้งที่ 3 เดือนพฤษภาคม                

 ครั้งที่ 4 เดือนมิถุนายน

- ๒๙ -



ตัวชี้วัดที่ 2.2  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10  กรกฎาคม 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 

 - ดานอาหารและโภชนาการสําหรับวัย

ทํางาน 

 - ดานการผอนคลายความเครียดจากการ

ปฏิบัติงาน 

 - ดานการออกกําลังกาย ที่เหมาะกับชวงวัย 

 - ดานการใชโปรแกรมพื้นฐาน , Microsoft

 Office ในการปฏิบัติงาน

 - ดานการดูแลสุขภาพชองปาก

15 ครั้ง ม.ีค.64 ก.ค.64  ดําเนินการแลวจํานวน 12 ครั้ง         

เดือนมีนาคม 3 ครั้ง

เดือนเมษายน 3 ครั้ง   

เดือนพฤษภาคม 3 ครั้ง               

เดือนมิถุนายน   3 ครั้ง

- ๓๐ -



ตัวชี้วัดที่ 2.2  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10  กรกฎาคม 2564

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

5 สรุปผลการดําเนินงานและสรุปผลการตรวจ

ประเมินพรอมเสนอผูอํานวยการกอง

แผนงาน รับทราบ

5 ครั้ง ม.ีค.64 ก.ค.64  ดําเนินการแลว 4 ครั้ง

ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม

ครั้งที่ 2 เดือนเมษายน  

ครั้งที่ 3 เดือนพฤษภาคม                

 ครั้งที่ 4 เดือนมิถุนายน

6 ทบทวนขอมูล และนํามาวิเคราะห

สถานการณตามเกณฑการประเมิน Healthy

 Workplace Happy for Life รวมถึง

สถานการณสุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน

 (รอบ 5 เดือนแรก) เพื่อกําหนดแผนปฏิบัติ

การฯ 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

สุขภาพประจําปตามสิทธิของประเภท

บุคลากร

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

- ๓๑ -



ตัวชี้วัดที่ 2.2  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10  กรกฎาคม 2564

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

9 คณะทํางานดําเนินการจัดทําหนังสือแจง

เวียนใหบุคลากรกองแผนงานเขารวม

กิจกรรมประเมิน BMI และวัดคา Inbody 

ในรอบ 5 เดือนหลัง

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

- ๓๒ -



ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 จัดทํารายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจาย

งบประมาณ (รบจ.1) (ม.ีค.64 – ก.ค.64) 

โดยใชขอมูลจากระบบ GFMIS กองคลัง 5 ครั้ง 15 ม.ีค.64 20 ก.ค.64 
         ดําเนินการแลว 4 ครั้ง        

(ม.ีค.64 - ม.ิย.64)

2 ประชุมคณะทํางานติดตามเรงรัดการเบิกจาย

งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

 (ม.ีค.64 – ก.ค.64)
5 ครั้ง 15 ม.ีค.64 20 ก.ค.64 

         ดําเนินการแลว 4 ครั้ง        

(ม.ีค.64 - ม.ิย.64)

3 จัดทํารายงานสรุปผลการเบิกจาย

งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

 รอบ 5 เดือนหลัง (ม.ีค.64 – ก.ค.64)

1 เรื่อง 20 ก.ค.64 30 ก.ค.64

 จะดําเนินการในเดือนกรกฎาคม 64

4 ประชุมกองแผนงาน/ประชุมติดตามการ

ดําเนินงานตัวชี้วัดและรายงานผลการ

ติดตามการเบิกจายงบประมาณตามตัวชี้วัดที่

 2.3 รอบ 5 เดือนหลัง (ม.ีค.64 – ก.ค.64)
5 ครั้ง 2 เม.ย.64 30 ก.ค.64 

         ดําเนินการแลว 4 ครั้ง        

(ม.ีค.64 - ม.ิย.64)

ณ วันที� 10    กรกฎาคม 2564

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๓๓ -



ตัวชี้วัดที่ 2.4  ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 

1.แผนปฏิบัติการดําเนินงานวิชาการของกองแผนงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

1 วิเคราะหผลการขับเคลื่อนการดําเนินงาน

วิชาการของกองแผนงานใหเปนองคกร

แหงการเรียนรู ตัวชี้วัด เอกสารแสดงผล

การขับเคลื่อนการดําเนินงานวิชาการของ

กองแผนงานฯ

1 ฉบับ ม.ีค.64 ม.ีค.64 

2 กําหนดมาตรการและประเด็นความรูเพื่อ

การขับเคลื่อนการดําเนินงานวิชาการของ

กองแผนงานสูการเปนองคกรแหงการ

เรียนรู ตัวชี้วัด เอกสารแสดงมาตรการ

และประเด็นความรูฯ

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   กรกฎาคม 2564

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๓๔ -



ตัวชี้วัดที่ 2.4  ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 

1.แผนปฏิบัติการดําเนินงานวิชาการของกองแผนงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10   กรกฎาคม 2564

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

4 จัดทําบทคัดยอผลงานนวัตกรรมเพื่อ

สมัครนําเสนอผลงานวิชาการ ในการ

ประชุมวิชาการสงเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 14 

พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัด จํานวนบทคัดยอ

ผลงานนวัตกรรมเพื่อสมัครนําเสนอผลงาน

วิชาการฯ

1 เรื่อง ม.ีค.64 ม.ีค.64 

5 รายงานผลการดําเนินงานขับเคลื่อนกอง

แผนงานสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู

ในการประชุมกองแผนงาน ตัวชี้วัด มีการ

รายงานผลการดําเนินงานฯ ในการประชุม

กองแผนงาน

5 ฉบับ ม.ีค.64 ก.ค.64 

- ๓๕ -



ตัวชี้วัดที่ 2.4  ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 

2.แผนดําเนินการสรางหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่สําคัญและจําเปนตอภารกิจกองแผนงาน

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

1 วิเคราะหผลการดําเนินงานพัฒนานวัตกรรม

ของกองแผนงาน ตัวชี้วัด เอกสารวิเคราะห

ผลการดําเนินงานพัฒนานวัตกรรมของกอง

แผนงาน

1 ฉบับ ม.ีค.64 ม.ีค.64



2 จัดทําบทคัดยอผลงานนวัตกรรมเพื่อสมัคร

นําเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุม

วิชาการสงเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด จํานวนบทคัดยอผลงานนวัตกรรม

เพื่อสมัครนําเสนอผลงานวิชาการฯ

1 เรื่อง ม.ีค.64 ม.ีค.64



ณ วันที� 10    กรกฎาคม 2564

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

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

- ๓๖ -



ตัวชี้วัดที่ 2.4  ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 

2.แผนดําเนินการสรางหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่สําคัญและจําเปนตอภารกิจกองแผนงาน

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10    กรกฎาคม 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 ผลการสมัครเพื่อนําเสนอ

ผลงานวิชาการฯ

1 เรื่อง ม.ีค.64 ม.ีค.64 

4

รายงานผลการดําเนินงานพัฒนานวัตกรรม

ของกองแผนงานรอบ 5 เดือนหลัง ตัวชี้วัด 

เอกสารรายงานผลการดําเนินงานพัฒนา

นวัตกรรม

5 ฉบับ ม.ีค.64 ก.ค.64 

- ๓๗ -



ตัวชี้วัดที่ 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเปาหมาย

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 วิเคราะหชองวาง (GAP) ที่อาจทําใหการ

ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจําปกอง

แผนงาน ไมบรรลุเปาหมาย ตัวชี้วัด 

มีเอกสารแสดงผลการวิเคราะห GAP

1 ฉบับ ม.ีค.64 ม.ีค.64 / รายละเอียดอธิบายในรายงานการ

ประชุมกองแผนงานครั้งที9่/2564

2 ใหความรูแกบุคลากรกองแผนงานในการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

กองแผนงาน ใหบรรลุเปาหมาย

ตัวชี้วัด จํานวนเรื่องของการสรุปประเด็น

ความรูที่จะใหแกบุคลากรกองแผนงาน

1 เรื่อง ม.ีค.64 ม.ีค.64 / รายละเอียดอธิบายในรายงานการ

ประชุมกองแผนงานครั้งที9่/2564

3 กําหนดมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองแผนงาน 

โดยใชกลยุทธ PIRAB ตัวชี้วัด จํานวน

เอกสารแสดงมาตรการฯ

1 ฉบับ ม.ีค.64 ม.ีค.64 / รายละเอียดอธิบายในรายงานการ

ประชุมกองแผนงานครั้งที9่/2564

ณ วันที� 10  กรกฎาคม 2564

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๓๘ -



ตัวชี้วัดที่ 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเปาหมาย

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10  กรกฎาคม 2564

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

4 จัดทําแผนกํากับติดตามผลการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการกองแผนงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 5 เดือนหลัง

ตัวชี้วัด จํานวนแผนกํากับติดตามผลการ

ดําเนินงาน

1 ฉบับ ม.ีค.64 ม.ีค.64 / รายละเอียดอธิบายในรายงานการ

ประชุมกองแผนงานครั้งที9่/2564

5 รายงานผลการขับเคลื่อนแผนกํากับติดตามฯ

 ตัวชี้วัด จํานวนเอกสารรายงานผลการ

ขับเคลื่อนแผนกํากับติดตามฯ 5 ฉบับ ม.ีค.64 ก.ค.64

/ รายงานในการประชุมกองแผนงาน

 จํานวน 5 ครั้ง

- ๓๙ -



ตัวชี้วัดที่ 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเปาหมาย

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10  กรกฎาคม 2564

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

6 รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการกองแผนงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564 ในการประชุมกอง

แผนงาน ตัวชี้วัด จํานวนเอกสารรายงาน

ความกาวหนาการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการฯ ในรายงานการประชุมกอง

แผนงาน

5 ฉบับ ม.ีค.64 ก.ค.64 / รายงานในการประชุมกองแผนงาน

 จํานวน 5 ครั้ง

- ๔๐ -



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

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

1

จัดทําคําอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ตาม

มาตรฐานของ สพร. กําหนด (14 รายการ)

5 รายการขอมูล ม.ีค.64 พ.ค.64  Link : 

https://bit.ly/2RBsCEv

2

จัดทําขอมูลเปดที่ถูกจัดอยูในหมวดหมู

สาธารณะ (Open Data) โดยการเชื่อมตอ

ขอมูลออกสาธารณะ

5 รายการขอมูล ม.ิย.64 ก.ค.64  Link : https://anamai.
gdcatalog.go.th/dataset/

ณ วันที� 10   กรกฎาคม 2564

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๔๑ -

https://anamai.gdcatalog.go.th/
https://anamai.gdcatalog.go.th/
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