รายการขอมูล ความรูที่นำมาใชในการวิเคราะห
กลุมงาน
กลุมอำนวยการ

ขอมูลสำคัญ
มาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณป 2563
คูมือวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส (ebidding)
พระราชกฤษฎีกา คาใชจายในการเดินทาง ไป
ราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
มาตรฐานกำหนดตำแหนงนักวิเคราะหนโยบาย
และแผน
คูมือใชงานระบบ e-GP กรณีจัดซือ้ จัดจางโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ความรูสำคัญ
ฐานขอมูลผลการเบิกจายงบประมาณ กผ.ป 25612563
ขั้นตอนปฏิบัติวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e –
bidding)
การเบิกคาที่พักในการเดินทางไปราชการ
เสนทางความกาวหนาในการปฏิบตั ิราชการ

กระบวนการดำเนินการซื้อหรือจางโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง สำหรับหนวยงานภาครัฐที่มีวงเงินไม
เกิน 500,000 บาท
คูมือตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจาย
หลักการคำนวณเบีย้ เลี้ยง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ กระบวนการสงหนังสือราชการอยางมีคุณภาพ
พ.ศ. 2526
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ วิธีการรับหนังสือราชการ
พ.ศ. 2526
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ กระบวนการสงหนังสือราชการอยางมีคุณภาพหลักใน
พ.ศ. 2526
การรางหนังสือราชการ
การบำรุงรักษารถยนตเบื้องตน
การดูแลรักษารถยนตเบื้องตน
กลุมพัฒนานโยบายและ ยุทธศาสตรสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และ
การจัดทำยุทธศาสตรสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและ
ยุทธศาสตร
คุมครองผูบริโภคเปนเลิศ พ.ศ. 2560-2579
คุมครองผูบริโภคเปนเลิศ พ.ศ. 2560-2579
การจัดทำแผนปฏิบตั ิราชการระยะ 5 ป และ
การจัดทำแผนปฏิบตั ิราชการระยะ 5 ป และประจำป
ประจำป กรมอนามัย
กรมอนามัย
ศูนยปฏิบัติการกรมอนามัย
การวิเคราะหแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน กรม
อนามัย
ขอมูลโรคความดันโลหิตสูง
เรื่องเลาจากสาว Hypertension
ขอมูลการรายงานสถานการณการแพรระบาดของ กระบวนการจัดประชุมคณะทำงานกลุมภารกิจ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ยุทธศาสตรและวิชาการ (Strategic and Technical
Advisory Group : STAG)

กลุมงาน

ขอมูลสำคัญ
ผลการดำเนินงานตามประเด็นจากที่ประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลักกรมอนามัย

ขอมูลการประชุมหัวหนากลุมบริหารยุทธศาสตร
กรมอนามัย
กลุมบริหารยุทธศาสตร ปฏิทินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ
การงบประมาณ
พ.ศ. 2564
คูมือปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
คูมือการปฏิบตั ิงาน การบันทึกแผนการ
ปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ ระบบ
ฐานขอมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและผลการใช
จายงบประมาณ (BB EvMIS) ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
คูมือปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
คูมือปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กลุมพัฒนาระบบขอมูล DATA Governance
การจัดการขอมูล (DATA MANAGEMENT) ใน
ระบบ DOHDASHBOARD
สรุปผลการวิเคราะหขอมูลการปรับแผนปฏิบตั ิการ
กรมอนามัยจากระบบ DOC
สรุปผลรวมตัวชี้วัดเฝาระวังการสงเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดลอม ป 2563
ขอมูลการออกแบบและพัฒนาหนารายงานระบบ
สารสนเทศ
กลุมประเมินผลและ
ประเด็นการตรวจราชการ ประจำปงบประมาณ
นิเทศติดตาม
พ.ศ. 2563 ที่กรมอนามัยรับผิดชอบ
กระบวนการทำงานหลัก (Core Process)ของการ
ประชุมกรมอนามัย
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจตอการนิเทศงาน
กรมอนามัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ความรูสำคัญ
Flow chart แสดงขั้นตอนการจัดประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย (ทุก
วันอังคารที่ 1 ของเดือน)
กระบวนการจัดประชุมหัวหนากลุม บริหารยุทธศาสตร
กรมอนามัย
สาระสำคัญปฏิทินงบประมาณรายจายประจำป
การจัดทำกรอบวงเงินคำของบประมาณป 2564
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณ (BB EvMIS)

การตั้งงบประมาณคาใชจายบุคลากรภาครัฐ
การจัดทำแบบฟอรมคำของบประมาณประจำป พ.ศ.
2564 (รายละเอียดโครงการ) กรมอนามัย
6 ขั้นตอนที่จำเปนในการบริหารจัดการขอมูล
การใชงานระบบ DOH Dashboard กรมอนามัย
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ
หลักการงาย ๆ ในการทำ อินโฟกราฟก
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนชุดคำสั่ง
การขับเคลื่อนองคกรดวย OKRS (Objectives and
Key Results)
ขั้นตอนการใชงาน ระบบ DohMeeting (การประชุม
ผูบริหารกรมอนามัย)
กรอบการนิเทศงานกรมอนามัยประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2563

กลุมงาน

กลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ขอมูลสำคัญ
ความรูสำคัญ
รายงานผลการปฏิบัตติ ามมติที่ประชุมกรมอนามัย Flow Chart การติดตามมติที่ประชุมกรมอนามัย พ.ศ.
2563
รายงานผลการใชจายงบประมาณ ประจำป
คูมือการรายงาน ระบบติดตามและประเมินผล
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – แหงชาติ eMENSCR
ธันวาคม 2562) ระบบติดตามและประเมินผล
แหงชาติ (eMENSCR)
ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดป 2559 – 2562
แนวทางการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดตาม
พ.ร.บ. งบประมาณรายจาย (ขาวคาดแดง)
การติดตามและประเมินผลกรมอนามัย
การเตรียมความพรอมในการนิเทศงานกรมอนามัย
การบริการเครือขายอินเทอรเน็ตพื้นฐานและ
การบริการเครือขายอินเทอรเน็ตพื้นฐานและบริการที่
บริการที่รองรับ IPv6
รองรับ IPv6
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมอนามัย พ.ศ. 2563 การจัดทำแผนปฏิบตั ิการดิจิทัลกรมอนามัย
2565
Government Website Standard
มาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ เวอรชั่น 2.0
การประยุกตใชงานลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
การประยุกตใชงานลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Digital
(Digital Signature) ในภาครัฐ
Signature) ในภาครัฐ
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการบริหาร
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง นโยบายและแนว
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวง
ปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมอนามัย
สาธารณสุข พ.ศ.2561
Security Awareness ภัยใกลตัว
แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรสำหรับ
บุคคลทั่วไป
Enrollment - Support Apple Developer
สมัคร Apple Developer Account

