
รายการขอมูล ความรูท่ีนำมาใชในการวิเคราะห 

 

กลุมงาน ขอมูลสำคัญ ความรูสำคัญ 

กลุมอำนวยการ มาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณป 2563 ฐานขอมูลผลการเบิกจายงบประมาณ กผ.ป 2561-

2563 

คูมือวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส (e-

bidding) 

ข้ันตอนปฏิบัติวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – 

bidding) 

พระราชกฤษฎีกา คาใชจายในการเดินทาง ไป

ราชการ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2560 

การเบิกคาท่ีพักในการเดินทางไปราชการ   

มาตรฐานกำหนดตำแหนงนักวิเคราะหนโยบาย

และแผน 

เสนทางความกาวหนาในการปฏิบัติราชการ 

คูมือใชงานระบบ e-GP กรณีจัดซือ้จัดจางโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

กระบวนการดำเนินการซื้อหรือจางโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง สำหรับหนวยงานภาครัฐท่ีมีวงเงินไม

เกิน 500,000 บาท   

คูมือตรวจสอบใบสำคญัการเบิกจาย หลักการคำนวณเบ้ียเลี้ยง 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 

พ.ศ. 2526 

กระบวนการสงหนังสือราชการอยางมีคุณภาพ 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 

พ.ศ. 2526 

วิธีการรับหนังสือราชการ 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 

พ.ศ. 2526 

กระบวนการสงหนังสือราชการอยางมีคุณภาพหลักใน

การรางหนังสือราชการ 

การบำรุงรักษารถยนตเบ้ืองตน การดูแลรักษารถยนตเบ้ืองตน 

กลุมพัฒนานโยบายและ

ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพ ปองกันโรค และ

คุมครองผูบริโภคเปนเลิศ พ.ศ. 2560-2579 

การจัดทำยุทธศาสตรสงเสรมิสุขภาพ ปองกันโรคและ

คุมครองผูบริโภคเปนเลิศ พ.ศ. 2560-2579 

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป และ

ประจำป กรมอนามัย 

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป และประจำป 

กรมอนามัย 

ศูนยปฏิบัติการกรมอนามัย การวิเคราะหแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน กรม

อนามัย 

ขอมูลโรคความดันโลหิตสูง เรื่องเลาจากสาว Hypertension 

ขอมูลการรายงานสถานการณการแพรระบาดของ

โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

กระบวนการจดัประชุมคณะทำงานกลุมภารกิจ

ยุทธศาสตรและวิชาการ (Strategic and Technical 

Advisory Group : STAG) 



กลุมงาน ขอมูลสำคัญ ความรูสำคัญ 

ผลการดำเนินงานตามประเด็นจากท่ีประชุม

คณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลักกรมอนามัย 

Flow chart แสดงข้ันตอนการจัดประชุม

คณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามยั (ทุก

วันอังคารท่ี 1 ของเดือน)   

ขอมูลการประชุมหัวหนากลุมบริหารยุทธศาสตร

กรมอนามัย 

กระบวนการจดัประชุมหัวหนากลุมบริหารยุทธศาสตร

กรมอนามัย 

กลุมบรหิารยุทธศาสตร

การงบประมาณ 

ปฏิทินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564    

สาระสำคญัปฏิทินงบประมาณรายจายประจำป 

คูมือปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การจัดทำกรอบวงเงินคำของบประมาณป 2564 

คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกแผนการ

ปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ ระบบ

ฐานขอมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและผลการใช

จายงบประมาณ (BB EvMIS) ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย

งบประมาณ (BB EvMIS)   

คูมือปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การตั้งงบประมาณคาใชจายบุคลากรภาครัฐ 

คูมือปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การจัดทำแบบฟอรมคำของบประมาณประจำป พ.ศ.

2564 (รายละเอียดโครงการ) กรมอนามัย 

กลุมพัฒนาระบบขอมูล DATA Governance 6 ข้ันตอนท่ีจำเปนในการบริหารจดัการขอมลู 

การจัดการขอมูล (DATA MANAGEMENT) ใน

ระบบ DOHDASHBOARD 

การใชงานระบบ DOH Dashboard กรมอนามัย 

สรุปผลการวิเคราะหขอมลูการปรบัแผนปฏิบัติการ

กรมอนามัยจากระบบ DOC 

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับสถิต ิ

สรุปผลรวมตัวช้ีวัดเฝาระวังการสงเสรมิสุขภาพ

และอนามัยสิ่งแวดลอม ป 2563 

หลักการงาย ๆ ในการทำ อินโฟกราฟก  

ขอมูลการออกแบบและพัฒนาหนารายงานระบบ

สารสนเทศ 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการเขียนชุดคำสั่ง 

กลุมประเมินผลและ

นิเทศติดตาม 

ประเด็นการตรวจราชการ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ท่ีกรมอนามัยรับผิดชอบ   

การขับเคลื่อนองคกรดวย OKRS (Objectives and 

Key Results)   

กระบวนการทำงานหลัก (Core Process)ของการ

ประชุมกรมอนามัย 

ข้ันตอนการใชงาน ระบบ DohMeeting  (การประชุม

ผูบริหารกรมอนามัย)   

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจตอการนิเทศงาน

กรมอนามัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กรอบการนิเทศงานกรมอนามัยประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2563   



กลุมงาน ขอมูลสำคัญ ความรูสำคัญ 

รายงานผลการปฏิบัตติามมติท่ีประชุมกรมอนามยั Flow Chart การติดตามมติท่ีประชุมกรมอนามัย พ.ศ.

2563 

รายงานผลการใชจายงบประมาณ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม – 

ธันวาคม 2562) ระบบติดตามและประเมินผล

แหงชาติ (eMENSCR) 

คูมือการรายงาน ระบบติดตามและประเมินผล

แหงชาติ eMENSCR 

ผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดป 2559 – 2562 แนวทางการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวช้ีวัดตาม 

พ.ร.บ. งบประมาณรายจาย (ขาวคาดแดง) 

การติดตามและประเมินผลกรมอนามัย การเตรียมความพรอมในการนิเทศงานกรมอนามัย 

กลุมเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

การบริการเครือขายอินเทอรเน็ตพ้ืนฐานและ

บริการท่ีรองรับ IPv6 

การบริการเครือขายอินเทอรเน็ตพ้ืนฐานและบริการท่ี

รองรับ IPv6 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลกรมอนามัย พ.ศ. 2563 - 

2565 

การจัดทำแผนปฏิบัติการดจิิทัลกรมอนามัย 

Government Website Standard มาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ เวอรช่ัน 2.0 

การประยุกตใชงานลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส 

(Digital Signature) ในภาครัฐ 

การประยุกตใชงานลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส (Digital 

Signature) ในภาครัฐ 

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการบริหาร

และจัดหาระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ.2561 

ประกาศกรมอนามัย เรื่อง นโยบายและแนว

ปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกรมอนามัย 

Security Awareness ภัยใกลตัว แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรสำหรับ

บุคคลท่ัวไป 

Enrollment - Support Apple Developer สมัคร Apple Developer Account 

 


