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ตัวช้ีวัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 

1.1 ผลการวิเคราะหสถานการณของตัวช้ีวัด และความรูท่ีนำมาใชประกอบการวิเคราะห  
1.1.1 ผลผลิตผลลัพธระดับ Le (Level) ของผลการดำเนินการในปจจุบัน 

• รายการผลงานการจัดการขอมูลและความรูของหนวยงานเพ่ือการบริหารจัดการให
หนวยงานมีความรูสำคัญอยางเปนระบบและพรอมใชงาน โดยสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน 

กองแผนงาน กรมอนามัย มีอำนาจหนาที ่ตามกฎกระทรวง แบงสวนราชการกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 126 ตอนที่ 98 ก หนา 98 วันที่ 28 
ธันวาคม 2552) ดังตอไปนี้ 

(1) จัดทำและประสานแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของกรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์ เปนไป
ตามเปาหมาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง รวมทั้งเรงรัด ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดกรม 

(2) จัดระบบการสำรวจ การจัดเก็บและการใชประโยชนขอมูลของหนวยงานในสังกัด และ
เปนศูนยขอมูลของกรม 

(3) ติดตามและประสานงานกับองคการหรือหนวยงานตางประเทศดานความชวยเหลือ และ
ความรวมมือทางดานการแพทยและสาธารณสุข รวมท้ังจัดประชุมและเจรจาตามท่ีไดรับ มอบหมาย 

(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย 

โครงสรางของหนวยงานประกอบดวยกลุมงาน ดังนี้ 
1. กลุมอำนวยการ 

2. กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร 
3. กลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ 

4. กลุมพัฒนาระบบขอมูล 

5. กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม 

6. กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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การจัดการขอมูลและความรูของกองแผนงานอยางเปนระบบ สอดคลองกับภารกองแผนงาน 
ในป 2563 กองแผนงานไดมีการจัดการขอมูลและความรูสำคัญโดยบุคลากรกองแผนงานผาน

การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ป2563 ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสำเร็จของการ
ขับเคลื ่อนองคกรสรางสุข มิติที ่ 2 การจัดการขอมูลและความรู  (Data Management & Knowledge 
Management) เพื่อใหความรูในองคกรมีการจัดเก็บอยางเปนระบบ และสามารถเรียกใชหรือสืบคนได 
ดวยแนวความคิดนี้การจัดการความรูจึงเกิดขึ้น นั่นหมายถึง ความสามารถในการจัดการความรู โดยรวบรวม
ความรูใหเกิดประโยชนกับองคกรตอไป รายการผลการดำเนินงานการจัดการขอมูลและความรูของบุคลากร
ของกองแผนงาน (DM&KM) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปไดดังนี้ 

 
กลุมงาน ขอมูลท่ีสำคัญ (DM) ความรูท่ีสำคัญ (KM) 

กลุมอำนวยการ คูมือวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส 
(e bidding) 

ข้ันตอนปฏิบัติวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e – bidding) 

พระราชกฤษฎีกา คาใชจายในการ
เดินทาง ไป ราชการ (ฉบับท่ี 9)  
พ.ศ. 2560 

การเบิกคาท่ีพักในการเดินทางไป
ราชการ  

มาตรฐานกำหนดตำแหนงนักวิเคราะห
นโยบาย และแผน 

เสนทางความกาวหนาในการปฏิบัติ
ราชการ 

คูมือใชงานระบบ e-GP กรณีจัดซ้ือจัด
จางโดยวิธี เฉพาะเจาะจง 

กระบวนการดำเนินการซ้ือหรือจาง
โดยวิธี เฉพาะเจาะจง สำหรับ
หนวยงานภาครัฐท่ีมีวงเงินไมเกิน 
500,000 บาท  

คูมือตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจาย  หลักการคำนวณเบี้ยเลี้ยง 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงาน
สารบรรณ  พ.ศ. 2526 

กระบวนการสงหนังสือราชการอยาง
มีคุณภาพ 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงาน
สารบรรณ  พ.ศ. 2526 

วิธีการรับหนังสือราชการ 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงาน
สารบรรณ  พ.ศ. 2526  

กระบวนการสงหนังสือราชการอยาง
มีคุณภาพหลักในการรางหนังสือ
ราชการ 

การบำรุงรักษารถยนตเบื้องตน  การดูแลรักษารถยนตเบื้องตน 
กลุมพัฒนานโยบาย 
และยุทธศาสตร 

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป 
และ ประจำป กรมอนามัย 

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 
ป และประจำป กรมอนามัย 

ศูนยปฏิบัติการกรมอนามัย  การวิเคราะหแผนปฏิบัติการระดับ
หนวยงาน กรมอนามัย 

ขอมูลโรคความดันโลหิตสูง  เรื่องเลาจากสาว Hypertension 
ขอมูลการรายงานสถานการณการแพร
ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

กระบวนการจัดประชุมคณะทำงาน
กลุมภารกิจ ยุทธศาสตรและวิชาการ 
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กลุมงาน ขอมูลท่ีสำคัญ (DM) ความรูท่ีสำคัญ (KM) 
(Strategic and Technical  
Advisory Group : STAG) 

ผลการดำเนินงานตามประเด็นจากท่ี
ประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจ
หลักกรมอนามัย 

Flow chart แสดงข้ันตอนการจัด
ประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อน
ภารกิจหลัก กรมอนามัย (ทุก วัน
อังคารท่ี 1 ของเดือน)  

ขอมูลการประชุมหัวหนากลุมบริหาร
ยุทธศาสตร กรมอนามัย 

กระบวนการจัดประชุมหัวหนากลุม
บริหารยุทธศาสตร กรมอนามัย 

กลุมบริหารยุทธศาสตร
การงบประมาณ 
 

ปฏิทินงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ  พ.ศ. 2564  

สาระสำคัญปฏิทินงบประมาณ
รายจายประจำป 

คูมือปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การจัดทำกรอบวงเงินคำขอ
งบประมาณป 2564 

คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกแผนการ
ปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
ระบบ ฐานขอมูลแผน/ผลการปฏิบัติงาน
และผลการใช จายงบประมาณ (BB 
EvMIS) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562   

การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจาย งบประมาณ  
(BB EvMIS)  

คูมือปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การตั้งงบประมาณคาใชจายบุคลากร
ภาครัฐ 

คูมือปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การจัดทำแบบฟอรมคำขอ
งบประมาณประจำป พ.ศ. 2564 
(รายละเอียดโครงการ) กรมอนามัย 

กลุมพัฒนาระบบขอมูล DATA Governance  6 ข้ันตอนท่ีจำเปนในการบริหารจดัการ
ขอมูล 

การจัดการขอมูล (DATA 
MANAGEMENT) ใน ระบบ 
DOHDASHBOARD 

การใชงานระบบ DOH Dashboard    
กรมอนามัย 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูลการปรับ
แผนปฏิบัติการ กรมอนามัยจากระบบ 
DOC 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสถิติ 

สรุปผลรวมตัวชี้วัดเฝาระวังการสงเสริม
สุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดลอม ป 2563 

หลักการงาย ๆ ในการทำ อินโฟ
กราฟก 

ขอมูลการออกแบบและพัฒนาหนา
รายงานระบบ สารสนเทศ 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการเขียน
ชุดคำสั่ง 

กลุมประเมินผล 
และนิเทศติดตาม 

ประเด็นการตรวจราชการ ประจำป
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 ท่ีกรมอนามัย
รับผิดชอบ 

การขับเคลื่อนองคกรดวย OKRS 
(Objectives and  Key Results)  
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กลุมงาน ขอมูลท่ีสำคัญ (DM) ความรูท่ีสำคัญ (KM) 
กระบวนการทำงานหลัก (Core 
Process)ของการ ประชุมกรมอนามัย 

ข้ันตอนการใชงาน ระบบ 
DohMeeting (การประชุม ผูบริหาร
กรมอนามัย)  

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจตอการ
นิเทศงาน กรมอนามัย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

กรอบการนิเทศงานกรมอนามัย
ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.2563  

รายงานผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม  
กรมอนามัย  

Flow Chart การติดตามมติท่ีประชุม  
กรมอนามัย พ.ศ. 2563 

รายงานผลการใชจายงบประมาณ 
ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตร
มาสท่ี 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
ระบบติดตามและประเมินผล แหงชาติ 
(eMENSCR) 

คูมือการรายงาน ระบบติดตามและ
ประเมินผล แหงชาติ eMENSCR 

ผลการดำเนนิงานตวัชี้วดัป 2559 – 2562  แนวทางการรายงานผลการดาเนิน
งานตามตัวชี้วัดตาม พ.ร.บ. 
งบประมาณรายจาย (ขาวคาดแดง) 

การติดตามและประเมินผลกรมอนามัย  การเตรียมความพรอมในการนิเทศ
งานกรมอนามัย 

กลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การบริการเครือขายอินเทอรเน็ตพ้ืนฐาน
และ บริการท่ีรองรับ IPv6 

การบริการเครือขายอินเทอรเน็ต
พ้ืนฐานและบริการท่ีรองรับ IPv6 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมอนามัย  
พ.ศ. 2563 - 2565 

การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล          
กรมอนามัย 

Government Website Standard  มาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ เวอรชั่น 2.0 
การประยุกตใชงานลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส (Digital Signature)  
ในภาครัฐ 

การประยุกตใชงานลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส(Digital  Signature)  
ในภาครัฐ 

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการ
บริหาร และจัดหาระบบคอมพิวเตอร 
ของกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ.2561 

ประกาศกรมอนามัย เรื่อง นโยบาย
และแนว ปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของกรมอนามัย 

Security Awareness ภัยใกลตัว  แนวทางการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอรสำหรับบุคคลท่ัวไป 

Enrollment - Support Apple 
Developer  

สมัคร Apple Developer Account 
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• สรุปผลการวิเคราะห GAP ขอมูลและความรูท่ีสำคัญและจำเปนตอภารกิจของหนวยงาน 

จากการวิเคราะหขอมูลและความรูของกองแผนงาน แสดงใหเห็นวากองแผนงานเปนแกนหลักใน

ดำเนินการรวมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม และหนวยงานตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ ในการจัดทำแผนยุทธศาตรกรมอนามัย, แผนปฏิบัติการกรมอนามัย เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินตาง ๆ 

โดยมีกระบวนการทบทวนใหสอดคลองตามยุทธศาสตรชาติ นโยบายรัฐบาล และสถานการณที่เปลี่ยนแปลง 

ตลอดจนการแปลงยุทธศาสตรและนโยบายที่สำคัญสูการปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานใหเปนไปตาม

แผนยุทธศาสตร กรมอนามัย และแผนปฏิบัติการกรมอนามัยอยางเปนรูปธรรม  ดานการบริหารยุทธศาสตร

การงบประมาณ ไดมีการศึกษา วิเคราะห สังเคราะห ความสำคัญของแผนงาน โครงการ ตลอดจนนโยบายทุก

ระดับและแผนยุทธศาสตรกรมอนามัย เพ่ือจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป รวมไปถึงการจัดทำกรอบ

การจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป พัฒนาระบบงบประมาณของกรมอนามัย ใหเปนระบบงบประมาณ

แบบมุงเนนผลงาน ควบคูไปกับการพัฒนาองคความรู และสงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการ

วางแผนงบประมาณทั้งในมิติเชิงนโยบาย เชิงพื้นที่ และบทบาทภารกิจของหนวยงาน โดยการดำเนินการของ

แตละหนวยงานจะไดรับการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน มีกรอบการติดตามและประเมินผลกรมอนามัย 

(ระบุไวในแผนยุทธศาสตร) มีระบบ eMENSCR เปนระบบเดียวของประเทศท่ีใชในการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการดำเนินงาน (Single Report) ตามยุทธศาสตรชาติและแผนปฏิรูปประเทศ มีการพัฒนาระบบ 

DOC ในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกรมอนามัย นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุน

ดานเทคโนโลยีดิจิทัลตาง ๆ  พรอมท้ังมีฐานขอมูลกลางดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของ

กรมอนามัย ตลอดจนพัฒนาทักษะในดานตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและเปนขอมูลที่สำคัญใหแก

หนวยงานกรมอนามัย และภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ 

  นอกจากขอมูลและความรูสำคัญท่ีจำเปนตอภารกิจของหนวยงานที่ถายทอดแกบุคลากร

ภายในกรมอนามัย ดังกลาวขางตนแลว  ในสถานการณโลกปจจุบัน การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย และยังไมมีแนวทางการรักษาที่ชัดเจน กองแผนงานได

นำเทคโนโลยีดานดิจิทัลเขามาชวยในการบริหารจัดการขอมูล ความรูและสารสนเทศตาง ๆ ที่เกี่ยวของ   

เพื่อปองกันและลดความเสี่ยงจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไดมีการพัฒนานวัตกรรม “Thai Stop 

Covid"  เพ่ือเปนศูนยกลางในการจัดเก็บขอมูลการประเมินตามมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยปองกันโควิด-19 

ของกรมอนามัย และจัดเก็บขอมูลความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy) สำหรับบุคลากรกรมอนามัย 

ตลอดจน สถานประกอบการ/สถานท่ีสาธารณะ และประชาชน  ถือไดวาเปนยกระดับการเปนองคกรแหง

การเรียนรูตอไป 
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• รายการขอมูล ความรูที่นำมาใชในการวิเคราะหสถานการณ เพื่อกำหนดแนวทางการ

ขับเคล่ือนการดำเนินงานวิชการ, GAP ขอมูล และความรูท่ีสำคัญและจำเปนตอภารกิจหนวยงาน 

กลุมงาน ขอมูลท่ีสำคัญ (DM) ความรูท่ีสำคัญ (KM) 
กลุมอำนวยการ คูมือวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส 

(e bidding) 
ข้ันตอนปฏิบัติวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e – bidding) 

พระราชกฤษฎีกา คาใชจายในการ
เดินทาง ไป ราชการ (ฉบับท่ี 9)  
พ.ศ. 2560 

การเบิกคาท่ีพักในการเดินทางไป
ราชการ  

มาตรฐานกำหนดตำแหนงนักวิเคราะห
นโยบาย และแผน 

เสนทางความกาวหนาในการปฏิบัติ
ราชการ 

คูมือใชงานระบบ e-GP กรณีจัดซ้ือจัด
จางโดยวิธี เฉพาะเจาะจง 

กระบวนการดำเนินการซ้ือหรือจาง
โดยวิธี เฉพาะเจาะจง สำหรับ
หนวยงานภาครัฐท่ีมีวงเงินไมเกิน 
500,000 บาท  

คูมือตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจาย  หลักการคำนวณเบี้ยเลี้ยง 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงาน
สารบรรณ  พ.ศ. 2526 

กระบวนการสงหนังสือราชการอยาง
มีคุณภาพ 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงาน
สารบรรณ  พ.ศ. 2526 

วิธีการรับหนังสือราชการ 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงาน
สารบรรณ  พ.ศ. 2526  

กระบวนการสงหนังสือราชการอยาง
มีคุณภาพหลักในการรางหนังสือ
ราชการ 

การบำรุงรักษารถยนตเบื้องตน  การดูแลรักษารถยนตเบื้องตน 
กลุมพัฒนานโยบาย 
และยุทธศาสตร 

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป 
และ ประจำป กรมอนามัย 

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 
ป และประจำป กรมอนามัย 

ศูนยปฏิบัติการกรมอนามัย  การวิเคราะหแผนปฏิบัติการระดับ
หนวยงาน กรมอนามัย 

ขอมูลโรคความดันโลหิตสูง  เรื่องเลาจากสาว Hypertension 
ขอมูลการรายงานสถานการณการแพร
ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

กระบวนการจัดประชุมคณะทำงาน
กลุมภารกิจ ยุทธศาสตรและวิชาการ 
(Strategic and Technical  
Advisory Group : STAG) 

ผลการดำเนินงานตามประเด็นจากท่ี
ประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจ
หลักกรมอนามัย 

Flow chart แสดงข้ันตอนการจัด
ประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อน
ภารกิจหลัก กรมอนามัย (ทุก วัน
อังคารท่ี 1 ของเดือน)  
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กลุมงาน ขอมูลท่ีสำคัญ (DM) ความรูท่ีสำคัญ (KM) 
ขอมูลการประชุมหัวหนากลุมบริหาร
ยุทธศาสตร กรมอนามัย 

กระบวนการจัดประชุมหัวหนากลุม
บริหารยุทธศาสตร กรมอนามัย 

กลุมบริหารยุทธศาสตร
การงบประมาณ 
 

ปฏิทินงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ  พ.ศ. 2564  

สาระสำคัญปฏิทินงบประมาณ
รายจายประจำป 

คูมือปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การจัดทำกรอบวงเงินคำขอ
งบประมาณป 2564 

คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกแผนการ
ปฏิบัติงาน/แผนการใชจายงบประมาณ 
ระบบ ฐานขอมูลแผน/ผลการปฏิบัติงาน
และผลการใช จายงบประมาณ (BB 
EvMIS) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562   

การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจาย งบประมาณ  
(BB EvMIS)  

คูมือปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การตั้งงบประมาณคาใชจายบุคลากร
ภาครัฐ 

คูมือปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การจัดทำแบบฟอรมคำขอ
งบประมาณประจำป พ.ศ. 2564 
(รายละเอียดโครงการ) กรมอนามัย 

กลุมพัฒนาระบบขอมูล DATA Governance  6 ข้ันตอนท่ีจำเปนในการบริหารจดัการ
ขอมูล 

 การจัดการขอมูล (DATA 
MANAGEMENT) ใน ระบบ 
DOHDASHBOARD 

การใชงานระบบ DOH Dashboard    
กรมอนามัย 

 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลการปรับ
แผนปฏิบัติการ กรมอนามัยจากระบบ 
DOC 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสถิติ 

 สรุปผลรวมตัวชี้วัดเฝาระวังการสงเสริม
สุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดลอม ป 2563 

หลักการงาย ๆ ในการทำ อินโฟ
กราฟก 

 ขอมูลการออกแบบและพัฒนาหนา
รายงานระบบ สารสนเทศ 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการเขียน
ชุดคำสั่ง 

กลุมประเมินผล 
และนิเทศติดตาม 

ประเด็นการตรวจราชการ ประจำป
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 ท่ีกรมอนามัย
รับผิดชอบ 

การขับเคลื่อนองคกรดวย OKRS 
(Objectives and  Key Results)  

กระบวนการทำงานหลัก (Core 
Process)ของการ ประชุมกรมอนามัย 

ข้ันตอนการใชงาน ระบบ 
DohMeeting (การประชุม ผูบริหาร
กรมอนามัย)  

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจตอการ
นิเทศงาน กรมอนามัย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

กรอบการนิเทศงานกรมอนามัย
ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.2563  



8 

 

กลุมงาน ขอมูลท่ีสำคัญ (DM) ความรูท่ีสำคัญ (KM) 
รายงานผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม  
กรมอนามัย  

Flow Chart การติดตามมติท่ีประชุม  
กรมอนามัย พ.ศ. 2563 

รายงานผลการใชจายงบประมาณ 
ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตร
มาสท่ี 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
ระบบติดตามและประเมินผล แหงชาติ 
(eMENSCR) 

คูมือการรายงาน ระบบติดตามและ
ประเมินผล แหงชาติ eMENSCR 

ผลการดำเนนิงานตวัชี้วดัป 2559 – 2562  แนวทางการรายงานผลการดาเนิน
งานตามตัวชี้วัดตาม พ.ร.บ. 
งบประมาณรายจาย (ขาวคาดแดง) 

การติดตามและประเมินผลกรมอนามัย  การเตรียมความพรอมในการนิเทศ
งานกรมอนามัย 

กลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การบริการเครือขายอินเทอรเน็ตพ้ืนฐาน
และ บริการท่ีรองรับ IPv6 

การบริการเครือขายอินเทอรเน็ต
พ้ืนฐานและบริการท่ีรองรับ IPv6 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมอนามัย  
พ.ศ. 2563 - 2565 

การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล          
กรมอนามัย 

Government Website Standard  มาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ เวอรชั่น 2.0 
การประยุกตใชงานลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส (Digital Signature)  
ในภาครัฐ 

การประยุกตใชงานลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส(Digital  Signature)  
ในภาครัฐ 

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการ
บริหาร และจัดหาระบบคอมพิวเตอร 
ของกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ.2561 

ประกาศกรมอนามัย เรื่อง นโยบาย
และแนว ปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของกรมอนามัย 

Security Awareness ภัยใกลตัว  แนวทางการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอรสำหรับบุคคลท่ัวไป 

Enrollment - Support Apple 
Developer  

สมัคร Apple Developer Account 

 

 


