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ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความส าเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 
(รอบ 5 เดือนหลัง) 

1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่น ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์  
1.1.1 ผลผลิตผลลัพธ์ระดับ Le (Level) ของผลการด าเนินการในปัจจุบัน 

 รายการผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้ของหน่วยงานเพื่อการบริหารจัดการให้
หน่วยงานมีความรู้ส าคัญอย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน โดยสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 

กองแผนงาน กรมอนามัย มีอ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 98 ก หน้า 98 วันที่ 28 
ธันวาคม 2552) ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดท าและประสานแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นไป
ตามเป้าหมาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรม 

(2) จัดระบบการส ารวจ การจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด และ
เป็นศูนย์ข้อมูลของกรม 

(3) ติดตามและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือ และ
ความร่วมมือทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งจัดประชุมและเจรจาตามท่ีได้รับ มอบหมาย 

(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

โครงสร้างของหน่วยงานประกอบด้วยกลุ่มงาน ดังนี้ 
1. กลุ่มอ านวยการ 
2. กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร ์
3. กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ 
4. กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล 
5. กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม 
6. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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การจัดการข้อมูลและความรู้ของกองแผนงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับภารกองแผนงาน 
ในปี 2563 กองแผนงานได้มีการจัดการข้อมูลและความรู้ส าคัญโดยบุคลากรกองแผนงานผ่าน

การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปี2563 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการ
ขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข มิติที่ 2 การจัดการข้อมูลและความรู้ (Data Management & Knowledge 
Management) เพื่อให้ความรู้ในองค์กรมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และสามารถเรียกใช้หรือสืบค้นได้ 
ด้วยแนวความคิดนี้การจัดการความรู้จึงเกิดขึ้น นั่นหมายถึง ความสามารถในการจัดการความรู้ โดยรวบรวม
ความรู้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรต่อไป รายการผลการด าเนินงานการจัดการข้อมูลและความรู้ของบุคลากร
ของกองแผนงาน (DM&KM) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปได้ดังนี้ 

 
กลุ่มงาน ข้อมูลที่ส าคัญ (DM) ความรู้ที่ส าคัญ (KM) 

กลุ่มอ านวยการ คู่มือวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e bidding) 

ขั้นตอนปฏิบัติวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 

พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ไป ราชการ (ฉบับที่ 9)  
พ.ศ. 2560 

การเบิกค่าท่ีพักในการเดินทางไป
ราชการ  

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบาย และแผน 

เส้นทางความก้าวหน้าในการปฏิบัติ
ราชการ 

คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัด
จ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง 

กระบวนการด าเนินการซื้อหรือจ้าง
โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง ส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐที่มีวงเงินไม่เกิน 
500,000 บาท  

คู่มือตรวจสอบใบส าคัญการเบิกจ่าย  หลักการค านวณเบี้ยเลี้ยง 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ  พ.ศ. 2526 

กระบวนการส่งหนังสือราชการอย่าง
มีคุณภาพ 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ  พ.ศ. 2526 

วิธีการรับหนังสือราชการ 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ  พ.ศ. 2526  

กระบวนการส่งหนังสือราชการอย่าง
มีคุณภาพหลักในการร่างหนังสือ
ราชการ 

การบ ารุงรักษารถยนต์เบื้องต้น  การดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น 
กลุ่มพัฒนานโยบาย 
และยุทธศาสตร ์

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
และ ประจ าปี กรมอนามัย 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 
ปี และประจ าปี กรมอนามัย 

ศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย  การวิเคราะห์แผนปฏิบัติการระดับ
หน่วยงาน กรมอนามัย 

ข้อมูลโรคความดันโลหิตสูง  เรื่องเล่าจากสาว Hypertension 
ข้อมูลการรายงานสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

กระบวนการจัดประชุมคณะท างาน
กลุ่มภารกิจ ยุทธศาสตร์และวิชาการ 
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กลุ่มงาน ข้อมูลที่ส าคัญ (DM) ความรู้ที่ส าคัญ (KM) 
(Strategic and Technical  
Advisory Group : STAG) 

ผลการด าเนินงานตามประเด็นจากที่
ประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจ
หลักกรมอนามัย 

Flow chart แสดงขั้นตอนการจัด
ประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อน
ภารกิจหลัก กรมอนามัย (ทุก วัน
อังคารที่ 1 ของเดือน)  

ข้อมูลการประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ กรมอนามัย 

กระบวนการจัดประชุมหัวหน้ากลุ่ม
บริหารยุทธศาสตร์ กรมอนามัย 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
การงบประมาณ 
 

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564  

สาระส าคัญปฏิทินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

คู่มือปฏิบัติการจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การจัดท ากรอบวงเงินค าขอ
งบประมาณปี 2564 

คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกแผนการ
ปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ระบบ ฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงาน
และผลการใช้ จ่ายงบประมาณ (BB 
EvMIS) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย งบประมาณ  
(BB EvMIS)  

คู่มือปฏิบัติการจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ 

คู่มือปฏิบัติการจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การจัดท าแบบฟอร์มค าขอ
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 
(รายละเอียดโครงการ) กรมอนามัย 

กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล DATA Governance  6 ขั้นตอนที่จ าเป็นในการบริหารจัดการ
ข้อมูล 

การจัดการข้อมูล (DATA 
MANAGEMENT) ใน ระบบ 
DOHDASHBOARD 

การใช้งานระบบ DOH Dashboard    
กรมอนามัย 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการปรับ
แผนปฏิบัติการ กรมอนามัยจากระบบ 
DOC 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ 

สรุปผลรวมตัวชี้วัดเฝ้าระวังการส่งเสริม
สุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2563 

หลักการง่าย ๆ ในการท า อินโฟ
กราฟิก 

ข้อมูลการออกแบบและพัฒนาหน้า
รายงานระบบ สารสนเทศ 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน
ชุดค าสั่ง 

กลุ่มประเมินผล 
และนิเทศติดตาม 

ประเด็นการตรวจราชการ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 ที่กรมอนามัย
รับผิดชอบ 

การขับเคลื่อนองค์กรด้วย OKRS 
(Objectives and  Key Results)  
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กลุ่มงาน ข้อมูลที่ส าคัญ (DM) ความรู้ที่ส าคัญ (KM) 
กระบวนการท างานหลัก (Core 
Process)ของการ ประชุมกรมอนามัย 

ขั้นตอนการใช้งาน ระบบ 
DohMeeting (การประชุม ผู้บริหาร
กรมอนามัย)  

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อการ
นิเทศงาน กรมอนามัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

กรอบการนิเทศงานกรมอนามัย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  

รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม  
กรมอนามัย  

Flow Chart การติดตามมติที่ประชุม  
กรมอนามัย พ.ศ. 2563 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตร
มาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
ระบบติดตามและประเมินผล แห่งชาติ 
(eMENSCR) 

คู่มือการรายงาน ระบบติดตามและ
ประเมินผล แห่งชาติ eMENSCR 

ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดป ี2559 – 2562  แนวทางการรายงานผลการดาเนิน
งานตามตัวชี้วัดตาม พ.ร.บ. 
งบประมาณรายจ่าย (ขาวคาดแดง) 

การติดตามและประเมินผลกรมอนามัย  การเตรียมความพร้อมในการนิเทศ
งานกรมอนามัย 

กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน
และ บริการที่รองรับ IPv6 

การบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
พ้ืนฐานและบริการที่รองรับ IPv6 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมอนามัย  
พ.ศ. 2563 - 2565 

การจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล          
กรมอนามัย 

Government Website Standard  มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชั่น 2.0 
การประยุกต์ใช้งานลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)  
ในภาครัฐ 

การประยุกต์ใช้งานลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์(Digital  Signature)  
ในภาครัฐ 

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ
บริหาร และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ.2561 

ประกาศกรมอนามัย เรื่อง นโยบาย
และแนว ปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกรมอนามัย 

Security Awareness ภัยใกล้ตัว  แนวทางการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับบุคคลทั่วไป 

Enrollment - Support Apple 
Developer  

สมัคร Apple Developer Account 
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 สรุปผลการวิเคราะห์ GAP ข้อมูลและความรู้ที่ส าคัญและจ าเป็นต่อภารกิจของหน่วยงาน 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้ของกองแผนงาน แสดงให้เห็นว่ากองแผนงานเป็นแกนหลักใน
ด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ในการจัดท าแผนยุทธศาตรกรมอนามัย, แผนปฏิบัติการกรมอนามัย เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินต่าง ๆ 
โดยมีกระบวนการทบทวนให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
ตลอดจนการแปลงยุทธศาสตร์และนโยบายที่ส าคัญสู่การปฏิบัติเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนยุทธศาสตร์ กรมอนามัย และแผนปฏิบัติการกรมอนามัยอย่างเป็นรูปธรรม  ด้านการบริหารยุทธศาสตร์
การงบประมาณ ได้มีการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความส าคัญของแผนงาน โครงการ ตลอดจนนโยบายทุก
ระดับและแผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย เพ่ือจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมไปถึงการจัดท ากรอบ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พัฒนาระบบงบประมาณของกรมอนามัย ให้เป็นระบบงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
วางแผนงบประมาณทั้งในมิติเชิงนโยบาย เชิงพ้ืนที่ และบทบาทภารกิจของหน่วยงาน โดยการด าเนินการของ
แต่ละหน่วยงานจะได้รับการตรวจประเมินผลการด าเนินงาน มีกรอบการติดตามและประเมินผลกรมอนามัย 
(ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์) มรีะบบ eMENSCR เป็นระบบเดียวของประเทศท่ีใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงาน (Single Report) ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ มีการพัฒนาระบบ 
DOC ในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานโครงการส าคัญของกรมอนามัย นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ  พร้อมทั้งมีฐานข้อมูลกลางด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของ
กรมอนามัย ตลอดจนพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานและเป็นข้อมูลที่ส าคัญให้แก่
หน่วยงานกรมอนามัย และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

  นอกจากข้อมูลและความรู้ส าคัญที่จ าเป็นต่อภารกิจของหน่วยงานที่ถ่ายทอดแก่บุคลากร
ภายในกรมอนามัย ดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ในสถานการณ์โลกปัจจุบัน การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย และยังไม่มีแนวทางการรักษาที่ชัดเจน กองแผนงานได้
น าเทคโนโลยีด้านดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูล  ความรู้และสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้มีการพัฒนานวัตกรรม “Thai Stop 
Covid"  เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูลการประเมินตามมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโควิด-19 
ของกรมอนามัย และจัดเก็บข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ส าหรับบุคลากรกรมอนามัย 
ตลอดจน สถานประกอบการ/สถานที่สาธารณะ และประชาชน  ถือได้ว่าเป็นยกระดับการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ต่อไป 
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 รายการข้อมูล ความรู้ที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อก าหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานวิชการ, GAP ข้อมูล และความรู้ที่ส าคัญและจ าเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน 

กลุ่มงาน ข้อมูลที่ส าคัญ (DM) ความรู้ที่ส าคัญ (KM) 
กลุ่มอ านวยการ คู่มือวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(e bidding) 
ขั้นตอนปฏิบัติวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 

พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ไป ราชการ (ฉบับที่ 9)  
พ.ศ. 2560 

การเบิกค่าท่ีพักในการเดินทางไป
ราชการ  

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบาย และแผน 

เส้นทางความก้าวหน้าในการปฏิบัติ
ราชการ 

คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัด
จ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง 

กระบวนการด าเนินการซื้อหรือจ้าง
โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง ส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐที่มีวงเงินไม่เกิน 
500,000 บาท  

คู่มือตรวจสอบใบส าคัญการเบิกจ่าย  หลักการค านวณเบี้ยเลี้ยง 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ  พ.ศ. 2526 

กระบวนการส่งหนังสือราชการอย่าง
มีคุณภาพ 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ  พ.ศ. 2526 

วิธีการรับหนังสือราชการ 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ  พ.ศ. 2526  

กระบวนการส่งหนังสือราชการอย่าง
มีคุณภาพหลักในการร่างหนังสือ
ราชการ 

การบ ารุงรักษารถยนต์เบื้องต้น  การดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น 
กลุ่มพัฒนานโยบาย 
และยุทธศาสตร ์

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
และ ประจ าปี กรมอนามัย 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 
ปี และประจ าปี กรมอนามัย 

ศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย  การวิเคราะห์แผนปฏิบัติการระดับ
หน่วยงาน กรมอนามัย 

ข้อมูลโรคความดันโลหิตสูง  เรื่องเล่าจากสาว Hypertension 
ข้อมูลการรายงานสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

กระบวนการจัดประชุมคณะท างาน
กลุ่มภารกิจ ยุทธศาสตร์และวิชาการ 
(Strategic and Technical  
Advisory Group : STAG) 

ผลการด าเนินงานตามประเด็นจากที่
ประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจ
หลักกรมอนามัย 

Flow chart แสดงขั้นตอนการจัด
ประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อน
ภารกิจหลัก กรมอนามัย (ทุก วัน
อังคารที่ 1 ของเดือน)  
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กลุ่มงาน ข้อมูลที่ส าคัญ (DM) ความรู้ที่ส าคัญ (KM) 
ข้อมูลการประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ กรมอนามัย 

กระบวนการจัดประชุมหัวหน้ากลุ่ม
บริหารยุทธศาสตร์ กรมอนามัย 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
การงบประมาณ 
 

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564  

สาระส าคัญปฏิทินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

คู่มือปฏิบัติการจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การจัดท ากรอบวงเงินค าขอ
งบประมาณปี 2564 

คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกแผนการ
ปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ระบบ ฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงาน
และผลการใช้ จ่ายงบประมาณ (BB 
EvMIS) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย งบประมาณ  
(BB EvMIS)  

คู่มือปฏิบัติการจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ 

คู่มือปฏิบัติการจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การจัดท าแบบฟอร์มค าขอ
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 
(รายละเอียดโครงการ) กรมอนามัย 

กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล DATA Governance  6 ขั้นตอนที่จ าเป็นในการบริหารจัดการ
ข้อมูล 

 การจัดการข้อมูล (DATA 
MANAGEMENT) ใน ระบบ 
DOHDASHBOARD 

การใช้งานระบบ DOH Dashboard    
กรมอนามัย 

 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการปรับ
แผนปฏิบัติการ กรมอนามัยจากระบบ 
DOC 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ 

 สรุปผลรวมตัวชี้วัดเฝ้าระวังการส่งเสริม
สุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2563 

หลักการง่าย ๆ ในการท า อินโฟ
กราฟิก 

 ข้อมูลการออกแบบและพัฒนาหน้า
รายงานระบบ สารสนเทศ 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน
ชุดค าสั่ง 

กลุ่มประเมินผล 
และนิเทศติดตาม 

ประเด็นการตรวจราชการ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 ที่กรมอนามัย
รับผิดชอบ 

การขับเคลื่อนองค์กรด้วย OKRS 
(Objectives and  Key Results)  

กระบวนการท างานหลัก (Core 
Process)ของการ ประชุมกรมอนามัย 

ขั้นตอนการใช้งาน ระบบ 
DohMeeting (การประชุม ผู้บริหาร
กรมอนามัย)  

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อการ
นิเทศงาน กรมอนามัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

กรอบการนิเทศงานกรมอนามัย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  



8 
 

กลุ่มงาน ข้อมูลที่ส าคัญ (DM) ความรู้ที่ส าคัญ (KM) 
รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม  
กรมอนามัย  

Flow Chart การติดตามมติที่ประชุม  
กรมอนามัย พ.ศ. 2563 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตร
มาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
ระบบติดตามและประเมินผล แห่งชาติ 
(eMENSCR) 

คู่มือการรายงาน ระบบติดตามและ
ประเมินผล แห่งชาติ eMENSCR 

ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดป ี2559 – 2562  แนวทางการรายงานผลการดาเนิน
งานตามตัวชี้วัดตาม พ.ร.บ. 
งบประมาณรายจ่าย (ขาวคาดแดง) 

การติดตามและประเมินผลกรมอนามัย  การเตรียมความพร้อมในการนิเทศ
งานกรมอนามัย 

กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน
และ บริการที่รองรับ IPv6 

การบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
พ้ืนฐานและบริการที่รองรับ IPv6 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมอนามัย  
พ.ศ. 2563 - 2565 

การจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล          
กรมอนามัย 

Government Website Standard  มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชั่น 2.0 
การประยุกต์ใช้งานลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)  
ในภาครัฐ 

การประยุกต์ใช้งานลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์(Digital  Signature)  
ในภาครัฐ 

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ
บริหาร และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ.2561 

ประกาศกรมอนามัย เรื่อง นโยบาย
และแนว ปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกรมอนามัย 

Security Awareness ภัยใกล้ตัว  แนวทางการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับบุคคลทั่วไป 

Enrollment - Support Apple 
Developer  

สมัคร Apple Developer Account 

 

 


