
 

รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งท่ี 10/2565 
วันอังคารท่ี 2 สิงหาคม 2565 

เวลา 09.30 – 14.00 น. 
ณ หองประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ช้ัน 4 กรมอนามัย 

----------------------------------------------- 
ผูมาประชุม 
1.  นายดำรง ธำรงเลาหะพันธุ   ผูอำนวยการกองแผนงาน 
2.  นายนุกูลกิจ พุกาธร    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
3.  นางสาวพาสนา ชมกลิ่น                              นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
4.  นางสาววิชุดา สมัยนิยม   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
5.  นางปทมา มโนมัธย    นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการพิเศษ 
6.  นางสาวนาฎอนงค เจริญสันติสุข  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
7.  นางสาวสิริรัตน อยูสิน    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
8.  นางสาวภาคินันท สุสังกรกาญจน  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
9.  นางสาวฉัตรรัตน ตนภูบาล   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
10. นางสาวอัญชลีพร ธัญญเจริญ    นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
11. นางสาวเขมณัฎฐ ศิริเชาวพัฒน  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
12. นางสาวสุวรรณา ทิพยมงคุณ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
13. นางสาววิภารัตน เกิดวัน   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
14. พันจาเอกธวัชชัย อุตรา                              นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
15. นายธัพญสรณ กองแกว   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
16. นายกิตตินันท สายะเวส   นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
17. นายศรัณยู จำปาไชยศรี   นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
18. นายธนพล สวารักษ    นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
19. นางสาวมัณฑนา ควรพินิจ   นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
20. นางสาวแพรพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
21. นางสาวธีราภรณ ศรีนิเวศน   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
22. นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง ม่ันคง  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
23. นางสาวสุจิตรา บุญโต    เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
24. นางสาวนภาภรณ นิมิตเดชกุลชัย  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
25. นางสาวพรหมมณี สิงหรัตน   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
26. นางสาวระพีพรรณ ศรีเนตร   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
27. นางสาวปนัดดา ทองซัง   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
28. นางสาวภาณุมาศ คงคา   นักจัดการงานท่ัวไป 
29. นางสาวศิริญา จักษุพันธุ   เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
30. นางสาวเสาวพร  ตรีมงคล   พนักงานพิมพ ส 3 
31. นางเพ็ญพักตร สุคนธพงษ   พนักงานพิมพ ส3 
32. นายสำราญ เสือเดช                                  พนักงานขับรถยนต ส 2 
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ผูท่ีไมมาประชุม 
1. นางนุชนารถ รักประเสริฐ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
2. นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล   นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการพิเศษ 
3. นายสมเกียรติ ปฏิรพ    นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการพิเศษ 
4. นางสาวศนินธร  ริมชลาลัย    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
5.  นางสาวกานดา สีสังข    นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
6. นายสุชาญ กิจลือเลิศ                                  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
7. นางสาวศิริญา จักษุพันธุ   เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
 
 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
 

วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
                    1. ขอใหกลุ มงานที ่เกี ่ยวของเรงดำเนินการเบิกจายงบลงทุน โดยทางกองคลังแจงแนวทาง 

การดำเนินการจัดซื้อจัดจางรายจายงบลงทุน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามนโยบายเรงรัดของรัฐบาล            

มีการเขมงวดเรื่องการเบิกจายงบลงทุนและมีการหักคะแนนของหนวยงาน  

                    2. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัย รอบ 12 
เดือน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 แจงผูเขารวมประชุมสงผลการตรวจ ATK ในระบบ Thai Save Thai พรอม
แสดงผลการตรวจดวยตนเองใหกับทางคณะทำงานฝายลงทะเบียนกอนเขาประชุมและขอความรวมมือกลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ จัดทำขอมูลข้ันตอนการใชงาน เพ่ือใหกลุมประเมินผลและนิเทศติดตามสื่อสารประชาสัมพันธ ผานทาง 
Group Line ผูบริหาร / บรย. / เลขาคลัสเตอร กลุม ICT และคณะทำงาน 

3. ชวงวันที่ 14 – 16 กันยายน  2565 มีการจัดประชุมกรมอนามัยที่จังหวัดสงขลา เตรียมการ
ชี้แจงเรื่องนโยบายกรมอนามัย เนนการขับเคลื่อน New Operation Digital Tranformation รวมถึงการชี้แจง
เรื่องระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม การบรรยายหรือสาธิตการใชงานระบบ โดยมีการเชิญทานผูบริหารเขารวมประชุม
ดังกลาว  

 

มติท่ีประชุม 1.ท่ีประชุมรับทราบ 
  2.ประธานมอบหมายใหกลุมอำนวยการ ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือกองแผนงาน 

3.มอบกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศเตรียมขอมูลเนื้อหา สำหรับการประชุมกรมอนามัยชวงเดือน
กันยายน 2565 เรื่องระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม การบรรยายหรือสาธิตการใชงานระบบ มอบหมายกลุมพัฒนา
นโยบายและยุทธศาสตร เตรียมจัดทำโครงการและกลุมประเมินผลและนิเทศติดตามเตรียมการจัดประชุม 
กรมอนามัย  
 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 9/2565 
  นางสาวสุจิตรา บุญโต ผู แทนกลุมอำนวยการ ขอใหที ่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม                    
ครั้งท่ี 9/2565 วันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 หากไมมีผูใดขอแกไข ขอใหท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

 
 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
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วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1 รายงานผลการติดตามการใชจายงบประมาณ 

ผูแทนกลุมอำนวยการ ไดนำเสนอผลการเบิกจายงบประมาณกองแผนงาน ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 การเบิกจายงบประมาณในภาพรวมกองแผนงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565  

1.งบดำเนินงาน เบิกจายไป 5,790,650.17 บาท คิดเปนรอยละ 77.24 
คงเหลือ 336,699,83 บาท 

2.งบลงทุน เบิกจายไป 33,523,591.60 บาท คิดเปนรอยละ 63.13 คงเหลือ 0 บาท 
3.ภาพรวมการเบิกจาย (งบดำเนินงานและงบลงทุน) เบิกจายไป 39,314,241.77 บาท คิดเปน 

รอยละ 64.88 
รอยละการเบิกจายตามท่ีกรมกำหนด 
1.งบดำเนินงาน กรมอนามัยกำหนดเปาหมายรอยละ 85 กองแผนงานเบิกจายได รอยละ 77.24 
2.งบลงทุน กรมอนามัยกำหนดเปาหมายรอยละ 100 กองแผนงานเบิกจายได รอยละ 63.13 
3.ภาพรวมการเบิกจาย (งบดำเนินงานและงบลงทุน) กรมอนามัยกำหนดเปาหมายรอยละ 85  

กองแผนงานเบิกจายได รอยละ 64.88 
ผลการเบิกจายงบดำเนินงานจำแนกตามกลุมงาน 
- กลุมอำนวยการ เบิกจายรอยละ 87.01 เงินคงเหลือ 199,180.53 บาท 
- กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร เบิกจายรอยละ 64.85 เงินคงเหลือ 80,000 บาท 
- กลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ เบิกจายรอยละ 36.47  

เงินคงเหลือ 31,766.80 บาท (อยูระหวางเบิกจายสวนท่ีเหลือท้ังหมด) 
- กลุมพัฒนาระบบขอมูล เบิกจายรอยละ 100 เงินคงเหลือ   -  บาท 
- กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม เบิกจายรอยละ 99.95 เงินคงเหลือ 352.50 บาท 
- กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ เบิกจายรอยละ 67.09 เงินคงเหลือ 25,400 บาท 

 

มติท่ีประชุม 1. ท่ีประชุมรับทราบ 
2. ประธานมอบหมายแนวทางการดำเนินงานเบิกจายงบประมาณกองแผนงาน ดังนี้ 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2566 หากกลุมงานใดท่ีมีเงินคงเหลือจากการจัดกิจกรรมแตละโครงการ
เสร็จสิ้นแลว เห็นควรใหจัดสรรเงินงบประมาณเหลือจายกลับคืนมาท่ีกลุมอำนวยการ เพ่ือใหคณะกรรมการบริหาร 
กองแผนงานหรือผูอำนวยการกองแผนงานดำเนินการจัดสรรงบประมาณใหม เพื่อใหสามารถนำงบประมาณ
คงเหลือแตละกลุมงานไปใชดำเนินการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ และควรเรงรัดดำเนินการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ใหแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2565 ตามแนวทางหนังสือของกรมบัญชีกลาง 

  
3.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
นางสาวเสาวพร ตรีมงคล ผู แทนคณะกรรมการบริหารกำลังคนกองแผนงาน ไดรายงาน                   

ความเคลื่อนไหวของกำลังคนกองแผนงาน ดังนี ้
1. การโอนของเจาหนาท่ีกองแผนงาน จำนวน 2 ราย  

1.1 นางสาวส ุวรรณา ทิพย มงคุณ ตำแหนงน ักว ิชาการสาธารณสุขปฏิบ ัต ิการ                    
ขอโอนไปสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีษะเกษ ขณะนี้รอคำสั่งแจงวันท่ีใหโอน 

1.2 นางสาวเขมณัฏฐ ศิร ิเชาวพัฒน ตำแหนงนักว ิชาการสาธารณสุขปฏิบัต ิการ                         
ขอโอนไปสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ขณะนี้รอหนังสือทาบทาม 
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2. การยายของเจาหนาท่ีกองแผนงาน จำนวน 1 ราย  
2.1 นางสาวสุจ ิตรา บุญโต ตำแหนงเจ าพนักงานธ ุรการปฏิบ ัต ิงาน ขอยายไป                     

ศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช โดยจะยายไปวันท่ี 1 ธันวาคม 2565 
                  3.การบริหารตำแหนงวาง 

3.1 ขาราชการ 
- ตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เลขที่ 126 กองแผนงาน                     

ไดแจงความประสงคขอรับยาย ขณะนี้อยูระหวางกองการเจาหนาท่ีดำเนินการ 
- ตำแหนงนักว ิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เลขที ่ 142 ขณะนี้ 

กองการเจาหนาท่ีกำลังดำเนินการ 
- ตำแหนงนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เลขท่ี 146 รอบัญชีจากสำนักงานสถิติแหงชาติ 
- ตำแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ขณะนี้มีขาราชการมารายงานตัวแลว             

เม่ือวันท่ีเม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2565 ชื่อ พันจาเอกธวัชชัย อุตรา ปฏิบัติงานท่ีกลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม  
3.2 พนักงานราชการ   

     - ตำแหนงนักวิเคราะหงบประมาณ ขณะนี้กองการเจาหนาท่ีไดขอรายชื่อเจาหนาท่ี              
กองแผนงานเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการประเมินสมรรถนะดานความเหมาะสมกับตำแหนงดังกลาว จำนวน 2 คน 
และกองแผนงานไดแจงชื่อ นายนุกูลกิจ พุกาธร และนางนุชนารถ รักประเสริฐ ไปเปนคณะกรรมการขางตน  
โดยกำหนดจะดำเนินการสอบประเมินสมรรถนะ ในวันท่ี 19 สิงหาคม 2565 
 

แนวทางการจัดสรรวงเงินเพ่ือเลื่อนเงินเดือนของขาราชการ รอบ 2 ประจำป 2565 
1.การจัดสรรวงเงินของขาราชการ 3 % แบงออกเปน PA หนวยงาน 2.95% และกันเปนวงเงินสวนกลาง 0.05 % 
ประกอบดวย Healthy Workplace 50 % (สวนกลาง สวนภูมิภาค) และหนวยงานคุณธรรม 50 %  
(สวนกลาง สวนภูมิภาค) 
2.การกำหนดระดับผลการประเมินของขาราชการและพนักงานราชการ รอบ 2 ประจำป 2565 
2.1 กำหนดระดับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
- ขาราชการ อยางนอย 3 ระดับ เชน ดีเดน ดีมาก ดี  
- พนักงานราชการ อยางนอย 2 ระดับ  
2.2 กำหนด ผลการประเมิน ระดับดีเดน 
- ขาราชการ ไมเกินรอยละ 20 ของจำนวนคนท่ีไดเลื่อนเงินเดือน 
- พนักงานราชกร ไมเกินรอยละ 20 ของจำนวนคนที ่ไดเลื ่อนเงินเดือน หนวยงานที ่มีพนักงานราชการ                     
นอยกวา 5 คน ใหได 1 คน 
 
มติท่ีประชุม 1.ท่ีประชุมรับทราบ 
  2.ประธานท่ีประชุมมอบหมายดำเนินการ ดังนี้ 
                     ควรมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกำลังคนกองแผนงาน เปนประจำทุกเดือนและ 
มีการแจงเวียนคำสั่งเพ่ือใหเจาหนาท่ีกองแผนงานรับทราบ 
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3.3 รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนหลัง 
นางสาวพรหมมณี สิงหรัตน ปฏิบัติหนาท่ีแทนนางสาวศนินธร ริมชลาลัย เลขาคณะกรรมการฯ 

ไดนำเสนอผลคะแนนตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จำนวน 11 ตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง ดังนี้ 
1.ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผนดำเนินงานธุรกิจอยางตอเนื่อง BCP  
คะแนนประเมินตนเอง 5 คะแนน 
2.ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทำงานนาอยู นาทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต 
คะแนนประเมินตนเอง 5 คะแนน 
3.ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ คะแนนประเมินตนเอง 4.05 คะแนน 
4.ตัวชี้วัดท่ี 2.4 ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) คะแนนประเมินตนเอง 5 คะแนน 
5.ตัวชี้วัดท่ี 2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565          
คะแนนประเมินตนเอง 5  คะแนน 
6.ตัวชี้วัดท่ี 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) 
คะแนนประเมินตนเอง 5 คะแนน 
7.ตัวชี้วัดท่ี 1.29 รอยละของความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center) (รอยละ 100)  
คะแนนประเมินตนเอง 5 คะแนน 
8.ตัวชี้วัดที่ 1.30 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการ
ขอมูล (Data Scientist) (รอยละ 80) คะแนนประเมินตนเอง 5 คะแนน 
9.ตัวชี้วัดท่ี 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพ่ือนำไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data)       
คะแนนประเมินตนเอง 5 คะแนน 
10.ตัวชี้วัดท่ี 1.32 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสรางความม่ันคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศกรมอนามัย คะแนนประเมินตนเอง 5 คะแนน 
11.ตัวชี้วัดท่ี 1.33 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม สรางไทย สรางชาติ                   
คะแนนประเมินตนเอง 5 คะแนน 

ภาพรวมกองแผนงานมีคาคะแนนประเมินตนเองรวมท้ังหมด 4.91 คะแนน ขอความรวมมือ
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดรายงานผลการดำเนินงานในระบบ DOC ตามแผนขับเคลื่อน (รายการท่ี 3) และรายงานผลการ
ติดตามกำกับตัวชี ้ว ัดประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (รายการที ่ 5 ) นำขอมูลหลักฐานระดับ 4 แลระดับ 5           
ข้ึน website กองแผนงาน ภายในวันท่ี 10 สิงหาคม 2565  

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
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  3.4 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี ้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการที่กลุมงานไดรับ
มอบหมาย ของกองแผนงาน  
  นายดำรง  ธำรงเลาหะพันธุ ผูอำนวยการกองแผนงาน ประธานการประชุมไดแจงใหผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดแตละกลุมงานที่ไดรับมอบหมาย รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ดังนี้
  

   กลุมอำนวยการ ไดรายงานตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้
  ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน และแผนBCP 
   - ไดมีการการดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนฯ ดังนี้  
   - ประชุมกองแผนงาน จำนวน 3 ครั ้ง ครั ้งที ่ 1 วันที ่ 28 มีนาคม 2565 , ครั ้งที ่ 2  
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 , ครั้งที่ 3 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 และครั้งที่ 4 วันที่ 1 ก.ค. 65 และครั้งที่ 5  
วันท่ี 2 สิงหาคม 2565 เพ่ือเปนการสื่อสารและรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดท่ี 2.1 
   - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื ่อน ฯ ในระบบ DOC จำนวน 4 ครั้ง  
ครั้งที่ 1 วันที่ 8 เมษายน 2565 , ครั้งที่ 2 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 , ครั้งที่ 3 วันที่ 10 มิถุนายน 2565 และ 
ครั้งท่ี 4 วันท่ี 10 กรกฎาคม 2565 และครั้งท่ี 5 วันท่ี 10 สิงหาคม 2565 
   - รายงานผลผู ตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน ไตรมาสที ่ 3 ไดดำเนินการตาม
แบบฟอรมท่ีกำหนดเรียบรอยแลว และไดรายงานใหผูอำนวยการกองแผนงานทราบ เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2565 
 

  ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ รอยละ 100 
 - ดำเนินการตามแผนการขับเคล่ือนรอบ 5 เดือนหลัง ( มี.ค. - ก.ค.65)   ดังนี้ 

1. วิเคราะหสถานการณของการเบิกจายงบประมาณ 3 ปยอนหลัง และมาตราการขับเคลื่อน 
การดำเนินงานเบิกจายงบประมาณ จำนวน 1 ครั้ง เรียบรอยแลว (สามารถตรวจสอบไดที่ : 65PA2.3-R2_08.pdf 
(moph.go.th)) 

2. จัดทำรายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) (มี.ค. - ก.ค. 65) โดยใชขอมูล
จากระบบ GFMIS  กองคลัง  จำนวน 5 ครั ้ง เร ียบรอยแลว (สามารถตรวจสอบไดท่ี กองแผนงาน | 2.3  

รอ้ยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (รอ้ยละ 100) (moph.go.th) 

3. ประชุมกองแผนงานและรายงานผลการติดตามการเบิกจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ
ตามตัวชี้วัดที่ 2.3 รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค. - ก.ค. 65) จำนวน 5 ครั้ง เรียบรอยแลว (สามารถตรวจสอบไดท่ี  
กองแผนงาน | Document (moph.go.th) 

4. จัดทำรายงานสรุปผลการเบิกจายงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือน
หลัง ( มี.ค. - ก.ค.65)  ในเดือน ก.ค. 65 เรียบรอยแลว 
* รายการขอ 1 – 4 ไดดำเนินการบันทึกลงในระบบศูนยปฏิบัติการกรมอนามัย (DOC 4.0) เรียบรอยแลว  

5. สรุปผลการเบิกจายงบประมาณ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 

 
 
 
  
 

งบประมาณที�กองแผนงาน ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายสะสม PO คงเหลือ คิดเป็น
ร้อยละ

งบดําเนินงาน 7,497,350.00        5,790,650.17         1,370,000.00        336,699.83           77.24
งบลงทุน 53,098,591.60      33,523,591.60       19,575,000.00                             -   63.13

รวม 60,595,941.60  39,314,241.77   20,945,000.00  336,699.83         64.88

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2565/2_3/R2/65PA2.3-R2_08.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2565/2_3/R2/65PA2.3-R2_08.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-3/detail/27217?reload
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-3/detail/27217?reload
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-3/detail/27217?reload
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-report/?reload
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-report/?reload
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  ตัวชี้วัดท่ี 2.6 ระดับความสำเร็จของการของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) 

  - ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานครั ้งที ่ 9/2565 เมื ่อวันที ่ 26 กรกฎาคม 2565                        
เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ดังนี้ 

- มีการเผยแพร ประชาสัมพันธและการมีสวนรวมจากการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ดาน
งบประมาณในการประชุมกองแผนงาน รวมถึงเผยแพรขอมูลการใชจายงบประมาณประจำป (รบจ.)บนเว็บไซต
กองแผนงานเปนประจำทุกเดือน  

.- กิจกรรมสงเสริมดานการตอตานการทุจริตและคุณธรรมความโปรงใส โดยการสงเสริม
ความรูการใชจายงบประมาณและสื่อสารขอมูลดานความโปรงใสการดำเนินการจัดซื้อจัดจาง (รายเดือน) สื่อสาร
ชองทางการรองเรียน จัดทำหนังสือแจงเวียนเพ่ือใหเจาหนาท่ีกองแผนงานไดมีความรูความเขาใจรวมถึงเปดโอกาส
การมีสวนรวมและแลกเปลี่ยนความรูการแสดงความคิดเห็นใหกับผูมีสวนไดสวนเสียจากการประชุมกองแผนงาน 
ประชาสัมพันธบนเว็บไซตกองแผนงานเปนประจำทุกเดือน สามารถตรวจสอบ สอบถาม/ทักทวง  และรองเรียน
ผานชองทางของหนวยงาน 

- สื่อสารขอมูลดานการรับรูดานคุณธรรมความโปรงใสของผูมีสวนไดสวนเสีย (IIT)                
ใหแกบุคลากรกองแผนงานทราบ ในดานขอมูลพื้นฐาน ดานการปฏิบัติหนาที่ ดานการใชงบประมาณ ดานการใช
อำนาจ ดานการใชทรัพยสินของราชการ ดานการแกไขปญหาการทุจริต คณะทำงานไดสื ่อสารใหเจาหนาท่ี 
กองแผนงานไดรับรูและทำความเขาใจเกี่ยวกับประเด็นขอคำถาม โดยเจาหนาที่กองแผนงานไดใหความรวมมือ             
ตอบแบบวัดการรับรูการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2565               
(รอบ 5 เดือนหลัง) มีนาคม – กรกฎาคม 2565 เรียบรอยแลว 

- รวบรวมเอกสาร ขอมูลและดำเนินการเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตของหนวยงานตาม
หลักเกณฑ OIT ที่กำหนด กองแผนงานไดกำหนดขอมูล มาตรการ ประเด็นความรู และกิจกรรมตามแผน 
การดำเนินงานเพื ่อขับเคลื ่อนการดำเนินงานใหสอดคลองตามมาตรการ OIT เพื ่อปด Gap IIT ดานการใช
งบประมาณ คณะทำงานตัวชี้วัด 2.6 ไดดำเนินการลงขอมูลบนเว็บไซตกองแผนงานครบถวนเรียบรอย  

- ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมความโปรงใส
ของกองแผนงาน ไดดำเนินการตามเกณฑการประเมินตัวชี ้ว ัด 2.6 ของระดับที ่ 1 - 5 (รอบ 5 เดือนหลัง)                    
มีนาคม – กรกฎาคม 2565 ครบถวนทุกรายการ (ตามเอกสารแนบตัวชี้วัด 2.6 พรอมท้ังอัพโหลดขอมูลบนเว็บไซต
กองแผนงานเรียบรอยแลว สามารถดูขอมูลไดท่ีเว็บไซตกองแผนงาน  

 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) 
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-6 (หนารายการหลักฐานตัวชี้วัด 2.6) 
https://planning.anamai.moph.go.th/th/transparency (หน าค ุณธรรมและความโปร  งใสในการดำเน ินงาน  
กองแผนงาน) 
 

ระดับ หลักฐาน Link 
4 Output ผลผลิต มีผลผลิตตาม
แผนการดำเนินงานและมาตรการ 
ท่ีกำหนด 
 

4.1 กิจกรรมสงเสริมดานการตอตาน 
การทุจริตและคุณธรรมความโปรงใส 
-  ส ื ่ อสาร/แจ  ง เว ี ยนแผนการใช  จ  าย     
งบประมาณและผลการใชจายงบประมาณ 
กองแผนงาน จำนวน 2 ครั้ง 
- ส ื ่อสารข อม ูลด านความโปร งใสการ
ดำเนินงานจัดซ้ือจัดจาง (รายเดือน) 
- สื่อสารชองทางการรองเรียน        
(ปรับบริบทตามสถานการณโควิด-19 ) 

(เดือนพฤษภาคม) 
https://shorturl.asia/FHq4l 
(เดือนมิถุนายน) 
https://shorturl.asia/fdeVT 
(เดือนกรกฎาคม เรื่องรองเรียน) 
https://shorturl.asia/Li5Nh 
(เดือนกรกฎาคม การเงินพัสดุ) 
https://shorturl.asia/Eu0wd 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-6
https://planning.anamai.moph.go.th/th/transparency
https://shorturl.asia/FHq4l
https://shorturl.asia/fdeVT
https://shorturl.asia/Li5Nh
https://shorturl.asia/Eu0wd


- ๘ - 
 

4.2 สื่อสารขอมูลดานการรับรูดานคุณธรรม
ความโปรงใสของผูมีสวนได 
สวนเสีย (IIT) 
(ปรับบริบทตามสถานการณโควิด - 19 ) 

4.3 สื ่อสารขอมูลดานการร ับรู
ดานคุณธรรมความโปรงใสของผู
มีสวนไดสวนเสีย (IIT)  
https://shorturl.asia/gHl5o 

4.3 หนวยงานเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตของ
หนวยงานตามหลักเกณฑ OIT ท่ีกำหนด  
เอกสารแนบ 1 

https://planning.anamai.mo
ph.go.th/th/transparency 
เอกสารแนบ 1 
สรุปผลแบบวัดการเปดเผยขอมูล
ส า ธ า ร ณ ะ บ น เ ว ็ บ ไ ซ ต  ก อ ง
แผนงาน 2565 
https://shorturl.asia/oPTIi 

4.4 รายงานผลการดำเนินงาน  
ตามแผนการขับเคล ื ่อนการดำเน ินงาน 
ตัวชี้วัด 2.6 (รอบ 5 เดือนหลัง) 
เอกสารแนบ 3 

4.7 เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนฯ รอบ 5 เดือนหลัง 
https://shorturl.asia/cQ9v8 
 

 
ระดับ หลักฐาน Link 

5 Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด                           
1.ประเม ินการเป ดเผยข อ มูล
ส า ธ า ร ณ ะ บ น เ ว ็ บ ไ ซ ต  ข อ ง
หนวยงานตามหลักเกณฑ OIT 
(คาน้ำหนักรอยละ 70)    
2.ประเม ินระด ับการร ับร ู การ
ดำเนินงานคุณธรรมความโปรงใส
ของผู ม ีส วนไดส วนเสียภายใน 
(IIT) ของหนวยงาน  
(คาน้ำหนักรอยละ 30) 

5.1 ประเมินการเปดเผยขอมูลสาธารณะบน
เว็บไซตของหนวยงานตามหลักเกณฑ OIT 
(คาน้ำหนักรอยละ 70) 

5.1.1 แบบวัดการเปดเผยขอมูล
สาธารณะบนเว็บไซตกองแผนงาน 
( Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : 
OIT) กองแผนงาน 
https://shorturl.asia/L0nYF 
5.1.2 สรุปผลแบบวัดการเปดเผย
ขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตกอง
แผนงาน 2565 
https://shorturl.asia/oPTIi 

5.2 ประเมินระดับการรับรูการดำเนินงาน
คุณธรรมความโปรงใสของผู มีสวนไดสวน
เสียภายใน (IIT) ของหนวยงาน  
(คาน้ำหนักรอยละ 30) 

5.3 ประเมินระดับการรับรู การ
ดำเนินงานคุณธรรมความโปรงใส
ของผู ม ีส วนไดส วนเสียภายใน 
(IIT) ของหนวยงาน (คาน้ำหนัก
รอยละ 30) รอบ 5 เดือนหลัง 
https://shorturl.asia/1uzAt 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://shorturl.asia/gHl5o
https://planning.anamai.moph.go.th/th/transparency
https://planning.anamai.moph.go.th/th/transparency
https://shorturl.asia/oPTIi
https://shorturl.asia/cQ9v8
https://shorturl.asia/L0nYF
https://shorturl.asia/oPTIi
https://shorturl.asia/1uzAt


- ๙ - 
 
  กลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ ไดรายงานตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้
  ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน มีชีวิตชีวา และ
เสริมสรางคุณภาพชีวิต 
  1.ประชุมคณะทำงานพัฒนาสถานท่ีทำงานนาอยูนาทำงานฯ 1 ครั้งhttps://shorturl.asia/m7IxH  
  2.จัดกิจกรรม 5 ส. “สรางท่ีทำงานนาอยู นาทำงาน” 1 ครั้ง https://shorturl.asia/RiBEW  
  3.จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 1 ครั้ง https://shorturl.asia/RiBEW  
  4.หลักฐานแสดงผลผานเกณฑการประเมินตามนโยบาย Healthy Workplace Happy for life 
ระดับดีมากของหนวยงาน https://shorturl.asia/d3kBJ  
  5.หลักฐานแสดงบุคลากรในหนวยงานเขารับการตรวจสุขภาพประจำปตามสิทธิของประเภท
บุคลากร https://shorturl.asia/Y83s0  
  6.หลักฐานเอกสารวิเคราะหการประเมินประสิทธิผลการดำเนินกิจกรรม Healthy Workplace 
Happy for life ระดับดีเยี่ยม https://shorturl.asia/lsgVn  
  7.หลักฐานแสดงผลลัพธ รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของบุคลากรท่ีมี BMI ปกติ ของหนวยงานตรงเปาหมาย 
https://shorturl.asia/AlyjE  
  8.การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ในการประชุมกองแผนงาน  
 

หมายเหตุ : Link URL คำรับรองการปฏิบัตริาชการกองแผนงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2565  
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-2 
 
  กลุมพัฒนาระบบขอมูล ไดรายงานตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้
 

  ตัวชี้วัดท่ี 1.29 รอยละของความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center) 
(รอยละ 100) 

 - ดำเนินการตาม “แผนการดำเนินงานพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DoH Data Center) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 5 เดือนหลัง (เมษายน – กรกฎาคม 2565)” ครบทั้ง 8 กิจกรรม โดยมี
ผลผลิตชุดขอมูลดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีเปนปจจุบัน จำนวน 4 ชุดขอมูล ไดแก  

1) ชุดขอมูล รอยละความรอบรูสุขภาพของประชากรไทย ป 2562 (Cluster สงเสริมความรอบรูดานสุขภาพ) 
2) ชุดขอมูล หนวยบริการรอบรูดานสุขภาพ (Cluster สงเสริมความรอบรูดานสุขภาพ) 
3) ชุดขอมูล โรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ (Cluster วัยเรียนวัยรุน) 
4) ชุดขอมูล สถานประกอบการรอบรูดานสุขภาพ (Cluster อนามัยสิ่งแวดลอม) 
5) ชุดขอมูล วัดรอบรูดานรอบรูสุขภาพ (Cluster ผูสูงอายุ) 

พรอมทั้งนำชุดขอมูลทั้ง 5 เรื่องดังกลาว เขาสูระบบฐานขอมูลกลาง (DoH Data Center) ของกรมอนามัย Link 
URL : dohdatacenter.anamai.moph.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๑๐ - 
 
  ตัวชี้วัดที่ 1.30 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนา
ศักยภาพนักวิทยาการ (Data Scientist) (รอยละ 80) https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-1-30  

- รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2565) กลุมพัฒนาระบบขอมูล มีการดำเนินงานระดับ 
4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด และระดับ 5 Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด เสร็จสิ้นตามแผนการดําเนินงาน 2565  
โดยมีผลลัพธ 
4.3 ติดตาม และประเมินผล ผูเขารับการอบรมการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกดวย Data Studio และการเชื่อมโยง
ขอมูลดวย RESTful API บนฐานขอมูลสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของกรมอนามัย 
https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2565/1_30/R2/PA1.30_R2_4.3%2
0Follow%20up%20TrainRESTfulAPI.PDF 
5.2 ผลลัพธแสดงถึงการนำผลการพัฒนาศักยภาพจากโปรแกรมวิเคราะหขอมูลเชิงลึกไปประยุกตใชในหนวยงาน 
(สตรีและเด็กปฐมวัย/อนามัยสิ่งแวดลอม/Anamai Poll) 
https://api.anamai.moph.go.th/?cate=1 
 

  ตัวชี้วัดท่ี 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog)ในระบบฐานขอมูลกลางเพ่ือนำไปสู
การเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 

 - ไดดำเนินการจัดทำรายงานผลการนำชุดขอมูลในระบบบัญชีขอมูลภาครัฐของกรมอนามัยใน
หมวดสาธารณะไปใชประโยชน เพื่อการวิเคราะหขอมูลหรือจัดทำสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานตามภารกิจของ
หนวยงานเรียบรอยแลว ตามแผนการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง (รายละเอียดตามLink  
https://bit.ly/3zoqxOc ) 
 

  กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม ไดรายงานตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้
  ตัวชี้วัดที่ 2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

 ระดับท่ี 1 
- เอกสารแสดงขอมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงานรอบ 6 เดือนแรกใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
- เอกสารสรุปผลการวิเคราะหชองวาง (GAP) ที่อาจทำใหการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำป

ของหนวยงานไมบรรลุเปาหมาย  
- มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปหนวยงาน ในระบบ DOC 4.0 ตามกรอบวงเงินงบประมาณท่ี

หนวยงานไดรับการจัดสรร  
ระดับท่ี 2 
- มีการบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติการหนวยงาน โดยจัดทำแผนความเสี่ยงของ

โครงการท่ีมีวงเงินงบประมาณ 500,000 บาทข้ึนไป ครบทุกโครงการ   
- มีเอกสารแสดงมาตรการ เพ่ือการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

โดยใชกลยุทธ PIRAB พรอมเหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการ 
 
 
 
 
 
 
  

https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-1-30
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2565/1_30/R2/PA1.30_R2_4.3%20Follow%20up%20TrainRESTfulAPI.PDF
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2565/1_30/R2/PA1.30_R2_4.3%20Follow%20up%20TrainRESTfulAPI.PDF
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2565/1_30/R2/PA1.30_R2_4.3%20Follow%20up%20TrainRESTfulAPI.PDF
https://api.anamai.moph.go.th/?cate=1
https://bit.ly/3zoqxOc


- ๑๑ - 
 

ระดับท่ี 3 
- มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน และปรับแผนปฏิบัติ

การในระบบ DOC ใหเปนปจจุบัน  
- เอกสารการอนุมัติปรับแผนปฏิบัติการของหนวยงานท่ีมีการอัพเดตในระบบ DOC 4.0  
- มีรายงานความกาวหนาการดำเนินงานตามแผนปฏิบัต ิการหนวยงานในการประชุม

ประจำเดือนของกองแผนงาน เดือนพฤษภาคม จำนวน 1 ครั้ง 
  
ระดับท่ี 4 และระดับท่ี 5 รายงานผลในเดือน ก.ค. 65 

จากผลการดำเนินงานขางตน เม่ือพิจารณาตามเกณฑการใหคะแนนคำรับรองฯ สรุปไดดังนี้ 
ระดับ หลักฐาน ความครบถวน คะแนนท่ีได/เต็ม 

1 - ขอมูลผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนหลัง 64 
- ผลการวิเคราะห GAP 
- จัดทำแผนปฏิบัติการหนวยงานใน DOC  

/ 
/ 
/ 

0.3 / 0.3 
0.4 / 0.4 
0.3 / 0.3 

2 - แผนบริหารความเสี่ยง วงเงิน 500,000 บาท 

- PIRAB 
/ 
/ 

0.5 / 0.5 
0.5 / 0.5 

3 - มีแผนกำกับติดตาม 

- เอกสารการอนุมัติปรับแผนฯ 
- รายงานความกาวหนาการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ  

/ 
/ 
/ 
 

0.3 / 0.3 
0.3 / 0.3 
0.4 / 0.4 

4 - ผลการเบิกจายประชุม อบรม สัมมนา ใน
ไตรมาสท่ี 3 ไมนอยกวารอยละ 90  

- รายงานผลผลิตครบทุกกิจกรรม 

/ 
 
/ 

0.5/0.5 
 

0.5/0.5 
5 - รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ท่ีบรรลุเปาหมาย 
/ 
 

1/1 

รวมคะแนนประเมินตนเอง 5 / 5 
 
เอกสารตัวชี้วัดท่ี 2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 5 เดือนหลัง 

ระดับ หลักฐาน Link 
1.Assessment 
มีบทวิเคราะหสถานการณของ
ตัวชี้วัด 
ม ีข อม ูล  สารสนเทศ และ
ความรูท่ีนำมาใช 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ
ห น  ว ย ง า น ร อ บ  6  เ ด ื อ น แ ร ก  ใ น
ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

https://bit.ly/3uhBjVb 
 

สรุปผลการวิเคราะหชองวาง(GAP) ที่อาจ
ทำให การข ับเคล ื ่อนแผนปฏ ิบ ัต ิการ
ประจำปของหนวยงานไมบรรลุเปาหมาย 

https://bit.ly/3jhrCjj 

2.Advocacy/ Intervention 
มีการกำหนดมาตรการและ
ประ เด ็ นคว ามร ู  ท ี ่ ใ ห  แก
ผูรับบริการ (C)/ผูมีสวนไดสวน

เอกสารบริหารความเสี ่ยงโครงการตาม            
แผนปฏิบัติการหนวยงาน โดยจัดทำแผน
ความเส ี ่ ย งของโครงการท ี ่ ม ี ว ง เ งิน
งบประมาณ 500,000 บาทข้ึนไป ครบทุก
โครงการ   

https://bit.ly/3uTwmRm 
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ระดับ หลักฐาน Link 
เสีย (SH) เพื ่อการขับเคลื ่อน
การดำเนินงานตัวชี้วัด 

มาตรการการขับเคลื ่อนการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการของหนวยงานโดยใช
กลยุทธ PIRAB 

https://bit.ly/3uhBjVb 

3.Management and 
Governance 
- มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตัวชี้วัด  
- การติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

3.1 อน ุม ัต ิปร ับแผนปฏ ิบ ัต ิการของ
หนวยงาน รอบ 5 เดือนหลัง 

https://bit.ly/3xc8fjW 

3.2 อน ุม ัต ิปร ับแผนปฏ ิบ ัต ิการของ
หนวยงาน รอบ 5 เดือนหลัง เดือนมีนาคม 

https://shorturl.asia/5Numl 

3.3 อน ุม ัต ิปร ับแผนปฏ ิบ ัต ิการของ
หน วยงาน รอบ 5 เด ือนหล ัง เด ือน
พฤษภาคม 

https://shorturl.asia/FA6B2 

3.3 อน ุม ัต ิปร ับแผนปฏ ิบ ัต ิการของ
หน วยงาน รอบ 5 เด ือนหล ัง เด ือน
กรกฎาคม 

https://shorturl.asia/m2vNE  
 

4.ผลการดำเนินงานตามแผน
และ ผลการประช ุม อบรม 
สัมมนา 
 

4.1 มีผลการดำเนินงาน (ผลการเบิกจาย 
งบประมาณ) แผนการประช ุม อบรม 
สัมมนา ของหนวยงาน ในไตรมาส 3 ไม
นอยกวา รอย ละ 90 

https://shorturl.asia/e5kFJ 

4.2 มีรายงานผลผลิตครบทุกกิจกรรมตาม 
แผนปฏิบัติการในรบบ DOC4.0 

https://shorturl.asia/QtR2w 

 5.  ม ีรายงานผลการดำเน ินงานตาม
เปาหมายกิจกรรมจากระบบ DOC4.0  

https://shorturl.asia/d5ptG 

 รายงานความกาวหนาการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการหนวยงานในที่ประชุมของ
หนวยงานในการประชุมประจำเดือนของ
หนวยงานทุกเดือน 

https://shorturl.asia/VX03n 
 

 
หมายเหตุ : หลักฐานตัวชี้วัด 2.5 หนาเว็บไซตกองแผนงาน  

https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://shorturl.asia/m2vNE
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-5
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  กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรายงานตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้
  ตัวชี้วัดท่ี 2.4 ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 
  - ดำเนินการกิจกรรมครบตามที่กำหนดไวในแผนการขับเคลื่อนสรุปรายงานผลการดำเนินงาน
ตามท่ีกำหนด 

- ดำเนินการจัดทำรายงานการผลการดำเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธตามที่กำหนด  (ผลผลิต
และผลลัพธ ตาม ระดับคะแนน 4 และ 5) 
  ตัวชี้วัดที่ 1.32 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสรางความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศกรมอนามัย 
  - ดำเนินการกิจกรรมครบตามที่กำหนดไวในแผนการขับเคลื่อนสรุปรายงานผลการดำเนินงาน
ตามท่ีกำหนด 

- ดำเนินการจัดทำรายงานการผลการดำเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธตามที่กำหนด  (ผลผลิต
และผลลัพธ ตามระดับคะแนน 4 และ 5) 
 
  ตัวชี้วัดท่ี 1.33 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีใหม สรางไทย สรางชาติ 
  - ดำเนินการกิจกรรมครบตามที่กำหนดไวในแผนการขับเคลื่อนสรุปรายงานผลการดำเนินงาน
ตามท่ีกำหนด 

- ดำเนินการจัดทำรายงานการผลการดำเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธตามที่กำหนด  (ผลผลิต
และผลลัพธ ตามระดับคะแนน 4 และ 5) 
 

หมายเหตุ : Link URL คำรบัรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2565  

https://planning.anamai.moph.go.th/th/planning-pa65 

3.5 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญของแตละกลุมงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 
กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร ไดนำเสนอผลการดำเนินงานท่ีสำคัญของกลุมงาน ดังนี้ 
1. การจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 
        1.1 ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 
2565  ณ หองประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ช ั ้น 1 กรมออนามัย และผานระบบประชุมออนไลน 
กลุมเปาหมาย คือ เลขาและคณะกรรมการคลัสเตอร หัวหนากลุม บรย.และนักวิชาการที่เกี่ยวของ ทั้งสวนกลาง
และสวนภูมิภาค ไดชี้แจงและแจงกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย และแผนงานภายใตแผนปฏิบัติการ
กรมอนามัย จำนวน 10 แผนงาน และสรุป timeline ดังนี้  
          - วันท่ี 5 กรกฎาคม 2565 : ชี้แจงกรอบการจัดทำแผนฯ  
          - วันท่ี 18-20 กรกฎาคม 2565 : ประชุมประสานแผนระหวางสวนกลางและศูนยอนามัย  
          - วันท่ี 5 สิงหาคม 2565 คลัสเตอรสงแผนปฏิบัติการฯ และ KPI Template ใหกองแผนงาน  
          - วันท่ี 10 สิงหาคม 2565 กองแผนงานจัดทำรูปเลมเสนออธิบดีกรมอนามัยพิจารณาอนุมัติ 
          - วันที่ 11 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565 กองแผนงานสรุปโครงการสำคัญ กิจกรรมสำคัญกรม /หนวยงาน
จัดทำแผนฯในระบบ DOC / กองแผนงานตรวจสอบแจงปรับแกไข / กองแผนงานเสนอแผนใหอธิบดีกรมอนามัย
พิจารณาอนุมัติ / แจงอนุมัติแผนฯ ใหหนวยงานไปดำเนินการตามแผนตอไป 
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          1.2 ประชุมประสานแผนและถายทอดคาเปาหมายระหวางหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค เม่ือวันท่ี 
18 – 20 กรกฎาคม 2565 ผานระบบประชุมออนไลน ใหคลัสเตอรไดพูดคุยและตกลงกับหนวยงานสวนภูมิภาค 
แลกเปลี่ยนเรียนรูปญหาอุปสรรค นวัตกรรมพื้นที่ ประสานแผนการดำเนินงาน (โครงการสำคัญ/กิจกรรมสำคัญ/
เครื่องมือ/กลไกการทำงาน) คาเปาหมายสำคัญ/การติดตาม และการประเมินผล 

2. การอภปิรายท่ัวไปเพ่ือลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล 
          สรุปผลการอภิปรายเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล ระหวางวันที่ 19 - 22 กรกฎาคม 2565                
ลงมติคะแนนเสียงไววางใจ ทั้งหมด 11 คน ทางกลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรไดรับมอบหมายในการ
Standby ประสานขอมูล เมื่อมีประเด็นพาดพิงกรมอนามัย และประเด็นที่เกี ่ยวของกับกระทรวงสาธารณสุข  
โดยประเด็นพาดพิงที่เกี่ยวของกับกรมอนามัย มี 2 ประเด็น ดังนี้ 1) ประเด็นกัญชา ประกาศเรื่อง เหตุรำคาญ
ออกมาไมสามารถใชไดจริง และนำกัญชาไปประกอบอาหาร 2) ประเด็นนำหมูที่พบการปนเปอนเชื้อ African 
swine fever : AFS มาขาย 
3. สรุปประเด็นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมคิด รวมสรางเสริมสุขภาพประชาชนระดับพื้นที่ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2566  
3.1 วันท่ี 25 กรกฎาคม 2565 
      - การบรรยายพิเศษ วิกฤตหรือโอกาส การสงเสริมสุขภาพไทยในศตวรรษท่ี 21 โดย อธิบดีกรมอนามัย 
      - การบรรยายแนวทางการสงเสริมสุขภาพทุกกลุมวัยในระดับพ้ืนท่ีประจำป 2566 โดย รองอธิบดีกรมอนามัย 
        (นพ.สราวุฒิ บุญสุข และนพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา) 
      - การบรรยาย “บทบาทของสาธารณสุขในยุคกระจายอำนาจ” โดย รศ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษประชา 
   3.2 วันท่ี 26 กรกฎาคม 2565  
      - การแลกเปลี่ยนเรียนรูการดำเนินงานดานสงเสริมสุขภาพ 
4 .ประชาสัมพันธ 
     - แผนยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ป พ.ศ.2566 – 2570                        
     - แนวทางการดำเนินงานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมสำหรับพื้นที่ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566  
ไดดำเนินการจัดทำเรียบรอยแลวและจะนำข้ึนเว็บไซตกองแผนงานเผื่อเผยแพรตอไป 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
 

กลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ  นำเสนอผลการดำเนินงานท่ีสำคัญของกลุมงาน  ดังนี ้ 
ประเด็นท่ี 1 :  งบประมาณป 2565 งบเงินกูวงเงิน 17.1801 ลานบาท เปนคาตอบแทนการเสี่ยงภัย            

และฉีดวัคซีนคางจาย ป 2565 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2565) 9 หนวยงาน อยูระหวางทบทวนโครงการสงให
สภาพัฒนฯ  1 สิงหาคม 2565 คาดวาจะเสนอเขา ครม. 9 สิงหาคม 2565 

ประเด็นที่ 2 : งบประมาณป 2566 ขั้นผานสภา วาระ 1 วงเงิน 1,778.4989 ลานบาท ประกอบดวย          
งบบุคลากร 1,130.1278 ลานบาท งบลงทุน 236.2676 ลานบาท งบเงินอุดหนุน 0.7360 ลานบาท 
งบรายจายอ่ืน 2.4407 ลานบาท และงบดำเนินงาน 408.9268 ลานบาท 
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(ราง) กรอบจัดสรรงบดำเนินงาน ประกอบดวย 
1. งบกลางเพ่ือบริหารงานนโยบายสำคัญ (อธิบดีและรองอธิบดี) 
2. กิจกรรมท่ีดำเนินการประจำปกรม 
3. จัดสรรใหหนวยงาน 
   3.1 คาใชจายข้ันต่ำ/ตามสิทธิ์ (แผนบุคลากร) 
   3.2 คาใชจายดำเนินงานยุทธศาสตรหลัก (Cluster 1 – 6) โดยมีสัดสวน : สวนกลาง 40 สวนภูมิภาค 

60 (อยูระหวาง Cluster จัดสรร และสงให กองแผนงานภายในวันท่ี 5 สิงหาคม 2565)  
   3.3 คาใชจายดำเนินงานยุทธศาสตรสำคัญรวม (ระบบสนับสนุน) 
   3.4 คาใชจายพ้ืนฐานของหนวยงาน 
(ราง) กรอบจัดสรรกองแผนงาน ดังนี้ 

 1. งบดำเนินงาน  28.2560 ลานบาท 
    1.1 คาใชจายดำเนินการประจำป 24.43.21 ลานบาท ประกอบดวย 
  - คาบำรุงรักษาระบบ ICT  16.9321 ลานบาท 
  - คาเชาเชื่อมโยงเครือขาย (คาสาธารณูปโภค)  4.0000 ลานบาท 
  - ติดตามงานรอบ 6, 12 เดือน  3.5000 ลานบาท 
    1.2 คาใชจายขับเคลื่อนและคาใชจายพ้ืนฐาน (ไมรวมตามสิทธิ์)  3.8239 ลานบาท 
 2. งบลงทุน 75.3792 ลานบาท ประกอบดวย 
  - ครุภัณฑคอมพิวเตอร 7 รายการ   2.0792  ลานบาท 
  - โครงการสุขภาพดีวิถีไทยใหม สรางไทย สรางชาติ ระยะท่ี 2  73.3000  ลานบาท 

ประเด็นท่ี 3 : การขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.2 (HWP) คะแนนประเมินตนเอง 4.9 คะแนน ประกอบดวย 
1. เกณฑการประเมินระดับ 4 (Output) คะแนนเต็ม  1 คะแนน  (ผลงาน 1 คะแนน) 
   - ผานเกณฑการประเมิน HWP ระดับดีมาก 9 ขอ จำนวน 0.5 คะแนน  (ผลงาน ผาน 9 ขอ) 
   - บุคลากรเขารบัการตรวจสุขภาพประจำป 96-100 % = 0.5 คะแนน   (ผลงาน 100%) 
2. เกณฑการประเมินระดับ 5 : (Outcome) คะแนนเต็ม 1 คะแนน (ผลงาน 0.8 คะแนน) 
   - รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของบุคลากรท่ีมี BMI ปกติ > 2 % = 0.5 คะแนน (ผลงาน รอยละ 5) 
   - ผานเกณฑประเมิน HWP ระดับดีเยี่ยม = 0.5 คะแนน (ผลงาน 0.4 คะแนน) 
ทั้งนี้ อยูระหวางดำเนินการอุทธรณคะแนนในเกณฑประเมินระดับ 5 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565         

ซ่ึงคณะกรรมการจะพิจารณาและแจงผลคะแนนใหหนวยงานทราบภายในวันท่ี 9 สิงหาคม 2565 ตอไป 
มติท่ีประชุม 1.ท่ีประชุมรับทราบ 

2.ประธานท่ีประชุมแจงใหกลุมงานท่ีเก่ียวของในสวนของงบลงทุนเรงดำเนินการเตรียมความพรอม
ในข้ันตอนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือใหดำเนินการจัดซ้ือจัดจางไดภายในชวงตนปงบประมาณ พ.ศ.2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๑๖ - 
 
กลุมพัฒนาระบบขอมูล นำเสนอผลการดำเนินงานท่ีสำคัญของกลุมงาน ดังนี ้
ระบบเฝาระวังดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย 
1.จัดทำ E-Book รายงานประจำปการเฝาระวังฯ กรมอนามัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  
2.จัดทำ E-Book คูมือรายละเอียดรายการขอมูลเฝาระวังฯ กรมอนามัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
3.จัดทำ Fact – Sheet สารการเฝาระวังฯกรมอนามัย ฉบับท่ี 2564 
โดยท้ัง 3 รายการไดเผยแพรขอมูลในชองทางเว็บไซตกองแผนงาน Group Line ระบบเฝาระวังฯ กรมอนามัยและ
เว็บไซต AnamaiMedia กรมอนามัย 
4.เตรียมขอมูลและจัดทำ Power Point นำเสนอ “องคกรคุณธรรมตนแบบ กองแผนงาน” เพื่อการนิเทศเยี่ยม
เสริมพลังการดำเนินงานคุณธรรม ความโปรงใสหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ณ ศูนยอนามัยท่ี 5 ราชบุร ี
5.เตรียมขอมูลและจัดทำ PowerPoint เตรียมดำเนินการรองรับการตรวจประเมิน (Site visit) รางวัล PMQA 
หมวด 6 ดานกระบวนการและนวัตกรรมของกรมอนามัย 
6.ผลการดำเน ินการตาม PA ของกลุ มพัฒนาระบบขอมูล ประจำปงบประมาณ 2565 รอบ 5 เด ือนหลัง            
ตัวชี้วัดท่ี 1.29 รอยละของความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center)  
ดำเนินการตามแผนงานรอบ 5 เดือนหลังตามเกณฑของตัวชี้วัดท่ีกำหนดไว 5 คะแนน 
ตัวชี้วัดท่ี 1.30 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการ
ขอมูล (Data Scientist)  
ตัวชี้วัดท่ี 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพ่ือนำไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 
ดำเนินการตามแผนงานรอบ 5 เดือนหลังตามเกณฑของตัวชี้วัดท่ีกำหนดไว 5 คะแนน 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 

กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม  นำเสนอผลการดำเนินงานท่ีสำคัญของกลุมงาน  
1.การรายงานความกาวหนาการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัย 
รอบ 12 เดือน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
1.1 ความกาวหนาการเตรียมการ 
ประชุม BAR คณะทำงานฯองแผนงานและ ประชมุ BAR คณะทำงาน(ชุดใหญ) เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2565  
1.2 จัดทำคำสั่งคณะทำงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯท่ี 654/2565 สั่ง ณ วันท่ี 27 กรกฎาคม 2565  
1.3 ลงทะเบียนผูเขารวมประชุมฯ ปดระบบ ณ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. จำนวนผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 
275 คน 
1.4 จัดเตรียม Power Point นำเสนอ ดังนี้ 
- บรรยายพิเศษ “ทิศทางการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย ปงบประมาณ            
พ.ศ.2566 โดยนพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญ อธิบดีกรมอนามัย (กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร) 
- สรุปภาพรวมการดำเนินงานโครงการและตัวชี้วัดสำคัญของกรมอนามัย รอบ 12 เดือน ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 โดยนายแพทยมณเฑียร คณาสวัสดิ ์  รองอธิบดีกรมอนามัย (กลุ มพัฒนาระบบขอมูลร วมกับ 
กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม) 
- แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ระยะ 5 ป (พ.ศ.2566 – 2570) โดย
ผูแทนกองแผนงาน (กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร) 
 
 
 
 
 
 



- ๑๗ - 
 
2.บุคลากรกองแผนงานเขารวมประชุมฯ จำนวน 17 คน ดังนี้ 
1.ผูอำนวยการกองแผนงาน 
2.กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร จำนวน 3 คน 
3.กลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ 1 คน 
4.กลุมพัฒนาระบบขอมูล จำนวน 4 คน 
5.กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม จำนวน 6 คน 
6.กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 คน 
 

มติท่ีประชุม   - ท่ีประชุมรับทราบ 
 

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ  นำเสนอผลการดำเนินงานท่ีสำคัญของกลุมงาน  ดังนี ้
1.โครงการสุขภาพดีวิถีไทยใหม (งบประมาณ 43.9 ลานบาท)  
- นำระบบข้ึน App Store/Play Store (มีการปรับปรุงเวอรชั่นใหม) 
- อยูระหวางทดสอบโปรแกรมระบบบริหารงานของเจาหนาท่ี 
2. โครงการพัฒนาระบบ Thai Save Thai (งบ 2,850,000 บาท) อย ู ระหว างจ ัดประช ุมอบรมการใช งาน                 
ภายในวันท่ี 18 สิงหาคม 2565 (งวดท่ี 4) 
3.ระบบ Thai Stop COVID Plus มีการปรับแบบประเมินเปนตัวใหมแลวตามสถานการณปจจุบัน 
4. พรบ.ขอมูลสวนบุคคลป พ.ศ.2562 อยูระหวางรวบรวม ROPA ของหนวยงาน และคำสั่งแตงตั้ง DPO กรมอนามัย  
5. การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร กรมอนามัย ประจำปงบประมาณ 2567 อยู ระหวางรวบรวมขอมูลเขา
คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร ประจำกรมอนามัย  
 

มติท่ีประชุม      1.ท่ีประชุมรับทราบ 
  2.ประธานการประชุม มอบกลุ มเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการจัดทำสรุปความกาวหนา
โครงการสุขภาพดีว ิถ ีไทยใหมและระบบ Thai Stop COVID Plus ใหกลุ มประเม ินผลและนิเทศติดตาม                              
เพื่อใชสำหรับการรายงานผลการดำเนินงานในสวนของระบบ eMENSCR และระบบรายงานตามแผนบูรณาการ
ตามงบประมาณท่ีไดรับ 
          
วาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ  

4.1 กองแผนงานเสร ิมสร างค ุณธรรม ส ู องค กรคุณภาพ นางสาวธ ีราภรณ ศร ีน ิ เวศน                     
ผู แทนคณะทำงานจัดทำและขับเคลื ่อนแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม          
กองแผนงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไดนำเสนอการดำเนินงานของหนวยงานคุณธรรมตามท่ีกรมอนามัย
ได  ให หน วยงานส งผลงานเข าประกวดหน วยงานค ุณธรรม กองแผนงานได ส  งผลงานร วมประกวด                                       
“กองแผนงานเสริมสรางคุณธรรม สู องคกรคุณภาพ” โดยมีการขับเคลื ่อนการดำเนินงานของคณะทำงาน                     
มีการขับเคลื ่อนการดำเนินงานบันได 9 ขั ้น สู องคกรคุณภาพคู คุณธรรมของกองแผนงาน ประกอบดวย                        
1) การนำองคกร  2) กำหนดคุณธรรมเปาหมาย 3) จัดทำแผนคุณธรรม 4) ขับเคลื่อนแผนงาน 5) กำกับติดตาม  
6) ยกยองคนทำดี 7) เปดเผยขอมูล 8) คุณธรรมเปาหมายเพิ่มเติม 9) ถอดองคความรู ตลอดจนมีการจัดกิจกรรม 
Big Cleanning Day, อาสาทำความดีเก็บ กวาด เกลี้ยง ,การแตงกายดวยชุดผาไทยทุกวันศุกร, หิ้วปนโตโชวถุงผา,
การใหรางวัลบุคลากรท่ีมีน้ำใจตอเพ่ือนรวมงาน,กิจกรรมรดน้ำดำหัวผูใหญ 

 
 
 
 
  



- ๑๘ - 
 

การดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลังประจำปงบประมาณ 2565 ไดดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนฯ 
โดยรักษามาตรฐานของการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนหลังในตัวชี้วัดที่ 2.2                       
ระดับความสำเร ็จของการพัฒนาสถานที ่ทำงานนาอยู  น าทำงาน มีช ีว ิตช ีวา และเสริมสรางค ุณภาพชีวิต                             
และตัวชี ้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ใหไดคะแนนเต็ม                     
ในปงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดกิจกรรมคุณธรรมเปาหมายใหครบทั้ง 5 ประการ (ดานพอเพียง และดานสุจริต 
สำหรับดานวัฒนธรรมองคกรจะพัฒนาใหมีความเขมขนขึ้นโดยนำเงินรางวัลที่ไดรับมาตอยอดกิจกรรมคุณธรรม           
ในองคกร โดยเปนแรงจูงใจใหบุคลากรทำความดีและมีความเปน Unity  
   เมื ่อวันที ่ 19 กรกฎาคม 2565 กองแผนงานไดร ับรางวัลการประกวดหนวยงานคุณธรรม 
กรมอนามัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 “กองแผนงานเสริมสรางคุณธรรม                        
สูองคกรคุณภาพ”  ไดรับโลรางวัลพรอมเงินรางวัล จำนวน  8,000 บาท ทางคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมกองแผนงาน มีการวางแผนนำเงินรางวัล                   
มาตอยอดกิจกรรมคุณธรรมในองคกร จำนวน 2 กิจกรรม  ไดแก (1) คนดีไมถูกท้ิง (2) เสื้อใสใจเดียวกัน 
   ในวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2565 กองแผนงานไดมีการรวมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ดำเนินงานหนวยงานคุณธรรม ณ ศูนยอนามัยท่ี 5 ราชบุร ีโดยมีนายนุกูลกิจ พุกาธร รองผูอำนวยการกองแผนงาน                    
เปนผูนำเสนอ 
  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
 

4.2 การเปนองคกรแหงการเรียนรู เรื่อง ระบบ Thai Stop Covid  Plus  
นายศรัณยู จำปาไชยศรี กลุ มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน ไดนำเสนอระบบ Thai Stop Covid Plus        
ซึ่งเปนนวัตกรรมที่สำคัญและขับเคลื่อนภารกิจของกรมอนามัย เปนการยกระดับคุณภาพการดำเนินงานดวยการ
จัดการความรู โดยกองแผนงานไดเขารวมนำเสนอผลงานในเวที LIKE Talk Award มีการพัฒนาปรับปรุงใหเกิดสิ่ง
ใหมๆ เพื ่อเพิ ่มประสิทธิผลในการดำเนินพันธกิจและการบรรลุเปาหมายของกรมอนามัย โดยผู บริหารและ
หนวยงานภาคีเครือขายใหการสนับสนุนการดำเนินการ และผลัดดันใหระบบ Thai Stop Covid Plus เขามาชวย
ในการบริหารจัดการขอมูล ความรู และสารสนเทศตาง ๆ สรางมาตรการปองกันการแพรระบาดของ Covid-19 
ขับเคลื่อนองคความรูสูเจาหนาที่ ประชาชน และสถานประกอบการ และสวนบริหารจัดการแบบประเมินสำหรับ
แตละหนวยงานดำเนินการจัดทำมาตรการปองกันการแพรระบาดของ Covid-19 เพ่ือกำกับติดตามการดำเนินการ
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของ Covid-19 นอกจากนี้มีการพัฒนาการตรวจสอบบุคคลเพื่อเขากิจการ
หรือกิจกรรมในสถานการ Covid – 19  (Verify Of Entry : VOE) ในการคัดกรองประชาชน/พนักงาน กอนเขา
สถานประกอบการ/สถานที่สาธารณะ มีการคัดกรองแบงออกเปน 3 ระดับ ตามาตรการของแตละพื้นที่ ไดแก
กลุมความเสี่ยงระดับปานกลาง กลุมความเสี่ยงระดับสูง และกลุมความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนยกระดับมาตรฐาน
สถานประกอบการ/สถานท่ีสาธารณะ ใหปลอดภัยและมีความเชื่อม่ันดานสุขอนามัย สรางความรอบรู ดานสุขภาพ
ประชาชน โดยมีกระบวนการจัดการความรู ประกอบดวย การแลกเปลี่ยน การรวบรวมและสราง การถายทอด
และแบงปน การจัดเก็บ และการเผยแพรความรู เพื่อใหสูเจาหนาที่ ประชาชน และสถานประกอบการใชและตอ
ยอดความรูในการทำงานประจำใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเปาหมายของแตละกลุม เพื่อใหสามารถ
เปดกิจการตอไปได โดยมีการใหความรู และประเมินผลเพื่อติดตามการดำเนินงานของผูประกอบการ/ผูดูแล
สถานท่ีสาธารณะ และประชาชนสามารถใชชีวิตในรูปแบบ New Normal ตอไป 
 

ปดประชุม เวลา 14.00 น. 
----------------------------------------------- 

 

     นางสาวสุจิตรา  บุญโต   ผูจดรายงานการประชุม 
     นางสาววิชุดา  สมัยนิยม  ผูตรวจรายงานการประชมุ 
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ท่ี ตัวชี้วัด คะแนน คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผูรับผิดชอบ ความกาวหนา หมายเหตุ 

1 2.1 ระดับความสำเร็จของ
การควบคุมภายใน และ
แผน BCP 

5 5 กลุมอำนวยการ 1. ประชุมกองแผนงาน 
จำนวน 5 ครั้ง 
2. ประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมภายในฯ จำนวน  
3 ครั้ง 
3. จัดทำบทวิเคราะห
(เพ่ิมเติม)กำหนดมาตรการ
และประเด็นความรู/จัดทำ
แผนขับเคลื่อนฯ 
4. รายงานผลการดำเนิน
กงานตามแผนขับเคลื่อนฯ 
จำนวน 5 ครั้ง 
5. รายงานผลการควบคุม
ภายใน รอบ 6 เดือน 
6. รายงานผลผูตรวจสอบ
ภายในประจำหนวยงาน 
ไตรมาสท่ี 2 จำนวน 1 ครั้ง 
และไตรมาสท่ี 3 จำนวน  
1 ครั้ง รวมเปน 2 ครั้ง 
7. การทดสอบแผนดำเนิน
ธุรกิจอยางตอเนื่องของกอง
แผนงาน จำนวน 1 ครั้ง 

 

2 2.2 ระดับความสำเร็จของ
การพัฒนาสถานท่ี
ทำงานนาอยู นาทำงาน 
มีชีวิตชีวา และ
เสริมสรางคุณภาพชีวิต 

5 5 กลุมบริหาร
ยุทธศาสตร
การงบประมาณ 

1. วิเคราะหสถานการณ 
รอบ 5 เดือนแรก / 
วิเคราะหสถานการณ
สุขภาพ / วิเคราะหขอมูล
คุณภาพชีวิตของบุคลากร / 
ประชุมคณะทำงาน 
2. วิเคราะหผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย / 
จัดทำทำเนียบผูรับบริการ 
(C)         ผูมีสวนไดสวน
เสีย (SH)   

 

รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

รายงาน ณ วนัท่ี 10 ส.ค.65 

   



- ๒๐ - 
 
 

3. จัดทำมาตรการและ
กลวิธีการดำเนินงาน  
4. จัดทำประเด็นความรูท่ี
ใหแกผูรับบริการ และผูมี
สวนไดสวนเสีย  
5. จัดทำแผนปฏิบัติการฯ 
(รอบ 5 เดือนหลัง)  
6. จัดทำมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (SOP) ของ
ตัวชี้วัด (รอบ 5 เดือนหลัง) 
7. บุคลากรเขารับการตรวจ
สุขภาพประจำปตามสิทธิ
ของประเภทบุคลากร 
8. บุคลากรเขารวม
กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
9. บุคลากรรวมกิจกรรม
ประเมินคา BMI เพ่ือเฝา
ระวังและสงเสริมสุขภาพ 
10. เสริมสรางความรูหญิง
วัยเจริญพันธุในการบริโภค
อาหารท่ีมีโฟลิกสูง และ
วิตามินเสริมธาตุเหล็ก 
11. ประชุมคณะทำงาน  
1 ครั้ง 
12. จัดกิจกรรม 5 ส. 
“สรางท่ีทำงานนาอยุ นา
ทำงานฯ และจัดกิจกรรม 
Big Cleaning Day (รอบ 5 
เดือนหลัง) 

3 2.3 รอยละของการเบิกจาย
งบประมาณ 

5 4.05 กลุมอำนวยการ ระดับท่ี  1 Assessment 
ดำเนินการเรียบรอยแลว 
ระดับท่ี  2 
Advocacy/Intervention  
ดำเนินการเรียบรอย 
ระดับท่ี 3 Management 
and Governance  
ดำเนินการเรียบรอย 

กองแผนงาน | Document 
(moph.go.th) 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-3?perPage=24&page=1
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-3?perPage=24&page=1
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-3?perPage=24&page=1
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ระดับท่ี 4 Out Put   
* เบิกจายรายจายประจำ
เบิกจายได รอยละ 77.24 
คาดวาจะไดคะแนน 1.09 
* รายจายลงทุน เบิกจายได
รอยละ 63.13 คาดวาจะได
คะแนน 1.13 
* รวมคะแนนท่ีคาดวาจะได 
2.22 
ระดับท่ี 5 Out Come  
ภาพรวมเบิกจายรอยละ
64.88  คาดวาจะได
คะแนน  0.53 คะแนน 

4 2.4 ระดับความสำเร็จของ
การเปนองคกรแหงการ
เรียนรู (LO) 

5 5 กลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ดำเนินการกิจกรรมครบ
ตามท่ีกำหนดไวใน
แผนการขับเคลื่อน 

- สรปุรายงานผลการ
ดำเนินงานตามท่ีกำหนด 

- สรปุผลผลิต และผลลพัธ
ตามท่ีกำหนด 

(ผลผลิตและผลลัพธ ตาม
ระดับคะแนน 4 และ 5) 

 

5 2.5 รอยละการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
ระดับหนวยงาน 
ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

5 5 กลุมประเมินผล
และนิเทศติดตาม 

- ดำเนินการตามแผน
ขับเคลื่อนและตาม KPI 
Template ในคะแนน
ระดับ 1-5 เรียบรอยแลว 

 

6 2.6 ระดับความสำเร็จของ
การดำเนินงาน
คุณธรรมและความ
โปรงใส (ITA) 

5 5 กลุมอำนวยการ ระดับท่ี 1 Assessment 
ทบทวน วิเคราะห
สถานการณของตัวชี้วัดมี
ขอมูล สารสนเทศ และ
ความรูท่ีนำมาใช  
(1 คะแนน) 
- รายงานการประชุม
วิเคราะห ทบทวน
สถานการณ ปญหาการ
ดำเนินงานคุณธรรมความ
โปรงใสของหนวยงาน 

- ดำเนินการ 
ระดับ ท่ี 1 – 5 
เรียบรอยแลว 
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โดยวิเคราะห gap ประเด็น
จากคะแนนการรับรูผูมีสวน
ได   สวนเสียภายใน (IIT)  
รอบ 5 เดือนแรก  
- รายงานผลการวิเคราะห 
gap  
ปญหาการดำเนินงาน
คุณธรรมความโปรงใสของ
หนวยงาน 
ระดับท่ี 2 Advocacy/ 
Intervention 
กำหนดมาตรการ กลไก 
ขับเคลื่อนดำเนินงาน
คุณธรรมและความโปรงใส
ของหนวยงาน รอบ 5 เดือน
หลัง (1 คะแนน) 
- กำหนดมาตรการ กลไก
การดำเนินงานรอบ 5  
เดือนหลัง  ท่ีสอดคลองตาม
กลยุทธ PIRAB พรอม
เหตุผลประกอบในการ
กำหนดมาตรการและ
เชื่อมโยงกับหลักเกณฑการ
เปดเผยขอมูลสาธารณะ 
OIT 
- สรุปประเด็นความรูแก 
C/SH เพ่ือขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน  
ระดับท่ี 3 Management 
and Governance  
(1 คะแนน)   
- มีแผน/ผลการขับเคลื่อน
การดำเนินงานตัวชี้วัด  
- การกำกับติดตามผลการ
ดำเนินงาน 
ระดับท่ี 4 Output 
ผลผลิต 
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มีผลผลิตตามแผนการ
ดำเนินงานและมาตรการท่ี
กำหนด (1 คะแนน) 
ระดับท่ี 5  Outcome 
ผลลัพธของตัวช้ีวัด 
1.ประเมินการเปดเผย
ขอมูลสาธารณะบนเว็บไซต
ของหนวยงานตาม
หลักเกณฑ OIT (คา
น้ำหนักรอยละ 70) 
2.ประเมินระดับการรบัรู
การดำเนินงานคุณธรรม
ความโปรงใสของผูมีสวนได
สวนเสียภายใน (IIT) ของ
หนวยงาน  (คาน้ำหนัก 
รอยละ 30) 
(1 คะแนน) 

7 1.29 รอยละของความสำเร็จ
ในการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลกลาง (DOH 
Data Center) 

5 5 กลุมพัฒนาระบบ
ขอมูล 

- ดำเนินการในระดับ 5
เรียบรอยแลว 

 

8 1.30 รอยละของการผาน
เกณฑการประเมินผล 
กลุมเปาหมายท่ีเขารับ
การพัฒนาศักยภาพนัก
วิทยาการขอมูล (Data 
Scientist)   

5 5 กลุมพัฒนาระบบ
ขอมูล 

- ดำเนินการระดับ 4  
Output ผลผลิตของ
ตัวชี้วัด เสร็จสิ้นตาม
แผนการดำเนินงานเดือน 
- ดำเนินการระดับ 5 
Outcome ผลลัพธของ
ตัวชี้วัด เสร็จสิ้นตาม
แผนการดำเนินงาน 

 

9 1.31 การพัฒนาระบบบัญชี
ขอมูล (Data Catalog) 
เพ่ือนำไปสูการเปดเผย
ขอมูลภาครัฐ (Open 
Data) 

5 5 กลุมพัฒนาระบบ
ขอมูล 

- ดำเนินการรายงาน
ผลลัพธของการนำขอมูล
เปดไปใช 
  ประโยชนในการ
ดำเนินงานของหนวยงาน
เรียบรอยแลว 

https://bit.ly/3zoqxOc 

10 1.32 ระดับความสำเร็จของ
การพัฒนาดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลและ

5 5 กลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ดำเนินการกิจกรรมครบ
ตามท่ีกำหนดไวในแผนการ
ขับเคลื่อน 
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หมายเหตุ : Link URL คำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2565  

https://planning.anamai.moph.go.th/th/planning-pa65 

การสรางความม่ันคง
ปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศกรมอนามัย 
 

- สรุปรายงานผลการ
ดำเนินงานตามท่ีกำหนด 
- สรุปผลผลิต และผลลพัธ
ตามท่ีกำหนด 
(ผลผลิตและผลลัพธ ตาม
ระดบัคะแนน 4 และ 5) 

11 1.33 ระดับความสำเร็จของ
การพัฒนาระบบ
สุขภาพดีวิถีไทยใหม 
สรางไทย สรางชาติ 
 

5 5 กลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ดำเนินการกิจกรรมครบ
ตามท่ีกำหนดไวในแผนการ
ขับเคลื่อน 
- สรุปรายงานผลการ
ดำเนินงานตามท่ีกำหนด 
- สรุปผลผลิต และผลลัพธ
ตามท่ีกำหนด 
(ผลผลิตและผลลัพธ ตาม
ระดับคะแนน 4 และ 5) 

 

รวม 5 4.91    



ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน และแผน BCP

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 ประชุมกองแผนงานทุกเดือน เพื่อสื่อสาร

ทิศทางและถายทอดนโยบาย/ทิศทางองคกรสู

การปฏิบัติ พรอมทั้งแลกเปลี่ยน เรียนรูในการ

สรางนวัตกรรมและกํากับติดตามการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองแผนงาน

5 ครั้ง 1 ม.ีค.65 10 ส.ค.65 ดําเนินการครบถวน

2 การจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงานการ

จัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล

การควบคุมภายในกองแผนงาน

3 ครั้ง 1 ม.ีค.65 10 ส.ค.65 ดําเนินการครบถวน

3 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

1 ครั้ง 1 เม.ย.65 15 พ.ค.65 ดําเนินการครบถวน

4 การจัดทําบทวิเคราะหฯ (เพิ่มเติม) /กําหนด

มาตรการและประเด็นความรู/จัดทําแผน

ขับเคลื่อนฯ

1 ครั้ง 1 ม.ีค.65 10 เม.ย.65 ดําเนินการครบถวน

5 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ 5 ครั้ง 1 ม.ีค.65 10 ส.ค.65 ดําเนินการครบถวน

6 การทดสอบแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องของกอง

แผนงาน
1 ครั้ง 1 ม.ิย.65 30 ม.ิย.65 ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10 สิงหาคม 2565

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๒๔ -



ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน และแผน BCP

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10 สิงหาคม 2565

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

7 การรายงานผลผูตรวจสอบภายในประจํา

หนวยงาน ไตรมาสที่ 2, 3 ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ. 2565

2 ครั้ง 1 ม.ค.65 15 ก.ค.65 ดําเนินการครบถวน

- ๒๕ -



ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

1 ประชุมคณะทํางานพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู 

นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

(รอบ 5 เดือนหลัง)

2 ครั้ง 1 ม.ีค. 65  31 ก.ค. 65  /

2 แผนปฏิบัติการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู       

 นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

(รอบ 5 เดือนหลัง)

1 แผน 1 ม.ีค. 65  30 เม.ย. 65  /

3 ติดตามประเมินผลแผนขับเคลื่อนสถานที่ทํางาน

นาอยู นาทํางานฯ (รอบ 5 เดือนหลัง)

4 ครั้ง 1 ม.ีค. 65  31 ก.ค. 65  /

4 แนวทางการสงเสริมสุขภาพกองแผนงาน 

(รอบ 5 เดือนหลัง)

1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65  31 ก.ค. 65  /

5 กิจกรรม 5 ส. "สรางที่ทํางานนาอยู นาทํางาน" 

(รอบ 5 เดือนหลัง)

1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65  31 ก.ค. 65  /

6 กิจกรรม Big Cleanning Day (รอบ 5 เดือนหลัง) 1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65  31 ก.ค. 65  /

ณ วันที� 10   สิงหาคม 2565

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

- ๒๖ -



ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10   สิงหาคม 2565

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

7 การตรวจสุขภาพประจําป (รอบ 5 เดือนหลัง) 1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65 31 ก.ค. 65  /

8 ประเมินคา BMI และประเมินภาวะโภชนาการ 

(วัดรอบเอว) (รอบ 5 เดือนหลัง)

1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65 31 ก.ค. 65  /

9 กิจกรรมเสริมสรางความรูการดูแลสุขภาพชอง

ปาก (รอบ 5 เดือนหลัง)

1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65 31 ก.ค. 65  /

10 กิจกรรมเสริมสรางความรูหญิงวัยเจริญพันธุ 

(รอบ 5 เดือนหลัง)

1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65 31 ก.ค. 65  /

11 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายบุคลากร

กองแผนงาน (รอบ 5 เดือนหลัง)

1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65 31 ก.ค. 65  /

12 กิจกรรมเสริมสรางขวัญกําลังใจบุคลากรใน

หนวยงาน (รอบ 5 เดือนหลัง)

1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65 31 ก.ค. 65  /

- ๒๗ -



ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 วิเคราะหสถานการณของการเบิกจายงบประมาณ 

3 ปยอนหลัง และ รอบ 5 เดือนแรก 

(ปงบประมาณ 2562, 2563, 2564, 2565 รอบ 5 

เดือนแรก) และมาตราการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานเบิกจายงบประมาณ

1 เรื่อง 10 ม.ีค.65 10 พ.ค.65 

ดําเนินการครบถวน 1 เรื่อง

2 จัดทํารายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจาย

งบประมาณ (รบจ.1) (ม.ีค.64 - ก.ค.65) โดยใช

ขอมูลจากระบบ GFMIS กองคลัง

5 ครั้ง 15 ม.ีค.65 20 ก.ค.65 

ดําเนินการครบถวน 5 ครั้ง

3 ประชุมกองแผนงานและรายงานผลการติดตามการ

เบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณตาม

ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอบ 5 เดือนหลัง (ม.ีค.64 - ก.ค.65)

5 ครั้ง 10 เม.ย.65 10 ส.ค.65 

ดําเนินการครบถวน 5 ครั้ง

4 จัดทํารายงานสรุปผลการเบิกจายงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนหลัง

 (ม.ีค.64 - ก.ค.65)

1 เรื่อง 20 ก.ค.65 10 ส.ค.65 

ดําเนินการครบถวน 1 เรื่อง

ณ วันที� 10  สิงหาคม  2565

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๒๘ -



ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 ทบทวนและวิเคราะหผลการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานวิชาการของหนวยงานใหเปนองคกร

แหงการเรียนรู
1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65 30 เม.ย. 65

/

2 ทบทวนมาตรการและประเด็นความรูที่จะใชใน

การขับเคลื่อนการดําเนินงานวิชาการของ

หนวยงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65 30 เม.ย. 65

/

3 ทบทวนแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานนวัตกรรม 1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65 30 เม.ย. 65 /

4
เขารวมกิจกรรมเขารวมกิจกรรม LIKE Talk 

Award
1 เรื่อง 1 ม.ีค. 65  31 ก.ค. 65

/

5 สรุปผลการดําเนินงาน และการประเมินการ

ดําเนินงานพรอมสรุปบทเรียนการเปนองคกรแหง

การเรียนรู
1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65 31 ก.ค. 65

/

ณ วันที� 10  สิงหาคม  2565

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๒๙ -



ตัวชี้วัดที่ 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 จัดทําขอมูลผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติ

การของหนวยงานรอบ 6 เดือนแรก ใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2565

1 เรื่อง ม.ีค.65 ม.ีค.65 ดําเนินการครบถวน

2 วิเคราะหชองวาง (GAP) ที่อาจทําใหการ

ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการไมบรรลุเปาหมาย

1 เรื่อง ม.ีค.65 ม.ีค.65 ดําเนินการครบถวน

3 จัดทําแผนการติดตามผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการในระบบ DOC 4.0

1 เรื่อง ม.ีค.65 ม.ีค.65 ดําเนินการครบถวน

4 กําหนดมาตรการ เพื่อการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

โดยใชกลยุทธ PIRAB

1 เรื่อง ม.ีค.65 ม.ีค.65 ดําเนินการครบถวน

5 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการที่มี

วงเงินงบประมาณ 500,000 บาทขั้นไป

1 เรื่อง ม.ีค.65 ก.ค.65 ดําเนินการครบถวน

6 กํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การของหนวยงาน และปรับแผนปฏิบัติการใน

ระบบ DOC 4.0

5 ครั้ง ม.ีค.65 ก.ค.65 ดําเนินการ 5 ครั้ง

7 จัดทําขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนฯ เพื่อ

นําเสนอในที่ประชุมกองแผนงาน

5 ครั้ง ม.ีค.65 ก.ค.65 ดําเนินการ 5 ครั้ง

ณ วันที� 10   สิงหาคม  2565

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๓๐ -



ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

1

จัดประชุมคณะทํางานเพื่อวิเคราะหทบทวน
สถานการณ ปญหาการดําเนินงานคุณธรรม
ความโปรงใสของหนวยงานจาก Gap ประเด็น
จากคะแนนผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT)

1 ครั้ง ม.ีค.65 ก.ค.65  ดําเนินการเรียบรอยแลว

2
จัดทํารายงานวิเคราะห Gap ปญหาการ
ดําเนินงานคุณธรรมความโปรงใสของหนวยงาน

1 ฉบับ ม.ีค.65 ก.ค.65  ดําเนินการเรียบรอยแลว

3
กําหนดมาตรการ กลไก และประเด็นความรู 
เพื่อขับเคลื่อนดําเนินงานคุณธรรมและความ
โปรงใสของหนวยงาน รอบ 5 เดือนหลัง

1 ฉบับ ม.ีค.65 ก.ค.65  ดําเนินการเรียบรอยแลว

4
จัดทําแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานดาน
คุณธรรมความโปรงใสของหนวยงาน

1 ครั้ง ม.ีค.65 ก.ค.65  ดําเนินการเรียบรอยแลว

5
ประชุมคณะทํางานและติดตามผลการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานทุกเดือน 5 ครั้ง ม.ีค.65 ก.ค.65  ดําเนินการเรียบรอยแลว

6
สื่อสารประชาสัมพันธรายงานผลการใชจาย
งบประมาณ (รบจ.) ภายในวันที่ 20 ของทุก
เดือน

5 ครั้ง ม.ีค.65 ก.ค.65  ดําเนินการเรียบรอยแลว

ณ วันที� 10   สิงหาคม  2565

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๓๑ -



ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10   สิงหาคม  2565

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

7

สื่อสารประชาสัมพันธใหความรู ความเขาใจ
ดานการใชงบประมาณ เพื่อเพิ่มชองทางการรับ
ฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของผูมีสวน
ไดสวนเสียภายในประจําหนวยงานทุกเดือน

5 ครั้ง ม.ีค.65 ก.ค.65  ดําเนินการเรียบรอยแลว

8

กิจกรรมสงเสริมดานการตอตานการทุจริตและ
คุณธรรมความโปรงใส
 -สื่อสารแจงเวียนแผนการใชจายงบประมาณ
และผลการใชจายงบประมาณของกองแผนงาน

 จํานวน 2 ครั้ง

 -สื่อสารขอมูลดานความโปรงใสการดําเนินงาน
จัดซื้อจัดจาง (รายเดือน)
 -สื่อสารชองทางการรองเรียน               

(ปรับบริบทตามสถานการณโควิด - 19 )

4 ครั้ง เม.ย.65 ก.ค.65  ดําเนินการเรียบรอยแลว

- ๓๒ -



ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10   สิงหาคม  2565

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

9

สื่อสารขอมูลดานการรับรูดานคุณธรรมความ
โปรงใสของผูมีสวนไดสวนเสีย (IIT) ใหแก
บุคลากรกองแผนงานทราบ

(ปรับบริบทตามสถานการณโควิด - 19 )

1 ครั้ง ม.ีค.65 ก.ค.65  ดําเนินการเรียบรอยแลว

10
รวบรวมเอกสาร ขอมูล และดําเนินการเปดเผย
ขอมูลบนเว็บไซตของหนวยงานตามหลักเกณฑ
 OIT ที่กําหนด

1 ครั้ง ม.ีค.65 ส.ค.65  ดําเนินการเรียบรอยแลว

11
สรุปผลการดําเนินงานและรายงานให
ผูอํานวยการกองแผนงานรับทราบ

1 ครั้ง ก.ค.65 ก.ค.65  ดําเนินการเรียบรอยแลว

- ๓๓ -



ตัวชี้วัดที่ 1.29 รอยละของความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center )

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 ทบทวนวิเคราะหสถานการณขอมูลพื้นฐาน

ของคลัสเตอรกลุมวัยและอนามัยสิ่งแวดลอม

 สําหรับจัดเก็บเขาระบบฐานขอมูลกลาง 

(DOH Data Center)

5 คลัสเตอร 1 เม.ย. 65 4 เม.ย. 65 

2 ทบทวนวิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสีย ของระบบฐานขอมูลกลาง (DOH 

Data Center)

2 กลุม 5 เม.ย. 65 6 เม.ย. 65 

3 ทบทวนทําเนียบผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสีย ของระบบฐานขอมูลกลาง (DOH 

Data Center)

1 ทําเนียบ 5 เม.ย. 65 6 เม.ย. 65 

4 ทบทวนมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการ

พัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data 

Center)

1 มาตรการ 7 เม.ย. 65 8 เม.ย. 65 

5 จัดทําสรุปประเด็นความรูที่ใหแกผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสีย

1 เรื่อง 7 เม.ย. 65 8 เม.ย. 65 

ณ วันที� 10    สิงหาคม  2565

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๓๔ -



ตัวชี้วัดที่ 1.29 รอยละของความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center )

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10    สิงหาคม  2565

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

6 ทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของ

การพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data

 Center)

1 เรื่อง 10 เม.ย. 65 30 เม.ย. 65 

7 ประชุมจัดทําขอมูลพื้นฐานของคลัสเตอรกลุม

วัยและอนามัยสิ่งแวดลอม

1 ครั้ง 1 ม.ิย. 65 15 ม.ิย. 65 

8 นําขอมูลพื้นฐานของคลัสเตอรเขาสูระบบ

ฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center)

1 ครั้ง 1 ก.ค. 65 15 ก.ค. 65 

- ๓๕ -



ตัวชี้วัดที่ 1.30 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการขอมูล (Data Scientist)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

1 จัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ

วิเคราะหขอมูลเชิงลึกดวย Data Studio และ

การเชื่อมโยงขอมูลดวย RESTful API บน

ฐานขอมูลสงเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดลอมของกรมอนามัย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565”

1 โครงการ พ.ค.65 พ.ค.65 

2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห

ขอมูลเชิงลึกดวย Data Studio และการ

เชื่อมโยงขอมูลดวย RESTful API บน

ฐานขอมูลสงเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดลอมของกรมอนามัย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565”

1 ครั้ง พ.ค.65 พ.ค.65 

ณ วันที� 10   สิงหาคม  2565

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๓๖ -



ตัวชี้วัดที่ 1.30 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการขอมูล (Data Scientist)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10   สิงหาคม  2565

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

3 สรุปรายชื่อผูผานการอบรมการวิเคราะหขอมูล

เชิงลึกดวย Data Studio และการเชื่อมโยง

ขอมูลดวย RESTful API บนฐานขอมูลสงเสริม

สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของกรมอนามัย

1 เรื่อง ม.ิย.65 ม.ิย.65 

4 ติดตาม และประเมินผล ผูเขารับการอบรมการ

วิเคราะหขอมูลเชิงลึกดวย Data Studio และ

การเชื่อมโยงขอมูลดวย RESTful API บน

ฐานขอมูลสงเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดลอมของกรมอนามัย

1 เรื่อง ก.ค.65 ก.ค.65 

5 สรุปขอมูลหนวยงานนําผลการพัฒนาศักยภาพ

จากโปรแกรมวิเคราะหขอมูลเชิงลึกไป

ประยุกตใชในหนวยงาน

1 เรื่อง ส.ค.65 ส.ค.65 

- ๓๗ -



ตัวชี้วัดที่ 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพื่อนําไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 ทบทวนมาตรการ/ประเด็นความรู/และ

แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานระบบ

บัญชีขอมูล (Data Catalog)
1 กระบวนงาน ม.ีค.65 ม.ีค.65 

2 จัดทํารายชื่อชุดขอมูล (Data set) และ

คําอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ที่ถูกจัดอยูใน

หมวดหมูสาธารณะ (Open Data) นําขอมูลเขา

ระบบบัญชีขอมูลที่ครบถวน เพื่อเปดไปใช

ประโยชนในการดําเนินงานของหนวยงาน

1 รายการขอมูล เม.ย.65 ก.ค.65 

-ดําเนินการรายงานผลลัพธ

ของการนําขอมูลเปดไปใช

  ประโยชนในการดําเนินงาน

ของหนวยงานเรียบรอยแลว

 https://bit.ly/3zoqxOc

ณ วันที� 10  สิงหาคม  2565

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๓๘ -



ตัวชี้วัดที่ 1.32 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล และการสรางความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศกรมอนามัย

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

1 การประชุมสงเสริม และสนับสนุนทักษะความเขาใจ

และใชเทคโนโลยีดิจิทัลของ กรมอนามัย (Digital 

Literacy)

1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65 31 ก.ค. 65

 /
ดําเนินการแลว วันที่ 31 

ม.ีค. 65

2 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ

คอมพิวเตอร ประจํากรมอนามัย
1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65 31 ก.ค. 65

 / ดําเนินการแลว วันที่ 17

 พ.ค. 65

3 การประชุมเรียนรูการใชงานระบบสารสนเทศ เพื่อใช

ในการบริหารขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใต

สถานการ การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 5 ครั้ง 1 ม.ีค. 65 31 ก.ค. 65

 / ดําเนินการแลววันที่ 3, 

11, 15, 22, 25 ม.ีค. 65

4 การจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอนามัย

พ.ศ. 2566 - 2570 1 เรื่อง 1 ม.ีค. 65 31 ก.ค. 65

 / การจัดทํารางแผนปฏิบัติ

การดิจิทัล กรมอนามัย

พ.ศ. 2566 - 2570

ณ วันที� 10   สิงหาคม  2565

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุที่
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุดกิจกรรม/ขั้นตอน

- ๓๙ -



ตัวชี้วัดที่ 1.33 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีใหมไทย สรางไทย สรางชาติ

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 ทบทวนจัดทํารายการขอมูล สารสนเทศ และ

ความรูที่นํามาใชในการดําเนินงานตัวชี้วัด
1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65 30 เม.ย. 65

/

2 ทบทวนมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานตัวชี้วัด และประเด็นความรูที่ใหแก

ผูรับบริการ เพื่อการขับเคลื่อน

1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65 30 เม.ย. 65

/

3 การพัฒนาระบบ จัดหาอุปกรณสนับสนุนการ

ดําเนินงาน และติดตั้งระบบสุขภาพดีวิถีไทย

ใหม สรางไทย สรางชาติ

1 ระบบ 1 พ.ค. 65 31 ก.ค. 65

/

4 การทดสอบระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม สราง

ไทย สรางชาติ

1 ครั้ง 1 ก.ค. 65 31 ก.ค. 65 /  - นําระบบขึ้น App 

Store/Play Store

 - อยูระหวางทดสอบ

โปรแกรมกับหนวยงาน

ผูเกี่ยวของกับระบบงาน

5 การอบรมการใชงานแกบุคลากรและภาคี

เครือขาย

1 ครั้ง 1 ก.ค. 65 31 ก.ค. 65 / การอบรมการใชงานแก

บุคลากรและภาคีเครือขาย

ณ วันที� 10  สิงหาคม  2565

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๔๐ -



1 
 
  

 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ : กองแผนงาน รอบ 5 เดือนหลัง 

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
 
 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน  (Open Data Integrity and Transparency Assessment 
: OIT) เป็นแบบวัดที่ให้หน่วยงานดำเนินการตามองค์ประกอบข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการ
เปิดเผยข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก/ผู้รับบริการ สามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ โดยมี
องค์ประกอบ 6 ด้าน ดังนี้ 
 

    1. ด้านข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ) 
    2. ด้านการปฏิบัติหน้าที่  
    3. ด้านการใช้งบประมาณ 
    4. ด้านการใช้อำนาจ 
    5. ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
    6. การแก้ไขปัญหาทุจริต 

 เง่ือนไขสำคัญท่ีเกี่ยวกับการดำเนินงานในแบบวัด OIT 
    1. หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามองค์ประกอบข้อมลูที่กำหนด  
    2. หน่วยงานจะต้องเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซตห์ลักของหน่วยงาน ครบถ้วนตามเกณฑ์ และเป็นปัจจบุัน 
    3. ข้อมูลการดำเนินงาน ให้ใช้ข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    4. หน่วยงานต้องคงสภาพเว็บไซต์เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ทุกช่วงเวลาและระหว่างประเมิน 

ข้อ 2 - ข้อ 6 ให้หน่วยงานเลือกดำเนินการให้สอดคล้อง
กับการวิเคราะห์ ทบทวน gap IIT ของหน่วยงาน 

เอกสารแนบ 1  

ช่องทางเข้าผ่านหน้าเว็บไซต์กองแผนงาน 
https://planning.anamai.moph.go.th/ 

การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน กองแผนงาน 
https://planning.anamai.moph.go.th/th/transparency 
 

 

 

 

https://planning.anamai.moph.go.th/
https://planning.anamai.moph.go.th/th/transparency
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Link หน้าผลการดำเนินงาน OIT (https://planning.anamai.moph.go.th/th/oit-planning/?reload) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://planning.anamai.moph.go.th/th/oit-planning/?reload
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1.ข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ) 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ของหน่วยงาน 

o ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วน
งานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม 
เป็นต้น 

https://planning.anamai.moph.go.th/t
h/structure3 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงข้อมูลของผู ้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน 
ประกอบด้วย ชื ่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่อง
ทางการติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail) ของ
ผู้บริหารแต่ละคน 

https://planning.anamai.moph.go.th/
th/executive 

O3 อำนาจหนา้ที ่ o แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่
กฎหมายกำหนด 

https://planning.anamai.moph.go.th/t
h/responsibility 

O4 ข้อมูลการติดต่อ o ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข
โทรสาร e-mail แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

https://planning.anamai.moph.go.th/
th/contact-us 

O5 ข่าวประชาสัมพนัธ ์ o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที ่หร ือภารกิจของ
หน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน 

https://planning.anamai.moph.go.th/
th 

O6 Q&A o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถาม
ข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้
คำตอบกับผู ้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการ
สื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความ
ถาม - ตอบ เป็นต้น 

o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

https://anamai.moph.go.th/th/webbo
ard 

O7 Social Network o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น 
Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น  

o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

https://www.facebook.com/PlanningD
OH 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/structure3
https://planning.anamai.moph.go.th/th/structure3
https://planning.anamai.moph.go.th/th/executive
https://planning.anamai.moph.go.th/th/executive
https://planning.anamai.moph.go.th/th/responsibility
https://planning.anamai.moph.go.th/th/responsibility
https://planning.anamai.moph.go.th/th/contact-us
https://planning.anamai.moph.go.th/th/contact-us
https://planning.anamai.moph.go.th/th
https://planning.anamai.moph.go.th/th
https://anamai.moph.go.th/th/webboard
https://anamai.moph.go.th/th/webboard
https://www.facebook.com/PlanningDOH
https://www.facebook.com/PlanningDOH
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O8 แผนปฏบิัติการ
ป้องกันการทุจริต 

o แสดงแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ
พ ัฒนาด ้านค ุณธรรมและความโปร ่ ง ใสของ
หน ่วยงาน และรายละเอ ียดของแผนฯ เช่น 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ 
เป็นต้น 

https://planning.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a
050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/mora
l-65_01-planning.pdf 

O9 รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจำป ี

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตามข้อ O8 และมีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า
กา รดำ เน ิ นกา รแต ่ ล ะ โครงกา ร /ก ิ จกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น 

https://planning.anamai.moph.go.th/t
h/transparency/detail/28023?reload 

O10 รายงานผลการ
ดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำป ี

o แสดงผลการดำเน ินงานตามแผนปฏิบ ัต ิการ
ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยมีข้อมูลรายละเอียด สรุปผลการดำเนินการ 
เช่น ผลการดำเนินการฯ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ ์ตาม
เป้าหมาย เป็นต้น 

รอบ 5 เดือนหลัง และรอบ 5 เดือนแรก 
https://planning.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a
050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/mora
l-65_01-planning.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_01-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_01-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_01-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_01-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_01-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/th/transparency/detail/28023?reload
https://planning.anamai.moph.go.th/th/transparency/detail/28023?reload
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_01-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_01-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_01-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_01-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_01-planning.pdf


มาตรการ OIT เพื่อปิด Gap IIT 
(หน่วยงานเลือกดำเนินการจาก 5 ด้าน ให้สอดคล้องประเด็นที่วิเคราะห์ ทบทวน Gap การดำเนินงาน) 

3. การใช้จ่ายงบประมาณ 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O1 แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจำป ี

o เป็นแผนที่มรีะยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565  
โดยมรีายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตาม 
แหล่งที่ไดร้ับการจดัสรรงบประมาณตามประเภท 
รายการใช้จ่าย เป็นต้น 

https://planning.anamai.moph.
go.th/th/action-plan 
 

O2 รายงานการกำกับ 
ติดตามการใช้จ่าย 
งบประมาณประจำปี 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนนิงานตามแผนการ 
ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 

https://planning.anamai.moph.
go.th/th/disbursement 
 

O3 รายงานผลการใช้จ่าย 
งบประมาณประจำป ี

๐ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณ ประจำป ีพ.ศ. 2565 
๐ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปญัหา อุปสรรค 
ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย เป็นต้น 

รอบ 5 เดือนหลัง 
https://planning.anamai.moph.
go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace
9fb48a050e5b52e4/filecenter/I
TA/2565/report_disbursement
%20OIT_R2%20(08-2565).pdf 
รอบ 5 เดือนแรก 
https://planning.anamai.moph.
go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace
9fb48a050e5b52e4/filecenter/
PA/2565/2_3/report_disburse
ment%20R1%20(08-03-
2565).pdf 

O4 แผนการจดัซื้อจัดจา้ง 
หรือแผนการจัดหา 
พัสด ุ

๐ แสดงแผนการจดัซื้อจัดจา้งหรือแผนการจดัหาพัสดุ
ตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 
๐ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565 

https://planning.anamai.moph.
go.th/th/procurement-
plan/?reload 
 

O5 ช่องทางการรับฟัง 
ความคิดเห็น 

๐ แสดงช่องทางที่บุคลากรในหน่วยงานสามารถ 
แสดงความคดิเห็นต่อการจดัทำแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณ แผนการจัดซื้อจดัจ้างของหน่วยงาน 
สอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียนการใช้จ่าย 
งบปประมาณ ไมเ่ป็นไปตามวตัถุประสงค ์

https://docs.google.com/forms
/d/e/1FAIpQLSf6WNvkEhrI7QQ
HEx_k0ST0Q1wI11Ix0YzhnqBsf
QekIHwLlw/viewform 
 

O6 การเปิดโอกาสให้เกดิ 
การมีส่วนร่วม 

๐ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ 
เปิดโอกาสให้บุคลากร/ผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีไดม้ีส่วน 
ร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น ร่วม 
วางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน ความ 
คิดเห็น หรือร่วมตดิตามประเมินผล เป็นต้น 

https://www.facebook.com/m
edia/set/?set=a.431649055841
1765&type=3 
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https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2565/2_3/report_disbursement%20R1%20(08-03-2565).pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/th/procurement-plan/?reload
https://planning.anamai.moph.go.th/th/procurement-plan/?reload
https://planning.anamai.moph.go.th/th/procurement-plan/?reload
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6WNvkEhrI7QQHEx_k0ST0Q1wI11Ix0YzhnqBsfQekIHwLlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6WNvkEhrI7QQHEx_k0ST0Q1wI11Ix0YzhnqBsfQekIHwLlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6WNvkEhrI7QQHEx_k0ST0Q1wI11Ix0YzhnqBsfQekIHwLlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6WNvkEhrI7QQHEx_k0ST0Q1wI11Ix0YzhnqBsfQekIHwLlw/viewform
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4316490558411765&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4316490558411765&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4316490558411765&type=3
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6 .การแก้ไขปัญหาทุจริต 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O1 แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียน การทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

๐ แสดงคู ่ม ือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเร ื ่อง
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เชน่ 
รายละเอียดวิธีการทีบุ่คคลภายนอกจะทำการร้องเรียน 
ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียน ส่วนงาน
ที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น 

https://planning.anamai.moph.go.t
h/th/complaint 

O2 ช่องทางแจง้เร่ือง
ร้องเรียน การ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

o แสดงช่องทางที ่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื ่อง
ร้องเรียนเกี ่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหาก
จากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้ง
เบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้
จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

https://anamai.moph.go.th/web-
form/app/form?id=18 

O3 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมชิอบ
ประจำป ี

o แสดงข้อม ูลสถ ิต ิ เร ื ่องร ้องเร ียนการทุจร ิตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2565 
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื ่องร้องเรียน เช่น 
จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่
ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน) 

https://datastudio.google.com/rep
orting/42029430-7961-484d-9ea4-
81d8abbc9364 

O4 ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น 

๐ แสดงช่องทางทีบุ่คลากร/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียสามารถ
แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนนิงานของหน่วยงานผา่น
ทางช่องทางออนไลน ์

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSf6WNvkEhrI7QQHEx_k0
ST0Q1wI11Ix0YzhnqBsfQekIHwLlw
/viewform 

O5 การเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม 

๐ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิด
โอกาสให้บุคลากร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมใน
การดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วม
ดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น หรือร่วมติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น  

https://www.facebook.com/media
/set/?set=a.4316490558411765&ty
pe=3 

O6 การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต
ประจำป ี

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 
o มีรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์และ
ระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น 

https://planning.anamai.moph.go.t
h/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb
48a050e5b52e4/filecenter/ITA/256
5/moral-65_07-planning.pdf 

 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/complaint
https://planning.anamai.moph.go.th/th/complaint
https://anamai.moph.go.th/web-form/app/form?id=18
https://anamai.moph.go.th/web-form/app/form?id=18
https://datastudio.google.com/reporting/42029430-7961-484d-9ea4-81d8abbc9364
https://datastudio.google.com/reporting/42029430-7961-484d-9ea4-81d8abbc9364
https://datastudio.google.com/reporting/42029430-7961-484d-9ea4-81d8abbc9364
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6WNvkEhrI7QQHEx_k0ST0Q1wI11Ix0YzhnqBsfQekIHwLlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6WNvkEhrI7QQHEx_k0ST0Q1wI11Ix0YzhnqBsfQekIHwLlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6WNvkEhrI7QQHEx_k0ST0Q1wI11Ix0YzhnqBsfQekIHwLlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6WNvkEhrI7QQHEx_k0ST0Q1wI11Ix0YzhnqBsfQekIHwLlw/viewform
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4316490558411765&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4316490558411765&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4316490558411765&type=3
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_07-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_07-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_07-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_07-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_07-planning.pdf
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แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ : กองแผนงาน รอบ 5 เดือนแรก 

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
 
 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน  (Open Data Integrity and Transparency Assessment 
: OIT) เป็นแบบวัดที่ให้หน่วยงานดำเนินการตามองค์ประกอบข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการ
เปิดเผยข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก/ผู้รับบริการ สามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ โดยมี
องค์ประกอบ 6 ด้าน ดังนี้ 
 

    1. ด้านข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ) 
    2. ด้านการปฏิบัติหน้าที่  
    3. ด้านการใช้งบประมาณ 
    4. ด้านการใช้อำนาจ 
    5. ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
    6. การแก้ไขปัญหาทุจริต 

 เง่ือนไขสำคัญท่ีเกี่ยวกับการดำเนินงานในแบบวัด OIT 
    1. หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามองค์ประกอบข้อมลูที่กำหนด  
    2. หน่วยงานจะต้องเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซตห์ลักของหน่วยงาน ครบถ้วนตามเกณฑ์ และเป็นปัจจบุัน 
    3. ข้อมูลการดำเนินงาน ให้ใช้ข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    4. หน่วยงานต้องคงสภาพเว็บไซต์เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ทุกช่วงเวลาและระหว่างประเมิน 

ข้อ 2 - ข้อ 6 ให้หน่วยงานเลือกดำเนินการให้สอดคล้อง
กับการวิเคราะห์ ทบทวน gap IIT ของหน่วยงาน 

เอกสารแนบ 1  

ช่องทางเข้าผ่านหน้าเว็บไซต์กองแผนงาน 
https://planning.anamai.moph.go.th/ 

การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน กองแผนงาน 
https://planning.anamai.moph.go.th/th/transparency 
 

 

 

 

https://planning.anamai.moph.go.th/
https://planning.anamai.moph.go.th/th/transparency
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Link หน้าผลการดำเนินงาน OIT (https://planning.anamai.moph.go.th/th/oit-planning/?reload) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://planning.anamai.moph.go.th/th/oit-planning/?reload
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1.ข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ) 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ของหน่วยงาน 

o ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วน
งานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม 
เป็นต้น 

https://planning.anamai.moph.go.th/t
h/structure3 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงข้อมูลของผู ้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน 
ประกอบด้วย ชื ่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่อง
ทางการติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail) ของ
ผู้บริหารแต่ละคน 

https://planning.anamai.moph.go.th/
th/executive 

O3 อำนาจหนา้ที ่ o แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่
กฎหมายกำหนด 

https://planning.anamai.moph.go.th/t
h/responsibility 

O4 ข้อมูลการติดต่อ o ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข
โทรสาร e-mail แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

https://planning.anamai.moph.go.th/
th/contact-us 

O5 ข่าวประชาสัมพนัธ ์ o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที ่หร ือภารกิจของ
หน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน 

https://planning.anamai.moph.go.th/
th 

O6 Q&A o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถาม
ข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้
คำตอบกับผู ้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการ
สื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความ
ถาม - ตอบ เป็นต้น 

o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

https://anamai.moph.go.th/th/webbo
ard 

O7 Social Network o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น 
Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น  

o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

https://www.facebook.com/PlanningD
OH 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/structure3
https://planning.anamai.moph.go.th/th/structure3
https://planning.anamai.moph.go.th/th/executive
https://planning.anamai.moph.go.th/th/executive
https://planning.anamai.moph.go.th/th/responsibility
https://planning.anamai.moph.go.th/th/responsibility
https://planning.anamai.moph.go.th/th/contact-us
https://planning.anamai.moph.go.th/th/contact-us
https://planning.anamai.moph.go.th/th
https://planning.anamai.moph.go.th/th
https://anamai.moph.go.th/th/webboard
https://anamai.moph.go.th/th/webboard
https://www.facebook.com/PlanningDOH
https://www.facebook.com/PlanningDOH
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O8 แผนปฏบิัติการ
ป้องกันการทุจริต 

o แสดงแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ
พ ัฒนาด ้านค ุณธรรมและความโปร ่ ง ใสของ
หน ่วยงาน และรายละเอ ียดของแผนฯ เช่น 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ 
เป็นต้น 

https://planning.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a
050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/mora
l-65_01-planning.pdf 

O9 รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจำป ี

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตามข้อ O8 และมีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า
กา รดำ เน ิ นกา รแต ่ ล ะ โครงกา ร /ก ิ จกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น 

https://planning.anamai.moph.go.th/t
h/transparency/detail/28023?reload 

O10 รายงานผลการ
ดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำป ี

o แสดงผลการดำเน ินงานตามแผนปฏิบ ัต ิการ
ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยมีข้อมูลรายละเอียด สรุปผลการดำเนินการ 
เช่น ผลการดำเนินการฯ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ ์ตาม
เป้าหมาย เป็นต้น 

https://planning.anamai.moph.go.th/w
eb-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a
050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/mora
l-65_01-planning.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_01-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_01-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_01-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_01-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_01-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/th/transparency/detail/28023?reload
https://planning.anamai.moph.go.th/th/transparency/detail/28023?reload
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_01-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_01-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_01-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_01-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_01-planning.pdf
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มาตรการ OIT เพื่อปิด Gap IIT  
(หน่วยงานเลือกดำเนินการจาก 5 ด้าน ให้สอดคล้องประเด็นที่วิเคราะห์ ทบทวน Gap การดำเนินงาน) 

3. การใช้จ่ายงบประมาณ 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O1 แผนการใช้จา่ย
งบประมาณประจำปี 

o เป็นแผนที ่ม ีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 
2565 โ ดยม ี ร ายละ เอ ี ยดของแผนฯ  เช่ น 
งบประมาณตามแหล ่งท ี ่ ได ้ ร ับการจ ัดสรร
งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/
action-plan 

O2 รายงานการกำกับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี  

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/
disbursement 

O3 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 

๐ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 
๐ ม ีข ้อม ูลรายละเอ ียดสร ุปผลการใช ้จ ่าย
งบประมาณ เช่น     ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็น
ต้น 

https://planning.anamai.moph.go.th/we
b-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a05
0e5b52e4/filecenter/PA/2565/2_3/repor
t_disbursement%20R1%20 (08 - 0 3 -
2565).pdf 

O4 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหา
พัสด ุ

๐ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา
พัสดุตามที ่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
๐ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/
procurement-plan/?reload 

O5 ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น 

๐ แสดงช่องทางทีบุ่คลากรในหน่วยงานสามารถ
แสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนการใช้จา่ย
งบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจา้งของหน่วยงาน 
สอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียนการใช้จ่าย
งบปประมาณ ไม่เปน็ไปตามวัตถุประสงค์ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI
pQLSf6WNvkEhrI7QQHEx_k0ST0Q1wI11I
x0YzhnqBsfQekIHwLlw/viewform 

O6 การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม 

๐ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การเปิดโอกาสให้บุคลากร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น 
ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี ่ยน 
ความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็น
ต้น  

https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.4316490558411765&type=3 

 
 
 
 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/action-plan
https://planning.anamai.moph.go.th/th/action-plan
https://planning.anamai.moph.go.th/th/disbursement
https://planning.anamai.moph.go.th/th/disbursement
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2565/2_3/report_disbursement%20R1%20(08-03-2565).pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2565/2_3/report_disbursement%20R1%20(08-03-2565).pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2565/2_3/report_disbursement%20R1%20(08-03-2565).pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2565/2_3/report_disbursement%20R1%20(08-03-2565).pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2565/2_3/report_disbursement%20R1%20(08-03-2565).pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2565/2_3/report_disbursement%20R1%20(08-03-2565).pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/th/procurement-plan/?reload
https://planning.anamai.moph.go.th/th/procurement-plan/?reload
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6WNvkEhrI7QQHEx_k0ST0Q1wI11Ix0YzhnqBsfQekIHwLlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6WNvkEhrI7QQHEx_k0ST0Q1wI11Ix0YzhnqBsfQekIHwLlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6WNvkEhrI7QQHEx_k0ST0Q1wI11Ix0YzhnqBsfQekIHwLlw/viewform
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4316490558411765&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4316490558411765&type=3
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6 .การแก้ไขปัญหาทุจริต 

ข้อ มาตรการ OIT องค์ประกอบด้านข้อมูล แนบหลักฐาน URL Link 

O1 แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียน การทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

๐ แสดงคู ่ม ือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเร ื ่อง
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เชน่ 
รายละเอียดวิธีการทีบุ่คคลภายนอกจะทำการร้องเรียน 
ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียน ส่วนงาน
ที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น 

https://planning.anamai.moph.go.t
h/th/complaint 

O2 ช่องทางแจง้เร่ือง
ร้องเรียน การ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

o แสดงช่องทางที ่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื ่อง
ร้องเรียนเกี ่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหาก
จากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้ง
เบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้
จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

https://anamai.moph.go.th/web-
form/app/form?id=18 

O3 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมชิอบ
ประจำป ี

o แสดงข้อม ูลสถ ิต ิ เร ื ่องร ้องเร ียนการทุจร ิตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2565 
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื ่องร้องเรียน เช่น 
จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่
ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน) 

https://datastudio.google.com/rep
orting/42029430-7961-484d-9ea4-
81d8abbc9364 

O4 ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น 

๐ แสดงช่องทางทีบุ่คลากร/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียสามารถ
แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนนิงานของหน่วยงานผา่น
ทางช่องทางออนไลน ์

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSf6WNvkEhrI7QQHEx_k0
ST0Q1wI11Ix0YzhnqBsfQekIHwLlw
/viewform 

O5 การเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม 

๐ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิด
โอกาสให้บุคลากร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมใน
การดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วม
ดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น หรือร่วมติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น  

https://www.facebook.com/media
/set/?set=a.4316490558411765&ty
pe=3 

O6 การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต
ประจำป ี

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 
o มีรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์และ
ระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น 

https://planning.anamai.moph.go.t
h/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb
48a050e5b52e4/filecenter/ITA/256
5/moral-65_07-planning.pdf 

 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/complaint
https://planning.anamai.moph.go.th/th/complaint
https://anamai.moph.go.th/web-form/app/form?id=18
https://anamai.moph.go.th/web-form/app/form?id=18
https://datastudio.google.com/reporting/42029430-7961-484d-9ea4-81d8abbc9364
https://datastudio.google.com/reporting/42029430-7961-484d-9ea4-81d8abbc9364
https://datastudio.google.com/reporting/42029430-7961-484d-9ea4-81d8abbc9364
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6WNvkEhrI7QQHEx_k0ST0Q1wI11Ix0YzhnqBsfQekIHwLlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6WNvkEhrI7QQHEx_k0ST0Q1wI11Ix0YzhnqBsfQekIHwLlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6WNvkEhrI7QQHEx_k0ST0Q1wI11Ix0YzhnqBsfQekIHwLlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6WNvkEhrI7QQHEx_k0ST0Q1wI11Ix0YzhnqBsfQekIHwLlw/viewform
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4316490558411765&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4316490558411765&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4316490558411765&type=3
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_07-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_07-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_07-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_07-planning.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/ITA/2565/moral-65_07-planning.pdf


 
รายงานผลตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวช้ีวัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 

 (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนหลัง) 
 หน่วยงาน  กองแผนงาน   

 
ตัวช้ีวัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)  
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-6 (หน้ารายการหลักฐานตัวชี้วัด 2.6) 
https://planning.anamai.moph.go.th/th/transparency (หน้าคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน กองแผนงาน) 

แนวทาง/มาตรการ แผน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
 

ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด 
 

การสื่อสารความรู้ด้าน
คุณธรรมความโปร่งใส 
1.ดำเนินกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการกอง
แผนงานกรมอนามัย 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพ่ือให้การ
เบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้
และบรรลุเป้าหมาย 
2.ดำเนินการตาม
เป้าหมายและแนวทาง      
ในการดำเนินการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ที่กรมอนามัย
กำหนด 

1. จัดประชุมคณะทำงานเพ่ือ
วิเคราะห์ทบทวนสถานการณ์ปัญหา
การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใส 
ของหน่วยงานจาก Gap ประเด็นจาก
คะแนนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) 

1 ครั้ง จัดประชุมคณะทำงานเพ่ือวิเคราะห์
ทบทวนสถานการณ์ปัญหาการ
ดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของ
หน่วยงาน 

3.2 รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.6 
ครั้งที่ 5/2565 

https://bit.ly/3uZImRE 

2.จัดทำรายงานวิเคราะห์ Gap 
ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมความ
โปร่งใสของหน่วยงาน 

1 ฉบับ มีรายงานวิเคราะห์ Gap ปัญหาการ
ดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของ
หน่วยงาน 

1.2 รายงานผลการวิเคราะห์ GAP ปัญหาการ
ดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน 

https://bit.ly/3DSbvSD 
3. กำหนดมาตรการ กลไก และ
ประเด็นความรู้ เพ่ือขับเคลื่อน
ดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน รอบ 5 เดือนแรก 

1 ฉบับ มีรายงานสรุปมาตรการและประเด็น
ความรู้ เพ่ือขับเคลื่อนดำเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน รอบ 5 เดือนแรก 

2.1 กำหนดมาตรการ กลไก การดำเนินงานรอบ 5 
เดือนแรกที่สอดคล้องตามกลยุทธ์ 

https://bit.ly/3NSpdcW 
 

4.จัดทำแผนการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานด้านคุณธรรมความโปร่งใส
ของหน่วยงาน 

1 ครั้ง มีแผนการดำเนินงานสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ OIT และมีการขับเคลื่อน
งานเป็นไปตามแผนที่กำหนด 

3.1 แผนการดำเนินงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเอกสารแนบ 1 
และ 2 (รอบ 5 เดือนหลัง) 

https://bit.ly/37uKYyU 

เอกสารแนบ 3  

https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-6
https://planning.anamai.moph.go.th/th/transparency
https://bit.ly/3uZImRE
https://bit.ly/3DSbvSD
https://bit.ly/3NSpdcW
https://bit.ly/37uKYyU
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แนวทาง/มาตรการ แผน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
 

ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด 
 

3.เสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน โดยการเปิด 
โอกาสให้สอบถาม 
4.ส่งเสริมให้ความรู้
เกี่ยวกับแผนการจัดซื้อ    
จัดจ้าง 
การยกระดับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
คำอธิบาย เพ่ือเป็นการ
สร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน ได้ทราบถึง
กระบวนการจัดการ            
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริต ช่องทางในการ
แสดงความคิดเห็น พร้อม
ทั้งรับรู้ถึงความปลอดภัย
ในการจัดการข้อร้องเรียน
ผ่านทางช่องทางการ
สื่อสารแบบสองทางและ 
มีรปูแบบที่หลากหลาย 

5. ประชุมคณะทำงานและติดตามผล
การขับเคลื่อนการดำเนินงานทุกเดือน 

5 ครั้ง จัดประชุมคณะทำงานเพ่ือติดตามผล
การขับเคลื่อนการดำเนินงานทุกเดือน  

https://bit.ly/3K8dDaH 
(รายงานการประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 5-9/65) 

6. สื่อสารประชาสัมพันธ์รายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณ (รบจ.) ภายใน
วันที่ 20 ของทุกเดือน 

5 ครั้ง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(รบจ.) ให้บุคลากรกองแผนงาน
รับทราบของหน่วยงานทุกเดือน     
บนเว็บไซต์กองแผนงาน 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/di
sbursement/ 
 

7. สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
ความเข้าใจด้านการใช้งบประมาณ 
เพ่ือเพ่ิมช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มี   
ส่วนได้ส่วนเสียภายในประจำ
หน่วยงานทุกเดือน 

5 ครั้ง สื่อสารให้ความรู้ด้านการใช้
งบประมาณในการประชุมกองแผนงาน
มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย 
สามารถรับฟังความคิดเห็น พร้อมให้
ข้อเสนอแนะด้านการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานทุกเดือน 

https://shorturl.asia/OQX2Y 
สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจด้าน
การใช้งบประมาณ ในการประชุมติดตามผลการ

ดำเนินงานในทุกเดือน 

8. กิจกรรมส่งเสริมด้านการต่อต้าน 
การทุจริตและคุณธรรมความโปร่งใส 
- สื่อสาร/แจ้งเวียนแผนการใช้จ่าย     
งบประมาณและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ กองแผนงาน  
จำนวน 2 ครั้ง 
- สื่อสารข้อมูลด้านความโปร่งใสการ
ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน) 
- สื่อสารช่องทางการร้องเรียน       
(ปรับบริบทตามสถานการณ์โควิด-19 ) 

4 ครั้ง บุคลากรกองแผนงานมีส่วนร่วม        
ต่อการจัดกิจกรรมและมีความรู้       
ความเข้าใจและเผยแพร่บนเว็บไซต์
กองแผนงาน 

(เดือนพฤษภาคม) 
https://shorturl.asia/FHq4l 

(เดือนมิถุนายน) 
https://shorturl.asia/fdeVT 
(เดือนกรกฎาคม เรื่องร้องเรียน) 
https://shorturl.asia/Li5Nh 
(เดือนกรกฎาคม การเงินพัสดุ) 

https://shorturl.asia/Eu0wd 
 
 

https://bit.ly/3K8dDaH
https://planning.anamai.moph.go.th/th/disbursement/
https://planning.anamai.moph.go.th/th/disbursement/
https://shorturl.asia/FHq4l
https://shorturl.asia/fdeVT
https://shorturl.asia/Li5Nh
https://shorturl.asia/Eu0wd
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แนวทาง/มาตรการ แผน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
 

ผลการดำเนินงาน  
 

 
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด 

 
การเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน 
คำอธิบาย การเปิดโอกาส
ให้บุคลากรเกิดการมีส่วน
ร่วมในการดำเนินการหรือ
กิจกรรมการรับรู้ด้านการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
และคุณธรรมและความ
โปร่งใสอย่างสม่ำเสมอ 
สามารถสอบถาม ทักท้วง 
หรือร้องเรียนผ่านช่องทาง
ของหน่วยงาน 

9. สื่อสารข้อมูลด้านการรับรู้ด้าน
คุณธรรมความโปร่งใสของผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสีย (IIT) 
(ปรับบริบทตามสถานการณ์ 
โควิด - 19 ) 

1 ครั้ง ร้อยละ 95 ของคะแนนการรับรู้ของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 

4.3 สื่อสารข้อมูลด้านการรับรู้ด้านคุณธรรม
ความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (IIT) 

https://shorturl.asia/gHl5o 
 

10.รวบรวมเอกสาร ข้อมูล และ
ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์
ของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ OIT  
ที่กำหนด  

1 ครั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบน
เว็บไซต์ของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ 
(OIT) ครบถ้วนตามที่กำหนด 

 
https://bit.ly/35jubOf 

11.สรุปผลการดำเนินงานและ
รายงานให้ผู้อำนวยการกองแผนงาน
รับทราบ 
 

1 ครั้ง มีการเผยแพร่ประเด็นความรู้และ     
ผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการและ
บุคลากรกองแผนงานรับทราบ 

https://shorturl.asia/VX03n 
รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2565 

https://shorturl.asia/gHl5o
https://bit.ly/35jubOf
https://shorturl.asia/VX03n
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