รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 2/2565
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.30 – 14.00 น.
ณ หองประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย
----------------------------------------------ผูมาประชุม
1. นายดํารง ธํารงเลาหะพันธุ
2. นายนุกูลกิจ พุกาธร
3. นางนุชนารถ รักประเสริฐ
4. นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล
5. นางสาววิชุดา สมัยนิยม
6. นายธีรพงษ คําพุฒ
7. นายสมเกียรติ ปฏิรพ
8. นายดุลยวัฒน มาปอง
9. นางปทมา มโนมัธย
10. นางสาวรัตนาวดี ทองสุทธิ์
11. วาที่รอยตรีสมพร สมทอง
12. นางสาวสิริรัตน อยูสิน
13. นางสาวศนินธร ริมชลาลัย
14. นางสาวภาคินันท สุสังกรกาญจน
15. นางสาวกานดา สีสังข
16. นางสาวฉัตรรัตน ตนภูบาล
17. นางสาวเขมณัฎฐ ศิริเชาวพัฒน
18. นางสาววิภารัตน เกิดวัน
19. นางสาวกชกร โคตรชมภู
20. นายธัพญสรณ กองแกว
21. นายกิตตินันท สายะเวส
22. นายศรัณยู จําปาไชยศรี
23. นายสุชาญ กิจลือเลิศ
24. นายธนพล สวารักษ
25. นางสาวมัณฑนา ควรพินิจ
26. นางสาวแพรพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน
27. นางสาวธีราภรณ ศรีนิเวศน
28. นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง มั่นคง
29. นางสาวสุจิตรา บุญโต

ผูอํานวยการกองแผนงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
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30. นางสาวนภาภรณ นิมิตเดชกุลชัย
31. นางสาวพรหมมณี สิงหรัตน
32. นางสาวระพีพรรณ ศรีเนตร
33. นางสาวปนัดดา ทองซัง
34. นางสาวภาณุมาศ คงคา
35. นางเพ็ญพักตร สุคนธพงษ
36. นายสําราญ เสือเดช
ผูไมมาประชุม
1. นางสาวพาสนา ชมกลิ่น
2. นางสาวสุวรรณา ทิพยมงคุณ
3. นางสาวเสาวพร ตรีมงคล

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไป
พนักงานพิมพ ส3
พนักงานขับรถยนต ส
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พนักงานพิมพ ส3

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2564
นางสาวธีราภรณ ศรีนิเวศน ผูแทนกลุมอํานวยการ ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 28 ตุลาคม 2564 หากไมมีผูใดขอแกไข ขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
มติที่ประชุม

ไมมีแกไข ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายงานผลและติดตามการใชจายงบประมาณ
นางสาวธีราภรณ ศรีนิเวศน ผูแทนกลุมอํานวยการ ไดรายงานผลการเบิกจายงบประมาณกองแผนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 การเบิกจายงบประมาณในภาพรวมกองแผนงานสะสม ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน
2564 เบิกจายไปจํานวนทั้งสิ้น 429,115.60 บาท คิดเปนรอยละ 0.75 แยกตามรายการ ดังนี้
1.งบดําเนินงาน เบิกจายไป 359,515.60 บาท คิดเปนรอยละ 8.54
ผลการเบิกจายงบดําเนินงานจําแนกตามกลุมงาน
- กลุมอํานวยการ ใชไป 218,205.60 บาท
- กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาตร ใชไป 15,000 บาท
- กลุมบริหารยุทธศาตรการงบประมาณ ใชไป 0 บาท
- กลุมพัฒนาระบบขอมูล ใชไป 0 บาท
- กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม ใชไป 100,000 บาท
- กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชไป 26,310 บาท
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2.งบลงทุน เบิกจายไปไป 69,900 บาท คิดเปนรอยละ 0.13
- โครงการจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 69,600 บาท เบิกจายเรียบรอยแลว
- โครงการจัดทําระบบจัดการวิเคราะหแผนงานโครงการและงบประมาณ จํานวน 490,000 บาท
ได รับผู รับจ างและลงนามในสั ญญาเรี ยบร อยแล ว แบ งจ ายเป น 2 งวด คื อ งวดที่ 1 เดื อนมกราคม 2565 จํ านวน
245,000 บาท และเดือนเมษายน 2565 จํานวน 245,000 บาท
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 8,306,500 บาท อยูระหวางเรียกทําสัญญากับ
ผูขายคาดวากําหนดสงมอบไดภายในเดือนเมษายน 2565
- โครงการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม สรางไทย สรางชาติ กรมอนามัย จํานวน 43,900,000บาท
อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจางและกองแผนงานไดดําเนินการใหกองคลังนําเขาระบบ e-GP แลว
กองแผนงานไดมีแผนในการเบิกจายงบประมาณ งบดําเนินงาน ในเดือนธันวาคม 2564
จํานวน 1,076,960.50 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 รายงานผลการดําเนินงานสําคัญของแตละกลุมงาน ประจําเดือนพฤศจิกายน 2564
กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม
วาที่รอยตรีสมพร สมทอง ผูแทนกลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม ไดรายงานผลการดําเนินงาน
สําคัญของกลุมงาน ดังนี้
1.จัดทํา (ราง) กฎบัตรการประชุมกรมอนามัย
2.ประชุมหารือการเตรียมความพรอมประเด็นกาตรวจสอบราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 3 พ.ย.64
3.เตรียมการจัดประชุมชี้แจงตรวจราชการและนิเทศงานกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565 วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ขอเชิญชวนใหเจาหนาที่กองแผนงานที่อยูระดับชํานาญการพิเศษ
เขารวมการประชุมดวย
4.รวมตรวจเยี่ยม ศูนยอนามัยที่ 2 และศูนยอนามัยที่ 10
5.รายงานสรุปผลการติดตามโครงการสําคัญในการดําเนินโครงการตามพรก.เงินกู รายงานสรุป
โครงการ/กิจกรรมสําคัญ ป 2564 ตามภารกิจรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งนี้ กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม มีความจําเปนตองใชงบประมาณ จํานวน 53,500 บาท
ไดประสานกับกลุมอํานวยการเพื่อขอใชงบประมาณ การเตรียมการจัดทํา VTR ผลการดําเนินงาน ประจําป 2564
เพื่อนําเสนอในการประชุม BMW ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 และจัดสงใหกับกลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร
ตอนนี้อยูระหวางปรับแผนเสนอขึ้นกรมเพื่อพิจารณาและดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามขั้นตอนตอไปคาดวาจะเสร็จ
สิ้นประมาณกลางเดือนธันวาคม 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
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กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร
นางสาวเขมณัฏฐ ศิริเชาวพัฒน ผูแทนกลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร นําเสนอรายงานผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญของกลุมงาน มีประเด็นสําคัญ ดังนี้
(1) การประสานขอมูล สนับสนุนการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนรองรับการเปดเมือง 4 ภาค
คือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคใต ซึ่งกรมอนามัยเปนเจาภาพหองยอยที่ 1 : Smart Living ในประเด็น
: COVID Free setting (2) การประชุมหารือและวิเคราะหขอมูล ผลกระทบโอกาสจากกรณีการถายโอนภารกิจ
สถานีอนามัยและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใหกับองคการบริหารสวนจังหวัด (3) ประสานขอมูลสําหรับ
การประชุมระดับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมี 2 การประชุ ม คื อ (3.1) ประชุ มผูบริหารระดับสู งกระทรวงสาธารณสุ ข
(3.2) ประชุมผูบริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (BMW) (4) ดําเนินการจัดประชุม ประสานขอมูล สรุปประเด็นฯ
สําหรับการประชุมระดับกรมอนามัย(4.1) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการสงเสริมสุขและอนามัยสิ่งแวดลอม
(4.2) ประชุ ม EOC และประชุม STAG & IU ซึ่งขณะนี้กําลังดําเนิน การทบทวนคําสั่ง Cluster หลั ก/ Cluster
สนับสนุน และรวมกับกองการเจาหนาที่ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับสมรรถนะเลขานุการ
Cluster ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุมพัฒนาระบบขอมูล
นายสมเกียรติ ปฏิรพ ผูแทนกลุมพัฒนาระบบขอมูล ไดรายงานผลการดําเนินงานของกลุมงาน ดังนี้
1. การปรับปรุงขอมูลและรายงานผลในเว็บไซต EOC กรมอนามัย โดยปรับ User Interface (UI)
ของคณะทํางานปฏิบัติการ (Operation) เพิ่มขอมูลแผนปฏิบัติการ/การรายงานผล/ภาพกิจกรรม เกี่ยวกับสาธารณ
ภัยน้ําทวม และเพิ่มหัวขอ COVID – 19 Data เพื่อเปนแหลงรวบรวมฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานโควิด
รายกลุมวัย เชน สาเหตุการตายมารดาจากโควิด การไดรับวัคซีนในนักเรียน/นักศึกษาปการศึกษา 2564
2. การเตรียมความพรอมการพัฒนากลไกเฝาระวัง ประจําปงบประมาณ 2565 ตามขอสั่งการของ
อธิบดีกรมอนามั ย จากที่ ประชุ มคณะกรรมการพั ฒ นาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย (กพว.) ประจําเดือน
กันยายน 2564
3 .จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น งานกระจาย ATK ของกรมอนามั ย จํ านวน 561,098 ชุ ด
กองแผนงานไดรับผิ ดชอบในส วนของการจัดทํ าระบบรายงานผลผ าน google form และจัดทํ าหน า dashboard
รายงานผลในภาพรวมไวบนเว็บไซต EOC กรมอนามัย
ทั้ งนี้ กลุ มพั ฒ นาระบบขอมูล ได รายงานผลการดํ าเนิน งานตามคํารับ รองการปฏิบั ติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนแรก ตัวชี้วัดที่ 1.29 ตัวชี้วัด 1.30 และตัวชี้วัด 1.31 ขณะนี้อยูระหวาง
รวบรวมขอมูลและจัดเตรียมขอมูลสําหรับการายงานผลการดําเนินงานระดับที่ 1 - 3 ตามรายละเอียดแนวทางการ
ประเมินผลในระบบ DOC และไดรายงานแผนการดําเนินกิจกรรมของกลุมภายในเดือนธันวาคม โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนชุดคําสั่ง API แบบ Web Service เชื่อมโยงฐานขอมูลบนเว็บไซต (ขั้นสูง) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งจะจัดประชุมภายในเดือนธันวาคม และการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝา
ระวังดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ครั้งที่ 2/2565
มติที่ประชุม รับทราบ
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กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวแพรพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน ผูแทนกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรายงานผลการดําเนินงาน
ของกลุมงาน ดังนี้
- งบดําเนินงาน (กองแผนงาน) กิจกรรมการจางเหมาบริการจัดทําชุดรหั สผานครั้งเดียว สําหรับ
ระบบงานสารสนเทศภายใตสถานการณการแพรระบาด COVID-19 งบประมาณ 498,500 บาท ขณะนี้ไดดําเนินการ
เปดซองเรียบรอยแลวอยูในระหวางการลงนามสัญญากับทางบริษัท
- งบลงทุ น โครงการจั ดซื้ อครุ ภั ณฑ คอมพิ วเตอร ประจํ าป 2565 งบประมาณ 8,306,500 บาท
ดําเนินการเปดซองเรียบรอยแลวอยูในระหวางการลงนามสัญญากับทางบริษัท
- งบกลาง COVID งบประมาณ 43,900,000 บาท ขณะนี้อยูระหวางการจัดซื้อจัดจางของกองคลัง
และจัดทําหนังสือแจงเวียนทบทวนรางคําสั่งคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม สรางไทย
สรางชาติ และจะดําเนินการจัดทําคําสั่งเพื่อเสนอใหผูอํานวยการลงนาม
- งบดําเนินงานกลาง (กรมอนามัย) โครงการจางเหมาวิเคราะหขอมูลการรับรองบุคคลเพื่อเขากิจการ
หรือกิจกรรมในสถานการณ COVID - 19 งบประมาณ 500,000 บาท
ทั้งนี้ กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศไดแจงใหที่ประชุมทราบ กิจกรรมการดําเนินงานการจางเหมา
บริการจัดทําชุดรหัสผานครั้งเดียว สําหรับระบบงานสารสนเทศภายใตสถานกาณการแพรระบาด COVID – 19
ไดดําเนินการจัดจางกับทางบริษัทเรียบรอยแลวและจะเรงดําเนินการสงมอบงานและเบิกจายใหแลวเสร็จภายใน
เดือนธันวาคม 2564 และขอความรวมมือเจาหน าที่กองแผนงานเขารวมการประชุมเชิงปฎิบั ติการ เรื่องการควบคุม
ใชงานระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และวันที่ 3 ธันวาคม 2564
และการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ควบคุมการใชงานศูนยปฏิบัติการตอบโตสถานการณฉุกเฉินที่มีผลกระทบทาง
สุขภาพ (War Room) ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 และวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เนื่องจากเปนตัวชี้วัดที่ 1.32 ซึ่ง
จําเปนตองขอความรวมมือจากเจาหนาที่แตละกลุมงานของกองแผนงาน รอยละ 90 ในการเขารวมกิจกรรม
ดังกลาว
ซึ่งกลุมอํานวยการ ไดมีการติดตามโครงการจางเหมาบุคลากร จํานวน 600,000 บาท ของ
กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ ขณะนี้ยังไมมีผูใดเขามาสมัครตามโครงการดังกลาว
ประธานที่ ประชุมไดแจงให กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการติดตามและหากไมมีการใช
งบประมาณจะดําเนินการบริหารงบประมาณเพื่อใชประโยชนตอไป และไดสั่งการใหกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และกลุมพั ฒ นาระบบขอมู ล นํ าขอมู ลการจัดทําระบบ เชน Thai Stop Covid , Thai Save Thai รวมถึงเรื่อง
สุขภาพดี วิถีใหม เพื่อสื่อสารใหความรูกับเจาหนาที่ภายในกองแผนงานไดรับทราบตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
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กลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ
นายธัพญสรณ กองแกว ผูแทนกลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ ไดรายงานผลการ
ดําเนินงานของกลุมงาน ดังนี้
การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน
มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 ไดมีการดําเนินการตาม Template ระดับ
ที่ 1 - 3 ซึ่ งดํ าเนิ น แล ว คิ ด เป น คะแนน 1.25 คะแนน อยู ในระหวางดํ าเนิ น การ อี ก 2 คะแนน และยั งไม ได
ดําเนินการในระดับที่ 4 และ 5 คิดเปน 1.75 คะแนน จากการประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศิกายน 2564 ไดมีการ
ประชุมคณะทํางานเพื่อพิจารณา GAP การดําเนินงานใน 2 ประเด็น คือ Healthy Work Place และ Happy for
Life ไดมีการตกผลึกกิจกรรมเพื่อประกอบแผนการดําเนินงานทั้ง 2 GAP เชน การสื่อสาร/ความเขาใจ วิสัยทัศน
วัฒนธรรมองคกร เกณฑ 5 ส และปรับปรุงบอรดประชาสัมพันธซึ่งเปนประเด็นปญหาของการดําเนินงานของปที่
ผานมา และในสวนของ Happy for Life มีการเพิ่มประชาสัมพันธ HL เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจัด
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ การสื่อสารสวัสดิการกรมหรือหนวยงาน การจัดเวทีแสดงความชื่นชมยินดี และ HLการ
วางแผนการเงิ น โดยกิ จ กรรมทั้ งหมดจะนํ าไปจัด ทํ าแผนการดํ าเนิ น งานและคี ย เข าระบบ DOC ในวั น ที่ 10
ธันวาคม 2564 เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู
นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิตตอไป
มติที่ประชุม
1.เห็นชอบตามแผนขับเคลื่อนที่นําเสนอและใหบุคลากรกองแผนงานใหความรวมมือใน
การขับเคลื่อนแผนขับเคลื่อนดังกลาว
2.มอบคณะทํางานพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยูฯ จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใน
ดานการมองภาพองครวม (Conceptual Thinking) และเสริมสรางความผูกพันของบุคลากรในหนวยงาน
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3.3 รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนแรก
นางสาวศนินธร ริมชลาลัย ผูแ ทนกลุมประเมินผลและนิเทศติดตามไดรายงานผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฎิบัติราชการ รอบ 5 เดือนแรก กองแผนงานมี 11 ตัวชี้วัด ดังนี้
1.ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน และแผน BCP
2.ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต
3.ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ (รอยละ 100)
4.ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)
5.ตัวชี้วัดที่ 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
6.ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)
7.ตัวชี้วัดที่ 1.29 รอยละของความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center) (รอยละ 100)
8.ตัวชี้วัดที่ 1.30 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการขอมูล
(Data Scientist) (รอยละ 80)
9.ตัวชี้วัดที่ 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพื่อนําไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data)
10.ตัวชี้วัดที่ 1.32 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสรางความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศกรมอนามัย
11.ตัวชี้วัดที่ 1.33 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม สรางไทย สรางชาติ
และไดมีการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวาง
ผูอํานวยการกองแผนงานกับหัวหนากลุม เมื่อวันศุกรที่ 19 พฤศจิกายน 2564 และถายทอดตัวชี้วัดลงกลุมงาน ดังนี้
1.กลุมพัฒนาระบบขอมูล
ตัวชี้วัดหลัก 3 ตัวชี้วัด
1.29 รอยละของความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center) รอยละ 100
1.30 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการขอมูล
(Data Scientist) รอยละ 80
1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพื่อนําไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data)
ตัวชี้วัดสนับสนุน 8 ตัวชี้วัด
2.1 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการควบคุมภายใน และแผน BCP
2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต
2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ (รอยละ 100)
2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)
2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)
1.32 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสรางความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศกรมอนามัย
1.33 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีใหม สรางไทย สรางชาติ
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2.กลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ
ตัวชี้วัดหลัก 1 ตัวชี้วัด
2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต
ตัวชี้วัดสนับสนุน 10 ตัวชี้วัด
2.1 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการควบคุมภายใน และแผน BCP
2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ (รอยละ 100)
2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)
2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)
1.29 รอยละของความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center) รอยละ 100
1.30 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการขอมูล
(Data Scientist) รอยละ 80
1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพื่อนําไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data)
1.32 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสรางความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศกรมอนามัย
1.33 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีใหม สรางไทย สรางชาติ
3.กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัดหลัก 3 ตัวชี้วัด
2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)
1.32 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสรางความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศกรมอนามัย
1.33 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีใหม สรางไทย สรางชาติ
ตัวชี้วัดสนับสนุน 8 ตัวชี้วัด
2.1 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการควบคุมภายใน และแผน BCP
2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต
2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ (รอยละ 100)
2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)
1.29 รอยละของความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center) รอยละ 100
1.30 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการขอมูล
(Data Scientist) รอยละ 80
1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพื่อนําไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data)

-๙ -

4.กลุมอํานวยการ
ตัวชี้วัดหลัก 3 ตัวชี้วัด
2.1 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการควบคุมภายใน และแผน BCP
2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ (รอยละ 100)
2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)
ตัวชี้วัดสนับสนุน 8 ตัวชี้วัด
2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต
2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)
2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1.29 รอยละของความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center) รอยละ 100
1.30 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการขอมูล
(Data Scientist) รอยละ 80
1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพื่อนําไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data)
1.32 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสรางความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศกรมอนามัย
1.33 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีใหม สรางไทยสรางชาติ
5.กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดสนับสนุน 11 ตัวชี้วัด
2.1 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการควบคุมภายใน และแผน BCP
2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต
2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ (รอยละ 100)
2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)
2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)
1.29 รอยละของความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center) (รอยละ 100)
1.30 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการขอมูล
(Data Scientist) รอยละ 80
1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพื่อนําไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data)
1.32 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสรางความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศกรมอนามัย
1.33 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีใหม สรางไทยสรางชาติ

- ๑๐ -

6.กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม
ตัวชี้วัดหลัก 1 ตัวชี้วัด
2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัดสนับสนุน 10 ตัวชี้วัด
2.1 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการควบคุมภายใน และแผน BCP
2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต
2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ (รอยละ 100)
2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)
2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)
1.29 รอยละของความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center) รอยละ 100
1.30 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการขอมูล
(Data Scientist) รอยละ 80
1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพื่อนําไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data)
1.32 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสรางความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศกรมอนามัย
1.33 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีใหม สรางไทย สรางชาติ
และแจงใหผูรับผิดชอบตัวชี้วัดดําเนินการลงรายการขอมูลในระบบ DOC ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2564
คือ 1) รายการข อมู ล ที่ นํ าไปใช 2) มาตรการและประเด็น ความรูที่ใหแกผูรับ บริการ 3) จัดทํ าแผนขับ เคลื่อน
4)มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และ 5)รายงานผลการติดตามกํากับประจําเดือนของ เดือนพฤศจิกายน 2564
โดยใหการคียรายงานภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2564
ประธานการประชุมไดแจงใหผูรับผิดชอบตัวชี้วัดแตละกลุมงานที่ไดรับมอบหมายรายงานผลการ
ดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ดังนี้
กลุมอํานวยการ ไดรายงานตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน และแผนBCP
- จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในกองแผนงาน ป2565 คําสั่งกองแผนงานที่
41/2564 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
- ประชุมกองแผนงาน จํานวน 1 ครั้ง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
- ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน จํานวน 1 ครั้ง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
- รายงานผลการประเมินควบคุมภายใน ป2564 รอบ 12 เดือน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
- ดําเนินการวิเคราะห/ทบทวน/กําหนดมาตรการและประเด็นความรู/จัดทําแผนขับเคลื่อนฯ
- รายงานผลการดําเนินกงานตามแผนขับเคลื่อนฯ จํานวน 1 ครั้ง วันที่ 9 ธันวาคม 2564
- เขารวมพัฒนาศักยภาพดานงานพัสดุ จํานวน 1 ครั้ง วันที่ 1 -3 ธันวาคม 2564

- ๑๑ -

ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ รอยละ 100
- ไดมีการนําขอมูลผลการเบิกจายงบประมาณในป 2562 – 2564 (ระดับ Trends) และผลการ
เบิกจายในปจจุบันมาวิเคราะหดาน (ระดับ Level) มาวิเคราะหดานผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินการ รวมถึง
การวิเคราะหดานผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) ดานขอมูลวิชาการและอื่นๆ เพื่อจัดทํามาตรการ/
ความรูใหผูรับบริการ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)/แผนในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละ
ของการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก โดยไดกําหนดกิจกรรมจํานวน 7
กิจกรรม ดังนี้
1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565
2. วิเคราะหสถานการณของการเบิกจายงบประมาณ 3 ปยอนหลัง
3. ทบทวนแนวทางปฏิบัติในการยืมเงินราชการและเบิกจายเงินงบประมาณ
4. มาตราการขับเคลื่อนการดําเนินงานเบิกจายงบประมาณ และประกาศเปนแนวทางการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
5. จัดทํารายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) (พ.ย.64 - ก.พ.65) โดยใช
ขอมูลจากระบบ GFMIS กองคลัง
6. ประชุมคณะทํางานติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(พ.ย.64 - ก.พ.65)
7. จัดทํารายงานสรุปผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือน
แรก ซึ่งไดดําเนินการไปแลว 6 กิจกรรม ลําดับที่ 1 – 6 (รายละเอียดตมเอกสารแนบ ตัวชี้วัด
ที่ 2.3) และไดกรอกขอมูลในระบบ DOC พรอมทั้ง Upload ขอมูลในเว็บไซตกองแผนงาน
เรียบรอยแลว สามารถดูขอมูลไดที่
https://planning.anamai.moph.go.th/th/planning-pa65
ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสําเร็จของการของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)
- ดําเนินการจัดทําคําสั่งคณะทํางานคณะทํางานตัวชี้วัด 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
คุณธรรมและความโปรงใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และไดมีการจัดประชุมเมื่อวันที่ 26
พฤศจิกายน 2564 เพื่อวิเคราะหทบทวน สถานการณ ปญหาการดําเนินงานคุณธรรมความโปรงใส โดยการนํา
ขอมูลจากคะแนนการรับรูผูมีสวนได สวนเสียภายใน (IIT) 3 ป ยอนหลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ป พ.ศ.
2563 และป พ.ศ.2564 มาวิเคราะหขอมูลและจัดทํารายงานปญหาการดําเนินงานคุณธรรมความโปรงใสของกอง
แผนงาน พร อ มนํ า เข าข อ มู ล หลั ก ฐานระดั บ 1 – 3 ลงในระบบ DOC ครบถ ว นทุ ก รายการ และจั ด ทํ า แผน
การขับเคลื่อนการดําเนินงานคุณธรรมความโปรงใสของกองแผนงานในรอบ 5 เดือนแรก (ตามเอกสารแนบตัวชี้วัด
2.6) พรอมทั้งอัพโหลดขอมูลบนเว็บไชตกองแผนงาน เรียบรอยแลว สามารถดูขอมูลไดที่ สามารถดูขอมูลไดที่
เว็บไซตกองแผนงาน https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-6

- ๑๒ -

กลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ ไดรายงานตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา
และเสริมสรางคุณภาพชีวิต ไดดําเนินการตามแผนขับเคลื่อนและตาม KPI Template ในระดับ 1-3 ดังนี้
ระดับ
1. Asssessment หนวยงาน
รวบรวมขอมูลการดําเนินงาน
สถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน
เสริมสรางคุณภาพชีวิตและ
ความสุขของคนทํางาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
ภาวะสุขภาพของบุคลากรใน
หนวยงาน (โดยใชแบบประเมิน
ภาวะสุขภาพบุคลากร
กรมอนามัย)

หลักฐาน
1.1 วิคราะหสถานการณการดําเนินงาน
สถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน เสริมสราง
คุณภาพชีวิตและความสุขคนทํางาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.2 วิเคราะหภาวะสุขภาพของบุคลากร
1.3 วิเคราะหผรู ับบริการและผูม ีสว นไดสวน
เสีย (เลือกหัวขอความผูกพัน)
1.4 ทําเนียบผูรับบริการและผูมีสว นไดสวน
เสีย
1.5 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและ
คณะทํางานพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นา
ทํางานฯ
1.6 ประชุมคณะทํางานพัฒนาสถานที่ทํางาน
นาอยู นาทํางานฯ
2. Advocacy / Intervention 2.1 มาตรการและกลวิธีการดําเนินงาน
นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมา 2.2 ประเด็นความรูที่ใหแกผรู ับบริการและ ผู
ประกอบการวางแผน เพื่อ
มีสวนไดสวนเสีย
กําหนดมาตรการและประเด็น
2.3 สื่อสารนโยบายสถานที่ทํางานนาอยู นา
ความรูใหแกบุคลากรใน
ทํางานฯ
หนวยงาน
2.4 สื่อสารวิสยั ทัศน พันธกิจ และคานิยม
กองแผนงาน

Link
https://shorturl.asia/Rz2Gl

3. Management and
Governance
3.1 หนวยงานจัดทําแผนปฏิบตั ิ
การพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู
นาทํางานมีชีวิตชีวา และ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตตามผล
การวิเคราะห ทั้งนี้ในแผนปฏิบตั ิ
การตองมีกิจกรรมสําคัญให
บุคลากรเขารวม ดังนี้
1. การจัดสิ่งแวดลอมใหนาอยู
นาทํางาน เอื้อตอการมีสุขภาพดี
2. การตรวจสุขภาพประจําป
3. การวัดดัชนีมวลกาย (BMI)
3.2 การติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน

https://shorturl.asia/8KmxC

3.1 แผนขับเคลื่อนการพัฒนาสถานที่ทํางาน
นาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสราง
คุณภาพชีวิต
3.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของการ
พัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน มี
ชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต
3.3การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
(หนารวม)
3.4 รายงานประจําเดือนพฤศจิกายน 2564

https://shorturl.asia/QAd3V
https://shorturl.asia/k6HEg
https://shorturl.asia/MksPc
https://shorturl.asia/kxHzS

https://shorturl.asia/FYp1K
https://shorturl.asia/XhbT2
https://shorturl.asia/KPwRk
https://shorturl.asia/MxXNU
https://shorturl.asia/0ZKMy

https://shorturl.asia/yd9K7

https://planning.anamai.moph.go.t
h/th/pa65-report
https://shorturl.asia/ksd8m

- ๑๓ ระดับ
3.3 มีมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
(SOP) ของตัวชี้วัด

หลักฐาน

Link

หมายเหตุ : หลักฐานตัวชี้วัดที่ 2.2 การพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางานฯ
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-2
กลุมพัฒนาระบบขอมูล ไดรายงานตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1.29 รอยละของความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center)
รอยละ 100
- ดําเนินการตาม KPI Template รอยละของความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง
(DOH Data Center) ในคะแนนระดับ 1 – 3 คือ ดําเนินการวิเคราะหสถานการณขอมูลพื้นฐานของกลุมวัยและ
อนามัยสิ่งแวดลอม / ดําเนินการวิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย / จัดทําทําเนียบผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย / จัดทํามาตรการเพื่อการขับเคลื่อนฯ / จัดทําเอกสารสรุปประเด็นความรูที่ใหแกผูรับบริการและผู
มีสวนไดสวนเสีย / จัดทําแผนการดําเนินงานพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางฯ
ตัวชี้วัดที่ 1.30 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนา
ศักยภาพนักวิทยาการ (Data Scientist) รอยละ 80
- ดํ า เนิ น การตามแผนขั บ เคลื่ อ นและตาม KPI Template ร อ ยละของการผ า นเกณฑ ก าร
ประเมินผล กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒ นาศักยภาพนักวิทยาการ (Data Scientist) (รอยละ 80) ในคะแนน
ระดับ 1-3
ระดับ
1 Assessment
มีบทวิเคราะหสถานการณของ
ตัวชี้วัด
มีขอมูล สารสนเทศ และความรูที่
นํามาใช
2 Advocacy/ Intervention
มีการกําหนดมาตรการและ
ประเด็นความรูที่ใหแกผูรับบริการ
(C)/ผูม ีสวนไดสวนเสีย (SH) เพื่อ
การขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
3 Management and
Governance
- มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตัวชี้วัด
- การติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน

หมายเหตุ

หลักฐาน
วิเคราะหสถานการณของตัวชี้วัด และความรูที่
นํามาใชประกอบการวิเคราะห
วิเคราะหผูรบั บริการและผูมสี วนไดสวนเสีย

Link
https://shorturl.asia/DQSI0

ทําเนียบผูร ับบริการและผูมสี วนไดสวนเสีย

https://shorturl.asia/PDJUk

มาตรการ/แนวทางการพัฒนาศักยภาพนัก
วิทยาการขอมูล (API)
สรุปประเด็นความรูที่ใหแกผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย

https://shorturl.asia/ENFco

https://shorturl.asia/7pVWo

https://shorturl.asia/4ez18

แผนการขับเคลื่อนการอบรมพัฒนาศักยภาพนัก https://shorturl.asia/FgNk2
วิทยาการขอมูล (API)
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (SOP) ของการพัฒนา https://shorturl.asia/agsAX
ศักยภาพนักวิทยาการขอมูล

หลักฐานตัวชี้วัด 1.30 หนาเว็บไซตกองแผนงาน
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-1-30

- ๑๔ -

ตัวชี้วัดที่ 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog)ในระบบฐานขอมูลกลางเพื่อนําไปสู
การเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data)
- กลุมพัฒนาระบบขอมูล ไดดําเนินการศึกษา/วิเคราะหขอมูลรวมถึงแนวทางการพัฒนา
ระบบบัญชีขอมูล เพื่อเตรียมการคัดเลือกและจัดทําชุดขอมูล (Data set) ที่สอดคลองกับระบบงานบริการผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-service) หรือเป นระบบงานที่สําคัญของหน วยงาน เพื่ อจัดทําขอมูลเปดที่ถูกจัดอยูใน
หมวดหมูสาธารณะ (Open Data) และนําขอมูลเปดไปใชประโยชนในการดําเนินงานของหนวยงานตอไป
กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม ไดรายงานตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565
- ดําเนินการตาม KPI Template รอยละของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในคะแนนระดับ 1 – 3 คือ
1.จัดทําเอกสารแสดงขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงานรอบ 6 เดือนหลังใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.ดําเนินการสรุปวิเคราะหชองวาง GAP ที่อาจทําใหการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจําปของกองแผนงาน
ไมบรรลุเปาหมาย
3.กําหนดมาตรการ เพื่อการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน โดยใชกลยุทธ
PIRAB
4.จัดทําแผนการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC 4.0
5.จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการที่มีวงเงินงบประมาณ 500,000 บาทขั้นไป
6.กํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน และปรับแผนปฏิบัติการใน
ระบบ DOC 4.0
กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรายงานตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) ไดดําเนินการ ดังนี้
- จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานองคกรแหงการเรียนรู (LO)
- จัดทํารายการขอมูล สารสนเทศ และความรูที่นํามาใชในการวิเคราะหสถานการณ
กําหนดมาตรการและประเด็นความรูที่จะใชในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
- จัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดําเนินงานของหนวยงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู และ
แผนดําเนินการสรางนวัตกรรมที่สําคัญและจําเปนตอภารกิจหนวยงาน
- จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)
ตัวชี้วัดที่ 1.32 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสรางความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศกรมอนามัย ไดดําเนินการดังนี้
- จั ด ทํ า คํ า สั่ งแต งตั้ งคณะทํ างานการพั ฒ นาด านเทคโนโลยีดิ จิ ทั ล และการสรางความมั่ น คง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศกรมอนามัย
- จัดทําชุดรหัสผานครั้งเดียว สําหรับระบบงานสารสนเทศภายใตสถานการณ การแพรระบาด
COVID-19

- ๑๕ -

- ดํ า เนิ น การจั ด ประชุ ม ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ทั ก ษะความเข าใจและใช เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
ของกรมอนามัย (Digital Literacy)
- ดํ าเนิ น การจั ดประชุ มเชิ งปฏิ บัติ การเรื่อง การควบคุมใชงานระบบประชุมทางไกล (Video
Conference)
- ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร ประจํากรมอนามัย
- ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ควบคุมการใชงานศูนยปฏิบัติการตอบโตสถานการณ
ฉุกเฉินที่มีผลกระทบทางสุขภาพ (War Room)
- ดําเนินการจัดประชุมเรียนรูการใชงานระบบสารสนเทศ เพื่อใชในการบริหารขอมูลไดอยางมี
ประสิทธิภาพภายใตสถานการณ การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- จัดทําการปฏิบัติงาน (SOP)
ตัวชี้วัดที่ 1.33 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีใหม สรางไทย สรางชาติ
ไดดําเนินการ ดังนี้
- จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม สรางไทย สรางชาติ
- จัดทํารายการขอมูล สารสนเทศ และความรูที่นํามาใชในการดําเนินงานตัวชี้วัด
- กําหนดมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัด และประเด็นความรูที่ใหแก
ผูรับบริการ เพื่อการขับเคลื่อน
- จัดทําแผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ การพัฒนา
ระบบสุขภาพดีวิถีใหม สรางไทย สรางชาติ
- จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)
หมายเหตุ : Link URL คํารับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2565
https://planning.anamai.moph.go.th/th/planning-pa65
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไมมี –
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
5.1 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลกองแผนงาน
นางสาวธี ร าภ รณ ศรี นิ เ วศน ผู แ ทนกลุ ม อํ า นวยการ ได ร ายงานให ที่ ป ระชุ ม ทราบ
นางสาวภาคินัน ท สุสังกรกาญจน ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ไดมาปฏิบัติงานที่กองแผนงาน
กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร ทั้งนี้นางสาวภาคินันท สุสังกรกาญจน ไดรายงานตัวและแจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงภาระหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายเรื่องของงานโยบาย

- ๑๖ -

5.2 การพัฒนากลไกการเฝาระวังสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
นายสมเกียรติ ปฏิรพ ผูแทนกลุมพัฒนาระบบขอมูล ไดรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. สถานการณระบบเฝาระวังการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมที่ผานมา
2. การดําเนิ นงานการพั ฒ นาระบบเฝาระวังการสงเสริมสุขภาพและอนามั ยสิ่งแวดลอม
ป 2565 แนวทางการจัดทํารายงานดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
(Annual Report) และแนวทางการจัดทําสารการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย (FACT SHEET)
5.3 การจัดทําคําของบประมาณแบบบูรณาการ เขตสุขภาพนํารอง (เขตสุขภาพที่ 1, 4, 9, 12)
ประจําปงบประมาณ 2566 ของกระทรวงสาธารณสุข
นายธัพญสรณ กองแกว ผูแทนกลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ ไดรายงานผลการดําเนินงาน
ดังนี้
ตามที่กลุมบริหารยุทธศาตรการงบประมาณ ไดรับมอบหมายเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําคําของบประมาณแบบบูรณาการเขตสุขภาพนํารอง (เขตสุขภาพที่ 1,4,9,และ12) ประจําปงบประมาณ 2566
ณ จังหวัดนาน มีประเด็นที่สําคัญดังนี้
1.แผนปฏิรปู ประเทศดานสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง ป 2564 – 2565)
2 .คณะกรรมการการขับเคลื่อนการปฏิรูปเขตสุขภาพนํารอง
3. เปาหมาย ประเทศมีเขตสุขภาพที่มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและรวมรับผิดชอบ
ระหวางหนวยงาน และทองถิ่นมีความคลองตัวประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถทําใหเกิดผลสําเร็จในพื้นที่
ตามเปาหมายการปฏิรูปประเทศดานการจัดการภาวะฉุกเฉินดานสาธาณสุข โรคไมติดตอ ระบบประกันสุขภาพ
และกองทุนที่เกี่ยงของ
4. กิจกรรม Big Rock & Sandbox ที่เกี่ยวของกับกรมอนามัย
5. คําขอป 2566 เขตสุขภาพนํารอง ทางเขตสุขภาพจะเปนคนจัดทําคําขอในภาพเขต
และกรมวิชาการจัดทําคําขอภาพกรม
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ประธานที่ ป ระชุ ม ได แ จ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง ประเด็ น ป ญ หาสํ า คั ญ และได ม อบหมายให
กลุมอํานวยการดําเนินการ 4 ประเด็น ดังนี้
1.จัดอบรมหรือเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การจัดประชุมราชการ โดยประสานงานรวมกับกลุม
พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร กลุมประเมินผลแนะนิเทศติดตาม กําหนดหัวขอปจจัยแหงความสําเร็จของการจัด
ประชุมที่มีประสิทธิภาพเพื่อกําหนดทิศทางและพัฒนาการจัดประชุมกองแผนงานใหเกิดประสิทธิภาพ
2.ประสานงานกับกองการเจาหนาที่ เรื่อง การกําหนดตําแหนงระดับเชี่ยวชาญของกองแผนงาน
ในตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนระดับเชี่ยวชาญ และตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรระดับเชี่ยวชาญ
โดยแตงตั้งคณะทํางานเปน 2 สาย คือ สายงานนักวิเคราะหนโยบายและแผนมีนายนุกูลกิจ พุกาธร เปนประธาน
และสายงานนักวิชาการคอมพิวเตอร มีนางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล เปนประธาน
3.ความกา วหนา ในสายงานของขาราชการกองแผนงาน ของสายงานอํานวยการ ตํา แหนง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และกรอบอัตรากําลัง เรื่อง การกําหนดตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
โดยมอบหมายใหนางสาวธีราภรณ ศรีนิเวศน ติดตามความกาวหนาจากกองการเจาที่

- ๑๗ -

4.ติดตามการจัดทําบันทึกแจงเวียนใหเจาหนาที่กองแผนงานรับทราบเกี่ยวกับ การหมุนเวียน
เปลี่ยนงาน (Job Rotation) เพื่อเปนการวางแผนความกาวหนาในสายอาชีพ โดยกําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอน
ระยะเวลาและการพิจารณาตามความเหมาะสม พรอมรายงานใหที่ประชุมกองแผนงานรับทราบในคราวตอไป
ปดประชุม เวลา 14.00 น.
----------------------------------------------นางสาวสุจิตรา บุญโต
นางสาววิชุดา สมัยนิยม

ผูจดรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

- ๑๘ -

รายงาน ณ วันที่ 10 ธ.ค. 2564

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
ผูรับผิดชอบ
ความกาวหนา
2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุม กลุม อํานวยการ 1. จัดทําคําสั่งแตงตั้ง
ภายใน และแผน BCP
คณะกรรมการควบคุมภายใน
กองแผนงาน ป2565
2. ประชุมกองแผนงาน จํานวน
1 ครั้ง
3. ประชุมคณะกรรมการควบคุม
ภายในฯ จํานวน 1 ครั้ง
4. รายงานผลการประเมิน
ควบคุมภายใน ป2564 รอบ
12 เดือน
5. วิเคราะห/ทบทวน/กําหนด
มาตรการและประเด็นความรู/
จัดทําแผนขับเคลื่อนฯ
6. รายงานผลการดําเนินกงาน
ตามแผนขับเคลื่อนฯ จํานวน 1
ครั้ง
- เขารวมพัฒนาศักยภาพดาน
งานพัสดุ จํานวน 1 ครั้ง
2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา กลุมบริหาร
1. วิเคราะหสถานการณการ
สถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน มี ยุทธศาสตร
ดําเนินงานป 2564 รอบ 5
ชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพ การงบประมาณ เดือนหลัง / วิเคราะหภาวะ
ชีวิต
สุขภาพของบุคลากร
2. วิเคราะหผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย / จัดทํา
ทําเนียบผูรับบริการ (C)
ผูมีสวนไดสวนเสีย (SH)
3. เลือกประเด็นความรูที่
นํามาใชประกอบการวิเคราะห

หมายเหตุ

- ๑๙ -

4. จัดทํามาตรการและกลวิธี
การดําเนินงาน
5. จัดทําประเด็นความรูที่ใหแก
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวน
เสีย
6. จัดทําแผนขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน
7. จัดทํามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด
2.3

รอยละของการเบิกจาย
งบประมาณ

2.4

ระดับความสําเร็จของการเปน
องคกรแหงการเรียนรู (LO)

กลุมอํานวยการ 1.จัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางานติดตามเรงรัดการ
เบิกจายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565
2.ทบทวนแนวทางปฏิบัติในการ
ยืมเงินราชการและเบิกจายเงิน
งบประมาณ
3.จัดทํารายงานผลติดตาม
เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ
(รบจ.1) เดือนพฤศจิกายน
4.ประชุมคณะทํางานติดตาม
เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565 เดือนพฤศจิกายน
กลุมเทคโนโลยี 1.จัดทําคําสั่งแตงตั้ง
สารสนเทศ
คณะทํางานองคกรแหงการ
เรียนรู (LO)
2.มีรายการขอมูล สารสนเทศ
และความรูที่นํามาใชในการ
วิเคราะหสถานการณ
3.กําหนดมาตรการและ
ประเด็นความรูที่จะใชในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน

- ๒๐ -

2.5

2.6

4.จัดทําแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
หนวยงานใหเปนองคกรแหง
การเรียนรู และแผนดําเนินการ
สรางนวัตกรรมที่สําคัญและ
จําเปนตอภารกิจหนวยงาน
5.จัดทํามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (SOP) ของการเปน
องคกรแหงการเรียนรู (LO)
รอยละการดําเนินงานตาม
กลุมประเมินผล - ดําเนินการตามTemplateใน
แผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน และนิเทศ
ระดับ 1 – 3 เรียบรอยแลว
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ติดตาม
ระดับความสําเร็จของการ
กลุมอํานวยการ ระดับที่ 1 Assessment
มีบทวิเคราะหสถานการณของ
ดําเนินงานคุณธรรมและความ
ตัวชี้วัดมีขอมูล สารสนเทศ และ
โปรงใส (ITA)
ความรูที่นํามาใช (1 คะแนน)
- รายงานการประชุมวิเคราะห
ทบทวนสถานการณปญหาการ
ดําเนินงานคุณธรรมความ
โปรงใสของหนวยงานโดย
วิเคราะห gap ประเด็นจาก
คะแนนการรับรูผัมีสวนได
สวนเสียภายใน (IIT)
- รายงานผลการวิเคราะห gap
ปญหาการดําเนินงานคุณธรรม
ความโปรงใสของหนวยงาน
ระดับที่ 2 Advocacy/
Intervention
กําหนดมาตรการ กลไก
ขับเคลื่อนดําเนินงานคุณธรรม
และความโปรงใสของหนวยงาน
รอบ 5 เดือนแรก (1 คะแนน)

ดําเนินการถึง
ระดับ ที่ 1 – 3
เรียบรอยแลว
ไดคะแนน
รวม 3 คะแนน

- ๒๑ -

- กําหนดมาตรการ กลไก การ
ดําเนินงานรอบ 5 เดือนแรก
ที่สอดคลองตามกลยุทธ PIRAB
พรอมเหตุผลประกอบในการ
กําหนดมาตรการและเชื่อมโยง
กับหลักเกณฑการเปดเผยขอมูล
สาธารณะ OIT
- สรุปประเด็นความรูแก C/SH
เพื่อขับบเคลื่อนการดําเนินงาน
ระดับที่ 3 Management
and Governance
(1 คะแนน)
- มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตัวชี้วัด
- การกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงาน
ระดับที่ 4 Output ผลผลิต
มีผลผลิตตามแผนการ
ดําเนินงานและมาตรการที่
กําหนด (1 คะแนน)
อยูระหวางดําเนินการ
ระดับที่ 5 Outcome
ผลลัพธ ของตัวชี้วัด
1.ประเมินการเปดเผยขอมูล
สาธารณะบนเว็บไซตของ
หนวยงานตามหลักเกณฑ OIT
(คาน้ําหนักรอยละ 70)
2.ประเมินระดับการรับรูการ
ดําเนินงานคุณธรรมความ
โปรงใสของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายใน (IIT) ของหนวยงาน (คา
น้ําหนักรอยละ 30) (1 คะแนน)
อยูระหวางดําเนินการ

- ๒๒ -

1.29

1.30

1.31

รอยละของความสําเร็จในการ
พัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง
(DOH Data Center)
รอยละของการผานเกณฑการ
ประเมินผล กลุมเปาหมายที่เขา
รับการพัฒนาศักยภาพนัก
วิทยาการขอมูล (Data
Scientist)

การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล
(Data Catalog) เพื่อนําไปสูการ
เปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open
Data)

กลุมพัฒนา
ระบบขอมูล

- ดําเนินการไดระดับ 1 - 3

กลุมพัฒนาระบบ 1. ดําเนินการจัดทําโครงการ
ขอมูล
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
เขียนชุดคําสั่ง API แบบ Web
Service เชื่อมโยงฐานขอมูลบน
เว็บไซต (ขั้นสูง) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565”
2. วิเคราะหสถานการณของ
ตัวชี้วัด และความรูที่นํามาใช
ประกอบการวิเคราะห
3. วิเคราะหผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย
4. จัดทําทําเนียบผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย
5. จัดทํามาตรการ/แนวทางการ
พัฒนาศักยภาพนักวิทยาการ
ขอมูล (API)
6. สรุปประเด็นความรูที่ใหแก
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย
7. จัดทําแผนการขับเคลื่อนการ
อบรมพัฒนาศักยภาพนัก
วิทยาการขอมูล (API)
8. จัดทํามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (SOP) ของการ
พัฒนาศักยภาพนักวิทยาการ
ขอมูล
กลุมพัฒนาระบบ - ดําเนินการศึกษา/วิเคราะห
ขอมูล
ขอมูลและแนวทางการการ
พัฒนาระบบบัญชีขอมูลเพื่อ

- ๒๓ -

1.32

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา กลุมเทคโนโลยี
ดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการ
สารสนเทศ
สรางความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศกรมอนามัย

นําไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ
(Open Data)
- จัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางานการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลและการ
สรางความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ
กรมอนามัย
- จัดทําชุดรหัสผานครั้งเดียว
สําหรับระบบงานสารสนเทศ
ภายใตสถานการณการแพร
ระบาด COVID-19
- ดําเนินการจัดประชุมสงเสริม
และสนับสนุนทักษะความ
เขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล
ของกรมอนามัย (Digital
Literacy)
- ดําเนินการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การควบคุม
ใชงานระบบประชุมทางไกล
(Video Conference)
- ดําเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร
ประจํากรมอนามัย
- ดําเนินการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง ควบคุมการ
ใชงานศูนยปฏิบัติการตอบโต
สถานการณฉุกเฉินที่มี
ผลกระทบทางสุขภาพ (War
Room)
- ดําเนินการจัดประชุมเรียนรู
การใชงานระบบสารสนเทศ

- ๒๔ -

1.33

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา กลุมเทคโนโลยี
ระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม สราง สารสนเทศ
ไทย สรางชาติ

เพื่อใชในการบริหารขอมูลได
อยางมีประสิทธิภาพภายใต
สถานการณ การแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน
(SOP)
- จัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางานการพัฒนาระบบ
สุขภาพดีวิถีไทยใหม สราง
ไทย สรางชาติ
- จัดทํารายการขอมูล
สารสนเทศ และความรูที่
นํามาใชในการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
- กําหนดมาตรการเพื่อการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด และประเด็นความรูที่
ใหแกผูรับบริการ เพื่อการ
ขับเคลื่อน
- จัดทํามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (SOP)

หมายเหตุ : Link URL คํารับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2565
https://planning.anamai.moph.go.th/th/planning-pa65

- ๒๕ -

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)
กองแผนงาน กรมอนามัย
ที่
1
1

เปาหมาย
หนวยนับ
(จํานวน)
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน และแผนBCP
ทบทวน/จัดทํา คําสั่งคณะกรรมการควบคุม
1
ฉบับ
ภายใน กองแผนงาน
ตัวชี้วัด/กิจกรรม/ขั้นตอน

*******************************
วันที่เริ่ม
วันที่สิ้นสุด
กิจกรรม

มาตรการ

19 ต.ค.64

30 พ.ย.64

สรางการมีสวนรวมในการดําเนินงานโดย
คณะกรรมการฯ (Partner : สราง
พันธมิตรทุกภาคสวน)

2

ประชุมกองแผนงานทุกเดือน เพื่อสื่อสาร
ทิศทางและถายทอดนโยบาย/ทิศทางองคกรสู
การปฏิบัติ พรอมทั้งแลกเปลี่ยน เรียนรูในการ
สรางนวัตกรรมและกํากับติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองแผนงาน

4

ครั้ง

19 ต.ค.64

28 ก.พ.65

การชี้แจง/สื่อสารกระบวนงาน/ขัน้ ตอน
การดําเนินงานการควบคุมภายใน
(Advocate : ชี้นํา สื่อสาร)

3

การจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน
การจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน

3

ครั้ง

10 พ.ย.64

28 ก.พ.65

การชี้แจง/สื่อสารกระบวนงาน/ขัน้ ตอน
การดําเนินงานการควบคุมภายใน
(Advocate : ชี้นํา สื่อสาร)

ประเด็นความรูที่ให
ผูรับบริการ
หลักเกณฑ
กระทรวงการคลัง วาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สําหรับหนวยงานของรัฐ
พ.ศ. 2561
หลักเกณฑ
กระทรวงการคลัง วาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สําหรับหนวยงานของรัฐ
พ.ศ. 2561
หลักเกณฑ
กระทรวงการคลัง วาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สําหรับหนวยงานของรัฐ
พ.ศ. 2561

หมายเหตุ

- ๒๖ -

ที่

ครั้ง

วันที่เริ่ม
กิจกรรม
1 ต.ค.64

1

ครั้ง

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ

4

ครั้ง

จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุม
ภายในฯ (SOP)

1

ตัวชี้วัด/กิจกรรม/ขั้นตอน

4

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12
เดือน

5

การวิเคราะห/ทบทวน/กําหนดมาตรการและ
ประเด็นความรู/ จัดทําแผนขับเคลือ่ นฯ

6

7

เปาหมาย
(จํานวน)
1

หนวยนับ

วันที่สิ้นสุด

มาตรการ

30 พ.ย.64

การชี้แจง/สื่อสารกระบวนงาน/ขัน้ ตอน
การดําเนินงานการควบคุมภายใน
(Advocate : ชี้นํา สื่อสาร)

19 ต.ค.64

30 พ.ย.64

สรางการมีสวนรวมในการดําเนินงานโดย
คณะกรรมการฯ (Partner : สราง
พันธมิตรทุกภาคสวน)

1 ต.ค.64

10 มี.ค.65

การชี้แจง/สื่อสารกระบวนงาน/ขัน้ ตอน
การดําเนินงานการควบคุมภายใน
(Advocate : ชี้นํา สื่อสาร)

28 ก.พ.65

การชี้แจง/สื่อสารกระบวนงาน/ขัน้ ตอน
การดําเนินงานการควบคุมภายใน
(Advocate : ชี้นํา สื่อสาร)

กระบวนงาน 19 ต.ค.64

ประเด็นความรูที่ให
ผูรับบริการ
หลักเกณฑ
กระทรวงการคลัง วาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สําหรับหนวยงานของรัฐ
พ.ศ. 2561
หลักเกณฑ
กระทรวงการคลัง วาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สําหรับหนวยงานของรัฐ
พ.ศ. 2561
หลักเกณฑ
กระทรวงการคลัง วาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สําหรับหนวยงานของรัฐ
พ.ศ. 2561
หลักเกณฑ
กระทรวงการคลัง วาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติการควบคุมภายใน

หมายเหตุ

- ๒๗ -

ที่

ตัวชี้วัด/กิจกรรม/ขั้นตอน

8

จัดทําแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนือ่ งของกอง
แผนงาน

9

2
1

2

เปาหมาย
(จํานวน)

หนวยนับ

วันที่เริ่ม
กิจกรรม

วันที่สิ้นสุด

มาตรการ

1

แผน

19 ต.ค.64

28 ก.พ.65

สรางการมีสวนรวมในการดําเนินงานโดย
คณะกรรมการฯ (Partner : สราง
พันธมิตรทุกภาคสวน)

ประเด็นความรูที่ให
ผูรับบริการ
สําหรับหนวยงานของรัฐ
พ.ศ. 2561

ตัวอยาง แผนดําเนินธุรกิจ
อยางตอเนื่องสําหรับการ
บริหารความพรอมตอ
สภาวะวิกฤต (Business
Continuity Plan : BCP)
กรมอนามัย
เขารับการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน
2
ครั้ง
19 ต.ค.64
31 ธ.ค.64 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองแผนงาน - ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง
การเงินและพัสดุ
เกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบภายในและ
และการบริหารพัสดุ
การควบคุมภายใน (Building Capacity :
- ระเบียบการเงินการคลัง
พัฒนาศักยภาพผูร ับบริการ)
ของรัฐ และเงินทดรอง
ราชการ
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต
จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและ
1
ฉบับ
10 พ.ย.64
12 พ.ย.64 Partnership (มาตรการสงเสริมการมี  แนวทางการดําเนินงาน
คณะทํางานพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นา
สวนรวมในการดําเนินงาน)
กิจกรรม 5 ส
ทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต
 การตั้งคณะกรรมการ และ
 แนวทางการดําเนินงาน
คณะทํางานพัฒนาสถานที่ทํางานนา
พัฒนาสถานที่ทํางาน
สื่อสารนโยบายสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน
1
ฉบับ
17 พ.ย.64
19 พ.ย.64
อยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และ
นาอยู นาทํางาน มี
เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของ
เสริมสรางคุณภาพชีวิต กองแผนงาน
ชีวิตชีวา และ
คนทํางาน (Healthy Workplace Happy for
เสริมสรางคุณภาพชีวิต
Life)

หมายเหตุ

- ๒๘ -

ที่

ตัวชี้วัด/กิจกรรม/ขั้นตอน

3

ประชุมคณะทํางานพัฒนาสถานทีท่ ํางานนาอยู
นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิต

4

สื่อสารวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม
(วัฒนธรรม) กองแผนงาน

5

1

ครั้ง

วันที่เริ่ม
กิจกรรม
1 พ.ย.64

ครั้ง

18 พ.ย.64

หนวยนับ

วันที่สิ้นสุด

มาตรการ

31 มี.ค.65

 การสรางการมีสวนรวมผานกิจกรรม
ในการดําเนินงาน ไดแก กิจกรรมการ
จัดทําแผนขับเคลื่อนการดําเนินงาน
กิจกรรม 5 ส. "สรางที่ทํางานนาอยู
นาทํางาน“ กิจกรรม Big Cleaning
Day และ กิจกรรมเสริมสรางขวัญ
กําลังใจบุคลากรในหนวยงาน
Investment (มาตรการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน)
 การสนับสนุนทรัพยากรในการจัด
กิจกรรมทีส่ อดคลองกับความตองการ
ความรูดานการสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอมของบุคลากรกอง
แผนงาน
Regulation (มาตรการกํากับ ติดตาม
การขับเคลื่อนการดําเนินงาน)
 การกํากับ ติดตาม และสรุปผลการ
ดําเนินงาน ตามนโยบายและกิจกรรม
ขับเคลื่อนการพัฒนาสถานที่ทํางาน
นาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตตามแผนการ

31 มี.ค.65

1

แผน

15 พ.ย.64

30 พ.ย.64

5

ครั้ง

15 พ.ย.64

31 มี.ค.65

1

ครั้ง

13 ธ.ค.64

30 ธ.ค.64

4

ครั้ง

22 ธ.ค.64

31 มี.ค.65

3

ครั้ง

22 ธ.ค.64

31 มี.ค.65

10 การตรวจสุขภาพประจําป

1

ครั้ง

10 ม.ค.65

31 มี.ค.65

11 ประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคเสนเลือด
หัวใจและหลอดเลือดของบุคลากรอายุ 35 ป
ขึ้นไป ดวยโปรแกรม CV Risk Score

1

ครั้ง

13 ธ.ค.64

17 มี.ค.65

6
7

8
9

จัดทําแผนขับเคลื่อนสถานที่ทํางานนาอยู นา
ทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต
ติดตามประเมินผลแผนขับเคลื่อนสถานที่
ทํางานนาอยู นาทํางานฯ
สํารวจความตองการความรูด านการสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของบุคลากร
กองแผนงาน
กิจกรรม 5 ส. "สรางที่ทํางานนาอยู นา
ทํางาน"
กิจกรรม Big Cleaning Day

เปาหมาย
(จํานวน)
5








ประเด็นความรูที่ให
ผูรับบริการ
ขอมูลผลการสํารวจ
ความตองการความรู
ดานการสงเสริม
สุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอมของ
บุคลากรกองแผนงาน
ขอมูลความรูสุขภาพใน
ประเด็นตางๆ อาทิ
การตรวจสุขภาพ
ประจําป การประเมิน
ความเสีย่ งตอการเกิด
โรคเสนเลือดหัวใจและ
หลอดเลือดของ
บุคลากรอายุ 35 ปขึ้น
ไป (CV Risk Score)
การวัดและประเมินคา
BMI
ขอมูลความรูในสิทธิ
สวัสดิการทางราชการ
กิจกรรมสงเสริมรายได
ที่ไมตองใชเวลาทํางาน

หมายเหตุ

- ๒๙ -

ที่

ตัวชี้วัด/กิจกรรม/ขั้นตอน

12 ตรวจวัดประเมินคา BMI

เปาหมาย
(จํานวน)
1

ครั้ง

วันที่เริ่ม
กิจกรรม
13 ธ.ค.64

หนวยนับ

วันที่สิ้นสุด

มาตรการ

31 มี.ค.65

ดําเนินงานที่กําหนด โดยคณะทํางาน
ฯ อยางตอเนื่อง
Advocate (มาตรการสื่อสาร และ
ประชาสัมพันธ)
 การสื่อสาร ประชาสัมพันธขอมูล
ความรู และกิจกรรมผานชองทาง
ตางๆ ใหกับบุคลากรกองแผนงาน
เพื่อสรางความตระหนักตอการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสถานที่ทํางาน
นาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และ
เสริมสรางคุณภาพชีวิต
Build Capacity (มาตรการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร)
การเพิ่มพูนสมรรถนะบุคลากรในการ
ปรับตัวใหเขากันสถานการณและการ
เปลี่ยนแปลงภายใตบริบทการทํางานใน
ปจจุบันเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรกองแผนงาน

13 ประเมินเพื่อวัดคุณภาพชีวิตการทํางาน
รายบุคคล
14 สงเสริมรายไดที่ไมตองใชเวลาทํางานเพื่อแลก
เงิน (Passive Income)
15 เสริมสรางความรูในสิทธิสวัสดิการทางราชการ

1

ครั้ง

1 ธ.ค.64

30 ธ.ค.64

2

ครั้ง

1 ธ.ค.64

31 มี.ค.65

2

ครั้ง

1 ธ.ค.64

31 มี.ค.65

16 เสริมสรางขวัญกําลังใจบุคลากรในหนวยงาน

1

ครั้ง

1 ธ.ค.64

31 มี.ค.65

เรื่อง

19 ต.ค.64

19 ต.ค.64

3
1

ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานติดตามเรงรัด
1
การเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565

ประเด็นความรูที่ให
ผูรับบริการ
เพื่อแลกเงิน (Passive
Income)

Partnership (มาตรการสรางพันธมิตร 1. แผนปฏิ บั ติ ก ารกอง
ทุกภาคสวน)
แ ผ น งา น ก ร ม อ นามั ย

หมายเหตุ

- ๓๐ -

ที่

ตัวชี้วัด/กิจกรรม/ขั้นตอน

2

วิเคราะหสถานการณของการเบิกจาย
งบประมาณ 3 ปยอนหลัง (ปงบประมาณ
2562, 2563, 2564)
ทบทวนแนวทางปฏิบัติในการยืมเงินราชการ
และเบิกจายเงินงบประมาณ
มาตราการขับเคลื่อนการดําเนินงานเบิกจาย
งบประมาณ และประกาศเปนแนวทางการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
จัดทํารายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณ (รบจ.1) (พ.ย.64 - ก.พ.65) โดย
ใชขอมูลจากระบบ GFMIS กองคลัง
ประชุมคณะทํางานติดตามเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(พ.ย.64 - ก.พ.65)
จัดทํารายงานสรุปผลการเบิกจายงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5
เดือนแรก (พ.ย.64 - ก.พ.65)

3
4

5

6

7

เปาหมาย
(จํานวน)
1

เรื่อง

วันที่เริ่ม
กิจกรรม
1 พ.ย.64

1

เรื่อง

16 พ.ย.64

30 พ.ย.64

1

เรื่อง

1 พ.ย.64

30 พ.ย.64

4

ครั้ง

18 พ.ย.64

20 ก.พ.64

4

ครั้ง

18 พ.ย.64

20 ก.พ.64

1

เรื่อง

20 ก.พ.64

28 ก.พ.64

หนวยนับ

วันที่สิ้นสุด

มาตรการ

30 พ.ย.64

1. มี ค ณะทํ า งานติ ด ตามเร ง รั ด การ
เบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565
2. การประสานงานกันของเจาหน า ที่
การเงินและ เจาหนาที่พัสดุ ในการจัดทํา
เอกสารและสงเบิกจายงบประมาณใหทัน
ตามระยะเวลาที่กําหนด
3. การมี ส ว นร ว มของบุ ค ลากรใน
หนวยงานในการดําเนินกิจกรรมใหเปนไป
ตามแผนของหนวยงาน
4. การขอคําปรึกษา ขอเสนอแนะ และ
ขอแนะนํากับกองคลังและกลุมตรวจสอบ
ภายใน เรื่องการเบิกจายงบประมาณ
Investment (มาตรการเสริ ม สร า ง
ความรูความสามารถดานการเบิ ก จ า ย
งบประมาณ)
1. สงบุคลากรเขารับการฝกอบรม เพื่อ
สรางเสริมความรูความสามารถดานการ
เบิกจายเงินงบประมาณ
Regulation (มาตรการกํากับเรงรัดการ
เบิกจายงบประมาณ)

ประเด็นความรูที่ให
ผูรับบริการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565
2. แนวทางในการ
ดํ า เนิ น การเบิ ก จ า ยเงิ น
งบประมาณ พ.ศ. 2565

หมายเหตุ

- ๓๑ -

ที่

ตัวชี้วัด/กิจกรรม/ขั้นตอน

เปาหมาย
(จํานวน)

หนวยนับ

วันที่เริ่ม
กิจกรรม

วันที่สิ้นสุด

มาตรการ
1. หนวยงานมีการเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.
2565 ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการระดับ
หน ว ยงาน ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.
2565 และตามเป า หมายที่ ก รมอนามั ย
กําหนด
2. ประชุ ม คณะทํ า งานติ ด ตามเร ง รั ด
ก า ร เ บิ ก จ า ย งบ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ทุ ก เดื อ นเพื่ อ
ติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ
3. ประชุมกองแผนงานและรายงานผล
การติดตามการเบิกจายงบประมาณตาม
ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค.64
– ก.พ.65) ใหผูอํานวยการทราบและอัพ
โหลดขึ้นเว็บไซตของหนวยงาน
4 . มี ก า ร ส รุ ป ผ ล ก า ร เ บิ ก จ า ย
งบประมาณประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.
2565 รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค.64 - ก.พ.
65) ทั้ ง งบดํ า เนิ น งานและงบลงทุ น เพื่ อ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
Advocate (มาตรการบริหารแผนการ
เบิกจายงบประมาณ)

ประเด็นความรูที่ให
ผูรับบริการ

หมายเหตุ

- ๓๒ -

ที่

ตัวชี้วัด/กิจกรรม/ขั้นตอน

เปาหมาย
(จํานวน)

หนวยนับ

วันที่เริ่ม
กิจกรรม

วันที่สิ้นสุด

มาตรการ

ประเด็นความรูที่ให
ผูรับบริการ

1. ดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
กองแผนงาน กรมอนามั ย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่ อ ให ก าร
เบิกจายงบประมาณเปนไปตามแผนที่ตั้ง
ไวและบรรลุเปาหมาย
2. ดํ า เนิ น การตามเป า หมายและ
แนวทางในการดํ า เนิ น การเบิ ก จ า ยเงิ น
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ ก รมอนามั ย
กําหนด
Build Capacity ( ม า ต ร ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพบุคลากรในหนวยงาน)
การทบทวนแนวทางปฏิบัติในการยืม
เงินราชการและเบิกจายเงินงบประมาณ
ของหนวยงานรวมถึงเรื่องระเบียบทาง
การเงินที่เกี่ยวของโดยแจงเวียนให
เจาหนาที่ในหนวยงานรับทราบ
4
1
2

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)
จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานองคกรแหงการ
1
ฉบับ
เรียนรู (LO)
มีรายการขอมูล สารสนเทศ และความรูที่
1
ครั้ง
นํามาใชในการวิเคราะหสถานการณ

พ.ย.64

พ.ย.64

พ.ย.64

ธ.ค.64

1. สรางการมีสวนรวมและมิตรภาพการ
ดําเนินงาน : แตงตั้งคณะทํางานองคกร
แหงการเรียนรู

- การใชงานระบบ Thai
Stop Covid+

หมายเหตุ

- ๓๓ -

เปาหมาย
(จํานวน)
1

ตัวชี้วัด/กิจกรรม/ขั้นตอน

3

กําหนดมาตรการและประเด็นความรูที่จะใชใน
การขับเคลื่อนการดําเนินงาน

4

จัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
1
ครั้ง
พ.ย.64
ธ.ค.64
ของหนวยงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
และแผนดําเนินการสรางนวัตกรรมที่สําคัญ
และจําเปนตอภารกิจหนวยงาน
จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของการ
1
ครั้ง
พ.ย.64
ธ.ค.64
เปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนและมาตรการ
1
ครั้ง
ธ.ค.64
ก.พ.65
ที่กําหนดไว และผลดําเนินการสรางนวัตกรรม
ที่สําคัญและจําเปนตอภารกิจหนวยงาน
ตัวชี้วัดที่ 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิเคราะหชองวาง (GAP) ที่อาจทําใหการ
1
เรื่อง
ต.ค.64
ต.ค.64
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการไมบรรลุเปาหมาย
จัดทําแผนการติดตามผลการดําเนินงานตาม
1
เรื่อง
ต.ค.64
ต.ค.64
แผนปฏิบัติการในระบบ DOC 4.0
กําหนดมาตรการ เพื่อการขับเคลือ่ นการ
1
เรื่อง
ต.ค.64
ต.ค.64
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน
โดยใชกลยุทธ PIRAB
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการที่มี
1
เรื่อง
ต.ค.64
ต.ค.64
วงเงินงบประมาณ 500,000 บาท ขั้นไป

5
6

5
1.
2.
3.

4.

หนวยนับ

วันที่เริ่ม
กิจกรรม
พ.ย.64

ที่

ครั้ง

วันที่สิ้นสุด

มาตรการ

ธ.ค.64

2. สนับสนุนการขับเคลื่อนกการ
ดําเนินงานสูประชาชน :
- ดําเนินการโครงการ TSC และ
ขับเคลื่อนระบบสูประชานชน
- ประชาสัมพันธเผยแพร
- ใหความรูการใชงานความเขาใจการใช
งานระบบ

P (Partner)/
R (Regulate): สรางความรวมมือในการ
กํากับติดตามผลการติดตามผลการใชจาย
งบประมาณเปนประจําทุกเดือนในการ
ประชุมกองแผนงาน
I (Invest): กําหนดรอบของการรายงาน
ผลและสื่อสาร แจงเตือนการรายงานผล
ตามรอบของการรายงาน

ประเด็นความรูที่ให
ผูรับบริการ
- มาตรการกรณีเปดสถาน
ประกอบการในพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและ
เขมงวด มาตรการ
ปลอดภัยสําหรับองคกร
(Covid Free Setting)

หมายเหตุ

- ๓๔ -

ที่

ตัวชี้วัด/กิจกรรม/ขั้นตอน

5. กํากับติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของหนวยงาน และปรับ
แผนปฏิบัติการในระบบ DOC 4.0
6. จัดทําขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนฯ เพื่อ
นําเสนอในที่ประชุมกองแผนงาน

6
1

2

3

4

เปาหมาย
(จํานวน)
5

5

ครั้ง

วันที่เริ่ม
กิจกรรม
ต.ค.64

ครั้ง

ต.ค.64

หนวยนับ

ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)
จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานตัวชี้วัด
1
ฉบับ
ต.ค.64
ที่ 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
คุณธรรมและความโปรงใส
จัดประชุมคณะทํางานเพื่อวิเคราะหทบทวน
1
ครั้ง
ต.ค.64
สถานการณ ปญหาการดําเนินงานคุณธรรม
ความโปรงใสของหนวยงานจาก Gap ประเด็น
จากคะแนนผูม ีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT)
จัดทํารายงานวิเคราะห Gap ปญหาการ
1
ฉบับ
ต.ค.64
ดําเนินงานคุณธรรมความโปรงใสของ
หนวยงาน
กําหนดมาตรการ กลไก และประเด็นความรู
1
ฉบับ
ต.ค.64
เพื่อขับเคลื่อนดําเนินงานคุณธรรมและความ
โปรงใสของหนวยงาน รอบ 5 เดือนแรก

วันที่สิ้นสุด

มาตรการ

ก.พ.65

A (Advocate): การสื่อสารแผนปฏิบัติ
การดําเนินงานตามกิจกรรม และแผนการ
กํากับติดตามการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565 กองแผนงาน
B (Build Capacity): สรางความเขาใจ
ใหเจาหนาที่ในการรายงานผลการ
ดําเนินงาน และเห็นความสําคัญในการ
เขาไปรายงานผลใหครบถวน

ก.พ.65

พ.ย.64

พ.ย.64

พ.ย.64

พ.ย.64

ประเด็นความรูที่ให
ผูรับบริการ

1.แผนปฏิบัติการกอง
แผนงานกรมอนามัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565
2. การทบทวนแนวทาง
ปฏิบัติในการยืมเงิน
ราชการและเบิกจายเงิน
2.ดําเนินการตามเปาหมายและแนวทาง
งบประมาณของหนวยงาน
ในการดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณ 3. แ น ว ท า ง ใ น ก า
พ.ศ. 2565 ที่กรมอนามัยกําหนด
ดํ า เนิ น การเบิ ก จ า ยเงิ น
3.เสริมสรางการมีสวนรวมผูมสี วนไดสวน งบประมาณ พ.ศ. 2565
เสียภายใน โดยการเปดโอกาสใหสอบถาม
1.ดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัตกิ ารกอง
แผนงานกรมอนามัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใหการ
เบิกจายงบประมาณเปนไปตามแผนที่ตั้ง
ไวและบรรลุเปาหมาย

หมายเหตุ

- ๓๕ -

ที่
5
6

7

ตัวชี้วัด/กิจกรรม/ขั้นตอน
จัดทําแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ดานคุณธรรมความโปรงใสของหนวยงาน
ประชุมคณะทํางานและติดตามผลการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานทุกเดือน

กิจกรรมประกาศเจตนารมณตอตาน การ
ทุจริตกองแผนงาน ประจําปงบประมาณ
2565
8 สื่อสารประชาสัมพันธรายงานผลการใชจาย
งบประมาณ (รบจ.) ภายในวันที่ 20 ของทุก
เดือน
9 สื่อสารประชาสัมพันธใหความรู
ความเขาใจดานการใชงบประมาณ
เพื่อเพิ่มชองทางการรับฟงความคิดเห็นและ
การมีสวนรวมของผูมสี วนไดสวนเสียภายใน
ประจําหนวยงานทุกเดือน
10 จัดทํามาตรการเพื่อสงเสริมความโปรงใสและ
ปองกันการทุจริต
11 จัดทําชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจง
เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและพฤติมิ
ชอบของเจาหนาที่ผานชองทางออนไลน

เปาหมาย
(จํานวน)
1

ครั้ง

วันที่เริ่ม
กิจกรรม
ต.ค.64

4

ครั้ง

พ.ย.64

ก.พ.65

1

ครั้ง

ธ.ค.64

ธ.ค.64

4

ครั้ง

พ.ย.64

ก.พ.65

4

ครั้ง

พ.ย.64

ก.พ.65

1

ครั้ง

ธ.ค.64

ก.พ.65

1

ครั้ง

ธ.ค.64

ก.พ.65

หนวยนับ

วันที่สิ้นสุด

มาตรการ

พ.ย.64

หรือตรวจสอบการใชจายงบประมาณใน
การประชุมกองแผนงาน

ประเด็นความรูที่ให
ผูรับบริการ

4.ดําเนินการแจงแผนการใชจาย
งบประมาณประจําปใหทราบในประชุม
กองแผนงาน
การยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพการ
สื่อสาร
คําอธิบาย เพื่อเปนการสรางความรูความ
เขาใจใหกับผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ได
ทราบถึงกระบวนการจัดการขอรองเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต ชองทางในการแสดง
ความคิ ด เห็ น พร อ มทั้ ง รั บ รู ถึ ง ความ
ปลอดภัยในการจัดการขอรองเรียนผาน
ทางชองทางการสื่อสารแบบสองทางและ
มีรูปแบบที่หลากหลาย

1. พระราชบัญญัติการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร
พ.ศ. 2540
2. พระราชบัญญัติ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2560
3.คูมือแนวทางการ
ดําเนินการตอเรื่อง
รองเรียน ที่เกี่ยวของกับ
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจาหนาที่ของ
หนวยงาน

หมายเหตุ

- ๓๖ -

ที่

ตัวชี้วัด/กิจกรรม/ขั้นตอน

เปาหมาย
(จํานวน)
1

หนวยนับ

วันที่เริ่ม
กิจกรรม
ธ.ค.64

วันที่สิ้นสุด

12 กิจกรรมรณรงคตอตานการทุจริตและ
ครั้ง
ก.พ.65
เสริมสราง การปฏิบตั ิหนาที่อยางซื่อสัตยสุจริต
13 สื่อสารขอมูลดานการรับรูดา นคุณธรรมความ
1
ครั้ง
ม.ค.65
ก.พ.65
โปรงใสของผูมสี วนไดสวนเสีย (IIT) ใหแก
บุคลากรกองแผนงานทราบ
14 รวบรวมเอกสาร ขอมูล และดําเนินการ
1
ครั้ง
พ.ย.64
มี.ค..65
เปดเผยขอมูลบนเว็บไซตของหนวยงานตาม
หลักเกณฑ OIT ที่กําหนด
15 สรุปผลการดําเนินงานและรายงาน
ให
1
ครั้ง
ก.พ.65
ก.พ.65
ผูอํานวยการกองแผนงานรับทราบ
7 ตัวชี้วัดที่ 1.29 รอยละของความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center)
1 วิเคราะหสถานการณขอมูลพื้นฐานของคลัสเต
5
คลัสเตอร 22 พ.ย. 64 30 พ.ย. 64
อรกลุมวัยและอนามัยสิ่งแวดลอม สําหรับ
จัดเก็บเขาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data
Center)
2
กลุม
23 พ.ย. 64 30 พ.ย. 64
2 วิเคราะหผูรบั บริการและผูมสี วนไดสวนเสีย
ของระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data
Center)
3 จัดทําทําเนียบผูรับบริการและผูมสี วนไดสวน
1
ทําเนียบ 24 พ.ย. 64 30 พ.ย. 64
เสีย ของระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data
Center)

มาตรการ

(I) สงเสริม สนับสนุนใหเกิดแพลทฟอรม
ระบบฐานขอมูลกลาง
กรมอนามัย
(B) พัฒนาศักยภาพและความสัมพันธของ
ภาคีเครือขายใหรวมแรงรวมใจในการ
ดําเนินงาน
(B) พัฒนาศักยภาพและความสัมพันธของ
ภาคีเครือขายใหรวมแรงรวมใจในการ
ดําเนินงาน

ประเด็นความรูที่ให
ผูรับบริการ

หมายเหตุ

- ๓๗ -

มาตรการ

วันที่เริ่ม
กิจกรรม
26 พ.ย. 64

30 พ.ย. 64

1

เรื่อง

3 ธ.ค. 64

30 ธ.ค. 64

จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของการ
พัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data
Center)
ประชุมจัดทําขอมูลพื้นฐานของ
คลัสเตอรกลุมวัยและอนามัยสิ่งแวดลอม

1

เรื่อง

7 ธ.ค. 64

30 ธ.ค. 64

(R) กํากับ ติดตาม ใหเกิดผลการ
ดําเนินงานที่เปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน

1

ครั้ง

6 ม.ค. 65

31 ม.ค. 65

(P) ประสานความรวมมือภาคีเครือขาย
ผูรับผิดชอบดานพัฒนาระบบขอมูล

นําขอมูลพื้นฐานของคลัสเตอรเขาสูระบบ
ฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center)

1

ครั้ง

6 ก.พ. 65

15 ก.พ. 65

ที่

ตัวชี้วัด/กิจกรรม/ขั้นตอน

4

จัดทํามาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center)
จัดทําสรุปประเด็นความรูที่ใหแกผรู ับบริการ
และผูม ีสวนไดสวนเสีย

5

6

7
8

8
1

เปาหมาย
(จํานวน)
1

หนวยนับ

วันที่สิ้นสุด

มาตรการ

ประเด็นความรูที่ให
ผูรับบริการ

(R) กํากับ ติดตาม ใหเกิดผลการ
ดําเนินงานที่เปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน
(A) พัฒนากลไกการสื่อสารใหเกิดความ แนวทางและรูปแบบการ
เขาใจและใชงานระบบฐานขอมูลกลาง
จัดทํามาตรฐานขอมูล
เพิ่มมากขึ้น
กลาง

(I) สงเสริม สนับสนุนใหเกิดแพลทฟอรม
ระบบฐานขอมูลกลาง
กรมอนามัย
ตัวชี้วัด 1.30 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการขอมูล (Data Scientist)
จัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
1
โครงการ
พ.ย.64
พ.ย.64
พัฒนาทักษะดานดิจิทัลแกบคุ ลากรกรม
“การเขียนชุดคําสั่ง API แบบ Web Service
อนามัยใหมีสมรรถนะสูง
เชื่อมโยงฐานขอมูลบนเว็บไซต (ขั้นสูง)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565”

1. ผูเขารับการอบรมมี
ความรูและทักษะในการ
เขียนชุดคําสั่ง API
เชื่อมโยงฐานขอมูล

หมายเหตุ

- ๓๘ -

ที่
2

3

4

5
9
1

2

3

ตัวชี้วัด/กิจกรรม/ขั้นตอน

เปาหมาย
(จํานวน)
1

หนวยนับ

วันที่เริ่ม
กิจกรรม
ธ.ค.64

วันที่สิ้นสุด

มาตรการ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียน
ครั้ง
ธ.ค.64
ชุดคําสั่ง API แบบ Web Service เชื่อมโยง
ฐานขอมูลบนเว็บไซต (ขั้นสูง) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565”
สรุปรายชื่อผูผา นการอบรมการเขียนชุดคําสั่ง
1
เรื่อง
ม.ค.65
ม.ค.65
API แบบ Web Service เชื่อมโยงฐานขอมูล
บนเว็บไซต (ขั้นสูง)
ติดตาม และประเมินผล ผูเ ขารับการอบรม
1
เรื่อง
ม.ค.65
ม.ค.65
การเขียนชุดคําสั่ง API แบบ Web Service
เชื่อมโยงฐานขอมูลบนเว็บไซต (ขั้นสูง)
สรุปขอมูลหนวยงานนําผลการพัฒนาศักยภาพ
1
เรื่อง
ก.พ.65
ก.พ.65
ไปเขียนชุดคําสั่ง API อยางนอย 1 เรื่อง
ตัวชี้วัดที่ 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพือ่ นําไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data)
ศึกษา/วิเคราะหขอมูลและแนวทางการการ
1
เรื่อง
พ.ย.64
พ.ย.64
1) สงเสริมใหทุกหนวยงานของกรม
พัฒนาระบบบัญชีขอมูลเพื่อนําไปสูการ
อนามัย มีการพัฒนาจัดทําระบบบัญชี
เปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data)
ขอมูล (Data Catalog)
2) พัฒนาทักษะใหหนวยงานในการจัดทํา
คัดเลือกชุดขอมูลเพื่อการจัดทําระบบบัญชี
1
ระบบงาน
ธ.ค.64
ธ.ค.64
ชุดขอมูล (Data set) เพื่อนําไปสูก าร
ขอมูลที่มีความสอดคลองกับภารกิจหลักและ
จัดทําระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog)
กระบวนการทํางานงานพรอมเสนอชุดขอมูลที่
3) พัฒนาทักษะใหหนวยงานในการจัดทํา
คัดเลือกตอผูบริหารพิจารณา
คําอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ตาม
จัดทํารายชื่อชุดขอมูล (Data set) ที่
1
ชุดขอมูล
ม.ค.65
ม.ค.65
สอดคลองกับระบบงาน

ประเด็นความรูที่ให
ผูรับบริการ
ระหวางหนวยงานใน
ระดับสูง
2. กรมอนามัยมีชุดขอมูล
มาตรฐานแบบเปด (Open
data) ในรูปแบบ API
สําหรับใหบริการขอมูล
ภาครัฐที่ทันสมัย

1) สรางความรูและความ
เขาใจในการพัฒนาระบบ
บัญชีขอมูลของหนวยงาน
2) หลักเกณฑการคัดเลือก
ชุดขอมูลและแนวทางการ
จัดทําชุดขอมูล (Data
set)
3) แนวทางการจัดทํา
คําอธิบายชุดขอมูล

หมายเหตุ

- ๓๙ -

ที่

ตัวชี้วัด/กิจกรรม/ขั้นตอน

เปาหมาย
(จํานวน)

หนวยนับ

วันที่เริ่ม
กิจกรรม

วันที่สิ้นสุด

มาตรการ

ประเด็นความรูที่ให
ผูรับบริการ
(Metadata) ตาม
มาตรฐานของ สพร.
กําหนด (14 รายการ)
4) การเชื่อมโยงขอมูลและ
การเปดเผยขอมูล
สาธารณะ (Open Data)

บริการผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-service)
มาตรฐานของ สพร. กําหนด (14
หรือเปนระบบงานที่ สําคัญของหนวยงาน
รายการ)
4) สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงาน
4 จัดทําคําอธิบายชุดขอมูล (Metadata) พรอม
1
รายการ
ก.พ.65
ก.พ.65
พัฒนาทักษะดานการเขียน API เพื่อ
คําอธิบาย
ขอมูล
นําไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open
ขอมูลของทรัพยากร (Resource Metadata)
Data)
และสอดคลองตามมาตรฐานที่ สพร. กําหนด
5 จัดทําขอมูลเปดที่ถูกจัดอยูในหมวดหมู
1
รายการ
มี.ค.65
ก.ค.65
สาธารณะ (Open Data) ในระบบบัญชีขอมูล
ขอมูล
ที่ครบถวนตามที่ สพร. กําหนด เพื่อนําขอมูล
เปดไปใชประโยชนในการดําเนินงานของ
หนวยงาน
10 ตัวชี้วัดที่ 1.32 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสรางความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศกรมอนามัย
1 แตงตั้งคณะทํางานการพัฒนาดานเทคโนโลยี
1. สรางการมีสวนรวมและมิตรภาพการ - การควบคุมใชงานระบบ
ดิจิทัลและการสรางความมั่นคงปลอดภัยของ
1
ฉบับ
1 พ.ย.64
30 พ.ย.64 ดําเนินงาน : แตงตั้งคณะทํางานการ
ประชุมทางไกล
ระบบสารสนเทศกรมอนามัย
พัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสราง (Video Conference)
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
- ควบคุมการใชงานศูนย
2 การจัดทําชุดรหัสผานครั้งเดียว สําหรับ
ปฏิบัติการตอบโต
2
ครั้ง
1 ต.ค64
28 ก.พ.65 สารสนเทศกรมอนามัย โดยมีตัวแทนจาก
ระบบงานสารสนเทศภายใตสถานการณการ
กลุมงานทุกกลุมเขารวมเปนคณะทํางาน
สถานการณฉุกเฉินที่มี
แพรระบาด COVID-19
เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด (P)
ผลกระทบทางสุขภาพ
3 การประชุมสงเสริม และสนับสนุนทักษะความ
(War Room)
เขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล ของกรมอนามัย
2
ครั้ง
1 ต.ค.64
28 ก.พ.65 2. สนับสนุนการพัฒนากําลังคนใหพรอม
- เกณฑราคากลางและ
(Digital Literacy)
เขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั :
คุณลักษณะพื้นฐานการ
4 การประชุมความพรอมใชงานขอมูล และ
1
ครั้ง
1 ต.ค.64
31 ธ.ค. 64 จัดทําโครงการพัฒนาดานเทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉิน

หมายเหตุ

- ๔๐ -

ที่
5

ตัวชี้วัด/กิจกรรม/ขั้นตอน

เปาหมาย
(จํานวน)

หนวยนับ

วันที่เริ่ม
กิจกรรม

วันที่สิ้นสุด

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การ
ควบคุมใชงานระบบประชุมทางไกล (Video
1
ครั้ง
1 พ.ย.64
30 ธ.ค.64
Conference)
6 การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร
ประจํากรม
2
ครั้ง
1 ธ.ค.64
28 ก.พ.65
อนามัย
7 การจัดทําแผนปฏิบตั ิการดิจิทัล
กรม
1
เรื่อง
1 ม.ค.64
28 ก.พ.65
อนามัย พ.ศ. 2566 – 2570
8 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ควบคุมการใช
1
ครั้ง
1 พ.ย.64
1 ธ.ค.64
งานศูนยปฏิบัติการตอบโตสถานการณฉุกเฉิน
ที่มีผลกระทบทางสุขภาพ (War Room)
9 การประชุมเรียนรูการใชงานระบบสารสนเทศ
เพื่อใชในการบริหารขอมูลไดอยางมี
2
ครั้ง
ต.ค.64
ก.พ.65
ประสิทธิภาพ ภายใตสถานการณ การแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
11 ตัวชี้วัดที่ 1.33 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม สรางไทย สรางชาติ
1 แตงตั้งคณะทํางานการพัฒนาระบบสุขภาพดี
1
ฉบับ
1 พ.ย.64
30 พ.ย.64
วิถีไทยใหม สรางไทย สรางชาติ
2 จัดทํารายการขอมูล สารสนเทศ และความรูที่
1
ครั้ง
1 พ.ย.64
10 ธ.ค.64
นํามาใชในการดําเนินงานตัวชี้วัด
3 กําหนดมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตัวชี้วดั และประเด็นความรูที่ใหแก
1
ครั้ง
1 พ.ย.64
10 ธ.ค.64
ผูรับบริการ เพื่อการขับเคลื่อน

มาตรการ
สารสนเทศและการสรางความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรม
อนามัย เพื่อยกระดับศักยภาพองคกร
(I,R)
3. พัฒนาความรูและทักษะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสรางความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ แก
บุคลกร กรมอนามัย : จัดการอบรม/
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหความรู
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากร
กรมอนามัย (A,B)

ประเด็นความรูที่ให
ผูรับบริการ
จัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร
- แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
ของประเทศ
- นโยบายและแผน
ระดับชาติวาดวยการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

1. สรางการมีสวนรวมและมิตรภาพการ - การวิเคราะห
ดําเนินงาน : แตงตั้งคณะทํางานการ
ออกแบบ และพัฒนา
พัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม
ระบบ
สรางไทย สรางชาติ โดยมีตัวแทนจาก
- แนวทางการพัฒนา
กลุมงานทุกกลุมเขารวมเปน
แพลตฟอรมกลาง
คณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด (P)

หมายเหตุ

- ๔๑ -

ที่

ตัวชี้วัด/กิจกรรม/ขั้นตอน

4

วิเคราะหปญหาและความตองระบบสุขภาพดี
วิถีไทยใหม สรางไทย สรางชาติ
การออกแบบระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม สราง
ไทย สรางชาติ

5

เปาหมาย
(จํานวน)

หนวยนับ

วันที่เริ่ม
กิจกรรม

วันที่สิ้นสุด

1

ระบบ

1 ต.ค.64

28 ก.พ.65

1

ระบบ

1 ต.ค.64

28 ก.พ.65

มาตรการ
2. สนับสนุนการการดําเนินงานพัฒนา
ระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม สรางไทย
สรางชาติ (I,R,A,B) :
- จัดจางเพื่อดําเนินการจัดทําระบบฯ
ตามระเบียบพัสดุ
- สื่อสาร และสรางความเขาใจกับกับ
บุคลากรในหนวยงานรับทราบ
เกี่ยวกับระบบฯ

------------------------------------------------

หมายเหตุ : Link URL คํารับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2565
https://planning.anamai.moph.go.th/th/planning-pa65

ประเด็นความรูที่ให
ผูรับบริการ

และบริการดิจิทัล
ภาครัฐ

หมายเหตุ

- ๔๒ ณ วันที� 10 ธันวาคม 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน และแผน BCP
ผลการดําเนินงาน

เปาหมาย
(จํานวน)

หนวยนับ

1 ทบทวน/จัดทํา คําสั่งคณะกรรมการควบคุม
ภายใน กองแผนงาน

1

คําสั่ง

19 ต.ค.64

30 พ.ย.64

ดําเนินการ
เรียบรอยแลว

2 ประชุมกองแผนงานทุกเดือน เพื่อสื่อสาร
ทิศทางและถายทอดนโยบาย/ทิศทางองคกรสู
การปฏิบัติ พรอมทั้งแลกเปลี่ยน เรียนรูในการ
สรางนวัตกรรมและกํากับติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองแผนงาน

4

ครั้ง

19 ต.ค.64

28 ก.พ.65

ดําเนินการแลว ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พ.ย. 64
จํานวน 1 ครั้ง

3 การจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงานการ
จัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในกองแผนงาน

3

ครั้ง

10 พ.ย.64

28 ก.พ.65

ดําเนินการแลว ครั้งที่ 1 วันที่ 23 พ.ย. 64
จํานวน 1 ครั้ง

4 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

1

ครั้ง

1 ต.ค.64

30 พ.ย.64

ดําเนินการ
เรียบรอยแลว

ที่

กิจกรรม/ขั้นตอน

วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ไมไดดําเนินการ/
ดําเนินการครบถวน
อยูระหวางดําเนินการ

หมายเหตุ
คําสั่งกองแผนงาน ที่
41/2564 ลว. 10 พ.ย.64

วันที่ 10 พ.ย. 64

- ๔๓ ณ วันที� 10 ธันวาคม 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน และแผน BCP
ผลการดําเนินงาน

เปาหมาย
(จํานวน)

หนวยนับ

5 การวิเคราะห/ทบทวน/กําหนดมาตรการและ
ประเด็นความรู/จัดทําแผนขับเคลื่อนฯ

1

ครั้ง

19 ต.ค.64

30 พ.ย.64

ดําเนินการ
เรียบรอยแลว

6 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ

4

ครั้ง

1 พ.ย.64

10 มี.ค.65

ดําเนินการแลว วันที่ 9 ธ.ค. 64
จํานวน 1 ครั้ง

7 จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุม
ภายในฯ (SOP)

1

กระบวนงาน

19 ต.ค.64

28 ก.พ.65 อยูระหวางดําเนินการ

8 จัดทําแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องของกอง

1

แผน

19 ต.ค.64

28 ก.พ.65 อยูระหวางดําเนินการ

2

ครั้ง

19 ต.ค.64

31 ธ.ค.64

ที่

กิจกรรม/ขั้นตอน

วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ไมไดดําเนินการ/
ดําเนินการครบถวน
อยูระหวางดําเนินการ

หมายเหตุ
วันที่ 24 พ.ย. 64

แผนงาน

9 เขารับการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน
การเงินและพัสดุ

ดําเนินการแลว วันที่ 1 - 3 ธ.ค. 64
จํานวน 1 ครั้ง

- ๔๔ ณ วันที� 10 ธันวาคม 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
(จํานวน)

หนวยนับ

วันที่เริ่มกิจกรรม

วันที่สิ้นสุด

1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและ
คณะทํางานพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน
มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต

1

ฉบับ

10 พ.ย. 64

12 พ.ย. 64

/

2 สื่อสารนโยบายสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน
เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของ
คนทํางาน (Healthy Workplace Happy for
Life)

1

ฉบับ

17 พ.ย. 64

19 พ.ย. 64

/

3 ประชุมคณะทํางานพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู
นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต

5

ครั้ง

1 พ.ย. 64

31 มี.ค. 65

4 สื่อสารวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม
(วัฒนธรรม) กองแผนงาน

1

ครั้ง

18 พ.ย. 64

31 มี.ค. 65

/

5 จัดทําแผนขับเคลื่อนสถานที่ทํางานนาอยู นา
ทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต

1

แผน

15 พ.ย. 64

30 พ.ย. 64

/

ที่

กิจกรรม/ขั้นตอน

ไมไดดําเนินการ/
อยูระหวาง
ดําเนินการ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ดําเนินการแลว
2 ครั้ง

หมายเหตุ

- ๔๕ ณ วันที� 10 ธันวาคม 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
(จํานวน)

หนวยนับ

วันที่เริ่มกิจกรรม

วันที่สิ้นสุด

6 ติดตามประเมินผลแผนขับเคลื่อนสถานที่ทํางาน
นาอยู นาทํางานฯ

5

ครั้ง

15 พ.ย. 64

7 สํารวจความตองการความรูดานการสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของบุคลากรกอง
แผนงาน

1

ครั้ง

8 กิจกรรม 5 ส. "สรางที่ทํางานนาอยู นาทํางาน"

4

9 กิจกรรม Big Cleanning Day
10 การตรวจสุขภาพประจําป

ที่

กิจกรรม/ขั้นตอน

ไมไดดําเนินการ/
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

31 มี.ค. 65

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการแลว
1 ครั้ง

13 ธ.ค. 64

30 ธ.ค. 64

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ครั้ง

22 ธ.ค. 64

31 มี.ค. 65

อยูระหวาง
ดําเนินการ

3

ครั้ง

22 ธ.ค. 64

31 มี.ค. 65

อยูระหวาง
ดําเนินการ

1

ครั้ง

10 ม.ค. 65

31 มี.ค. 65

อยูระหวาง
ดําเนินการ

หมายเหตุ

- ๔๖ ณ วันที� 10 ธันวาคม 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
(จํานวน)

หนวยนับ

วันที่เริ่มกิจกรรม

วันที่สิ้นสุด

11 ประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคเสนเลือดหัวใจ
และหลอดเลือดของบุคลากรอายุ 35 ปขึ้นไป
ดวยโปรแกรม CV Risk Score

1

ครั้ง

13 ธ.ค. 64

17 มี.ค. 65

อยูระหวาง
ดําเนินการ

12 ตรวจวัดประเมินคา BMI

1

ครั้ง

13 ธ.ค. 64

31 มี.ค. 65

อยูระหวาง
ดําเนินการ

13 ประเมินเพื่อวัดคุณภาพชีวิตการทํางานรายบุคคล

1

ครั้ง

1 ธ.ค. 64

30 ธ.ค. 64

อยูระหวาง
ดําเนินการ

14 สงเสริมรายไดที่ไมตองใชเวลาทํางานเพื่อแลกเงิน
(Passive Income)

2

ครั้ง

1 ธ.ค. 64

31 มี.ค. 65

อยูระหวาง
ดําเนินการ

15 เสริมสรางความรูในสิทธิสวัสดิการทางราชการ

2

ครั้ง

1 ธ.ค. 64

31 มี.ค. 65

อยูระหวาง
ดําเนินการ

16 เสริมสรางขวัญกําลังใจบุคลากรในหนวยงาน

1

ครั้ง

1 ธ.ค. 64

31 มี.ค. 65

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ที่

กิจกรรม/ขั้นตอน

ไมไดดําเนินการ/
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

หมายเหตุ

- ๔๗ ณ วันที� 10 ธันวาคม 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/ขั้นตอน

เปาหมาย
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด
(จํานวน)

ผลการดําเนินงาน
ไมไดดําเนินการ/
ดําเนินการครบถวน
อยูระหวางดําเนินการ

1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานติดตามเรงรัดการ
เบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565

1

เรื่อง

19 ต.ค.64

19 ต.ค.64

2 วิเคราะหสถานการณของการเบิกจายงบประมาณ
3 ปยอนหลัง (ปงบประมาณ 2562, 2563, 2564)

1

เรื่อง

1 พ.ย.64

30 พ.ย.64 อยูระหวางดําเนินการ

3 ทบทวนแนวทางปฏิบัติในการยืมเงินราชการและ
เบิกจายเงินงบประมาณ

1

เรื่อง

16 พ.ย.64

30 พ.ย.64

4 มาตราการขับเคลื่อนการดําเนินงานเบิกจาย
งบประมาณ และประกาศเปนแนวทางการ
ดําเนินงานของหนวยงาน

1

เรื่อง

1 พ.ย.64

30 พ.ย.64 อยูระหวางดําเนินการ

5 จัดทํารายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณ (รบจ.1) (พ.ย.64 - ก.พ.65) โดยใช
ขอมูลจากระบบ GFMIS กองคลัง

4

ครั้ง

18 พ.ย.64

20 ก.พ.64

ดําเนินการแลว

ดําเนินการแลว

ดําเนินการของ
เดือน พฤศจิกายน
เรียบรอยแลว

หมายเหตุ

- ๔๘ ณ วันที� 10 ธันวาคม 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/ขั้นตอน

เปาหมาย
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด
(จํานวน)

6 ประชุมคณะทํางานติดตามเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(พ.ย.64 - ก.พ.65)

4

ครั้ง

18 พ.ย.64

20 ก.พ.64

7 จัดทํารายงานสรุปผลการเบิกจายงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก
(พ.ย.64 - ก.พ.65)

1

เรื่อง

20 ก.พ.64

28 ก.พ.64

ผลการดําเนินงาน
ไมไดดําเนินการ/
ดําเนินการครบถวน
อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการของ
เดือน พฤศจิกายน
เรียบรอยแลว
ยังไมไดดําเนินการ

หมายเหตุ

- ๔๙ ณ วันที� 10 ธันวาคม 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)
ที่

กิจกรรม/ขั้นตอน

เปาหมาย
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด
(จํานวน)

ผลการดําเนินงาน
ไมไดดําเนินการ/
ดําเนินการครบถวน
อยูระหวางดําเนินการ

1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานองคกรแหงการ
เรียนรู (LO)

1

ครั้ง

พ.ย.64

พ.ย.64

ดําเนินการแลว

2 มีรายการขอมูล สารสนเทศ และความรูที่นํามาใช
ในการวิเคราะหสถานการณ

1

ครั้ง

พ.ย.64

ธ.ค.64

ดําเนินการแลว

3 กําหนดมาตรการและประเด็นความรูที่จะใชใน
การขับเคลื่อนการดําเนินงาน

1

ครั้ง

พ.ย.64

ธ.ค.64

ดําเนินการแลว

4 จัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ของหนวยงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู และ
แผนดําเนินการสรางนวัตกรรมที่สําคัญและจําเปน
ตอภารกิจหนวยงาน

1

ครั้ง

พ.ย.64

ธ.ค.64

ดําเนินการแลว

จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของการ
เปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)

1

ครั้ง

พ.ย.64

ธ.ค.64

ดําเนินการแลว

5

หมายเหตุ

- ๕๐ ณ วันที� 10 ธันวาคม 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)
ที่

กิจกรรม/ขั้นตอน

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนและมาตรการที่
6 กําหนดไว และผลดําเนินการสรางนวัตกรรมที่
สําคัญและจําเปนตอภารกิจหนวยงาน

เปาหมาย
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด
(จํานวน)
1

ครั้ง

ธ.ค.64

ก.พ.65

ผลการดําเนินงาน
ไมไดดําเนินการ/
ดําเนินการครบถวน
อยูระหวางดําเนินการ

หมายเหตุ

- ๕๑ ณ วันที� 10 ธันวาคม 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่

กิจกรรม/ขั้นตอน

เปาหมาย
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด
(จํานวน)

ผลการดําเนินงาน
ไมไดดําเนินการ/
ดําเนินการครบถวน
อยูระหวางดําเนินการ

1 วิเคราะหชองวาง (GAP) ที่อาจทําใหการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการไมบรรลุเปาหมาย

1

เรื่อง

ต.ค.64

ต.ค.64

ดําเนินการครบถวน

2 จัดทําแผนการติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการในระบบ DOC 4.0

1

เรื่อง

ต.ค.64

ต.ค.64

ดําเนินการครบถวน

3 กําหนดมาตรการ เพื่อการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน
โดยใชกลยุทธ PIRAB

1

เรื่อง

ต.ค.64

ต.ค.64

ดําเนินการครบถวน

4 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการที่มี
วงเงินงบประมาณ 500,000 บาทขั้นไป

1

เรื่อง

ต.ค.64

ต.ค.64

ดําเนินการครบถวน

5 กํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การของหนวยงาน และปรับแผนปฏิบัติการใน
ระบบ DOC 4.0

5

ครั้ง

ต.ค.64

ก.พ.65

ดําเนินการ 1 ครั้ง

6 จัดทําขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนฯ เพื่อ
นําเสนอในที่ประชุมกองแผนงาน

5

ครั้ง

ต.ค.64

ก.พ.65

ดําเนินการ 1 ครั้ง

หมายเหตุ

- ๕๒ -

ณ วันที� 10 ธันวาคม 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)
ผลการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ขั้นตอน

จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานตัวชี้วัด ที่ 2.6
1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรม
ความโปรงใส (ITA)
จัดประชุมคณะทํางานเพื่อวิเคราะหทบทวน
สถานการณ ปญหาการดําเนินงานคุณธรรม
2 ความโปรงใสของหนวยงานจาก Gap ประเด็น
จากคะแนนผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT)

เปาหมาย
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม
(จํานวน)

วันที่สิ้นสุด

ไมไดดําเนินการ/
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

1

ครั้ง

ต.ค.64

พ.ย.64



1

ครั้ง

ต.ค.64

พ.ย.64



จัดทํารายงานวิเคราะห Gap ปญหาการ
3 ดําเนินงานคุณธรรมความโปรงใสของหนวยงาน

1

ฉบับ

ต.ค.64

พ.ย.64



กําหนดมาตรการ กลไก และประเด็นความรู
4 เพื่อขับเคลื่อนดําเนินงานคุณธรรมและความ
โปรงใสของหนวยงาน รอบ 5 เดือนแรก

1

ฉบับ

ต.ค.64

พ.ย.64



1

ครั้ง

ต.ค.64

พ.ย.64



4

ครั้ง

พ.ย.64

ก.พ.65



จัดทําแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานดาน
คุณธรรมความโปรงใสของหนวยงาน
ประชุมคณะทํางานและติดตามผลการ
6 ขับเคลื่อนการดําเนินงานทุกเดือน
5

หมายเหตุ

- ๕๓ -

ณ วันที� 10 ธันวาคม 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)
ผลการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ขั้นตอน

กิจกรรมประกาศเจตนารมณตอตาน การทุจริต
7 กองแผนงาน ประจําปงบประมาณ 2565
สื่อสารประชาสัมพันธรายงานผลการใชจาย
8 งบประมาณ (รบจ.) ภายในวันที่ 20 ของทุก
เดือน
สื่อสารประชาสัมพันธใหความรู ความเขาใจ
ดานการใชงบประมาณ เพื่อเพิ่มชองทางการรับ
9 ฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของผูมีสวน
ไดสวนเสียภายในประจําหนวยงานทุกเดือน
จัดทํามาตรการเพื่อสงเสริมความโปรงใสและ
ปองกันการทุจริต
จัดทําชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจง
11 เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและพฤติมิชอบ
ของเจาหนาที่ผานชองทางออนไลน
10

เปาหมาย
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม
(จํานวน)

วันที่สิ้นสุด

ไมไดดําเนินการ/
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

1

ครั้ง

ธ.ค..64

ธ.ค..64

4

ครั้ง

พ.ย.64

ก.พ.65



4

ครั้ง

พ.ย.64

ก.พ.65



1

ครั้ง

ธ.ค..64

ก.พ.65



1

ครั้ง

ธ.ค..64

ก.พ.65





หมายเหตุ

- ๕๔ -

ณ วันที� 10 ธันวาคม 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)
ผลการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ขั้นตอน

เปาหมาย
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม
(จํานวน)

วันที่สิ้นสุด

ไมไดดําเนินการ/
อยูระหวาง
ดําเนินการ

กิจกรรมรณรงคตอตานการทุจริตและเสริมสราง
12 การปฏิบัติหนาที่อยางซื่อสัตยสุจริต

1

ครั้ง

ธ.ค..64

ก.พ.65



สื่อสารขอมูลดานการรับรูดานคุณธรรมความ
13 โปรงใสของผูมีสวนไดสวนเสีย (IIT) ใหแก
บุคลากรกองแผนงานทราบ

1

ครั้ง

ม.ค.65

ก.พ.65



14 รวบรวมเอกสาร ขอมูล และดําเนินการเปดเผย
ขอมูลบนเว็บไซตของหนวยงานตามหลักเกณฑ
OIT ที่กําหนด

1

ครั้ง

พ.ย.64

ก.พ.65

15 สรุปผลการดําเนินงานและรายงานให
ผูอํานวยการกองแผนงานรับทราบ

1


ครั้ง

ก.พ.65

ก.พ.65



ดําเนินการครบถวน

หมายเหตุ

- ๕๕ ณ วันที� 10 ธันวาคม 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 1.29 รอยละของความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center )
ที่

กิจกรรม/ขั้นตอน

เปาหมาย
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด
(จํานวน)

ผลการดําเนินงาน
ไมไดดําเนินการ/
ดําเนินการครบถวน
อยูระหวางดําเนินการ

1 วิเคราะหสถานการณขอมูลพื้นฐานของคลัส
เตอรกลุมวัยและอนามัยสิ่งแวดลอม สําหรับ
จัดเก็บเขาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data
Center)

5

คลัสเตอร

22 พ.ย. 64

30 พ.ย. 64



2 วิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ของระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data
Center)

2

กลุม

23 พ.ย. 64

30 พ.ย. 64



3 จัดทําทําเนียบผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย ของระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data
Center)
4 จัดทํามาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center)

1

ทําเนียบ

24 พ.ย. 64

30 พ.ย. 64



1

มาตรการ

26 พ.ย. 64

30 พ.ย. 64



1

เรื่อง

3 ธ.ค. 64

30 ธ.ค. 64



5 จัดทําสรุปประเด็นความรูที่ใหแกผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย

หมายเหตุ

- ๕๖ ณ วันที� 10 ธันวาคม 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 1.29 รอยละของความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center )
ที่

กิจกรรม/ขั้นตอน

6 จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของ
การพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data
Center)
7 ประชุมจัดทําขอมูลพื้นฐานของคลัสเตอรกลุม
วัยและอนามัยสิ่งแวดลอม
8 นําขอมูลพื้นฐานของคลัสเตอรเขาสูระบบ
ฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center)

เปาหมาย
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด
(จํานวน)

ผลการดําเนินงาน
ไมไดดําเนินการ/
ดําเนินการครบถวน
อยูระหวางดําเนินการ


1

เรื่อง

7 ธ.ค. 64

30 ธ.ค. 64

1

ครั้ง

6 ม.ค. 65

31 ม.ค. 65

X

1

ครั้ง

6 ก.พ. 65

15 ก.พ. 65

X

หมายเหตุ

- ๕๗ ณ วันที� 10 ธันวาคม 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 1.30 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการขอมูล (Data Scientist)
ผลการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ขั้นตอน

เปาหมาย
ไมไดดําเนินการ/
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด
(จํานวน)
อยูระหวาง
ดําเนินการครบถวน
ดําเนินการ

1 จัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
เขียนชุดคําสั่ง API แบบ Web Service
เชื่อมโยงฐานขอมูลบนเว็บไซต (ขั้นสูง) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565”

1

โครงการ

พ.ย.64

พ.ย.64

2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียน
ชุดคําสั่ง API แบบ Web Service เชื่อมโยง
ฐานขอมูลบนเว็บไซต (ขั้นสูง) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565”

1

ครั้ง

ธ.ค.64

ธ.ค.64

3 สรุปรายชื่อผูผานการอบรมการเขียนชุดคําสั่ง
API แบบ Web Service เชื่อมโยงฐานขอมูลบน
เว็บไซต (ขั้นสูง)

1

เรื่อง

ม.ค.65

ม.ค.65



หมายเหตุ

- ๕๘ ณ วันที� 10 ธันวาคม 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 1.30 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการขอมูล (Data Scientist)
ผลการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ขั้นตอน

เปาหมาย
ไมไดดําเนินการ/
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด
(จํานวน)
อยูระหวาง
ดําเนินการครบถวน
ดําเนินการ

4 ติดตาม และประเมินผล ผูเขารับการอบรมการ
เขียนชุดคําสั่ง API แบบ Web Service
เชื่อมโยงฐานขอมูลบนเว็บไซต (ขั้นสูง)

1

เรื่อง

ม.ค.65

ม.ค.65

5 สรุปขอมูลหนวยงานนําผลการพัฒนาศักยภาพ
ไปเขียนชุดคําสั่ง API อยางนอย 1 เรื่อง

1

เรื่อง

ก.พ.65

ก.พ.65

6 จัดทําโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
“นักวิทยาการขอมูลภาครัฐ (Data Scientist)”
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1

โครงการ

มี.ค.65

มี.ค.65

7 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักวิทยาการ
ขอมูลภาครัฐ (Data Scientist)” ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565

1

ครั้ง

เม.ย.65

เม.ย.65

หมายเหตุ

- ๕๙ ณ วันที� 10 ธันวาคม 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 1.30 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการขอมูล (Data Scientist)
ผลการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ขั้นตอน

8 สรุปรายชื่อผูผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “นักวิทยาการขอมูลภาครัฐ (Data
Scientist)” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
9 ติดตาม และประเมินผล ผูเขารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร “นักวิทยาการขอมูลภาครัฐ
(Data Scientist)” ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565
10 สรุปขอมูลการนําผลการพัฒนาศักยภาพจาก
โปรแกรมวิเคราะหขอมูลเชิงลึกไปประยุกตใช
ในหนวยงาน

เปาหมาย
ไมไดดําเนินการ/
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด
(จํานวน)
อยูระหวาง
ดําเนินการครบถวน
ดําเนินการ
1

เรื่อง

พ.ค.65

พ.ค.65

1

เรื่อง

พ.ค.65

มิ.ย.65

1

เรื่อง

ก.ค.65

ก.ค.65

หมายเหตุ

- ๖๐ ณ วันที� 10 ธันวาคม 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพื่อนําไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data)
ที่

กิจกรรม/ขั้นตอน

1 ศึกษา/วิเคราะหขอมูลและแนวทางการการ
พัฒนาระบบบัญชีขอมูลเพื่อนําไปสูการเปดเผย
ขอมูลภาครัฐ (Open Data)
2 คัดเลือกชุดขอมูลเพื่อการจัดทําระบบบัญชี
ขอมูลที่มีความสอดคลองกับภารกิจหลักและ
กระบวนการทํางานงานพรอมเสนอชุดขอมูลที่
คัดเลือกตอผูบริหารพิจารณา
3 จัดทํารายชื่อชุดขอมูล (Data set) ที่สอดคลอง
กับระบบงาน
บริการผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-service)
หรือเปนระบบงานที่ สําคัญของหนวยงาน

เปาหมาย
(จํานวน)
1

ผลการดําเนินงาน
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด
เรื่อง

พ.ย.64

ไมไดดําเนินการ/
ดําเนินการครบถวน
อยูระหวางดําเนินการ

พ.ย.64


ธ.ค.64
1

ระบบงาน



ม.ค.65
1

ธ.ค.64

ชุดขอมูล

ม.ค.65


หมายเหตุ

- ๖๑ ณ วันที� 10 ธันวาคม 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพื่อนําไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data)
ที่

กิจกรรม/ขั้นตอน

4 จัดทําคําอธิบายชุดขอมูล (Metadata) พรอม
คําอธิบายขอมูลของทรัพยากร (Resource
Metadata) และสอดคลองตามมาตรฐานที่
สพร. กําหนด
5 จัดทําขอมูลเปดที่ถูกจัดอยูในหมวดหมู
สาธารณะ (Open Data) ในระบบบัญชีขอมูลที่
ครบถวนตามที่ สพร. กําหนด เพื่อนําขอมูลเปด
ไปใชประโยชนในการดําเนินงานของหนวยงาน

เปาหมาย
(จํานวน)

ผลการดําเนินงาน
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด
ก.พ.65

1

ก.พ.65

รายการขอมูล



มี.ค.65
1

รายการขอมูล

ไมไดดําเนินการ/
ดําเนินการครบถวน
อยูระหวางดําเนินการ

ก.ค.65


หมายเหตุ

- ๖๒ ณ วันที� 10 ธันวาคม 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 1.32 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล และการสรางความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศกรมอนามัย
ผลการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ขั้นตอน

1

แตงตั้งคณะทํางานการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล
และการสรางความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศกรมอนามัย

2 การจัดทําชุดรหัสผานครั้งเดียว สําหรับระบบงาน
สารสนเทศภายใตสถานการณการแพรระบาด
COVID-19
3 การประชุมสงเสริม และสนับสนุนทักษะความเขาใจ
และใชเทคโนโลยีดิจิทัล ของกรมอนามัย (Digital
Literacy)
4 การประชุมความพรอมใชงานขอมูล และระบบ
สารสนเทศในภาวะฉุกเฉิน

เปาหมาย
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม
(จํานวน)

วันที่สิ้นสุด

ไมไดดําเนินการ/
อยูระหวาง
ดําเนินการครบถวน
ดําเนินการ
ดําเนินการแลว

1

คําสั่ง

1 พ.ย.64

30 พ.ย.64
ดําเนินการแลว

1

เรื่อง

1 ต.ค.64

28 ก.พ.65
ดําเนินการแลว

2

ครั้ง

1 ต.ค.64

28 ก.พ.65

1

ครั้ง

1 ต.ค.64

31 ธ.ค.64

อยูระหวางการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ

- ๖๓ ณ วันที� 10 ธันวาคม 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 1.32 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล และการสรางความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศกรมอนามัย
ผลการดําเนินงาน
ที่
5

กิจกรรม/ขั้นตอน
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การควบคุมใชงาน
ระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

6 การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร ประจํากรมอนามัย
7

การจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอนามัย
พ.ศ. 2566 – 2570

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ควบคุมการใชงาน
8 ศูนยปฏิบัติการตอบโตสถานการณฉุกเฉินที่มี
ผลกระทบทางสุขภาพ (War Room)
การประชุมเรียนรูการใชงานระบบสารสนเทศ
เพื่อใชในการบริหารขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ
9 ภายใตสถานการณ การแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

เปาหมาย
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม
(จํานวน)

วันที่สิ้นสุด

1

โครการ

1 พ.ย.64

30 ธ.ค.64

2

ครั้ง

1 ธ.ค. 64

28 ก.พ.65

1

เรื่อง

1 ม.ค. 64

28 ก.พ.65

ไมไดดําเนินการ/
อยูระหวาง
ดําเนินการครบถวน
ดําเนินการ
ดําเนินการแลว
ดําเนินการแลว
ยังไมไดดําเนินการ
ดําเนินการแลว

1

โครงการ

1 พ.ย. 64

1 ธ.ค. 64
ดําเนินการแลว

5

ครั้ง

ต.ค.64

ก.พ.65

หมายเหตุ

- ๖๔ ณ วันที� 10 ธันวาคม 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 1.33 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีใหมไทย สรางไทย สรางชาติ
ที่

กิจกรรม/ขั้นตอน

เปาหมาย
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด
(จํานวน)

1 แตงตั้งคณะทํางานการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถี
ไทยใหม สรางไทย สรางชาติ

1

คําสั่ง

1 พ.ย.64

30 พ.ย.64

2 จัดทํารายการขอมูล สารสนเทศ และความรูที่
นํามาใชในการดําเนินงานตัวชี้วัด

1

ครั้ง

1 พ.ย.64

10 ธ.ค.64

3 กําหนดมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตัวชี้วัด และประเด็นความรูที่ใหแก
ผูรับบริการ เพื่อการขับเคลื่อน
4 วิเคราะหปญหาและความตองระบบสุขภาพดีวิถี
ไทยใหม สรางไทย สรางชาติ

5 การออกแบบระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม สรางไทย
สรางชาติ

ผลการดําเนินงาน
ไมไดดําเนินการ/
ดําเนินการครบถวน
อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการแลว
ดําเนินการแลว
ดําเนินการแลว

1

ครั้ง

1 พ.ย.64

10 ธ.ค.64

1

ระบบ

1 ต.ค.64

28 ก.พ.65 อยูระหวางดําเนินการ

1

ระบบ

1 ต.ค.64

28 ก.พ.65 อยูระหวางดําเนินการ

หมายเหตุ

