
 

รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งท่ี 3/2565 

วันจันทรท่ี 27 ธันวาคม 2564 

เวลา 09.30 – 14.00 น. 

ณ หองประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ช้ัน 4 กรมอนามัย 

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

ผูมาประชุม 

1.  นายดํารง ธํารงเลาหะพันธุ   ผูอํานวยการกองแผนงาน 

2.  นายนุกูลกิจ พุกาธร    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

3.  นางนุชนารถ รักประเสรฐิ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

4.  นางสาวพาสนา ชมกลิ่น   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

5.  นางสาววิชุดา สมัยนิยม   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

6.  นายธีรพงษ คําพุฒ    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

7.  นายสมเกียรติ ปฏิรพ    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

8.  นายดุลยวัฒน มาปอง    นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ 

9.  นางปทมา มโนมัธย    นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ 

10.วาท่ีรอยตรีสมพร สมทอง   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

11.นางสาวสิริรัตน อยูสิน    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

12.นางสาวศนินธร ริมชลาลัย   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

13.นางสาวภาคินันท สุสังกรกาญจน  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

14.นางสาวกานดา สีสังข    นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

15.นางสาวฉัตรรัตน ตนภูบาล   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

16.นางสาวเขมณัฎฐ ศิริเชาวพัฒน   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

17.นางสาวสุวรรณา ทิพยมงคุณ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

18.นางสาววิภารัตน เกิดวัน   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

19.นางสาวกชกร โคตรชมภ ู   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

20.นายธัพญสรณ กองแกว   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

21.นายกิตตินันท สายะเวส   นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

22.นายศรัณยู จําปาไชยศรี   นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

23.นายสุชาญ กิจลือเลิศ    นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

24.นายธนพล สวารักษ    นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

25.นางสาวมัณฑนา ควรพินิจ   นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

26.นางสาวแพรพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

27.นางสาวธีราภรณ ศรีนิเวศน   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  

28.นางสาวสุจิตรา บุญโต    เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

29.นางสาวนภาภรณ นิมิตเดชกุลชัย  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
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30.นางสาวพรหมมณี สิงหรัตน   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

31.นางสาวระพีพรรณ ศรีเนตร   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

32.นางสาวปนัดดา ทองซัง   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

33.นางสาวภาณุมาศ คงคา   นักจัดการงานท่ัวไป 

34.นางเพ็ญพักตร สุคนธพงษ   พนักงานพิมพ ส3 

35. นางสาวเสาวพร  ตรีมงคล   พนักงานพิมพ ส 3 

36.นายสําราญ เสือเดช    พนักงานขับรถยนต ส 
 

ผูไมมาประชุม  

1.  นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

2.  นางสาวนาฏอนงค เจริญสันติสุข  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ                            

3.  นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง ม่ันคง   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน            

 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
 

วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

 1.จากรายงานผลสถานการณการติดเชื้อโควิด – 19 (COVID – 19) พบวามีผูติดเชื้อโอไมครอนเพ่ิมข้ึน

จํานวน 500 คน ขอใหทุกคนเฝาระวังและเตรียมความพรอม จากการประชุมศปก.ศบค.และการประชุม EOC                

ของกระทรวงสาธารณสุขคอนขางใหความกังวลในเรื่องสถานการณการแพรระบาดดังกลาวและตองเรงดําเนินการ

จัดทํามาตรการในการปองกันใหมากท่ีสุด พรอมแจงใหเจาหนาท่ีกองแผนงานปองกันตนเองตามมาตรการข้ันสูงสุด

ในชวงวันหยุดเทศกาลปใหม  

 2.มอบกลุมอํานวยการติดตามมาตรการการกลับมาทํางานหลังวันหยุดเทศกาลปใหมของเจาหนาท่ีกรมอนามัย 

โดยใหประสานกองการเจาหนาท่ีอยางใกลชิด เชน Work Form Home, การตรวจ ATK กอนเขาปฏิบัติงาน 

 3.มอบกลุมอํานวยการ ดําเนินการจัดเวรในชวงวันหยุดเทศกาลปใหมโดยจัดใหมีสวนรวมของเจาหนาท่ีทุกคน  

 4.เรื่องระบบสุขภาพดีวิถีใหม จําเปนตองบูรณาการรวมกับหลายฝายท้ัง Platform ของกลุมเทคโนโลยี

สารสนเทศ   กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร และกลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม ดูแลเรื่องของเนื้อหา 

Contentและมีการจัดทําขอมูลเสร็จแลวจะตองนํามาคิดวิเคราะหวางแผนดําเนินการตอไปอยางไร ซ่ึงจะตองเปน         

กลุมพัฒนาระบบขอมูลดูแลท้ังระบบและระบบใหญ มอบหมายใหกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศกําหนดวันประชุมตอไป 

  

  มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2565 

  นางสาวธีราภรณ ศรีนิเวศน ผูแทนกลุมอํานวยการ ขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุม                    

ครั้งท่ี 2/2565 วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 หากไมมีผูใดขอแกไข ขอใหท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

 
 

  มติท่ีประชุม ไมมีแกไข ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม  
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วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

  3.1 รายงานผลและติดตามการใชจายงบประมาณ 

นางสาวธีราภรณ ศรีนิเวศน ผูแทนกลุมอํานวยการ ไดนําเสนอผลการเบิกจายงบประมาณ                

กองแผนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 การเบิกจายงบประมาณในภาพรวมกองแผนงาน                     

ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 2564  

1.งบดําเนินงาน เบิกจายไป 1,766,386.50 บาท คิดเปนรอยละ 41.71 

คงเหลือ 531,263.50 บาท (ยังไมรวมแผนงานบุคลากรภาครัฐ) และตองใชจนถึงเดือนมีนาคม 2565 

2.งบลงทุน เบิกจายไป 69,600 บาท คิดเปนรอยละ 0.13 

ภาพรวมการเบิกจาย (งบดําเนินงานและงบลงทุน) เบิกจายไป 1,835,986.50 บาท คิดเปนรอยละ 3.22 

ผลการเบิกจายงบดําเนินงานจําแนกตามกลุมงาน 

- กลุมอํานวยการ เบิกจายรอยละ 34.35  เงินคงเหลือ 731,541 บาท 

- กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร เบิกจายรอยละ 12 เงินคงเหลือ 220,000 บาท 

- กลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ เบิกจายรอยละ 0 เงินคงเหลือ 50,000 บาท 

- กลุมพัฒนาระบบขอมูล เบิกจายรอยละ 49.69 เงินคงเหลือ 385,630 บาท 

- กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม เบิกจายรอยละ 69.77 เงินคงเหลือ 106,852.50 บาท 

- กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ เบิกจายรอยละ 42.71 เงินคงเหลือ 973,890 บาท 

งบลงทุน 

-   โครงการจัดซ้ือโตะทํางาน จํานวน  69,600 บาท เบิกจายเรียบรอยแลว 

-   โครงการจัดทําระบบจัดการวิเคราะหแผนงานโครงการและงบประมาณ จํานวน 490,000 บาท 

แบงจายเปน 2 งวด คือ งวดท่ี 1 เดือนมกราคม 2565 จํานวน 245,000 บาท และเดือนเมษายน 2565 จํานวน 

245,000 บาท 

-   โครงการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 8,306,500 บาท ลงนามสัญญาเรียบรอยแลว 

ครบกําหนดสงมอบภายในวันท่ี 19 เมษายน 2565 เบิกจายไดภายในไตรมาสท่ี 3 

-   โครงการ พัฒนาระบบสุขภาพดี วิ ถี ไทย ใหม  ส ร า ง ไทย  สร า งชาติ  กรมอนา มัย                             

จํานวน 43,900,000 บาท อยูระหวางดําเนินการข้ึนเว็บไซตครบกําหนดวันท่ี 13 มกราคม 2565   

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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3.2 รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนแรก 

นางสาวศนินธร ริมชลาลัย ผูแทนกลุมประเมินผลและนิเทศติดตามไดนําเสนอผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนแรก จํานวน 11 ตัวชี้วัด มีคะแนนประเมินตนเอง ดังนี้ 

1.ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน และแผน BCP คะแนนประเมินตนเอง 3 คะแนน 

2.ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต

คะแนนประเมินตนเอง 3 คะแนน 

3.ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ (รอยละ 100) คะแนนประเมินตนเอง 2.4146 คะแนน 

4.ตัวชี้วัดท่ี 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) คะแนนประเมินตนเอง 3 คะแนน 

5.ตัวชี้วัดท่ี 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565          

คะแนนประเมินตนเอง 3 คะแนน 

6.ตัวชี้วัดท่ี 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)                                

คะแนนประเมินตนเอง 3 คะแนน 

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

คะแนนประเมินตนเอง 3 คะแนน 

8.ตัวชี้วัดท่ี 1.30 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายท่ีเขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการ

ขอมูล (Data Scientist)  (รอยละ 80) คะแนนประเมินตนเอง 3 คะแนน 

9.ตัวชี้วัดท่ี 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพ่ือนําไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data)       

คะแนนประเมินตนเอง 3 คะแนน 

10.ตัวชี้วัดท่ี 1.32 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสรางความม่ันคงปลอดภัยของ

ระบบสารสนเทศกรมอนามัย คะแนนประเมินตนเอง 3 คะแนน 

11.ตัวชี้วัดท่ี 1.33 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม สรางไทย สรางชาติ                   

คะแนนประเมินตนเอง 3 คะแนน  

 โดยตั้งแตเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564 กองแผนงานมีคาคะแนนประเมินตนเอง รวมท้ังหมด 2.94 

คะแนน และกําหนดใหผูรับผิดชอบตัวชี้วัดรายงานผลการติดตามกํากับตัวชี้วัดประจําเดือนธันวาคม 2564 ภายใน

วันท่ี 10 มกราคม 2565 จากมติประชุมกองแผนงาน ครั้งท่ี 2/2565 ประธานการประชุมไดสั่งการมอบหมายให

กลุมพัฒนาระบบขอมูลและกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมพิจารณาเพ่ือกําหนดคาคะแนนตัวชี้วัด จากการติดตาม

ผลไดขอสรุปกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศไมขอปรับคะแนนใหม 
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มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

                                

  3.3 รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการท่ีกลุมงานไดรับ

มอบหมาย ของกองแผนงาน  

  นายดํารง  ธํารงเลาหะพันธุ ผูอํานวยการกองแผนงาน ประธานการประชุมไดแจงใหผูรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดแตละกลุมงานท่ีไดรับมอบหมาย รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ดังนี้

    กลุมอํานวยการ ไดรายงานตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้

  ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน และแผนBCP 

   - ประชุมกองแผนงาน จาํนวน 12 ครั้ง ครั้งท่ี 1 วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 , ครั้งท่ี 2 

วันท่ี 27 ธันวาคม 2564 

   - รายงานผลการดําเนินกงานตามแผนขับเคลื่อนฯ จํานวน 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 วันท่ี 9 

ธันวาคม 2564 , ครั้งท่ี 2 วันท่ี 10 มกราคม 2565 

   - เขารวมพัฒนาศักยภาพดานงานพัสดุ จํานวน 1 ครั้ง วันท่ี 1 -3 ธันวาคม 2564 ,  

เขารวมพัฒนาศักยภาพดานงานการเงิน จํานวน 1 ครั้ง วันท่ี 15 – 17 ธันวาคม 2564 
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  ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบกิจายงบประมาณ รอยละ 100 

   - ไดมีการดําเนินกิจกรรมตามแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก) จํานวน 6 กิจกรรม ครบถวนเรียบรอย

แลว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ตัวชี้วัดท่ี 2.3) ซ่ึงกองแผนงานมีผลการดําเนินงานในระดับ 4 รอยละผลการ

เบิกจายงบประมาณสะสมของกองแผนงาน ดังนี้ 1) รายจายประจํา รอยละ 41.71 2) รายจายลงทุน รอยละ 0.13 

และระดับท่ี 5 รอยละผลการเบิกจายงบประมาณสะสมในภาพรวมของกองแผนงาน รอยละ 3.22 โดยไดกรอก

ขอมูลในระบบ DOC พรอมท้ังอัพโหลดขอมูลท่ีเก่ียวของในเว็บไซตกองแผนงานเรียบรอยแลว สามารถดูขอมูลไดท่ี 

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

 

  ตัวชี้วัดท่ี 2.6 ระดับความสําเร็จของการของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) 

   - ดําเนินการจัดประชุมคณะทํางานเม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2564 เพ่ือติดตามผลการ

ดําเนินงานประจําเดือนธันวาคม มีการเผยแพร ประชาสัมพันธและการมีสวนรวมจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู                 

ดานงบประมาณในการประชุมกองแผนงาน รวมถึงเผยแพรขอมูลการใชจายงบประมาณบนเว็บไซตกองแผนงาน            

เปนประจําทุกเดือน และไดกําหนดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต ประจําปงบประมาณ             

พ.ศ.2565 ในวันท่ี 27 ธันวาคม 2564 เพ่ือใหผูบริหารและบุคลากรกองแผนงานรวมแสดงเจตนารมณการตอตาน

การทุจริต “กองแผนงาน ใสสะอาด รวมตานทุจริต” ตามแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานคุณธรรมความโปรงใส

ของกองแผนงานในรอบ 5 เดือนแรก (ตามเอกสารแนบตัวชี้วัด 2.6) พรอมท้ังอัพโหลดขอมูลบนเว็บไชตกองแผนงาน

เรียบรอยแลว สามารถดูขอมูลไดท่ีเว็บไซตกองแผนงาน https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-6 

 

  กลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ ไดรายงานตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้

  ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และ

เสริมสรางคุณภาพชีวิต 

  1. จัดทําแนวทางการสงเสริมสุขภาพบุคลากรกองแผนงานใหมีชีวิตชีวาและสมดุลชีวิต เพ่ือให

บุคลากรมีสวนรวมและยึดถือปฏิบัติในการสงเสริมสุขภาพ ท้ังนี้ ไดแจงเวียนบุคลากรกองแผนงานทราบและให

ความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน https://shorturl.asia/biql6 

  2. จัดกิจกรรม 5 ส “สรางท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน” และกิจกรรม Big Cleaning Day เม่ือวันท่ี 

22 ธันวาคม 2564 แบบมีสวนรวม โดยคณะทํางานพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และ

เสริมสรางคุณภาพชีวิต ผูแทนกองแผนงานท่ีรวมเปนคณะกรรมการตรวจประเมินระดับกรม และนักสรางสุข 

กองแผนงาน ซ่ึงมีประธานคณะทํางานฯ เปนผูนําทีมรณรงค https://shorturl.asia/SKYM8  

  3. รองรับการตรวจประเมิน Pre Assessment เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2564 จากคณะกรรมการ

ประเมินผลสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต ระดับกรมอนามัย ผลการ

ประเมิน สถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดลอมดี มีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต” คะแนนเต็ม 44 

คะแนน ได 40.75 คะแนน โดยมีประเด็นท่ีตองปรับปรุง ไดแก 1) จัดทําแผนการตรวจติดตามผลการดําเนินงาน/

กิจกรรมและรายงานผลการดําเนิน 2) จัดทําแผนบํารุ งรักษาอุปกรณและทําความสะอาดหลอดไฟ  

 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/planning-pa65
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-6
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3) เศษวัสดุเหลือใชหรือผลิตภัณฑกลาง/ครุภัณฑรอจําหนายตองมีแผนการจําหนายโดยกําหนดระยะเวลา

ดําเนินการใหชัดเจน 4) จัดใหมีบริเวณสถานท่ีรับประทานอาหารและเตรียมปรุงประกอบอาหาร 5) จัดเก็บสายไฟให

เปนระเบียบเรียบรอยทุกจุด  6) ปรับปรุงปายแสดงวิธีการใชงานถังดับเพลิงใหม (ของเดิมตัวอักษรจาง)  

7) ปรับปรุงปายแสดงเวลาปด-เปดเครื่องปรับอากาศใหเปนปจจุบัน 8) สํารวจความตองการองคความรู

ของบุคลากรในหนวยงาน 9) วิเคราะหผลสุขภาพภาพรวมหนวยงาน สําหรับการดําเนินงาน 5 ส คะแนนเต็ม 42 

คะแนน ได 37 คะแนนมีประเด็นท่ีตองปรับปรุง ไดแก 1) บอรดประชาสัมพันธมีมากเกินไปและไมเปนระเบียบ  2) 

การจัดวางสิ่งของบนโตะทํางานหรือบริเวณโตะทํางาน 3) การจัดปายแสดงรายการหรือปายดรรชนีบงชี้ประเภท

เอกสาร/วัสดุอุปกรณไมครบถวน ผลการประเมิน ท้ังนี้ ไดสรุปผลการตรวจประเมินดังกลาวเสนอผูบริหารและ

บุคลากรกองแผนงานผานเวทีการประชุมหนวยงานเม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2564 และผานกลุมไลนกองแผนงาน 

เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2564 https://shorturl.asia/yf7c1 

  4. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตาม 

คํารับรองการประชุมราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอง 5 เดือนแรก) กองแผนงาน : ระดับความสําเร็จ

ของการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

 

  กลุมพัฒนาระบบขอมูล ไดรายงานตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้
 

  ตัวชี้วัดท่ี 1.29 รอยละของความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center) 

(รอยละ 100) 

   - ดําเนินการตาม “แผนการดําเนินงานพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DoH Data Center) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ 2565)” ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการ

ดําเนินงานตามกิจกรรมท่ี 7 โดยเตรียมความพรอมเพ่ือจัดประชุมการจัดทําขอมูลพ้ืนฐานของคลัสเตอรกลุมวัยและ

อนามัยสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะเชิญหนวยงานท่ีเก่ียวของเขารวมประชุมหารือในภาพรวมของคลัสเตอรหลักตอไป 

  ตัวชี้วัดท่ี 1.30 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายท่ีเขารับการพัฒนา

ศักยภาพนักวิทยาการ (Data Scientist) (รอยละ 80)  

   - ดําเนินการตามแผนขับเคลื่อนและตาม KPI Template รอยละของการผานเกณฑการ

ประเมินผล กลุมเปาหมายท่ีเขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการ (Data Scientist) (รอยละ 80) ในคะแนน

ระดับ 4 ตามแผนเดือนธันวาคม 2564 

ระดับ หลักฐาน Link 

Output ผลผลิตของตัวช้ีวัด มีผลผลิตการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ

เขียนชุดคําสั่ง API แบบ Web Service 

เช่ือมโยงฐานขอมูลบนเว็บไซต (ข้ันสูง) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565” 

https://shorturl.asia/7sBEp 

 

หมายเหตุ : หลักฐานตัวชี้วัด 1.30 หนาเว็บไซตกองแผนงาน 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-1-30 
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  ตัวชี้วัดท่ี 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog)ในระบบฐานขอมูลกลางเพ่ือนําไปสู

การเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 

   - กลุมพัฒนาระบบขอมูล ไดดําเนินการคัดเลือกชุดขอมูล (Data set) รวมกับหนวยงาน

วิชาการท่ีเปนเจาของชุดขอมูล (Data set) ซ่ึงไดกําหนดจํานวนชุดขอมูล (Data set) เพ่ือการจัดทําระบบบัญชี

ขอมูลท่ีมีความสอดคลองกับระบบงานบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-service) หรือเปนระบบงานท่ีสําคัญของ

หนวยงานตามภารกิจการสนับสนุนใหหนวยงานสวนภูมิภาคองคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคีเครือขายท้ัง

ภาครัฐและเอกชนท่ีสวนรวมในการสรางเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพ่ือสงเสริมใหคนไทยมีสุขภาพดี

โดยผูบริหารกรมอนามัยพิจารณาและคัดเลือกรายการขอมูลการลงทะเบียนอบรมผูประกอบกิจการและผูสัมผัส

อาหาร เปนระบบบัญชีขอมูล เพ่ือนําไปสู การเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) ตามขอเสนอตัวชี้วัดการ

ประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 กับสํานักงาน กพร. (https://bit.ly/33e6NAy) รวมท้ังเสนอผลการคัดเลือกชุดขอมูลใหผูบริหารกรม

อนามัยพิจารณาอนุมัติใหสามารถจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) ไดตอไป 

 

  กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม ไดรายงานตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

  ตัวชี้วัดท่ี 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

 ระดับท่ี 1 

- เอกสารแสดงขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงานรอบ 6 เดือนหลังใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  (0.3 คะแนน) 

- เอกสารสรุปผลการวิเคราะหชองวาง (GAP) ท่ีอาจทําใหการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจําป

ของหนวยงานไมบรรลุเปาหมาย (0.4 คะแนน) 

- มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปหนวยงาน ในระบบ DOC ตามกรอบวงเงินงบประมาณท่ี

หนวยงานไดรับการจัดสรร (0.3 คะแนน) 

ระดับท่ี 2 

- มีการบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติการหนวยงาน โดยจัดทําแผนความเสี่ยงของ

โครงการท่ีมีวงเงินงบประมาณ 500,000 บาทข้ึนไป ครบทุกโครงการ  (0.5 คะแนน) 

- มีเอกสารแสดงมาตรการ เพ่ือการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

โดยใชกลยุทธ PIRAB พรอมเหตุผลประกอบในการกําหนดมาตรการ (0.5 คะแนน) 

ระดับท่ี 3 

- มีการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน และปรับแผนปฏิบัติ

การในระบบ DOC ใหเปนปจจุบัน (0.3 คะแนน) 

- เอกสารการอนุมัติปรับแผนปฏิบัติการของหนวยงานท่ีมีการอัพเดตในระบบ DOC 4.0               

(0.3 คะแนน) 
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- มีรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการหนวยงานในการประชุม

ประจําเดือนของกองแผนงาน เดือน พ.ย. 64 - ธ.ค.64 จํานวน 2 ครั้ง (0.2 คะแนน)  

 

ระดับท่ี 4 และระดับท่ี 5 รายงานผลในเดือน ก.พ.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 ดําเนินการแลว 2 ครั้ง 

/ 

/ 

/ 

 

0.3 / 0.3 

0.3 / 0.3  

0.4 / 0.4 

4 - ผลการเบิกจายประชมุ อบรม สัมมนา ใน

ไตรมาสท่ี 1 ไมนอยกวารอยละ 50  

- รายงานผลผลิตครบทุกกิจกรรม 

X 

 

X 

รายงานผลเดือน ม.ค.64 

 

รายงานผลเดือน ก.พ.65 

5 - รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ท่ีบรรลุเปาหมาย 

X รายงานผลเดือน ก.พ.65 

รวมคะแนนประเมินตนเอง 3 / 5 

 

 

  กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรายงานตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้

  ตัวชี้วัดท่ี 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 

  - ดําเนินการคัดเลือกนวัตกรรมโดยพิจารณาจากสถานการณโลกปจจุบันการระบาด 

ของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  “This Stop Covid” เปนนวัตกรรมท่ีพัฒนาข้ึนโดยนําเทคโนโลยีดานดิจิทัล

เขามาชวยในการบริหารจัดการขอมูล ความรูและสารสนเทศตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการ

รวบรวมขอมูลผลงานและผลการดําเนินงานนวัตกรรม 
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ตัวชี้วัดท่ี 1.32 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสรางความม่ันคง 

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศกรมอนามัย 

- ดําเนินการจัดประชุมความพรอมใชงานขอมูล และระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉิน  เพื่อซักซอมตาม

แผนการแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพบิัติทีอ่าจจะเกิดข้ึนกับระบบสารสนเทศกรมอนามัย (IT Contingency 

Plan)  ในวันที่ 20  ธันวาคม 2564    

- ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรประจํากรมอนามัย  

เพ่ือพิจารณาการจัดการครุภัณฑคอมพิวเตอร ในวันท่ี 22 ธันวาคม  2564  

ตัวชี้วัดท่ี 1.33 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีใหม สรางไทย สรางชาติ 

- ดําเนินการจัดประชุมรวมกับผูแทนหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือชี้แจงรายละเอียดการ

ดําเนินการขับเคลื่อนระบบสุขภาพดีวิถีใหม สรางไทย สรางชาติ ในวันท่ี 23 ธันวาคม 2564 

 

หมายเหตุ : Link URL คํารับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2565  

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

   

3.4 รายงานผลการดําเนินงานสําคัญของแตละกลุมงาน ประจําเดือนธันวาคม 2564 

กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร 

นางสาวกานดา สีสังข ผูแทนกลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของ         

กลุมงาน มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

(1) การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนรองรับการเปดเมือง 4 ภาค ซ่ึงกรมอนามัยเปนเจาภาพหองยอยท่ี 1  : 

Smart Living ในประเด็น : COVID Free setting (2) การถายโอนภารกิจสถานีอนามัยและโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลใหกับองคการบริหารสวนจังหวัด (3) การประชุมผูบริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข                     

(BMW) : กรมอนามัยเปนเจาภาพ (4) โครงการของขวัญปใหมของกระทรวงสาธารณสุข ป 2565 กรมอนามัย 

COVID Safe Area : คืนรอยยิ้มใตหนากากให กับประชาชน (พัฒนาพ้ืนท่ีปลอดภัยสํ าหรับประชาชน                     

แบบไรหนากาก) (5) การนําเขาขอมูลในระบบติดตามประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ประจําปงบประมาณ 

2565 (6) การจัดทําขอเสนอโครงการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายภายใตแผนพัฒนา             

เศรษฐกิจฉบับท่ี 13 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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กลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ 

 นางสาวระพีพรรณ ศรีเนตร  ผูแทนกลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ นําเสนอรายงานผลการ

ดําเนินงานท่ีสําคัญของกลุมงาน มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

ประเด็นท่ี  1 : งบเงินกู ท่ีกรมอนามัยไดรับจัดสรร วงเงิน 128.2432 ลานบาท (พรก.เงินกู  1 ลานลาน)                          

อยูระหวางขอขยายระยะเวลารอบ 2 วงเงินคําขอ 34.4014 ลานบาท (พรก. 5 แสนลาน) มติครม.วันท่ี 14 ธันวาคม 

2564 ใหทบทวนขอเสนอโครงการ (วงเงินคําขอหลังทบทวน 27.6992 ลานบาท สงใหสภาพัฒน ภายในเดือน 

ธันวาคม 2564) ขณะนี้อยูระหวางขอความเห็นชอบจากทาน รมว.เพ่ือเสนอใหสภาพัฒนตอไป 

ประเด็นท่ี 2 : กรอบวงเงินคําของบประมาณประจําปงบประมาณ 2566 

วงเงินรวมท้ังสิ้น 3,994.0500 ลานบาท จําแนกเปน งบบุคลากร 1,150.3968 ลานบาท งบดําเนินงาน 1,507.6362 

ลานบาท งบลงทุน 1,321.0038 ลานบาท งบเงินอุดหนุน 0.8250 ลานบาท งบรายจายอ่ืน 14.1882 ลานบาท         

รวมท้ังสิ้น 11 แผนงาน 43 โครงการ 

ประเด็นท่ี 3 : การขับเคลื่อนตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน  มีชีวิตชีวา 

และเสริมสรางคุณภาพชีวิต คะแนนเต็ม 5 คะแนน จากผลการดําเนินงานระดับท่ี 1 – 3 คิดเปนคะแนน 2.87 คะแนน 

อยูในระหวางดําเนินการ อีก 2.13 คะแนน เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจ Healthy Work Place 

Happy for Life ของกรมอนามัย ไดมีการตรวจประเมินใหคะแนนและแกไขปรับปรุงในบางจุดซ่ึงคะแนนท่ีไดคือ 

40.75 คะแนน จากคะแนนเต็ม 42 คะแนน และจะมีการตรวจในรอบถัดไป คือ วันท่ี 4 กุมภาพันธ 2565 รวมถึง         

มีการเก็บขอมูลรอยละท่ีเพ่ิมข้ึน (BMI) ของเจาหนาท่ีกองแผนงานในรอบแรกไปแลวและจะมีการเก็บขอมูลในรอบท่ี

สองประมาณตนเดือนกุมภาพันธ 2565 เพ่ือวิเคราะหและสรุปผลตอไป  

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
 

กลุมพัฒนาระบบขอมูล 

 นายสมเกียรติ ปฏิรพ ผูแทนกลุมพัฒนาระบบขอมูล นําเสนอผลรายงานการดําเนินงานท่ีสําคัญของกลุมงาน 

ดังนี้  

1. หมอพรอมสเตชั่น ดําเนินการจัดทําขอมูลในแบบขอใชบริการ MOH PROMT Station สําหรับผูดูแลระบบ 

(Admin) กลางกรมอนามัย และดําเนินการประสานศูนยอนามัย เพ่ือรวบรวมการสมัครเขารวมใชบริการ MOH 

PROMT Station ของแตละศูนยอนามัย ขณะนี้มีศูนยอนามัยท่ียังไมไดสงเอกสารใบสมัครฯ จํานวน 6 หนวยงาน            

ซ่ึงกลุมพัฒนาระบบขอมูลไดดําเนินการประสานเพ่ือติดตามเรียบรอยแลว 

2. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนชุดคําสั่ง API แบบ Web Service เชื่อมโยงฐานขอมูลบนเว็บไซต (ข้ัน

สูง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 เม่ือวันท่ี 13 – 17 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมริเวอรตัน อัมพวา จังหวัด

สมุทรสาคร มีหนวยงานเขารวม 6 หนวยงาน คือ สํานักสงเสริมสุขภาพ สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักอนามัย

ผูสูงอายุ กองประเมินผลประทบตอสุขภาพ กองสงเสริมความรอบรูและสงเสริมสุขภาพ และกองแผนงาน ซ่ึงไดผล

ผลิตหลักจากการอบรมฯ คือ ชุดคําสั่ง API เรื่อง ผูสัมผัสอาหาร ของสํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา เพ่ือใช

ประกอบการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของอธิบดีกรมอนามัยตอไป 
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3. ระบบรายงานผล ATK สปสช. 4 แสนชุด และ ATK ของกรมอนามัย 5.6 แสนชุด สามารถเขาดูขอมูลการรายงาน

ผลในรูปแบบของ Dashboard ไดจากเว็บไซต EOC กรมอนามัย URL : https://eoc.anamai.moph.go.th 

4. การเบิกจายงบประมาณกลุมพัฒนาระบบขอมูล ประจําปงบประมาณ 2565 มี 5 กิจกรรม งบประมาณท่ีไดรับ 

766,500 บาท เบิกจายแลว 380,387 บาท คิดเปน รอยละ 49.69  

5. ผลการดําเนินการตาม PA ของกลุมพัฒนาระบบขอมูล ประจําปงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนแรก  

ตัวชี้วัดท่ี 1.29 ตัวชี้วัด 1.30 และตัวชี้วัด 1.31 ดําเนินการตามแนวทางระดับท่ี 3 เรียบรอยแลว 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 

กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม 

 นางสาวพรหมมณี  สิงหรัตน ผูแทนกลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม นาํเสนอรายงานผลการดําเนินงานท่ี

สําคัญของกลุมงาน มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

(1) จัดทํา VTR เผยแพรผลการดําเนินงานสําคัญของกรมอนามัย ประจําป 2564 เพ่ือนําเสนอในการประชุม BMW 

ในวันท่ี 29 ธันวาคม 2564 (2) จัดประชุมชี้แจงตรวจราชการและนิเทศงานกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ     

พ.ศ.2565 ผานระบบออนไลนเ ม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2564 (3) รวมฟงการตรวจเยี่ยมศูนยอนามัยท่ี 8                                 

วันท่ี 24 ธันวาคม 2564 (4) รายงานสรุปผลการติดตามโครงการสําคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564 (5) รายงานความกาวหนาตามพรบ.เงินกู รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรมสําคัญ ป 2564 

ตามภารกิจรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข (6) จัดทําขอมูลประเด็นการสรุปบทเรียนจากการบริหาร

จัดการกรณีการแพรระบาด COVID – 19 (7) จัดทําความเห็นประกอบการดําเนินงานโครงการท่ีไดรับการอนุมัติ

ใหใชจายจากเงินกูภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือแกไขปญหา เยียวยาและฟนฟู

เศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 นางสาวแพรพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน ผูแทนกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ นําเสนอผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ

ของกลุมงาน มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

1.โครงการ (OTP) ตอนนี้บริษัทมาเซ็นใบสั่งเรียบรอยแลว ครบกําหนดสงมอบงาน (งบประมาณ 598,500 บาท) 

งวดท่ี 1 วันท่ี 4 ธันวาคม 2564 และงวดท่ี 2 วันท่ี 24 ธันวาคม 2564 ซ่ึงบริษัทไดดําเนินการสงมอบวันท่ี 13 

ธันวาคม 2564 และไดดําเนินการเบิกจายเรียบรอยแลว 

2.โครงการจางเหมาวิเคราะหขอมูลการรับรองบุคคลเพ่ือเขากิจการหรือกิจกรรมในสถานการณ COVID - 19 

(VOE) งบประมาณ 500,000 บาท  สงมอบงานงวดท่ี 1 เรียบรอยแลวและสงมอบงานงวดท่ี 2 ภายในเดือน

กุมภาพันธ 2565  

3.โครงการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ 2565 (งบลงทุน 8,306,500 บาท) ลงนามสัญญา

เรียบรอยแลวและประชุมแผนการดําเนินโครงการแลว 

4.โครงการพัฒนาระบบ Thai Save Thai ของบประมาณเพ่ิม 2,850,000 บาท ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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3.5 รายงานความเคล่ือนไหวทรัพยากรบุคลากรกองแผนงาน 

นางสาวธีราภรณ  ศรีนิเวศน ผูแทนกลุมอํานวยการ ไดนําเสนอใหท่ีประชุมทราบในเดือนธันวาคม 2564           

นางสาวรัตนาวดี ทองสุทธิ์ ยายไปปฏิบัติราชการท่ีกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ และนางสาวนาฏอนงค เจริญสันติสุข 

ยายมาดํารงตําแหนงท่ีกองแผนงานแทนตําแหนงของนางสาวรัตนาวดี ทองสุทธิ์ บุคลากรกองแผนงานมีท้ังสิ้น 

จํานวน 41 อัตรา แยกเปนขาราชการ จํานวน 31 อัตรา พนักงานราชการ 5 อัตรา ลูกจางประจํา 3 อัตรา และจาง

เหมาบริการ 2 อัตรา จากมติประชุมกองแผนงาน ครั้งท่ี 2/2565 ไดรับมอบหมายใหติดตามความกาวหนาของการ

กําหนดตําแหนงระดับเชี่ยวชาญและการติดตามตามความกาวหนาในสายงานตางๆ ดังนี้ 

การปรับตําแหนงใหสูงข้ึน ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน จะปรับเปนระดับเชี่ยวชาญ กองแผนงาน

จะตองเขียนหลักการและเหตุผล ประเมินคางาน 20 คําถาม ตามท่ี กพ.กําหนด และจัดทํา Job description 

ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร จะปรับเปนระดับเชี่ยวชาญ เนื่องจากตําแหนงนี้ไมไดเปนสายงานหลักของ         

กรมอนามัย ดังนั้น ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร จึงไมมีระดับเชี่ยวชาญในกรมอนามัย ตําแหนง นักวิชาการ

สาธารณสุข จะปรับเปนระดับชํานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑกําหนดใหหนวยงานมีระดับชํานาญการพิเศษ  

ใหไดกลุมงานละ 3 คน 

 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบท่ี  1 ประจําป 2565 
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การกําหนดระดับผลการประเมินของขาราชการ และพนักงานราชการ รอบท่ี  1 ประจําปงบประมาณ 2565 

1.กําหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

- ขาราชการ อยางนอย 3 ระดับ เชน ดีเดน ดีมาก ดี เปนตน 

- พนักงานราชการ อยางนอย 2 ระดับ  

2.กําหนดระดับผลการประเมินดีเดน ไมเกินรอยละ 20 ของจํานวนคนท่ีไดเลื่อนเงินเดือน 

3.ขอใหเจาหนาท่ีกองแผนงานทุกทานเขาไปทําแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบบุคลากร 

ภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2565 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 

วาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

– ไมมี – 

 

 

วาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือทราบ 

5.1 แนวทางการใชงานระบบ Thai Stop COVID Plus ,Thai Save Thai และระบบรับรอง

บุคคลกอนเขาสถานประกอบการ (VOE) 

นางสาวแพรพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน ผูแทนกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ นําเสนอการเขาใชงาน

ระบบ Thai Save Thai มี 3 ทาง คือ ผานเว็บบราวเซอร URL: savethai.anamai.moph.go.th ผาน App Store 

: iOS และผาน Play Store Android วัตถุประสงคของการลงทะเบียนระบบ Thai Save Thai เพ่ือคัดกรอง

พนักงานกอนการเขาทํางานในสถานประกอบการและลดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 และขอความ

รวมมือเจาหนาท่ีกองแผนงานทุกทานในการประเมิน Thai Save Thai เปนประจําทุกวัน 

นายศรัณยู จําปาไชยศรี ผูแทนกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ นําเสนอการเขาใชงานระบบ              

Thai Stop COVID Plus เปนระบบประเมินของสถานประกอบการ กิจการหรือกิจกรรม โดยตัวระบบจะมีการ

ประเมินผานระบบออนไลนและออกใบรับรอง COVID Free Setting (CFS หรือ TSC2+) และสติ๊กเกอร COVID 

Free Setting STICKER สําหรับเจาหนาท่ีตรวจสอบมาตรฐานสถานประกอบการในระบบขอมูลตามพ้ืนท่ี จังหวัด 

นายกิตตินันท สายะเวส ผูแทนกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ นําเสนอการเขาใชงานระบบรับรอง

บุคคลกอนเขาสถานประกอบการ (VOE) วัตถุประสงคเพ่ือใหสถานประกอบการมีความปลอดภัยและม่ันใจในการ

ใหบริการกิจการและกิจกรรมตางๆ สามารถเขาใชงานระบบไดท่ี Thai Stop Covid หรือผานเว็บบราวเซอร  

URL: htts://stopcovid-voe.anamai.moph.go.th 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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  5.2 ระบบบัญชีขอมูลภาครัฐของกรมอนามัย 

 นายสมเกียรติ ปฏิรพ ผูแทนกลุมพัฒนาระบบขอมูล นําเสนอผลการดําเนินงานพัฒนาระบบบัญชีขอมูล

ภาครัฐของกรมอนามัย เปนแหลงรวบรวมขอมูลเปด (Open Data) ดานการสงเสริมสุขภาพทุกกลุมวัย และการดูแล

อนามัยสิ่งแวดลอมท่ีจัดเก็บในระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) ของกรมอนามัย และเชื่อมโยงเขาสูระบบบัญชี

ขอมูลภาครัฐของประเทศ (Government Data Catalog) ขณะนี้ไดดําเนินการจัดทําระบบเสร็จเรียบรอยแลว โดย

เขาชมและสืบคนขอมูลไดผาน URL : https://datacatalog.anamai.moph.go.th เบื้องตนแบงหมวดหมูออกเปน 6 

หมวดหมู ไดแก กลุมวัย 4 กลุม กลุมอนามัยสิ่งแวดลอม และกลุมความรอบรูสุขภาพ ขณะนี้ ในสวนของกลุมสตรีและ

เด็กปฐมวัย เปนกลุมท่ีมีขอมูลมากท่ีสุด เนื่องจากมีการประสานความรวมมือกับสถาบันสงเสริมการวิเคราะหและ

บริหารขอมูลขนาดใหญภาครัฐ (สวข.) หรือ GBDi เพ่ือจัดทําฐานขอมูลเด็กปฐมวัยแหงชาติ (Youth Link) ตามมติของ

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูลเด็กปฐมวัยแหงชาติ ซ่ึงเปนความรวมมือของ 4 

กระทรวงหลัก ไดแก กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ท้ังนี้ กลุมพัฒนาระบบขอมูลขอความรวมมือกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ

นําขอมูลเว็บไซต Data Catalog ข้ึนไวบนเว็บไซตของกรมอนามัยตอไปดวย 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

  5.3 ประกาศเจตนารมณการตอตานการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 นางสาวสุจิตรา บุญโต ผูแทนคณะทํางานตัวชี้วัดท่ี 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและ

ความโปรงใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไดแจงใหท่ีประชุมรวมประกาศเจตนารมณ

ตอตานการทุจริต “กองแผนงาน ใสสะอาด รวมตานทุจริต”ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นายดํารง ธํารง

เลาหะพันธุ ผูอํานวยการกองแผนงาน กรมอนามัย พรอมดวยบุคลากรกองแผนงานรวมแสดงเจตนารมณการ

ตอตานการทุจริตพรอมแสดงสัญลักษณการตอตานการทุจริต เพ่ือสรางความตระหนักสรางเสริมคุณธรรมความ

โปรงใสและปองกันการทุจริตเชิงรุก ปลูกจิตสํานึกความซ่ือสัตยยึดถือประโยชนสวนรวมมากอนสวนตน 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

– ไมมี – 

 

ปดประชุม เวลา 14.00 น. 

 

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

 

     นางสาวสุจิตรา  บุญโต   ผูจดรายงานการประชุม 

     นางสาววิชุดา สมัยนิยม  ผูตรวจรายงานการประชุม 
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ท่ี ตัวชี้วัด คะแนน คะแนน

ประเมิน

ตนเอง 

ผูรับผิดชอบ ความกาวหนา หมายเหตุ 

1 2.1 ระดับความสําเร็จของการ

ควบคุมภายใน และแผน 

BCP 

5 3 กลุมอํานวยการ 1. ประชมุกองแผนงาน 

จํานวน 2 ครั้ง

2. เขารวมพัฒนา

ศักยภาพดานงานพัสดุ 

จํานวน 2 ครั้ง

2 2.2 ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาสถานท่ีทํางานนา

อยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา 

และเสริมสรางคุณภาพ

ชีวิต 

5 3 กลุมบริหาร

ยุทธศาสตร

การงบประมาณ 

ดําเนินการตามเกณฑ 

ระดับท่ี 1-3 เรียบรอย 

แลว

3 2.3 รอยละของการเบิกจาย

งบประมาณ 

5 2.4146 กลุมอํานวยการ 1.วิเคราะหสถานการณ

ของการเบิกจาย

งบประมาณ 3 ป

ยอนหลัง (ปงบประมาณ

2562, 2563, 2564)

ภายใน 10 ธันวาคม

2564

2.มาตราการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานเบิกจาย

งบประมาณ และประกาศ

เปนแนวทางการดําเนินงาน

ของหนวยงาน ภายใน 10

ธันวาคม 2564

3.จัดทํารายงานผล

ติดตามเรงรัดการ

เบิกจายงบประมาณ

(รบจ.1) เดือนธันวาคม

4.ประชุมคณะทํางาน

ติดตามเรงรัดการ

รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงาน ณ วนัท่ี 10 ม.ค. 2565 
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เบิกจายงบประมาณ

ประจาํปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 เดือน

ธันวาคม 2564 

4 2.4 ระดับความสําเร็จของการ

เปนองคกรแหงการเรียนรู 

(LO) 

5 3 กลุมเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ดําเนินการคัดเลือก

นวัตกรรม โดยพิจารณา

จากสถานการณโลก

ปจจุบันการระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)  “This 

Stop Covid” เปน

นวัตกรรมท่ีพัฒนาข้ึน

โดยนําเทคโนโลยีดาน

ดิจิทัลเขามาชวยในการ

บริหารจัดการขอมูล 

ความรูและสารสนเทศ

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ โดย

ขณะนี้อยูระหวางการ

ดําเนินการรวบรวม

ขอมูลผลงานและผลการ

ดําเนินงานนวัตกรรม 

 

5 2.5 รอยละการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการระดับ

หนวยงาน ประจาํป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

5 3 กลุมประเมินผล

และนิเทศติดตาม 

ดําเนินการตามแผน

ขับเคลื่อนและตาม KPI 

Template ในคะแนน

ระดับ 3 

 

6 2.6 ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานคุณธรรมและ

ความโปรงใส (ITA) 

5 3 กลุมอํานวยการ ระดับท่ี 1 

Assessment 

มีบทวิเคราะห

สถานการณของตัวชี้วัดมี

ขอมูล สารสนเทศ และ

ความรูท่ีนํามาใช (1 

คะแนน) 

ดําเนินการถึง 

ระดับท่ี 1 – 3 เรียบรอย

แลว 

ไดคะแนน 

รวม 3 คะแนน 

 



- ๑๙ - 
 
 

- รายงานการประชุม

วิเคราะห ทบทวน

สถานการณปญหาการ

ดําเนินงานคุณธรรม

ความโปรงใสของ

หนวยงานโดยวิเคราะห 

gap ประเด็นจาก

คะแนนการรับรูผูมีสวน

ได   สวนเสียภายใน 

(IIT) 

- รายงานผลการ

วิเคราะห GAP 

ปญหาการดําเนินงาน

คุณธรรมความโปรงใส

ของหนวยงาน 

ดําเนินการเรียบรอย

แลว 

ระดับท่ี 2 Advocacy/ 

Intervention 

กําหนดมาตรการ กลไก 

ขับเคลื่อนดําเนินงาน

คุณธรรมและความ

โปรงใสของหนวยงาน 

รอบ 5 เดือนแรก (1 

คะแนน) 

- กําหนดมาตรการ 

กลไก การดําเนินงาน

รอบ 5 เดือนแรก ท่ี

สอดคลองตามกลยุทธ 

PIRAB พรอมเหตุผล

ประกอบในการกําหนด

มาตรการและเชื่อมโยง



- ๒๐ - 
 
 

กับหลักเกณฑการ

เปดเผยขอมูลสาธารณะ 

OIT 

- สรุปประเด็นความรูแก 

C/SH เพ่ือขับบเคลื่อน

การดําเนินงาน  

ดําเนินการเรียบรอย

แลว 

ระดับท่ี 3 

Management and 

Governance           

(1 คะแนน) 

- มีแผน/ผลการ

ขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานตัวชี้วัด  

- การกํากับติดตามผล

การดําเนินงาน 

 

ระดับท่ี 4 Output 

ผลผลิต 

มีผลผลิตตามแผนการ

ดําเนินงานและมาตรการ

ท่ีกําหนด (1 คะแนน) 

อยูระหวางดําเนินการ 

ระดับท่ี 5  Outcome 

ผลลัพธ ของตัวชี้วัด 

1.ประเมินการเปดเผย

ขอมูลสาธารณะบน

เว็บไซตของหนวยงาน

ตามหลักเกณฑ OIT (คา

น้ําหนักรอยละ 70) 



- ๒๑ - 
 
 

2.ประเมินระดับการรับรู

การดําเนินงานคุณธรรม

ความโปรงใสของผูมีสวน

ไดสวนเสียภายใน (IIT) 

ของหนวยงาน (คา

น้ําหนักรอยละ 30) (1 

คะแนน) 

อยูระหวางดําเนินการ 

7 1.29 รอยละของความสําเร็จใน

การพัฒนาระบบฐานขอมูล

กลาง (DOH Data 

Center) 

5 3 กลุมพัฒนาระบบ

ขอมูล 

- อยูระหวางการเตรียม

ความพรอมเพ่ือจัดทํา

ขอมูลพ้ืนฐานของคลัสเต

อรกลุมวัยและอนามัย

สิ่งแวดลอม 

 

8 1.30 รอยละของการผานเกณฑ

การประเมินผล 

กลุมเปาหมายท่ีเขารับ

การพัฒนาศักยภาพนัก

วิทยาการขอมูล (Data 

Scientist)   

5 3 กลุมพัฒนาระบบ

ขอมูล 

ดําเนินการจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง “การ

เขียนชุดคําสั่ง API แบบ 

Web Service เชื่อมโยง

ฐานขอมูลบนเว็บไซต 

(ข้ันสูง) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 

2565” 

 

9 1.31 การพัฒนาระบบบัญชี

ขอมูล (Data Catalog) 

เพ่ือนําไปสูการเปดเผย

ขอมูลภาครัฐ (Open 

Data) 

5 3 กลุมพัฒนาระบบ

ขอมูล 

ดําเนินการคัดเลือกชุด

ขอมูลเพ่ือการจัดทํา

ระบบบัญชีขอมูลท่ีมี

ความสอดคลองกับ

ภารกิจหลักและ

กระบวนการทํางานงาน

พรอมเสนอชุดขอมูลท่ี

คัดเลือกตอผูบริหาร

พิจารณาเรียบรอยแลว 

https://bit.ly/33e6NAy 

10 1.32 ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาดานเทคโนโลยี

5 3 กลุมเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. ดําเนินการจัดประชุม

ความพรอมใชงานขอมูล 

 

https://bit.ly/33e6NAy


- ๒๒ -

หมายเหต ุ: Link URL คํารับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

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

ดิจิทัลและการสรางความ

ม่ันคงปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศกรมอนามัย 

และระบบสารสนเทศใน

ภาวะฉุกเฉิน  เพื่อซักซอม

ตามแผนการแกไขปญหา

จากสถานการณความไม

แนนอนและภัยพบิัติที่

อาจจะเกิดข้ึนกับระบบ

สารสนเทศกรมอนามัย (IT 

Contingency Plan)   ใน

วันที่ 20  ธนัวาคม 2564 

2. ดําเนนิการจดัประชุม

คณะกรรมการบริหารและ

จัดหาระบบคอมพิวเตอร

ประจํากรมอนามัย เพ่ือ

พิจารณาการจัดการ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร ใน

วันท่ี 22 ธันวาคม

2564

11 1.33 ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาระบบสุขภาพดีวิถี

ไทยใหม สรางไทย สราง

ชาติ 

5 3 กลุมเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ดําเนินการจัดประชุม 

รวมกับผูแทนหนวยงาน 

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือชี้ 

แจงรายละเอียดการ 

ดําเนินการขับเคลื่อน 

ระบบสุขภาพดีวิถีใหม 

สรางไทย สรางชาติ  ใน

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 

รวม 5 2.94 



ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน และแผน BCP

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 ทบทวน/จัดทํา คําสั่งคณะกรรมการควบคุม

ภายใน กองแผนงาน

1 คําสั่ง 19 ต.ค.64 30 พ.ย.64 ดําเนินการ

เรียบรอยแลว

คําสั่งกองแผนงาน ที่ 

41/2564 ลว. 10 พ.ย.64

2 ประชุมกองแผนงานทุกเดือน เพื่อสื่อสาร

ทิศทางและถายทอดนโยบาย/ทิศทางองคกรสู

การปฏิบัติ พรอมทั้งแลกเปลี่ยน เรียนรูในการ

สรางนวัตกรรมและกํากับติดตามการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองแผนงาน

4 ครั้ง 19 ต.ค.64 28 ก.พ.65 ดําเนินการแลว 

จํานวน 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พ.ย.64

ครั้งที่ 2 วันที่ 27 ธ.ค.64

3 การจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงานการ

จัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล

การควบคุมภายในกองแผนงาน

3 ครั้ง 10 พ.ย.64 28 ก.พ.65 ดําเนินการแลว 

จํานวน 1 ครั้ง

ครั้งที่ 1 วันที่ 23 พ.ย. 64

4 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

1 ครั้ง 1 ต.ค.64 30 พ.ย.64 ดําเนินการ

เรียบรอยแลว

วันที่ 10 พ.ย. 64

ณ วนัที� 10  มกราคม 2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

 - ๒๓ -



ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน และแผน BCP

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10  มกราคม 2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

5 การวิเคราะห/ทบทวน/กําหนดมาตรการและ

ประเด็นความรู/จัดทําแผนขับเคลื่อนฯ

1 ครั้ง 19 ต.ค.64 30 พ.ย.64 ดําเนินการ

เรียบรอยแลว

วันที่ 24 พ.ย. 64

6 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ 4 ครั้ง 1 พ.ย.64 10 ม.ีค.65 ดําเนินการแลว 

จํานวน 1 ครั้ง

วันที่ 9 ธ.ค. 64

7 จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุม

ภายในฯ (SOP)

1 กระบวนงาน 19 ต.ค.64 28 ก.พ.65 อยูระหวางดําเนินการ

8 จัดทําแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องของกอง

แผนงาน

1 แผน 19 ต.ค.64 28 ก.พ.65 อยูระหวางดําเนินการ

9 เขารับการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน

การเงินและพัสดุ

2 ครั้ง 19 ต.ค.64 31 ธ.ค.64 ดําเนินการ

เรียบรอยแลว

วันที่ 1 - 3 ธ.ค. 64

วันที่ 15 - 17 ธ.ค.64

- ๒๔ -



ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

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 ม.ีค. 65 อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการแลว

 2 ครั้ง

4 สื่อสารวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม 

(วัฒนธรรม) กองแผนงาน

1 ครั้ง  18 พ.ย. 64  31 ม.ีค. 65  /

5 จัดทําแผนขับเคลื่อนสถานที่ทํางานนาอยู นา

ทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต

1 แผน  15 พ.ย. 64  30 พ.ย. 64  /

ณ วนัที� 10  มกราคม 2565

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

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

- ๒๕ -



ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10  มกราคม 2565

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

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

6 ติดตามประเมินผลแผนขับเคลื่อนสถานที่ทํางาน

นาอยู นาทํางานฯ

5 ครั้ง  15 พ.ย. 64  31 ม.ีค. 65 อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการแลว

3 ครั้ง

7 สํารวจความตองการความรูดานการสงเสริม

สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของบุคลากรกอง

แผนงาน

1 ครั้ง  13 ธ.ค. 64  30 ธ.ค. 64  /

8 กิจกรรม 5 ส. "สรางที่ทํางานนาอยู นาทํางาน" 4 ครั้ง  22 ธ.ค. 64  31 ม.ีค. 65  /

9 กิจกรรม Big Cleanning Day 3 ครั้ง  22 ธ.ค. 64  31 ม.ีค. 65  /

10 การตรวจสุขภาพประจําป 1 ครั้ง  10 ม.ค. 65  31 ม.ีค. 65 อยูระหวาง

ดําเนินการ

11 ประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคเสนเลือดหัวใจ

และหลอดเลือดของบุคลากรอายุ 35 ปขึ้นไป 

ดวยโปรแกรม CV Risk Score

1 ครั้ง  13 ธ.ค. 64  17 ม.ีค. 65 อยูระหวาง

ดําเนินการ

 /

- ๒๖ -



ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10  มกราคม 2565

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

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

12 ตรวจวัดประเมินคา BMI 1 ครั้ง  13 ธ.ค. 64  31 ม.ีค. 65 อยูระหวาง

ดําเนินการ

13 ประเมินเพื่อวัดคุณภาพชีวิตการทํางานรายบุคคล 1 ครั้ง  1 ธ.ค. 64  30 ธ.ค. 64  /

14 สงเสริมรายไดที่ไมตองใชเวลาทํางานเพื่อแลกเงิน 

(Passive Income)

2 ครั้ง  1 ธ.ค. 64  31 ม.ีค. 65 อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการแลว

 1 ครั้ง

15 เสริมสรางความรูในสิทธิสวัสดิการทางราชการ 2 ครั้ง  1 ธ.ค. 64  31 ม.ีค. 65 อยูระหวาง

ดําเนินการ

 /

16 เสริมสรางขวัญกําลังใจบุคลากรในหนวยงาน 1 ครั้ง  1 ธ.ค. 64  31 ม.ีค. 65  /

- ๒๗ -



ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานติดตามเรงรัดการ

เบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565

1 เรื่อง 19 ต.ค.64 19 ต.ค.64 ดําเนินการแลว

2 วิเคราะหสถานการณของการเบิกจายงบประมาณ 

3 ปยอนหลัง (ปงบประมาณ 2562, 2563, 2564)

1 เรื่อง 1 พ.ย.64 30 พ.ย.64 ดําเนินการแลว

3 ทบทวนแนวทางปฏิบัติในการยืมเงินราชการและ

เบิกจายเงินงบประมาณ

1 เรื่อง 16 พ.ย.64 30 พ.ย.64 ดําเนินการแลว

4 มาตราการขับเคลื่อนการดําเนินงานเบิกจาย

งบประมาณ และประกาศเปนแนวทางการ

ดําเนินงานของหนวยงาน

1 เรื่อง 1 พ.ย.64 30 พ.ย.64 ดําเนินการแลว

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 ดําเนินการของ

เดือน พ.ย. - ธ.ค. 

เรียบรอยแลว

ณ วนัที� 10 มกราคม 2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๒๘ -



ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10 มกราคม 2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

6 ประชุมคณะทํางานติดตามเรงรัดการเบิกจาย

งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(พ.ย.64 - ก.พ.65)

4 ครั้ง 18 พ.ย.64 20 ก.พ.64 ดําเนินการของ

เดือน พ.ย. - ธ.ค. 

เรียบรอยแลว

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 ยังไมไดดําเนินการ

- ๒๙ -



ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

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

5
จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของการ

เปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)

1 ครั้ง พ.ย.64 ธ.ค.64 ดําเนินการแลว

ณ วนัที� 10  มกราคม 2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๓๐ -



ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10  มกราคม 2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

6

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนและมาตรการที่

กําหนดไว และผลดําเนินการสรางนวัตกรรมที่

สําคัญและจําเปนตอภารกิจหนวยงาน

1 ครั้ง ธ.ค.64 ก.พ.65

ยังไมไดดําเนินการ

- ๓๑ -



ตัวชี้วัดที่ 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

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 ดําเนินการครบถวน

6 จัดทําขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนฯ เพื่อ

นําเสนอในที่ประชุมกองแผนงาน

5 ครั้ง ต.ค.64 ก.พ.65
อยูระหวางดําเนินการ

ณ วนัที� 10 มกราคม 2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๓๒ -



ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

1
จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานตัวชี้วัด ที่ 2.6 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรม
ความโปรงใส (ITA)

1 ครั้ง ต.ค.64 พ.ย.64  ดําเนินการเรียบรอยแลว

2

จัดประชุมคณะทํางานเพื่อวิเคราะหทบทวน
สถานการณ ปญหาการดําเนินงานคุณธรรม
ความโปรงใสของหนวยงานจาก Gap ประเด็น
จากคะแนนผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT)

1 ครั้ง ต.ค.64 พ.ย.64  ดําเนินการเรียบรอยแลว

3
จัดทํารายงานวิเคราะห Gap ปญหาการ
ดําเนินงานคุณธรรมความโปรงใสของหนวยงาน

1 ฉบับ ต.ค.64 พ.ย.64  ดําเนินการเรียบรอยแลว

4

กําหนดมาตรการ กลไก และประเด็นความรู 
เพื่อขับเคลื่อนดําเนินงานคุณธรรมและความ
โปรงใสของหนวยงาน รอบ 5 เดือนแรก

1 ฉบับ ต.ค.64 พ.ย.64  ดําเนินการเรียบรอยแลว

5
จัดทําแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานดาน
คุณธรรมความโปรงใสของหนวยงาน 1 ครั้ง ต.ค.64 พ.ย.64  ดําเนินการเรียบรอยแลว

ณ วนัที� 10  มกราคม  2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๓๓ -



ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10  มกราคม  2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

6
ประชุมคณะทํางานและติดตามผลการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานทุกเดือน 4 ครั้ง พ.ย.64 ก.พ.65  ดําเนินการแลว 2 ครั้ง

7
กิจกรรมประกาศเจตนารมณตอตาน การทุจริต
กองแผนงาน ประจําปงบประมาณ 2565 1 ครั้ง ธ.ค..64 ธ.ค..64  ดําเนินการเรียบรอยแลว

8
สื่อสารประชาสัมพันธรายงานผลการใชจาย
งบประมาณ (รบจ.) ภายในวันที่ 20 ของทุก
เดือน

4 ครั้ง พ.ย.64 ก.พ.65  ดําเนินการแลว 2 ครั้ง

9

สื่อสารประชาสัมพันธใหความรู ความเขาใจ
ดานการใชงบประมาณ เพื่อเพิ่มชองทางการรับ
ฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของผูมีสวน
ไดสวนเสียภายในประจําหนวยงานทุกเดือน

4 ครั้ง พ.ย.64 ก.พ.65  ดําเนินการแลว 2 ครั้ง

10
จัดทํามาตรการเพื่อสงเสริมความโปรงใสและ

ปองกันการทุจริต
1 ครั้ง ธ.ค..64 ก.พ.65 

- ๓๔ -



ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10  มกราคม  2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

11

จัดทําชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจง
เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและพฤติมิชอบ
ของเจาหนาที่ผานชองทางออนไลน

1 ครั้ง ธ.ค..64 ก.พ.65 

12
กิจกรรมรณรงคตอตานการทุจริตและเสริมสราง
 การปฏิบัติหนาที่อยางซื่อสัตยสุจริต 1 ครั้ง ธ.ค..64 ก.พ.65 

13

สื่อสารขอมูลดานการรับรูดานคุณธรรมความ
โปรงใสของผูมีสวนไดสวนเสีย (IIT) ใหแก
บุคลากรกองแผนงานทราบ

1 ครั้ง ม.ค.65 ก.พ.65 

14 รวบรวมเอกสาร ขอมูล และดําเนินการเปดเผย
ขอมูลบนเว็บไซตของหนวยงานตามหลักเกณฑ
 OIT ที่กําหนด

1 ครั้ง พ.ย.64 ม.ีค.65



15 สรุปผลการดําเนินงานและรายงานให
ผูอํานวยการกองแผนงานรับทราบ

1 ครั้ง ก.พ.65 ก.พ.65


- ๓๕ -



ตัวชี้วัดที่ 1.29 รอยละของความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center )

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

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)

1 ทําเนียบ 24 พ.ย. 64 30 พ.ย. 64 

4 จัดทํามาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนา

ระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center)

1 มาตรการ 26 พ.ย. 64 30 พ.ย. 64 

5 จัดทําสรุปประเด็นความรูที่ใหแกผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสีย

1 เรื่อง 3 ธ.ค. 64 30 ธ.ค. 64 

ณ วนัที� 10  มกราคม 2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๓๖ -



ตัวชี้วัดที่ 1.29 รอยละของความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center )

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10  มกราคม 2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

6 จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของ

การพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data

 Center)

1 เรื่อง 7 ธ.ค. 64 30 ธ.ค. 64 

7
ประชุมจัดทําขอมูลพื้นฐานของคลัสเตอรกลุม

วัยและอนามัยสิ่งแวดลอม

1 ครั้ง 6 ม.ค. 65 31 ม.ค. 65 X อยูระหวางการเตรียมความพรอม

เพื่อจัดทําขอมูลพื้นฐานของคลัสเต

อรกลุมวัยและอนามัยสิ่งแวดลอม

8 นําขอมูลพื้นฐานของคลัสเตอรเขาสูระบบ

ฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center)

1 ครั้ง 6 ก.พ. 65 15 ก.พ. 65 X

- ๓๗ -



ตัวชี้วัดที่ 1.30 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการขอมูล (Data Scientist)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

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

ณ วนัที� 10  มกราคม 2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๓๘ -



ตัวชี้วัดที่ 1.30 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการขอมูล (Data Scientist)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10  มกราคม 2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

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 ม.ีค.65 ม.ีค.65

7 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักวิทยาการ

ขอมูลภาครัฐ (Data Scientist)” ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565

1 ครั้ง เม.ย.65 เม.ย.65

- ๓๙ -



ตัวชี้วัดที่ 1.30 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการขอมูล (Data Scientist)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10  มกราคม 2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

8 สรุปรายชื่อผูผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “นักวิทยาการขอมูลภาครัฐ (Data 

Scientist)” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1 เรื่อง พ.ค.65 พ.ค.65

9 ติดตาม และประเมินผล ผูเขารับการอบรมเชิง

ปฏิบัติการหลักสูตร “นักวิทยาการขอมูลภาครัฐ

 (Data Scientist)” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565

1 เรื่อง พ.ค.65 ม.ิย.65

10 สรุปขอมูลการนําผลการพัฒนาศักยภาพจาก

โปรแกรมวิเคราะหขอมูลเชิงลึกไปประยุกตใช

ในหนวยงาน

1 เรื่อง ก.ค.65 ก.ค.65

- ๔๐ -



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

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 ศึกษา/วิเคราะหขอมูลและแนวทางการการ

พัฒนาระบบบัญชีขอมูลเพื่อนําไปสูการเปดเผย

ขอมูลภาครัฐ (Open Data)

1 เรื่อง พ.ย.64 พ.ย.64



2 คัดเลือกชุดขอมูลเพื่อการจัดทําระบบบัญชี

ขอมูลที่มีความสอดคลองกับภารกิจหลักและ

กระบวนการทํางานงานพรอมเสนอชุดขอมูลที่

คัดเลือกตอผูบริหารพิจารณา

1 ระบบงาน

ธ.ค.64 ธ.ค.64

 https://bit.ly/33e6NAy

3 จัดทํารายชื่อชุดขอมูล (Data set) ที่สอดคลอง

กับระบบงาน

บริการผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-service) 

หรือเปนระบบงานที่ สําคัญของหนวยงาน

1 ชุดขอมูล

ม.ค.65 ม.ค.65



ณ วนัที� 10 มกราคม 2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๔๑ -

https://bit.ly/33e6NAy


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

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10 มกราคม 2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

4 จัดทําคําอธิบายชุดขอมูล (Metadata) พรอม

คําอธิบายขอมูลของทรัพยากร (Resource 

Metadata) และสอดคลองตามมาตรฐานที่ 

สพร. กําหนด

1 รายการขอมูล

ก.พ.65 ก.พ.65



5 จัดทําขอมูลเปดที่ถูกจัดอยูในหมวดหมู

สาธารณะ (Open Data) ในระบบบัญชีขอมูลที่

ครบถวนตามที่ สพร. กําหนด เพื่อนําขอมูลเปด

ไปใชประโยชนในการดําเนินงานของหนวยงาน
1 รายการขอมูล

ม.ีค.65 ก.ค.65



- ๔๒ -



ตัวชี้วัดที่ 1.32 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล และการสรางความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศกรมอนามัย

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

1  แตงตั้งคณะทํางานการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล

และการสรางความมั่นคงปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศกรมอนามัย

1 คําสั่ง 1 พ.ย.64 30 พ.ย.64

ดําเนินการแลว

2 การจัดทําชุดรหัสผานครั้งเดียว สําหรับระบบงาน

สารสนเทศภายใตสถานการณการแพรระบาด 

COVID-19

1 เรื่อง 1 ต.ค.64 28 ก.พ.65

ดําเนินการแลว

3 การประชุมสงเสริม และสนับสนุนทักษะความเขาใจ

และใชเทคโนโลยีดิจิทัล ของกรมอนามัย (Digital 

Literacy) 2 ครั้ง 1 ต.ค.64 28 ก.พ.65

ดําเนินการแลว

4 การประชุมความพรอมใชงานขอมูล และระบบ

สารสนเทศในภาวะฉุกเฉิน
1 ครั้ง 1 ต.ค.64 31 ธ.ค.64

ดําเนินการแลว

ณ วนัที� 10  มกราคม 2565

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

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุที่
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุดกิจกรรม/ขั้นตอน

- ๔๓ -



ตัวชี้วัดที่ 1.32 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล และการสรางความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศกรมอนามัย

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10  มกราคม 2565

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

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุที่
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุดกิจกรรม/ขั้นตอน

5  การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การควบคุมใชงาน

ระบบประชุมทางไกล   (Video Conference)
1 โครการ 1 พ.ย.64 30 ธ.ค.64

ดําเนินการแลว

6 การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหา

ระบบคอมพิวเตอร ประจํากรมอนามัย
2 ครั้ง 1 ธ.ค. 64 28 ก.พ.65

ดําเนินการแลว

7  การจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอนามัย 

พ.ศ. 2566 – 2570
1 เรื่อง 1 ม.ค. 64 28 ก.พ.65

ยังไมไดดําเนินการ

8

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ควบคุมการใชงาน

ศูนยปฏิบัติการตอบโตสถานการณฉุกเฉินที่มี

ผลกระทบทางสุขภาพ (War Room)

1 โครงการ 1 พ.ย. 64 1 ธ.ค. 64

ดําเนินการแลว

9

การประชุมเรียนรูการใชงานระบบสารสนเทศ

เพื่อใชในการบริหารขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ

ภายใตสถานการณ การแพรระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019

5 ครั้ง ต.ค.64 ก.พ.65

ดําเนินการแลว

- ๔๔ -



ตัวชี้วัดที่ 1.33 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีใหมไทย สรางไทย สรางชาติ

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 แตงตั้งคณะทํางานการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถี

ไทยใหม สรางไทย สรางชาติ
1 คําสั่ง 1 พ.ย.64 30 พ.ย.64

ดําเนินการแลว

2 จัดทํารายการขอมูล สารสนเทศ และความรูที่

นํามาใชในการดําเนินงานตัวชี้วัด
1 ครั้ง 1 พ.ย.64 10 ธ.ค.64

ดําเนินการแลว

3 กําหนดมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานตัวชี้วัด และประเด็นความรูที่ใหแก

ผูรับบริการ เพื่อการขับเคลื่อน

1 ครั้ง 1 พ.ย.64 10 ธ.ค.64

ดําเนินการแลว

4 วิเคราะหปญหาและความตองระบบสุขภาพดีวิถี

ไทยใหม สรางไทย สรางชาติ
1 ระบบ 1 ต.ค.64 28 ก.พ.65 อยูระหวางดําเนินการ

5 การออกแบบระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม สรางไทย 

สรางชาติ
1 ระบบ 1 ต.ค.64 28 ก.พ.65 อยูระหวางดําเนินการ

ณ วนัที� 10  มกราคม 2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๔๕ -


	หน้า 1 - 16
	หน้า 17 - 22
	หน้าที่ 17

	หน้า 23-45
	2.1
	2.1

	2.2
	2.2

	2.3
	2.3

	2.4
	2.4

	2.5
	2.5

	2.6
	2.6

	1.29
	1.29

	1.30
	1.30

	1.31
	1.31

	1.32
	1.32

	1.33
	1.33





