
 

รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งท่ี 4/2565 

วันพฤหัสบดท่ีี 27 มกราคม 2565 

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.  นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล  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.นางสาวนาฎอนงค เจริญสันติสุข  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

12.นางสาวสิริรัตน อยูสิน    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

13.นางสาวศนินธร ริมชลาลัย   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

14.นางสาวภาคินันท สุสังกรกาญจน  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

15.นางสาวกานดา สีสังข    นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

16.นางสาวฉัตรรัตน ตนภูบาล   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

17.นางสาวเขมณัฎฐ ศิริเชาวพัฒน   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

18.นางสาวสุวรรณา ทิพยมงคุณ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

19.นางสาววิภารัตน เกิดวัน   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

20.นางสาวกชกร โคตรชมภ ู   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

21.นายธัพญสรณ กองแกว   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

22.นายกิตตินันท สายะเวส   นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

23.นายศรัณยู จําปาไชยศรี   นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

24.นายสุชาญ กิจลือเลิศ    นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

25.นายธนพล สวารักษ    นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

26.นางสาวมัณฑนา ควรพินิจ   นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

27.นางสาวแพรพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

28.นางสาวธีราภรณ ศรีนิเวศน   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
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29.นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง ม่ันคง   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

30.นางสาวสุจิตรา บุญโต    เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

31.นางสาวนภาภรณ นิมิตเดชกุลชัย  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

32.นางสาวพรหมมณี สิงหรัตน   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

33.นางสาวระพีพรรณ ศรีเนตร   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

34.นางสาวปนัดดา ทองซัง   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

35.นางสาวภาณุมาศ คงคา   นักจัดการงานท่ัวไป 

36.นางเพ็ญพักตร สุคนธพงษ   พนักงานพิมพ ส3 

37.นางสาวเสาวพร  ตรีมงคล   พนักงานพิมพ ส 3 

38.นายสําราญ เสือเดช                                   พนักงานขับรถยนต ส 

 

ผูท่ีไมมาประชุม 

นางสาวพาสนา ชมกลิ่น                                  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

           

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
 

วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

1. รายงานผลสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พบวามียอดผูติดเชื้อ           

โอไมครอนสูงข้ึนถึงจํานวน 7,000 - 8000 คน แมประเทศไทยจะมีจํานวนยอดการติดเชื้อเพ่ิมมากข้ึน แตก็มีการ

ผอนคลายสถานการณในหลายสวน มีการจัดประชุม EOC โดยลดจํานวนวันจัดประชุมลง การประชุม EOC 

กระทรวง มีจํานวน 4 วัน การประชุม EOC กรมอนามัย มีจํานวน 2 วัน และไดมีการผอนคลายของกิจการตางๆ

เพ่ิมมากข้ึน ยกเวนการเปดกิจการของสถานบันเทิงใหดําเนินการในรูปแบบของรานอาหาร จากการประเมิน              

คัดกรองของกรมวิทยาศาสตรการแพทย พบวา การติดเชื้อจากสายพันธุโอไมครอนเขามาแทนท่ีสายพันธุ              

เดลตาเ พ่ิมมากข้ึนในตางประเทศอยู ท่ีรอยละ 95 และในประเทศไทย รอยละ 90 ซ่ึงอาจมีแนวโนม                    

การประกาศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เปนโรคประจําถ่ิน 

2. การจัดทําแผนยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย ระยะ 5 ป (2566- 2570) 

มอบกลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร ดําเนินการวิเคราะหเพ่ือนําขอมูลเปน Input ประกอบการจัดทํา                

แผนยุทธศาสตร โดยนําหมุดหมายจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566 -2570) และคงเปาหมาย                  

ตามท่ีกรมอนามัยกําหนดเพ่ือเสนอใหอธิบดีกรมอนามัยพิจารณาตอไป  

3. มอบกลุมอํานวยการ ดําเนินการติดตามความกาวหนาตําแหนงเชี่ยวชาญ กําหนดตําแหนงนักวิเคราะหนโยบาย

และแผนเชี่ยวชาญ เพ่ือเขียนกรอบตําแหนงและคางานเพ่ิมเติมรวมถึงความกาวหนาของตําแหนงของหัวหนา            

กลุมอํานวยการ โดยตองติดตามจากกองการเจาหนาท่ีซ่ึงในอนาคตอาจมีแนวโนมจะตองเปนระดับชํานาญ               

การพิเศษหรือระดับอาวุโส  
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รวมถึงการจัดทําคําสั่ งแตงตั้งคณะกรรมการของกองแผนงานเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคลากร                            

ซ่ึงคณะกรรมการอาจจะตองแบงเปน 3 ชุด โดยมีผูอํานวยการเปนประธาน เชน คณะกรรมการการกําหนด

อัตรากําลัง กําหนดตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน กําหนดตําแหนงหัวหนาอํานวยการตอไป   

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2565 

  นางสาวธีราภรณ ศรีนิเวศน ผูแทนกลุมอํานวยการ ขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุม                    

ครั้งท่ี 3/2565 วันท่ี 27 ธันวาคม 2564 หากไมมีผูใดขอแกไข ขอใหท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

 

  มติท่ีประชุม ไมมีแกไข ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม  

 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

  3.1 รายงานผลและติดตามการใชจายงบประมาณ 

นางสาวธีราภรณ ศรีนิเวศน ผูแทนกลุมอํานวยการ ไดนําเสนอผลการเบิกจายงบประมาณ                

กองแผนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 การเบิกจายงบประมาณในภาพรวมกองแผนงาน ณ วันท่ี                  

26 มกราคม 2565  

1. งบดําเนินงาน เบิกจายไป 1,928,944.50 บาท คิดเปนรอยละ 27.23 รายการกันเงินจํานวน  

4 รายการ เปนเงิน 2,314,788 บาท คงเหลือ -75,582.50 บาท  

2. งบลงทุน เบิกจายไป 314,600 บาท คิดเปนรอยละ 0.60 

3. ภาพรวมการเบิกจาย (งบดําเนินงานและงบลงทุน) เบิกจายไป 2,243,544.50 บาท คิดเปน 

รอยละ 3.77 

รอยละการเบิกจายตามท่ีกรมกําหนด 

1. งบดําเนินงาน กรมอนามัยกําหนดเปาหมายรอยละ 39 กองแผนงานเบิกจายได รอยละ 27.23 

2. งบลงทุน กรมอนามัยกําหนดเปาหมายรอยละ 40 กองแผนงานเบิกจายได รอยละ 0.6 

3. ภาพรวมการเบิกจาย (งบดําเนินงานและงบลงทุน) กรมอนามัยกําหนดเปาหมายรอยละ 39 

กองแผนงานเบิกจายได รอยละ 3.77 

ผลการเบิกจายงบดําเนินงานจําแนกตามกลุมงาน 

- กลุมอํานวยการ เบิกจายรอยละ 41.25  เงินคงเหลือ 654,508 บาท 

- กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร เบิกจายรอยละ 23.05 เงินคงเหลือ 192,375 บาท 

- กลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ เบิกจายรอยละ 0 เงินคงเหลือ 50,000 บาท 

- กลุมพัฒนาระบบขอมูล เบิกจายรอยละ 49.69 เงินคงเหลือ 385,630 บาท 

- กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม เบิกจายรอยละ 84.91 เงินคงเหลือ 53,352.50 บาท 

- กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ เบิกจายรอยละ 16.06 เงินคงเหลือ 3,819,390 บาท 
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งบลงทุน 

-   โครงการจัดซ้ือโตะทํางาน จํานวน  69,600 บาท เบิกจายเรียบรอยแลว 

-   โครงการจดัทําระบบจัดการวิเคราะหแผนงานโครงการและงบประมาณ จํานวน 490,000 บาท 

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

และงวดท่ี 2 สามารถเบิกจายไดภายในเดือนเมษายน 2565 จํานวน 245,000 บาท 

-   โครงการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 8,288,000 บาท ครบกําหนดสงมอบงานภายใน

วันท่ี 19 เมษายน 2565 เบิกจายไดภายในไตรมาสท่ี 3 

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

จํานวน 43,500,000 บาท อยูระหวางเสนอทานอธิบดีลงนามในประกาศผูชนะ  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

3.2 รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนแรก 

นางสาวศนินธร ริมชลาลัย ผูแทนกลุมประเมินผลและนิเทศติดตามไดนําเสนอผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนแรก จํานวน 11 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1.ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน และแผน BCP คะแนนประเมินตนเอง 3.2 คะแนน 

2.ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต

คะแนนประเมินตนเอง 3.2 คะแนน 

3.ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบกิจายงบประมาณ คะแนนประเมินตนเอง 2.10 คะแนน (ไดรับงบประมาณ

จัดสรรเพ่ิมเติม จํานวน 2,850,000 บาท) 

4.ตัวชี้วัดท่ี 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) คะแนนประเมินตนเอง 3 คะแนน 

5.ตัวชี้วัดท่ี 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565          

คะแนนประเมินตนเอง 3.5 คะแนน 

6.ตัวชี้วัดท่ี 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)                                

คะแนนประเมินตนเอง 3 คะแนน 

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

คะแนนประเมินตนเอง 4 คะแนน 

8.ตัวชี้วัดท่ี 1.30 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายท่ีเขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการ

ขอมูล (Data Scientist) (รอยละ 80) คะแนนประเมินตนเอง 4 คะแนน 

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

คะแนนประเมินตนเอง 5 คะแนน 

10.ตัวชี้วัดท่ี 1.32 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสรางความม่ันคงปลอดภัยของ

ระบบสารสนเทศกรมอนามัย คะแนนประเมินตนเอง 3 คะแนน 

11.ตัวชี้วัดท่ี 1.33 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม สรางไทย สรางชาติ                   

คะแนนประเมินตนเอง 3 คะแนน  



- ๕ - 
 

ภาพรวมตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 – มกราคม 2565 กองแผนงานมีคาคะแนนประเมินตนเอง            

รวมท้ังหมด 3.36 คะแนน กําหนดใหผูรับผิดชอบตัวชี้วัดรายงานผลการติดตามกํากับตัวชี้วัดประจําเดือนมกราคม 

2565 ภายในวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2565  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

  3.3 รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการท่ีกลุมงานไดรับ

มอบหมาย ของกองแผนงาน  

  นายดํารง  ธํารงเลาหะพันธุ ผูอํานวยการกองแผนงาน ประธานการประชุมไดแจงใหผูรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดแตละกลุมงานท่ีไดรับมอบหมาย รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

    กลุมอํานวยการ ไดรายงานตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้

  ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน และแผนBCP 

   - ประชุมกองแผนงาน จาํนวน 3 ครั้ง ครั้งท่ี 1 วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 , ครั้งท่ี 2 

วันท่ี 27 ธันวาคม 2564 , ครั้งท่ี 3 วันท่ี 27 มกราคม 2565 

   - รายงานผลการดําเนินกงานตามแผนขับเคลื่อนฯ จํานวน 3 ครั้ง ครั้งท่ี 1 วันท่ี 9 

ธันวาคม 2564 , ครั้งท่ี 2 วันท่ี 10 มกราคม 2565 , ครั้งท่ี 3 วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2565 

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

พัฒนาศักยภาพดานงานการเงิน จํานวน 1 ครั้ง วันท่ี 15 – 17 ธันวาคม 2564  

   - ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในกองแผนงาน จํานวน 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 วันท่ี 23 

พฤศจิกายน 2564 , ครั้งท่ี 2 วันท่ี 19 มกราคม 2565  https://planning.anamai.moph.go.th/web-

upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/Internal/2565/65_3-internal-

report%20planning2.pdf 
  

  ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 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 27.23 2) รายจายลงทุน รอยละ 0.60 

และระดับท่ี 5 รอยละผลการเบิกจายงบประมาณสะสมในภาพรวมของกองแผนงาน รอยละ 3.77 โดยไดกรอก

ขอมูลในระบบ DOC พรอมท้ังอัพโหลดขอมูลท่ีเก่ียวของในเว็บไซตกองแผนงานเรียบรอยแลว สามารถดูขอมูลไดท่ี 

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

 

 

 

    

 

   

 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/planning-pa65
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  ตัวชี้วัดท่ี 2.6 ระดับความสําเร็จของการของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) 

   - ดําเนินการจัดประชุมคณะทํางานครั้งท่ี 3/2565 เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2565                        

เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานประจําเดือนมกราคม มีการเผยแพร ประชาสัมพันธและการมีสวนรวมจากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูดานงบประมาณในการประชุมกองแผนงาน รวมถึงเผยแพรขอมูลการใชจายงบประมาณบน

เว็บไซตกองแผนงานเปนประจําทุกเดือน และไดจัดทํามาตรการเพ่ือเปนการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการ

ทุจริตท้ังหมด 6 มาตรการ  ไดแก มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชน

สวนรวมมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอน และการใหหรือรับสินบน มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการ

จัดซ้ือจัดจาง  มาตรการตรวจสอบการใชดุลยพินิจ มาตรการในการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ มาตรการจัดการ

ขอรองเรียนการทุจริตและไดแจงเวียนใหบุคลากรกองแผนงานรับทราบ เพ่ือนําไปใชเปนแนวทางสําหรับการปฏิบัติงาน

และยึดถือปฏิบัติของหนวยงาน รวมถึงไดมีการจัดทําชองทางรองเรียนเพ่ิมเติมเพ่ือใหบุคคลภายนอกสามารถแจง

เรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีผานชองทางออนไลนบนเว็บไชตของหนวยงาน

ตามแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานคุณธรรมความโปรงใสของกองแผนงานในรอบ 5 เดือนแรก (ตามเอกสาร

แนบตัวชี้วัด 2.6) พรอมท้ังอัพโหลดขอมูลบนเว็บไซต กองแผนงานเรียบรอยแลว สามารถดูขอมูลไดท่ีเว็บไซต 

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

  กลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ ไดรายงานตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้

  ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และ

เสริมสรางคุณภาพชีวิต 

   1. ประชุมคณะทํางานพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางานฯ ครั้งท่ี 3/2565 เพ่ือ

ติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน และปรึกษาหารือการดําเนินงานกิจกรรมจัดฐาน Walk rally ในงาน “ขาล

รับสิ่งดี  สวัสดีปใหม 2565”  และประชุมคณะทํางานพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางานฯ ครั้งท่ี 4/2565 เพ่ือ

ติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน และเตรียมรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการระดับกรม ในวันท่ี 4 

กุมภาพันธ 2565  https://bit.ly/3HwCC6T    /   https://bit.ly/3snImcB  

   2. สํารวจความตองการความรูดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมและสรุปผล

การวิเคราะหจัดทําแผนการใหความรู  https://bit.ly/3ruWcuw  

   3. สงเสริมรายไดท่ีไมตองใชเวลาทํางานเพ่ือแลกเงิน (Passive Income) โดยการตั้ง

ชมรมแชรการออม และใหความรูดานการออมผานกลุมไลนชมรมแชรการออม  https://bit.ly/3uw6v3C  

   4. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการประชุมราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก) กองแผนงาน : 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต เดือน

มกราคม 2565 ในท่ีประชุมกองแผนงาน ครั้งท่ี 4/2565 วันท่ี 27 มกราคม 2565 
 

หมายเหตุ : Link URL คํารับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2565  

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

 

 

  

 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-6
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  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)” ซ่ึงขณะนี้ อยู

ระหวางการดําเนินงานตามกิจกรรมท่ี 8 (กิจกรรมสุดทาย) โดยดําเนินการทยอยนําชุดขอมูลพ้ืนฐานของคลัสเตอร 

กลุมวัยและอนามัยสิ่งแวดลอม เขาสูระบบฐานขอมูลกลาง (DoH Data Center) 
 

  ตัวชี้วัดท่ี 1.30 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายท่ีเขารับการพัฒนา

ศักยภาพนักวิทยาการ (Data Scientist) (รอยละ 80)  

   - ดําเนินการตามแผนขับเคลื่อนและตาม KPI Template รอยละของการผานเกณฑการ

ประเมินผล กลุมเปาหมายท่ีเขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการ (Data Scientist) (รอยละ 80) ในคะแนน

ระดับ 4 ตามแผนเดือนมกราคม 2565 

ระดับ หลักฐาน Link 

Output ผลผลิตของตัวช้ีวัด มีผลผลิตการจัดการอบบรมพัฒนาศักยภาพนัก

วิทยาการขอมูล ดานการเขียน API 

1. สรุปรายช่ือผูผานการอบรมการเขียนชุดคาํสัง่ 

API แบบ Web Service เช่ือมโยงฐานขอมูลบน

เว็บไซต (ข้ันสูง) 

2 .  ห นั ง สื อ ข อ ค ว า ม อ นุ เ ค ร า ะ ห ต อ บ

แบบสอบถามติดตาม และประเมินผล ผูเขารับ

การอบรมการเขียนชุดคําสั่ง API แบบ Web 

Service เช่ือมโยงฐานขอมูลบนเว็บไซต (ข้ันสูง) 

 

 

https://bit.ly/3gxLD3u 

 

 

https://bit.ly/35V1NCc 

 

 

หมายเหตุ  : หลักฐานตัวชี้วัด 1.30 หนาเว็บไซตกองแผนงาน  

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

  ตัวชี้วัดท่ี 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog)ในระบบฐานขอมูลกลางเพ่ือนําไปสู

การเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 

   - กลุมพัฒนาระบบขอมูล ไดดําเนินการจัดทํารายชื่อรายชื่อชุดขอมูล (Data set) ท่ีสอดคลอง

กับระบบงาน บริการผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-service) หรือเปนระบบงานท่ีสําคัญของหนวยงานตามภารกิจ 

การสนับสนุนใหหนวยงานสวนภูมิภาค องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคีเครือขายท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีสวน

รวมในการสรางเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม เพ่ือสงเสริมใหคนไทยมีสุขภาพดี ของกรมอนามัย คือ 

รายการขอมูลทะเบียนผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหาร และจัดทําคําอธิบายขอมูล (Metadata) คําอธิบาย

ขอมูลของทรัพยากร (Resource Metadata) ท่ีสอดคลองตามมาตรฐานของ สพร. กําหนด (14 รายการ) รวมท้ัง

นําไปเขียนชุดคําสั่ง API จัดทําขอมูลเปดท่ีถูกจัดอยูในหมวดหมูสาธารณะ (Open Data) และนําเขาในระบบบัญชี

ขอมูล (Data Catalog) ของกรมอนามัย รวมท้ังเชื่อมโยงมายังระบบบัญชีขอมูลภาครัฐเพ่ือใหบริการและใชประโยชน

รวมกันไดตอไป 



- ๘ - 
 
  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) 

- มีรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการหนวยงานในการประชุม

ประจําเดือนของกองแผนงาน เดือน พ.ย. 64 - ม.ค.65 จํานวน 3 ครั้ง (0.3 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 

0.5/0.5 

 

รายงานผลเดือน ก.พ.65 



- ๙ - 
 

ระดับ หลักฐาน ความครบถวน คะแนนท่ีได/เต็ม 

5 - รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ท่ีบรรลุเปาหมาย 

X รายงานผลเดือน ก.พ.65 

รวมคะแนนประเมินตนเอง 3.5 / 5 

 

  กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรายงานตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้

  ตัวชี้วัดท่ี 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 

   - อยูระหวางการดําเนินการรวบรวมขอมูลผลงานและผลการดําเนินงานนวัตกรรม 

“This Stop Covid”  และจัดเตรียมขอมูลเพ่ือสมัครเขารวมประกวด LIKE TALK Award 
 

  ตัวชี้วัดท่ี 1.32 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสรางความม่ันคง

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศกรมอนามัย 

   - การจัดทําชุดรหัสผานครั้งเดียว สําหรับระบบงานสารสนเทศภายใตสถานการณการ

แพรระบาด COVID-19 ) ดําเนินการตรวจรับงวดท่ี 3 และเบิกจายเรียบรอยแลว 

   - การจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอนามัย พ.ศ. 2566 - 2570 อยูระหวางการ

ดําเนินการจัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  คาดวาจะมีการจัดอบรมในเดือน มีนาคม 2565 
 

  ตัวชี้วัดท่ี 1.33 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีใหม สรางไทย สรางชาติ 

 - อยูในชวงประกาศผูชนะ และประกาศวิจารณ (ราง) ขอบเขตงานและขอกําหนด 

(กําหนดครบวิจารณฯ วันท่ี 8 ก.พ. 65) เสนอลงนามในสัญญา ระหวางวันท่ี 9-15 ก.พ. 65 
 

หมายเหตุ : Link URL คํารับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2565  

https://planning.anamai.moph.go.th/th/planning-pa65 
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3.4 รายงานผลการดําเนินงานสําคัญของแตละกลุมงาน ประจําเดือนมกราคม 2565 

กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร 

นางสาวสุวรรณา ทิพยมงคุณ ผูแทนกลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานท่ี

สําคัญของกลุมงาน มีประเด็นสําคัญ ดังนี้  

(1) การจัดทําแผนยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย ระยะ 5 ป  (พ.ศ.2566- 

2570) ไดดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานเมืองสุขภาพดี เม่ือวันท่ี  

10 มกราคม 2565 เพ่ือนําขอมูลเปน Input ประกอบการจัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตร และจะเรงดําเนินการ

ทบทวน (ราง) วิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตรตอไป  

(2) การประชุมผูบริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (BMW) สัญจร ท่ีกรมอนามัยเปนเจาภาพ กําหนดเปน                  

วัน ท่ี  9 กุมภาพันธ  2565 ณ หองประชุมกําธร สุวรรณกิจ และเ ม่ือวัน ท่ี  24 มกราคม 2565 ได มี 

การประชุมเพ่ือเตรียมความพรอม/ติดตามความกาวหนาการจัดระชุม BMW ครั้งท่ี 1 รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

โดย นายแพทยมณเฑียร คณาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปนประธานการประชุม และจะมีการจัดประชุม 

เพ่ือเตรียมความพรอม/ติดตามความกาวหนาการจัดระชุม BMW ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2565  

(3) การถายโอนภารกิจโรงพยาบาลสง เสริมสุขภาพตําบลใหแกองคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน ตามท่ี 

กรมอนามัยไดมอบหมายใหกองแผนงานจัดทําคําสั่งคณะทํางานขับเคลื่อนระบบงานเพ่ือรองรับการถายโอน

ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขณะนี้ไดดําเนินการจัดทําคําสั่งและเสนอใหอธิบดีกรมอนามัยลงนามแลว  

และจะดําเนินการแจงเวียนคําสั่งใหคณะทํางานฯ รับทราบเพ่ือนัดหมายประชุมขับเคลื่อนงานตอไป               

(4) การจัดทําขอเสนอโครงการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯฉบับ

ท่ี  13  (พ .ศ .2566 -2570)  ได วิ เคราะห ข อ มูลหมุดหมายของแผนฯ ท่ี เ ก่ียวขอ ง กับกรมอนา มัย  

ดําเนินการประชุมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดทําขอเสนอโครงการ และวิเคราะหขอเสนอโครงการในภาพรวม

กรมอนามัย โดยดําเนินการสงขอเสนอโครงการฯ ในระบบ eMENSCR โดยผานความเห็นชอบจากหัวหนา 

สวนราชการ (อธิบดีกรมอนามัย) (อนุมัติ M7) เรียบรอยแลว              

(5) การขับเคลื่อนงานตามภารกิจ และงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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กลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ 

นางสาวระพีพรรณ ศรีเนตร  ผูแทนกลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน          

ท่ีสําคัญของกลุมงาน มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

ประเด็นท่ี 1 : งบ COVID งบเงินกู วงเงินท่ีกรมอนามัยไดรับจัดสรร 128.2432 ลานบาท มติคณะรัฐมนตรี            

เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2565 อนุมัติขยายระยะเวลาจากวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เปนวันท่ี 30 เมษายน 2565  

กรมอนามัยอนุมัติปรับแผน วันท่ี 14 มกราคม 2565 ปรับแผนในระบบ eMENSCR สงแผนใหสํานักงานบริหาร           

หนี้สาธารณะเรียบรอยแลว งบเงินกู 27.9622 ลานบาท อยูระหวางคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาซ่ึงจะมีการ

ประชุมพิจารณาในวันท่ี 27 มกราคม 2565 ผานระบบประชุมออนไลน zoom งบกลาง 581.9782 ลานบาท 

คาตอบแทน 39.8679 ลานบาท (เสี่ยงภัย, ฉีดวัคซีนนอกสถานท่ี,OT) คาใชสอย 500.1103 ลานบาท (UP, Covid 

Free Setting,กลุมวัย) คาวัสดุ 42.0000 ลานบาท (ATK) อยูระหวางสํานักงบประมาณพิจารณา 

ประเด็นท่ี 2 : งบกลางป 2566 วงเงิน 3,998.1924 ลานบาท สงกระทรวงเพ่ือเสนอรัฐมนตรีบันทึกคําขอ              

ระบบ e - Budgeting สงรายละเอียดคําขอทุกงบรายจายใหสํานักงบฯ อยูระหวางจัดทําแผน สงป.ขาข้ึน          

อยูระหวางสํานักงบประมาณพิจารณาคําขอ ระหวางวันท่ี 17 ม.ค.-  8 มี.ค.65 ในสวนท่ีเก่ียวของกับกองแผนงาน 

วงเงิน 184.3335 ลานบาท แบงเปนแผนพ้ืนฐาน 13.5121 (คาบํารุงรักษา IT, คาบริการสื่อสาร) แผนยุทธศาสตร 

วงเงิน 17.3579 ลานบาท (พัฒนาระบบขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ) งบลงทุน วงเงิน 153.4635 ลานบาท                               

(ครุภัณฑคอมพิวเตอร 44 รายการ,ครุภัณฑโฆษณา 1 รายการ) ขอความรวมมือกลุมพัฒนาระบบขอมูลและ              

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศใหการสนับสนุนขอมูล Defen เนื่องจากทางสํานักงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลง

เจาหนาท่ีผูดูแลของกรมอนามัยในการขอขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือเปนสรางความเขาใจเก่ียวกับภารกิจกรมอนามัย              

ใหเพ่ิมมากข้ึน  

ประเด็นท่ี 3 : การขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน  มีชีวิตชีวา 

และเสริมสรางคุณภาพชีวิต จากการประเมินคาคะแนนตนเอง 3.20 คะแนน ยังขาดอยู 1.80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 

5 คะแนน ขณะนี้อยูในระหวางดําเนินการในระดับท่ี  4  - 5 ของผลการประเมิน 5 ส และ HWP ในวันท่ี 4 กุมภาพันธ 

2565 ขอความรวมมือทุกกลุมงานเขารวมกิจกรรมของชมรมรักษสุขภาพเพ่ือเพ่ิมพูนความรูในการดูแลสุขภาพ                    

มีการจัดกิจกรรมทุกวันจันทร ,วันพุธ วันศุกร มีการยืดเหยียดเปนเวลา 10 – 15 นาที และกิจกรรม IPAN dancing 

การออกกําลังกายโดยการเตนบาสโลบและชมรมแชรการออม ,กิจกรรม Big Cleaning Day วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2565 

(ปรับปรุงตามขอสังเกต Pre Assessment (24 ธันวาคม 2564) โดยมีคณะทํางานเปนแกนหลักการชั่งน้ําหนัก                    

วัดรอบเอว เพ่ือประเมิน BMI , เตรียมการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมิน HWP วันท่ี 4 กุมภาพันธ 2565 , 

คณะทํางานตรวจความเรียบรอยกอนการประเมิน ,ขอใหเจาหนาท่ีทุกทานชวยทองจําวัฒนธรรมกองแผนงาน 

(IPLAN)  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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กลุมพัฒนาระบบขอมูล 

นายสมเกียรติ ปฏิรพ ผูแทนกลุมพัฒนาระบบขอมูล นําเสนอผลรายงานการดําเนินงานท่ีสําคัญของกลุมงาน ดังนี้ 

(1) การเชื่อมโยงขอมูลกับระบบบัญชีขอมูลภาครัฐ (GOVERNMENT DATA CATALOG) ของสํานักงานสถิติแหงชาติ  

สามารถลงทะเบียนเพ่ือเชื่อมโยงขอมูลในระบบของกรมอนามัยกับระบบบัญชีขอมูลภาครัฐของสํานักงานสถิติ

แหงชาติ เพ่ือเปนขอมูลกลางภาครัฐของประเทศ เปนการเชื่อมโยงฐานขอมูลกันดวย API เม่ือทําการคียขอมูล               

DATA CATALOG ของกรมอนามัยแลวขอมูลจะ LINK ขอมูลเขาสูระบบของประเทศมีความคืบหนาของงานไปแลว

ประมาณ 80 เปอรเซ็นต  

(2) รายงานผลขอมูลขาวสารแผนกสถิติของสํานักงานเลขาธิการอาเซียน (ASEANstats) สามารถรายงานผล                      

ในตารางขอมูล ASI - CT Data Collection 2021 Round 2 เพ่ือรายงานผลใหสํานักงานเลขาธิการอาเซียน 

(ASEANstats) มีการเชื่อมโยงขอมูลเขาสู DATA CATALOG  

(3) ปรับปรุ งระบบ Anamai Data center  มีการปรับ User Interface (UI)  ของการรายงานข อมูลของ                          

ระบบฐานขอมูลกลาง (Anamai Data center) ของกรมอนามัย อยูระหวางดําเนินการจัดหมวดหมูและแบงกลุม                    

ของเรื่องสุขภาพกลุมวัยอนามัยสิ่งแวดลอมภารกิจกลักของกรมอนามัย ภารกิจสนับสนุน เงิน คนของตางๆ                            

ของกรมอนามัย และขอมูลเปาหมายระดับกรมอนามัย เพ่ือรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับประเด็นขอมูล                           

สําคัญของกลุมวัยและอนามัยสิ่งแวดลอมรวมถึงขอมูลความรูดานสุขภาพและขอมูลการสนับสนุนท่ีสําคัญ                         

ผลการดําเนินการตาม PA ของกลุมพัฒนาระบบขอมูล ประจําปงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนแรก ตัวชี้วัดท่ี 1.29 

และตัวชี้วัด 1.30 อยูระหวางดําเนินการตามแนวทางคะแนนระดับท่ี 4 และตัวชี้วัด 1.31 ดําเนินการตามแนวทาง

คะแนนระดับท่ี 5 เรียบรอยแลว 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม 

นางสาววิภารัตน เกิดวัน ผูแทนกลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ         

ของกลุมงาน มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

(1) ตรวจเยี่ยมศูนยอนามัยกลุมชาติพันธุ ชายขอบ และแรงงานขามชาติ เม่ือวันท่ี 22 – 23 มกราคม 2565 โดยให

นโยบายกับทาง ศอช. และการปรับโครงสรางการดําเนินงานท้ังดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 

(2) จัดทําแผนติดตามโครงการสําคัญกระทรวงสาธารณสุขป 2565 กรมอนามัยไดคัดเลือกท้ังหมด 8 โครงการ  

(3) รายงานผลการปฏิบัตงิานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไตรมาส 1 ใหกับสํานัก

งบประมาณ (4) รายงานผลแผนงานบูรณาการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยป 2565 ไตรมาส 1 ใหกับ

เจาภาพแผนบูรณาการ (5) รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานโครงการท่ีไดรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และโครงการภายใตแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศ 

(Big Rock) ไตรมาสท่ี 1 ใหทางสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และขอความรวมมือใหทุก

กลุมงานคียผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกลุมลงในระบบเปนประจําทุกสิ้นเดือน ท้ังนี้ สําหรับเดือน

กุมภาพันธ 2565 ขอใหดําเนินการภายในวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2565 และขอใหกลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร 

กลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุมพัฒนาระบบขอมูล สนับสนุนขอมูลใน

การนิเทศงานกรมอนามัย และพิจารณาเสนอบุคคลเขารวมการนิเทศงานกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 

  



- ๑๓ - 
 
ประธานท่ีประชุมมอบหมายใหนายนุกูลกิจ พุกาธร เปนประธาน มอบนางนุชนารถ รักประเสริฐ เปนรองประธาน 

กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม เปนเลขานุการและดําเนินการจัดทีมลงตรวจเยี่ยมตอไป หากมีประเด็นใด           

ท่ีเก่ียวของกับกองแผนงานใหนําประเด็นมานําเสนอในท่ีประชุมกองแผนงานดวย 
  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นางสาวแพรพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน ผูแทนกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ นําเสนอผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ           

ของกลุมงาน มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ ภาพรวมการดําเนินงาน 1.โครงการวิถีไทยใหม (งบประมาณ 43.9 ลานบาท) 

ดําเนินการเปดซองแลวอยูระหวางประกาศผูชนะและลงนามในสัญญา 2. โครงการ (OTP) (งบประมาณ 598,500 

บาท) ดําเนินการตรวจรับและเบิกจายเรียบรอยแลว  3. โครงการจางเหมาวิเคราะหขอมูลการรับรองบุคคลเพ่ือเขา

กิจการหรือกิจกรรมในสถานการณ COVID – 19 (VOE) (งบประมาณ 500,000 บาท) สงมอบงานงวดท่ี 1                

แลวและสงมอบงานงวดท่ี 2 วันท่ี 28 มกราคม 2565 และสงมอบงานงวดท่ี 3 ในวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2565                  

4. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ 2565 (งบลงทุน 8,306,500 บาท) จัดทําแผนการ

จัดสงหนวยงานแลว ขณะนี้อยูระหวางการเตรียมการจัดสงอุปกรณคาดวาแลวเสร็จเดือนมีนาคม 2565                       

5. โครงการพัฒนาระบบ Thai Save Thai (งบประมาณ 2,850,000 บาท) อยูระหวางประกาศแผนการจัดซ้ือ               

จัดจางของกองคลัง 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

3.5 รายงานความเคล่ือนไหวทรัพยากรบุคลากรกองแผนงาน 

นางสาวธีราภรณ ศรีนิเวศน ผูแทนกลุมอํานวยการ รายงานใหท่ีประชุมทราบวานางสาวนาฎอนงค เจริญสันติสุข               

ยายมาดํารงตําแหนงท่ีกองแผนงาน กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการพิเศษ และขอใหเจาหนาท่ีกองแผนงานทุกทานเขาระบบบุคลากรเพ่ือกรอกขอมูลใหหัวหนา                        

ทําการประเมินเลื่อนเงินเดือนในรอบท่ี 1/2565 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

วาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

- ไมมี – 
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วาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือทราบ 

5.1 หนวยงานคุณธรรมและชมรมจริยธรรม 

นางสาวธีราภรณ  ศรีนิเวศน ผูแทนกลุมอํานวยการ ไดรายงานการขับเคลื่อนหนวยงานคุณธรรมและชมรม

จริยธรรม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหหนวยงานกรมอนามัย มีการดําเนินงานท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมและ

บุคลากรเปนคนเกง คนดี มีความสุข มีทัศนคติ และการประพฤติปฏิบัติท่ีสะทอนการมีคุณธรรมและคานิยมท่ีดี 

และเพ่ือยกยองเชิดชูและสรางขวัญกําลังใจแกหนวยงานท่ีมีผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษ ตามแบบอยางท่ีดี              

มีการเผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรู ขยายผลไปสูหนวยงานอ่ืนได การขับเคลื่อนหนวยงานคุณธรรมและ       

ชมรมจรยิธรรมมีดังนี้  

1.ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดําเนินการประกาศเจตนารมณ ,

ประชุมคณะทํางาน ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2565 มีการสงรายชื่อเพ่ือประกวดหนวยงานคุณธรรมและได

จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม กองแผนงาน กรมอนามัย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565  

2.ชมรมจริยธรรมกองแผนงาน ดําเนินการจัดตั้งชมรมจริยธรรมของหนวยงานและแตงตั้งคณะทํางานขับเลื่อน

ชมรมจริยธรรมของหนวยงานเรียบรอยแลว  โดยกองแผนงานไดสงชื่อเขารวมประกวดหนวยงานคุณธรรม               

ในชื่อ “กองแผนงานเสริมสรางคุณธรรมสูองคกรคุณภาพ”  มีการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้  

(1.) ปญหาท่ีอยากแก คณะทํางานไดรวมกันพิจารณาและแสดงความคิดเห็นโดยกําหนดกิจกรรมภาวะโลกรอน 

(Reduce Reuse Recycle Repair) กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดลอมในสถานท่ีทํางาน (5 ส กิจกรรมสุขภาพ

อนามัยทําความ สะอาดหองน้ํา) กิจกรรมสรางความรอบรูดานการเงิน (อบรมใหความรูเรื่องการลงทุนคริปโต)    

(2.) ความดีท่ีอยากทํา ไดกําหนดกิจกรรมสงเสริมความรูเรื่องสุขภาพ (ลดหุน ลดโรค) กิจกรรมการสอนงานรุนพ่ี     

สูรุนนอง (รุนพ่ีสอนรุนนอง,การสอนงานระบบพ่ีเลี้ยง) กิจกรรมจิตอาสาทําความดีเพ่ือประชาชน (ทําความสะอาด

สถานท่ีทํางาน/ทําความสะอาดหองน้ํา)  

(3.) ประเด็นคุณธรรมไดกําหนดกิจกรรมการยึดม่ันในหลักธรรมศาสนา (ทําบุญวันปใหมกรมอนามัย) หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง (รณรงคหิ้วปนโตโชวถุงผา) วิถีวัฒนธรรม (รณรงคแตงกายดวยผาไทยในวันศุกร) มีการกําหนด

กิจกรรม “กองแผนงานใสใจวิถีวัฒนธรรม รวมใจแตงกาย ดวยผาไทย” ในการประชุมกองแผนงานวันท่ี                 

27 มกราคม 2565 นําโดยผู อํานวยการกองแผนงาน และบุคลากรกองแผนงานแตงกายดวยชุดผาไทย                 

และรวมถายรูปกิจกรรม เพ่ือประชาสัมพันธรณรงคใหแตงกายดวยผาไทย  เปนการสรางคานิยม เอกลักษณ                   

และวัฒนธรรมของไทยท่ีดีงาม ประธานท่ีประชุมไดเชิญชวนจัดกิจกรรมเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม เชน การรวม

ทําบุญบริจาคเงินเพ่ือสบทบทุนใหกับสุนัขและแมวจรจัด  การรวมทําบุญบริจาคเงินเพ่ือสมทบทุนใหกับผูพิการทาง

สมอง หรือการแสดงตนเปนจิตอาสาเพ่ือบําเพ็ญสาธารณประโยชนใหกับสังคมและเปนการจัดกิจกรรมรวมกัน

ระหวางบุคลากรกองแผนงาน โดยมอบหมายใหคณะทํางานของชมรมจริยธรรมพิจารณาและหารือเพ่ือกําหนด

กิจกรรมตอไป 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

- ไมมี – 

 

ปดประชุม เวลา 14.00 น. 

 

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

 

     นางสาวสุจิตรา  บุญโต   ผูจดรายงานการประชุม 

     นางสาววิชุดา สมัยนิยม  ผูตรวจรายงานการประชมุ 
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ท่ี ตัวชี้วัด คะแนน คะแนน

ประเมิน

ตนเอง 

ผูรับผิดชอบ ความกาวหนา หมายเหตุ 

1 2.1 ระดับความสําเร็จของการ

ควบคุมภายใน และแผน 

BCP 

5 3.2 กลุมอํานวยการ 1. ประชุมกองแผนงาน 

จํานวน 3 ครั้ง 

2.. เขารวมพัฒนาศักยภาพ

ดานงานพัสดุ  จํานวน 2 

ครั้ง 

3. ประชุม คกก. ควบคุม

ภายในกองแผนงาน 2 

ครั้ง 

4. รายงานผลการ

ขับเคลื่อนฯ จํานวน 3 

ครั้ง 

 

2 2.2 ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาสถานท่ีทํางานนา

อยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา 

และเสริมสรางคุณภาพ

ชีวิต 

5 3.2 กลุมบริหาร

ยุทธศาสตร

การงบประมาณ 

- ดําเนินการตามเกณฑ

ระดับท่ี 1-3 เรียบรอย

แลว 

 

3 2.3 รอยละของการเบิกจาย

งบประมาณ 

5 2.10 กลุมอํานวยการ 1.จัดทํารายงานผล

ติดตามเรงรัดการ

เบิกจายงบประมาณ 

(รบจ.1) เดือนมกราคม 

2565 

2.ประชุมคณะทํางาน

ติดตามเรงรัดการ

เบิกจายงบประมาณ

ประจาํปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 เดือน

มกราคม 

 

รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

รายงาน ณ วนัท่ี 10 ก.พ. 2565  
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4 2.4 ระดับความสําเร็จของการ

เปนองคกรแหงการเรียนรู 

(LO) 

5 3 กลุมเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.อยูระหวางการ

ดําเนินการรวบรวม

ขอมูลผลงานและผลการ

ดําเนินงานนวัตกรรม 

“This Stop Covid” 

2.จัดเตรียมขอมูลเพ่ือ

สมัครเขารวมประกวด 

LIKE TALK Award 

 

5 2.5 รอยละการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการระดับ

หนวยงาน ประจาํป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

5 3.5 กลุมประเมินผล

และนิเทศติดตาม 

- ดําเนินการตามแผน

ขับเคลื่อนและตาม KPI 

Template ในคะแนน

ระดับท่ี 3 และในระดับ

ท่ี 4 (ขอ 1) 

อีก 1.5 คะแนนรอผล

ระดับ 4 ระดับ 5  

6 2.6 ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานคุณธรรมและ

ความโปรงใส (ITA) 

5 3 กลุมอํานวยการ ระดับท่ี 1 

Assessment 

มีบทวิเคราะห

สถานการณของตัวชี้วัดมี

ขอมูล สารสนเทศ และ

ความรูท่ีนํามาใช (1 

คะแนน) 

- รายงานการประชุม

วิเคราะห ทบทวน

สถานการณปญหาการ

ดําเนินงานคุณธรรม

ความโปรงใสของ

หนวยงานโดยวิเคราะห 

Gap ประเด็นจาก

คะแนนการรับรูผูมีสวน

ไดสวนเสียภายใน (IIT) 

- รายงานผลการ

วิเคราะห Gap  

ดําเนินการถึง 

ระดับท่ี 1 – 3 เรียบรอย

แลว 

ไดคะแนนรวม 3 คะแนน 

 



- ๑๘ - 
 
 

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

สอดคลองตาม 

กลยุทธ PIRAB พรอม

เหตุผลประกอบในการ

กําหนดมาตรการและ

เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ

การเปดเผยขอมูล

สาธารณะ OIT 

- สรุปประเด็นความรูแก 

C/SH เพ่ือขับบเคลื่อน

การดําเนินงาน  

ดําเนินการเรียบรอย

แลว 

ระดับท่ี 3 

Management and 

Governance           

(1 คะแนน) 



- ๑๙ - 
 
 

- มีแผน/ผลการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด  

- การกํากับติดตามผล

การดําเนินงาน 

ระดับท่ี 4 Output 

ผลผลิต 

มีผลผลิตตามแผนการ

ดําเนินงานและมาตรการ

ท่ีกําหนด (1 คะแนน) 

อยูระหวางดําเนินการ 

ระดับท่ี 5  Outcome 

ผลลัพธ ของตัวชี้วัด 

1.ประเมินการเปดเผย

ขอมูลสาธารณะบน

เว็บไซตของหนวยงาน

ตามหลักเกณฑ OIT  

(คาน้ําหนักรอยละ 70) 

2.ประเมินระดบัการรับรู

การดําเนินงานคุณธรรม

ความโปรงใสของผูมีสวน

ไดสวนเสียภายใน (IIT) 

ของหนวยงาน  

(คาน้ําหนักรอยละ 30)  

(1 คะแนน) 

อยูระหวางดําเนินการ 

7 1.29 รอยละของความสําเร็จใน

การพัฒนาระบบฐานขอมูล

กลาง (DOH Data 

Center) 

5 4 กลุมพัฒนาระบบ

ขอมูล 

- อยูระหวางการนําชุด

ขอมูลพ้ืนฐานของ 

คลัสเตอรกลุมวัยและ

อนามัยสิ่งแวดลอมเขาสู

ระบบฐานขอมูลกลาง 

(DoH Data Center) 
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8 1.30 รอยละของการผานเกณฑ

การประเมินผล 

กลุมเปาหมายท่ีเขารับ

การพัฒนาศักยภาพนัก

วิทยาการขอมูล (Data 

Scientist)   

5 4 กลุมพัฒนาระบบ

ขอมูล 

- ดําเนินการตามแผนใน

ระดับ4 ครบทุกกิจกรรม 

 

9 1.31 การพัฒนาระบบบัญชี

ขอมูล (Data Catalog) 

เพ่ือนําไปสูการเปดเผย

ขอมูลภาครัฐ (Open 

Data) 

5 5 กลุมพัฒนาระบบ

ขอมูล 

- ดําเนินการจัดทํา

รายชื่อชุดขอมูล (Data 

set) ท่ีสอดคลองกับ

ระบบงาน 

บริการผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส (e-

service) หรือเปน

ระบบงานท่ี สําคัญของ

หนวยงาน และ

คําอธิบายชุดขอมูล 

(Metadata) พรอม

คําอธิบายขอมูลของ

ทรัพยากร (Resource 

Metadata) และ

สอดคลองตามมาตรฐาน

ท่ี สพร. กําหนด 

เรียบรอยแลว 

https://bit.ly/3HyYE96 

https://bit.ly/3oxpW8f 

 

10 1.32 ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาดานเทคโนโลยี

ดิจิทัลและการสรางความ

ม่ันคงปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศกรมอนามัย 

 

5 3 กลุมเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- การจัดทําชุดรหัสผาน

ครั้งเดียว สําหรับ

ระบบงานสารสนเทศ

ภายใตสถานการณการ

แพรระบาด COVID-19 ) 

ดําเนินการตรวจรับงวดท่ี 

3 และเบิกจายเรียบรอย

แลว 

 

https://bit.ly/3HyYE96
https://bit.ly/3oxpW8f
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หมายเหตุ : Link URL คํารับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2565  

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

- การจัดทําแผนปฏิบัติ

การดิจิทัล กรมอนามัย 

พ.ศ. 2566 - 2570 อยู

ระหวางการดําเนินการ

จัดทําโครงการประชุม

เชิงปฏิบัติการฯ   

11 1.33 ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาระบบสุขภาพดีวิถี

ไทยใหม สรางไทย สราง

ชาติ 

 

5 3 กลุมเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- อยูในชวงประกาศผู

ชนะ และประกาศ

วิจารณ (ราง) ขอบเขต

งานและขอกําหนด 

(กําหนดครบวิจารณฯ 

วันท่ี 8 ก.พ. 65) 

เสนอลงนามในสัญญา 

ระหวาง วันท่ี 9-15 ก.พ. 

65 

 

รวม 5 3.36    



ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน และแผน BCP

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

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

  ครั้งที่ 3 วันที่ 27 ม.ค. 65

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 

  ครั้งที่ 2 วันที่ 19 ม.ค. 65

ณ วนัที� 10  กมุภาพนัธ ์2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๒๒ -



ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน และแผน BCP

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10  กมุภาพนัธ ์2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

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

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

ครั้งที่ 1 วันที่ 9 ธ.ค. 64 

 ครั้งที่ 2 วันที่ 10 ม.ค. 65 

 ครั้งที่ 3 วันที่ 10 ก.พ. 65

7 จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุม

ภายในฯ (SOP)

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

เรียบรอยแลว

8 จัดทําแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องของกอง

แผนงาน

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

- ๒๓ -



ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน และแผน BCP

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10  กมุภาพนัธ ์2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

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

 4 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  กมุภาพนัธ ์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  กมุภาพนัธ ์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  /

- ๒๖ -



ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10  กมุภาพนัธ ์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  /

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

ดําเนินการ

ดําเนินการแลว

1 ครั้ง

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 มกราคม 

เรียบรอยแลว

ณ วนัที� 10 กมุภาพนัธ ์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 กมุภาพนัธ ์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 มกราคม 

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  กมุภาพนัธ ์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  กมุภาพนัธ ์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
อยูระหวางการ

ดําเนินการ

- 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

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

1 ครั้ง

ดําเนินการแลว 

3 ครั้ง

ณ วนัที� 10 กมุภาพนัธ ์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  กมุภาพนัธ ์ 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  กมุภาพนัธ ์ 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 3 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 3 ครั้ง

9

สื่อสารประชาสัมพันธใหความรู ความเขาใจ
ดานการใชงบประมาณ เพื่อเพิ่มชองทางการรับ
ฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของผูมีสวน
ไดสวนเสียภายในประจําหนวยงานทุกเดือน

4 ครั้ง พ.ย.64 ก.พ.65  ดําเนินการแลว 3 ครั้ง

10
จัดทํามาตรการเพื่อสงเสริมความโปรงใสและ

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

- ๓๔ -



ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10  กมุภาพนัธ ์ 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  ดําเนินการเรียบรอยแลว

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  ก.พ. 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  ก.พ. 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 

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  กมุภาพนัธ ์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  กมุภาพนัธ ์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  กมุภาพนัธ ์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

 https://bit.ly/3HyYE96

ณ วนัที� 10 กมุภาพนัธ ์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 กมุภาพนัธ ์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

 https://bit.ly/3oxpW8f

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  กมุภาพนัธ ์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  กมุภาพนัธ ์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

อยูระหวาง

ดําเนินการจัดทํา

โครงการประชุมเชิง

ปฎิบัติการฯ

8

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ควบคุมการใชงาน

ศูนยปฏิบัติการตอบโตสถานการณฉุกเฉินที่มี

ผลกระทบทางสุขภาพ (War Room)

1 โครงการ 1 พ.ย. 64 1 ธ.ค. 64

ดําเนินการแลว

- ๔๔ -



ตัวชี้วัดที่ 1.32 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล และการสรางความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศกรมอนามัย

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10  กมุภาพนัธ ์2565

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

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุที่
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุดกิจกรรม/ขั้นตอน

9

การประชุมเรียนรูการใชงานระบบสารสนเทศ

เพื่อใชในการบริหารขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ

ภายใตสถานการณ การแพรระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019

5 ครั้ง ต.ค.64 ก.พ.65

ดําเนินการแลว
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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  กมุภาพนัธ ์2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๔๖ -
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