
 

รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งท่ี 5/2565 

วันจันทรท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 

เวลา 09.30 – 14.00 น. 

ณ หองประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ช้ัน 4 กรมอนามัย 

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

ผูมาประชุม 

1.  นายดํารง ธํารงเลาหะพันธุ   ผูอํานวยการกองแผนงาน 

2.  นายนุกูลกิจ พุกาธร    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

3.  นางสาวพาสนา ชมกลิ่น                              นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

4.  นางนุชนารถ รักประเสรฐิ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

5.  นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

6.  นางสาววิชุดา สมัยนิยม   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

7.  นายธีรพงษ คําพุฒ    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

8.  นายสมเกียรติ ปฏิรพ    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

9.  นายดุลยวัฒน มาปอง    นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ 

10.  นางปทมา มโนมัธย    นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ 

11.วาท่ีรอยตรีสมพร สมทอง   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

12.นางสาวนาฎอนงค เจริญสันติสุข  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

13.นางสาวภาคินันท สุสังกรกาญจน  รก.นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

14.นางสาวสิริรัตน อยูสิน    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

15.นางสาวศนินธร ริมชลาลัย   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

16.นางสาวกานดา สีสังข    นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

17.นางสาวฉัตรรัตน ตนภูบาล   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

18.นางสาวเขมณัฎฐ ศิริเชาวพัฒน   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

19.นางสาวสุวรรณา ทิพยมงคุณ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

20.นางสาววิภารัตน เกิดวัน   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

21.นางสาวกชกร โคตรชมภ ู   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

22.นายธัพญสรณ กองแกว   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

23.นายกิตตินันท สายะเวส   นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

24.นายศรัณย ูจําปาไชยศรี   นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

25.นายสุชาญ กิจลือเลิศ    นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

26.นายธนพล สวารักษ    นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

27.นางสาวมัณฑนา ควรพินิจ   นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

28.นางสาวแพรพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

29.นางสาวธีราภรณ ศรีนิเวศน   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
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30.นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง ม่ันคง   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

31.นางสาวสุจิตรา บุญโต    เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

32.นางสาวนภาภรณ นิมิตเดชกุลชัย  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

33.นางสาวพรหมมณี สิงหรัตน   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

34.นางสาวระพีพรรณ ศรีเนตร   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

35.นางสาวปนัดดา ทองซัง   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

36.นางสาวภาณุมาศ คงคา   นักจัดการงานท่ัวไป 

37.นางเพ็ญพักตร สุคนธพงษ   พนักงานพิมพ ส3 

38.นางสาวเสาวพร  ตรีมงคล   พนักงานพิมพ ส 3 

39.นายสําราญ เสือเดช                                   พนักงานขับรถยนต ส 

           

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 

 

วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

 1.จากรายงานผลสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ชวงนี้ควรงด

เวนกิจกรรมการรวมกลุมเพ่ือความปลอดภัยของเจาหนาท่ีกองแผนงานทุกคน คาดการณวาสถานการณการแพร

ระบาดสูงสุดจะเปนชวงเดือนมีนาคม - เมษายน 2565 และมีแนวโนมจะประกาศเปนโรคติดตอไมอันตราย     

หรืออาจเปน “โรคประจําถิ่น (Endemic) ซึ ่งวันนี ้กรมการแพทยไดนําเสนอแนวทางการรักษาแบบ OPD            

สุดทายแลวเราจะตองปรับตัวเขาสูการยุติการระบาด (Pandemic Ending) และอยูรวมกันแบบ Living with 

covid-19 

 2.การจัดสรรขาราชการอัตราตั้งใหมท่ีเตรียมบรรจุจากพนักงานราชการเปนขาราชการ ตองสงขอมูลให          

กองการเจาหนาท่ีภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565  

 3.กองการเจาหนาท่ีจะดําเนินการแจงแนวทางการปฏิบัติสําหรับผูสัมผัสท่ีมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อสูง 

(High risk contact) เชน ผูท่ีสัมผัสผูปวยโควิดโดยตรงและไมไดสวมใสหนากากอนามัยอาจมีความเสี่ยงสูงตอการ

ติดเชื้อจากผูปวย หรือผูท่ีทํากิจกรรมรวมกับผูปวยแตไมเขาเกณฑเสี่ยงสูงใหมาทํางานปกติ อาจจัดบริเวณพ้ืนท่ี

สําหรับผูปฏิบัติงานดังกลาว ท้ังนี้กองการเจาหนาท่ีจะทําหนังสือแจงแนวทางใหทราบตอไป 

 4.มอบกลุมอํานวยการ ดําเนินการจัดเวรเพ่ือเขารวมปฏิบัติงานสายดวน Call Center เพ่ือใหคําปรึกษา           

ผูติดเชื้อโควิด – 19 และประสานสงตอใหกรมการแพทย ขณะนี้หนังสืออยูระหวางดําเนินการและจะแจงเวียนให

ทุกหนวยงานทราบ โดยใหขาราชการตั้งแต C7 ลงไป พนักงานราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจางเหมาบริการ

รวมกันอยูเวรดังกลาวและดูแลคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับผูปฏิบัติงาน  
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 5.การจัดงานวันสถาปนากรมอนามัยมีการเลื่อนกําหนดการจัดงานจากเดิมวันท่ี 11 มีนาคม 2565 

เปลี่ยนเปนวันท่ี 8 มีนาคม 2565 มอบกลุมประเมินผลและนิเทศติดตามประสานกับทางสํานักงานเลขานกุารกรม

เพ่ือกําหนดวันประชุมโครงการเมกะโปรเจคตอไป 

 6.เนื่องจากสํานักงบประมาณ ไดมีการพิจารณางบประมาณในรายการใหญๆ ของรายการสรางตึก 9 ชั้น

และระบบสุขภาพดีวิถีใหม อาจมีการตัดงบประมาณดังกลาว มอบกลุมงบประมาณเตรียมการขออุทธรณและ          

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศเตรียมเอกสาร หลักฐานเพ่ือขอยื่นอุทธรณและติดตามผลอยางใกลชิด 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/2565 

  นางสาวธีราภรณ ศรีนิเวศน ผูแทนกลุมอํานวยการ ขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุม                    

ครั้งท่ี 4/2565 วันท่ี 27 มกราคม 2564 หากไมมีผูใดขอแกไข ขอใหท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

 

  มติท่ีประชุม แกไขวาระท่ี 3.2 – รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

จากเดิม  มติท่ีประชุมประธานไดมอบกลุมอํานวยการ นําแนวทางในการใหคะแนนตัวชี้วัด 2.3 รอยละของการ

เบิกจายงบประมาณนํามาทบทวนและพิจารณา และแจงใหท่ีประชุมกองแผนงานรับทราบตอไป  

แกไขเปน ประธานไดใหคําแนะนําการใหคะแนนตัวชี้วัด 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ โดยการใชคาเดิม

ตามท่ีไดรับจัดสรรเงินงบประมาณตั้งแตตนปตามท่ีประชุมกันไวและพิจารณาความถูกตองจากงบประมาณท่ีไดรับ

การจัดสรรของแตละกลุมรวมกับเปอรเซ็นตจากกองคลัง หากกลุมใดมีผลการเบิกจายไดมากสามารถ Ontop 

คะแนนกลับคืนไปและไมมีกลุมใดมีคาคะแนนเปนศูนย เนื่องจากทุกกลุมไดชวยกันบริหารงบประมาณของกองแผนงาน  

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

  3.1 รายงานผลและติดตามการใชจายงบประมาณ 

นางสาวธีราภรณ ศรีนิเวศน ผูแทนกลุมอํานวยการ ไดนําเสนอผลการเบิกจายงบประมาณ                

กองแผนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 การเบิกจายงบประมาณในภาพรวมกองแผนงาน ณ วันท่ี                  

28 กุมภาพันธ 2565  

1.งบดําเนินงาน เบิกจายไป 2,564,673.02 บาท คิดเปนรอยละ 42.15 คงเหลือ 1,660,386.98 บาท  

2.งบลงทุน เบิกจายไป 314,600 บาท คิดเปนรอยละ 0.60 

3.ภาพรวมการเบิกจาย (งบดําเนินงานและงบลงทุน) เบิกจายไป 2,827,523.02 บาท คิดเปน  

รอยละ 4.93 
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รอยละการเบิกจายตามท่ีกรมกําหนด 

1. งบดําเนินงาน กรมอนามัยกําหนดเปาหมายรอยละ 45 กองแผนงานเบิกจายได รอยละ 42.15 

2. งบลงทุน กรมอนามัยกําหนดเปาหมายรอยละ 51 กองแผนงานเบิกจายได รอยละ 0.60 

3. ภาพรวมการเบิกจาย (งบดําเนินงานและงบลงทุน) กรมอนามัยกําหนดเปาหมายรอยละ 45 

กองแผนงานเบิกจายได รอยละ 4.93 

ผลการเบิกจายงบดําเนินงานจําแนกตามกลุมงาน 

- กลุมอํานวยการ เบิกจายรอยละ 59.27  เงินคงเหลือ 453,815.88 บาท 

- กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร เบิกจายรอยละ 29.05 เงินคงเหลือ 177,375 บาท 

- กลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ เบิกจายรอยละ 6.86 เงินคงเหลือ 46,571.60 บาท 

- กลุมพัฒนาระบบขอมูล เบิกจายรอยละ 49.69 เงินคงเหลือ 385,630 บาท 

- กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม เบิกจายรอยละ 88.28 เงินคงเหลือ 41,444.50 บาท 

- กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ เบิกจายรอยละ 30.52 เงินคงเหลือ 2,466,540 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 ดําเนินการเบิกจายเรียบรอยแลว            

และงวดท่ี 2 สามารถเบิกจายไดภายในเดือนเมษายน 2565 จํานวน 245,000 บาท 

- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 8,288,000 บาท ครบกําหนดสงมอบงานภายใน

วันท่ี 19 เมษายน 2565 เบิกจายไดภายในไตรมาสท่ี 3 

- โครงการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม สรางไทย สรางชาติ กรมอนามัย จํานวน 

43,500,000 บาท ลงนามในสัญญา ณ วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2565 โดยแบงจายเปน 5 งวด ดังนี้ งวดท่ี 1 ครบ

กําหนดสงมอบ 24 มี.ค.65   8,700,000 บาท งวดท่ี 2 ครบกําหนดสงมอบ 23 พ.ค.65 15,225,000 บาท งวดท่ี 

3 ครบกําหนดสงมอบ 31 ส.ค.65 6,525,000 บาท งวดท่ี 4 ครบกําหนดสงมอบ 20 ต.ค.65 8,700,000 บาท  

งวดท่ี 5 ครบกําหนดสงมอบ 5 ธ.ค.65 4,350,000 บาท 

หากกลุมใดมีขอแกไข ปรับปรุงหรือขอเสนอแนะเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง ขอใหแจงท่ีประชุม

รับทราบหรือแจงไดท่ีกลุมอํานวยการ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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3.2 รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนแรก 

นางสาวศนินธร ริมชลาลัย ผูแทนกลุมประเมินผลและนิเทศติดตามไดนําเสนอผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนแรก จํานวน 11 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1.ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน และแผนดําเนินงานธุรกิจอยางตอเนื่อง BCP คะแนน

ประเมินตนเอง 4 คะแนน 

2.ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต

คะแนนประเมินตนเอง 4.5 คะแนน 

3.ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ คะแนนประเมินตนเอง 2.52 คะแนน  

4.ตัวชี้วัดท่ี 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) คะแนนประเมินตนเอง 5 คะแนน 

5.ตัวชี้วัดท่ี 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565          

คะแนนประเมินตนเอง 5 คะแนน 

6.ตัวชี้วัดท่ี 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)                                

คะแนนประเมินตนเอง 5 คะแนน 

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

คะแนนประเมินตนเอง 5 คะแนน 

8.ตัวชี้วัดท่ี 1.30 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายท่ีเขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการ

ขอมูล (Data Scientist) (รอยละ 80) คะแนนประเมินตนเอง 5 คะแนน 

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

คะแนนประเมินตนเอง 5 คะแนน 

10.ตัวชี้วัดท่ี 1.32 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสรางความม่ันคงปลอดภัยของ

ระบบสารสนเทศกรมอนามัย คะแนนประเมินตนเอง 5 คะแนน 

11.ตัวชี้วัดท่ี 1.33 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม สรางไทย สรางชาติ                   

คะแนนประเมินตนเอง 5 คะแนน 

  ตัวชี้วัดท่ีกองแผนงานเปนเจาภาพหลักมี 6 ตัวชี้วัด คือตัวชี้วัดท่ี 2.5, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32 , 1.33 

และในตัวชี้วัดท่ี 1.31 มี 1 หนวยงานมา joint KPI คือศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ซ่ึงเจาภาพตัวชี้วัด 1.31 

จะตองเปนผูตรวจและผูประเมินและบันทึกคะแนนระดับท่ี 4 – 5 (ระหวางวันท่ี 1 – 15 มีนาคม 2565) 

ภาพรวม 5 เดือนแรก ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ 2565 กองแผนงานมีคาคะแนน

ประเมินตนเอง รวมท้ังหมด 4.63 คะแนน ท้ังนี้กําหนดใหผูรับผิดชอบตัวชี้วัดรายงานผลการดําเนินงานตามแผน

ขับเคลื่อนและรายงานผลการติดตามกํากับตัวชี้วัดประจําเดือนกุมภาพันธ 2565 ในระบบDOC ภายในวันท่ี 10 

มีนาคม 2565  รวมท้ังใหรายงานผลการดําเนินงานในระดับท่ี 4 ผลผลิต (Output) และระดับท่ี 5  ผลลัพธ (Outcome) 

ของแตละตัวชี้วัด จํานวน 11 ตัวชี้วัดท่ีเว็บไซตกองแผนงาน “คํารับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน 

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

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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  3.3 รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการท่ีกลุมงานไดรับ

มอบหมาย ของกองแผนงาน  

  นายดํารง  ธํารงเลาหะพันธุ ผูอํานวยการกองแผนงาน ประธานการประชุมไดแจงใหผูรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดแตละกลุมงานท่ีไดรับมอบหมาย รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

 กลุมอํานวยการ ไดรายงานตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้

  ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน และแผนBCP 

   - ประชุมกองแผนงาน จาํนวน 4 ครั้ง ครั้งท่ี 1 วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 , ครั้งท่ี 2 

วันท่ี 27 ธันวาคม 2564 , ครั้งท่ี 3 วันท่ี 27 มกราคม 2565 , ครั้งท่ี 4 วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 

   - รายงานผลการดําเนินกงานตามแผนขับเคลื่อนฯ จํานวน 3 ครั้ง ครั้งท่ี 1 วันท่ี 9 

ธันวาคม 2564 , ครั้งท่ี 2 วันท่ี 10 มกราคม 2565 , ครั้งท่ี 3 วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2565 , ครั้งท่ี 4 วันท่ี 10 มีนาคม 

2565 

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

พัฒนาศักยภาพดานงานการเงิน จํานวน 1 ครั้ง วันท่ี 15 – 17 ธันวาคม 2564  

   - ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในกองแผนงาน จํานวน 3 ครั้ง ครั้งท่ี 1 วันท่ี 23 

พฤศจิกายน 2564 , ครั้งท่ี 2 วันท่ี 19 มกราคม 2565 , ครั้งท่ี 3 วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2565  

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

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

report%20planning2.pdf 

   - สรุปผลการดําเนินงาน รอบ 5 เดือนแรก ตามมาตรการท่ีกําหนด จํานวน 3 มาตรการ 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-1 

   - สรปุการใหความรูการควบคุมภายในแกบุคลากรกองแผนงาน 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-1 

   - แผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ตามเอกสาร

แนบ 4 (ขอ 8 – 12)  https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-1 
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  ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบกิจายงบประมาณ รอยละ 100 

  - ไดมีการดําเนินกิจกรรมตามแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก) ในระดับท่ี 3 ดังนี้  

1.จัดทํารายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) (พ.ย.64 - ก.พ.65) โดยใชขอมูลจากระบบ 

GFMIS กองคลัง  

2.ประชุมคณะทํางานติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจําทุก

เดือน (พ.ย.64 - ก.พ.65)  

3.จัดทํารายงานสรุปผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก (พ.ย.

64 - ก.พ.65) พรอมรายงานปญหา อุปสรรค ปจจัยความสําเร็จ และขอเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนเปาประสงคท่ี

สําคัญไดครบถวนและอับโหลดข้ึนบนเว็บไซตกองแผนงานเรียบรอยแลว ในระดับ 4 รอยละผลการเบิกจาย

งบประมาณสะสมของกองแผนงาน มีรอยละผลการเบิกจาย ณ วันท่ี 28 ก.พ. 65ดังนี้  

1) รายจายประจํา รอยละ 42.15  

2) รายจายลงทุน รอยละ 0.60  

และในระดับท่ี 5 รอยละผลการเบิกจายงบประมาณสะสมในภาพรวมของกองแผนงาน ณ วันท่ี 28 ก.พ. 65 คือ  

รอยละ 4.93 โดยไดทําการกรอกขอมูลในระบบ DOC พรอมท้ังอับโหลดขอมูลท่ีเก่ียวของในเว็บไซตกองแผนงาน

เรียบรอยแลว สามารถดูขอมูลไดท่ี https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-3 

 

  ตัวชี้วัดท่ี 2.6 ระดับความสําเร็จของการของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) 

  1.  ดําเนินการจัดประชุมคณะทํางานครั้ ง ท่ี  4/2565 เ ม่ือวัน ท่ี  14 กุมภาพันธ  2565 

เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานประจําเดือนกุมภาพันธ 2565 ดังนี้ 

  2. มีการเผยแพร ประชาสัมพันธและการมีสวนรวมจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานงบประมาณในการ

ประชุมกองแผนงาน รวมถึงเผยแพรขอมูลการใชจายงบประมาณประจําป (รบจ.) บนเว็บไซตกองแผนงานเปน

ประจําทุกเดือน  

  3. จัดกิจกรรมรณรงคตอตานการทุจริตและเสริมสรางการปฏิบัติหนาท่ีอยางซ่ือสัตยสุจริต                              

คณะทํางานมีการสื่อสารขอมูลความรูดานการตอตานการทุจริต ข้ันตอนกระบวนการรองเรียนรองทุกข และเพ่ิม

ชองทางการติดตอหรือแสดงความคิดเห็นผานชองทางออนไลน บนเว็บไซตกองแผนงาน และดําเนินการจัดกิจกรรม

แบบวัดการรับรูเก่ียวกับดานคุณธรรมและความโปรงใส เพ่ือเปนการสงเสริมใหเจาหนาท่ีกองแผนงานมีการรับรู

ดานคุณธรรมความโปรงใส โดยปรับบริบทกิจกรรมตามสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19  
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4. สื่อสารขอมูลดานการรับรูดานคุณธรรมความโปรงใสของผูมีสวนไดสวนเสีย (IIT) ใหแกบุคลากร

กองแผนงานทราบ ในดานขอมูลพ้ืนฐาน ดานการปฏิบัติหนาท่ี ดานการใชงบประมาณ ดานการใชอํานาจ ดานการ

ใชทรัพยสินของราชการ ดานการแกไขปญหาการทุจริต คณะทํางานไดสื่อสารใหเจาหนาท่ีกองแผนงานไดรับรูและ

ทําความเขาใจเก่ียวกับประเด็นขอคําถาม จํานวน 30 ขอ โดยเจาหนาท่ีกองแผนงานไดใหความรวมมือตอบแบบ

วัดการรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 

เดือนแรก) ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ 2565 เรียบรอยแลว 

5. รวบรวมเอกสาร ขอมูลและดําเนินการเปดเผยขอมูลบนเว็บไซตของหนวยงานตามหลักเกณฑ

OIT ท่ีกําหนด กองแผนงานไดกําหนดขอมูล มาตรการ ประเด็นความรูและกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานเพ่ือ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานใหสอดคลองตามมาตรการ OIT เพ่ือปด Gap IIT ดานการใชงบประมาณ และดานการ

แกไขปญหาการทุจริต คณะทํางานตัวชี้วัด 2.6 ไดดําเนินการลงขอมูลบนเว็บไซตกองแผนงานครบถวนเรียบรอย 

6. ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานคุณธรรมความโปรงใสของ

กองแผนงาน ไดดําเนินการตามเกณฑการประเมินตัวชี้วัด 2.6 ของระดับท่ี 1 - 5 (รอบ 5 เดือนแรก) ตุลาคม 2564 

– กุมภาพันธ 2565 ครบถวนทุกรายการ (ตามเอกสารแนบตัวชี้วัด 2.6 พรอมท้ังอัพโหลดขอมูลบนเว็บไซต

ระดับ หลักฐาน Link 

4 Output ผลผลิต มีผลผลิตตาม

แผนการดําเนินงานและมาตรการ 

ท่ีกําหนด 

4.1 ประกาศเจตนารมณขับเคลื่อน

คุณธรรม และตอตานการทุจริตกอง

แผนงาน ประจําปงบประมาณ 2565 

https://shorturl.asia/syVHP 

4.2 ภาพกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ

ตอตานทุจริต ประจําป 2565 

https://shorturl.asia/XDLfN 

4.3 หนวยงานเปดเผยขอมูลบนเว็บไซต

ของหนวยงาน ตามหลักเกณฑ OIT ท่ี

กําหนด   

https://bit.ly/35jubOf 

4.4 เอกสารรายงานผลการดําเนินงาน 

ตามแผนฯ รอบ 5 เดือนแรก  

https://bit.ly/3tKa9ES 

4.5 กิจกรรมรณรงคตอตานการทุจริตและ

เสริมสราง การปฏิบัติหนาท่ีอยางซ่ือสัตย

สุจริต 

https://bit.ly/3MexfMc 

4.6 สื่อสารขอมูลดานการรับรูดานคุณธรรม

ความโปรงใสของผูมีสวนไดสวนเสีย (IIT) 

ใหแกบุคลากรกองแผนงานทราบ 

https://bit.ly/3prnwbD 

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

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

https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-6
https://shorturl.asia/syVHP
https://shorturl.asia/XDLfN
https://bit.ly/35jubOf
https://bit.ly/3MexfMc
https://bit.ly/3prnwbD
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  กลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ ไดรายงานตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้

  ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และ

เสริมสรางคุณภาพชีวิต 

  1. ประชุมคณะทํางานพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางานฯ ครั้งท่ี 5/2565 เพ่ือรับทราบ

คะแนนประเมินสถานท่ีทํางานนาอยูฯ และประเมิน 5 ส รอบ 5 เดือนแรก และปรึกษาหารือการขออุทธรณ

คะแนนประเมินฯ https://bit.ly/3MgsqSJ  

  2. จัดกิจกรรม 5 ส และ Big Cleaning Day ครั้งท่ี 3 ในวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2565 เพ่ือให

เจาหนาท่ีจัดทํา 5 ส และ Big Cleaning  Day แกไขประเด็นท่ีถูกปรับลดคะแนน https://bit.ly/3vARBcW  

  3. จัดกิจกรรม 5 ส ครั้งท่ี 4 ในวันท่ี 1 มีนาคม 2565 เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานท่ี

ทํางาน https://bit.ly/3vwSSSc  

  4. ตรวจวัดประเมินคา BMI รอบ 5 เดือนแรก ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร

เฝาระวังสุขภาพตนเองอยางสมํ่าเสมอ https://bit.ly/3hxo3Ez  

  5. เสริมสรางความรูในสิทธิสวัสดิการทางราชการ ครั้งท่ี 2 ผานกลุมไลนกองแผนงาน เรื่องเงิน

สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร เพ่ือใหบุคลากรกองแผนท่ีเก่ียวของทราบสวัสดิการของทางราชการ  

https://bit.ly/3tnTAOZ  

  6. การตรวจสุขภาพประจําป ดําเนินการรณรงคใหบุคลากรกองแผนงานเขารับการตรวจสุขภาพ

ประจําป 2565 (คาดวาประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน 2565) แตเนื่องจากสถานการณโควิด-19 ทําใหโรงพยาบาล

ตางๆ จํากัดจํานวนคนท่ีเขาไปรับบริการ ตองเปนกรณีเจ็บปวยฉุกเฉินจําเปนเทานั้น เพ่ือปองกันการแพรระบาด

ของโรคโควิด-19 ดังนั้น บุคลากรจึงรอรับการตรวจสุขภาพจากสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (สสม.) 

https://bit.ly/3KfnZFM 

 

 

   

ระดับ หลักฐาน Link 

5 Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด                           

1.ประเมินการเปดเผยขอมูล

สาธารณะบนเว็บไซตของหนวยงาน

ตามหลักเกณฑ OIT 

(คาน้ําหนักรอยละ 70)    

2.ประเมินระดับการรับรูการ

ดําเนินงานคุณธรรมความโปรงใส

ของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

ของหนวยงาน  

(คาน้ําหนักรอยละ 30) 

5.1 ประเมินการเปดเผยขอมูลสาธารณะบน

เว็บไซตของหนวยงานตามหลักเกณฑ OIT  

(คาน้ําหนักรอยละ 70) 

อยูระหวางการตรวจประเมิน 

จากเจาภาพตัวชี้วัด 2.6  

(กองการเจาหนาท่ี) 

 

5.2 ประเมินระดับการรับรูการดําเนินงาน

คุณธรรมความโปรงใสของผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายใน (IIT) ของหนวยงาน  

(คาน้ําหนักรอยละ 30) 

https://bit.ly/35lBvcc 

 

https://bit.ly/3MgsqSJ
https://bit.ly/3vARBcW
https://bit.ly/3vwSSSc
https://bit.ly/3hxo3Ez
https://bit.ly/3tnTAOZ
https://bit.ly/3KfnZFM
https://bit.ly/35lBvcc
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  7. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตาม       

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

ของการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต เดือนกุมภาพันธ 2565 ในท่ี

ประชุมกองแผนงาน ครั้งท่ี 5/2565 วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 

  8.หลักฐานผลการประเ มิน 5 ส และ Healthy Workplace รอบ 5 เ ดือนแรก ป  65 

https://bit.ly/3i5pT01  

  9.หลักฐานแสดงการตอบแบบประเมินภาวะสุขภาพบุคลากรของกองแผนงาน พบวามีบุคลากร

กองแผนงาน เขาหลักเกณฑการตอบแบบประเมิน จํานวน 35 คน และไดทําแบบประเมินครบท้ัง 35 คน 

https://bit.ly/3HVqdsq  

  10.หลักฐานแสดงการตอบแบบประเมินเพ่ือวัดคุณภาพชีวิตรายบุคคลและภาพรวมขององคกร 

พบวามีบุคลากรกองแผนงาน เขาหลักเกณฑการตอบแบบประเมิน จํานวน 35 คน และไดทําแบบประเมินครบ       

ท้ัง 35 คน https://bit.ly/3ISr7qV  

 

หมายเหตุ : Link URL คํารับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2565  

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

 

  กลุมพัฒนาระบบขอมูล ไดรายงานตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้

 

  ตัวชี้วัดท่ี 1.29 รอยละของความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center) 

(รอยละ 100) 

  - ดําเนินการตาม “แผนการดําเนินงานพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DoH Data Center) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ 2565)” ครบท้ัง 8 กิจกรรม  

โดยมีผลผลิตชุดขอมูลดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีเปนปจจุบัน จํานวน 4 ชุดขอมูล ไดแก  

1) ชุดขอมูล Care Manager ท่ีข้ึนทะเบียนในโปรแกรม Long Term Care 3C   

2) ชุดขอมูล Care Manager ท่ีข้ึนทะเบยีนในโปรแกรม Long Term Care 3C 

3) ชุดขอมูล Care Manager ท่ีข้ึนทะเบยีนในโปรแกรม Long Term Care 3C 

4) ชุดขอมูลทะเบียนผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหาร 

พรอมท้ังนําชุดขอมูลท้ัง 4 เรื่องดังกลาว เขาสูระบบฐานขอมูลกลาง (DoH Data Center) ของกรมอนามัย URL : 

https://dohdatacenter.anamai.moph.go.th เมนูอยูในเมนู “ขอมูลพ้ืนฐาน” 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3i5pT01
https://bit.ly/3HVqdsq
https://bit.ly/3ISr7qV
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-2
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  ตัวชี้วัดท่ี 1.30 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายท่ีเขารับการพัฒนา

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

- รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ 2565) กลุมพัฒนาระบบขอมูล มีดําเนินการ

ระดับ5 Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด เสร็จสิ้นตามแผนการดําเนินงานเดือนกุมภาพันธ 2565 โดยมีมีผลลัพธ

แสดงถึงหนวยงานนําผลการพัฒนาศักยภาพไปเขียนชุดคําสั่ง API อยางนอย 1 เรื่อง และสามารถดูเอกสาร

ประกอบผลการดําเนินงานไดท่ี Link URL : https://api.anamai.moph.go.th/?cate=5 

 

  ตัวชี้วัดท่ี 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog)ในระบบฐานขอมูลกลางเพ่ือนําไปสู

การเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 

  - กลุมพัฒนาระบบขอมูล ไดดําเนินการจัดทํารายชื่อรายชื่อชุดขอมูล (Data set) ท่ีสอดคลองกับ

ระบบงานบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-service) หรือเปนระบบงานท่ีสําคัญของหนวยงาน ตามภารกิจการ

สนับสนุนใหหนวยงานสวนภูมิภาค องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคีเครือขายท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีสวนรวม

ในการสรางเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม เพ่ือสงเสริมใหคนไทยมีสุขภาพดี ของกรมอนามัย คือ 

รายการขอมูลทะเบียนผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหาร และจัดทําคําอธิบายขอมูล (Metadata) คําอธิบาย

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

โดยสามารถดูผลการดําเนินงานระดับท่ี 4 และ 5 ดังนี ้

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ระดับ 4 Output ผลผลิต https://bit.ly/3IxPFpa 

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ https://bit.ly/3C0Yfdo 

และสามารถดูรายละเอียดแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานผลตามแผนและมาตรการท่ีกําหนดและผลลัพธ 

การดําเนินงานรอบ 5 เดือนแรก ไดท่ี https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-1-31 

 

  กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม ไดรายงานตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

  ตัวชี้วัดท่ี 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

 ระดับท่ี 1 

- เอกสารแสดงขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงานรอบ 6 เดือนหลังใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

- เอกสารสรุปผลการวิเคราะหชองวาง (GAP) ท่ีอาจทําใหการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจําป

ของหนวยงานไมบรรลุเปาหมาย  

- มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปหนวยงาน ในระบบ DOC 4.0 ตามกรอบวงเงินงบประมาณท่ี

หนวยงานไดรับการจัดสรร  

 

 

 

 

https://api.anamai.moph.go.th/?cate=5
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ระดับท่ี 2 

- มีการบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติการหนวยงาน โดยจัดทําแผนความเสี่ยงของ

โครงการท่ีมีวงเงินงบประมาณ 500,000 บาทข้ึนไป ครบทุกโครงการ   

- มีเอกสารแสดงมาตรการ เพ่ือการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

โดยใชกลยุทธ PIRAB พรอมเหตุผลประกอบในการกําหนดมาตรการ  

ระดับท่ี 3 

- มีการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน และปรับแผนปฏิบัติ

การในระบบ DOC ใหเปนปจจุบัน  

- เอกสารการอนุมัติปรับแผนปฏิบัติการของหนวยงานท่ีมีการอัพเดตในระบบ DOC 4.0                

- มีรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการหนวยงานในการประชุม

ประจําเดือนของกองแผนงาน เดือน พ.ย. 64 - ก.พ. 65 จํานวน 4 ครั้ง  

ระดับท่ี 4 

- มีผลการดําเนินงาน (ผลการเบิกจายงบประมาณ) แผนการประชุม/ อบรม/สัมมนาของ

หนวยงาน ในไตรมาสท่ี 1 ไมนอยกวา รอยละ 50 ของวงเงินงบประมาณในแผนการประชุม/อบรม/สัมมนา กอง

แผนงานดําเนินการตามแผนการประชุม/ อบรม/สัมมนาของหนวยงาน ในไตรมาสท่ี 1 รอยละ 80  

- มีการรายงานผลผลิตครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของหนวยงานในระบบ DOC 4.0 

             ระดับท่ี 5 

 

 

 

- รายงานผลการดําเนินงานตามเปาหมายกิจกรรมจากระบบ DOC4.0 รอยละการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการท่ีบรรลุเปาหมายกิจกรรมตามรอบการประเมิน กองแผนงานมีจํานวนกิจกรรมท้ังหมด 42 กิจกรรม 

บรรลุตามเปาหมาย 35 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 83  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

รอยละ ≤ 64 65-69 70-74 75-79 80-100 
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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 - แผนบรหิารความเสี่ยง 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 

/ 

 

/ 

0.5/0.5 

 

0.5/0.5 

5 - รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ท่ีบรรลุเปาหมาย 

/ 

 

1/1 

 

รวมคะแนนประเมินตนเอง 5 / 5 

 

หลักฐานตัวช้ีวัด 2.5 หนาเว็บไซตกองแผนงาน 

 

ระดับ หลักฐาน Link 

1 Assessment 

มีบทวิเคราะหสถานการณของ

ตัวชี้วัด 

มีขอมูล สารสนเทศ และ

ความรูท่ีนํามาใช 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ

หนวยงานรอบ 6 เดือนหลัง ใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

https://shorturl.asia/uGfvI 

สรุปผลการวิเคราะหชองวาง(GAP) ท่ีอาจ

ทําใหการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ

ประจาํปของหนวยงานไมบรรลุเปาหมาย 

https://shorturl.asia/WC7nY 

2 Advocacy/ Intervention 

มีการกําหนดมาตรการและ

ประเด็นความรูท่ีใหแก

ผูรับบริการ (C)/ผูมีสวนได

สวนเสีย (SH) เพ่ือการ

2.1 แผนความเสี่ยงของโครงการท่ีมีวงเงิน

งบประมาณ 500,000 บาทข้ึนไป 

https://shorturl.asia/rLhdy 

2.2 แผนความเสี่ยงของโครงการท่ีมีวงเงิน

งบประมาณ 500,000 บาทข้ึนไป 

(ธันวาคม 2564) 

https://shorturl.asia/nIzPL 
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ระดับ หลักฐาน Link 

ขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด 

2.3 แผนความเสี่ยงของโครงการท่ีมีวงเงิน

งบประมาณ 500,000 บาทข้ึนไป 

(มกราคม2565) 

https://bit.ly/3HzGH9u 

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามผล

การดําเนินงาน 5 เดือนแรก 

https://shorturl.asia/5doY6 

มาตรการการขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการของหนวยงานโดยใช

กลยุทธ PIRAB 

https://shorturl.asia/1b0go 

3 Management and 

Governance 

- มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานตัวชี้วัด  

- การติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงาน 

3.1 อนุมัติปรับแผนปฏิบัติการของ

หนวยงาน 

https://shorturl.asia/r38W9 

3.2 อนุมัติปรับแผนปฏิบัติการของ

หนวยงาน (ธันวาคม 2564) 

https://shorturl.asia/s0QKr 

3.3 อนุมัติปรับแผนปฏิบัติการของ

หนวยงาน (มกราคม 2565) 

https://bit.ly/3HIVVdb 

รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการหนวยงานในท่ีประชุมของ

หนวยงาน 

https://shorturl.asia/H4p5o 

รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการหนวยงานในท่ีประชุมของ

หนวยงาน ประจําเดือนธันวาคม 2564 

https://shorturl.asia/e9DvL 

รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการหนวยงานในท่ีประชุมของ

หนวยงาน ประจําเดือนพฤศจิกายน 

2564 

https://shorturl.asia/ksd8m 

4 ผลการดําเนินงานตามแผน

และผลการประชุม อบรม 

สัมมนา 

4.1 ผลการดําเนินงาน (ผลการเบิกจาย

งบประมาณ) แผนการประชมุ/ อบรม/

สัมมนาของหนวยงาน ในไตรมาสท่ี 1 ไม

นอยกวา รอยละ 50 ของวงเงิน

งบประมาณในแผนการประชุม/อบรม/

สัมมนา 

https://bit.ly/3hszFsG 

4.2 มีการรายงานผลผลิตครบทุกกิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการของหนวยงานใน

ระบบ DOC4.0 

https://bit.ly/3vMZigj 
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ระดับ หลักฐาน Link 

5 รอยละการดําเนินงานตาม

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ท่ี บ ร ร ลุ

เปาหมายกิจกรรมตามรอบ

การประเมิน  

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการท่ี

บรรลุเปาหมายกิจกรรม 

https://bit.ly/3tpBPyC 

 

หมายเหตุ : หลักฐานตัวชี้วัด 2.5 หนาเว็บไซตกองแผนงาน https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-5 

 

  กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรายงานตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้

 

  ตัวชี้วัดท่ี 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)  

  - รายงานการผลการดําเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธตามท่ีกําหนด  (ผลผลิตและผลลัพธ ตาม 

ระดับคะแนน 4 และ 5)  โดยสรุปผลการดําเนินงานตามแผนและมาตรการท่ีกําหนดไว และผลดําเนินการสราง

นวัตกรรมท่ีสําคัญและจําเปนตอภารกิจหนวยงาน พรอมท้ังการจัดการขอมูลและความรูท่ีดําเนินการจัดการอยาง

เปนระบบและพรอมใชงาน คือ มีระบบเว็บแอพพลิเคชั่น Thai Stop Covid+ สําหรับรณรงคใหความรู ประเมินผล

ตามมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยปองกัน COVID-19 เพ่ือรับใบรับรอง พรอมชี้แจงแนวทางปฏิบัติสําหรับ

ผูประกอบการ/ผูดูแลสถานท่ีสาธารณะ สามารถประเมินและปองกันปจจัยเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีสงผล

กระทบตอการแพรระบาด COVID-19 รวมท้ังเจาหนาท่ีสามารถติดตามและตรวจประเมินการขอใบรับรองของ

ผูประกอบการ/ผูดูแลสถานท่ีสาธารณะ ในการปฏิบัติตามมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยปองกัน COVID-19 

 

หมายเหตุ : Link หลักฐานตัวชี้วัด 2.4   https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-4 

 

  ตัวชี้วัดท่ี 1.32 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสรางความม่ันคง

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศกรมอนามัย 

  - จัดทําโครงการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมอนามัย  

พ.ศ. 2566 – 2570” โดยกําหนดจัดประชุมฯ ในวันท่ี 16-17 มีนาคม 2565  

  - จัดทําสรุปการดําเนินกิจกรรมตามแผนงานท่ีกําหนดไวประกอบดวย 

   1.แตงตั้งคณะทํางานการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสรางความม่ันคงปลอดภัย

ของระบบสารสนเทศกรมอนามัย 

   2.การจัดทําชุดรหัสผานครั้งเดียว สําหรับระบบงานสารสนเทศภายใตสถานการณการแพร

ระบาด COVID-19 

   3.การประชุมสงเสริม และสนับสนุนทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัลของ 

กรมอนามัย (Digital Literacy) 
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   4.การประชุมความพรอมใชงานขอมูล และระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉิน 

   5.การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การควบคุมใชงานระบบประชุมทางไกล (Video 

Conference) 

   6.การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหา ระบบคอมพิวเตอร ประจํากรมอนามัย 

   7.การจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอนามัย พ.ศ. 2566 – 2570 

   8.การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ควบคุมการใชงานศูนยปฏิบัติการตอบโตสถานการณ

ฉุกเฉินท่ีมีผลกระทบทางสุขภาพ (War Room) 

   9.การประชุมเรียนรูการใชงานระบบสารสนเทศ เพ่ือใชในการบริหารขอมูลไดอยางมี

ประสิทธิภาพภายใตสถานการณ การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

  - รายงานการผลการดําเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธตามที่กําหนด  (ผลผลิตและผลลัพธตาม

ระดับคะแนน 4 และ 5) 

 

หมายเหตุ : Link หลักฐานตัวชี้วัด 1.32   https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-1-32 

 

  ตัวชี้วัดท่ี 1.33 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีใหม สรางไทย สรางชาติ 

  - ดํ า เนินการวิ เคราะหปญหาและความต องระบบสุ ขภาพดี วิ ถี ไทย ใหม  สร า ง ไทย  

สรางชาติ โดยไดมีการประชุมเชิญหนวยงานท่ีเก่ียวของเขารวมประชุมเพ่ือเก็บรวบรวมความตองการของระบบ 

  - การออกแบบระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม สรางไทย สรางชาติ โดยออกแบบเปน Prototype 

เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมพิจารณา 

- รายงานการผลการดําเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธตามท่ีกําหนด  (ผลผลิตและผลลัพธตาม ระดับ

คะแนน 4 และ 5) 

 

หมายเหตุ :  Link หลักฐานตัวชี้วัด 1.33   https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-1-33 

 

Link URL คํารับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2565  

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

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-1-33
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3.4 รายงานผลการดําเนินงานสําคัญของแตละกลุมงาน ประจําเดือนกุมภาพันธ 2565 

กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร 

นางสาวภาคินันท สุสังกรกาญจน ผูแทนกลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน          

ท่ีสําคัญของกลุมงาน มีประเด็นสําคัญ ดังนี้  

(1) การประชุมผูบริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (BMW) สัญจร ท่ีกรมอนามัยเปนเจาภาพ มีการจัดประชุม 

เพ่ือเตรียมความพรอม/ติดตามความกาวหนาการจัดระชุม BMW ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2565                   

โดย นายแพทยมณเฑียร คณาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปนประธานการประชุม และวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2565 

(BMW) สัญจร ณ หองประชุมกําธร สุวรรณกิจ โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานการประชุม  

(2) การอภิปรายท่ัวไปเพ่ือซักถามขอเท็จจริงหรือขอเสนอแนะปญหาตอคณะรัฐมนตรี วันท่ี 17-18 กุมภาพันธ 

2565 ณ หองประชุมสภาผูแทนราษฎร อาคารรัฐสภาไดประสานขอมูลใหกับทางสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขเพ่ือเปนขอมูลใหกับผูบริหารดานวิชาการ 

(3) การถายโอนภารกิจโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขณะนี้ไดดําเนินการ

วิเคราะหขอมูล/สถานการณ ศึกษาโครงสรางบทบาทหนาท่ีและภารกิจของรพ.สต.จัดทํา Conceptual 

Framework 

(4) โครงการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 13            

(พ.ศ.2566 – 2577)  

-  การประชุมกรมอนามัย ครั้งท่ี 5/2565 ไดมอบหมายกองแผนงานประสานกองการเจาหนาท่ี กพร.หนวยงาน          

สายสนับสนุน สายอนามัยสิ่งแวดลอม กองสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพ และคนรุนใหมเขามาเปนกลไกใน         

การบริหารจัดการ 

-  วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 ประชุมปรึกษาหารือการดําเนินงานโครงการอนาคตแหงประเทศไทยสูการดูแล

สุขภาพแบบองครวมและการสงเสริมสุขภาพข้ันสูงโดยนายแพทยมณเฑียร คณาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย          

เปนประธานการประชุม 

-  แจงคลัสเตอรหนวยงานวิชาการท่ีเก่ียวของจัดทําแผนงานยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิต 

-  แจงหนวยงานท่ีเก่ียวของสนับสนุนบุคลากรเขารวมเปนคณะทํางาน 

(5) การขับเคลื่อนงานตามภารกิจ และงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๘ - 
 
 

กลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ 

นางนุชนารถ  รักประเสริฐ  หัวหนากลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน          

ท่ีสําคัญของกลุมงาน มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

ประเด็นท่ี 1 : งบ COVID งบเงินกู 27.9622 ลานบาท มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2565 ไดอนุมติ

วงเงิน 0.2500 ลานบาท รายการเครื่องใหอากาศผสมออกซิเจนอัตราไหลเวียนสูง 1 เครื่อง (ศูนยอนามัยท่ี 12) 

ทางกลุมงบประมาณไดคียขอมูลเขาในระบบ eMENSCR และจัดทําแผนสงใหสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เรียบรอยแลว อยูระหวางสํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรเงิน ,งบกลาง 581.9782 ลานบาท อยูระหวางสํานัก

งบประมาณพิจารณารายละเอียดและสงเอกสารเพ่ิมเติมใหสํานักงบประมาณ เปนรายละเอียดงบประมาณ 

กิจกรรม แผนการดําเนินงานผลการเบิกจาย คําสั่ง TOR ใบเสนอราคาอยูระหวางสํานักงบประมาณพิจารณา ,          

งบกลางพระราชดําริ โครงการพัฒนาระบบของสุขาภิบาลและการจัดการคุณภาพน้ําดื่มบริโภคในโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนของสํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา วงเงิน 1.90000 ลานบาท อยูระหวางสํานักงบประมาณ

พิจารณาจัดสรรวงเงินงบประมาณ                                

ประเด็นท่ี 2 : งบกลางป 2566 ข้ันคําขอ วงเงิน 3.998.1924 ลานบาท ขณะนี้สํานักงบประมาณอยูระหวาง

พิจารณาคาดวาจะทราบกรอบวงเงินประมาณสัปดาหแรกของเดือนมีนาคม และการปรับปรุงรายละเอียด 

งบประมาณ วันท่ี 16 – 20 มีนาคม 2565, ระบบ e – Budget Anamai ระบบจัดการวิเคราะหแผนงานโครงการ

และงบประมาณกรมอนามัย ขณะนี้สงมอบงานงวดท่ี 1 ไปแลวและจะสงมอบงานงวดท่ี 2 วันท่ี 18 เมษายน 2565 

การพัฒนาระบบงบลงทุนเสร็จสิ้นเรียบรอยแลวคาดวาจะเปดอบรมประมาณตนเดือนเมษายน และจะสามารถเปด

ระบบใหทุกหนวยงานคียคําขอผานระบบหลังจากดําเนินการอบรมเรียบรอยแลว ซ่ึงปงบประมาณ 2567 จะทําให

ทุกหนวยงานดําเนินการจัดทําคําของบลงทุนเร็วกวาทุกป เนื่องจากอยูในชวงเปดใชงานระบบอาจทําใหเกิดการ

ติดขัดไดและงบดําเนินงานอยูในสวนของการพัฒนาคาดวาจะเสร็จทันภายในวันท่ี 18 เมษายน 2565  

ประเด็นท่ี 3 : การขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน  มีชีวิตชีวา 

และเสริมสรางคุณภาพชีวิต คะแนนประเมินตนเอง 4.7 คะแนน ถูกหักคะแนนจากผลการประเมิน 5 ส และ HWP 

ขอความรวมมือเจาหนาท่ีกองแผนงานในการชั่งน้ําหนักและวัดรอบเอว เพ่ือวิเคราะหคา BMI ของเจาหนาท่ี          

กองแผนงานในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 จากผลการประเมินสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา                 

และเสริมสรางคุณภาพชีวิต ผลการประเมิน 5 ส คะแนนเต็ม 42 ได 39.45 คะแนน การประเมิน HWP คะแนนเต็ม 

44 ได 42.55 คะแนน ผลการตรวจประเมินพบวามีจุดท่ีถูกหักคะแนน ดังนี้ ปายและบอรดประชาสัมพันธ,               

โตะทํางานหรือพ้ืนท่ีบริเวณโตะทํางาน,ตูเก็บเอกสาร/ตูเก็บของ,ทางเดิน/ทางหนีไฟ,ถังขยะ ทางคณะทํางาน             

ไดดําเนินการขออุทธรณผลการตรวจประเมินท่ีถูกหักคะแนนจากคณะกรรมการและคาดวาคะแนนการประเมิน             

5 ส จะได 39.65 และคะแนนการประเมิน HWP จะได 43.15 ภาพรวมผลการเมินจาก 0.7 จะได 0.8 คะแนน 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 

 

 



- ๑๙ - 
 

 
 

กลุมพัฒนาระบบขอมูล 

นายธนพล  สวารักษ ผูแทนกลุมพัฒนาระบบขอมูล นําเสนอผลรายงานการดําเนินงานท่ีสําคัญของกลุมงาน ดังนี้ 

(1) การเชื่อมโยงขอมูลกับระบบวัดผลการดําเนินงานรายตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข (Health KPI) ไดพัฒนาการ

เชื่อมโยงขอมูลตัวชี้วัดผาน API เพ่ือรายงานผลในระบบ Health KPI 

(2) รายงานผล PA อธิบดีกรมอนามัยป 64 KPI การพัฒนาองคการสู ดิจิทัลเปนการพัฒนาระบบบัญชีขอมูล         

(Data Catalog) นําไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) ของสํานักงาน กพร.ไดรายงานผลตามตัวชี้วัดสง

สํานักงานสถิติแหงชาติ เพ่ือใชประกอบการประเมินตัวชี้วัดเปาหมายข้ันตน 50 คะแนน และไดจัดทําแบบฟอรม

รายชื่อชุดขอมูล (Template 1 : Dataset) กับจัดทํารายละเอียดกระบวนการคัดเลือกชุดขอมูล (Dataset)                   

ของกรมอนามัย 

(3) เขียนชุดคําสั่ง API เพ่ือการเชื่อมโยงขอมูลเปด (Open Data) สูสาธารณะ ดําเนินการเขียน API จํานวน 3 ชุด

ขอมูล เพ่ือยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ/กิจการใหปลอดภัยและมีความเชื่อม่ันดานสุขอนามัย ไดแก ชุดคําสั่ง

ขอมูลทะเบียนผูประกอบกิจการจําหนายอาหาร, ชุดคําสั่งขอมูลทะเบียนผูสัมผัสอาหาร ,ชุดคําสั่งขอมูลสถาน

ประกอบการกิจการตามมาตรการปองกันโรค COVID – 19 (THAI STOP COVID PLUS) 

(3) ผลการดําเนินการตาม PA ของกลุมพัฒนาระบบขอมูล ประจําปงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนแรก ตัวชี้วัดท่ี 

1.29 , ตัวชี้วัดท่ี 1.30 และตัวชี้วัด 1.31 ดําเนินการตามแนวทางคะแนนระดับท่ี 5 เรียบรอยแลว 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม 

นางสาวปนัดดา ทองชัง ผูแทนกลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ         

ของกลุมงาน มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

(1) รายงานความกาวหนาตามแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผูสูงอายุ   

ดานการบริบาล การรักษาพยาบาลท่ีบาน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม           

ในระบบติดตามและประเมินผล (eMENSCR) 

(2) รายงานผลแผนงานบูรณาการสรางรายไดจากการทองเท่ียว ประจําเดือนกุมภาพันธ 2565 

(3) รายงานผลการดําเนินงานโครงการสําคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565                      

รอบ 4 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565) 

(4) รวมตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการดําเนินงาน CFS ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 3 วันท่ี 19 – 20 กุมภาพันธ 2565             

มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม COVID FREE SETTING  

(5) รวมประชุมคณะอนุกรรมการกํากับ เรงรัดและติดตามการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณเพ่ือการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต ขณะนี้ศูนยอนามัยท่ี 12 กําลังดําเนินการจัดทําแผนเพ่ือขอ

งบประมาณประจําป 2566  

(6) จัดทําเลมรายงานประจําป 2564  

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 



- ๒๐ - 
 

 
 

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นางสาวแพรพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน ผูแทนกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ นําเสนอผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ           

ของกลุมงาน มีประเด็นสําคัญ ดังนี้  

(1) โครงการวิถีไทยใหม (งบประมาณ 43.9 ลานบาท) ดําเนินการเซ็นสัญญาลงนามเรียบรอยแลวและไดมีการจัด

ประชุมBlue book ,Pink book เรียบรอยแลวสัปดาหนี้จะมีการจัดประชุมในกลุมวัยเรียนวัยรุน 

(2) โครงการจางเหมาวิเคราะหระดับความเสี่ยง Thai Save Thai ดําเนินการเปดซองแลวเม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 

2565 ขณะนี้อยูระหวางกองคลังประกาศผลผูชนะ 

(3) กิจกรรมการจัดทําแผนดิจิทัลไดจัดทํา Blue Card เรียบรอยแลวประชุมวันท่ี 16 – 17 มีนาคม 2565 

(4) โครงการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ 2565 อยูระหวางทําหนังสือแจงเวียนหนวยงาน        

เพ่ือตรวจรับการสงมอบอุปกรณและการจัดสงอุปกรณ 

(5) ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดท่ี 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) ไดดําเนินตามข้ันตอน

คาดวาจะไดคะแนนเต็ม และกําลังดําเนินการสงผลงานประกวด Like Talk เก่ียวกับระบบ Thai Stop Covid, 

ตัวชี้วัดท่ี 1.32 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสรางความม่ันคงปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศ กรมอนามัย กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศไดดําเนินการจัดอบรมไปแลว  2 รุน ขณะนี้ยังมีเจาหนาท่ีขาดการ

เขารับการอบรมและประเมินการทดสอบจํานวนหลายทานจึงขอความรวมมือเจาหนาท่ีเขารับการอบรมเพ่ิมเติม            

ใหครบตามจํานวนในวันท่ี 2 มีนาคม 2565 เพ่ือเปนการพัฒนาบุคลากรกองแผนงานใหมีประสิทธิภาพ และตัวชี้วัด 

1.33 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม สรางไทย สรางชาติ ไดดําเนินการระดับท่ี 5 

เรียบรอยแลว 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

3.5 รายงานความเคล่ือนไหวทรัพยากรบุคลากรกองแผนงาน 

นางสาวเสาวพร ตรีมงคล ผูแทนกลุมอํานวยการ ไดรายงานใหท่ีประชุมทราบวา จากการประชุมกองแผนงาน              

ครั้งท่ี 4/2565 เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2565 ณ หองประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย   

(1) ประธานไดมอบหมายใหกลุมอํานวยการติดตามความกาวหนาตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

และตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรเชี่ยวชาญ ซ่ึงจะตองกําหนดตําแหนง เพ่ือเขียนกรอบตําแหนงและคางาน

เพ่ิมเติม และกองแผนงานไดดําเนินการประสานกับกองการเจาหนาท่ีแลว คําตอบคือ ตําแหนงดังกลาว                 

สามารถดําเนินการได แตการเขียนตําแหนงท้ัง 2 ตําแหนงนั้น ตองไมซํ้าซอนกัน และการเขียนคางานตองมาก               

ท่ีจะเอามาเขียนในระดับเชี่ยวชาญไดและบทบาทหนาท่ีตองเปนภาระงานในระดับกรม ซ่ึงขณะนี้กลุมอํานวยการ

กําลังดําเนินการ (ราง) คําสั่งคณะกรรมการระดับเชี่ยวชาญ จํานวน 2 ชุด ไดแก   

- ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ โดยมอบหมายให นายนุกูลกิจ พุกาธร เปนประธาน  

- ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรเชี่ยวชาญ โดยมอบหมายใหนางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล เปนประธาน 

 (2) กองการเจาหนาท่ี แจงหนังสือดวนท่ีสุด เรื่อง ขอความอนุเคราะหขอมูลเพ่ือประกอบการขอรับจัดสรร

ขาราชการอัตราตั้งใหม และกําหนดใหสงกองการเจาหนาท่ี ภายในวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2565 กอนเวลา 12.00 น.

ขณะนี้ ทุกกลุมได ดําเนินการจัดทําขอมูลและสงใหกลุม อํานวยการเรียบรอยแลว ซ่ึงกลุมอํานวยการ                            

กําลังดําเนินการสงใหกองการเจาหนาท่ีตอไป 
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(3) รายงานอัตราวางกองแผนงาน  

ขาราชการ จํานวน 2 ตําแหนง 

- ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ขณะนี้กองการเจาหนาท่ีไดดําเนินการหาบัญชีใหแลว                               

จากกระทรวงมหาดไทย และอยูระหวางข้ันตอนการรับสมัคร หลังจากนั้นจะมีการสัมภาษณ โดยมีเจาหนาท่ี                   

กองแผนงานเปนกรรมการสัมภาษณ คือ นายนุกูลกิจ พุกาธร และ นายสมเกียรติ ปฏิรพ 

- ตําแหนงนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ โดยกองการเจาหนาท่ีไดดําเนินการหาบัญชีใหแลว

จากสํานักงานสถิติแหงชาติ 

- เพ่ิมเติมตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ซ่ึงเปนตําแหนงท่ีนางสาวสิริรัตน อยูสิน ครองอยู 

โดยกองแผนงานไดแจงใหกองการเจาหนาท่ีดําเนินการรับสมัครให และกองการเจาหนาท่ี แจงวาขณะนี้ยังไมได

ดําเนินการ เนื่องจาก ตองรอหลักเกณฑ และรอระเบียบใหม ซ่ึงหลังจากไดหลักเกณฑและระเบียบใหมแลว                       

จะดําเนินการใหตอไป 

พนักงานราชการ จํานวน 1 ตําแหนง 

ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี ขณะนี้กองการเจาหนาท่ีกําลังเรียกบัญชีจากกรมชลประทานใหอยู                 

และคาดวาจะไดบุคคลมาทดแทนตําแหนงดังกลาว ภายในเดือนมีนาคม 2565 นี้ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

วาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

- ไมมี – 

 

 

วาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือทราบ 

- ไมมี – 

 

 

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 4 กลุมอํานวยการ 1. ประชุมกองแผนงาน 

จํานวน 4 ครั้ง 

2. เขารวมพัฒนาศักยภาพ

ดานงานพัสดุ  จํานวน 2 

ครั้ง 

3. ประชุม คกก. ควบคุม

ภายในกองแผนงาน 3 

ครั้ง 

4. รายงานผลการ

ขับเคลื่อนฯ จํานวน 4 

ครั้ง 

5.1 สรุปผลการ

ดําเนินงานตามมาตรการฯ 

5.2 รายงานสรปุผลการ

ใหความรูการควบคุม

ภายในแกบุคลากร 

6. แผนดําเนินธุรกิจอยาง

ตอเนื่อง (BCP) 

ระดับท่ี 5 เจาภาพเปน

ผูใหคะแนน 

2 2.2 ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาสถานท่ีทํางานนา

อยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา 

และเสริมสรางคุณภาพ

ชีวิต 

5 4.5 กลุมบริหาร

ยุทธศาสตร

การงบประมาณ 

- ดําเนินการตามเกณฑ

ระดับท่ี 1-5 เรียบรอย

แลว 

 

3 2.3 รอยละของการเบิกจาย

งบประมาณ 

5 2.52 กลุมอํานวยการ - ดําเนินการในระดับท่ี 1-

3 เรียบรอยแลว 

-ระดับท่ี 4 รอยละการ

เบิกจายงบประมาณ

สะสมของกองแผนงาน  

 

รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

รายงาน ณ วนัท่ี 10 ม.ีค. 2565  



- ๒๓ - 
 
 

1) รายจายประจํา รอย

ละ 42.15 = 1.1240 

2) รายจายลงทุน รอยละ 

0.60 = 0.0212 

-ระดับท่ี 5 รอยละการ

เบิกจายงบประมาณ

สะสมในภาพรวมของกอง

แผนงาน รอยละ 4.93 = 

0.0767 

4 2.4 ระดับความสําเร็จของการ

เปนองคกรแหงการเรียนรู 

(LO) 

5 5 กลุมเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- สรุปผลการดําเนินงาน

ตามแผนและมาตรการท่ี

กําหนดไว และผล

ดําเนินการสราง

นวัตกรรมท่ีสําคัญและ

จําเปนตอภารกิจ

หนวยงาน พรอมท้ังการ

จัดการขอมูลและความรู

ท่ีดําเนินการจัดการอยาง

เปนระบบและพรอมใช

งาน คือ มีระบบเว็บ

แอพพลิเคชั่น Thai Stop 

Covid+ (ผลผลิตและ

ผลลัพธ ตามระดับ

คะแนน 4 และ 5) 

 

5 2.5 รอยละการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการระดับ

หนวยงาน ประจาํป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

5 5 กลุมประเมินผล

และนิเทศ

ติดตาม 

- ระดับ 1 – 5 

ดําเนินการครบถวน 

 

6 2.6 ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานคุณธรรมและ

ความโปรงใส (ITA) 

5 5 กลุมอํานวยการ ระดับท่ี 1 Assessment 

มีบทวิเคราะห

สถานการณของตัวชี้วัดมี

ขอมูล สารสนเทศ และ

ดําเนินการตามแนวทาง

คะแนนระดับท่ี 1- 5 

เรียบรอยแลว 

ไดคะแนน  
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ความรูท่ีนํามาใช  

(1 คะแนน) 

- รายงานการประชุม

วิเคราะห ทบทวน

สถานการณปญหาการ

ดําเนินงานคุณธรรมความ

โปรงใสของหนวยงานโดย

วิเคราะห Gap ประเด็น

จากคะแนนการรับรูผูมี

สวนได   สวนเสียภายใน 

(IIT) 

- รายงานผลการวิเคราะห 

Gap  

ปญหาการดําเนินงาน

คุณธรรมความโปรงใส

ของหนวยงาน 

ดําเนินการเรียบรอยแลว 

ระดับท่ี 2 Advocacy/ 

Intervention 

กําหนดมาตรการ กลไก 

ขับเคลื่อนดําเนินงาน

คุณธรรมและความ

โปรงใสของหนวยงาน 

รอบ 5 เดือนแรก  

(1 คะแนน) 

- กําหนดมาตรการ กลไก 

การดําเนินงานรอบ 5 

เดือนแรกท่ีสอดคลอง

ตามกลยุทธ PIRAB 

พรอมเหตุผลประกอบใน

การกําหนดมาตรการและ

เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ

5 คะแนน 
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การเปดเผยขอมูล

สาธารณะ OIT 

- สรุปประเด็นความรูแก 

C/SH เพ่ือขับบเคลื่อน

การดําเนินงาน  

ดําเนินการเรียบรอยแลว 

ระดับท่ี 3 

Management and 

Governance           

(1 คะแนน) 

- มีแผน/ผลการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด  

- การกํากับติดตามผล

การดําเนินงาน 

ระดับท่ี 4 Output 

ผลผลิต 

มีผลผลิตตามแผนการ

ดําเนินงานและมาตรการ

ท่ีกําหนด (1 คะแนน) 

ดําเนินการเรียบรอยแลว 

ระดับท่ี 5  Outcome 

ผลลัพธ ของตัวชี้วัด 

1.ประเมินการเปดเผย

ขอมูลสาธารณะบน

เว็บไซตของหนวยงาน

ตามหลักเกณฑ OIT  

(คาน้ําหนักรอยละ 70) 

2.ประเมินระดบัการรับรู

การดําเนินงานคุณธรรม

ความโปรงใสของผูมีสวน

ไดสวนเสียภายใน (IIT) 
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ของหนวยงาน (คา

น้ําหนักรอยละ 30)  

(1 คะแนน) 

ดําเนินการเรียบรอยแลว 

7 1.29 รอยละของความสําเร็จใน

การพัฒนาระบบฐานขอมูล

กลาง (DOH Data 

Center) 

5 5 กลุมพัฒนา

ระบบขอมูล 

- ดําเนินการครบทุก

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ

การฯ 

 

8 1.30 รอยละของการผานเกณฑ

การประเมินผล 

กลุมเปาหมายท่ีเขารับ

การพัฒนาศักยภาพนัก

วิทยาการขอมูล (Data 

Scientist)   

5 5 กลุมพัฒนา

ระบบขอมูล 

- ดําเนินการระดับ 5 

Outcome ผลลัพธของ

ตัวชี้วัด เสร็จสิ้นตาม

แผนการดําเนินงานเดือน

กุมภาพันธ 2565 

 

9 1.31 การพัฒนาระบบบัญชี

ขอมูล (Data Catalog) 

เพ่ือนําไปสูการเปดเผย

ขอมูลภาครัฐ (Open 

Data) 

5 5 กลุมพัฒนา

ระบบขอมูล 

- ดําเนินการจัดทํารายชื่อ

ชุดขอมูล (Data set) ท่ี

สอดคลองกับระบบงาน 

บริการผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส (e-

service) หรือเปน

ระบบงานท่ี สําคัญของ

หนวยงาน และคําอธิบาย

ชุดขอมูล (Metadata) 

พรอมคําอธิบายขอมูล

ของทรัพยากร 

(Resource Metadata) 

และสอดคลองตาม

มาตรฐานท่ี สพร. กําหนด 

เรียบรอยแลว 

https://bit.ly/3HyYE96 

https://bit.ly/3oxpW8f 

 

10 1.32 ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาดานเทคโนโลยี

ดิจิทัลและการสรางความ

5 5 กลุมเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- ดําเนินการกิจกรรมครบ

ตามท่ีกําหนดไวใน

แผนการขับเคลื่อน 

 

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 

ม่ันคงปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศกรมอนามัย 

 

- สรุปรายงานผลการ

ดําเนินงานตามท่ี

กําหนด 

- สรุปผลผลิต และ

ผลลัพธตามท่ีกําหนด 

(ผลผลิตและผลลัพธ ตาม

ระดับคะแนน 4 และ 5) 

11 1.33 ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาระบบสุขภาพดีวิถี

ไทยใหม สรางไทย สราง

ชาติ 

 

5 5 กลุมเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- ดําเนินการวิเคราะห

ปญหาและความตอง

ระบบสุขภาพดีวิถีไทย

ใหม สรางไทย สราง

ชาติ โดยไดมีการ

ประชุมเชิญหนวยงานท่ี

เก่ียวของเขารวม

ประชุมเพ่ือเก็บรวบรวม

ความตองการของระบบ 

- การออกแบบระบบ

สุขภาพดีวิถีไทยใหม 

สรางไทย สรางชาติ 

โดยออกแบบเปน 

Prototype เพ่ือให

หนวยงานท่ีเก่ียวของ

รวมพิจารณา 

- สรุปผลการดําเนินงาน

ตามแผนและมาตรการ

ท่ีกําหนด  

 (ผลผลิตและผลลัพธ 

ตามระดับคะแนน 4 และ 

5) 

 

รวม 5 4.63    



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 4 ครั้ง

ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พ.ย. 64 

ครั้งที่ 2 วันที่ 27 ธ.ค. 64  

ครั้งที่ 3 วันที่ 27 ม.ค. 65    

ครั้งที่ 4 วันที่ 28 ก.พ. 65

3 การจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงานการ

จัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล

การควบคุมภายในกองแผนงาน

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

จํานวน 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1 วันที่ 23 พ.ย. 64 

ครั้งที่ 2 วันที่ 19 ม.ค. 65 

ครั้งที่ 3 วันที่ 24 ก.พ. 65

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 มีนาคม 2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๒๘ -



ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน และแผน BCP

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10 มีนาคม 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 4 ครั้ง

ครั้งที่ 1 วันที่ 9 ธ.ค. 64    

ครั้งที่ 2 วันที่ 10 ม.ค. 65 

ครั้งที่ 3 วันที่ 10 ก.พ. 65    

ครั้งที่ 4 วันที่ 10 ม.ีค. 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 ดําเนินการ

เรียบรอยแลว

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

- ๒๙ -



ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
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  /

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  มีนาคม  2565

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

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

- ๓๐ -



ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10  มีนาคม  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

ดําเนินการอีก 1 ครั้ง 

ในเดือนมีนาคม 2565

ดําเนินการแลว

4 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

(รอสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขต

เมืองมาตรวจที่กรมอนามัย)

- ๓๑ -



ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10  มีนาคม  2565

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

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

11 ประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคเสนเลือดหัวใจ

และหลอดเลือดของบุคลากรอายุ 35 ปขึ้นไป 

ดวยโปรแกรม CV Risk Score

1 ครั้ง  13 ธ.ค. 64  17 ม.ีค. 65  /

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

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  /

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

- ๓๒ -



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 ดําเนินการแลว

ณ วนัที� 10  มีนาคม  2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๓๓ -



ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10  มีนาคม  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 ดําเนินการแลว

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 ดําเนินการแลว

- ๓๔ -



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  มีนาคม  2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๓๕ -



ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10  มีนาคม  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 ดําเนินการแลว

- ๓๖ -



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 ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10  มีนาคม  2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๓๗ -



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

6
ประชุมคณะทํางานและติดตามผลการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานทุกเดือน 4 ครั้ง พ.ย.64 ก.พ.65  ดําเนินการเรียบรอยแลว

ณ วนัที� 10  มีนาคม  2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๓๘ -



ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10  มีนาคม  2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

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  ดําเนินการเรียบรอยแลว

9

สื่อสารประชาสัมพันธใหความรู ความเขาใจ
ดานการใชงบประมาณ เพื่อเพิ่มชองทางการรับ
ฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของผูมีสวน
ไดสวนเสียภายในประจําหนวยงานทุกเดือน

4 ครั้ง พ.ย.64 ก.พ.65  ดําเนินการเรียบรอยแลว

10
จัดทํามาตรการเพื่อสงเสริมความโปรงใสและ

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

11

จัดทําชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจง
เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและพฤติมิชอบ
ของเจาหนาที่ผานชองทางออนไลน

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

- ๓๙ -



ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10  มีนาคม  2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

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

13

สื่อสารขอมูลดานการรับรูดานคุณธรรมความ
โปรงใสของผูมีสวนไดสวนเสีย (IIT) ใหแก
บุคลากรกองแผนงานทราบ

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

14 รวบรวมเอกสาร ขอมูล และดําเนินการเปดเผย
ขอมูลบนเว็บไซตของหนวยงานตามหลักเกณฑ
 OIT ที่กําหนด

1 ครั้ง พ.ย.64 ก.พ.65

 ดําเนินการเรียบรอยแลว

15 สรุปผลการดําเนินงานและรายงานให
ผูอํานวยการกองแผนงานรับทราบ

1 ครั้ง ก.พ.65 ก.พ.65
 ดําเนินการเรียบรอยแลว

- ๔๐ -



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   มีนาคม  2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๔๑ -



ตัวชี้วัดที่ 1.29 รอยละของความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center )

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10   มีนาคม  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 

- ๔๒ -



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  มีนาคม  2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๔๓ -



ตัวชี้วัดที่ 1.30 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการขอมูล (Data Scientist)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10  มีนาคม  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

- ๔๔ -



ตัวชี้วัดที่ 1.30 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการขอมูล (Data Scientist)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10  มีนาคม  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

- ๔๕ -



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  มีนาคม  2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

https://bit.ly/33e6NAy


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

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10  มีนาคม  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



- ๔๖ -



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  มีนาคม  2565

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

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุที่
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุดกิจกรรม/ขั้นตอน

- ๔๗ -



ตัวชี้วัดที่ 1.32 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล และการสรางความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศกรมอนามัย

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10  มีนาคม  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

ดําเนินการแลว ดําเนินการจัดทําโครงการ

เพื่อจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการฯ กําหนดการ

อบรม วันที่ 16 - 17 

มีนาคม 2565

8

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ควบคุมการใชงาน

ศูนยปฏิบัติการตอบโตสถานการณฉุกเฉินที่มี

ผลกระทบทางสุขภาพ (War Room)

1 โครงการ 1 พ.ย. 64 1 ธ.ค. 64

ดําเนินการแลว

- ๔๘ -



ตัวชี้วัดที่ 1.32 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล และการสรางความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศกรมอนามัย

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10  มีนาคม  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

- ๔๙ -



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

ดําเนินการแลว

5 การออกแบบระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม สรางไทย 

สรางชาติ
1 ระบบ 1 ต.ค.64 28 ก.พ.65

ดําเนินการแลว

ณ วนัที� 10  มีนาคม  2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๕๐ -
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