
 

รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งท่ี 6/2565 

วันจันทรท่ี 28 มีนาคม 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.  นายสมเกียรติ ปฏิรพ    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

8.  นายดุลยวัฒน มาปอง    นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ 

9.  นางปทมา มโนมัธย    นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ 

10.วาท่ีรอยตรีสมพร สมทอง   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

11.นางสาวภาคินันท สุสังกรกาญจน  รก.นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

12.นางสาวสิริรัตน อยูสิน    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

13.นางสาวศนินธร ริมชลาลัย   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

14.นางสาวกานดา สีสังข    นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

15.นางสาวฉัตรรัตน ตนภูบาล   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

16.นางสาวเขมณัฎฐ ศิริเชาวพัฒน   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

17.นางสาวสุวรรณา ทิพยมงคุณ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

18.นางสาววิภารัตน เกิดวัน   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

19.นางสาวกชกร โคตรชมภ ู   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

20.นายธัพญสรณ กองแกว   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

21.นายกิตตินันท สายะเวส   นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

22.นายศรณัยู จําปาไชยศรี   นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

23.นายสุชาญ กิจลือเลิศ    นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

24.นายธนพล สวารักษ    นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

25.นางสาวแพรพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

26. นางสาวมัณฑนา ควรพินิจ            นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

27.นางสาวธีราภรณ ศรีนิเวศน   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

28.นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง ม่ันคง   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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29.นางสาวสุจิตรา บุญโต    เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

30.นางสาวนภาภรณ นิมิตเดชกุลชัย  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

31.นางสาวพรหมมณี สิงหรัตน   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

32.นางสาวระพีพรรณ ศรีเนตร   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

33.นางสาวปนัดดา ทองซัง   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

34.นางสาวภาณุมาศ คงคา   นักจัดการงานท่ัวไป 

35.นางเพ็ญพักตร สุคนธพงษ   พนักงานพิมพ ส3 

36.นางสาวเสาวพร ตรีมงคล   พนักงานพิมพ ส 3 

37.นายสําราญ เสือเดช                                   พนักงานขับรถยนต ส 

 

ผูท่ีไมมาประชุม 

1. นายธีรพงษ คําพุฒ                                   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

2. นางสาวนาฎอนงค เจริญสันติสุข          นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

     

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
 

วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

1.แสดงความยินดีกับเจาหนาท่ีกองแผนงานไดรับรางวัลคนดีศรีอนามัยของหนวยงาน ไดแก 

นางสาวภาณุมาศ คงคา ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไปและนางสาวเสาวพร  ตรีมงคล ตําแหนง พนักงานพิมพ ส 3 

2. สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ปจจุบันอยู ในชวง Post Pandemic ในวันท่ี             

1 กรกฎาคม 2565 จะเขาสูชวงหลังการระบาด Endemic ทําใหการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีทุกคนตองปฏิบัติงาน

โควิดควบคูกับงานประจํา 

3. งบประมาณประจําป 2566 คาดวาจะไดงบประมาณลดลง 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ ; ประธานเสนอใหแนวทางการประกวดคนดีศรีอนามัยในรอบถัดไปควรจัดใหมีการ

คัดเลือกทุกระดับท้ังขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางประจํา 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 5/2565 

  นางสาวธีราภรณ ศรีนิเวศน ผูแทนกลุมอํานวยการ ขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุม                    

ครั้งท่ี 5/2565 วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 หากไมมีผูใดขอแกไข ขอใหท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

  3.1 รายงานผลการติดตามการใชจายงบประมาณ 

ผูแทนกลุมอํานวยการ ไดนําเสนอผลการเบิกจายงบประมาณกองแผนงาน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 การเบิกจายงบประมาณในภาพรวมกองแผนงาน ณ วันท่ี 28 มีนาคม 2565  

1.งบดําเนินงาน เบิกจายไป 3,013,214.82 บาท คิดเปนรอยละ 49.52 คงเหลือ 1,211,845.18 บาท  

2.งบลงทุน เบิกจายไป 314,600 บาท คิดเปนรอยละ 0.60 

3.ภาพรวมการเบิกจาย (งบดําเนินงานและงบลงทุน) เบิกจายไป 3,327,814.82 บาท คิดเปน  

รอยละ 5.69 

รอยละการเบิกจายตามท่ีกรมกําหนด 

1.งบดําเนินงาน กรมอนามัยกําหนดเปาหมายรอยละ 50 กองแผนงานเบิกจายได รอยละ 49.52 

2.งบลงทุน กรมอนามัยกําหนดเปาหมายรอยละ 61 กองแผนงานเบิกจายได รอยละ 0.60 

3.ภาพรวมการเบิกจาย (งบดําเนินงานและงบลงทุน) กรมอนามัยกําหนดเปาหมายรอยละ 50  

กองแผนงานเบิกจายได รอยละ 5.69 

ผลการเบิกจายงบดําเนินงานจําแนกตามกลุมงาน 

- กลุมอํานวยการ เบิกจายรอยละ 66.26  เงินคงเหลือ 375,991.88 บาท 

- กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร เบิกจายรอยละ 35.05 เงินคงเหลือ 162,375 บาท 

- กลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ เบิกจายรอยละ 6.86 เงินคงเหลือ 46,571.60 บาท 

- กลุมพัฒนาระบบขอมูล เบิกจายรอยละ 96.66 เงินคงเหลือ 25,630 บาท 

- กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม เบิกจายรอยละ 84.91 เงินคงเหลือ 53,352.50 บาท 

- กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ เบิกจายรอยละ 30.84 เงินคงเหลือ 2,455,140 บาท 
 

ผูแทนกลุมอํานวยการ รายงานผลการดําเนินงานดานพัสดุ ดังนี้ 

งบดําเนินงาน 

- การพัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยงปองกันโควิด เพ่ือคัดกรองระดับความเสี่ยงของประชาชน

ดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมรองรับการเปดประเทศปองกันโควิด – 19 ลงนามในสัญญา ณ วันท่ี 

23 มีนาคม 2565 แบงจายเปน 4 งวด  

- งวดท่ี  1  ภายใน 15 วัน ครบกําหนด วันท่ี 7 เมษายน 2565  

     เบิกจาย 20 % จํานวน 548,000 บาท 

- งวดท่ี  2  ภายใน 45 วัน ครบกําหนด วันท่ี 7 พฤษภาคม 2565  

     เบิกจาย 30 % จํานวน 548,000 บาท 

- งวดท่ี  3  ภายใน 140 วัน ครบกําหนด วันท่ี 10 สิงหาคม 2565  

     เบิกจาย 40 % จํานวน 1,096,000 บาท 

- งวดท่ี  4  ภายใน 160 วัน ครบกําหนด วันท่ี 30 สิงหาคม 2565  

     เบิกจาย 10 % จํานวน 274,000 บาท 
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งบลงทุน 

- โครงการจัดซ้ือโตะทํางาน จํานวน  69,600 บาท เบิกจายเรียบรอยแลว 

- โครงการจัดทําระบบจัดการวิเคราะหแผนงานโครงการและงบประมาณ จํานวน 490,000 บาท 

แบงจายเปน 2 งวด คือ งวดท่ี 1 วันท่ี 17 มกราคม 2565 จํานวน 245,000 บาท ดําเนินการเบิกจายเรียบรอยแลว            

และงวดท่ี 2 วันท่ี 17 เมษายน 2565 จํานวน 245,000 บาท 

- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 8,288,000 บาท ครบกําหนดสงมอบงานภายใน

วันท่ี 19 เมษายน 2565  

- โครงการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม สรางไทย สรางชาติ กรมอนามัย                             

จํานวน 43,500,000 บาท ลงนามในสัญญา ณ วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2565 โดยแบงจายเปน 5 งวด ดังนี้  

- งวดท่ี  1  ครบกําหนดสงมอบ วันท่ี 24 มีนาคม 2565 จํานวน 8,700,000 บาท  

- งวดท่ี  2  ครบกําหนดสงมอบ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2565 จํานวน 15,225,000 บาท  

- งวดท่ี  3  ครบกําหนดสงมอบ วันท่ี 31 สงิหาคม 2565 จํานวน 6,525,000 บาท  

- งวดท่ี  4  ครบกําหนดสงมอบ วันท่ี 20 ตุลาคม 2565 จํานวน 8,700,000 บาท  

- งวดท่ี  5  ครบกําหนดสงมอบ วันท่ี 5 ธนัวาคม 2565 จํานวน 4,350,000 บาท 

งบลงทุนเหลือจาย 

- เครื่องเจาะกระดาษคารล 120 เบิกจายภายใน วันท่ี 22 เมษายน 2565 

- อุปกรณบริหารจัดการเครือขายไรสาย เบิกจายภายใน วันท่ี 22 เมษายน 2565 

หากกลุมใดมีขอแกไข ปรับปรุงหรือขอเสนอแนะเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง ขอใหแจงท่ีประชุม

รับทราบหรือแจงไดท่ีกลุมอํานวยการ 

 

มติท่ีประชุม 1.ท่ีประชุมรับทราบ 

2.มอบกลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร กลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ, กลุมพัฒนา

ระบบขอมูล , กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม ทบทวนเงินคงเหลือจากเงินคาจัดประชุมราชการและแจงให 

กลุมอํานวยการทราบภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2565 

 

3.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

นางสาวเสาวพร ตรีมงคล ผูแทนคณะกรรมการบริหารกําลังคนกองแผนงาน ดังนี้ 

1.จัดทําคําสั่งคณะกรรมการบริหารกําลังคนกองแผนงาน (HR) และคําสั่งคณะทํางานจัดทําตําแหนงประเภท

วิชาการระดับเชี่ยวชาญ ไดแก ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ และนักวิชาการคอมพิวเตอร

เชี่ยวชาญ ไดทําหนังสือแจงเวียนเรียบรอยแลว  

2.ความกาวหนาผลการคัดเลือกขาราชการ และพนักงานราชการ ทดแทนตําแหนงท่ีวาง ดังนี้ 

2.1 ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ปจจุบันกองการเจาหนาท่ีไดดําเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้น

เรียบรอยแลว โดยจะมารายงานตัวเพ่ือปฏิบัติงานท่ีกองแผนงาน ในวันท่ี 4 เมษายน 2565 ไดแก  

นางสาวอัญชลีพร ธัญญเจริญ  
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2.2 ตําแหนงนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กองการเจาหนาท่ีอยูระหวางจัดทําหนังสือขอใชบัญชีจากสํานักงานสถิติ

แหงชาติ เพ่ือนํามาดําเนินการคัดเลือกจากบัญชีผูสอบแขงขันได  

2.3 ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี กองการเจาหนาท่ีทําหนังสือขอใชบัญชีจากกรมชลประทาน ขณะนี้รอ

กรมชลประทาน  สงบัญชีมายังกรมอนามัย 

2.4 ตําแหนงนักวิเคราะหงบประมาณ ขณะนี้กองการเจาหนาท่ีกําลังดําเนินการหาบัญชีใหอยู 

 

มติท่ีประชุม 1.ท่ีประชุมรับทราบ 

2.มอบคณะกรรมการบริหารกําลังคนกองแผนงาน จัดประชุมเพ่ือเรงรัดการดําเนินงานและ

ปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอใหมีประเด็นครบถวน 

3.มอบกลุมอํานวยการ จัดทําแนวทางการปฏิบัติเม่ือมีความเสี่ยง สําหรับบุคลากรกรมอนามัย    

ท่ีสัมผัสผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหมีความชัดเจน 

 

3.3 รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนแรก 

นางสาวศนินธร ริมชลาลัย ผูแทนกลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม ไดนําเสนอผลคะแนนตัวชี้วัด

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ จํานวน 11 ตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนแรก ดังนี้ 

1.ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน และแผนดําเนินงานธุรกิจอยางตอเนื่องBCP  

คะแนนเต็ม 5 ได 5 คะแนน 

2.ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

คะแนนเต็ม 5 ได 4.7 คะแนน 

3.ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ คะแนนประเมินตนเอง คะแนนเต็ม 5 ได 2.5220 คะแนน 

4.ตัวชี้วัดท่ี 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) คะแนนเต็ม 5 ได 4.8 คะแนน 

5.ตัวชี้วัดท่ี 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565          

คะแนนเต็ม 5 ได 5 คะแนน 

6.ตัวชี้วัดท่ี 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)  

คะแนนเต็ม 5 ได 5 คะแนน                

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

คะแนนเต็ม 5 ได 5 คะแนน                

8.ตัวชี้วัดท่ี 1.30 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายท่ีเขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการ

ขอมูล (Data Scientist) (รอยละ 80) คะแนนเต็ม 5 ได 5 คะแนน                

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

คะแนนเต็ม 5 ได 5 คะแนน                

10.ตัวชี้วัดท่ี 1.32 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสรางความม่ันคงปลอดภัยของ

ระบบสารสนเทศกรมอนามัย คะแนนเต็ม 5 ได 5 คะแนน                

11.ตัวชี้วัดท่ี 1.33 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม สรางไทย สรางชาติ                   

คะแนนเต็ม 5 ได 5 คะแนน                 
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กองแผนงานมีคาคะแนน รวมท้ังหมด 4.7111 คะแนน ในตัวชี้วัดท่ี 2.4 และ 2.6 ไดอุทธรณ

คะแนนไปยังเจาภาพซ่ึงจะทราบผลภายในวันท่ี 1 เมษายน 2565 และกําหนดใหผูรับผิดชอบตัวชี้วัดรายงานผล

การติดตามกํากับตัวชี้วัดประจําเดือนมีนาคม 2565 ภายในวันท่ี 10 เมษายน 2565  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

  3.4 รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการท่ีกลุมงานไดรับมอบหมาย

ของกองแผนงาน  

  นายดํารง  ธํารงเลาหะพันธุ ผูอํานวยการกองแผนงาน ประธานการประชุมไดแจงใหผูรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดแตละกลุมงานท่ีไดรับมอบหมาย รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ดังนี้
   

   กลุมอํานวยการ ไดรายงานตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้

  ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน และแผนBCP 

   - ไดมีการจัดทําบทวิเคราะหการควบคุมภายในของหนวยงาน ในรอบ 5 เดือนแรก 

(เพ่ิมเติม) โดยการนําขอมูลผลการประเมินการควบคุมภายใน 5 องคประกอบ 17 หลักการ , รายงานขอสังเกต 

การตรวจสอบของหนวยงานตรวจสอบ ไดแก ผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน , ผูตรวจสอบภายใน  

กรมอนามัย , หนวยงานตรวจสอบภายนอก เชน สตง. ปปช. ปปท. คตป. และมีการสรุปผลการสื่อสารแผนดําเนิน

ธุรกิจอยางตอเนื่อง (BCP)  

   - ประชุมกองแผนงาน จํานวน 1 ครั้ง วันท่ี 28 มีนาคม 2565 เพ่ือเปนการสื่อสารและ

รายงานผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดท่ี 2.1 

   - ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน จํานวน 1 ครั้ง วันท่ี 24 มีนาคม 2565  

เพ่ือดําเนินการตามแนวทางการประเมินตัวชี้วัดท่ี 2.1 

   - จัดทําแผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายใน และรายงานผลการดําเนินงานตามแผน

ขับเคลื่อน ฯ ในระบบ DOC จํานวน 1 ครั้ง วันท่ี 8 เมษายน 2565  

หมายเหตุ :  Link URL ตัวชี้วัด 2.1  (1) https://planning.anamai.moph.go.th/web-

upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/Internal/2565/65_9-internal-

report%20planning4.pdf และ (2) https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/Internal/2565/65_9-internal-report%20planning4.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/Internal/2565/65_9-internal-report%20planning4.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/Internal/2565/65_9-internal-report%20planning4.pdf
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  ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบกิจายงบประมาณ รอยละ 100 

   - ไดมีการทบทวนมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินการเบิกจายงบประมาณและ

ประเด็นความรูท่ีสื่อสารใหกับบุคลากรภายในหนวยงานเพ่ือจัดทําแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัดท่ี 2.3  

รอยละของการเบิก จายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนหลัง ไดมีการกําหนดกิจกรรมตาม

แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ดังนี้ 

  1.วิเคราะหสถานการณของการเบิกจายงบประมาณ 3 ปยอนหลัง และ รอบ 5 เดือนแรก 

(ปงบประมาณ 2562, 2563, 2564, 2565 รอบ 5 เดือนแรก) และมาตราการขับเคลื่อนการดําเนินงานเบิกจาย

งบประมาณ  

  2.จัดทํารายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) (มี.ค.64 - ก.ค.65) โดยใช

ขอมูลจากระบบ GFMIS กองคลัง  

  3.ประชุมกองแผนงานและรายงานผลการติดตามการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ

ตามตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค.64 - ก.ค.65)  

   4.จัดทํารายงานสรุปผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค.64 - ก.ค.65)  

  ซ่ึงไดดําเนินกิจกรรมตามแผนของเดือนมีนาคม 2565 ลําดับท่ี 1 – 3 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

ตัวชี้วัดท่ี 2.3 และไดกรอกขอมูลในระบบ DOC พรอมท้ัง Upload ขอมูลบนเว็บไซตกองแผนงานเรียบรอยแลว 

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

  

  ตัวชี้วัดท่ี 2.6 ระดับความสําเร็จของการของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) 

   - ดําเนินการจัดประชุมคณะทํางานครั้ง ท่ี 5/2565 เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2565 

เพ่ือวิเคราะหทบทวน สถานการณ ปญหาการดําเนินงานคุณธรรมความโปรงใส โดยการนําขอมูลจากคะแนนการ

รับรูผูมีสวนได สวนเสียภายใน ปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก) มาวิเคราะหขอมูลและจัดทํารายงาน

ปญหาการดําเนินงานคุณธรรมความโปรงใสของกองแผนงาน พรอมนําเขาขอมูลหลักฐานระดับ 1 – 3  

ลงในระบบ DOC ครบถวนทุกรายการ และจัดทําแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานคุณธรรมความโปรงใสของ 

กองแผนงานในรอบ 5 เดือนหลัง (ตามเอกสารแนบตัวชี้วัด 2.6) พรอมท้ังอัพโหลดขอมูลบนเว็บไชตกองแผนงาน

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

หนาการดําเนินงานคุณธรรมความโปรงใส กองแผนงานhttps://planning.anamai.moph.go.th/th/transparency 
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https://planning.anamai.moph.go.th/th/transparency
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  กลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ ไดรายงานตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้

  ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และ

เสริมสรางคุณภาพชีวิต 

ระดับ หลักฐาน Link 

1. Asssessment  

หนวยงานทบทวนการ

ดําเนินงาน รอบ 5 เดือนแรก 

เพ่ือปรับแผนปฏิบัติการฯ 

https://bit.ly/3DC0pB2 

1.1 วิเคราะหสถานการณการ

ดําเนินงานสถานท่ีทํางานนาอยู นา

ทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและ

ความสุขคนทํางาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 รอบ 5 เดือนแรก โดยใชขอมูล

ประกอบของสถานการณท่ีทํางานนา

อยูนาทํางานฯ, สถานการณ สุขภาพ, 

และขอมูลคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

https://bit.ly/3uVK5XY 

1.2 วิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสีย (เลือกหัวขอความผูกพัน) 

https://bit.ly/38spnYg 

1.3 ทําเนียบผูรับบริการและผูมีสวนได       

สวนเสีย 

https://bit.ly/3LEzvLH 

1.4 ประชุมคณะทํางานครั้งท่ี 6/2565 https://bit.ly/3uWx0O4 

2. Advocacy / 

Intervention  

หนวยงานทบทวนมาตรการ 

และประเด็นความรูท่ีใหแก

ผูรับบริการ (รอบ 5 เดือน

หลัง) 

https://bit.ly/3r2yp4v 

2.1 มีการทบทวนมาตรการและกลวิธี

การดําเนินงาน 

https://bit.ly/3u88drp 

2.2 ประเด็นความรูท่ีใหแกผูรับบริการ

และ  ผูมีสวนไดสวนเสีย 

https://bit.ly/37lDy0D  

 

3. Management and 

Governance 

https://bit.ly/3x0pepd 

3.1 หนวยงานมีการทบทวน

และจัดทําแผนปฏิบัติการ

พัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู

นาทํางานมีชีวิตชีวา และ

เสริมสรางคุณภาพชีวิต 

3.3 มีมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน (SOP) ของ

ตัวชี้วัด 

3.1 แผนปฏิบัติการการพัฒนาสถานท่ี

ทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และ

เสริมสรางคุณภาพชีวิต ท่ีผานความ

เห็นชอบของผูบริหารในการประชุม

กองแผนงาน ครั้งท่ี 6/2565 เม่ือวันท่ี 

28 มีนาคม 2565 

https://bit.ly/3x7nPgv 

3.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 

ของ การพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู 

นาทํางาน        มีชีวิตชีวา และ

เสริมสรางคุณภาพชีวิต           (รอบ 

5 เดือนหลัง) 

https://bit.ly/35CpAqD 

https://bit.ly/37lDy0D
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ระดับ หลักฐาน Link 

 

 

3.3 แนวทางการสงเสริมสุขภาพกอง

แผนงาน (รอบ 5 เดือนหลัง) 

https://bit.ly/3r0DZUW 

3.2 การติดตามประเมินผล

การดําเนินงานทุกเดือน 

https://bit.ly/3NMN5yp 

การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

ในการประชุมกองแผนงาน เดือน

มีนาคม 2565 

https://bit.ly/3NFjQh0 

 

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 KPI Template รอยละของความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง 

(DOH Data Center) รอบ 5 เดือนหลัง ในคะแนนระดับ 1 – 3 คือ ดําเนินการทบทวนวิเคราะหสถานการณขอมูล

พ้ืนฐานของกลุมวัยและอนามัยสิ่งแวดลอม/ดําเนินการทบทวนการวิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย/ 

ทบทวนทําเนียบผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย/ทบทวนมาตรการเพ่ือการขับเคลื่อนฯ/จัดทําเอกสารสรุปประเด็น

ความรูท่ีใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย/จัดทําแผนการดําเนินงานพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางฯ 

 

  ตัวชี้วัดท่ี 1.30 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายท่ีเขารับการพัฒนา

ศักยภาพนักวิทยาการ (Data Scientist) (รอยละ 80)  

   - ดําเนินการตามแผนขับเคลื่อนและตาม KPI Template รอยละของการผานเกณฑการ

ประเมินผล กลุมเปาหมายท่ีเขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการ (Data Scientist) (รอยละ 80) รอบ 5 เดือนหลัง 

ในคะแนนระดับ 1-3 

 

ระดับ หลักฐาน Link 

1 Assessment 

มีบทวิเคราะหสถานการณของ

ตัวชี้วัดมีขอมูล สารสนเทศ 

และความรูท่ีนํามาใช 

1.1 ผลการวิเคราะหสถานการณของ

ตัวชี้วัด และความรูท่ีนํามาใช

ประกอบการวิเคราะห 

https://bit.ly/3NA6bIc 

1.4 ผลการวิเคราะหผูรับบริการและผู

มีสวนไดสวนเสีย 

https://bit.ly/3uHBo3x 

1.5 ทําเนียบผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสีย 

https://bit.ly/3tPCBX4 

2 Advocacy/ Intervention 2.2 มาตรการ/แนวทางการพัฒนา

ศักยภาพนักวิทยาการขอมูล  

https://bit.ly/3wIXmWu 



- ๑๐ - 
 

ระดับ หลักฐาน Link 

มีการกําหนดมาตรการและ

ประเด็นความรูท่ีใหแก

ผูรับบริการ (C)/ผูมีสวนไดสวน

เสีย (SH) เพ่ือการขับเคลื่อน

การดําเนินงานตัวชี้วัด 

สรุปประเด็นความรูท่ีใหแกผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสีย 

https://bit.ly/3wPsd3M 

3 Management and 

Governance 

- มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานตัวชี้วัด  

- การติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงาน 

แผนการขับเคลื่อนการอบรมพัฒนา

ศักยภาพนักวิทยาการขอมูล (Data 

Scientist) 

https://bit.ly/3Llpoew 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของ

การพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการขอมูล 

https://bit.ly/3uBUPup 

 

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 ไดดําเนินการทบทวนมาตรการ/ประเด็นความรู/และแนวทาง

การขับเคลื่อนการดําเนินงานระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานตามแผนรอบ 5 

เดือนหลัง 

 

  กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม ไดรายงานตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

  ตัวชี้วัดท่ี 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

  ระดับท่ี 1 

- เอกสารแสดงขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงานรอบ 6 เดือนแรกใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

- เอกสารสรุปผลการวิเคราะหชองวาง (GAP) ท่ีอาจทําใหการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจําป

ของหนวยงานไมบรรลุเปาหมาย  

- มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปหนวยงาน ในระบบ DOC 4.0 ตามกรอบวงเงินงบประมาณท่ี

หนวยงานไดรับการจัดสรร 

 

 

 

 

  



- ๑๑ - 
 

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 เดือนมีนาคม จํานวน 1 ครั้ง  

ระดับท่ี 4 และระดับท่ี 5 รายงานผลในเดือน ก.ค. 65 

จากผลการดําเนินงานขางตน เม่ือพิจารณาตามเกณฑการใหคะแนนคํารับรองฯ สรุปไดดังนี้ 

 

ระดับ หลักฐาน ความครบถวน คะแนนท่ีได/เต็ม 

1 - ขอมูลผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือนหลัง 64 

- ผลการวิเคราะห GAP 

- จัดทําแผนปฏิบัติการหนวยงานใน DOC  

/ 

/ 

/ 

0.3 / 0.3 

0.4 / 0.4 

0.3 / 0.3 

2 - แผนบริหารความเสี่ยง วงเงิน 500,000 บาท 

- PIRAB 
/ 

/ 

0.5 / 0.5 

0.5 / 0.5 

3 - มีแผนกํากับติดตาม 

- เอกสารการอนุมัติปรับแผนฯ 
- รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ  

/ 

/ 

/ 

 

0.3 / 0.3 

0.3 / 0.3  

0.4 / 0.4 

4 - ผลการเบิกจายประชมุ อบรม สัมมนา ใน

ไตรมาสท่ี 3 ไมนอยกวารอยละ 90  

- รายงานผลผลิตครบทุกกิจกรรม 

X 

 

X 

รายงานผลในเดือน มิ.ย. 65 

 

รายงานผลในเดือน ก.ค. 65 

5 - รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ท่ีบรรลุเปาหมาย 

X 

 

รายงานผลในเดือน ก.ค. 65 

รวมคะแนนประเมินตนเอง 3 / 5 
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  กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรายงานตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้

  ตัวชี้วัดท่ี 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 

   - ดําเนินรวบรวมขอมูลและสงหนังสือพรอมหลักฐานการขออุทธรณคะแนนผลการ

ดําเนินงานตาม PA ซ่ึงไดคะแนน 4.8 ไปท่ี กพร. เรียบรอยแลว  

   - ดําเนินการสงผลงานระบบ Thai Stop Covid+ เขารวมกิจกรรม LIKE Talk Award 

   - ดําเนินการทบทวนผลการดําเนินงานตัวชี้วัดรอบ 5 เดือนแรก รายการท่ี 1-4 ไดแก 

รายการขอมูลท่ีนํามาใช มาตรการและประเด็นความรูท่ีใหแกผูรับบริการ จัดทําแผนการขับเคลื่อนและมารฐาน

การปฏิบตัิงาน (SOP) 

  ตัวชี้วัดท่ี 1.32 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสรางความม่ันคง

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศกรมอนามัย 

   - ดําเนินการทบทวนผลการดําเนินงานตัวชี้วัดรอบ 5 เดือนแรก รายการท่ี 1-4 ไดแก 

รายการขอมูลท่ีนํามาใช มาตรการและประเด็นความรูท่ีใหแกผูรับบริการ จัดทําแผนการขับเคลื่อนและมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน (SOP) 

  ตัวชี้วัดท่ี 1.33 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีใหม สรางไทย สรางชาติ 

   - ดําเนินการทบทวนผลการดําเนินงานตัวชี้วัดรอบ 5 เดือนแรก รายการท่ี 1-4 ไดแก 

รายการขอมูลท่ีนํามาใช มาตรการและประเด็นความรูท่ีใหแกผูรับบริการ จัดทําแผนการขับเคลื่อนและมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน (SOP) 
 

หมายเหตุ : Link URL คํารับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2565  

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

3.5 รายงานผลการดําเนินงานสําคัญของแตละกลุมงาน ประจําเดือนกุมภาพันธ 2565 

กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร ไดนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของกลุมงาน ดังนี้ 

1. การประชุมผูบริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี 3/2565 (รมว.เปนประธาน) 

2. การประชุมผูบริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (BMW) ครั้งท่ี 4/2565 (ปลัด สธ.เปนประธาน) 

3. การประชุมการจัดทําแผนงานยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตประชาชน เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2565 

มติท่ีประชุมใหผูรับผิดชอบปรับปรุงประเด็นงานดานการบริการ (excellence care) ใหมีความชัดเจนข้ึน work 

shop ของสวนกลางและภูมิภาคในการประชุมกรม 6 เดือนตอไป 

4. การถายโอนภารกิจ รพ.สต.สูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- การประชุมคณะทํางานพัฒนาวิชาการดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม เพ่ือรองรับการถายโอน

ภารกิจ สธ.อปท.ครั้งท่ี 2/2565 ในวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (สถาบนัปณณฑัต) 
 

มติท่ีประชุม 1. ท่ีประชุมรับทราบ  

2. มอบกลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร ปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอครั้งตอไปใหคัดเลือก

ประเด็นสาระสําคัญมานําเสนออยางครบถวน 
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กลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ  นําเสนอผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของกลุมงาน  ดังนี้  

ประเด็นท่ี 1 :  งบ COVID งบกลาง 581.9782 ลบ.อนุมติกรอบ 13.3755 ลบ.(มติครม.22 มี.ค.65) อยูระหวางทํา

แผนขอจัดสรรจากสํานักงบประมาณ งบเงินกู อนุมัติ 0.2500 ลบ. จัดสรรใหศูนยอนามัยท่ี 12 เม่ือวันท่ี 16 

มีนาคม 2565 งบกลางพระราชดําริ อนุมัติ 1.8866 ลบ.จัดสรรใหสํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา เม่ือวันท่ี  

2 มีนาคม 2565  

ประเด็นท่ี 2 : การจดัสรรงบประมาณป 2565  

- การจัดสรรรอบท่ี 2 (เมษายน -  มิถุนายน 2565) ภาพรวมสํานักงบประมาณ จัดสรร 25% 384.8023 ลบ.   

จัดทําแผนจัดสรรจําแนกรายแผน ผลผลิต หนวยงาน กองคลังจัดโอนจัดสรรหนวยงาน 

- ระบบ e – Budget Anamai กําหนดจัดอบรมการใชงาน 5 เมษายน 2565 มีกลุมเปาหมายกลุมบริหารนโยบาย

และยุทธศาสตรและกลุมอํานวยการทุกหนวยงาน ครบกําหนดสงมอบงน 18 เมษายน 2565 

- งบประมาณป 2566 ข้ันราง พรบ. ข้ันคําขอ 3,987.8060 ลบ. ข้ันราง พรบ.1,786.2362 ลบ. (มติครม.วันท่ี 15 

มีนาคม 2565) กรมอนามัยขอปรับปรุงรายการงบลงทุนโครงการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหมสรางไทย     

สรางชาติ ระยะท่ี 2 อยูระหวางเสนอคณะรัฐมนตรี อนุมัติวันท่ี 29 มีนาคม 2565  

ท้ังนี้ สํานักงบประมาณมีขอเสนอแนะใหกรมอนามัยจัดทําหนังสือขอใชงานระบบคลาวด                      

กลางภาครัฐ (GDCC Cloud Service) จากสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือ

ลดโอกาสการถูกปรับลดงบประมาณ รายการคาใชจายบริหารจัดการคอมพิวเตอรแมขาย วงเงิน 16.3 ลบ. ใหแลว

เสร็จภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 เพ่ือใชประกอบการชี้แจงงบประมาณในข้ันกรรมาธิการตอไป 

ประเด็นท่ี 3 : การขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน  มีชีวิตชีวา  

และเสริมสรางคุณภาพชีวิติ (HWP) ไดแจงเกณฑคะแนนระดับท่ี 1 – 5 รอบ  5  เดือนหลังและขอความรวมมือทุกทาน

รวมกิจกรรมดังนี้ (1) กิจกรรมทางกาย/ออกกําลังกาย (2) สงเสริมโภชนาการ (3) นันทนาการ (4) ดูแลสุขภาพชองปาก                

(5) สงเสริมสุขภาพจิต (6) สงเสริมปองกันภาวะโลหิตจาง (7) ประเมินภาวะโภชนาการ (8) ทดสอบสมรรถภาพทางกาย          

(9) การประเมิน 5 ส 

 

มติท่ีประชุม 1. ท่ีประชุมรับทราบ 

2. ประเด็นงบ COVID มอบกลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรติดตามแผนลงระบบ DOC        

และมอบกลุมประเมินผลและนิเทศติดตามกํากับติดตามผลการดําเนินงาน 

3. มอบกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทําหนังสือขอใชงานระบบคลาวดภาครัฐ พรอมใหกระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแจงผลกลับมายังกรมอนามัย ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565  
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กลุมพัฒนาระบบขอมูล นําเสนอผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของกลุมงาน ดังนี้ 

1. การตรวจรับการจางวิเคราะห ปรับปรุง ระบบฐานขอมูลกลาง งวดท่ี 2 (สุดทาย) เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2565               

โดยปรับปรุงหนาจอการแสดงผลสําหรับผูใชงาน (User Interface) และคาดวาจะนําข้ึนระบบตนเดือนเมษายน 2565                          

เพ่ือใหหนวยงานใชงานและแจงปญหาการใช เพ่ือนําปญหามาปรับปรุงการใชงานตอไป  

2. การปรับปรุง/แกไขปญหาระบบ DOC ในภาพรวมและท่ีเกิดจากการเชื่อมโยงขอมูลจากระบบ D – FIN ท่ีถูกยกเลิก

การใชงาน ไดมีการตัดการเชื่อมโยงขอมูลงบประมาณจากระบบ D – FIN , พัฒนาหนารายงานผลงบประมาณราย    

หมวดใหม , ปรับปรุง/แกไขสถานะสีของการแสดงผลการใชจายงบประมาณใหมีความถูกตองจาการคํานวณรายป           

มาเปนรายไตรมาส , ปรับปรุงการแสดงผลภาพรวมงบดําเนินงาน ใหมีการรายงานงบโควิด - 19 แยกออกจาก             

งบดําเนินงานปกติเพ่ิมเติม เพ่ืออํานวยการความสะดวกในการกํากับติดตาม การใชจายงบประมาณ  

โดยพบวาหนารายงาน สรุปสถานการณจัดทําแผนปฏิบัติการรายหนวยงาน ยังแสดงผลการอนุมัติแผนงานท่ีไมชัดเจน 

ถูกตอง และเกิดประโยชนสูงสุดตอการใชงาน  

3. การเรงรัด ติดตามใหหนวยงานสายอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด ในระบบ DOH Dashboard ตรวจสอบ

และนําสงขอมูลใหกองแผนงาน เพ่ือขอมูลทุกตัวชี้วัดใหเปนปจจุบัน กําลังดําเนินการเรงรัด ติดตามใหหนวยงานสาย

สงเสริมสุขภาพแลวเสร็จเดือนเมษายนตอไป 

4. ความกาวหนาระบบเฝาระวังฯ กรมอนามัย ประจําปงบประมาณ 2565  มีการเพ่ิมจํานวนตัวชี้วัดเฝาระวังอีก

จํานวน 56 ตัว และอยูระหวางการจัดทําเลมรายงานเฝาระวังกรมอนามัย ประจําป 2564 และสามารถเผยแพร        

ไดภายในเดือนเมษายน 2565 

5. ผลการดําเนินการตาม PA ของกลุมพัฒนาระบบขอมูล ประจําปงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนแรก ตัวชี้วัดท่ี

1.29 , 1.30 , 1.31 ไดคะแนนการประเมิน 5 คะแนน และไดดําเนินการวิเคราะหทบทวน และปรับปรุงแผนงาน          

รอบ 5 เดือนหลัง ใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

6. การจัดการขอรองเรียนหนวยงานกองแผนงาน เรื่องรองเรียนตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึงปจจุบัน มีจํานวนท้ังหมด 

4 เรื่อง คือ เรื่องปญหาการใชงานระบบ Thai Stop COVID (กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ) ท้ังนี้ไดรับการแกปญหา                   

และไดตอบกลับผูรองเรียนเรียบรอยแลว เม่ือเดือนกุมภาพันธ 2565 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
 

กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม  นําเสนอผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของกลุมงาน ดังนี้   

1. จัดทําขอมูลผลการดําเนินงาน ป 2565 เพ่ือใชประกอบในการจัดทํา (ราง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไดจัดสงกลุมงบประมาณเรียบรอยแลว 

2. รายงานผลการใชจายงบประมาณ ป 2565 ของโครงการตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

ไดจัดสงขอมูลใหกลุมงบประมาณเรียบรอยแลว 

3. รายงานผลการดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติการดานการปอกันและบรรเทาสาธารณภัยทางการแพทยและ             

การสาธารณสุข พ.ศ.2563 – 2565 ไดจัดสงกองสาธารณสุขฉุกเฉินเรียบรอยแลว 
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มติท่ีประชุม   1.ท่ีประชุมรับทราบ 

2. มอบกลุมพัฒนาระบบขอมูล และกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานผลการดําเนินงาน               

ตามตัวชี้วัด พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจําปขาวคาดแดง ไตรมาสท่ี 2 ในระบบ eMENSCR ใหทันตามเวลา          

ท่ีกําหนด 

3. มอบทุกกลุมงานคียขอมูลผลการดําเนินงานในระบบ DOC ใหเปนปจจุบันภายในวันท่ี             

4 เมษายน 2565 พรอมท้ังปรับแผนในระบบ DOC ใหเปนปจจุบัน 
 

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ  นําเสนอผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของกลุมงาน  ดังนี้ 

1. โครงการวิถีไทยใหม (งบประมาณ 43.9 ลานบาท) ลงนามสัญญาเรียบรอยแลว อยูระหวางการเก็บขอมูลและสง

มอบงานงวดท่ี 1 

2. โครงการ OTP (งบประมาณ 498,500 บาท) ดําเนินการเรียบรอยแลว 

3. ระบบรับรองบุคคลกอนเขาสถานประกอบการ (VOE) งบประมาณ 500,000 บาท ดําเนินการเรียบรอยแลว 

4. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ 2565 (งบลงทุน 8,306,500) ครบกําหนด 19 

เมษายน 2565 

อยูระหวางการจัดสงอุปกรณและอบรมการใชงาน วันท่ี 30 มีนาคม และวันท่ี 8 เมษายน 2565 

5. โครงการพัฒนาระบบ Thai Save Thai (งบ 2,850,000 บาท) (อยูระหวางลงนามในสัญญากองคลัง) 
 

มติท่ีประชุม 1.ท่ีประชุมรับทราบ 

2. มอบกลุมเทคโนโลยสีารสนเทศ ปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอผลงาน สําหรับความกาวหนา

ของผลการเบิกจายงบประมาณของโครงการใหเปนบทบาทของกลุมอํานวยการรับผิดชอบการนําเสนอ 

 

วาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

4.1 การดําเนินงานโครงการอนาคตแหงประเทศไทยสูการดูแลสุขภาพแบบองครวมและการ

สงเสริมสุขภาพข้ันสูง (The Future of Thailand towards holistic wellness care and advanced health 

promotion) กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร  นําเสนอการดําเนินงานโครงการอนาคตแหงประเทศไทยสูการ

ดูแลสุขภาพแบบองครวมและการสงเสริมสุขภาพข้ันสูง (The Future of Thailand towards holistic wellness 

care and advanced health promotion) เปนโครงการการยกระดับดานการบริการสูความเปนเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถของระบบบริการและการเขาถึงบริการของประชาชนในการดูแลสุขภาพและปองกันโรคดวย

เทคโนโลยีดานการแพทยและสาธารณสุขแบบจําเพาะ และแมนยํา รวมถึงยกระดับภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิต

ของประชาชนดวยการบริการสุขภาพดวยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุขข้ันสูง ขณะนี้ทางสํานักงาน

สภาพัฒนฯ ไดมีการต้ังกรรมการพิจารณาและดําเนินการบรรจุในแผนพัฒนาฉบับท่ี 13 ตอไป เพ่ือพัฒนาดาน

แผนงานยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตประชาชน ดาน Wellness & Health Promotion Service plan , 

Environmental Health Operation รวมถึงแผนการลงทุน แผนการพัฒนากําลังคน แผนพัฒนาระบบและ

โครงสราง 
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มติท่ีประชุม 1.ท่ีประชุมรับทราบ 

2. มอบกลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร จัดเตรียมรายละเอียดของโครงการนําเขาในวาระของ

เวทีการประชมุไปจัดทํารายละเอียดในเวทีการประชุมติดตามผลงานกรมอนามัยรอบ 6 เดือน คาดวาจะจัดข้ึนในชวง

วันท่ี 27 – 29 เมษายน 2565 

 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  

1. การจัดกิจกรรมวันสงกรานต  

นางนุชนารถ รักประเสริฐ ประธานคณะทํางานพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสราง

คุณภาพชีวิตไดชี้แจงกําหนดการจัดกิจกรรมของคณะทํางานตัวชี้วัด 2.2 รวมกับคณะทํางานขับเคลื่อนคุณธรรม

และความโปรงใส โดยขอความรวมมือเจาหนาท่ีกองแผนงานทุกทานเขารวมกิจกรรมวันสงกรานต รดน้ําดําหัว  

ขอพรผูบริหารกรมอนามัยและกองแผนงาน ในวันท่ี 8 เมษายน 2565 เชิญชวนเจาหนาท่ีรวม VOTE                        

ชื่องานวันสงกรานต รวมประกวดเสื้อลายดอก และเลนเกมสชิงรางวัล 
 

มติท่ีประชุม 1. ท่ีประชุมรับทราบ 

2. ประธานมอบหมายใหเจาหนาท่ีทุกทานเขารวมกิจกรรมโดยพรอมเพรียงกัน 

 

ปดประชุม เวลา 14.00 น. 

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

 

     นางสาวสุจิตรา  บุญโต   ผูจดรายงานการประชุม 

     นางสาววิชุดา สมัยนิยม  ผูตรวจรายงานการประชุม 
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ตัวช้ีวัด ช่ือตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ ความกาวหนา หมายเหตุ 

2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุม

ภายใน และแผน BCP 

กลุมอํานวยการ 1. ประชุมกองแผนงาน จํานวน 

1 ครั้ง 

2. ประชุมคณะกรรมการควบคุม

ภายในฯ จํานวน 1 ครั้ง 

3. จัดทําบทวิเคราะห (เพ่ิมเติม)

กําหนดมาตรการและประเด็น

ความรู/จัดทําแผนขับเคลื่อนฯ 

4. รายงานผลการดําเนินกงาน

ตามแผนขับเคลื่อนฯ จํานวน 1 

ครั้ง 

 

2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

สถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน มี

ชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพ

ชีวิต 

กลุมบริหาร

ยุทธศาสตร

การงบประมาณ 

1. วิเคราะหสถานการณ รอบ 5 

เดือนแรก / วิเคราะห

สถานการณสุขภาพ / วิเคราะห

ขอมูลคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

/ ประชุมคณะทํางาน 

2. วิเคราะหผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสีย / จัดทํา

ทําเนียบผูรับบริการ (C)         

ผูมีสวนไดสวนเสีย (SH)   

3. จัดทํามาตรการและกลวิธี

การดําเนินงาน  

4. จัดทําประเด็นความรูท่ีใหแก

ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวน

เสีย  

5. จัดทําแผนปฏิบัติการฯ (รอบ 

5 เดือนหลัง)  

6. จัดทํามาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด 

(รอบ 5 เดือนหลัง) 

Link URL :  

https://planning.ana

mai.moph.go.th/th/p

lanning-pa65 

รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

รายงาน ณ วนัท่ี 10 เม.ย. 2565  
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2.3 รอยละของการเบิกจาย

งบประมาณ 

กลุมอํานวยการ 1. วิเคราะหสถานการณของ

การเบิกจายงบประมาณ 3 ป

ยอนหลัง และ รอบ 5 เดือน

แรก (ปงบประมาณ 2562, 

2563, 2564, 2565 รอบ 5 

เดือนแรก) และมาตราการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงาน

เบิกจายงบประมาณ ดําเนินการ

เรียบรอยแลว 

2. จัดทํารายงานผลติดตาม

เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 

(รบจ.1) (มี.ค.64 - ก.ค.65) โดย

ใชขอมูลจากระบบ GFMIS  

กองคลัง ดําเนินการของเดือน

มีนาคมเรียบรอยแลว 

3. ประชุมกองแผนงานและ

รายงานผลการติดตามการ

เบิกจายงบประมาณประจําป

งบประมาณตามตัวชี้วัดท่ี 2.3 

รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค.64 - 

ก.ค.65) ดําเนินการของเดือน

มีนาคม 2565 เรียบรอยแลว 

 

2.4 ระดับความสําเร็จของการเปน

องคกรแหงการเรียนรู (LO)  

กลุมเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- ดําเนินรวบรวมขอมูลและสง

หนังสือพรอมหลักฐานการขอ

อุทธรณคะแนนผลการ

ดําเนินงานตาม PA ซ่ึงได

คะแนน 4.8 ไปท่ี กพร. 

เรียบรอยแลว หลังจาก

อุทธรณไดคะแนน 5.0  

- ดําเนินการสงผลงานระบบ 

Thai Stop Covid+ เขารวม 

LIKE Talk Award 
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- ดําเนินการทบทวนผล

การดําเนินงานตัวชี้วัดรอบ 5 

เดือนแรก รายการท่ี 1-4 ไดแก 

รายการขอมูลท่ีนํามาใช 

มาตรการและประเด็นความรูท่ี

ใหแกผูรับบริการ จัดทํา

แผนการขับเคลื่อนและมารฐาน

การปฏิบัติงาน (SOP) 

2.5 รอยละการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กลุมประเมินผล

และนิเทศ

ติดตาม 

- ดําเนินการตามแผนขับเคลื่อน

และตาม KPI Template ใน

คะแนนระดับ 1-3 เรียบรอย

แลว 

 

2.6 ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานคุณธรรมและความ

โปรงใส (ITA) 

กลุมอํานวยการ ระดับท่ี 1 Assessment 

ทบทวน วิเคราะหสถานการณ

ของตัวชี้วัดมีขอมูล สารสนเทศ 

และความรูท่ีนํามาใช  

(1 คะแนน) 

- รายงานการประชุมวิเคราะห 

ทบทวนสถานการณ ปญหาการ

ดําเนินงานคุณธรรมความ

โปรงใสของหนวยงาน 

โดยวิเคราะห gap ประเด็นจาก

คะแนนการรับรูผูมีสวนได   

สวนเสียภายใน (IIT)  

รอบ 5 เดือนแรก  

- รายงานผลการวิเคราะห gap  

ปญหาการดําเนินงานคุณธรรม

ความโปรงใสของหนวยงาน 

ระดับท่ี 2 Advocacy/ 

Intervention 

กําหนดมาตรการ กลไก 

ขับเคลื่อนดําเนินงานคุณธรรม

- ดําเนินการถึง 

ระดับ ท่ี 1 – 3 

เรียบรอยแลว 
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และความโปรงใสของหนวยงาน 

รอบ 5 เดือนหลัง (1 คะแนน) 

- กําหนดมาตรการ กลไกการ

ดําเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง      

ท่ีสอดคลองตามกลยุทธ PIRAB 

พรอมเหตุผลประกอบในการ

กําหนดมาตรการและเชื่อมโยง

กับหลักเกณฑการเปดเผยขอมูล

สาธารณะ OIT 

- สรุปประเด็นความรูแก C/SH 

เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงาน  

ระดับท่ี 3 Management 

and Governance           

(1 คะแนน) 

- มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานตัวชี้วัด  

- การกํากับติดตามผลการ

ดําเนินงาน 

ระดับท่ี 4 Output ผลผลิต 

มีผลผลิตตามแผนการ

ดําเนินงานและมาตรการท่ี

กําหนด (1 คะแนน) 

อยูระหวางดําเนินการ 

ระดับท่ี 5  Outcome 

ผลลัพธของตัวช้ีวัด 

1.ประเมินการเปดเผยขอมูล

สาธารณะบนเว็บไซตของ

หนวยงานตามหลักเกณฑ OIT 

(คาน้ําหนักรอยละ 70) 

2.ประเมินระดับการรับรูการ

ดําเนินงานคุณธรรมความ

โปรงใสของผูมีสวนไดสวนเสีย
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ภายใน (IIT) ของหนวยงาน  

(คาน้ําหนักรอยละ 30) 

(1 คะแนน) 

อยูระหวางดําเนินการ 

1.29 รอยละของความสําเร็จในการ

พัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง 

(DOH Data Center) 

กลุมพัฒนา

ระบบขอมูล 

- ดําเนินการไดระดับ 1 - 3  

1.30 รอยละของการผานเกณฑการ

ประเมินผล กลุมเปาหมายท่ีเขา

รับการพัฒนาศักยภาพนัก

วิทยาการขอมูล (Data 

Scientist)   

กลุมพัฒนาระบบ

ขอมูล 

- ดําเนินการตาม template 

รอบ 5 เดือนหลัง ระดับ 1-3 

 

1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล 

(Data Catalog) เพ่ือนําไปสูการ

เปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open 

Data) 

กลุมพัฒนาระบบ

ขอมูล 

- ทบทวนมาตรการ/ประเด็น

ความรู/และแนวทางการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานระบบ

บัญชีขอมูล (Data Catalog) 

 

1.32 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

ดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการ

สรางความม่ันคงปลอดภัยของ

ระบบสารสนเทศกรมอนามัย 

 

กลุมเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- ดําเนินการทบทวนผลการ

ดําเนินงานตัวชี้วัดรอบ 5 เดือน

แรก รายการท่ี 1-4 ไดแก 

รายการขอมูลท่ีนํามาใช 

มาตรการและประเด็นความรูท่ี

ใหแกผูรับบริการ จัดทํา

แผนการขับเคลื่อนและ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 

 

1.33 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

ระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม สราง

ไทย สรางชาติ 

 

กลุมเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- ดําเนินการทบทวนผลการ

ดําเนินงานตัวชี้วัดรอบ 5 เดือน

แรก รายการท่ี 1-4 ไดแก 

รายการขอมูลท่ีนํามาใช 

มาตรการและประเด็นความรูท่ี

ใหแกผูรับบริการ จัดทํา

แผนการขับเคลื่อนและ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 
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หมายเหตุ : Link URL คํารับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2565  

https://planning.anamai.moph.go.th/th/planning-pa65 
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แผนการขับเคล่ือนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนหลัง) 

กองแผนงาน กรมอนามัย 

******************************* 

ท่ี ตัวช้ีวัด/กิจกรรม/ข้ันตอน 
เปาหมาย

(จํานวน) 
หนวยนับ 

วันท่ีเริ่ม

กิจกรรม 
วันท่ีส้ินสุด มาตรการ 

ประเด็นความรูท่ีให

ผูรับบริการ 

หมายเหตุ 

1 ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน และแผนBCP 

1 ประชุมกองแผนงานทุกเดือน เพ่ือ

สื่อสารทิศทางและถายทอดนโยบาย/

ทิศทางองคกรสูการปฏิบัติ พรอมท้ัง

แลกเปลีย่น เรียนรูในการสรางนวัตกรรม

และกํากับติดตามการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการกองแผนงาน 

5 ครั้ง 1 มี.ค.65 10 ส.ค.65 การชี้แจง/สื่อสาร

กระบวนงาน/ข้ันตอนการ

ดําเนินงานการควบคุมภายใน 

(Advocate : ชี้นํา สื่อสาร) 

- หลักเกณฑ

กระทรวงการคลัง วาดวย

มาตรฐานและหลักเกณฑ

ปฏิบัติการควบคุมภายใน

สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 

2561 

 

2 การจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายในกอง

แผนงานการจัดประชุมคณะกรรมการ

ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

กองแผนงาน 

3 ครั้ง 1 มี.ค.65 10 ส.ค.65 การชี้แจง/สื่อสาร

กระบวนงาน/ข้ันตอนการ

ดําเนินงานการควบคุมภายใน 

(Advocate : ชี้นํา สื่อสาร) 

หลักเกณฑกระทรวงการคลัง 

วาดวยมาตรฐานและ

หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุม

ภายในสําหรับหนวยงานของ

รัฐ พ.ศ. 2561 

 

3 รายงานการประเมินผลการควบคุม

ภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 6 เดือน 

1 ครั้ง 1 เม.ย.65 15 พ.ค.65 การชี้แจง/สื่อสาร

กระบวนงาน/ข้ันตอนการ

ดําเนินงานการควบคุมภายใน 

(Advocate : ชี้นํา สื่อสาร) 

หลักเกณฑกระทรวงการคลัง 

วาดวยมาตรฐานและ

หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุม

ภายในสําหรับหนวยงานของ

รัฐ พ.ศ. 2561 
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ท่ี ตัวช้ีวัด/กิจกรรม/ข้ันตอน 
เปาหมาย

(จํานวน) 
หนวยนับ 

วันท่ีเริ่ม

กิจกรรม 
วันท่ีส้ินสุด มาตรการ 

ประเด็นความรูท่ีให

ผูรับบริการ 

หมายเหตุ 

4 การจัดทําบทวิเคราะหฯ (เพ่ิมเติม) /

กําหนดมาตรการและประเด็นความรู/

จัดทําแผนขับเคลื่อนฯ 

1 ครั้ง 1 มี.ค.65 10 เม.ย.65 สรางการมีสวนรวมในการ

ดําเนินงานโดยคณะ

กรรมการฯ (Partner : สราง

พันธมิตรทุกภาคสวน)  

หลักเกณฑกระทรวงการคลัง 

วาดวยมาตรฐานและ

หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุม

ภายในสําหรับหนวยงานของ

รัฐ พ.ศ. 2561 

 

5 รายงานผลการดําเนินงานตามแผน

ขับเคลื่อนฯ 

5 ครั้ง 1 มี.ค.65 10 ส.ค.65 การชี้แจง/สื่อสาร

กระบวนงาน/ข้ันตอนการ

ดําเนินงานการควบคุมภายใน 

(Advocate : ชี้นํา สื่อสาร) 

หลักเกณฑกระทรวงการคลัง 

วาดวยมาตรฐานและ

หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุม

ภายในสําหรับหนวยงานของ

รัฐ พ.ศ. 2561 

 

6 การทดสอบแผนดําเนินธุรกิจอยาง

ตอเนื่องของกองแผนงาน 

1 ครั้ง 1 มิ.ย.65 30 มิ.ย.65 สรางการมีสวนรวมในการ

ดําเนินงานโดยคณะ

กรรมการฯ (Partner : สราง

พันธมิตรทุกภาคสวน)  

แผนดําเนินธุรกิจอยาง

ตอเนื่องสําหรับการบริหาร

ความพรอมตอสภาวะวิกฤต 

(Business Continuity Plan 

: BCP) กองแผนงาน 

 

7 การรายงานผลผูตรวจสอบภายในประจํา

หนวยงาน ไตรมาสท่ี 2 , 3 ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

2 ครั้ง 1 ม.ค. 65 15 ก.ค.65 การชี้แจง/สื่อสาร

กระบวนงาน/ข้ันตอนการ

ดําเนินงานการควบคุมภายใน 

(Advocate : ชี้นํา สื่อสาร) 

หลักเกณฑกระทรวงการคลัง 

วาดวยมาตรฐานและ

หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุม

ภายในสําหรับหนวยงานของ

รัฐ พ.ศ. 2561 
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ท่ี ตัวช้ีวัด/กิจกรรม/ข้ันตอน 
เปาหมาย

(จํานวน) 
หนวยนับ 

วันท่ีเริ่ม

กิจกรรม 
วันท่ีส้ินสุด มาตรการ 

ประเด็นความรูท่ีให

ผูรับบริการ 

หมายเหตุ 

2 ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

1 ประชุมคณะทํางานพัฒนาสถานท่ีทํางาน

นาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และ

เสริมสรางคุณภาพชีวิต (รอบ 5 เดือน

หลัง) 

2 ครั้ง 1 มี.ค. 65 31 ก.ค.65 Partnership (มาตรการ

สงเสริมการมีสวนรวมในการ

ดําเนินงาน) 

- แนวทางการดําเนินงาน

กิจกรรม 5 ส  

- แนวทางการดําเนินงาน

พัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู 

นาทํางาน มีชีวิตชีวา และ

เสริมสรางคุณภาพชีวิต กอง

แผนงาน 

 

2 แผนขับเคลื่อนสถานท่ีทํางานนาอยู นา

ทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสราง

คุณภาพชีวิต รอบ 5 เดือนหลัง 

1 แผน 1 มี.ค. 65 30 เม.ย.65 Partnership (มาตรการ

สงเสริมการมีสวนรวมในการ

ดําเนินงาน) 

- แนวทางการดําเนินงาน

กิจกรรม 5 ส  

- แนวทางการดําเนินงาน

พัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู 

นาทํางาน มีชีวิตชีวา และ

เสริมสรางคุณภาพชีวิต กอง

แผนงาน 

 

3 ติดตามประเมินผลแผนขับเคลื่อน

สถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางานฯ  

4 ครั้ง 1 มี.ค. 65 31 ก.ค.65 Regulation (มาตรการ

กํากับ ติดตามการขับเคลื่อน

การดําเนินงาน) 

- ขอมูลความรูสุขภาพใน

ประเด็นตางๆ อาทิ การตรวจ

สุขภาพประจําป การวัดและ

ประเมินคา BMI ประเมิน

ภาวะโภชนาการ (วัดรอบ

 



- ๒๖ - 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด/กิจกรรม/ข้ันตอน 
เปาหมาย

(จํานวน) 
หนวยนับ 

วันท่ีเริ่ม

กิจกรรม 
วันท่ีส้ินสุด มาตรการ 

ประเด็นความรูท่ีให

ผูรับบริการ 

หมายเหตุ 

เอว) และทดสอบสมรรถภาพ

ทางกาย 

4 แนวทางการสงเสริมสุขภาพกองแผนงาน 

รอบ 5 เดือนหลัง 

1 ครั้ง 1 มี.ค. 65 31 ก.ค.65 Partnership (มาตรการ

สงเสริมการมีสวนรวมในการ

ดําเนินงาน) 

- แนวทางการดําเนินงาน

กิจกรรม 5 ส  

- แนวทางการดําเนินงาน

พัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู 

นาทํางาน มีชีวิตชีวา และ

เสริมสรางคุณภาพชีวิต กอง

แผนงาน 

 

5 กิจกรรม 5 ส. "สรางท่ีทํางานนาอยู นา

ทํางาน"  

1 ครั้ง 1 มี.ค. 65 31 ก.ค.65 Advocate (มาตรการ

สื่อสาร และประชาสัมพันธ) 

- ขอมูลความรูการเสริมสราง

ความรูการดูแลสุขภาพชอง

ปาก 

- ขอมูลความรูการเสริมสราง

ความรูหญิงวัยเจริญพันธุ 

 

6 กิจกรรม Big Cleaning Day  1 ครั้ง 1 มี.ค. 65 31 ก.ค.65 Advocate (มาตรการ

สื่อสาร และประชาสัมพันธ) 

- ขอมูลความรูการเสริมสราง

ความรูการดูแลสุขภาพชอง

ปาก 

- ขอมูลความรูการเสริมสราง

ความรูหญิงวัยเจริญพันธุ 

 



- ๒๗ - 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด/กิจกรรม/ข้ันตอน 
เปาหมาย

(จํานวน) 
หนวยนับ 

วันท่ีเริ่ม

กิจกรรม 
วันท่ีส้ินสุด มาตรการ 

ประเด็นความรูท่ีให

ผูรับบริการ 

หมายเหตุ 

7 การตรวจสุขภาพประจําป 1 ครั้ง 1 มี.ค. 65 31 ก.ค.65 Regulation (มาตรการ

กํากับ ติดตามการขับเคลื่อน

การดําเนินงาน) 

- ขอมูลความรูสุขภาพใน

ประเด็นตางๆ อาทิ การตรวจ

สุขภาพประจําป การวัดและ

ประเมินคา BMI ประเมิน

ภาวะโภชนาการ (วัดรอบ

เอว) และทดสอบสมรรถภาพ

ทางกาย 

 

8 ประเมินคา BMI และประเมินภาวะ

โภชนาการ (วัดรอบเอว) 

1 ครั้ง 1 มี.ค. 65 31 ก.ค.65 Regulation (มาตรการ

กํากับ ติดตามการขับเคลื่อน

การดําเนินงาน) 

- ขอมูลความรูสุขภาพใน

ประเด็นตางๆ อาทิ การตรวจ

สุขภาพประจําป การวัดและ

ประเมินคา BMI ประเมิน

ภาวะโภชนาการ (วัดรอบ

เอว) และทดสอบสมรรถภาพ

ทางกาย 

 

9 กิจกรรมเสริมสรางความรูการดูแล

สุขภาพชองปาก 

1 ครั้ง 1 มี.ค. 65 31 ก.ค.65 Build Capacity (มาตรการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร) 

- กิจกรรมเสริมสรางความรู

การดูแลสุขภาพชองปาก 

- กิจกรรมเสริมสรางความรู

หญิงวัยเจริญพันธุ 

 

10 กิจกรรมเสริมสรางความรูหญิงวัยเจริญ

พันธุ 

1 ครั้ง 1 มี.ค. 65 31 ก.ค.65 Build Capacity (มาตรการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร) 

- กิจกรรมเสริมสรางความรู

การดูแลสุขภาพชองปาก 

 



- ๒๘ - 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด/กิจกรรม/ข้ันตอน 
เปาหมาย

(จํานวน) 
หนวยนับ 

วันท่ีเริ่ม

กิจกรรม 
วันท่ีส้ินสุด มาตรการ 

ประเด็นความรูท่ีให

ผูรับบริการ 

หมายเหตุ 

- กิจกรรมเสริมสรางความรู

หญิงวัยเจริญพันธุ 

11 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย

บุคลากรกองแผนงาน 

1 ครั้ง 1 มี.ค. 65 31 ก.ค.65 Investment (มาตรการ

สนับสนุนการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงาน) 

- ขอมูลผลการสํารวจความ

ตองการความรูดานการ

สงเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดลอมของบุคลากรกอง

แผนงาน 

 

12 เสริมสรางขวัญกําลังใจบุคลากรใน

หนวยงาน 

1 ครั้ง 1 มี.ค. 65 31 ก.ค.65 Partnership (มาตรการ

สงเสริมการมีสวนรวมในการ

ดําเนินงาน) 

- แนวทางการดําเนินงาน

กิจกรรม 5 ส  

- แนวทางการดําเนินงาน

พัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู  

นาทํางาน มีชีวิตชีวา และ

เสริมสรางคุณภาพชีวิต  

กองแผนงาน 

 

3 ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 

1 วิเคราะหสถานการณของการเบิกจาย

งบประมาณ 3 ปยอนหลัง และ รอบ 5 

เดือนแรก (ปงบประมาณ 2562, 2563, 

2564, 2565 รอบ 5 เดือนแรก) และ

1 เรื่อง 10 มี.ค. 65 10 พ.ค.65 1. มาตรการสรางพันธมิตร

ทุกภาคสวน (Partnership) 

แนวทางการพัฒนา 

1. พรบ.วิธีการงบประมาณ 

พ.ศ.2561 

2. คูมือตรวจสอบใบสําคัญ

การเบิกจาย 

 



- ๒๙ - 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด/กิจกรรม/ข้ันตอน 
เปาหมาย

(จํานวน) 
หนวยนับ 

วันท่ีเริ่ม

กิจกรรม 
วันท่ีส้ินสุด มาตรการ 

ประเด็นความรูท่ีให

ผูรับบริการ 

หมายเหตุ 

มาตราการขับเคลื่อนการดําเนินงาน

เบิกจายงบประมาณ 

1. สื่อสาร และประสานงาน

กับหนวยงานของกรมอนามัย

ท้ังสวนกลางและ สวนภูมิภาค

ใหสงเอกสารในการตรวจรับ

ตามระยะเวลาท่ีกําหนดเพ่ือ

ไมใหการเบิกจายเกิดความ

ลาชา 

2. ขอคําปรึกษา ขอเสนอแนะ 

และขอแนะนํากับกองคลัง

และกลุมตรวจสอบภายใน 

เรื่องการเบิกจายงบประมาณ 

3.  ให คําแนะนํา เรื่ อ งการ

เ บิ ก จ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ก

บุคลากรกองแผนงาน 

2. มาตรการเสริมสราง

ความรูความสามารถดาน

การเบิกจายงบประมาณ

(Investment) 

แนวทางการพัฒนา 

3. หลักเกณฑ และอัตรา

คาใชจายประกอบกา

พิจารณางบประมาณรายจาย

ประจําปท่ีเบิกจายในลักษณะ

คาตอบแทน ใชสอย วัสดุและ

คาสาธารณูปโภค 

4. หลักเกณฑ อัตราคาใชจาย 

และแนวทางการพิจารณา

งบประมาณรายจายประจําป 

5. ระเบียบกระทรวงการคลัง

วาดวยการเบิกเงินจากคลัง 

การรับเงิน การจายเงิน การ

เก็บรักษาเงิน และการนําเงิน

สงคลัง พ.ศ. 2562 

6. ระเบียบกระทรวงการคลัง 

วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 

2 จัดทํารายงานผลติดตามเรงรัดการ

เบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) (มี.ค.64 - 

ก.ค.65) โดยใชขอมูลจากระบบ GFMIS 

กองคลัง 

5 ครั้ง 15 มี.ค. 65 20 ก.ค.65 

3 ประชุมกองแผนงานและรายงานผลการ

ติดตามการเบิกจายงบประมาณประจําป

งบประมาณตามตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอบ 5 

เดือนหลัง (มี.ค.64 - ก.ค.65) 

5 ครั้ง 10 เม.ย. 65 10 ส.ค.65  

4 จัดทํารายงานสรุปผลการเบิกจาย

งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค.64 - ก.ค.

65) 

1 เรื่อง 20 ก.ค. 65 10 ส.ค.65 



- ๓๐ - 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด/กิจกรรม/ข้ันตอน 
เปาหมาย

(จํานวน) 
หนวยนับ 

วันท่ีเริ่ม

กิจกรรม 
วันท่ีส้ินสุด มาตรการ 

ประเด็นความรูท่ีให

ผูรับบริการ 

หมายเหตุ 

สงบุคลากรเขารับการ

ฝกอบรม เพ่ือสรางเสริม

ความรูความสามารถดานการ

เบิกจายเงินงบประมาณ 

3. ควบคุมกํากับการเบิกจาย

งบประมาณ (Regulation) 

แนวทางการพัฒนา 

เผยแพรกฎ ระเบียบท่ี

เก่ียวของในการเบิกจาย

งบประมาณบนหนาเว็บไซต

กองแผนงาน 

4 ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 

1 ทบทวนและวิเคราะหผลการขับเคลื่อน

การดําเนินงานวิชาการของหนวยงานให

เปนองคกรแหงการเรียนรู และผลการ

ดําเนินงานสรางหรือพัฒนาผลงาน

นวัตกรรมของหนวยงานในรอบ 5 เดือน

แรก เพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินงาน 

1 ครั้ง 1 มี.ค. 65 31 ก.ค.65 1. สรางการมีสวนรวมและ

มิตรภาพการดําเนินงาน  

2. สนับสนุนการขับเคลื่อน

การดําเนินงานสูประชาชน 

- การใชงานระบบ Thai 

Stop Covid Plus  

- ขอเสนอการยกระดับ

มาตรการกรณีเปดสถาน

ประกอบการในพ้ืนท่ีควบคุม

สูงสุดและเขมงวด มาตรการ

 



- ๓๑ - 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด/กิจกรรม/ข้ันตอน 
เปาหมาย

(จํานวน) 
หนวยนับ 

วันท่ีเริ่ม

กิจกรรม 
วันท่ีส้ินสุด มาตรการ 

ประเด็นความรูท่ีให

ผูรับบริการ 

หมายเหตุ 

2 ทบทวนมาตรการและประเด็นความรูท่ี

จะใชในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน

วิชาการของหนวยงานใหเปนองคกรแหง

การเรียนรู 

1 ครั้ง 1 มี.ค. 65 31 ก.ค.65  ปลอดภัยสําหรับองคกร 

(Covid Free Setting) 

3 ทบทวนแผนการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานวิชาการและการสรางหรือ

พัฒนาผลงานนวัตกรรมของหนวยงาน 

1 ครั้ง 1 มี.ค. 65 31 ก.ค.65  

4 สงผลงานนวัตกรรม เขารวมกิจกรรม 

LIKE Talk Award 

1 เรื่อง 1 มี.ค. 65 31 ก.ค.65 

5 สรุปผลการดําเนินงาน และการประเมิน

การดําเนินงานพรอมสรุปบทเรียนการ

เปนองคกรแหงการเรียนรู 

1 ครั้ง 1 มี.ค. 65 31 ก.ค.65 

5 ตัวช้ีวัดท่ี 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. จัดทําขอมูลผลการดําเนินงาน ตาม

แผนปฏิบัติการของหนวยงานรอบ 6 

เดือนแรก ในปงบประมาณ พ.ศ.2565   

1 เรื่อง มี.ค.65 มี.ค.65 P (Partner)/  

R (Regulate): สรางความ

รวมมือในการกํากับติดตาม

ผลการติดตามผลการใชจาย

งบประมาณเปนประจําทุก

  

2 วิเคราะหชองวาง (GAP) ท่ีอาจทําใหการ

ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการไมบรรลุ

เปาหมาย 

1 เรื่อง มี.ค.65 มี.ค.65   



- ๓๒ - 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด/กิจกรรม/ข้ันตอน 
เปาหมาย

(จํานวน) 
หนวยนับ 

วันท่ีเริ่ม

กิจกรรม 
วันท่ีส้ินสุด มาตรการ 

ประเด็นความรูท่ีให

ผูรับบริการ 

หมายเหตุ 

3 จัดทําแผนการติดตามผลการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC 4.0 

1 เรื่อง มี.ค.65 มี.ค.65 เดือนในการประชุมกอง

แผนงาน 

I (Invest): กําหนดรอบของ

การรายงานผลและสื่อสาร 

แจงเตือนการรายงานผลตาม

รอบของการรายงาน 

A (Advocate): การสื่อสาร

แผนปฏิบัติการดําเนินงาน

ตามกิจกรรม และแผนการ

กํากับติดตามการดําเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 กอง

แผนงาน  

B (Build Capacity): สราง

ความเขาใจใหเจาหนาท่ีใน

การรายงานผลการ

ดําเนินงาน และเห็น

ความสําคัญในการเขาไป

รายงานผลใหครบถวน 

 

  

4 กําหนดมาตรการ เพ่ือการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ

หนวยงาน โดยใชกลยุทธ PIRAB 

1 เรื่อง มี.ค.65 มี.ค.65   

5 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของ

โครงการท่ีมีวงเงินงบประมาณ 500,000 

บาท ข้ันไป 

1 เรื่อง มี.ค.65 มี.ค.65   

6 กํากับติดตามผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการของหนวยงาน และปรับ

แผนปฏิบัติการในระบบ DOC 4.0 

5 ครั้ง มี.ค.65 ก.ค.65   

7 จัดทําขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนฯ 

เพ่ือนําเสนอในท่ีประชุมกองแผนงาน 

5 ครั้ง มี.ค.65 ก.ค.65   



- ๓๓ - 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด/กิจกรรม/ข้ันตอน 
เปาหมาย

(จํานวน) 
หนวยนับ 

วันท่ีเริ่ม

กิจกรรม 
วันท่ีส้ินสุด มาตรการ 

ประเด็นความรูท่ีให

ผูรับบริการ 

หมายเหตุ 

6 ตัวช้ีวัดท่ี 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) 

1 จัดประชุมคณะทํางานเพ่ือวิเคราะห

ทบทวนสถานการณปญหาการ

ดําเนินงานคุณธรรมความโปรงใส 

ของหนวยงานจาก Gap ประเด็นจาก

คะแนนผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

1 ครั้ง มี.ค.65 ก.ค.65 การส่ือสารความรูดาน

คุณธรรมความโปรงใส 

1.ดําเนินกิจกรรมตาม

แผนปฏิบัติการกองแผนงาน

กรมอนามัย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

เพ่ือใหการเบิกจาย

งบประมาณเปนไปตามแผน

ท่ีตั้งไวและบรรลุเปาหมาย 

2.ดําเนินการตามเปาหมาย

และแนวทางในกาดําเนินการ

เบิกจายเงินงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ท่ีกรมอนามัยกําหนด 

3.เสริมสรางการมีสวนรวมผูมี

สวนไดสวนเสียภายใน โดย

การเปดโอกาสใหสอบถาม 

4.สงเสริมใหความรูเก่ียวกับ

แผนการจัดซ้ือจัดจางจัดหา

พัสดุภาครัฐ 

1.แผนปฏิบัติการกอง

แผนงานกรมอนามัย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 

2. การทบทวนแนวทาง

ปฏิบัติในการยืมเงินราชการ

และเบิกจายเงินงบประมาณ

ของหนวยงาน 

3. แนวทางในการดําเนินการ

เบิกจายเงินงบประมาณ พ.ศ. 

2565 

4. แนวทางการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลตาม

พระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. 

2540 

5. พระราชบัญญัติความรับ

ผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 

พ.ศ.2539 

 

2 จัดทํารายงานวิเคราะห Gap  

ปญหาการดําเนินงานคุณธรรมความ

โปรงใสของหนวยงาน 

1 ฉบับ มี.ค.65 ก.ค.65 

3 กําหนดมาตรการ กลไก และประเด็น

ความรู เพ่ือขับเคลื่อนดําเนินงาน

คุณธรรมและความโปรงใสของ

หนวยงาน รอบ 5 เดือนแรก 

1 ฉบับ มี.ค.65 ก.ค.65 

4 จัดทําแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ดานคุณธรรมความโปรงใสของ

หนวยงาน 

 

1 ครั้ง มี.ค.65 ก.ค.65 

5 ประชุมคณะทํางานและติดตามผลการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานทุกเดือน 

 

5 ครั้ง มี.ค.65 ก.ค.65 



- ๓๔ - 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด/กิจกรรม/ข้ันตอน 
เปาหมาย

(จํานวน) 
หนวยนับ 

วันท่ีเริ่ม

กิจกรรม 
วันท่ีส้ินสุด มาตรการ 

ประเด็นความรูท่ีให

ผูรับบริการ 

หมายเหตุ 

6 สื่อสารประชาสัมพันธรายงานผลการใช

จายงบประมาณ (รบจ.) ภายในวันท่ี 20 

ของทุกเดือน 

5 ครั้ง มี.ค.65 ก.ค.65 การยกระดับการพัฒนา

ประสิทธิภาพการส่ือสาร 

คําอธิบาย เพ่ือเปนการสราง

ความรูความเขาใจใหกับผูมี

สวนไดสวนเสียภายใน ได

ทราบถึงกระบวนการจัดการ            

ขอรองเรียนเก่ียวกับการ

ทุจริต ชองทางในการแสดง

ความคิดเห็น พรอมท้ังรับรูถึง

ความปลอดภัยในการจัดการ

ขอรองเรียนผานทางชอง

ทางการสื่อสารและมีรูปแบบ

ท่ีหลากหลาย 

การเสริมสรางการมีสวนรวม

ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

คําอธิบาย การเปดโอกาสให

บุคลากรเกิดการมีสวนรวมใน

การดําเนินการหรือกิจกรรม

การรับรูดานการขับเคลื่อน

การดําเนินงานและคุณธรรม

6.พระราชบัญญัติการจัดซ้ือ

จัดจางและจัดหาการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

7.ระเบียบกระทรวงการคลัง

วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 

8. พระราชบัญญัติการ

เปดเผยขอมูลขาวสาร       

พ.ศ. 2540 

9. พระราชบัญญัติ

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 

10. คูมือแนวทางการ

ดําเนินการตอเรื่องรองเรียน   

ท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี

ของหนวยงาน 

 

7 สื่อสารประชาสัมพันธใหความรู      

ความเขาใจดานการใชงบประมาณ เพ่ือ

เพ่ิมชองทางการรับฟงความคิดเห็นและ

การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายในประจําหนวยงานทุกเดือน 

 

5 ครั้ง มี.ค.65 ก.ค.65 

8 กิจกรรมสงเสริมดานการตอตาน 

การทุจริตและคุณธรรมความโปรงใส 

- สื่อสาร/แจงเวียนแผนการใชจาย     

งบประมาณและผลการใชจาย

งบประมาณ กองแผนงาน  

  จํานวน 2 ครั้ง 

- สื่อสารขอมูลดานความโปรงใส 

  การดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง  

  (รายเดือน) 

- สื่อสารชองทางการรองเรียน       

(ปรับบริบทตามสถานการณโควิด- 19 ) 

4 ครั้ง เม.ย.65 ก.ค.65 



- ๓๕ - 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด/กิจกรรม/ข้ันตอน 
เปาหมาย

(จํานวน) 
หนวยนับ 

วันท่ีเริ่ม

กิจกรรม 
วันท่ีส้ินสุด มาตรการ 

ประเด็นความรูท่ีให

ผูรับบริการ 

หมายเหตุ 

 และความโปรงใสอยาง

สมํ่าเสมอ สามารถสอบถาม

ทักทวงหรือรองเรียนผานลอง

ทางของหนวยงาน 

9 สื่อสารขอมูลดานการรับรูดานคุณธรรม

ความโปรงใสของผูมีสวนไดสวนเสีย (IIT) 

(ปรับบริบทตามสถานการณโควิด- 19 ) 

1 ครั้ง มี.ค.65 ก.ค.65 

10 รวบรวมเอกสาร ขอมูล และดําเนินการ

เปดเผยขอมูลบนเว็บไซตของหนวยงาน

ตามหลักเกณฑ OIT ท่ีกําหนด  

1 ครั้ง มี.ค.65 ส.ค.65  

11 สรุปผลการดําเนินงานและรายงานให

ผูอํานวยการกองแผนงานรับทราบ 

1 ครั้ง ก.ค.65 ก.ค.65 

7 ตัวช้ีวัดท่ี 1.29 รอยละของความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center) 

1 ทบทวนการวิเคราะหสถานการณขอมูล

พ้ืนฐานของคลัสเตอรกลุมวัยและอนามัย

สิ่งแวดลอม สําหรับจัดเก็บเขาระบบ

ฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center) 

5 คลัสเตอร 1 เม.ย.65 4 เม.ย.65 (I) สนับสนุนงบประมาณใน

การพัฒนาแพลทฟอรมระบบ

ฐานขอมูลกลางกรมอนามัย 

  

2 ทบทวนการวิเคราะหผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสีย ของระบบฐานขอมูล

กลาง (DOH Data Center) 

2 กลุม 5 เม.ย.65 6 เม.ย.65 (B) พัฒนาศักยภาพหนวยงาน

วิชาการใหมีความรู ความ

เขาใจมาตรฐานการจัดทําชุด

ขอมูล 

  



- ๓๖ - 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด/กิจกรรม/ข้ันตอน 
เปาหมาย

(จํานวน) 
หนวยนับ 

วันท่ีเริ่ม

กิจกรรม 
วันท่ีส้ินสุด มาตรการ 

ประเด็นความรูท่ีให

ผูรับบริการ 

หมายเหตุ 

3 ทบทวนทําเนียบผูรับบริการและผูมีสวน

ไดสวนเสีย ของระบบฐานขอมูลกลาง 

(DOH Data Center) 

1 ทําเนียบ 5 เม.ย.65 6 เม.ย.65 (B) พัฒนาศักยภาพหนวยงาน

วิชาการใหมีความรู ความ

เขาใจมาตรฐานการจัดทําชุด

ขอมูล 

  

4 ทบทวนมาตรการเพ่ือการขับเคลื่อนการ

พัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH 

Data Center) 

1 มาตรการ 7 เม.ย.65 8 เม.ย.65 (R) กํากับ ติดตาม ใหชุด

ขอมูลพ้ืนฐานเปนไปตาม

มาตรฐานเดียวกัน 

  

5 ทบทวนประเด็นความรูท่ีใหแก

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

1 เรื่อง 7 เม.ย.65 8 เม.ย.65 (A) พัฒนากลไกการสื่อสารให

เกิดความเขาใจและใชงาน

ระบบฐานขอมูลกลาง 

เพ่ิมมากข้ึน 

การใชงานระบบฐานขอมูล

กลางกรมอนามัย 

 

 

6 ทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 

ของการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง 

(DOH Data Center) 

1 เรื่อง 1 พ.ค.65 15 พ.ค.65 (R) กํากับ ติดตาม ใหชุด

ขอมูลพ้ืนฐานเปนไปตาม

มาตรฐานเดียวกัน 

  

7 ประชุมจัดทําขอมูลพ้ืนฐานของ 

คลัสเตอรกลุมวัยและอนามัยสิ่งแวดลอม 

1 ครั้ง 1 มิ.ย.65 15 มิ.ย.65 (P) ประสานความรวมมือ

หนวยงานวิชาการ

ผูรับผิดชอบดานเนื้อหาระบบ

ขอมูล 

  



- ๓๗ - 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด/กิจกรรม/ข้ันตอน 
เปาหมาย

(จํานวน) 
หนวยนับ 

วันท่ีเริ่ม

กิจกรรม 
วันท่ีส้ินสุด มาตรการ 

ประเด็นความรูท่ีให

ผูรับบริการ 

หมายเหตุ 

8 นําขอมูลพ้ืนฐานของคลัสเตอรเขาสู

ระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data 

Center) 

1 ครั้ง 1 ก.ค.65 15 ก.ค.65 (I) สนับสนุนงบประมาณใน

การพัฒนาแพลทฟอรมระบบ

ฐานขอมูลกลางกรมอนามัย 

  

8 ตัวช้ีวัด 1.30 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายท่ีเขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการขอมูล (Data Scientist)  

1 จัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“การวิเคราะหขอมูลเชิงลึกดวย Data 

Studio และการเชื่อมโยงขอมูลดวย 

RESTful API บนฐานขอมูลสงเสริม

สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของ 

กรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565” 

1 โครงการ พ.ค.65 พ.ค.65 พัฒนาทักษะดานดิจิทัลแก

บุคลากรกรมอนามัยใหมี

สมรรถนะสูง 

1. ผูเขารับการอบรมมีความรู

และทักษะการวิเคราะห

ขอมูลเชิงลึกดวย Data 

Studio และการเชื่อมโยง

ขอมูลดวย RESTful API บน

ฐานขอมูลสงเสริมสุขภาพ

และอนามัยสิ่งแวดลอมของ 

กรมอนามัย 

2. กรมอนามัยมีขอมูลมาใช

ประโยชน โดยครอบคลุม

ตั้งแตข้ันตอนการเก็บขอมูล 

(Collect), การจัดการขอมูล 

(Manage), การวิเคราะห

ขอมูล (Analyze) ไปจนถึง

ข้ันตอนการนําขอมูลมาชวย

ตัดสินใจ (Decision) 

 

2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ

วิเคราะหขอมูลเชิงลึกดวย Data Studio 

และการเชื่อมโยงขอมูลดวย RESTful 

API บนฐานขอมูลสงเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดลอมของกรมอนามัย 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565” 

1 ครั้ง พ.ค.65 พ.ค.65 

3 สรุปรายชื่อผูผานการอบรมการวิเคราะห

ขอมูลเชิงลึกดวย Data Studio และการ

เชื่อมโยงขอมูลดวย RESTful API บน

1 เรื่อง มิ.ย.65 มิ.ย.65 



- ๓๘ - 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด/กิจกรรม/ข้ันตอน 
เปาหมาย

(จํานวน) 
หนวยนับ 

วันท่ีเริ่ม

กิจกรรม 
วันท่ีส้ินสุด มาตรการ 

ประเด็นความรูท่ีให

ผูรับบริการ 

หมายเหตุ 

ฐานขอมูลสงเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดลอมของกรมอนามัย 

4 ติดตาม และประเมินผล ผูเขารับการ

อบรมการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกดวย 

Data Studio และการเชื่อมโยงขอมูล

ดวย RESTful API บนฐานขอมูลสงเสริม

สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของ 

กรมอนามัย 

1 เรื่อง ก.ค.65 ก.ค.65  

5 สรุปขอมูลหนวยงานนําผลการพัฒนา

ศักยภาพจากโปรแกรมวิเคราะหขอมูล

เชิงลึกไปประยุกตใชในหนวยงาน 

1 เรื่อง ส.ค.65 ส.ค.65 

9 ตัวช้ีวัดท่ี 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพ่ือนําไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 

1 ทบทวนมาตรการ/ประเด็นความรู/และ

แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) 

1 กระบวนงาน มี.ค.65 มี.ค.65 1) สงเสริมใหทุกหนวยงาน

ของกรมอนามัย มีการพัฒนา

จัดทําระบบบัญชีขอมูล 

(Data Catalog)  

2) พัฒนาทักษะใหหนวยงาน

ในการจัดทําชุดขอมูล (Data 

set) เพ่ือนําไปสูการจัดทํา

1) สรางความรูและความ

เขาใจในการพัฒนาระบบ

บัญชีขอมูลของหนวยงาน 

2) หลักเกณฑการคัดเลือกชุด

ขอมูลและแนวทางการจัดทํา

ชุดขอมูล (Data set)  

3) แนวทางการจัดทํา

คําอธิบายชุดขอมูล 

 

2 จัดทํารายชื่อชุดขอมูล (Data set) และ

คําอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ท่ีถูก

จัดอยูในหมวดหมูสาธารณะ (Open 

Data) นําขอมูลเขาระบบบัญชีขอมูลท่ี

1 รายการ

ขอมูล 

เม.ย.65 ก.ค.65 



- ๓๙ - 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด/กิจกรรม/ข้ันตอน 
เปาหมาย

(จํานวน) 
หนวยนับ 

วันท่ีเริ่ม

กิจกรรม 
วันท่ีส้ินสุด มาตรการ 

ประเด็นความรูท่ีให

ผูรับบริการ 

หมายเหตุ 

ครบถวน เพ่ือเปดไปใชประโยชนในการ

ดําเนินงานของหนวยงาน 

ระบบบัญชีขอมูล (Data 

Catalog) 

3) พัฒนาทักษะใหหนวยงาน

ในการจัดทําคําอธิบายชุด

ขอมูล (Metadata) ตาม

มาตรฐานของ สพร. กําหนด 

(14 รายการ) 

4) สงเสริมและสนับสนุนให

หนวยงานพัฒนาทักษะดาน

การเขียน API เพ่ือนําไปสูการ

เปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open 

Data) 

(Metadata) ตามมาตรฐาน

ของ สพร. กําหนด (14 

รายการ) 

4) การเชื่อมโยงขอมูลและ

การเปดเผยขอมูลสาธารณะ 

(Open Data) 

10 ตัวช้ีวัดท่ี 1.32 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสรางความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศกรมอนามัย 

1 การประชุมสงเสริม และสนับสนุนทักษะ

ความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัลของ 

กรมอนามัย (Digital Literacy) 

1 ครั้ง 1 มี.ค. 65 31 ก.ค. 65 1. สรางการมีสวนรวมและ

มิตรภาพการดําเนินงาน  

2. สนับสนุนการพัฒนา

กําลังคนใหพรอมเขาสูยุค

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล   

- การควบคุมใชงานระบบ

ประชุมทางไกล   (Video 

Conference) 

- ควบคุมการใชงานศูนย

ปฏิบัติการตอบโต

สถานการณฉุกเฉินท่ีมี

 

2 การประชุมคณะกรรมการบริหารและ

จัดหาระบบคอมพิวเตอร ประจํา 

กรมอนามัย 

1 ครั้ง 1 มี.ค. 65 31 ก.ค. 65 



- ๔๐ - 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด/กิจกรรม/ข้ันตอน 
เปาหมาย

(จํานวน) 
หนวยนับ 

วันท่ีเริ่ม

กิจกรรม 
วันท่ีส้ินสุด มาตรการ 

ประเด็นความรูท่ีให

ผูรับบริการ 

หมายเหตุ 

3 การประชุมเรียนรูการใชงานระบบ

สารสนเทศ เพ่ือใชในการบริหารขอมูลได

อยางมีประสิทธิภาพ ภายใตสถานการ 

การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 

1 ครั้ง 1 มี.ค. 65 31 ก.ค. 65 3. พัฒนาความรูและทักษะ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสรางความม่ันคง

ปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศ แกบุคลกร   

กรมอนามัย  

 

ผลกระทบทางสุขภาพ (War 

Room) 

- เกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา

อุปกรณและระบบ

คอมพิวเตอร 

- แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ของประเทศ 

นโยบายและแผนระดับชาติ

วาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม 

4 การจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรม

อนามัย พ.ศ. 2566 - 2570 

1 เรื่อง 1 มี.ค. 65 31 ก.ค. 65 

11 ตัวช้ีวัดท่ี 1.33 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม สรางไทย สรางชาต ิ

1 ทบทวนจัดทํารายการขอมูล สารสนเทศ 

และความรูท่ีนํามาใชในการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด 

1 ครั้ง 1 มี.ค. 65 30 เม.ย. 65 1. สรางการมีสวนรวมและ

มิตรภาพการดําเนินงาน  

2. สนับสนุนการการ

ดําเนินงานพัฒนาระบบ

สุขภาพดีวิถีไทยใหม สราง

ไทย สรางชาติ  

 

- การวิเคราะห ออกแบบ 

และพัฒนาระบบแนวทางการ

พัฒนาแพลตฟอรมกลาง 

และบริการดิจิทัลภาครัฐ 

 

2 ทบทวนมาตรการเพ่ือการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานตัวชี้วัด และประเด็นความรูท่ี

ใหแกผูรับบริการ เพ่ือการขับเคลื่อน 

1 ครั้ง 1 มี.ค. 65 30 เม.ย. 65 

3 การพัฒนาระบบ จัดหาอุปกรณ

สนับสนุนการดําเนินงาน และติดตั้ง

1 ระบบ 1 พ.ค. 65 31 ก.ค. 65 



- ๔๑ - 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด/กิจกรรม/ข้ันตอน 
เปาหมาย

(จํานวน) 
หนวยนับ 

วันท่ีเริ่ม

กิจกรรม 
วันท่ีส้ินสุด มาตรการ 

ประเด็นความรูท่ีให

ผูรับบริการ 

หมายเหตุ 

ระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม สรางไทย 

สรางชาติ 

4 การทดสอบระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม 

สรางไทย สรางชาติ 

1 ครั้ง 1 ก.ค. 65 31 ก.ค. 65 

5 การอบรมการใชงานแกบุคลากรและ

ภาคีเครือขาย  

1 ครั้ง 1 ก.ค. 65 31 ก.ค. 65 

 

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

 

 



ตัวชี้วัดที.่.2.1..ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน และแผน BPC

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน เปาหมาย(จํานวน) หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด ผูรับผิดชอบ

1 ประชุมกองแผนงานทุกเดือน เพื่อสื่อสารทิศทางและ

ถายทอดนโยบาย/ทิศทางองคกรสูการปฏิบัติ พรอมทั้ง

แลกเปลี่ยน เรียนรูในการสรางนวัตกรรมและกํากับติดตาม

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองแผนงาน

5 ครั้ง 1 ม.ีค.65 10 ส.ค.65 นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง มั่นคง 

กลุมอํานวยการ

2 การจัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม

ภายในกองแผนงานการจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน

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

นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง มั่นคง 

กลุมอํานวยการ

3 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

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

นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง มั่นคง 

กลุมอํานวยการ

4 การจัดทําบทวิเคราะหฯ (เพิ่มเติม) /กําหนดมาตรการและ

ประเด็นความรู/จัดทําแผนขับเคลื่อนฯ

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

นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง มั่นคง 

กลุมอํานวยการ

5 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ 5 ครั้ง 1 ม.ีค.65 10 ส.ค.65 นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง มั่นคง 

กลุมอํานวยการ

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

- ๔๒ -



ตัวชี้วัดที.่.2.1..ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน และแผน BPC

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน เปาหมาย(จํานวน) หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด ผูรับผิดชอบ

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

6 การทดสอบแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องของกองแผนงาน 1 ครั้ง 1 ม.ิย.65 30 ม.ิย.65 คณะกรรมการฯ

นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง มั่นคง 

กลุมอํานวยการ

7 การรายงานผลผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน ไตร

มาสที่ 2, 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

หนวยงาน กลุมอํานวยการ

- ๔๓ -



ตัวชี้วัดที.่.2.2..ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน เปาหมาย(จํานวน) หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด ผูรับผิดชอบ

1 ประชุมคณะทํางานพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นา

ทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต (รอบ 5 

เดือนหลัง)

2 ครั้ง 1 ม.ีค. 65  31 ก.ค. 65 คณะทํางานพัฒนา

สถานที่ทํางานนาอยูฯ

2 แผนขับเคลื่อนสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน มี

ชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต รอบ 5 เดือนหลัง

1 แผน 1 ม.ีค. 65  30 เม.ย. 65 คณะทํางานพัฒนา

สถานที่ทํางานนาอยูฯ

3 ติดตามประเมินผลแผนขับเคลื่อนสถานที่ทํางานนาอยู 

นาทํางานฯ

4 ครั้ง 1 ม.ีค. 65  31 ก.ค. 65 คณะทํางานพัฒนา

สถานที่ทํางานนาอยูฯ

4 แนวทางการสงเสริมสุขภาพกองแผนงาน รอบ 5 เดือน

หลัง

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

สถานที่ทํางานนาอยูฯ

5 กิจกรรม 5 ส. "สรางที่ทํางานนาอยู นาทํางาน" 1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65  31 ก.ค. 65 คณะทํางานพัฒนา

สถานที่ทํางานนาอยูฯ

6 กิจกรรม Big Cleanning Day 1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65  31 ก.ค. 65 คณะทํางานพัฒนา

สถานที่ทํางานนาอยูฯ

7 การตรวจสุขภาพประจําป 1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65 31 ก.ค. 65 คณะทํางานพัฒนา

สถานที่ทํางานนาอยูฯ

8 ประเมินคา BMI และประเมินภาวะโภชนาการ (วัดรอบ

เอว)

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

สถานที่ทํางานนาอยูฯ

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

- ๔๔ -



ตัวชี้วัดที.่.2.2..ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน เปาหมาย(จํานวน) หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด ผูรับผิดชอบ

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

9 กิจกรรมเสริมสรางความรูการดูแลสุขภาพชองปาก 1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65 31 ก.ค. 65 คณะทํางานพัฒนา

สถานที่ทํางานนาอยูฯ

10 กิจกรรมเสริมสรางความรูหญิงวัยเจริญพันธุ 1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65 31 ก.ค. 65 คณะทํางานพัฒนา

สถานที่ทํางานนาอยูฯ

11 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายบุคลากรกอง

แผนงาน

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

สถานที่ทํางานนาอยูฯ

12 เสริมสรางขวัญกําลังใจบุคลากรในหนวยงาน 1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65 31 ก.ค. 65 คณะทํางานพัฒนา

สถานที่ทํางานนาอยูฯ

- ๔๕ -



ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน เปาหมาย(จํานวน) หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด ผูรับผิดชอบ

1 วิเคราะหสถานการณของการเบิกจายงบประมาณ 3

 ปยอนหลัง และ รอบ 5 เดือนแรก (ปงบประมาณ 

2562, 2563, 2564, 2565 รอบ 5 เดือนแรก) 

และมาตราการขับเคลื่อนการดําเนินงานเบิกจาย

งบประมาณ

1 เรื่อง 10 มี.ค.65 10 พ.ค.65

นางสาวธีราภรณ ศรีนิเวศน

 กลุมอํานวยการ

2 จัดทํารายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจาย

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

ขอมูลจากระบบ GFMIS กองคลัง

5 ครั้ง 15 มี.ค.65 20 ก.ค.65

นางสาวธีราภรณ ศรีนิเวศน

 กลุมอํานวยการ

3 ประชุมกองแผนงานและรายงานผลการติดตามการ

เบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณตาม

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

5 ครั้ง 10 เม.ย.65 10 ส.ค.65

นางสาวธีราภรณ ศรีนิเวศน

 กลุมอํานวยการ

4 จัดทํารายงานสรุปผลการเบิกจายงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนหลัง 

(ม.ีค.64 - ก.ค.65)

1 เรื่อง 20 ก.ค.65 10 ส.ค.65

นางสาวธีราภรณ ศรีนิเวศน

 กลุมอํานวยการ

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

- ๔๖ -



ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน เปาหมาย(จํานวน) หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด ผูรับผิดชอบ

1 ทบทวนและวิเคราะหผลการขับเคลื่อนการดําเนินงานวิชาการ

ของหนวยงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู และผลการ

ดําเนินงานสรางหรือพัฒนาผลงานนวัตกรรมของหนวยงานใน

รอบ 5 เดือนแรก เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน
1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65 31 ก.ค. 65 กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ทบทวนมาตรการและประเด็นความรูที่จะใชในการขับเคลื่อน

การดําเนินงานวิชาการของหนวยงานใหเปนองคกรแหงการ

เรียนรู

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

3 ทบทวนแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานวิชาการและการ

สรางหรือพัฒนาผลงานนวัตกรรมของหนวยงาน
1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65 31 ก.ค. 65 กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ

4 สงผลงานนวัตกรรม เขารวมกิจกรรม LIKE Talk Award 1 เรื่อง 1 ม.ีค. 65 31 ก.ค. 65 กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ

5 สรุปผลการดําเนินงาน และการประเมินการดําเนินงานพรอม

สรุปบทเรียนการเปนองคกรแหงการเรียนรู
1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65 31 ก.ค. 65 กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

- ๔๗ -



ตัวชี้วัดที่ 2.5  รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน เปาหมาย(จํานวน) หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด ผูรับผิดชอบ

1 จัดทําขอมูลผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการของหนวยงานรอบ 

6 เดือนแรก ในปงบประมาณ พ.ศ.2565

1 เรื่อง ม.ีค.65 ม.ีค.65 กลุมประเมินผลและ

นิเทศติดตาม

2 วิเคราะหชองวาง (GAP) ที่อาจทําใหการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการไม

บรรลุเปาหมาย

1 เรื่อง ม.ีค.65 ม.ีค.65 กลุมประเมินผลและ

นิเทศติดตาม

3 จัดทําแผนการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระบบ 

DOC 4.0

1 เรื่อง ม.ีค.65 ม.ีค.65 กลุมประเมินผลและ

นิเทศติดตาม

4 กําหนดมาตรการ เพื่อการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การของหนวยงาน โดยใชกลยุทธ PIRAB

1 เรื่อง ม.ีค.65 ม.ีค.65 กลุมประเมินผลและ

นิเทศติดตาม

5 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการที่มีวงเงินงบประมาณ 

500,000 บาทขั้นไป

1 เรื่อง ม.ีค.65 ก.ค.65 กลุมประเมินผลและ

นิเทศติดตาม

6 กํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน และ

ปรับแผนปฏิบัติการในระบบ DOC 4.0

5 ครั้ง ม.ีค.65 ก.ค.65 กลุมประเมินผลและ

นิเทศติดตาม

7 จัดทําขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนฯ เพื่อนําเสนอในที่ประชุมกอง

แผนงาน

5 ครั้ง ม.ีค.65 ก.ค.65 กลุมประเมินผลและ

นิเทศติดตาม

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

- ๔๘ -



ตัวชี้วัดที่ 2.6  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน เปาหมาย(จํานวน) หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด ผูรับผิดชอบ

1 จัดประชุมคณะทํางานเพื่อวิเคราะหทบทวนสถานการณ 
ปญหาการดําเนินงานคุณธรรมความโปรงใสของหนวยงาน
จาก Gap ประเด็นจากคะแนนผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT)

1 ครั้ง ม.ีค.65 ก.ค.65

สุจิตรา/ธีราภรณ /ภาคินันท/

ฉัตรรัตน/สุชาญ/กชกร/       

นภาภรณ

2 จัดทํารายงานวิเคราะห Gap ปญหาการดําเนินงาน
คุณธรรมความโปรงใสของหนวยงาน 1 ฉบับ ม.ีค.65 ก.ค.65

สุจิตรา/ธีราภรณ /ภาคินันท/

ฉัตรรัตน/สุชาญ/กชกร/       

นภาภรณ

3 กําหนดมาตรการ กลไก และประเด็นความรู 
เพื่อขับเคลื่อนดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส
ของหนวยงาน รอบ 5 เดือนหลัง

1 ฉบับ ม.ีค.65 ก.ค.65

สุจิตรา/ธีราภรณ /ภาคินันท/

ฉัตรรัตน/สุชาญ/กชกร/       

นภาภรณ

4 จัดทําแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ดานคุณธรรมความโปรงใสของหนวยงาน 1 ครั้ง ม.ีค.65 ก.ค.65

สุจิตรา/ธีราภรณ /ภาคินันท/

ฉัตรรัตน/สุชาญ/กชกร/       

นภาภรณ

5 ประชุมคณะทํางานและติดตามผลการขับเคลื่อน
การดําเนินงานทุกเดือน 5 ครั้ง ม.ีค.65 ก.ค.65

สุจิตรา/ธีราภรณ /ภาคินันท/

ฉัตรรัตน/สุชาญ/กชกร/       

นภาภรณ

6 สื่อสารประชาสัมพันธรายงานผลการใชจายงบประมาณ (รบจ.) 
ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน

5 ครั้ง ม.ีค.65 ก.ค.65 สุจิตรา/ธีราภรณ

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

- ๔๙ -



ตัวชี้วัดที่ 2.6  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน เปาหมาย(จํานวน) หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด ผูรับผิดชอบ

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

7 สื่อสารประชาสัมพันธใหความรู ความเขาใจดานการใชงบประมาณ
เพื่อเพิ่มชองทางการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดสวนเสียภายในประจําหนวยงานทุกเดือน

5 ครั้ง ม.ีค.65 ก.ค.65

สุจิตรา/ธีราภรณ

8 กิจกรรมสงเสริมดานการตอตานการทุจริตและคุณธรรม
ความโปรงใส  
- สื่อสารแจงเวียนแผนการใชจายงบประมาณและผลการใชจาย
งบประมาณของกองแผนงาน จํานวน 2 ครั้ง

- สื่อสารขอมูลดานความโปรงใสการดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง
(รายเดือน)

- สื่อสารชองทางการรองเรียน (ปรับบริบทตามสถานการณ
โควิด - 19 )

4 ครั้ง เม.ย.65 ก.ค.65

สุจิตรา/ธีราภรณ /ภาคินันท/

ฉัตรรัตน/สุชาญ/กชกร/       

นภาภรณ

9 สื่อสารขอมูลดานการรับรูดานคุณธรรมความโปรงใส
ของผูมีสวนไดสวนเสีย (IIT) ใหแกบุคลากรกองแผนงานทราบ
(ปรับบริบทตามสถานการณโควิด - 19 )

1 ครั้ง ม.ีค.65 ก.ค.65

สุจิตรา/ธีราภรณ /ภาคินันท/

ฉัตรรัตน/สุชาญ/กชกร/       

นภาภรณ

10 รวบรวมเอกสาร ขอมูล และดําเนินการเปดเผยขอมูลบนเว็บไซต

ของหนวยงานตามหลักเกณฑ OIT ที่กําหนด
1 ครั้ง ม.ีค.65 ส.ค.65

ธีราภรณ/สุจิตรา/นภาภรณ

11 สรุปผลการดําเนินงานและรายงานใหผูอํานวยการกองแผนงาน
รับทราบ

1 ครั้ง ก.ค.65 ก.ค.65 สุจิตรา/ธีราภรณ

- ๕๐ -



ตัวชี้วัดที่ 1.29  รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center) รอยละ 100 

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน เปาหมาย(จํานวน) หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด ผูรับผิดชอบ

1 ทบทวนวิเคราะหสถานการณขอมูลพื้นฐานของคลัสเตอรกลุมวัย

และอนามัยสิ่งแวดลอม สําหรับจัดเก็บเขาระบบฐานขอมูลกลาง 

(DOH Data Center)

5 คลัสเตอร 1 เม.ย. 65 4 เม.ย. 65 กลุมพัฒนาระบบขอมูล

2 ทบทวนวิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ของระบบ

ฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center)

2 กลุม 5 เม.ย. 65 6 เม.ย. 65 กลุมพัฒนาระบบขอมูล

3 ทบทวนทําเนียบผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ของระบบ

ฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center)

1 ทําเนียบ 5 เม.ย. 65 6 เม.ย. 65 กลุมพัฒนาระบบขอมูล

4 ทบทวนมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง

 (DOH Data Center)

1 มาตรการ 7 เม.ย. 65 8 เม.ย. 65 กลุมพัฒนาระบบขอมูล

5 จัดทําสรุปประเด็นความรูที่ใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 1 เรื่อง 7 เม.ย. 65 8 เม.ย. 65 กลุมพัฒนาระบบขอมูล

6 ทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center)

1 เรื่อง 10 เม.ย. 65 30 เม.ย. 65 กลุมพัฒนาระบบขอมูล

7 ประชุมจัดทําขอมูลพื้นฐานของคลัสเตอรกลุมวัยและอนามัย

สิ่งแวดลอม

1 ครั้ง 1 ม.ิย. 65 15 ม.ิย. 65 กลุมพัฒนาระบบขอมูล

8 นําขอมูลพื้นฐานของคลัสเตอรเขาสูระบบฐานขอมูลกลาง (DOH 

Data Center)

1 ครั้ง 1 ก.ค. 65 15 ก.ค. 65 กลุมพัฒนาระบบขอมูล

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

- ๕๑ -



ตัวชี้วัดที่ 1.30  รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการขอมูล (Data Scientist)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน เปาหมาย(จํานวน) หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด ผูรับผิดชอบ

1 จัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะหขอมูล

เชิงลึกดวย Data Studio และการเชื่อมโยงขอมูลดวย RESTful

 API บนฐานขอมูลสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของ

กรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565”

1 โครงการ พ.ค.65 พ.ค.65

กลุมพัฒนาระบบขอมูล

2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะหขอมูลเชิงลึกดวย 

Data Studio และการเชื่อมโยงขอมูลดวย RESTful API บน

ฐานขอมูลสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของกรมอนามัย

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565”

1 ครั้ง พ.ค.65 พ.ค.65

กลุมพัฒนาระบบขอมูล

3
สรุปรายชื่อผูผานการอบรมการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกดวย Data 

Studio และการเชื่อมโยงขอมูลดวย RESTful API บน

ฐานขอมูลสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของกรมอนามัย

1 เรื่อง มิ.ย.65 มิ.ย.65

กลุมพัฒนาระบบขอมูล

4 ติดตาม และประเมินผล ผูเขารับการอบรมการวิเคราะหขอมูล

เชิงลึกดวย Data Studio และการเชื่อมโยงขอมูลดวย RESTful

 API บนฐานขอมูลสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของ

กรมอนามัย

1 เรื่อง ก.ค.65 ก.ค.65

กลุมพัฒนาระบบขอมูล

5 สรุปขอมูลหนวยงานนําผลการพัฒนาศักยภาพจากโปรแกรม

วิเคราะหขอมูลเชิงลึกไปประยุกตใชในหนวยงาน
1 เรื่อง ส.ค.65 ส.ค.65

กลุมพัฒนาระบบขอมูล

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

- ๕๒ -



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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน เปาหมาย(จํานวน) หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด ผูรับผิดชอบ

1 ทบทวนมาตรการ/ประเด็นความรู/และแนวทางการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) 1 กระบวนงาน

ม.ีค.65 ม.ีค.65 กลุมพัฒนาระบบขอมูล

2 จัดทํารายชื่อชุดขอมูล (Data set) และคําอธิบายชุดขอมูล 

(Metadata) ที่ถูกจัดอยูในหมวดหมูสาธารณะ (Open 

Data) นําขอมูลเขาระบบบัญชีขอมูลที่ครบถวน เพื่อเปดไป

ใชประโยชนในการดําเนินงานของหนวยงาน

1

รายการขอมูล เม.ย.65 ก.ค.65 กลุมพัฒนาระบบขอมูล

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

- ๕๓ -



ตัวชี้วัดที่ 1.32 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสรางความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศกรมอนามัย

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน เปาหมาย(จํานวน) หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด ผูรับผิดชอบ

1 การประชุมสงเสริม และสนับสนุนทักษะความเขาใจและใช

เทคโนโลยีดิจิทัลของ กรมอนามัย (Digital Literacy)
1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65 31 ก.ค. 65 กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร 

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

3 การประชุมเรียนรูการใชงานระบบสารสนเทศ เพื่อใชในการ

บริหารขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตสถานการ การแพร

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

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

4 การจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอนามัย

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

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

- ๕๔ -



ตัวชี้วัดที่ 1.33 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม สรางไทย สรางชาติ

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน เปาหมาย(จํานวน) หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด ผูรับผิดชอบ

1 ทบทวนจัดทํารายการขอมูล สารสนเทศ และความรูที่

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

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ทบทวนมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด และประเด็นความรูที่ใหแกผูรับบริการ เพื่อการ

ขับเคลื่อน

1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65 30 เม.ย. 65

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 การพัฒนาระบบ จัดหาอุปกรณสนับสนุนการ

ดําเนินงาน และติดตั้งระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม สราง

ไทย สรางชาติ

1 ระบบ 1 พ.ค. 65 31 ก.ค. 65

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ

4 การทดสอบระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม สรางไทย สราง

ชาติ
1 ครั้ง 1 ก.ค. 65 31 ก.ค. 65

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ

5 การอบรมการใชงานแกบุคลากรและภาคีเครือขาย 1 ครั้ง 1 ก.ค. 65 31 ก.ค. 65 กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

- ๕๕ -



ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน และแผน BCP

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 ประชุมกองแผนงานทุกเดือน เพื่อสื่อสาร

ทิศทางและถายทอดนโยบาย/ทิศทางองคกรสู

การปฏิบัติ พรอมทั้งแลกเปลี่ยน เรียนรูในการ

สรางนวัตกรรมและกํากับติดตามการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองแผนงาน

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

จํานวน 1 ครั้ง

2 การจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงานการ

จัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล

การควบคุมภายในกองแผนงาน

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

จํานวน 1 ครั้ง

3 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

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

4 การจัดทําบทวิเคราะหฯ (เพิ่มเติม) /กําหนด

มาตรการและประเด็นความรู/จัดทําแผน

ขับเคลื่อนฯ

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

ณ วนัที� 10 เมษายน 2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๕๖ -



ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน และแผน BCP

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10 เมษายน 2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

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

จํานวน 1 ครั้ง

6 การทดสอบแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องของกอง

แผนงาน

1 ครั้ง 1 ม.ิย.65 30 ม.ิย.65 อยูระหวางดําเนินการ

7 การรายงานผลผูตรวจสอบภายในประจํา

หนวยงาน ไตรมาสที่ 2, 3 ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ. 2565

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

- ๕๗ -



ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

1 ประชุมคณะทํางานพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู 

นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

(รอบ 5 เดือนหลัง)

2 ครั้ง 1 ม.ีค. 65  31 ก.ค. 65  / ประชุม 1 ครั้ง

2 แผนปฏิบัติการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู       

 นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

(รอบ 5 เดือนหลัง)

1 แผน 1 ม.ีค. 65  30 เม.ย. 65  /

3 ติดตามประเมินผลแผนขับเคลื่อนสถานที่ทํางาน

นาอยู นาทํางานฯ (รอบ 5 เดือนหลัง)

4 ครั้ง 1 ม.ีค. 65  31 ก.ค. 65  / ติดตาม 1 ครั้ง

4 แนวทางการสงเสริมสุขภาพกองแผนงาน 

(รอบ 5 เดือนหลัง)

1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65  31 ก.ค. 65  /

5 กิจกรรม 5 ส. "สรางที่ทํางานนาอยู นาทํางาน" 

(รอบ 5 เดือนหลัง)

1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65  31 ก.ค. 65  /

ณ วนัที� 10  เมษายน 2565

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

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

- ๕๘ -



ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10  เมษายน 2565

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

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

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

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

อยูระหวางรอผล

8 ประเมินคา BMI และประเมินภาวะโภชนาการ 

(วัดรอบเอว) (รอบ 5 เดือนหลัง)

1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65 31 ก.ค. 65  /

9 กิจกรรมเสริมสรางความรูการดูแลสุขภาพชอง

ปาก (รอบ 5 เดือนหลัง)

1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65 31 ก.ค. 65  /

10 กิจกรรมเสริมสรางความรูหญิงวัยเจริญพันธุ 

(รอบ 5 เดือนหลัง)

1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65 31 ก.ค. 65  /

11 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายบุคลากร

กองแผนงาน (รอบ 5 เดือนหลัง)

1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65 31 ก.ค. 65  /

- ๕๙ -



ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10  เมษายน 2565

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

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

12 กิจกรรมเสริมสรางขวัญกําลังใจบุคลากรใน

หนวยงาน (รอบ 5 เดือนหลัง)

1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65 31 ก.ค. 65  /

- ๖๐ -



ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 วิเคราะหสถานการณของการเบิกจายงบประมาณ 

3 ปยอนหลัง และ รอบ 5 เดือนแรก 

(ปงบประมาณ 2562, 2563, 2564, 2565 รอบ 5 

เดือนแรก) และมาตราการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานเบิกจายงบประมาณ

1 เรื่อง 10 ม.ีค.65 10 พ.ค.65 ดําเนินการครบถวน

2 จัดทํารายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจาย

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

ขอมูลจากระบบ GFMIS กองคลัง

5 ครั้ง 15 ม.ีค.65 20 ก.ค.65 ดําเนินการเดือน

มีนาคม เรียบรอย

แลว

3 ประชุมกองแผนงานและรายงานผลการติดตามการ

เบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณตาม

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

5 ครั้ง 10 เม.ย.65 10 ส.ค.65 ดําเนินการเดือน

มีนาคม เรียบรอย

แลว

4 จัดทํารายงานสรุปผลการเบิกจายงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนหลัง

 (ม.ีค.64 - ก.ค.65)

1 เรื่อง 20 ก.ค.65 10 ส.ค.65 ยังไมไดดําเนินการ

ณ วนัที� 10 เมษายน  2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๖๑ -



ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 ทบทวนและวิเคราะหผลการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานวิชาการของหนวยงานใหเปนองคกร

แหงการเรียนรู

1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65 30 เม.ย. 65

/

2 ทบทวนมาตรการและประเด็นความรูที่จะใชใน

การขับเคลื่อนการดําเนินงานวิชาการของ

หนวยงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู

1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65 30 เม.ย. 65

/

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

4
เขารวมกิจกรรมเขารวมกิจกรรม LIKE Talk 

Award
1 เรื่อง 1 ม.ีค. 65  31 ก.ค. 65

/ ดําเนินการสงชื่อผลงานเขา

รวมกิจกรรม LIKE TALK 

Award แลว

วันที่ 4 ม.ีค. 65

5 สรุปผลการดําเนินงาน และการประเมินการ

ดําเนินงานพรอมสรุปบทเรียนการเปนองคกรแหง

การเรียนรู

1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65 30 ก.ค. 65

/

ณ วนัที� 10  เมษายน  2565

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๖๒ -

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

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)



ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 จัดทําขอมูลผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติ

การของหนวยงานรอบ 6 เดือนแรก ใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2565

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

2 วิเคราะหชองวาง (GAP) ที่อาจทําใหการ

ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการไมบรรลุเปาหมาย

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

3 จัดทําแผนการติดตามผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการในระบบ DOC 4.0

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

4 กําหนดมาตรการ เพื่อการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

โดยใชกลยุทธ PIRAB

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

5 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการที่มี

วงเงินงบประมาณ 500,000 บาทขั้นไป

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

6 กํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การของหนวยงาน และปรับแผนปฏิบัติการใน

ระบบ DOC 4.0

5 ครั้ง ม.ีค.65 ก.ค.65 ดําเนินการ 1 ครั้ง

ณ วนัที� 10  เมษายน  2565

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๖๓ -

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

ตัวชี้วัดที่ 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 



ตัวชี้วัดที่ 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10  เมษายน  2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

7 จัดทําขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนฯ เพื่อ

นําเสนอในที่ประชุมกองแผนงาน

5 ครั้ง ม.ีค.65 ก.ค.65 ดําเนินการ 1 ครั้ง

- ๖๔ -



ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

1

จัดประชุมคณะทํางานเพื่อวิเคราะหทบทวน
สถานการณ ปญหาการดําเนินงานคุณธรรม
ความโปรงใสของหนวยงานจาก Gap ประเด็น
จากคะแนนผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT)

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

2
จัดทํารายงานวิเคราะห Gap ปญหาการ
ดําเนินงานคุณธรรมความโปรงใสของหนวยงาน

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

3

กําหนดมาตรการ กลไก และประเด็นความรู 
เพื่อขับเคลื่อนดําเนินงานคุณธรรมและความ
โปรงใสของหนวยงาน รอบ 5 เดือนหลัง

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

4
จัดทําแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานดาน
คุณธรรมความโปรงใสของหนวยงาน

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

5
ประชุมคณะทํางานและติดตามผลการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานทุกเดือน

5 ครั้ง ม.ีค.65 ก.ค.65  ดําเนินการแลว 1 ครั้ง  

6

สื่อสารประชาสัมพันธรายงานผลการใชจาย
งบประมาณ (รบจ.) ภายในวันที่ 20 ของทุก
เดือน

5 ครั้ง ม.ีค.65 ก.ค.65  ดําเนินการแลว 1 ครั้ง  

ณ วนัที� 10  เมษายน  2565

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๖๕ -

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

ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)



ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10  เมษายน  2565

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

7

สื่อสารประชาสัมพันธใหความรู ความเขาใจ
ดานการใชงบประมาณ เพื่อเพิ่มชองทางการรับ
ฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของผูมีสวน
ไดสวนเสียภายในประจําหนวยงานทุกเดือน

5 ครั้ง ม.ีค.65 ก.ค.65  ดําเนินการแลว 1 ครั้ง  

8

กิจกรรมสงเสริมดานการตอตานการทุจริตและ
คุณธรรมความโปรงใส
-สื่อสารแจงเวียนแผนการใชจายงบประมาณ

และผลการใชจายงบประมาณของกองแผนงาน
จํานวน 2 ครั้ง

-สื่อสารขอมูลดานความโปรงใสการดําเนินงาน
จัดซื้อจัดจาง (รายเดือน)
-สื่อสารชองทางการรองเรียน

(ปรับบริบทตามสถานการณโควิด - 19 )

4 ครั้ง เม.ย.65 ก.ค.65 

- ๖๖ -

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

ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)



ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10  เมษายน  2565

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

9

สื่อสารขอมูลดานการรับรูดานคุณธรรมความ
โปรงใสของผูมีสวนไดสวนเสีย (IIT) ใหแก
บุคลากรกองแผนงานทราบ
(ปรับบริบทตามสถานการณโควิด - 19 )

1 ครั้ง ม.ีค.65 ก.ค.65 

10

รวบรวมเอกสาร ขอมูล และดําเนินการเปดเผย
ขอมูลบนเว็บไซตของหนวยงานตามหลักเกณฑ
 OIT ที่กําหนด

1 ครั้ง ม.ีค.65 ส.ค.65 

11
สรุปผลการดําเนินงานและรายงานให
ผูอํานวยการกองแผนงานรับทราบ 1 ครั้ง ก.ค.65 ก.ค.65 

- ๖๗ -

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

ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)



ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 ทบทวนวิเคราะหสถานการณขอมูลพื้นฐาน

ของคลัสเตอรกลุมวัยและอนามัยสิ่งแวดลอม

 สําหรับจัดเก็บเขาระบบฐานขอมูลกลาง 

(DOH Data Center)

5 คลัสเตอร 1 เม.ย. 65 4 เม.ย. 65 

2 ทบทวนวิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสีย ของระบบฐานขอมูลกลาง (DOH 

Data Center)

2 กลุม 5 เม.ย. 65 6 เม.ย. 65 

3 ทบทวนทําเนียบผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสีย ของระบบฐานขอมูลกลาง (DOH 

Data Center)

1 ทําเนียบ 5 เม.ย. 65 6 เม.ย. 65 

4 ทบทวนมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการ

พัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data 

Center)

1 มาตรการ 7 เม.ย. 65 8 เม.ย. 65 

ณ วนัที� 10   เมษายน  2565

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๖๘ -

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

ตัวชี้วัดที่ 1.29 รอยละของความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center )



ตัวชี้วัดที่ 1.29 รอยละของความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center )

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10   เมษายน  2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

5 จัดทําสรุปประเด็นความรูที่ใหแกผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสีย

1 เรื่อง 7 เม.ย. 65 8 เม.ย. 65 

6 ทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของ

การพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data

 Center)

1 เรื่อง 10 เม.ย. 65 30 เม.ย. 65 

7 ประชุมจัดทําขอมูลพื้นฐานของคลัสเตอรกลุม

วัยและอนามัยสิ่งแวดลอม

1 ครั้ง 1 ม.ิย. 65 15 ม.ิย. 65 X

8 นําขอมูลพื้นฐานของคลัสเตอรเขาสูระบบ

ฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center)

1 ครั้ง 1 ก.ค. 65 15 ก.ค. 65 X

- ๖๙ -



ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

1 จัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ

วิเคราะหขอมูลเชิงลึกดวย Data Studio และการ

เชื่อมโยงขอมูลดวย RESTful API บนฐานขอมูล

สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของกรมอนามัย

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565”

1 โครงการ พ.ค.65 พ.ค.65

2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะหขอมูลเชิง

ลึกดวย Data Studio และการเชื่อมโยงขอมูลดวย 

RESTful API บนฐานขอมูลสงเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดลอมของกรมอนามัย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565”

1 ครั้ง พ.ค.65 พ.ค.65

3 สรุปรายชื่อผูผานการอบรมการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก

ดวย Data Studio และการเชื่อมโยงขอมูลดวย 

RESTful API บนฐานขอมูลสงเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดลอมของกรมอนามัย

1 เรื่อง มิ.ย.65 มิ.ย.65

ณ วนัที� 10  เมษายน  2565

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๗๐ -

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

ตัวชี้วัดที่ 1.30 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการขอมูล (Data Scientist)



ตัวชี้วัดที่ 1.30 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการขอมูล (Data Scientist)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10  เมษายน  2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

4
ติดตาม และประเมินผล ผูเขารับการอบรมการ

วิเคราะหขอมูลเชิงลึกดวย Data Studio และการ

เชื่อมโยงขอมูลดวย RESTful API บนฐานขอมูล

สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของกรมอนามัย

1 เรื่อง ก.ค.65 ก.ค.65

5 สรุปขอมูลหนวยงานนําผลการพัฒนาศักยภาพจาก

โปรแกรมวิเคราะหขอมูลเชิงลึกไปประยุกตใชใน

หนวยงาน

1 เรื่อง ส.ค.65 ส.ค.65

- ๗๑ -



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

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 ทบทวนมาตรการ/ประเด็นความรู/และ

แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานระบบ

บัญชีขอมูล (Data Catalog)

1 กระบวนงาน

ม.ีค.65 ม.ีค.65



2
จัดทํารายชื่อชุดขอมูล (Data set) และ

คําอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ที่ถูกจัดอยูใน

หมวดหมูสาธารณะ (Open Data) นําขอมูลเขา

ระบบบัญชีขอมูลที่ครบถวน เพื่อเปดไปใช

ประโยชนในการดําเนินงานของหนวยงาน

1

รายการขอมูล เม.ย.65 ก.ค.65



ณ วนัที� 10 เมษายน  2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๗๒ -



ตัวชี้วัดที่ 1.32 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล และการสรางความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศกรมอนามัย

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

1 การประชุมสงเสริม และสนับสนุนทักษะความเขาใจ

และใชเทคโนโลยีดิจิทัลของ กรมอนามัย (Digital 

Literacy)

1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65 31 ก.ค. 65

 /
ดําเนินการแลว วันที่ 31 

ม.ีค. 65

2 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ

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

 /

3 การประชุมเรียนรูการใชงานระบบสารสนเทศ เพื่อใช

ในการบริหารขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใต

สถานการ การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

5 ครั้ง 1 ม.ีค. 65 31 ก.ค. 65

 / ดําเนินการแลววันที่ 3, 

11, 15, 22, 25 ม.ีค. 65

4 การจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอนามัย

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

ณ วนัที� 10  เมษายน  2565

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

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุที่
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุดกิจกรรม/ขั้นตอน

- ๗๓ -



ตัวชี้วัดที่ 1.33 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีใหมไทย สรางไทย สรางชาติ

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 ทบทวนจัดทํารายการขอมูล สารสนเทศ และ

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

/

2 ทบทวนมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานตัวชี้วัด และประเด็นความรูที่ใหแก

ผูรับบริการ เพื่อการขับเคลื่อน

1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65 30 เม.ย. 65

/

3 การพัฒนาระบบ จัดหาอุปกรณสนับสนุนการ

ดําเนินงาน และติดตั้งระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม 

สรางไทย สรางชาติ

1 ระบบ 1 พ.ค. 65 31 ก.ค. 65

/

4 การทดสอบระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม สรางไทย 

สรางชาติ
1 ครั้ง 1 ก.ค. 65 31 ก.ค. 65

/

5 การอบรมการใชงานแกบุคลากรและภาคีเครือขาย 1 ครั้ง 1 ก.ค. 65 31 ก.ค. 65 /

ณ วนัที� 10  เมษายน  2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๗๔ -
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