รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 7/2565
วันจันทรที่ 2 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.30 – 14.00 น.
ณ หองประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย
----------------------------------------------ผูมาประชุม
1. นายดํารง ธํารงเลาหะพันธุ
2. นายนุกูลกิจ พุกาธร
3. นางสาวพาสนา ชมกลิ่น
4. นางนุชนารถ รักประเสริฐ
5. นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล
6. นายธีรพงษ คําพุฒ
7. นายสมเกียรติ ปฏิรพ
8. นางปทมา มโนมัธย
9. นางสาวนาฎอนงค เจริญสันติสุข
10.นางสาวสิริรัตน อยูสิน
11.นางสาวศนินธร ริมชลาลัย
12.นางสาวภาคินันท สุสังกรกาญจน
13.นางสาวกานดา สีสังข
14.นางสาวอัญชลีพร ธัญญเจริญ
15.นางสาวฉัตรรัตน ตนภูบาล
16.นางสาววิภารัตน เกิดวัน
17.นายธัพญสรณ กองแกว
18.นายกิตตินันท สายะเวส
19.นายศรัณยู จําปาไชยศรี
20.นายสุชาญ กิจลือเลิศ
21.นายธนพล สวารักษ
22.นางสาวมัณฑนา ควรพินิจ
23.นางสาวแพรพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน
24.นางสาวธีราภรณ ศรีนิเวศน
25.นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง มั่นคง
26.นางสาวสุจิตรา บุญโต
27.นางสาวนภาภรณ นิมิตเดชกุลชัย
28.นางสาวพรหมมณี สิงหรัตน

ผูอํานวยการกองแผนงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
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29.นางสาวระพีพรรณ ศรีเนตร
30.นางสาวปนัดดา ทองซัง
31.นางสาวภาณุมาศ คงคา
32.นางเพ็ญพักตร สุคนธพงษ
33.นางสาวเสาวพร ตรีมงคล
34.นายสําราญ เสือเดช

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไป
พนักงานพิมพ ส3
พนักงานพิมพ ส 3
พนักงานขับรถยนต ส

ผูที่ไมมาประชุม
1. นางสาววิชุดา สมัยนิยม
2. นางสาวเขมณัฎฐ ศิริเชาวพัฒน
3. นางสาวสุวรรณา ทิพยมงคุณ
4. นางสาวกชกร โคตรชมภู
5. นางสาวพรหมมณี สิงหรัตน

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. กลาวแสดงความเสียใจกับทานอธิบดีกรมอนามัยและครอบครัว เชิญเจาหนาที่กองแผนงาน
รวมสวดพระอภิธรรมศพคุณแมวนิดา วัฒนายิ่งเจริญชัย มารดาของนายแพทยสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
อธิบดีกรมอนามัย ณ วัดปริวาสราชสงคราม กรุงเทพฯ โดยขอใหไปรวมงานตามสายงานของรองอธิบดี
(นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์)
2. สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 คอนขางดีขึ้น ขอใหเจาหนาที่ระมัดระวังตนเองถึงแม
จะฉีดวัคซีนปองกันก็อาจติดเชื้อไดยังคงตองปฏิบัติตนตามแนวทางปฏิบัติอยางเครงครัด และคาดวากระทรวง
สาธารณสุขอาจมีการปรับกฎหมายเพื่อใหเขากับ Endemic และบทบาทของกรมอนามัยที่เกี่ยวของกับคนและ
สถานประกอบการณ รวมถึงขอสั่งการเกี่ยวกับประเมินการรับรูและทัศนคติของคนถึงความพรอมของสถานการณ
Endemic หากกลับเขาสูภาวะปกติ คาดวาระยะหลังเดือนกรกฎาคม กรมอนามัยอาจมีการจัดงานเกษียณแบบ
Onsite ไดอยางเต็มรูปแบบ
มติที่ประชุม

1. ที่ประชุมรับทราบ
2. มอบกลุมอํานวยการ ประสานงานเกี่ยวกับสถานที่ จัดหาพวงหรีด และนัดหมายเจาหนาที่
กองแผนงานรวมพิธีสวดพระอภิธรรมศพโดยพรอมเพรียงกันในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565
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วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2565
นางสาวธีราภรณ ศรีนิเวศน ผูแทนกลุมอํานวยการ ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม
ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 28 มีนาคม 2565 หากไมมีผูใดขอแกไข ขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
มติที่ประชุม

1. ประธานพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565
- แกไขมติที่ประชุมวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
จากเดิม ประธานเสนอใหแนวทางการประกวดคนศรีอนามัยในรอบถัดไป ควรจัดใหมีการคัดเลือก
ทุกระดับทั้งขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางประจํา
แกไขเปน ประธานเสนอใหแนวทางการคัดเลือกคนดี ศรีอนามัย ควรจัดทําเปนระบบโดยการ
กําหนดหลักเกณฑ แนวทางใหชัดเจนเปนรูปธรรม ดังนี้
(1) ใหแตละกลุมงานคัดเลือกตัวแทนของแตละของกลุม
(2) คัดเลือกจากการโหวตจากเจาหนาที่กองแผนงาน โดยแบงเกณฑการใหคะแนนจากการโหวต
ของเจาหนาที่ และคะแนนจากการพิจารณาของคณะกรรมการ
(3) จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพื่อคัดเลือกคนศรี ศรีอนามัย สงเขาประกวดของหนวยงานตอไป
- แกไขมติที่ประชุม วาระที่ 3 ผลการดําเนินงานสําคัญของแตละกลุมงาน
จากเดิม 2. มอบกลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร ปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอครั้งตอไปให
คัดเลือกประเด็นสาระสําคัญมานําเสนออยางครบถวน
แกไขเปน 2.มอบกลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร ใหนําเสนอรูปแบบรายงานการประชุม โดย
นําประเด็นจากการประชุมหรือมีขอสั่งการที่เกี่ยวของกับกองแผนงาน หากมีหนวยงานหรือกลุมงานใดตองประสานงาน
รวมกันเพื่อดําเนินการตอไป ควรนํามารายงานใหที่ประชุมกองแผนงานรับทราบ
2. มอบเลขาการประชุม รวบรวมขอสั่งการทั้งหมดพรอมสรุปเรื่องที่ไดดําเนินการไปแลว และ
หากเรื่องใดที่ยังไมไดดําเนินการ โดยเฉพาะเรื่องสําคัญควรมีการติดตามและนํามารายงานใหที่ประชุมกองแผนงาน
รับทราบในคราวตอไป
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายงานผลการติดตามการใชจายงบประมาณ
ผูแทนกลุมอํานวยการ ไดนําเสนอผลการเบิกจายงบประมาณกองแผนงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 การเบิกจายงบประมาณในภาพรวมกองแผนงาน ณ วันที่ 28 เมษายน 2565
1. งบดําเนินงาน เบิกจายไป 3,699,569.92 บาท คิดเปนรอยละ 49.19 คงเหลือ 2,875,865.08
บาท
2. งบลงทุน เบิกจายไป 9,655,591.60 บาท คิดเปนรอยละ 17.69
3. ภาพรวมการเบิกจาย (งบดําเนินงานและงบลงทุน) เบิกจายไป 13,298,061.52 บาท คิดเปน
รอยละ 21.78
รอยละการเบิกจายตามที่กรมกําหนด
1. งบดําเนินงาน กรมอนามัยกําหนดเปาหมายรอยละ 58 กองแผนงานเบิกจายได รอยละ 49.19
2. งบลงทุน กรมอนามัยกําหนดเปาหมายรอยละ 71 กองแผนงานเบิกจายได รอยละ 17.69
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3. ภาพรวมการเบิกจาย (งบดําเนินงานและงบลงทุน) กรมอนามัยกําหนดเปาหมายรอยละ 58
กองแผนงานเบิกจายได รอยละ 21.78
ผลการเบิกจายงบดําเนินงานจําแนกตามกลุมงาน
- กลุมอํานวยการ เบิกจายรอยละ 56.07 เงินคงเหลือ 643,362.08 บาท
- กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร เบิกจายรอยละ 43.70 เงินคงเหลือ 132,200 บาท
- กลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ เบิกจายรอยละ 8.15 เงินคงเหลือ 45,926 บาท
- กลุมพัฒนาระบบขอมูล เบิกจายรอยละ 100 เงินคงเหลือ - บาท
- กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม เบิกจายรอยละ 40.96 เงินคงเหลือ 452,002.50 บาท
- กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ เบิกจายรอยละ 39.90 เงินคงเหลือ 2,548,290 บาท
มติที่ประชุม

1. ที่ประชุมรับทราบ

3.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวเสาวพร ตรีมงคล ผูแทนคณะกรรมการบริหารกําลังคนกองแผนงาน ดังนี้
1.ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกําลังคนกองแผนงาน ครั้งที่ 1/2565 และจัดประชุมปรับระดับดีเดน
ของขาราชการ ใหเปนไปตามนโยบายของกรม (ไมเกิน 20%) เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565
2.จัดทําประกาศกองแผนงาน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเมื่อมีความเสี่ยง สําหรับบุคลากรกองแผนงาน ที่สัมผัสผูติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และแจงเวียนใหเจาหนาที่ทุกคนลงนามรับทราบเรียบรอยแลว
3.ตอนรับขาราชการบรรจุใหม นางสาวอัญชลีพร ธัญญเจริญ ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
ตําแหนงเลขที่ 129 กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร
4.ตําแหนงวาง ขาราชการ 2 ตําแหนง
-ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ อยูระหวางกองการเจาหนาที่ดําเนินการรับสมัคร
เพื่อคัดเลือกบุคคลมาดํารงตําแหนงดังกลาว
-ตําแหนงนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ รอบัญชีรายชื่อจากสํานักงานสถิติแหงชาติ
5.ตําแหนงวาง พนักงานราชการ 2 ตําแหนง
-ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี ไดบัญชีแลว จากกรมชลประทาน และจะสอบสัมภาษณ โดยกรรมการ
จากกองแผนงาน ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
-ตําแหนงนักวิเคราะหงบประมาณ อยูระหวางดําเนินการซึ่งเบื้องตนไดติดตอขอบัญชีจากสํานักงบประมาณแลว
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6.ความเคลื่อนไหวของบุคลากรกองแผนงาน
- การยืมตัว นายดุลยวัฒน มาปอง ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ ไปปฏิบัติราชการแลว
ที่สถาบันพระบรมราชชนก เปนระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 22 เมษายน 2565 – 21 เมษายน 2566
- การยายระหวางกลุมงาน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เปนตนไป โดย นางสาวธีราภรณ ศรีนิเวศน ตําแหนง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กลุมอํานวยการ ยายไปอยูกลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ และ นางสาว
ฉัตรรัตน ตนภูบาล ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ
ยายมากลุมอํานวยการ
7.การขอยายภายในหนวยงาน (อยูระหวางดําเนินการ)
- นางสาวกชกร โคตรชมภู ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ขอยายไปศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
- นางสาวสุจิตรา บุญโต ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ขอยายไปศูนยอนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
- นายธีรพงษ คําพุฒ ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ยายไปสํานักสงเสริมสุขภาพ
8.การขอโอนนอกหนวยงาน (ระหวางดําเนินการ)
- นางสาวสุวรรณา ทิพยมงคุณ ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ขอโอนไปสํานักงานสาธารณสุขศรีสะเกษ
- นางสาวเขมณัฏฐ ศิริเชาวพัฒน ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ขอโอนไปสํานักงานสาธารณสุข
เชียงใหม
มติที่ประชุม

1. ที่ประชุมรับทราบ
2. มอบกลุมอํานวยการ กรณีมีการจัดประชุมหรืออบรมเกี่ยวกับงานการเจาหนาที่ (HR) ควรให
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบโดยตรงไดเขารวมประชุมหรืออบรมศึกษาระเบียบ หลักเกณฑและสิทธิประโยชน เพื่อนํามา
ถายทอดความรูใหกับบุคลากรกองแผนงานรับทราบตอไป

3.3 รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนหลัง
นางสาวศนินธร ริมชลาลัย ผูแทนกลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม ไดนําเสนอผลคะแนนตัวชี้วัด
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ จํานวน 11 ตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง ดังนี้
1.ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน และแผนดําเนินงานธุรกิจอยางตอเนื่องBCP
คะแนนประเมินตนเอง 3 คะแนน
2.ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต
คะแนนประเมินตนเอง 3 คะแนน
3.ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ คะแนนประเมินตนเอง 1.3 คะแนน
4.ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) คะแนนประเมินตนเอง 3 คะแนน
5.ตัวชี้วัดที่ 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
คะแนนประเมินตนเอง 3 คะแนน
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6.ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)
คะแนนประเมินตนเอง 3 คะแนน
7.ตัวชี้วัดที่ 1.29 รอยละของความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center) (รอยละ 100)
คะแนนประเมินตนเอง 3 คะแนน
8.ตัวชี้วัดที่ 1.30 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการ
ขอมูล (Data Scientist) (รอยละ 80) คะแนนประเมินตนเอง 3 คะแนน
9.ตัวชี้วัดที่ 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพื่อนําไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data)
คะแนนประเมินตนเอง 3 คะแนน
10.ตัวชี้วัดที่ 1.32 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสรางความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศกรมอนามัย คะแนนประเมินตนเอง 3 คะแนน
11.ตัวชี้วัดที่ 1.33 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม สรางไทย สรางชาติ
คะแนนประเมินตนเอง 3 คะแนน
ภาพรวมกองแผนงานมี ค า คะแนนประเมิ น ตนเองรวมทั้ ง หมด 2.84 คะแนนกํ า หนดให
ผู รั บ ผิ ด ชอบตั ว ชี้ วั ด รายงานผลการติ ด ตามกํ า กั บ ตั ว ชี้ วั ด ประจํ า เดื อ นเมษายน 2565 ภายในวั น ที่ 10
พฤษภาคม 2565
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.4 รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการที่กลุมงานไดรับ
มอบหมาย ของกองแผนงาน
นายดํารง ธํารงเลาหะพันธุ ผูอํานวยการกองแผนงาน ประธานการประชุมไดแจงใหผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดแตละกลุมงานที่ไดรับมอบหมาย รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ดังนี้

กลุมอํานวยการ ไดรายงานตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน และแผนBCP
- ได มีการจั ดทํ า บทวิเคราะหการควบคุมภายในของหนวยงาน ในรอบ 5 เดือนแรก
(เพิ่มเติม) โดยการนําขอมูลผลการประเมินการควบคุมภายใน 5 องคประกอบ 17 หลักการ , รายงานขอสังเกต
การตรวจสอบของหนวยงานตรวจสอบ ไดแก ผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน , ผูตรวจสอบภายใน กรม
อนามัย , หนวยงานตรวจสอบภายนอก เชน สตง. ปปช. ปปท. คตป. และมีการสรุปผลการสื่อสารแผนดําเนิน
ธุรกิจอยางตอเนื่อง (BCP) (เพิ่มเติมในสวนของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน ไตรมาสที่ 2)
- ประชุมกองแผนงาน จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 28 มีนาคม 2565 , ครั้งที่ 2 วันที่ 2
พฤษภาคม 2565 เพื่อเปนการสื่อสารและรายงานผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดที่ 2.1
- ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 24 มีนาคม 2565 ,
ครั้งที่ 2 วันที่ 20 เมษายน 2565 เพื่อดําเนินการตามแนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ 2.1
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- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อน ฯ ในระบบ DOC จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่
1 วันที่ 8 เมษายน 2565 , ครั้งที่ 2 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
- รายงานผลผู ตรวจสอบภายในประจํ าหน วยงาน ไตรมาสที่ 2 และรายงานให กลุ ม
ตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565
- จัดทําการรายงานการควบคุมภายใน กองแผนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ
6 เดือน วันที่ 26 เมษายน 2565 และอัพโหลดขึ้นเว็บไซตกองแผนงาน
ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ รอยละ 100
- ไดมีการดําเนินกิจกรรมตามแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนหลัง) ครบถวนเรียบรอยแลว (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ ตัวชี้วัดที่ 2.3) ซึ่งกองแผนงานมีผลการดําเนินงานในระดับ 4 รอยละผลการเบิกจายงบประมาณ
สะสมของกองแผนงาน ดังนี้ 1) รายจายประจํา รอยละ 49.19 2) รายจายลงทุน รอยละ 17.69 และระดับที่ 5
รอยละผลการเบิกจายงบประมาณสะสมในภาพรวมของกองแผนงาน รอยละ 21.78 โดยไดกรอกขอมูลในระบบ
DOC พร อ มทั้ ง อั พ โหลดข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งในเว็ บ ไซต ก องแผนงานเรี ย บร อ ยแล ว สามารถดู ข อ มู ล ได ที่
https://planning.anamai.moph.go.th/th/planning-pa65
ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสําเร็จของการของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)
- ดําเนินการจัดประชุมคณะทํางานครั้งที่ 6/2565 เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานคุณธรรมความโปรงใส (รอบ 5 เดือนหลัง) และวิเคราะหสถานการณจากคะแนนการรับรูผูมีสวนไดสวน
เสียภายใน ปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก) จากขอมูลขอเสนอแนะของผูมีสวนไดสวนเสีย (IIT) พบวา
ไมมีขอมูลจากแบบประเมินการรับรูดังกลาว คณะทํางานจึงไดวิเคราะหจากประเด็นปญหาดานการใชงบประมาณ
ซึ่งมีคาคะแนนนอยที่สุดเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขและพัฒนาเพื่อยกระดับและสรางความรูความเขาใจ ดานคุณธรรม
ความโปรงใสไดของผูมีสวนไดสวนเสียภายในเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีการติดตามผลการดําเนินงานประจําเดือนเมษายน
2565 มีการเผยแพร ประชาสัมพันธและการมีสวนรวมจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานงบประมาณการสื่อสารขอมูล
ดานการจัดซื้อจัดจางในการประชุมกองแผนงาน การเผยแพรขอมูลการใชจายงบประมาณบนเว็บไซตกองแผนงาน
เปนประจําทุกเดือน เพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการดําเนินงานสามารถตรวจสอบ
สอบถาม/ทักทวง และรองเรียนผานชองทางของหนวยงานตามแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานคุณธรรมความ
โปรงใสของกองแผนงานในรอบ 5 เดือนแรก (ตามเอกสารแนบตัวชี้วัด 2.6) พรอมทั้งอัพโหลดขอมูลบนเว็บไชต
กองแผนงานเรียบรอยแลว สามารถดูขอมูลไดที่เว็บไซตกองแผนงาน
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-6 หนาการดําเนินงานคุณธรรมความโปรงใส กองแผนงาน
https://planning.anamai.moph.go.th/th/transparency
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กลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ ไดรายงานตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และ
เสริมสรางคุณภาพชีวิต
1.กิจกรรมเสริมสรางความรูการดูแลสุขภาพชองปาก ผานกลุมไลน และสนับสนุนอุปกรณใน
การทําความสะอาดชองปากบุคลากรกองแผนงาน https://shorturl.asia/kQ3et
2. กิจกรรมเสริมสรางขวัญกําลังใจบุคลากรในหนวยงาน https://shorturl.asia/NqB0G
3. การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ในการประชุมกองแผนงาน
หมายเหตุ : Link URL คํารับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2565
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-2
กลุมพัฒนาระบบขอมูล ไดรายงานตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1.29 รอยละของความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center)
(รอยละ 100)
- ดําเนินการตาม KPI Template รอยละของความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูล
กลาง (DOH Data Center) ในคะแนนระดับ 1 – 3 คือ ดําเนินการทบทวนการวิเคราะหสถานการณขอมูลพื้นฐาน
ของกลุมวัยและอนามัยสิ่งแวดลอม / ดําเนินการทบทวนการวิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย / จัดทํา
การทบทวนทําเนียบผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย / จัดทําการทบทวนมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนฯ / จัดทํา
เอกสารสรุปประเด็นความรูที่ใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย / จัดทําแผนการดําเนินงานพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลกลาง
ตัวชี้วัดที่ 1.30 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนา
ศักยภาพนักวิทยาการ (Data Scientist) (รอยละ 80)
- ดําเนินการตามแผนขับเคลื่อนและตาม KPI Template รอยละของการผานเกณฑการ
ประเมินผล กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการ (Data Scientist) (รอยละ 80) ในคะแนน
ระดับ 4 ตามแผนเดือนพฤษภาคม 2565
ระดับ
Output ผลผลิตของตัวชี้วัด

หมายเหตุ :

หลักฐาน
มีผลผลิตการจัดอบบรมพัฒนาศักยภาพนัก
วิทยาการขอมูล ดวยโปรแกรมวิเคราะหขอมูล
เชิงลึก

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

Link
https://bit.ly/3MTBtIU

-๙ -

ตัวชี้วัดที่ 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog)ในระบบฐานขอมูลกลางเพื่อนําไปสู
การเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data)
- กลุมพัฒนาระบบขอมูล ไดดําเนินการเตรียมชุดขอมูล (Data set) และรายละเอียด
คําอธิบายชุดขอมูล (Mata data) ที่ถูกจัดอยูในหมวดหมูสาธารณะ (Open Data) เพื่อนําเขาระบบบัญชีขอมูล
ของกรมอนามัยตามแผนการดําเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง
กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม ไดรายงานตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565
ระดับที่ 1
- เอกสารแสดงข อมู ลผลการดํ าเนิ นงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงานรอบ 6 เดือนแรกใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
- เอกสารสรุปผลการวิเคราะหชองวาง (GAP) ที่อาจทําใหการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจําป
ของหนวยงานไมบรรลุเปาหมาย
- มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปหนวยงาน ในระบบ DOC 4.0 ตามกรอบวงเงินงบประมาณที่
หนวยงานไดรับการจัดสรร
ระดับที่ 2
- มีการบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติการหนวยงาน โดยจัดทําแผนความเสี่ยงของ
โครงการที่มีวงเงินงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป ครบทุกโครงการ
- มีเอกสารแสดงมาตรการ เพื่อการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน
โดยใชกลยุทธ PIRAB พรอมเหตุผลประกอบในการกําหนดมาตรการ
ระดับที่ 3
- มีการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน และปรับแผนปฏิบัติ
การในระบบ DOC ใหเปนปจจุบัน
- เอกสารการอนุมัติปรับแผนปฏิบัติการของหนวยงานที่มีการอัพเดตในระบบ DOC 4.0
- มี ร ายงานความก า วหน า การดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารหน ว ยงานในการประชุ ม
ประจําเดือนของกองแผนงาน เดือนมีนาคม จํานวน 1 ครั้ง
ระดับที่ 4 และระดับที่ 5 รายงานผลในเดือน ก.ค. 65
จากผลการดําเนินงานขางตน เมื่อพิจารณาตามเกณฑการใหคะแนนคํารับรองฯ สรุปไดดังนี้

- ๑๐ -

ระดับ
หลักฐาน
1 - ขอมูลผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือนหลัง 64
- ผลการวิเคราะห GAP
- จัดทําแผนปฏิบัติการหนวยงานใน DOC
2 - แผนบริหารความเสี่ยง วงเงิน 500,000 บาท
- PIRAB
3

4

5

ความครบถวน
/
/
/
/
/
- มีแผนกํากับติดตาม
/
/
- เอกสารการอนุมัติปรับแผนฯ
/
- รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
- ผลการเบิกจายประชุม อบรม สัมมนา ใน
X
ไตรมาสที่ 3 ไมนอยกวารอยละ 90
- รายงานผลผลิตครบทุกกิจกรรม
X
- รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
X
ที่บรรลุเปาหมาย
รวมคะแนนประเมินตนเอง

คะแนนที่ได/เต็ม
0.3 / 0.3
0.4 / 0.4
0.3 / 0.3
0.5 / 0.5
0.5 / 0.5
0.3 / 0.3
0.3 / 0.3
0.4 / 0.4
รายงานผลในเดือน มิ.ย. 65
รายงานผลในเดือน ก.ค. 65
รายงานผลในเดือน ก.ค. 65
3/5

เอกสารตัวชี้วัดที่ 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 5 เดือนหลัง
ระดับ
หลักฐาน
Link
1 Assessment
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ https://bit.ly/3uhBjVb
มีบทวิเคราะหสถานการณของ หนวยงานรอบ 6 เดือนแรก ใน
ตัวชี้วัดมีขอมูล สารสนเทศ
ปงบประมาณ พ.ศ.2565
และความรูที่นํามาใช
สรุปผลการวิเคราะหชองวาง(GAP) ที่อาจ https://bit.ly/3jhrCjj
ทําใหการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ประจําปของหนวยงานไมบรรลุเปาหมาย
2 Advocacy/ Intervention เอกสารบริหารความเสี่ยงโครงการตาม
https://bit.ly/3uTwmRm
มีการกําหนดมาตรการและ
แผนปฏิบัติการหนวยงาน โดยจัดทําแผน
ประเด็นความรูที่ใหแก
ความเสี่ยงของโครงการที่มีวงเงิน
ผูรับบริการ (C)/ผูมีสวนได
งบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป ครบทุก
โครงการ
สวนเสีย (SH) เพื่อการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
มาตรการการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
https://bit.ly/3uhBjVb
ตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติการของหนวยงานโดยใช
กลยุทธ PIRAB
3 Management and
3.1 อนุมัติปรับแผนปฏิบัติการของ
https://bit.ly/3xc8fjW
Governance
หนวยงาน รอบ 5 เดือนหลัง

- ๑๑ -

ระดับ
- มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตัวชี้วัด
- การติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน

หลักฐาน
Link
3.2 อนุมัติปรับแผนปฏิบัติการของ
https://shorturl.asia/5Numl
หนวยงาน รอบ 5 เดือนหลัง เดือน
มีนาคม
รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตาม https://shorturl.asia/uZ8mR
แผนปฏิบัติการหนวยงานในที่ประชุมของ
หนวยงานในการประชุมประจําเดือนของ
หนวยงานทุกเดือน
หมายเหตุ : Link URL หลักฐานตัวชี้วัด 2.5 หนาเว็บไซตกองแผนงาน
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-5
กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรายงานตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)
- จัดเตรียมขอมูลและเอกสารเพื่อนําเสนอผลงาน “ระบบมาตรฐานสะอดาปลอดภัย
ปองกันโควิด-19 (Thai Stop Covid Plus) ในการประกวด LIKE Talk Award ป 6
ตัวชี้วัดที่ 1.32 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสรางความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศกรมอนามัย
- ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากการประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล
กรมอนามัย พ.ศ. 2566 – 2570” เมื่อวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2565 เพื่อจัดทําราง แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ตอไป
- เตรียมจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร ประจํา
กรมอนามัย เพื่อพิจารณางบประมาณ (เงินเหลือจาย) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัดที่ 1.33 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีใหม สรางไทย สรางชาติ
- จัดการประชุม เพื่อหารือและเก็บขอมูลกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
1. ขอมูล Workflow & Requirement ของระบบงาน
2. ขอมูล Data Set และ Data Dictionary เพื่อประกอบการจัดทาสมุดสุขภาพ
3. ขอมูล กระบวนการทํางานภายในกรมอนามัยดานสวนงานที่เกี่ยวของ
4. ขอมูลหนารายงาน (Dashboard) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ : Link URL คํารับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2565
https://planning.anamai.moph.go.th/th/planning-pa65

- ๑๒ -

3.5 รายงานผลการดําเนินงานสําคัญของแตละกลุมงาน ประจําเดือนเมษายน 2565
กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร ไดนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานที่สําคัญของกลุมงาน ดังนี้
1. การปฏิ รู ป บริ ห ารจั ดการและบริ ห ารแบบบูร ณาการในพื้น ที่ เขตสุขภาพนํารอง(เขตสุขภาพที่ 1,4,9,12)
- จากการประชุมเพื่อพัฒนาเขตสุขภาพ Workshop มีขอเสนอดังนี้ จัดทํารูปแบบ Sandbox HR เขตสุขภาพฯ,
พัฒนาระบบการใชงาน Application PHR ใหเชื่อมโยงภายในเขตและสวนกลาง ,บูรณาการแผนงาน/งบประมาณ
ป66 การดูแลผูสูงอายุ รวมกันระหวางกรมวิชาการ หมายเหตุ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯขอใหผูบริหาร
ของกรม(รองอธิบดี) เขารวมประชุมเทานั้น
2. การประชุมผูบริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (BMW) (ปลัด สธ.เปนประธาน) เปลี่ยนชื่อประชุมเปน TBM
และเปลี่ยนวันประชุมจากทุกวันพุธเปนทุกวันอังคารของสัปดาห การประชุมวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 กรมอนามัย
นําเสนอการบูรณาการนโยบายขับเคลื่อนการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขกับภารกิจกรมอนามัย 4 ประเด็น
3. การประชุมคณะทํางาน “ถามมา ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกวา “BETTER THAILAND OPEN DIALOGUE”
มติที่ประชุมคณะทํางานมอบใหทุกกรมเสนอหัวขอและประเด็นนําเสนอผลงานของกระทรวงและจัดทําเปน PPT
โดยกรมอนามัยนําเสนอประเด็นที่ 2 ประชาชนแข็งแรง (นวัตกรรมสุขภาพ/การจัดบริการรูปแบบใหม New service
model ฯลฯ)
4. การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ครม.มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการดานระบบสุขภาพปฐมภูมิ (พ.ศ.2564 - 2575)
กรมอนามัยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําหลักสูตรดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อเตรีย ม
ความพรอมการถายโอนภารกิจดานสาธารณาสุขใหแก อปท.ระหวางวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม
ไมดา นนทบุรี
5. การจัดทําโครงการสําคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําปงบประมาณพ.ศ.2567
ของกรมอนามัย
- กองแผนงานเกี่ยวของ : แผนแมบทที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 2 เปาหมาย
- หนวยงานจัดทํา (ราง) ขอเสนอโครงการสําคัญป 67 และนําเสนอในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ Workshop
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ ฮอลล 6 อิมแพคเมืองทองธานี นนทบุรี
6. แผนการขับเคลื่อนโครงการอนาคตแหงประเทศไทยสูการดูแลสุขภาพแบบองครวมและการสงเสริมสุขภาพ
ประชุมระหวางหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค เพื่อจัดทํา Service Plan ภาพรวมของแตละกลุมวัยและ
อนามั ย สิ่ งแวดล อ ม(ประชุ มติ ด ตามผลฯรอบ 6 เดือน) จัดทํา Service Planจําแนกรายศูน ย อนามัย ในเดื อ น
พฤษภาคม 2565 สงมอบใหกลุมงบประมาณดําเนินการสวนที่เกี่ยวของตอไป
7. (ราง) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ระยะ 5 ป (พ.ศ.2566 – 2570)
กรมอนามัย Purpose : ทุกคนบนแผนดินไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงดานสุขภาพ Vision : สุขภาพดีทุก
ชวงวัย ขับเคลื่อนประเทศไทยอยางยั่งยืน ประกอบดวย 4 ประเด็นยุทธศาสตร 11 เปาประสงค กองแผนงาน
นําเสนอและรับฟงความคิดเห็นหนวยงานภายในกรมอนามัย (การประชุมติดตามผลฯรอบ 6 เดือน) ที่ประชุมมีมติ
ใหคลัสเตอรใหขอเสนอแนะปรับแกไขและสงใหกองแผนงานภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

- ๑๓ -

กลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ นําเสนอผลการดําเนินงานที่สําคัญของกลุมงาน ดังนี้
ประเด็นที่ 1 : งบประมาณป 2565 งบกลาง COVID 13.3755 ลบ.อนุมัติรอบแรก 6.4186 ลบ.เปนคาตอบแทน
คางจายปงบประมาณ 2564 และปงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564) จัดสรร ศอ.1,3,5 7,9 - 12 สสม. อยูระหวางขอจัดสรรเพิ่มเติม งบประมาณป 2565 ไตรมาส 3 อยูระหวางขอจัดสรรงบเงินอุดหนุน
เพิ่มเติม 0.3450 ลบ. เงินสํารองสําหรับใหยืม 3.7000 ลบ.กรณีหนวยงานกรมอนามัยเงินไมพอ กองคลังไดมีการ
สํารองเงินใหยืม
ประเด็นที่ 2 : งบประมาณป 2566 ขั้ น ร าง พรบ.วงเงิ น 1,786.2362 ลบ. สว นที่เกี่ย วของกั บ กองแผนงาน
วงเงิ น 84.0777 ลบ. ประกอบด ว ย งบดํ า เนิ น งาน 3.6985 ลบ.โครงการพั ฒ นาข อ มู ล 0.7656 ลบ.
คาบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร 2.9329 ลบ.งบลงทุน (ครุภัณฑคอมฯ) 80.3792 ลบ. วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2565
คณะกรรมาธิ ก ารฯ สภาผู แ ทนราษฎร จะพิ จ ารณาวาระที่ 1 และวั น ที่ 3 มิ ถุ น ายน – 15 สิ ง หาคม 2565
ชวง Defend งบประมาณป 2566 ขอความรวมมือกลุมงานดังนี้ 1. กลุมพัฒนาระบบขอมูล จัดทํา One Page
โครงการและทบทวนกิจกรรม 2. กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม จัดเตรียมผลการดําเนินงานภาพรวม 3.กลุม
เทคโนโลยีสารสนเทศ เตรียมความพรอมชี้แจงครุภัณฑคอมพิวเตอร 4.กลุมอํานวยการคอยอํานวยความสะดวก
ประเด็นที่ 3 งบประมาณป 2567 การจัดทําคําของบลงทุน ระหวางวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2565 ผานระบบ
e -Budget Anamai ขณะนี้ อ ยู ร ะหว า งหน ว ยงานจั ด ทํ า คํ า ของบป 2567 กํ า หนดให แ ล ว เสร็ จ ภายในวั น ที่
31 พฤษภาคม 2565
ประเด็นที่ 4 : การขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.2 (HWP) เกณฑระดับ 4 Output + ระดับ 5 Outcome ผานเกณฑประเมิน
HWP ระดับดีมาก 9 ขอ ไดดําเนินการแลว 6 ขอ ยังขาดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพจิตและทดสอบสมรรถภาพทางกาย
การประเมิน 5 ส และบุคลากรเขารับการตรวจสุขภาพประจําป กลุมเปาหมาย 38 คน ตองตรวจอยางนอย 37 คน อยู
ระหวางรวบรวมเอกสารหลักฐานและขอความรวมมือทุกทานในวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2565 ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย ณ สถานออกกําลังกาย กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

- ๑๔ -

กลุมพัฒนาระบบขอมูล นําเสนอผลการดําเนินงานที่สําคัญของกลุมงาน ดังนี้
1. พั ฒนาระบบรายงานสถานการณ เฝ าระวั ง COVID – 19 ในเทศกาลสงกรานต ได จั ดพั ฒนาระบบรายงาน
สถานการณเฝาระวัง COVID – 19 ในเทศกาลสงกรานตป 2565 ผาน Google studio โดยใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ทั้งสวนกลาง/ภูมิภาค รายงานผลผาน Google sheet และนําเสนอผลจํานวนการลงทะเบียน COVID Free Setting
พบวามีการลงทะเบียนจากกลุมตางๆ และมีขอสังเกตการรายงานผลจํานวนผูติดเชื้อราย Cluster ของศูนยอนามัยที่
1 - 12 และสสม.ไมไดมีการรายงานผล ทําใหขอมูลไมมีการแสดงในระบบ
2. รายงานผล PA อธิบดีกรมอนามัย ป 65 การพัฒนาองคการสูดิจิทัล : การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog)
นํ าไปสู การเป ดเผยข อมู ลภาครั ฐ (Open Data) ของสํานั กงาน กพร. ซึ่งเป นการรายงานรอบที่ 2 โดยได จั ดทํ า
แบบฟอรมคําอธิบายชดขอมูลพรอมเอกสารรายละเอียดคําอธิบายชุดขอมูล เพื่อใชประกอบการประเมินตัวชี้วั ด
เปาหมายขั้นตน (70 คะแนน) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางของสํานักงานสถิติ
แหงชาติ โดยมีจํานวนชุดขอมูล เพื่อจัดทําการพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) มีจํานวน 4 รายการชุดขอมูล
3. สรุปรายงานการยืนยันผลการกระจายชุดตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อแบบตรวจหาแอนติเจนดวยตนเอง (ATK) ของ
กรมอนามัยเพื่อยืนยันผลใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดยมีหนวยงานที่สงแลวจํานวน 7 หนวยงาน และ
ยังไมไดสงผลการยืนยันอีก 6 หนวยงาน
4. ระบบเฝ าระวั งฯ กรมอนามั ยประจํ าป งบประมาณ 2565 จากการประชุ ม กพว.ครั้ งที่ 4/2565 รองอธิ บดี มี
ขอเสนอแนะใหนายแพทยกิตติพงศ แซเจ็ง ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝาระวังฯ คัดเลือกตัวชี้วัดเฝา
ระวังที่ผานเกณฑมานําเสนอที่ประชุมกรมรับทราบ
5. ผลการดําเนินการตาม PA ของกลุมพัฒนาระบบขอมูล ประจําปงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนหลัง ตัวชี้วัดที่
1.29 , 1.30 , 1.31 ดําเนินการวิเคราะหทบทวน และปรับปรุงตามแผนงานรอบ 5 เดือนหลังตามเกณฑที่กําหนดไว
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม นําเสนอผลการดําเนินงานที่สําคัญของกลุมงาน ดังนี้
1. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 2 ใหทางสํานัก
งบประมาณ
2. รายงานผลตามแผนงานบูรณาการฯที่กรมอนามัยรับผิดชอบ ป 2565 ไตรมาส 2 ใหทางหนวยงานเจาภาพ
3. รายงานความกาวหนาของโครงการในระบบติดตามและประเมินผล (eMENSCR) ไตรมาส 2 เรียบรอยแลว
4. รายงานผลการดําเนินงานสําคัญตามโครงการสงเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ใหทางสํานัก
งบประมาณ
5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน ระหวางวันที่ 27 – 29 เมษายน 2565
(รวมกับกลุมยุทธศาสตรและกลุมงบประมาณ)
6. จัดทํา (ราง) คูมือแนวทางการนิเทศงานกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
ขอความรวมมือทุกกลุมงานคียขอมูลผลการดําเนินงานในระบบ DOC ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 และขอมูล
ประกอบการนิเทศงานจากทุกกลุมงานที่เกี่ยวของ ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

- ๑๕ -

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ นําเสนอผลการดําเนินงานที่สําคัญของกลุมงาน ดังนี้
(1) โครงการวิถีไทยใหม (งบประมาณ 43.9 ลานบาท) อยูในชวงรวบรวมขอมูลและออกแบบฟงกชั่นการใชงาน
ระบบรวบรวมขอมูล Data set เรียบรอยแลว และลงพื้นที่นํารองโรงพยาบาลในเขตปทุมธานี มีการออกแบบ
หนาจอการใชงานระบบ
(2) โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ 2565 (งบลงทุน 8,306,500) ครบกําหนด 19
เมษายน 2565 ในสวนของการสงมอบครุภัณฑของบริษัทไดดําเนินการเรียบรอยแลว
(3) โครงการพัฒนาระบบ Thai Save Thai (งบ 2,850,000 บาท) อยูระหวางพัฒนาระบบในสวนที่เพิ่มเติมจากเดิม
(4) รายงานตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 2.4 : LO ตัวชีว้ ัด 1.32 : การพัฒนาระบบสารสนเทศ ตัวชี้วัด1.33 : วิถีไทยใหม
อยูระหวางจัดทําเอกสารรายงานรอบ 5 เดือนหลัง คาดวาไดคะแนนเต็ม
มติที่ประชุม

1. ที่ประชุมรับทราบ
2. ประธานไดมีการติดตามความกาวหนาของระบบ ดังนี้
2.1 Thai Save Thai เตรียมความพรอมการลงทะเบียน Thai Save Thai เนื่องจากโรงเรียนใกล

จะเปดเทอม
2.2 Thai Stop Covid พิจารณาการใหสิทธิ์ลบขอมูลของพื้นที่ เนื่องจากมีสถานประกอบการ
ลงทะเบียนผิดประเภท ทําใหผูตรวจดูขอมูล Dashboard แลวขอมูลไมตรงกับความจริง (ลดการกรอกขอมูลซ้ําซอน)
- มอบหมายใหกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศเชิญ IT หนวยงานมาเรียนรูการการทําแบบประเมินเพื่อ
จัดทําขอมูลแบบประเมินตาม Setting ตัวเอง
- การยกเลิกบริการโทรศัพท Call Center (สล.) หมายเลข 0-2590-4000 ซึ่งกําลังจะหมดสัญญา
มีแนวทางจัดการอยางไรตอไป
2.3 วิถีไทย มอบหมายใหกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญทานรองอธิบดีนายมณเฑียร คณาสวัสดิ์
รวมประชุมเพื่อรายงานความกาวหนาของระบบ

- ๑๖ -

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
1. การประชุมวิชาการกรมอนามัยระหวางวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร นางสาวธีราภรณ ศรีนิเวศนไดรายงานจากการเขารวมประชุมเตรียมงานจัดประชุมวิชาการ
กรมอนามัย เปนการจัดประชุมแบบ Onsite จํานวน 800 คน และแบบ Online ไมจํากัดจํานวน มีการกําหนด
โควตาของแตละหนวยงาน กองแผนงานมีจํานวน 6 คน และมีคณะกรรมการ/คณะทํางาน 12 คน รวมทั้งสิ้น 18 คน
โดยในปนี้ไดมีการทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐาฯ รวมงานดังกลาวโดยจะมีการเชิญคณะทํางานรวมประชุมของฝายลงทะเบียน
การประเมินผลและเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจะแจงใหทราบตอไป
มติที่ประชุม

1. ที่ประชุมรับทราบ
2. ประธานมอบกลุมอํานวยการ ดําเนินการนัดวันประชุมและจัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะทํางาน

ปดประชุม เวลา 14.00 น.
----------------------------------------------นางสาวสุจิตรา บุญโต
นางสาวธีราภรณ ศรีนิเวศน

ผูจดรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

รายงาน ณ วันที่ 10 พ.ค.65
- ๑๗ -

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่

1

2

ตัวชี้วัด

คะแนน คะแนน ผูรับผิดชอบ
ความกาวหนา
ประเมิน
ตนเอง
2.1 ระดับความสําเร็จของการ
5
3 กลุมอํานวยการ 1. ประชุมกองแผนงาน
ควบคุมภายใน และแผน BCP
จํานวน 2 ครั้ง
2. ประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมภายในฯ จํานวน 2
ครั้ง
3. จัดทําบทวิเคราะห
(เพิ่มเติม)กําหนดมาตรการ
และประเด็นความรู/จัดทํา
แผนขับเคลื่อนฯ
4. รายงานผลการดําเนิน
กงานตามแผนขับเคลื่อนฯ
จํานวน 2 ครั้ง
5. รายงานผลการควบคุม
ภายใน รอบ 6 เดือน
6. รายงานผลผูตรวจสอบ
ภายในประจําหนวยงาน
ไตรมาสที่ 2 จํานวน 1 ครั้ง
2.2 ระดับความสําเร็จของการ
5
3 กลุมบริหาร
1. วิเคราะหสถานการณ
พัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู
ยุทธศาสตร
รอบ 5 เดือนแรก /
นาทํางาน มีชีวิตชีวา และ
การงบประมาณ วิเคราะหสถานการณ
เสริมสรางคุณภาพชีวิต
สุขภาพ / วิเคราะหขอมูล
คุณภาพชีวิตของบุคลากร /
ประชุมคณะทํางาน
2. วิเคราะหผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย / จัดทํา
ทําเนียบผูรับบริการ (C)
ผูมีสวนไดสวนเสีย (SH)
3. จัดทํามาตรการและ
กลวิธีการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๑๘ -

3

2.3 รอยละของการเบิกจาย
งบประมาณ

5

1.3

4

2.4 ระดับความสําเร็จของการเปน
องคกรแหงการเรียนรู (LO)

5

3

5

2.5 รอยละการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการระดับ
หนวยงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565

5

3

4. จัดทําประเด็นความรูที่
ใหแกผูรับบริการ และผูมี
สวนไดสวนเสีย
5. จัดทําแผนปฏิบัติการฯ
(รอบ 5 เดือนหลัง)
6. จัดทํามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (SOP) ของ
ตัวชี้วัด (รอบ 5 เดือนหลัง)
กลุมอํานวยการ 1.จัดทํารายงานผลติดตาม
เรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณ (รบจ.1)
ประจําเดือนเมษายน 2565
เรียบรอยแลว
2.ประชุมกองแผนงานและ
รายงานผลการติดตามการ
เบิกจายงบประมาณ
ประจําปงบประมาณตาม
ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอบ 5 เดือน
หลัง ประจําเดือนเมษายน
เรียบรอยแลว
กลุมเทคโนโลยี - จัดเตรียมขอมูลและ
สารสนเทศ
เอกสารเพื่อนําเสนอผลงาน
“ระบบมาตรฐานสะอดาป
ลอดภัยปองกันโควิด-19
(Thai Stop Covid Plus)
ในการประกวด LIKE Talk
Award ป 6
กลุมประเมินผล ดําเนินการตามแผน
และนิเทศติดตาม ขับเคลื่อนและตาม KPI
Template ในคะแนน
ระดับ 1-3 เรียบรอยแลว

คะแนนระดับ 45 จะดําเนินการ
ในเดือน
กรกฎาคม

- ๑๙ -

6

2.6 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานคุณธรรมและความ
โปรงใส (ITA)

5

3

กลุมอํานวยการ ระดับที่ 1 Assessment - ดําเนินการใน
ทบทวน วิเคราะห
ระดับ 1 – 3
สถานการณของตัวชี้วัดมี
เรียบรอยแลว
ขอมูล สารสนเทศ และ
ความรูที่นํามาใช
(1 คะแนน)
- รายงานการประชุม
วิเคราะห ทบทวน
สถานการณ ปญหาการ
ดําเนินงานคุณธรรมความ
โปรงใสของหนวยงาน
โดยวิเคราะห gap ประเด็น
จากคะแนนการรับรูผูมีสวน
ได สวนเสียภายใน (IIT)
รอบ 5 เดือนแรก
- รายงานผลการวิเคราะห
GAP
ปญหาการดําเนินงาน
คุณธรรมความโปรงใสของ
หนวยงาน
ระดับที่ 2 Advocacy/
Intervention
กําหนดมาตรการ กลไก
ขับเคลื่อนดําเนินงาน
คุณธรรมและความโปรงใส
ของหนวยงาน รอบ 5 เดือน
หลัง (1 คะแนน)
- กําหนดมาตรการ กลไก
การดําเนินงานรอบ 5 เดือน
หลัง ที่สอดคลองตาม
กลยุทธ PIRAB พรอม
เหตุผลประกอบในการ

- ๒๐ -

กําหนดมาตรการและ
เชื่อมโยงกับหลักเกณฑการ
เปดเผยขอมูลสาธารณะ
OIT
- สรุปประเด็นความรูแก
C/SH เพื่อขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน
ระดับที่ 3 Management
and Governance
(1 คะแนน)
- มีแผน/ผลการขับเคลื่อน
การดําเนินงานตัวชี้วัด
- การกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงาน
ระดับที่ 4 Output
ผลผลิต
มีผลผลิตตามแผนการ
ดําเนินงานและมาตรการที่
กําหนด (1 คะแนน)
- อยูระหวางดําเนินการ
ระดับที่ 5 Outcome
ผลลัพธของตัวชี้วัด
1.ประเมินการเปดเผยขอมูล
สาธารณะบนเว็บไซตของ
หนวยงานตามหลักเกณฑ
OIT (คาน้ําหนักรอยละ 70)
2.ประเมินระดับการรับรูการ
ดําเนินงานคุณธรรมความ
โปรงใสของผูมีสวนไดสวน
เสียภายใน (IIT) ของ
หนวยงาน (คาน้ําหนักรอยละ
30) (1 คะแนน)

- ๒๑ -

7 1.29 รอยละของความสําเร็จในการ
พัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง
(DOH Data Center)
8 1.30 รอยละของการผานเกณฑการ
ประเมินผล กลุมเปาหมายที่
เขารับการพัฒนาศักยภาพนัก
วิทยาการขอมูล (Data
Scientist)

5

3

5

3

- อยูระหวางดําเนินการ
กลุมพัฒนาระบบ - ดําเนินการในระดับ 1-3
ขอมูล
เรียบรอยแลว
กลุมพัฒนาระบบ 1. ดําเนินการจัดทํา
ขอมูล
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การ
วิเคราะหขอมูลเชิงลึกดวย
Data Studio และการ
เชื่อมโยงขอมูลดวย
RESTful API บนฐานขอมูล
สงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอมของกรมอนามัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565”
2. วิเคราะหสถานการณของ
ตัวชี้วัด และความรูที่
นํามาใชประกอบการ
วิเคราะห
3. วิเคราะหผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
4. จัดทําทําเนียบ
ผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย
5. จัดทํามาตรการ/แนว
ทางการพัฒนาศักยภาพนัก
วิทยาการขอมูล
6. สรุปประเด็นความรูที่
ใหแกผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย
7. จัดทําแผนการขับเคลื่อน
การอบรมพัฒนาศักยภาพ

- ๒๒ -

9 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล
(Data Catalog) เพื่อนําไปสู
การเปดเผยขอมูลภาครัฐ
(Open Data)

5

3

10 1.32 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล
และการสรางความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศกรมอนามัย

5

3

11 1.33 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทย
ใหม สรางไทย สรางชาติ

5

3

นักวิทยาการขอมูล (Data
Scientist)
8. จัดทํามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (SOP) ของการ
พัฒนาศักยภาพนัก
วิทยาการขอมูล
กลุมพัฒนาระบบ - อยูระหวางการดําเนินการ
ขอมูล
จัดทําชุดขอมูล (Data set)
และคําอธิบายชุดขอมูล
(Metadata) ที่ถูกจัดอยูใน
หมวดหมูสาธารณะ (Open
Data) เขาระบบบัญชีขอมูล
ของกรมอนามัย
กลุมเทคโนโลยี - ดําเนินการรวบรวมขอมูล
สารสนเทศ
จากการประชุมการจัดทํา
แผนปฏิบัติการดิจิทัล
กรมอนามัย พ.ศ. 2566 –
2570” เมื่อวันที่ 16 - 17
มีนาคม 2565 เพื่อจัดทํา
ราง แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ
ตอไป
- เตรียมจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร
ประจํากรมอนามัย เพื่อ
พิจารณางบประมาณ (เงิน
เหลือจาย) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565
กลุมเทคโนโลยี - จัดการประชุม เพื่อหารือ
สารสนเทศ
และเก็บขอมูลกับหนวยงาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก

- ๒๓ -

- ขอมูล Workflow &
Requirement ของ
ระบบงาน
- ขอมูล Data Set และ
Data Dictionary เพื่อ
ประกอบการจัดทาสมุด
สุขภาพ
- ขอมูล กระบวนการ
ทํางานภายในกรมอนามัย
ดานสวนงานที่เกี่ยวของ
- ขอมูลหนารายงาน
(Dashboard) และเอกสาร
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
รวม

5

2.84

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

- ๒๔ ณ วันที� 10 พฤษภาคม 2565

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

เปาหมาย
(จํานวน)

หนวยนับ

1 ประชุมกองแผนงานทุกเดือน เพื่อสื่อสาร
ทิศทางและถายทอดนโยบาย/ทิศทางองคกรสู
การปฏิบัติ พรอมทั้งแลกเปลี่ยน เรียนรูในการ
สรางนวัตกรรมและกํากับติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองแผนงาน

5

ครั้ง

1 มี.ค.65

10 ส.ค.65

ดําเนินการแลว
จํานวน 2 ครั้ง

2 การจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงานการ
จัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในกองแผนงาน

3

ครั้ง

1 มี.ค.65

10 ส.ค.65

ดําเนินการแลว
จํานวน 2 ครั้ง

3 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

1

ครั้ง

1 เม.ย.65

15 พ.ค.65

ดําเนินการครบถวน

4 การจัดทําบทวิเคราะหฯ (เพิ่มเติม) /กําหนด
มาตรการและประเด็นความรู/ จัดทําแผน
ขับเคลื่อนฯ

1

ครั้ง

1 มี.ค.65

10 เม.ย.65

ดําเนินการครบถวน

ที่

กิจกรรม/ขั้นตอน

วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ไมไดดําเนินการ/
ดําเนินการครบถวน
อยูระหวางดําเนินการ

หมายเหตุ

- ๒๕ ณ วันที� 10 พฤษภาคม 2565

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

เปาหมาย
(จํานวน)

หนวยนับ

5 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ

5

ครั้ง

1 มี.ค.65

10 ส.ค.65

6 การทดสอบแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องของกอง

1

ครั้ง

1 มิ.ย.65

30 มิ.ย.65 อยูระหวางดําเนินการ

2

ครั้ง

1 ม.ค.65

15 ก.ค.65

ที่

กิจกรรม/ขั้นตอน

วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ไมไดดําเนินการ/
ดําเนินการครบถวน
อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการแลว
จํานวน 2 ครั้ง

แผนงาน

7 การรายงานผลผูตรวจสอบภายในประจํา
หนวยงาน ไตรมาสที่ 2, 3 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565

ดําเนินการแลว
จํานวน 1 ครั้ง

หมายเหตุ

- ๒๖ ณ วันที� 10 พฤษภาคม 2565

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

หนวยนับ

วันที่เริ่มกิจกรรม

วันที่สิ้นสุด

1 ประชุมคณะทํางานพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู
นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต
(รอบ 5 เดือนหลัง)

2

ครั้ง

1 มี.ค. 65

31 ก.ค. 65

2 แผนปฏิบัติการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู
นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต
(รอบ 5 เดือนหลัง)

1

แผน

1 มี.ค. 65

30 เม.ย. 65

3 ติดตามประเมินผลแผนขับเคลื่อนสถานที่ทํางาน
นาอยู นาทํางานฯ (รอบ 5 เดือนหลัง)

4

ครั้ง

1 มี.ค. 65

31 ก.ค. 65

4 แนวทางการสงเสริมสุขภาพกองแผนงาน
(รอบ 5 เดือนหลัง)

1

ครั้ง

1 มี.ค. 65

31 ก.ค. 65

5 กิจกรรม 5 ส. "สรางที่ทํางานนาอยู นาทํางาน"
(รอบ 5 เดือนหลัง)

1

ครั้ง

1 มี.ค. 65

31 ก.ค. 65

ที่

กิจกรรม/ขั้นตอน

ไมไดดําเนินการ/
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

/

ประชุม 1 ครั้ง

/

/

ติดตาม 2 ครั้ง
/

/

หมายเหตุ

- ๒๗ ณ วันที� 10 พฤษภาคม 2565

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

หนวยนับ

วันที่เริ่มกิจกรรม

วันที่สิ้นสุด

6 กิจกรรม Big Cleanning Day (รอบ 5 เดือนหลัง)

1

ครั้ง

1 มี.ค. 65

31 ก.ค. 65

7 การตรวจสุขภาพประจําป (รอบ 5 เดือนหลัง)

1

ครั้ง

1 มี.ค. 65

31 ก.ค. 65

8 ประเมินคา BMI และประเมินภาวะโภชนาการ
(วัดรอบเอว) (รอบ 5 เดือนหลัง)

1

ครั้ง

1 มี.ค. 65

31 ก.ค. 65

9 กิจกรรมเสริมสรางความรูการดูแลสุขภาพชอง
ปาก (รอบ 5 เดือนหลัง)

1

ครั้ง

1 มี.ค. 65

31 ก.ค. 65

10 กิจกรรมเสริมสรางความรูหญิงวัยเจริญพันธุ
(รอบ 5 เดือนหลัง)

1

ครั้ง

1 มี.ค. 65

31 ก.ค. 65

/

11 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายบุคลากร
กองแผนงาน (รอบ 5 เดือนหลัง)

1

ครั้ง

1 มี.ค. 65

31 ก.ค. 65

/

ที่

กิจกรรม/ขั้นตอน

ไมไดดําเนินการ/
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

/
/ ตรวจแลว
อยูระหวางรอผล
/
/

หมายเหตุ

- ๒๘ ณ วันที� 10 พฤษภาคม 2565

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต
ผลการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ขั้นตอน

12 กิจกรรมเสริมสรางขวัญกําลังใจบุคลากรใน
หนวยงาน (รอบ 5 เดือนหลัง)

เปาหมาย
(จํานวน)

หนวยนับ

วันที่เริ่มกิจกรรม

วันที่สิ้นสุด

1

ครั้ง

1 มี.ค. 65

31 ก.ค. 65

ไมไดดําเนินการ/
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน
/

หมายเหตุ

- ๒๙ ณ วันที� 10 พฤษภาคม 2565

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

กิจกรรม/ขั้นตอน

เปาหมาย
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด
(จํานวน)

ผลการดําเนินงาน
ไมไดดําเนินการ/
ดําเนินการครบถวน
อยูระหวางดําเนินการ

1 วิเคราะหสถานการณของการเบิกจายงบประมาณ
3 ปยอนหลัง และ รอบ 5 เดือนแรก
(ปงบประมาณ 2562, 2563, 2564, 2565 รอบ 5
เดือนแรก) และมาตราการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานเบิกจายงบประมาณ

1

เรื่อง

10 มี.ค.65

10 พ.ค.65

ดําเนินการครบถวน

2 จัดทํารายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณ (รบจ.1) (มี.ค.64 - ก.ค.65) โดยใช
ขอมูลจากระบบ GFMIS กองคลัง

5

ครั้ง

15 มี.ค.65

20 ก.ค.65

ดําเนินการเดือน
เมษายน เรียบรอย
แลว

3 ประชุมกองแผนงานและรายงานผลการติดตามการ
เบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณตาม
ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค.64 - ก.ค.65)

5

ครั้ง

10 เม.ย.65

10 ส.ค.65

ดําเนินการเดือน
เมษายน เรียบรอย
แลว

4 จัดทํารายงานสรุปผลการเบิกจายงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนหลัง
(มี.ค.64 - ก.ค.65)

1

เรื่อง

20 ก.ค.65

10 ส.ค.65

ยังไมไดดําเนินการ

หมายเหตุ

- ๓๐ ณ วันที� 10 พฤษภาคม 2565

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

กิจกรรม/ขั้นตอน

1 ทบทวนและวิเคราะหผลการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานวิชาการของหนวยงานใหเปนองคกร
แหงการเรียนรู
2 ทบทวนมาตรการและประเด็นความรูที่จะใชใน
การขับเคลื่อนการดําเนินงานวิชาการของ
หนวยงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
3 ทบทวนแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานนวัตกรรม
4 เขารวมกิจกรรมเขารวมกิจกรรม LIKE Talk
Award

เปาหมาย
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด
(จํานวน)

ผลการดําเนินงาน
ไมไดดําเนินการ/
ดําเนินการครบถวน
อยูระหวางดําเนินการ

หมายเหตุ

/
1

ครั้ง

1 มี.ค. 65

30 เม.ย. 65
/

1

ครั้ง

1 มี.ค. 65

30 เม.ย. 65

1
1

ครั้ง
เรื่อง

1 มี.ค. 65
1 มี.ค. 65

30 เม.ย. 65
31 ก.ค. 65

/
/

จัดเตรียมขอมูลและเอกสาร
เพื่อนําเสนอผลงาน “ระบบ
มาตรฐานสะอดาปลอดภัย
ปองกันโควิด-19 (Thai
Stop Covid Plus) ในการ
ประกวด LIKE Talk Award
ป 6

- ๓๑ ณ วันที� 10 พฤษภาคม 2565

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

กิจกรรม/ขั้นตอน

5 สรุปผลการดําเนินงาน และการประเมินการ
ดําเนินงานพรอมสรุปบทเรียนการเปนองคกรแหง
การเรียนรู

เปาหมาย
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด
(จํานวน)

ผลการดําเนินงาน
ไมไดดําเนินการ/
ดําเนินการครบถวน
อยูระหวางดําเนินการ
/

1

ครั้ง

1 มี.ค. 65

30 ก.ค. 65

หมายเหตุ

- ๓๒ ณ วันที� 10 พฤษภาคม 2565

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

กิจกรรม/ขั้นตอน

เปาหมาย
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด
(จํานวน)

ผลการดําเนินงาน
ไมไดดําเนินการ/
ดําเนินการครบถวน
อยูระหวางดําเนินการ

1 จัดทําขอมูลผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติ
การของหนวยงานรอบ 6 เดือนแรก ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2565
2 วิเคราะหชองวาง (GAP) ที่อาจทําใหการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการไมบรรลุเปาหมาย

1

เรื่อง

มี.ค.65

มี.ค.65

ดําเนินการครบถวน

1

เรื่อง

มี.ค.65

มี.ค.65

ดําเนินการครบถวน

3 จัดทําแผนการติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการในระบบ DOC 4.0

1

เรื่อง

มี.ค.65

มี.ค.65

ดําเนินการครบถวน

4 กําหนดมาตรการ เพื่อการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน
โดยใชกลยุทธ PIRAB

1

เรื่อง

มี.ค.65

มี.ค.65

ดําเนินการครบถวน

5 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการที่มี
วงเงินงบประมาณ 500,000 บาทขั้นไป

1

เรื่อง

มี.ค.65

ก.ค.65

ดําเนินการครบถวน

6 กํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การของหนวยงาน และปรับแผนปฏิบัติการใน
ระบบ DOC 4.0

5

ครั้ง

มี.ค.65

ก.ค.65

ดําเนินการ 2 ครั้ง

หมายเหตุ

- ๓๓ ณ วันที� 10 พฤษภาคม 2565

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

กิจกรรม/ขั้นตอน

7 จัดทําขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนฯ เพื่อ
นําเสนอในที่ประชุมกองแผนงาน

เปาหมาย
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด
(จํานวน)
5

ครั้ง

มี.ค.65

ก.ค.65

ผลการดําเนินงาน
ไมไดดําเนินการ/
ดําเนินการครบถวน
อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการ 2 ครั้ง

หมายเหตุ

- ๓๔ -

ณ วันที� 10 พฤษภาคม 2565

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

กิจกรรม/ขั้นตอน

เปาหมาย
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม
(จํานวน)

วันที่สิ้นสุด

ไมไดดําเนินการ/
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

หมายเหตุ

จัดประชุมคณะทํางานเพื่อวิเคราะหทบทวน
สถานการณ ปญหาการดําเนินงานคุณธรรม
1 ความโปรงใสของหนวยงานจาก Gap ประเด็น
จากคะแนนผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT)

1

ครั้ง

มี.ค.65

ก.ค.65



ดําเนินการเรียบรอยแลว

จัดทํารายงานวิเคราะห Gap ปญหาการ
ดําเนินงานคุณธรรมความโปรงใสของหนวยงาน

1

ฉบับ

มี.ค.65

ก.ค.65



ดําเนินการเรียบรอยแลว

กําหนดมาตรการ กลไก และประเด็นความรู
3 เพื่อขับเคลื่อนดําเนินงานคุณธรรมและความ
โปรงใสของหนวยงาน รอบ 5 เดือนหลัง

1

ฉบับ

มี.ค.65

ก.ค.65



ดําเนินการเรียบรอยแลว

จัดทําแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานดาน
คุณธรรมความโปรงใสของหนวยงาน

1

ครั้ง

มี.ค.65

ก.ค.65



ดําเนินการเรียบรอยแลว

5

ครั้ง

มี.ค.65

ก.ค.65



ดําเนินการแลว 2 ครั้ง

5

ครั้ง

มี.ค.65

ก.ค.65



ดําเนินการแลว 2 ครั้ง

2

4

ประชุมคณะทํางานและติดตามผลการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานทุกเดือน
สื่อสารประชาสัมพันธรายงานผลการใชจาย
6 งบประมาณ (รบจ.) ภายในวันที่ 20 ของทุก
เดือน
5

- ๓๕ ณ วันที� 10 พฤษภาคม 2565

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

กิจกรรม/ขั้นตอน

เปาหมาย
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม
(จํานวน)

วันที่สิ้นสุด

7 สื่อสารประชาสัมพันธใหความรู ความเขาใจ
ดานการใชงบประมาณ เพื่อเพิ่มชองทางการรับ
ฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของผูมีสวน
ไดสวนเสียภายในประจําหนวยงานทุกเดือน

5

ครั้ง

มี.ค.65

ก.ค.65

8 กิจกรรมสงเสริมดานการตอตานการทุจริตและ
คุณธรรมความโปรงใส
-สื่อสารแจงเวียนแผนการใชจายงบประมาณ
และผลการใชจายงบประมาณของกองแผนงาน
จํานวน 2 ครั้ง
-สื่อสารขอมูลดานความโปรงใสการดําเนินงาน
จัดซื้อจัดจาง (รายเดือน)
-สื่อสารชองทางการรองเรียน
(ปรับบริบทตามสถานการณโควิด - 19 )

4

ครั้ง

เม.ย.65

ก.ค.65

ไมไดดําเนินการ/
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน




หมายเหตุ
ดําเนินการแลว 2 ครั้ง

- ๓๖ ณ วันที� 10 พฤษภาคม 2565

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

กิจกรรม/ขั้นตอน

เปาหมาย
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม
(จํานวน)

วันที่สิ้นสุด

ไมไดดําเนินการ/
อยูระหวาง
ดําเนินการ

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

1

ครั้ง

มี.ค.65

ก.ค.65



10 รวบรวมเอกสาร ขอมูล และดําเนินการเปดเผย
ขอมูลบนเว็บไซตของหนวยงานตามหลักเกณฑ
OIT ที่กําหนด
11 สรุปผลการดําเนินงานและรายงานให
ผูอํานวยการกองแผนงานรับทราบ

1

ครั้ง

มี.ค.65

ส.ค.65



1

ครั้ง

ก.ค.65

ก.ค.65



ดําเนินการครบถวน

หมายเหตุ

- ๓๗ ณ วันที� 10 พฤษภาคม 2565

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

กิจกรรม/ขั้นตอน

เปาหมาย
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด
(จํานวน)

ผลการดําเนินงาน
ไมไดดําเนินการ/
ดําเนินการครบถวน
อยูระหวางดําเนินการ

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)
4 ทบทวนมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการ
พัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data
Center)

1

ทําเนียบ

5 เม.ย. 65

6 เม.ย. 65



1

มาตรการ

7 เม.ย. 65

8 เม.ย. 65



หมายเหตุ

- ๓๘ ณ วันที� 10 พฤษภาคม 2565

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

กิจกรรม/ขั้นตอน

เปาหมาย
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด
(จํานวน)

ผลการดําเนินงาน
ไมไดดําเนินการ/
ดําเนินการครบถวน
อยูระหวางดําเนินการ

5 จัดทําสรุปประเด็นความรูที่ใหแกผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย

1

เรื่อง

7 เม.ย. 65

8 เม.ย. 65



6 ทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของ
การพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data
Center)
7 ประชุมจัดทําขอมูลพื้นฐานของคลัสเตอรกลุม

1

เรื่อง

10 เม.ย. 65 30 เม.ย. 65



1

ครั้ง

1 มิ.ย. 65

15 มิ.ย. 65

X

1

ครั้ง

1 ก.ค. 65

15 ก.ค. 65

X

วัยและอนามัยสิ่งแวดลอม
8 นําขอมูลพื้นฐานของคลัสเตอรเขาสูระบบ
ฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center)

หมายเหตุ

- ๓๙ ณ วันที� 10 พฤษภาคม 2565

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

กิจกรรม/ขั้นตอน

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

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

1

ครั้ง

พ.ค.65

พ.ค.65

1

เรื่อง

มิ.ย.65

มิ.ย.65

2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะหขอมูลเชิง
ลึกดวย Data Studio และการเชื่อมโยงขอมูลดวย
RESTful API บนฐานขอมูลสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอมของกรมอนามัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565”

3 สรุปรายชื่อผูผานการอบรมการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก
ดวย Data Studio และการเชื่อมโยงขอมูลดวย
RESTful API บนฐานขอมูลสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอมของกรมอนามัย



หมายเหตุ

- ๔๐ ณ วันที� 10 พฤษภาคม 2565

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)
ตัวชี้วัดที่ 1.30 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการขอมูล (Data Scientist)
ผลการดําเนินงาน
ที่
4

กิจกรรม/ขั้นตอน

ติดตาม และประเมินผล ผูเขารับการอบรมการ
วิเคราะหขอมูลเชิงลึกดวย Data Studio และการ
เชื่อมโยงขอมูลดวย RESTful API บนฐานขอมูล
สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของกรมอนามัย

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

1

เรื่อง

ก.ค.65

ก.ค.65

1

เรื่อง

ส.ค.65

ส.ค.65

5 สรุปขอมูลหนวยงานนําผลการพัฒนาศักยภาพจาก
โปรแกรมวิเคราะหขอมูลเชิงลึกไปประยุกตใชใน
หนวยงาน

หมายเหตุ

- ๔๑ ณ วันที� 10 พฤษภาคม 2565

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

กิจกรรม/ขั้นตอน

1 ทบทวนมาตรการ/ประเด็นความรู/และ
แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานระบบ
บัญชีขอมูล (Data Catalog)
2 จัดทํารายชื่อชุดขอมูล (Data set) และ
คําอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ที่ถูกจัดอยูใน
หมวดหมูสาธารณะ (Open Data) นําขอมูลเขา
ระบบบัญชีขอมูลที่ครบถวน เพื่อเปดไปใช
ประโยชนในการดําเนินงานของหนวยงาน

เปาหมาย
(จํานวน)

ผลการดําเนินงาน
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด
มี.ค.65

1

หมายเหตุ

มี.ค.65

กระบวนงาน
รายการขอมูล

1

ไมไดดําเนินการ/
ดําเนินการครบถวน
อยูระหวางดําเนินการ


เม.ย.65

ก.ค.65



- อยูระหวางการดําเนินการ
จัดทําชุดขอมูล (Data set)
และคําอธิบายชุดขอมูล
(Metadata) ที่ถูกจัดอยูใน
หมวดหมูสาธารณะ (Open
Data) เขาระบบบัญชีขอมูล
ของกรมอนามัย

- ๔๒ ณ วันที� 10 พฤษภาคม 2565

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

กิจกรรม/ขั้นตอน

1 การประชุมสงเสริม และสนับสนุนทักษะความเขาใจ
และใชเทคโนโลยีดิจิทัลของ กรมอนามัย (Digital
Literacy)

เปาหมาย
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม
(จํานวน)

วันที่สิ้นสุด

ไมไดดําเนินการ/
อยูระหวาง
ดําเนินการครบถวน
ดําเนินการ
/

1

ครั้ง

1 มี.ค. 65

31 ก.ค. 65

2

/

การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร ประจํากรมอนามัย

1

ครั้ง

1 มี.ค. 65

31 ก.ค. 65

หมายเหตุ
ดําเนินการแลว วันที่ 31
มี.ค. 65
เตรียมจัดประชุม
คณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร ประจํากรม
อนามัย เพื่อพิจารณา
งบประมาณ (เงินเหลือ
จาย) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565

- ๔๓ ณ วันที� 10 พฤษภาคม 2565

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

กิจกรรม/ขั้นตอน

3 การประชุมเรียนรูการใชงานระบบสารสนเทศ เพื่อใช
ในการบริหารขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใต
สถานการ การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เปาหมาย
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม
(จํานวน)

วันที่สิ้นสุด

ไมไดดําเนินการ/
อยูระหวาง
ดําเนินการครบถวน
ดําเนินการ
/

5

ครั้ง

1 มี.ค. 65

31 ก.ค. 65

4 การจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอนามัย
พ.ศ. 2566 - 2570

1

เรื่อง

1 มี.ค. 65

31 ก.ค. 65

/

หมายเหตุ
ดําเนินการแลววันที่ 3,
11, 15, 22, 25 มี.ค. 65
ดําเนินการรวบรวมขอมูล
จากการประชุมการ
จัดทําแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล
กรมอนามัย พ.ศ. 2566 –
2570” เมื่อวันที่ 16 17 มีนาคม 2565 เพื่อ
จัดทําราง แผนปฏิบัติ
การดิจิทัลฯ ตอไป

- ๔๔ ณ วันที� 10 พฤษภาคม 2565

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

กิจกรรม/ขั้นตอน

1 ทบทวนจัดทํารายการขอมูล สารสนเทศ และ
ความรูที่นํามาใชในการดําเนินงานตัวชี้วัด

2 ทบทวนมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตัวชี้วัด และประเด็นความรูที่ใหแก
ผูรับบริการ เพื่อการขับเคลื่อน

3 การพัฒนาระบบ จัดหาอุปกรณสนับสนุนการ
ดําเนินงาน และติดตั้งระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม
สรางไทย สรางชาติ

4 การทดสอบระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม สรางไทย
สรางชาติ

5 การอบรมการใชงานแกบุคลากรและภาคีเครือขาย

เปาหมาย
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด
(จํานวน)
1

ครั้ง

1 มี.ค. 65

ผลการดําเนินงาน
ไมไดดําเนินการ/
ดําเนินการครบถวน
อยูระหวางดําเนินการ

หมายเหตุ

/

30 เม.ย. 65

/
1

ครั้ง

1 มี.ค. 65

30 เม.ย. 65
/

1

ระบบ

1 พ.ค. 65

31 ก.ค. 65

1

ครั้ง

1 ก.ค. 65

31 ก.ค. 65

1

ครั้ง

1 ก.ค. 65

31 ก.ค. 65

/
/

จัดการประชุม เพื่อหารือและ
เก็บขอมูลกับหนวยงานตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ

