รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 8/2565
วันจันทรที่ 30 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. นางสาววิชุดา สมัยนิยม
7. นายธีรพงษ คําพุฒ
8. นางปทมา มโนมัธย
9. นางสาวนาฎอนงค เจริญสันติสุข
10.นางสาวสิริรัตน อยูสิน
11.นางสาวภาคินันท สุสังกรกาญจน
12.นางสาวกานดา สีสังข
13.นางสาวอัญชลีพร ธัญญเจริญ
14.นางสาวฉัตรรัตน ตนภูบาล
15. นางสาวเขมณัฎฐ ศิริเชาวพัฒน
16. นางสาวสุวรรณา ทิพยมงคุณ
17. นางสาวกชกร โคตรชมภู
18.นางสาววิภารัตน เกิดวัน
19.นายธัพญสรณ กองแกว
20.นายกิตตินันท สายะเวส
21.นายศรัณยู จําปาไชยศรี
22.นายธนพล สวารักษ
23.นางสาวมัณฑนา ควรพินิจ
24.นางสาวแพรพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน
25.นางสาวธีราภรณ ศรีนิเวศน
26.นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง มั่นคง
27.นางสาวสุจิตรา บุญโต

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

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไป
พนักงานพิมพ ส 3
พนักงานพิมพ ส 3
พนักงานขับรถยนต ส 2

ผูที่ไมมาประชุม
1. นายสมเกียรติ ปฏิรพ
2. นางสาวศนินธร ริมชลาลัย
3. นายสุชาญ กิจลือเลิศ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. การเตรียมความพรอมการจัดทําแผนและการกํากับติดตามการดําเนินงานทั้งในสวนที่เกี่ยวของ
กับกองแผนงาน และสวนที่กองแผนงานตองมีการกํากับติดตามของกรมอนามัย ขอใหกลุมพัฒนานโยบายและ
ยุ ท ธศาสตร ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนของป ง บประมาณ พ.ศ. 2566 โดยปฏิ ทิ น งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เริ่มตั้งแตวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ.2565 มีการพิจารณางบประมาณ
ประจําป 2566 วาระที่ 1 ณ อาคารรัฐสภา
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามแลประเมินผลการดําเนินงานกรมอนามัย รอบ 12 เดือน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการเตรียมความพรอมกอนงานเกษียณ คาดวาจะจัดขึ้นในชวงเดือนสิงหาคม
– กั น ยายน 2565 ในป นี้ ไ ม มี เ จ า หน า ที่ ก องแผนงานเกษี ย ณ มี ก ารจั ด งานรู ป แบบปกติ ส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
กลุ ม นโยบายและยุ ท ธศาสตร มี ก ารชี้ แ จงนโยบายกั บ สสจ.นอกพื้ น ที่ ภ ายใน ช ว งเดื อ นกั น ยายน 2565
ขอใหเตรียมขอมูลงบประมาณขาขึ้นแปลงเปนนโยบายขาลงกับทุกจังหวัดและจัดทํานโยบายของปงบประมาณ
พ.ศ.2566 พรอมกับยุทธศาสตร ของกรมอนามั ยที่ ตองดําเนิน การให แลวเสร็จ พรอมประสานกับ กลุ มบริ ห าร
ยุทธศาสตรการงบประมาณเพื่อตรวจสอบงบประมาณในการจัดงานเกษียณ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2565
นางสาวธีราภรณ ศรีนิเวศน ผูแทนกลุมอํานวยการ ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม
ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 หากไมมีผูใดขอแกไข ขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายงานผลการติดตามการใชจายงบประมาณ
ผูแทนกลุมอํานวยการ ไดนําเสนอผลการเบิกจายงบประมาณกองแผนงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 การเบิกจายงบประมาณในภาพรวมกองแผนงาน ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565
1. งบดําเนินงาน เบิกจายไป 5,346,299.22 บาท คิดเปนรอยละ 71.08
คงเหลือ 2,175,050.78 บาท
2. งบลงทุน เบิกจายไป 30,715,600 บาท คิดเปนรอยละ 57.85 คงเหลือ 21,632,000 บาท
3. ภาพรวมการเบิกจาย (งบดําเนินงานและงบลงทุน) เบิกจายไป 36,061,899.22 บาท คิดเปน
รอยละ 59.49
รอยละการเบิกจายตามที่กรมกําหนด
1. งบดําเนินงาน กรมอนามัยกําหนดเปาหมายรอยละ 67 กองแผนงานเบิกจายได รอยละ 71.08
2. งบลงทุน กรมอนามัยกําหนดเปาหมายรอยละ 81 กองแผนงานเบิกจายได รอยละ 57.85
3. ภาพรวมการเบิกจาย (งบดําเนินงานและงบลงทุน) กรมอนามัยกําหนดเปาหมายรอยละ 67
กองแผนงานเบิกจายได รอยละ 59.49
ผลการเบิกจายงบดําเนินงานจําแนกตามกลุมงาน
- กลุมอํานวยการ เบิกจายรอยละ 65.45 เงินคงเหลือ 508,532.28 บาท
- กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร เบิกจายรอยละ 51.67 เงินคงเหลือ 110,000 บาท
- กลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ เบิกจายรอยละ 8.15 เงินคงเหลือ 45,926 บาท
- กลุมพัฒนาระบบขอมูล เบิกจายรอยละ 100 เงินคงเหลือ - บาท
- กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม เบิกจายรอยละ 92.82 เงินคงเหลือ 54,992.50 บาท
- กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ เบิกจายรอยละ 65.67 เงินคงเหลือ 1,455,600 บาท
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ
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3.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวเสาวพร ตรี ม งคล ผู แ ทนคณะกรรมการบริ ห ารกํ า ลั ง คนกองแผนงาน รายงานความคื บ หน า เรื่ อ ง
การโอน/ยาย ดังนี้
1. การโอน กรมอนามัยไมไดกําหนดรอบของการโอน ผูขอโอนทําเรื่องขอโอน และหนวยงานตนสังกัดสามารถ
ยับยั้งไดไมเกิน 90 วัน นับจากวันที่หนังสือทาบทามมาถึงกรมอนามัย และกองแผนงานมีผูขอโอน 2 ราย และ
ความคืบหนา ดังนี้
- นางสาวสุวรรณา ทิพยมงคุณ ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ขอโอนไปสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดศรีษะเกษ กองแผนงานทําหนังสือแจงยินดีใหโอนวันที่ 20 กรกฎาคม 2565
- นางสาวเขมณั ฏ ฐ ศิ ริ เ ชาวพั ฒ น ตํ า แหน ง นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข ปฏิ บั ติ ก าร ขอโอนไปสํ า นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลสอบสัมภาษณการรับโอน
2.การย า ย กรมอนามั ย ได กํ า หนดรอบการย า ย 4 รอบ คื อ เดื อ นธั น วาคม เดื อ นมี น าคม เดื อ นมิ ถุ น ายน
เดือนกันยายน เมื่อเลือกรอบการยายแลว หนวยงานตองทําเรื่องถึงกองการเจาหนาที่ ภายในวันที่ 15 ของเดือน
กอนรอบเดือนที่เราเลือก และกองแผนงานมีผูที่ทําเรื่องขอยาย 3 ราย และความคืบหนา คือ
- นายธีรพงษ คําพุฒ ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ขอยายไปสํานักสงเสริม
สุขภาพ
- นางสาวกชกร โคตรชมภู ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ขอยายไปศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
- นางสาวสุ จิ ต รา บุ ญ โต ตํ า แหน ง เจ า พนั ก งานธุ ร การปฏิ บั ติ ง าน ขอย า ยไปศู น ย อ นามั ย ที่ 11
นครศรีธรรมราช
ความคืบหนา ทั้ง 3 รายนี้ กองแผนงานทําหนังสือตอบกลับใหกองการเจาหนาที่ไปเรียบรอยแลววายินดี
ใหยายโดยรายที่ 1 และรายที่ 2 ใหยายไปวันที่ 1 มิถุนายน 2565 สวนรายที่ 3 ใหยายไปวันที่ 1 ธันวาคม 2565
และขณะนี้ รอกรมลงนามคําสั่งยาย
3.การบริหารตําแหนงวาง
3.1 ขาราชการ 2 ตําแหนง ความคืบหนา ดังนี้
- ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขที่ 142 รอกรมลงนามในประกาศ
รับสมัครคัดเลือก
- ตํ า แหน ง นั ก วิ ช าการสถิ ติ ป ฏิ บั ติ ก าร ตํ า แหน ง เลขที่ 146 รอสํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห ง ชาติ ส ง บั ญ ชี
มายังกรมอนามัย
3.2 พนักงานราชการ 2 ตําแหนง ความคืบหนา ดังนี้
- ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี สอบสัมภาษณคัดเลือกแลว จะมาทําสัญญาจางและรายงานตัว
วันที่ 1 มิถุนายน 2565
- ตําแหนงนักวิเคราะหงบประมาณ รอสํานักงบประมาณสงบัญชีมายังกรมอนามัย
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4. การลา มีหลายประเภทและที่ใชกันบอยคือ ลาพักผอน ลาปวย ลากิจสวนตัว ลาคลอดบุตร และลาชวยเหลือ
ภรรยาเลี้ ย งดู บุ ต รและทุ ก การลาให เ ข า ไปลาในระบบบุ ค ลากร วั น นี้ มี ข า ราชการยื่ น ขอลาช ว ยเหลื อ ภรรยา
เลี้ยงดูบุตร 1 ราย คือ นายสุชาญ กิจลือเลิศ มีสิทธิ์ลา 15 วันทําการ ทั้งนี้ การมาปฏิบัติราชการของเจาหนาที่
กองแผนงานยังคงใชหลักเกณฑและเงื่อนไขตามประกาศกรมอนามัย โดย 1 รอบการประเมิน จะตอง
* ไมลาปวยและลากิจ รวมกันเกิน
12
ครั้ง
* ไมลาปวยและลากิจ รวมกันเกิน
23
วันทําการ
* ไมมาทํางานสายเกิน
18
ครั้ง
โดยในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา จะใชหลักเกณฑขางตนนี้
ประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนดวย อีกทั้งการสแกนนิ้วมือทั้งมาและกลับ รวมทั้งการไปเขารวมประชุม
หรือวาไปเปนผูจัดการประชุมนอกกระทรวงสาธารณสุขตองขออนุมัติไปราชการทุกครั้ง
5. แจงเรื่องอื่นๆ ในเรื่องของหลักเกณฑใหม
5.1 เรื่องการโอน/ยาย ที่ทําเรื่องไดปกติ คือ
- สายงานเดียวกัน และระดับเดียวกัน
- ตางสายงาน กลุมเดียวกัน ระดับเดียวกัน
5.2 เรื่องการโอน/ยาย ที่ตองเขาคณะกรรมการ
- ตางสายงาน ตางกลุมงาน ระดับเดียวกัน
5.3 การคัดเลือกตําแหนงอํานวยการตน และอํานวยการสูง
กพ. กํ า หนดให สป. ดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กข า ราชการเพื่ อ แต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภท
อํานวยการระดับตนและระดับสูง โดย สป. มีมติใหแบงการคัดเลือกโดย สป. คัดเลือก ประกอบดวย ตําแหนง
ผู อํ า นวยการกองแผนงาน ผู อํ า นวยการกองการเจ า หน า ที่ และเลขานุ ก ารกรม นอกนั้ น เป น การคั ด เลื อ ก
โดยกรมอนามัย
มติที่ประชุม

1. ที่ประชุมรับทราบ
2.ประธานมอบหมายคณะกรรมการบริหารกําลังคนกองแผนงานใหดําเนินการจัดทําประกาศ
กองแผนงาน เรื่องการลาและจัดทําหนังสือเวียนใหเจาหนาที่กองแผนงานรับทราบ
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3.3 รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนหลัง
นางสาวกชกร โคตรชมภู 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
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 คะแนน กํ า หนดให
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดรายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อน (รายการที่ 3) และรายงานผลการติดตามกํากับ
ตัวชี้วัดประจําเดือนพฤษภาคม 2565 (รายการที่ 5 ) ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ
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3.4 รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการที่กลุมงานไดรับ
มอบหมาย ของกองแผนงาน
นายดํารง ธํารงเลาหะพันธุ ผูอํานวยการกองแผนงาน ประธานการประชุมไดแจงใหผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดแตละกลุมงานที่ไดรับมอบหมาย รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ดังนี้
กลุมอํานวยการ ไดรายงานตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน และแผนBCP
- ไดมีการการดําเนินการตามแผนขับเคลื่อนฯ ดังนี้
- ประชุมกองแผนงาน จํานวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 28 มีนาคม 2565 , ครั้งที่ 2 วันที่
2 พฤษภาคม 2565 , ครั้งที่ 3 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เพื่อเปนการสื่อสารและรายงานผลการดําเนินงานของ
ตัวชี้วัดที่ 2.1
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อน ฯ ในระบบ DOC จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่
1 วันที่ 8 เมษายน 2565 , ครั้งที่ 2 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 , ครั้งที่ 3 วันที่ 10 มิถุนายน 2565
- ไดดําเนินการแจงเวียน เรื่อง คูมือความรู “ระบบควบคุมภายในมาตรฐานการควบคุ ม
ภายในภาครัฐใหม และการควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO 2013” และเจาหนาที่กองแผนงาน ลงลายมือชื่อ
รับทราบ และอัพโหลด คูมือดังกลาว บนเว็บไซตกองแผนงาน ระบบควบคุมภายในกองแผนงาน ดังลิงคที่แนบ
https://planning.anamai.moph.go.th/webupload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/Internal/2565/65_14handbook%20COSO%202013.pdf
เพื่อเปนการเผยแพรความรู ความเขาใจ แกเจาหนาที่กองแผนงาน ดานการควบคุมภายใน
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 71.08 2) รายจายลงทุน รอยละ 57.85 และระดับที่ 5
รอยละผลการเบิกจายงบประมาณสะสมในภาพรวมของกองแผนงาน รอยละ 59.49 โดยไดกรอกขอมูลในระบบ
DOC พรอมทั้งอัพโหลดขอมูลที่เกี่ยวของในเว็บไซตกองแผนงานเรียบรอยแลว สามารถดูขอมูลไดที่
https://planning.anamai.moph.go.th/th/planning-pa65
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ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสําเร็จของการของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)
- ดํ า เนิ น การจั ด ประชุ ม คณะทํ า งานครั้ ง ที่ 7/2565 เพื่ อ ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งาน
ประจําเดือนพฤษภาคม 2565 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานการตอตานการทุจริตและคุณธรรมความโปรงใส
โดยการสงเสริมความรูการใชจายงบประมาณและสื่อสารขอมูลดานความโปรงใสการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
(รายเดื อน) จั ดทํ า หนั งสื อแจ งเวี ย นเพื่ อให เจ าหน าที่ ก องแผนงานไดมี ความรู ความเข าใจ รวมถึงเปดโอกาส
การมีสวนรวมและแลกเปลี่ยนความรูการแสดงความคิดเห็นใหกับผูมีสวนไดสวนเสียจากการประชุมกองแผนงาน
ประชาสัมพันธบนเว็บไซตกองแผนงานเปนประจําทุกเดือน สามารถตรวจสอบ สอบถาม/ทักทวง และรองเรียน
ผ า นช องทางของหน ว ยงาน ตามแผนการขับ เคลื่ อนการดํ าเนิ น งานคุ ณธรรมความโปร ง ใสของกองแผนงาน
รอบ 5 เดือนหลัง (ตามเอกสารแนบตัวชี้วัด 2.6)
พร อ มทั้ ง อั พ โหลดข อ มู ล บนเว็ บ ไชต ก องแผนงานเรี ย บร อ ยแล ว สามารถดู ข อ มู ล ได ที่ เ ว็ บ ไซต ก องแผนงาน
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-6
หนาการดําเนินงานคุณธรรมความโปรงใส กองแผนงาน https://planning.anamai.moph.go.th/th/transparency
กลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ ไดรายงานตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และ
เสริมสรางคุณภาพชีวิต
1. บุคลากรกองแผนงานเขารับการตรวจสุขภาพประจําป 2565 โดยบุคลากรทั้งสิ้น 39
คน เขารับการตรวจสุขภาพประจําป 2565 39 คน คิดเปนรอยละ 100 https://shorturl.asia/Y83s0
2. บุคลากรกองแผนงานเขารวมกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายบุคลากร โดย
บุคลากรทั้งสิ้น 39 คน เขารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 36 คน คิดเปนรอยละ 92 https://shorturl.asia/IfGjg
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 รอยละของความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง
(DOH Data Center) ในคะแนนระดับ 1 – 3 คือ ดําเนินการทบทวนการวิเคราะหสถานการณขอมูลพื้นฐานของ
กลุมวัยและอนามัยสิ่งแวดลอม / ดําเนินการทบทวนการวิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย / จัดทําการ
ทบทวนทําเนียบผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย / จัดทําการทบทวนมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนฯ / จัดทํา
เอกสารสรุปประเด็นความรูที่ใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย / จัดทําแผนการดําเนินงานพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลกลางซึ่งขณะนี้อยูระหวางดําเนินการเตรียมจัดประชุมทบทวนขอมูลพื้นฐานของคลัสเตอรกลุมวัยและ
อนามัยสิ่งแวดลอม
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ตัวชี้วัดที่ 1.30 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนา
ศักยภาพนักวิทยาการ (Data Scientist) (รอยละ 80)
- ดําเนินการตามแผนขับเคลื่อนและตาม KPI Template รอยละของการผานเกณฑ
การประเมินผล กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการ (Data Scientist) (รอยละ 80) ในคะแนน
ระดั บ 4 ตามแผนเดื อนพฤษภาคม 2565 (มีผ ลผลิตการจัดอบบรมพัฒ นาศั กยภาพนักวิ ทยาการข อมูล ดว ย
โปรแกรมวิเคราะหขอมูลเชิงลึก)
หมายเหตุ : หลักฐานตัวชี้วัด 1.30 หนาเว็บไซตกองแผนงาน
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-1-30
ตัวชี้วัดที่ 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog)ในระบบฐานขอมูลกลางเพื่อนําไปสู
การเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data)
- กลุมพัฒนาระบบขอมูล ไดรวบรวมนําการจัดทํารายชื่อชุดขอมูล (Data set) ที่สอดคลอง
กับ ระบบงานบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-service) และคําอธิบายขอมูล (Metadata) ที่สอดคลองตาม
มาตรฐานของ สพร. กําหนด (14 รายการ) นําเขาระบบบัญชีขอมูล(Data Catalog) ของกรมอนามัย ที่ถูกจัดอยูใน
หมวดหมูสาธารณะ (Open Data) เพื่อการบูรณาการใหบริการและใชประโยชนขอมูลขามหนวยงานไดอยางเปน
ระบบ ตลอดจนพัฒนาบัญชีขอมูลของประเทศซึ่งเชื่อมตอและใชประโยชนรวมกันตอไป ( Link ชุดขอมูลในระบบ
บัญ ชีข อ มูล https://datacatalog.anamai.moph.go.th/dataset/anamai_foodhandler) ตามแผนการ
ดําเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง
กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม ไดรายงานตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565
ระดับที่ 1
- เอกสารแสดงขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงานรอบ 6 เดือนแรก
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565
- เอกสารสรุปผลการวิเคราะหชองวาง (GAP) ที่อาจทําใหการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ การ
ประจําปของหนวยงานไมบรรลุเปาหมาย
- มี การจั ดทํ าแผนปฏิบั ติการประจํ าปหน วยงาน ในระบบ DOC 4.0 ตามกรอบวงเงิ น
งบประมาณที่หนวยงานไดรับการจัดสรร

.

- ๑๐ -

ระดับที่ 2
- มีการบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติการหนวยงาน โดยจัดทําแผนความ
เสี่ยงของโครงการที่มีวงเงินงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป ครบทุกโครงการ
- มีเอกสารแสดงมาตรการ เพื่อการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ
หนวยงาน โดยใชกลยุทธ PIRAB พรอมเหตุผลประกอบในการกําหนดมาตรการ
ระดับที่ 3
- มีการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน และปรับ
แผนปฏิบัติการในระบบ DOC ใหเปนปจจุบัน
- เอกสารการอนุมัติปรับแผนปฏิบัติการของหนวยงานที่มีการอัพเดตในระบบ DOC 4.0
- มีรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการหนวยงานในการประชุม
ประจําเดือนของกองแผนงาน เดือนพฤษภาคม จํานวน 1 ครั้ง
ระดับที่ 4 และระดับที่ 5 รายงานผลในเดือน ก.ค. 65
จากผลการดําเนินงานขางตน เมื่อพิจารณาตามเกณฑการใหคะแนนคํารับรองฯ สรุปไดดังนี้
ระดับ
หลักฐาน
ความครบถวน
คะแนนที่ได/เต็ม
1 - ขอมูลผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือนหลัง 64
/
0.3 / 0.3
- ผลการวิเคราะห GAP
/
0.4 / 0.4
- จัดทําแผนปฏิบัติการหนวยงานใน DOC
/
0.3 / 0.3
2 - แผนบริหารความเสี่ยง วงเงิน 500,000 บาท
/
0.5 / 0.5
- PIRAB
/
0.5 / 0.5
3 - มีแผนกํากับติดตาม
/
0.3 / 0.3
/
0.3 / 0.3
- เอกสารการอนุมัติปรับแผนฯ
/
0.4 / 0.4
- รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
4 - ผลการเบิกจายประชุม อบรม สัมมนา ใน
X
รายงานผลในเดือน มิ.ย. 65
ไตรมาสที่ 3 ไมนอยกวารอยละ 90
- รายงานผลผลิตครบทุกกิจกรรม
X
รายงานผลในเดือน ก.ค. 65
5 - รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
X
รายงานผลในเดือน ก.ค. 65
ที่บรรลุเปาหมาย
รวมคะแนนประเมินตนเอง
3/5
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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
ตัวชี้วัด
ปงบประมาณ พ.ศ.2565
มีขอมูล สารสนเทศ และ
สรุปผลการวิเคราะหชองวาง(GAP) ที่อาจ https://bit.ly/3jhrCjj
ความรูที่นํามาใช
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
- มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการ 3.2 อนุมัติปรับแผนปฏิบัติการของ
https://shorturl.asia/5Numl
ดําเนินงานตัวชี้วัด
หนวยงาน รอบ 5 เดือนหลัง เดือน
- การติดตามประเมินผลการ มีนาคม
ดําเนินงาน
3.3 อนุมัติปรับแผนปฏิบัติการของ
https://shorturl.asia/FA6B2
หนวยงาน รอบ 5 เดือนหลัง เดือน
พฤษภาคม
รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตาม https://shorturl.asia/0V8nB
แผนปฏิบัติการหนวยงานในที่ประชุมของ
หนวยงานในการประชุมประจําเดือนของ
หนวยงานทุกเดือน
หมายเหตุ : หลักฐานตัวชี้วัด 2.5 หนาเว็บไซตกองแผนงาน https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-5
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กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรายงานตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)
- เขารวมนําเสนอผลงาน Thai Stop Covid+ ในกิจกรรม LIKE Talk Award ในวันที่
17 พฤษภาคม 2565 ณ หองประชุมกําธร สุวรรณกิจ
ตัวชี้วัดที่ 1.32 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสรางความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศกรมอนามัย
- ดําเนิน การจัดประชุมคณะกรรมการบริห ารและจัด หาระบบคอมพิว เตอร ประจํา
กรมอนามัย วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เพื่อพิจารณาการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร งบลงทุนเหลือจาย ประจําป
2565 (รอบ 2)
ตัวชี้วัดที่ 1.33 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีใหม สรางไทย สรางชาติ
- อยูระหวางการพัฒนาระบบ โดยพัฒนาตัว Demo เพื่อตรวจสอบ Workflows ของ
การทํางานของระบบ
- ไดรับการสงมอบ Software เพื่อใชในการบริหารจัดการขอมูลของระบบฯ เรียบรอยแลว
หมายเหตุ : Link URL คํารับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2565
https://planning.anamai.moph.go.th/th/planning-pa65
3.5 รายงานผลการดําเนินงานสําคัญของแตละกลุมงาน ประจําเดือนพฤษภาคม 2565
กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร ไดนําเสนอผลการดําเนินงานที่สําคัญของกลุมงาน ดังนี้
- ขอสั่งการจากการประชุมผูบริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5/65 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
(รมว.กระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน)
1.ประเด็นเรื่องสิทธิประโยชนของผูสูงอายุ ใหกรมอนามัยเรงประสานงานกับสปสช.ประเด็นที่ สปสช.มีการเพิ่ม
สิทธิประโยชนเกี่ยวกับผาออมผูใหญและแผนรองซับใหผูสูงอายุ
2.ประเด็น กัญชา เนื่องจากการประกาศใช กัญชาจะครบ 120 วัน ในวั นที่ 9 มิถุนายน 2565 ใหกรมอนามั ย
พิจารณาการหารือรวมกับกรมควบคุมโรคและสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อการสรางความเขาใจกับ
ประชาชน รวมถึงใหกรมอนามัยและหนวยงานที่เกี่ยวของออกกฎหมาย/มาตรการกํากับดูแลการใชกัญชาในทาง
ไมเหมาะสมและสงผลกระทบตอสุขภาพ ทั้งนี้ไดแจงหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบขอสั่งการเรียบรอยแลว
- ขอสั่งการจากการประชุมผูบริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (TBM) 2565 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
(ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน) มอบหมายใหกรมสุขภาพจิตหารือกับกรมอนามัยจัดทําเครื่องมือวัด CQ
เพื่อสงเสริมใหเด็กสามารถแกไขปญหาดวยตนเอง มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ลดการพึ่งพาและสงเสริ ม
ใหเด็กมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ทั้งนี้ไดแจงหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบขอสั่งการเรียบรอยแลว
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- การจั ด ทํ า โครงการสํ า คั ญ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการบรรลุ เ ป า หมายตามยุ ท ธศาสตร ช าติ ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2567 ของกรมอนามัย กองแผนงานและเจาภาพ จ.3 เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการกับสภาพัฒนเรียบรอย
แลว กองแผนงานไดชี้แจงการจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2567 ใหคลัสเตอรและหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบและกําหนดใหสงขอมูล (ราง) ขอเสนอ
โครงการสําคัญใหกองแผนงานตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ เพื่อนําไปบันทึกขอมูลในระบบ eMENSCR และ
เสนออธิบดีกรมอนามัยพิจารณาอนุมัติ (M7) ตอไป
- ความกาวหนาการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2566 – 2570) กรมอนามัย อยูระหวางการรับฟงความคิดเห็นหนวยงานภายใน ภายนอกและภาคีเครือขาย
(ผาน Google Form) เพื่อนําเสนอในที่ประชุมกรมอนามัยเดือนมิถุนายน เพื่อพิจารณาและจัดทําแผนปฏิบัติราข
การระยะ 5 ป และแผนปฏิบัติราชการ รายปของกรมอนามัยตอไป
- การเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเตรียมความพรอมถายโอนภารกิจ
สาธารณสุขแก อปท. เจาภาพจัดประชุม สถาบันปณณทัต ซึ่งไดจัดทํา (ราง) แผนเกี่ยวกับความมุงหวังคุณลักษณะ
อบจ. ที่คาดหวังโดยใหความสําคัญ ดาน HP & Env H และประยุกตรใชเครื่องมือ PMQA 7 หมวด กลยุทธ PIRAB
เปนแนวทางดําเนินการได (ราง) แผนเพื่อพัฒนาสงเสริมสุขภาพสิ่งแวดลอมของอบจ. ทั้ง 5 ประเด็น
- การจัดทําแผน Service Plan ภาพรวมของแตละกลุมวัยและอนามัยสิ่งแวดลอม ไดประชุมจัดทําแผน Service
Delivery และแผนการจัดหาเครื่องมือสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการอนาคตแหงประเทศไทยสูการดูแลสุขภาพ
แบบองครวมและการสงเสริมสุขภาพขั้นสูง มติที่ประชุม ใหหนวยงานจัดทําแผน Service Delivery และแผนการ
จัดการเครื่องมือสงกองแผนงานรวบรวมและ สรุปขอมูลจากหนวยงาน และสงขอมูลใหประธานและเลขานุการ
ชมรมผูอํานวยการศูนยอนามัยเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม

1.ที่ประชุมรับทราบ
2.มอบกลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร เตรียมการจัดทําแผนประจําป 2566 ที่เกี่ยวของกับ
การถายโอนภารกิจใหกับอปท. และเตรียมการจัดประชุมกับ สสจ. และการประชุมกับทองถิ่น/อบจ.
3.มอบกลุ ม ประเมิ น ผลและนิ เ ทศติ ด ตาม ประสานกลุ ม พั ฒ นานโยบายและยุ ท ธศาสตร
ในการติดตามขอสั่งการจากกระทรวงฯ

- ๑๔ -

กลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ นําเสนอผลการดําเนินงานที่สําคัญของกลุมงาน ดังนี้
ประเด็นที่1 : งบกลาง COVID กรอบวงเงิน 13.3755 ลบ.(รอบเดือนมกราคม - มีนาคม 2565) จัดสรรครั้งแรก
จํานวน 6.4186 ลบ.อนุมัติเพิ่ม 1.4122 ลบ. เปนคาตอบแทนการเสี่ยงภัยคางจายของเดือนตุลาคม - ธันวาคม
2564 ของศูนยอนามัยที่ 2,5,10,11 รวมไดรับจัดสรร 7.83.8 ลบ.
งบกลาง COVID (รอบเดื อนเมษายน – มิ ถุน ายน 2565) กรอบคํ าขอ 220.1425 ลบ. เปน ระยะเตรีย มการ
สูโรคประจําถิ่น ประกอบดวย กิจกรรมสําคัญ คาตอบแทนการเสี่ยงภัย + การฉีดวัคซีน ยกระดับมาตรการ UP
กิจการ/กิจกรรม ปลอดภัย เตรียมความพรอมสุขภาพกลุมวัย บริหารสถานการณเพื่อเฝาระวัง กระทรวงเสนอ
เขาครม.ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ประเด็นที่ 2 : งบประมาณป 2566 ขั้นราง พ.ร.บ. ไดรายงานปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2566 ดังนี้ ระหวางวันที่ 31 พ.ค. - 2 มิถุนายน 2565 ส.ส.พิจารณาวาระที่ 1 ทีมงบประมาณ Stand by
ณ รั ฐ สภาและกองแผนงาน วั น ที่ 3 มิ ถุ น ายน – 16 สิ ง หาคม 2565 คณะกรรมาธิ ก ารฯสภาผู แ ทนราษฎร
และคณะอนุกรรมาธิการฯ พิจารณางบประมาณ โดยกระทรวงคาดการณวากระทรวง/กรมเขาชี้แจง วันที่ 11 –
12 กรกฎาคม 2565 Delay กอน - หลัง 1 สัปดาห กําหนดการจะแจงใหกลุมประเมินผลและนิเทศติดตามทราบ
เปนระยะเพื่อเปนขอมูลประกอบการกําหนดวันนิเทศงานของทานผูบริหารระดับสูง (รองอธิบดี) ตอไป
ประเด็นที่ 3 : การขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.2 (HWP) เกณฑการประเมินระดับ 4 (Output) และระดับที่ 5 (Outcome)
กําหนดเกณฑการประเมิน HWP ระดับ 4 ระดับดีมาก (0.50 คะแนน) และบุคลากรไดรับการตรวจสุขภาพประจําป
รอยละ 96 - 100 (0.5 คะแนน) กองแผนงานมีบุคลากรไดรับการตรวจสุขภาพประจําปรอยละ 97 ไดคะแนนเต็ม 0.50
คะแนน เกณฑการประเมินระดับ 5 (Outcome) กําหนดเกณฑการประเมิน HWP ระดับดีเยี่ยม (0.50) บุคลากรมี BMI
ปกติเพิ่มขึ้น 2 คนขึ้นไป (0.5 คะแนน) ซึ่งจะมีการมีการตรวจประเมิน HWP ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 (ชวงเชา)
และในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 จะดําเนินการตรวจประเมินคา BMI
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

กลุมพัฒนาระบบขอมูล นําเสนอผลการดําเนินงานที่สําคัญของกลุมงาน ดังนี้
1.จั ดทํ าข อเสนอโครงการสํ าคั ญเพื่ อขั บ เคลื่ อนการบรรลุ เป าหมายตามยุ ทธศาสตร ชาติ ป ระจํ าป งบประมาณ
พ.ศ.2567 โดยมีโครงการบูรณาการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงขอมูลดิจิทัลดานการสงเสริมสุขภาพคนตลอดชวงชีวิต
งบเงิน 10 ลานบาท โดยมีจํานวน 4 กิจกรรม ดังนี้
(1) บู ร ณาการความร ว มมื อ 7 กระทรวง พั ฒ นาข อ มู ล ส ง เสริ ม สุ ข ภาพคนตลอดช ว งชี วิ ต งบประมาณ
4,500,000 บาท
(2) บู ร ณาการข อ มู ล บริ ก ารข อ มู ล บริ ก ารสุ ข ภาพกรมอนามั ย สู ร ะบบเชื่ อ มโยงข อ มู ล สุ ข ภาพของประเทศ
(Health Link) งบประมาณ 3,800,000 บาท
(3) ขั บเคลื่ อนการเชื่ อมโยงและแลกเปลี่ ยนข อมู ลด านส งเสริ มสุ ขภาพและอนามั ยสิ่ งแวดล อมในระดั บท องถิ่ น
ทั่วประเทศ งบประมาณ 1,200,000 บาท
(4) การประเมินคุณภาพขอมูลสงเสริมสุขภาพคนตลอดชวงชีวิต งบประมาณ 500,000 บาท

- ๑๕ -

2. รายงานผล PA อธิ บ ดี ก รมอนามั ย ป 65 การพั ฒ นาองค ก ารสู ดิ จิ ทั ล : การพั ฒ นาระบบบั ญ ชี ข อ มู ล
(Data Catalog) นําไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) ของสํานักงาน กพร. ซึ่งเปนการรายงานรอบที่ 3
โดยไดจัดทําแบบฟอรมคําอธิบายทรัพยากรขอมูล (Template 3 : Resource Metadata) พรอมเอกสารรายละเอียด
แหล งชุ ดข อมู ล เพื่ อใช ประกอบการประเมิ นตัวชี้วัดฯ ผ านทางจดหมายอิ เล็กทรอนิ กส กลางของสํ านั กงานสถิ ติ
แหงชาติ
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะหขอมูลเชิงลึกดวย Data Studio และการเชื่อมโยงขอมูลดวย RESTful
API บนฐานขอมูลสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหวาง
วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2565 ณ กองแผนงาน กรมอนามัย เพือ่ พัฒนาศักยภาพการทํางานดานการเชื่อมโยงขอมูล
ส งเสริ มสุ ขภาพและอนามั ย สิ่ งแวดล อมของกรมอนามั ย โดยมี ห น วยงานเข าร ว มอบรมจํ านวน 5 หน วยงาน
ไดแก สส.สว.สอส.กป.กผ. ผลลัพธ เขียนรับ - สงขอมูล API จากฐานขอมูลยอดนิยมไดทั้งจาก MYSQL และ data
studio (google sheet)
4. ผลการดํ า เนิ น การตาม PA ของกลุ ม พั ฒ นาระบบข อ มู ล ประจํ า ป ง บประมาณ 2565 รอบ 6 เดื อ นหลั ง
ตัวชี้วัดที่ 1.29 , 1.30 , 1.31 ดําเนินการตามแผนงานรอบ 5 เดือนหลังตามเกณฑที่กําหนดไว
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม นําเสนอผลการดําเนินงานที่สําคัญของกลุมงาน ดังนี้
1.การรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงาน
- รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมการดําเนินงานอันเนืองมาจากพระราชดําริ ไปยังสํานักงบประมาณ
เรียบรอยแลว
- รายงานความกาวหนาภาพรวมกิจกรรม Big Rock BRO703 การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผูสูงอายุดานการ
บริบาลฯ ตามแผนการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุขตอ ศปสธ.
- สรุปผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ไตรมาสที่ 3 ตามกรอบแนวทางนโยบายสําคัญของรมว./
รมช.สธ.ไปยัง กยผ.สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรียบรอยแลว
2.การตรวจราชการ นิเทศติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง กรมอนามัย
- การตรวจเยี่ยมเสริมพลัง ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา วันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2565 ณ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา
และวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา
- การนิเทศงาน ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2565 ศูนยอนามัย 7 ขอนแกน
วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2565
3.การประชุมเชิงปฏิบั ติ การ เรื่อง การติดตามประเมินผลการดําเนินงานกรมอนามัย รอบ 6 เดือน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางวันที่ 27 – 29 เมษายน 2565 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด คอนเวชั่น กรุงเทพฯ
กลุมประเมินไดดําเนินการสรุปผลการประชุมและไดนําขอมูลไวที่เว็บไซตกองแผนงานหนาเพจกลุมประเมินผลและ
นิเทศติดตามเรียบรอยแลว

- ๑๖ -

4.การปรับปรุงแผนปฏิบตั ิการกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
- คียขอมูลผลการดําเนินงานสําคัญในระบบ DOC ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2565
- ปรับแผนในระบบ DOC ไดทุกเดือน เริ่มเดือนพฤษภาคม 2565 ระหวางวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2565
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ นําเสนอผลการดําเนินงานที่สําคัญของกลุมงาน ดังนี้
1. การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร ไดมีการจัดประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
2. โครงการวิถีไทยใหม (งบประมาณ 43.9 ลานบาท) อยูระหวางการทดสอบ Demo ระบบงาน
3. โครงการพัฒนาระบบ Thai Save Thai (งบ 2,850,000 บาท) อยูระหวางพัฒนาระบบในสวนที่เพิ่มเติมจากเดิม
4.ระบบ Thai Stop COVID Plus ดําเนินการอบรม IT หนวยงานแลววันที่ 20 พฤษภาคม 2565
5. รายงานตัวชี้วัด ตัวชีว้ ัด 2.4 : LO ดําเนินการ Like Talk แลวเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
ตัวชี้วัด 1.32 : การพัฒนาระบบสารสนเทศ , ตัวชี้วัด1.33 : วิถีไทยใหม
6. ดําเนินการจัดทําขอมูลสงตรวจสอบภายใน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการเรียบรอยแลว โดยมีการให
ขอมูลเพิ่มเติมวันที่ 24 พฤษภาคม 2565
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ปดประชุม เวลา 14.00 น.
----------------------------------------------นางสาวสุจิตรา บุญโต
นางสาววิชุดา สมัยนิยม

ผูจดรายงานการประชุม
ผูต รวจรายงานการประชุม

รายงาน ณ วันที่ 10 มิ.ย.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
จํานวน 3 ครั้ง
BCP
2. ประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมภายในฯ จํานวน
2 ครั้ง
3. จัดทําบทวิเคราะห
(เพิ่มเติม)กําหนด
มาตรการและประเด็น
ความรู/จัดทําแผน
ขับเคลื่อนฯ
4. รายงานผลการดําเนิน
กงานตามแผนขับเคลื่อนฯ
จํานวน 3 ครั้ง
5. รายงานผลการควบคุม
ภายใน รอบ 6 เดือน
6. รายงานผลผู
ตรวจสอบภายในประจํา
หนวยงาน ไตรมาสที่ 2
จํานวน 1 ครั้ง
2.2 ระดับความสําเร็จของการ
5
3 กลุมบริหาร
1. วิเคราะหสถานการณ
พัฒนาสถานที่ทํางานนา
ยุทธศาสตร
รอบ 5 เดือนแรก /
อยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา
การงบประมาณ วิเคราะหสถานการณ
และเสริมสรางคุณภาพ
สุขภาพ / วิเคราะห
ชีวิต
ขอมูลคุณภาพชีวิตของ
บุคลากร / ประชุม
คณะทํางาน
2. วิเคราะหผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย /
จัดทําทําเนียบ

หมายเหตุ

- ๑๘ -

3

2.3 รอยละของการเบิกจาย
งบประมาณ

5

1.3

ผูรับบริการ (C) ผูมีสวน
ไดสวนเสีย (SH)
3. จัดทํามาตรการและ
กลวิธีการดําเนินงาน
4. จัดทําประเด็นความรู
ที่ใหแกผูรับบริการ และ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
5. จัดทําแผนปฏิบัติการ
ฯ (รอบ 5 เดือนหลัง)
6. จัดทํามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (SOP) ของ
ตัวชี้วัด (รอบ 5 เดือน
หลัง)
7. บุคลากรเขารับการ
ตรวจสุขภาพประจําป
ตามสิทธิของประเภท
บุคลากร
8. บุคลากรเขารวม
กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
กลุมอํานวยการ 1.จัดทํารายงานผล
https://bit.ly/3tiNxfq
ติดตามเรงรัดการ
เบิกจายงบประมาณ
(รบจ.1) ประจําเดือน
พฤษภาคม 2565
เรียบรอยแลว
2.ประชุมกองแผนงาน
และรายงานผลการ
ติดตามการเบิกจาย
งบประมาณประจําป
งบประมาณตามตัวชี้วัด
ที่ 2.3 รอบ 5 เดือนหลัง

- ๑๙ -

4

2.4 ระดับความสําเร็จของการ
เปนองคกรแหงการเรียนรู
(LO)

5

3

5

2.5 รอยละการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการระดับ
หนวยงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565
2.6 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานคุณธรรมและ
ความโปรงใส (ITA)

5

3

5

3

6

ประจําเดือนพฤษภาคม
เรียบรอยแลว
กลุมเทคโนโลยี เขารวมสําเสนอผลงาน
สารสนเทศ
กิจกรรม LIKE Talk
Award ในวันที่ 17 พ.ค.
65
กลุมประเมินผล ดําเนินการตามแผน
และนิเทศติดตาม ขับเคลื่อนและตาม KPI
Template ในคะแนน
ระดับ 1-3 เรียบรอยแลว
กลุมอํานวยการ ระดับที่ 1
Assessment
ทบทวน วิเคราะห
สถานการณของตัวชี้วัดมี
ขอมูล สารสนเทศ และ
ความรูที่นํามาใช
(1 คะแนน)
- รายงานการประชุม
วิเคราะห ทบทวน
สถานการณ ปญหาการ
ดําเนินงานคุณธรรม
ความโปรงใสของ
หนวยงาน
โดยวิเคราะห GAP
ประเด็นจากคะแนนการ
รับรูผูมีสวนได สวนเสีย
ภายใน (IIT)
รอบ 5 เดือนแรก
- รายงานผลการ
วิเคราะห GAP

คะแนนระดับ 4-5 จะ
ดําเนินการในเดือน ก.ค.65

ดําเนินการถึง ระดับ ที่ 1
– 3 เรียบรอยแลว

- ๒๐ -

ปญหาการดําเนินงาน
คุณธรรมความโปรงใส
ของหนวยงาน
ระดับที่ 2 Advocacy/
Intervention
กําหนดมาตรการ กลไก
ขับเคลื่อนดําเนินงาน
คุณธรรมและความ
โปรงใสของหนวยงาน
รอบ 5 เดือนหลัง (1
คะแนน)
- กําหนดมาตรการ
กลไกการดําเนินงานรอบ
5 เดือนหลัง ที่สอดคลอง
ตามกลยุทธ PIRAB
พรอมเหตุผลประกอบใน
การกําหนดมาตรการ
และเชื่อมโยงกับ
หลักเกณฑการเปดเผย
ขอมูลสาธารณะ OIT
- สรุปประเด็นความรูแก
C/SH เพื่อขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน
ระดับที่ 3
Management and
Governance
(1 คะแนน)
- มีแผน/ผลการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
- การกํากับติดตามผล
การดําเนินงาน

- ๒๑ -

7 1.29 รอยละของความสําเร็จใน
การพัฒนาระบบฐานขอมูล
กลาง (DOH Data Center)
8 1.30 รอยละของการผานเกณฑ
การประเมินผล
กลุมเปาหมายที่เขารับ
การพัฒนาศักยภาพนัก
วิทยาการขอมูล (Data
Scientist)

5

3

5

4

ระดับที่ 4 Output
ผลผลิต
มีผลผลิตตามแผนการ
ดําเนินงานและมาตรการ
ที่กําหนด (1 คะแนน)
อยูระหวางดําเนินการ
ระดับที่ 5 Outcome
ผลลัพธของตัวชี้วัด
1.ประเมินการเปดเผย
ขอมูลสาธารณะบน
เว็บไซตของหนวยงาน
ตามหลักเกณฑ OIT (คา
น้ําหนักรอยละ 70)
2.ประเมินระดับการรับรู
การดําเนินงานคุณธรรม
ความโปรงใสของผูมีสวน
ไดสวนเสียภายใน (IIT)
ของหนวยงาน (คา
น้ําหนักรอยละ 30)
(1 คะแนน)
อยูระหวางดําเนินการ
กลุมพัฒนาระบบ ดําเนินการในระดับ 1-3
ขอมูล
เรียบรอยแลวอยูระหวาง
ดําเนินการในระดับ 4
กลุมพัฒนาระบบ ดําเนินการจัดอบรมเชิง
ขอมูล
ปฏิบัติการ
เรื่อง “การวิเคราะห
ขอมูลเชิงลึกดวย Data
Studio และการ
เชื่อมโยงขอมูลดวย
RESTful API

- ๒๒ -

9 1.31 การพัฒนาระบบบัญชี
ขอมูล (Data Catalog)
เพื่อนําไปสูการเปดเผย
ขอมูลภาครัฐ (Open
Data)

5

4

10 1.32 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการสรางความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศกรมอนามัย
11 1.33 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบสุขภาพดีวิถี
ไทยใหม สรางไทย สราง
ชาติ

5

3

5

3

รวม

5

3.02

บนฐานขอมูลสงเสริม
สุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอมของ
กรมอนามัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565”
ระหวางวันที่ 25-27
พฤษภาคม 2565 ณ
หองประชุมกองแผนงาน
กรมอนามัย
กลุมพัฒนาระบบ ดําเนินการจัดทําชุด
https://bit.ly/3GPP16p
ขอมูล
ขอมูล (Data set) และ
คําอธิบายชุดขอมูล
(Metadata) ที่ถูกจัดอยู
ในหมวดหมูสาธารณะ
(Open Data) เขาระบบ
บัญชีขอมูลของกรม
อนามัยเรียบรอยแลว
กลุมเทคโนโลยี ดําเนินการจัดประชุม
สารสนเทศ
คณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร
ประจํากรมอนามัย วันที่
17 พ.ค. 65
กลุมเทคโนโลยี อยูระหวางการพัฒนา
สารสนเทศ
ระบบ โดยพัฒนาตัว
Demo เพื่อตรวจสอบ
Workflows ของระบบ
- ไดรับการสงมอบ
Software เพื่อใชในการ
บริหารจัดการขอมูลของ
ระบบฯ เรียบรอยแลว

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

- ๒๔ ณ วันที� 10 มิถนุ ายน 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 3 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 มิถนุ ายน 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 3 ครั้ง

แผนงาน

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

ดําเนินการแลว
จํานวน 1 ครั้ง

หมายเหตุ

- ๒๖ ณ วันที� 10 มิถนุ ายน 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 3 ครั้ง
/

/

หมายเหตุ

- ๒๗ ณ วันที� 10 มิถนุ ายน 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

/

12 กิจกรรมเสริมสรางขวัญกําลังใจบุคลากรใน
หนวยงาน (รอบ 5 เดือนหลัง)

1

ครั้ง

1 มี.ค. 65

31 ก.ค. 65

/

ที่

กิจกรรม/ขั้นตอน

ไมไดดําเนินการ/
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

/
/
/
/
/

หมายเหตุ

- ๒๘ ณ วันที� 10 มิถนุ ายน 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
พฤษภาคม
เรียบรอยแลว

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

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

ดําเนินการเดือน
พฤษภาคม
เรียบรอยแลว
ยังไมไดดําเนินการ

หมายเหตุ

https://bit.ly/3tiNxfq

- ๒๙ ณ วันที� 10 มิถนุ ายน 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
5 สรุปผลการดําเนินงาน และการประเมินการ
ดําเนินงานพรอมสรุปบทเรียนการเปนองคกรแหง
การเรียนรู

เปาหมาย
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด
(จํานวน)

1

ครั้ง

1 มี.ค. 65

ผลการดําเนินงาน
ไมไดดาเนนการ/
อยูระหวาง
ดําเนินการครบถวน
ดําเนินการ
/

หมายเหตุ

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

/
/

/
1

ครั้ง

1 มี.ค. 65

30 ก.ค. 65

เขารวมสําเสนอผลงาน
กิจกรรม LIKE Talk
Award ในวันที่ 17 พ.ค. 65

- ๓๐ -

ณ วันที� 10 มิถนุ ายน 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 3 ครั้ง

หมายเหตุ

- ๓๑ ณ วันที� 10 มิถนุ ายน 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 3 ครั้ง

หมายเหตุ

- ๓๒ -

ณ วันที� 10 มิถนุ ายน 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 3 ครั้ง

5

ครั้ง

มี.ค.65

ก.ค.65



ดําเนินการแลว 3 ครั้ง

2

4

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

5

- ๓๓ -

ณ วันที� 10 มิถนุ ายน 2565

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

กิจกรรม/ขั้นตอน

สื่อสารประชาสัมพันธใหความรู ความเขาใจ
ดานการใชงบประมาณ เพื่อเพิ่มชองทางการรับ
7 ฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของผูมีสวน
ไดสวนเสียภายในประจําหนวยงานทุกเดือน
กิจกรรมสงเสริมดานการตอตานการทุจริตและ
คุณธรรมความโปรงใส
-สื่อสารแจงเวียนแผนการใชจายงบประมาณ
และผลการใชจายงบประมาณของกองแผนงาน
จํานวน 2 ครั้ง
8 -สื่อสารขอมูลดานความโปรงใสการดําเนินงาน
จัดซื้อจัดจาง (รายเดือน)
-สื่อสารชองทางการรองเรียน
(ปรับบริบทตามสถานการณโควิด - 19 )

เปาหมาย
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม
(จํานวน)

วันที่สิ้นสุด

ไมไดดําเนินการ/
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

หมายเหตุ

5

ครั้ง

มี.ค.65

ก.ค.65



ดําเนินการแลว 3 ครั้ง

4

ครั้ง

เม.ย.65

ก.ค.65



ดําเนินการแลว 2 ครั้ง

- ๓๔ ณ วันที� 10 มิถนุ ายน 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

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

1

ครั้ง

มี.ค.65

ก.ค.65



รวบรวมเอกสาร ขอมูล และดําเนินการเปดเผย
10 ขอมูลบนเว็บไซตของหนวยงานตามหลักเกณฑ
OIT ที่กําหนด

1

ครั้ง

มี.ค.65

ส.ค.65



สรุปผลการดําเนินงานและรายงานให
11 ผูอํานวยการกองแผนงานรับทราบ

1

ครั้ง

ก.ค.65

ก.ค.65



ดําเนินการครบถวน

หมายเหตุ

- ๓๕ ณ วันที� 10 มิถนุ ายน 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

- ๓๖ ณ วันที� 10 มิถนุ ายน 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

อยูระหวางดําเนินการ

- ๓๗ ณ วันที� 10 มิถนุ ายน 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

- ๓๘ ณ วันที� 10 มิถนุ ายน 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

- ๓๙ ณ วันที� 10 มิถนุ ายน 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



- ดําเนินการจัดทําชุดขอมูล
(Data set) และคําอธิบาย
ชุดขอมูล (Metadata) ที่ถูก
จัดอยูในหมวดหมูสาธารณะ
(Open Data) เขาระบบ
บัญชีขอมูลของกรมอนามัย
เรียบรอยแลว

- ๔๐ ณ วันที� 10 มิถนุ ายน 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)

2 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร ประจํากรมอนามัย

3 การประชุมเรียนรูการใชงานระบบสารสนเทศ เพื่อใช
ในการบริหารขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใต
สถานการ การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

4 การจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอนามัย
พ.ศ. 2566 - 2570

เปาหมาย
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม
(จํานวน)

วันที่สิ้นสุด

ไมไดดําเนินการ/
อยูระหวาง
ดําเนินการครบถวน
ดําเนินการ
/

1

ครั้ง

1 มี.ค. 65

31 ก.ค. 65

1

ครั้ง

1 มี.ค. 65

31 ก.ค. 65

5

ครั้ง

1 มี.ค. 65

31 ก.ค. 65

1

เรื่อง

1 มี.ค. 65

31 ก.ค. 65

/

หมายเหตุ

ดําเนินการแลว วันที่ 31
มี.ค. 65

/

ดําเนินการแลว วันที่ 17
พ.ค. 65

/

ดําเนินการแลววันที่ 3,
11, 15, 22, 25 มี.ค. 65

- ๔๑ ณ วันที� 10 มิถนุ ายน 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

เปาหมาย
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด
(จํานวน)
1

ครั้ง

1 มี.ค. 65

ไมไดดําเนินการ/
ดําเนินการครบถวน
อยูระหวางดําเนินการ

หมายเหตุ

/

30 เม.ย. 65

/

ดําเนินงานตัวชี้วัด และประเด็นความรูที่ใหแก
ผูรับบริการ เพื่อการขับเคลื่อน

1

ครั้ง

1 มี.ค. 65

30 เม.ย. 65

3 การพัฒนาระบบ จัดหาอุปกรณสนับสนุนการ

1

ระบบ

1 พ.ค. 65

31 ก.ค. 65

ดําเนินงาน และติดตั้งระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม
สรางไทย สรางชาติ

ผลการดําเนินงาน

/

- อยูระหวางการพัฒนาระบบ
โดยพัฒนาตัว Demo เพื่อ
ตรวจสอบ WorkFlow ของ
ระบบ
- ไดรับการสงมอบ Software
เพื่อใชในการบริหารจัดการ
ขอมูลของระบบฯ เรียบรอยแลว

- ๔๒ ณ วันที� 10 มิถนุ ายน 2565

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

กิจกรรม/ขั้นตอน

4 การทดสอบระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม สรางไทย
สรางชาติ

5 การอบรมการใชงานแกบุคลากรและภาคีเครือขาย

เปาหมาย
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด
(จํานวน)
1

ครั้ง

1 ก.ค. 65

31 ก.ค. 65

1

ครั้ง

1 ก.ค. 65

31 ก.ค. 65

ผลการดําเนินงาน
ไมไดดําเนินการ/
ดําเนินการครบถวน
อยูระหวางดําเนินการ
/
/

หมายเหตุ

