
 

รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งท่ี 9/2565 
วันจันทรท่ี 1 กรกฎาคม 2565 

เวลา 09.30 – 14.00 น. 
ณ หองประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ช้ัน 4 กรมอนามัย 

----------------------------------------------- 
ผูมาประชุม 
1.  นายดำรง ธำรงเลาหะพันธุ   ผูอำนวยการกองแผนงาน 
2.  นายนุกูลกิจ พุกาธร    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
3.  นางนุชนารถ รักประเสริฐ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
4.  นางสาวพาสนา ชมกลิ่น                              นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
5.  นายสมเกียรติ ปฏิรพ    นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการพิเศษ 
6.  นางปทมา มโนมัธย    นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการพิเศษ 
7.  นางสาวสิริรัตน อยูสิน    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
8.  นางสาวภาคินันท สุสังกรกาญจน  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
9.  นางสาวกานดา สีสังข    นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
10.  นางสาวฉัตรรัตน ตนภูบาล   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
11. นางสาวอัญชลีพร ธัญญเจริญ    นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
12. นางสาวสุวรรณา ทิพยมงคุณ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
13. นางสาววิภารัตน เกิดวัน   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
14. นายธัพญสรณ กองแกว   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
15. นายสุชาญ กิจลือเลิศ    นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
16. นายศรัณย ูจำปาไชยศร ี   นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
17. นายธนพล สวารักษ    นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
18. นางสาวมัณฑนา ควรพินิจ   นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
19. นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง ม่ันคง  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
20. นางสาวสุจิตรา บุญโต    เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
21. นางสาวนภาภรณ นิมิตเดชกุลชัย  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
22. นางสาวพรหมมณี สิงหรัตน   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
23. นางสาวระพีพรรณ ศรีเนตร   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
24. นางสาวปนัดดา ทองซัง   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
25. นางสาวภาณุมาศ คงคา   นักจัดการงานท่ัวไป 
26. นางสาวศิริญา จักษุพันธุ   เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
27. นางสาวเสาวพร  ตรีมงคล   พนักงานพิมพ ส 3 
 

ผูท่ีไมมาประชุม 
1. นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธสิกุล   นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการพิเศษ 
2. นางสาววิชุดา สมัยนิยม   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
3. นางสาวนาฎอนงค เจริญสันติสุข  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
4. นางสาวศนินธร  ริมชลาลยั    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
5. นางสาวเขมณัฎฐ ศิริเชาวพัฒน   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 
 
 



- ๒ - 
 
6. นายกิตตินันท สายะเวส   นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
7. นางสาวแพรพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
8. นางสาวธีราภรณ ศรีนิเวศน   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
9. นางเพ็ญพักตร สุคนธพงษ   พนักงานพิมพ ส3 
10. นายสำราญ เสือเดช                                  พนักงานขับรถยนต ส 2 
 
 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
 

วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
                    การชี้แจงงบประมาณ ประจำป พ.ศ. 2566 มีการปรับลดงบประมาณลงอีก 1.5 % ขณะนี้อยู

ระหวางการพิจารณาจากหลายชั้นและอนุกรรมาธิการจากหลายสวนท่ีจะตองชี้แจงงบประมาณ ขอใหทุกกลุมงาน

รับทราบและปรับแผนใหสอดคลองกับงบประมาณ สวนกลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรควรเรงดำเนินการ

จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำป พ.ศ. 2566 ท้ังในสวนของกรมอนามัยและของกองแผนงาน 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 8/2565 
  นางสาวสุจิตรา บุญโต ผู แทนกลุมอำนวยการ ขอใหที ่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม                    
ครั้งท่ี 8/2565 วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 หากไมมีผูใดขอแกไข ขอใหท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชมุ 
 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1 รายงานผลการติดตามการใชจายงบประมาณ 

ผูแทนกลุมอำนวยการ ไดนำเสนอผลการเบิกจายงบประมาณกองแผนงาน ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 การเบิกจายงบประมาณในภาพรวมกองแผนงาน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565  

1. งบดำเนินงาน เบิกจายไป 5,607,608.55 บาท คิดเปนรอยละ 74.79 
คงเหลือ 1,889,741.45 บาท 

2. งบลงทุน เบิกจายไป 31,466,591.60 บาท คิดเปนรอยละ 59.26 คงเหลือ 21,632,000 บาท 
3. ภาพรวมการเบิกจาย (งบดำเนินงานและงบลงทุน) เบิกจายไป 37,074,200.215 บาท คิดเปน 

รอยละ 61.18 
รอยละการเบิกจายตามท่ีกรมกำหนด 
1. งบดำเนินงาน กรมอนามัยกำหนดเปาหมายรอยละ 75 กองแผนงานเบิกจายได รอยละ 74.79 
2. งบลงทุน กรมอนามัยกำหนดเปาหมายรอยละ 90 กองแผนงานเบิกจายได รอยละ 59.26 
3. ภาพรวมการเบิกจาย (งบดำเนินงานและงบลงทุน) กรมอนามัยกำหนดเปาหมายรอยละ 75 

กองแผนงานเบิกจายได รอยละ 61.18 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓ - 
 

ผลการเบิกจายงบดำเนินงานจำแนกตามกลุมงาน 
- กลุมอำนวยการ เบิกจายรอยละ 77.43 เงินคงเหลือ 346,174.55 บาท 
- กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร เบิกจายรอยละ 58.26 เงินคงเหลือ 95,000 บาท 
- กลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ เบิกจายรอยละ 15.27 เงินคงเหลือ 42,364.40บาท 
- กลุมพัฒนาระบบขอมูล เบิกจายรอยละ 100 เงินคงเหลือ   -  บาท 
- กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม เบิกจายรอยละ 99.95 เงินคงเหลือ 352.50 บาท 
- กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ เบิกจายรอยละ 66.84 เงินคงเหลือ 1,405,850 บาท 

 
มติท่ีประชุม 1. ท่ีประชุมรับทราบ 

2. ประธานมอบหมายใหดำเนินการ ดังนี้ 
- มอบกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณาโครงการพัฒนาระบบ Thai Save Thai เพ่ือเรงรัด

ดำเนินการใหเบิกจายคางวดไดเร็วข้ึนภายใน 1 – 2 เดือน 
- มอบกลุมอำนวยการตรวจสอบงบประมาณคงเหลือจากโครงการตางๆ หากกลุมงานใดไมแจง

ความประสงคการใชงบประมาณ ทางกลุมอำนวยการจะดำเนินการบริหารงบประมาณนำไปใชในสวนอื่นตอไป 
โดยขณะนี้กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรมีความประสงคใชงบประมาณสำหรับจัดทำเลมยุทธศาสตร 

 
3.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

นางสาวเสาวพร ตรีมงคล ผูแทนคณะกรรมการบริหารกำลังคนกองแผนงาน รายงานความเคลื่อนไหวของกำลังคน
กองแผนงาน ดังนี้ 
1. การโอนของเจาหนาท่ีกองแผนงาน มีผูขอโอน 2 ราย ดังนี้ 
- นางสาวสุวรรณา ทิพยมงคุณ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ขอโอนไปสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีษะเกษ                   
กองแผนงานใหโอนวันท่ี 20 กรกฎาคม 2565 
- นางสาวเขมณัฏฐ ศิริเชาวพัฒน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ขอโอนไปสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
ผลสอบสัมภาษณผานการคัดเลือกแลว รอหนังสือทาบทามแจงมายังกรมอนามัย 
2. การยายของเจาหนาท่ีกองแผนงาน มีผูขอยาย 3 ราย ดังนี้ 
- นายธีรพงษ คำพุฒ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ยายไปสำนักสงเสริมสุขภาพเรียบรอยแลว 
เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2565 และใหนางสาวภาคีนันท สุสังกรการณ ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตร 
- นางสาวกชกร โคตรชมภู นกัวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ยายไปศูนยอนามัยท่ี 8 อุดรธานีเรียบรอยแลว           
เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2565 
 - นางสาวสุจิตรา บุญโต เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ขอยายไปศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช                  
กองแผนงานใหยายวันท่ี 1 ธันวาคม 2565  
3.การหมุนเวียนเปลีย่นงาน (ภายในหนวยงาน)  
- นางสาวฉัตรรัตน ตนภูบาล นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ยายไปกลุมอำนวยการ 
- นางสาวธีราภรณ ศรีนิเวศน นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ยายไปกลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ 
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4.การบริหารตำแหนงวาง 
4.1 ขาราชการ 
- ตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหนงเลขท่ี 126 กองแผนงานไดแจงความประสงค              
ขอรับยาย 
- ตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหนงเลขท่ี 142 อยูระหวางรับสมัคร 
- ตำแหนงนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหนงเลขท่ี 146 รอบัญชีจากสำนักงานสถิติแหงชาติ 
- ตำแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหนงเลขท่ี 2154 อยูระหวางดำเนินการ คาดวาเริ่มงานท่ี        
กองแผนงาน วันท่ี 18 กรกฎาคม 2565 
4.2 พนักงานราชการ  
  - ตำแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี นางสาวศิริญา จักษุพันธุ มารายงานตัว เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2565   
   - ตำแหนงนักวิเคราะหงบประมาณ รอบัญชีจากสำนักงบประมาณ  
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
 

3.3 รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนหลัง 
นางสาววิภารัตน  เกิดวัน  ผูแทนกลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม ไดนำเสนอผลคะแนนตัวชี้วัด 

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จำนวน 11 ตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง ดังนี้ 
1.ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผนดำเนินงานธุรกิจอยางตอเนื่องBCP  
คะแนนประเมินตนเอง 4 คะแนน 
2.ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทำงานนาอยู นาทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต 
คะแนนประเมินตนเอง 4.5 คะแนน 
3.ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบกิจายงบประมาณ คะแนนประเมินตนเอง 1.3 คะแนน 
4.ตัวชี้วัดท่ี 2.4 ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) คะแนนประเมินตนเอง 3 คะแนน 
5.ตัวชี้วัดท่ี 2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565          
คะแนนประเมินตนเอง 3.5  คะแนน 
6.ตัวชี้วัดท่ี 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) 
คะแนนประเมินตนเอง 3 คะแนน 
7.ตัวชี้วัดท่ี 1.29 รอยละของความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center) (รอยละ 100)  
คะแนนประเมินตนเอง 4 คะแนน 
8.ตัวชี้วัดท่ี 1.30 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายท่ีเขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการ
ขอมูล (Data Scientist) (รอยละ 80) คะแนนประเมินตนเอง 4 คะแนน 
9.ตัวชี้วัดท่ี 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพ่ือนำไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data)       
คะแนนประเมินตนเอง 4 คะแนน 
10.ตัวชี้วัดท่ี 1.32 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสรางความม่ันคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศกรมอนามัย คะแนนประเมินตนเอง 3 คะแนน 
11.ตัวชี้วัดท่ี 1.33 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม สรางไทย สรางชาติ                   
คะแนนประเมินตนเอง 3 คะแนน 

ภาพรวมกองแผนงานมีคาคะแนนประเมินตนเองรวมท้ังหมด 3.39 คะแนน กำหนดให
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดรายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน (รายการที่ 3) และรายงานผลการติดตามกำกับ
ตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน 2565 (รายการท่ี 5 ) ภายในวันท่ี 10 กรกฎาคม 2565  

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
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  3.4 รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการท่ีกลุมงานไดรับ
มอบหมายของกองแผนงาน  
  นายดำรง  ธำรงเลาหะพันธุ ผูอำนวยการกองแผนงาน ประธานการประชุมไดแจงใหผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดแตละกลุมงานท่ีไดรับมอบหมาย รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

  
   กลุมอำนวยการ ไดรายงานตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้
 

  ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน และแผนBCP 
   - ไดมีการการดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนฯ ดังนี้  
   - ประชุมกองแผนงาน จำนวน 3 ครั้ง ครั้งท่ี 1 วันท่ี 28 มีนาคม 2565 , ครั้งท่ี 2 วันท่ี 2 
พฤษภาคม 2565 , ครั้งที่ 3 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 และครั้งที่ 4 วันที่ 1 เพื่อเปนการสื่อสารและรายงานผล
การดำเนินงานของตัวชี้วัดท่ี 2.1 
   - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน ฯ ในระบบ DOC จำนวน 4 ครั้ง ครั้งท่ี 
1 วันท่ี 8 เมษายน 2565 , ครั้งท่ี 2 วันท่ี 10 พฤษภาคม 2565 , ครั้งท่ี 3 วันท่ี 10 มิถุนายน 2565 และครั้งท่ี 4 วันท่ี 
10 มิถุนายน 2565  
   - ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน จำนวน 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 วันท่ี 24 มีนาคม 2565 , 
ครั้งที่ 2 วันที่ 20 เมษายน 2565 และครั้งที่ 3 วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เพื่อดำเนินการตามแนวทางการประเมิน
ตัวชี้วัดท่ี 2.1  
   - ดำเนินการจัดการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่องของกองแผนงาน เม่ือวันท่ี 27 
มิถุนายน 2565 ตามแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่องสำหรับการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (Business 
Continuity Plan : BCP) กองแผนงาน เพ่ือสรางการมีสวนรวมในการดำเนินงาน 
   - รายงานสรุปผลการปดตรวจของกองแผนงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ระหวางวันท่ี 17 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2565 จากกลุมตรวจสอบภายใน กรมอนามัย โดยชี้แจงขอสังเกต และ
ขอเสนอแนะ ท่ีกลุมตรวจสอบภายในไดตรวจพบ เพ่ือใหเจาหนาท่ีกองแผนงาน ไดรับทราบและนำไปปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน ใหถูกตอง และเปนไปตามระเบียบ  
 
  ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ รอยละ 100 
   - ไดมีการดำเนินกิจกรรมตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนหลัง) ครบถวนเรียบรอยแลว ซ่ึงกองแผนงานมี
ผลการดำเนินงานในระดับ 4 รอยละผลการเบิกจายงบประมาณสะสมของกองแผนงาน ดังนี้ 1) รายจายประจำ 
รอยละ 74.79 2) รายจายลงทุน รอยละ 59.26 และระดับที่ 5 รอยละผลการเบิกจายงบประมาณสะสมในภาพรวม
ของกองแผนงาน รอยละ 61.18 โดยไดกรอกขอมูลในระบบ DOC พรอมทั้งอับโหลดขอมูลที่เกี่ยวของในเว็บไซต
กองแผนงานเรียบรอยแลว สามารถดูขอมูลไดท่ี https://planning.anamai.moph.go.th/th/planning-pa65 
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  ตัวชี้วัดท่ี 2.6 ระดับความสำเร็จของการของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) 
   - ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานครั ้งที ่ 8/2565 เพื ่อติดตามผลการดำเนินงาน
ประจำเดือนมิถุนายน 2565 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานการตอตานการทุจริตและคุณธรรมความโปรงใส                                                                                                                                 
โดยการสงเสริมความรูการใชจายงบประมาณและสื่อสารขอมูลดานความโปรงใสการดำเนินการจัดซื้อจัดจาง            
(รายเดือน) จัดทำหนังสือแจงเวียนเพื่อใหเจาหนาที ่กองแผนงานไดมีความรู ความเขาใจ รวมถึงเปดโอกาส             
การมีสวนรวมและแลกเปลี่ยนความรูการแสดงความคิดเห็นใหกับผูมีสวนไดสวนเสียจากการประชุมกองแผนงาน 
ประชาสัมพันธบนเว็บไซตกองแผนงานเปนประจำทุกเดือน สามารถตรวจสอบ สอบถาม/ทักทวง และรองเรียน              
ผานชองทางของหนวยงาน ตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมความโปรงใสของกองแผนงาน รอบ 5 
เดือนหลัง (ตามเอกสารแนบตัวชี้วัด 2.6) และขอความรวมมือเจาหนาที่กองแผนงานทุกคนการดำเนินงานคุณธรรม
และความโปรงใสของหนวยงาน ประจำปงบประมาณ 2565 (รอบ 5 เดือนหลัง) มีนาคม - กรกฎาคม 2565 ของ
ตัวชี้วัด 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมความโปรงใส ซี่งเปนเกณฑการประเมินระดับที่ 5             
การประเมินระดับการรับรูการดำเนินงานคุณธรรมความโปรงใสของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) ภาพรวมของ              
กองแผนงานพรอมทั้งอัพโหลดขอมูลบนเว็บไชตกองแผนงานเรียบรอยแลว สามารถดูขอมูลไดที่เว็บไซตกองแผนงาน 
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-6 หนาการดำเนินงานคุณธรรมความโปรงใสกองแผนงาน 
https://planning.anamai.moph.go.th/th/transparency 
 
  กลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ ไดรายงานตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้
 

  ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานท่ีทำงานนาอยู นาทำงาน มีชีวิตชีวา และ
เสริมสรางคุณภาพชีวิต 
  1.บุคลากรกองแผนงานเขารวมกิจกรรมประเมินคา BMI และประเมินภาวะโภชนาการ (วัดรอบเอว) 
เพ่ือเฝาระวังและสงเสริมสุขภาพบุคลากรกองแผนงาน  https://shorturl.asia/AlyjE  

2.กิจกรรมเสริมสรางความรูหญิงวัยเจริญพันธุ ในการบริโภคอาหารท่ีมีโฟลิกสูง และวิตามินเสริม
ธาตุเหล็ก (โฟลิก) ผานกลุมไลน และบอรดประชาสัมพันธ  https://shorturl.asia/5dTFu  

3.การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ในการประชุมกองแผนงาน  
 

หมายเหตุ :  Link URL คำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2565  
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-6
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  กลุมพัฒนาระบบขอมูล ไดรายงานตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้
 

  ตัวชี้วัดท่ี 1.29 รอยละของความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center) 
(รอยละ 100) 
   - ดำเนินการตาม KPI Template รอยละของความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูล
กลาง (DOH Data Center) ในคะแนนระดับ 1 – 4 คือ ดำเนินการทบทวนการวิเคราะหสถานการณขอมูลพ้ืนฐาน
ของกลุมวัยและอนามัยสิ่งแวดลอม / ดำเนินการทบทวนการวิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย / จัดทำ
การทบทวนทำเนียบผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย / จัดทำการทบทวนมาตรการเพ่ือการขับเคลื่อนฯ / จัดทำ
เอกสารสรุปประเด็นความรูที่ใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย / จัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลกลาง / จัดทำขอมูลพ้ืนฐานของคลัสเตอรกลุมวัยและอนามัยสิ่งแวดลอมซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการเตรียม
ความพรอมนำขอมูลพ้ืนฐานของคลัสเตอรเขาสูระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center) 
 
  ตัวชี้วัดท่ี 1.30 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายท่ีเขารับการพัฒนาศักยภาพ
นักวิทยาการ (Data Scientist) (รอยละ 80)  
   - ดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนและตาม KPI Template รอยละของการผานเกณฑการ
ประเมินผล กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการ (Data Scientist) (รอยละ 80) ในคะแนน
ระดับ 4 ตามแผนเดือนมิถุนายน 2565 (มีผลผลิตการจัดอบบรมพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการขอมูล ดวยโปรแกรม
วิเคราะหขอมูลเชิงลึก) 
 
  ตัวชี้วัดท่ี 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog)ในระบบฐานขอมูลกลางเพ่ือนำไปสู
การเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 
   - กลุมพัฒนาระบบขอมูล ไดรวบรวมนำการจัดทำรายชื่อชุดขอมูล (Data set) ที่สอดคลอง
กับระบบงานบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-service) และคำอธิบายขอมูล (Metadata) ท่ีสอดคลองตามมาตรฐาน
ของ สพร. กำหนด (14 รายการ) นำเขาระบบบัญชีขอมูล(Data Catalog) ของกรมอนามัยเรียบรอยแลว และอยูระหวาง
การนำขอมูลในระบบไปใชประโยชนในการดำเนินงานของหนวยงาน ตามแผนการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง 
 
  กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม ไดรายงานตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ตัวชี้วัดท่ี 2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
   

ระดับท่ี 1 
- เอกสารแสดงขอมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงานรอบ 6 เดือนแรกใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
- เอกสารสรุปผลการวิเคราะหชองวาง (GAP) ที่อาจทำใหการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำป

ของหนวยงานไมบรรลุเปาหมาย  
- มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปหนวยงาน ในระบบ DOC 4.0 ตามกรอบวงเงินงบประมาณท่ี

หนวยงานไดรับการจัดสรร 
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ระดับท่ี 2 
- มีการบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติการหนวยงาน โดยจัดทำแผนความเสี่ยงของ

โครงการท่ีมีวงเงินงบประมาณ 500,000 บาทข้ึนไป ครบทุกโครงการ   
- มีเอกสารแสดงมาตรการ เพ่ือการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

โดยใชกลยุทธ PIRAB พรอมเหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการ  
ระดับท่ี 3 
- มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน และปรับแผนปฏิบัติ

การในระบบ DOC ใหเปนปจจุบัน  
- เอกสารการอนุมัติปรับแผนปฏิบัติการของหนวยงานท่ีมีการอัพเดตในระบบ DOC 4.0                
- มีรายงานความกาวหนาการดำเนินงานตามแผนปฏิบัต ิการหนวยงานในการประชุม

ประจำเดือนของกองแผนงาน เดือนพฤษภาคม จำนวน 1 ครั้ง  
ระดับท่ี 4 และระดับท่ี 5 รายงานผลในเดือน ก.ค. 65 
 

จากผลการดำเนินงานขางตน เม่ือพิจารณาตามเกณฑการใหคะแนนคำรับรองฯ สรุปไดดังนี้ 
 
ระดับ หลักฐาน ความครบถวน คะแนนท่ีได/เต็ม 

1 - ขอมูลผลการดำเนนิงานรอบ 6 เดือนหลัง 64 
- ผลการวิเคราะห GAP 
- จัดทำแผนปฏิบัติการหนวยงานใน DOC  

/ 
/ 
/ 

0.3 / 0.3 
0.4 / 0.4 
0.3 / 0.3 

2 - แผนบริหารความเสี่ยง วงเงิน 500,000 บาท 

- PIRAB 
/ 
/ 

0.5 / 0.5 
0.5 / 0.5 

3 - มีแผนกำกับติดตาม 

- เอกสารการอนุมัติปรับแผนฯ 
- รายงานความกาวหนาการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ  

/ 
/ 
/ 
 

0.3 / 0.3 
0.3 / 0.3  
0.4 / 0.4 

4 - ผลการเบิกจายประชมุ อบรม สัมมนา    
ในไตรมาสท่ี 3 ไมนอยกวารอยละ 90  

- รายงานผลผลิตครบทุกกิจกรรม 

/ 
 
X 

0.5/0.5 
 

รายงานผลในเดือน ก.ค. 65 
5 - รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ท่ีบรรลุเปาหมาย 
X 
 

รายงานผลในเดือน ก.ค. 65 

รวมคะแนนประเมินตนเอง 3.5 / 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๙ - 
 

 
เอกสารตัวชี้วัดท่ี 2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 5 เดือนหลัง 

ระดับ หลักฐาน Link 
1 Assessment 
มีบทวิเคราะหสถานการณของ
ตัวช้ีวัด 
มีขอมูล สารสนเทศ และความรูท่ี
นำมาใช 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารของ
หนวยงานรอบ 6 เดือนแรก ในปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

https://bit.ly/3uhBjVb 
 

สรุปผลการวิเคราะหชองวาง(GAP) ท่ีอาจทำให
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปของ
หนวยงานไมบรรลุเปาหมาย 

https://bit.ly/3jhrCjj 

2 Advocacy/ Intervention 
มีการกำหนดมาตรการและ
ประเด็นความรูท่ีใหแกผูรับบริการ 
©/ผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) เพ่ือ
การขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตัวช้ีวัด 

เอกสารบริหารความเสี่ยงโครงการตาม            
แผนปฏิบัติการหนวยงาน โดยจดัทำแผนความ
เสี่ยงของโครงการท่ีมีวงเงินงบประมาณ 500,000 

บาทข้ึนไป ครบทุกโครงการ   

https://bit.ly/3uTwmRm 

มาตรการการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของหนวยงานโดยใชกลยุทธ 
PIRAB 

https://bit.ly/3uhBjVb 

3 Management and 
Governance 
- มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตัวช้ีวัด  
- การติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

3.1 อนุมัติปรับแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 
รอบ 5 เดือนหลัง 

https://bit.ly/3xc8fjW 

3.2 อนุมัติปรับแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 
รอบ 5 เดือนหลัง เดือนมีนาคม 

https://shorturl.asia/5Numl 

3.3 อนุมัติปรับแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 
รอบ 5 เดือนหลัง เดือนพฤษภาคม 

https://shorturl.asia/FA6B2 

รายงานความกาวหนาการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการหนวยงานในท่ีประชุมของ
หนวยงานในการประชุมประจำเดอืนของ
หนวยงานทุกเดือน  

https://shorturl.asia/Ksq7k 
 

4. ผลการดำเนินงานตามแผนและ
ผลการประชุม อบรม สมัมนา  

4.1 มีผลการดำเนินงาน (ผลการเบิกจาย
งบประมาณ) แผนการประชุม อบรม สัมมนา
ของหนวยงาน ในไตรมาส 3 ไมนอยกวา รอย
ละ 90  

https://shorturl.asia/e5kFJ  

4.2 มีรายงานผลผลิตครบทุกกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการในรบบ DOC4.0 

https://shorturl.asia/Ksq7k 

 
หมายเหตุ :  หลักฐานตัวชี้วัด 2.5 หนาเว็บไซตกองแผนงาน  

https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-5 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3uhBjVb
https://bit.ly/3jhrCjj
https://bit.ly/3uTwmRm
https://bit.ly/3uhBjVb
https://bit.ly/3xc8fjW
https://shorturl.asia/5Numl
https://shorturl.asia/FA6B2
https://shorturl.asia/Ksq7k
https://shorturl.asia/e5kFJ
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  กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรายงานตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้
  ตัวชี้วัดท่ี 2.4 ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 
   - อยูระหวางการรวบรวมขอมูลเพ่ือสรุปการดำเนินงานและประเมินการดำเนินงาน

พรอมสรุปบทเรียนการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

  ตัวชี้วัดท่ี 1.32 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสรางความม่ันคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศกรมอนามัย 
   - อยูระหวางการจัดทำรางแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอนามัย พ.ศ. 2566 – 2570  และ
รวบรวมขอมูลผลการดำเนินงานในรอบ 5 เดือนหลัง 
  ตัวชี้วัดท่ี 1.33 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีใหม สรางไทย สรางชาติ 
   - อยูระหวางนำระบบข้ึน App Store/Play Store พรอมท้ังทดสอบโปรแกรมกับ
หนวยงานผูเก่ียวของกับระบบงาน และรวบรวมขอมูลผลการดำเนินงานในรอบ 5 เดือนหลัง 
 
หมายเหตุ :  Link URL คำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2565  

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

 
3.5 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญของแตละกลุมงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 
กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร ไดนำเสนอผลการดำเนินงานท่ีสำคัญของกลุมงาน ดังนี้ 
ประเด็นท่ี 1 ความกาวหนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร กรมอนามัย ระยะ 5 ป พ.ศ. 2566 – 2570 ตามมติประชุม
กรมอนามัยเดือนมิถุนายน 2565 ใหรับฟงความคิดเห็นผูบริหาร 2 ครั้ง (google form) ไดดำเนินการครั้งที่  1  
เสร็จสิ้นแลว ขณะนี้อยูระหวางรวบรวมเสนอในท่ีประชุมกรมอนามัยเดือนกรกฎาคม 2565 เปนวาระเพื่อทราบ
และเสนออธิบดีกรมอนามัยพิจารณาอนุมัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปและแผนปฏิบัติราชการรายป
ของกฎกรมอนามัยตอไป 
ประเด็นที่ 2 การจัดทำขอเสนอโครงการสำคัญ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมอนามัย กองแผนงาน
ตรวจสอบ/ใหขอเสนอแนะตอ(ราง) ขอเสนอโครงการสำคัญ และสงกลับใหคลัสเตอรปรับแกไข โดยคลัสเตอร           
สงขอเสนอโครงการสำคัญฉบับสมบูรณ (Final) ใหกองแผนงาน (ภายในวันที่ 17 มิ.ย.65) จำนวน 58 โครงการ 
และบันทึกขอเสนอโครงการสำคัญในระบบ eMENSCR และเสนอใหอธิบดีกรมอนามัยอนุมัติ (M7) ภายในวันท่ี            
6 กรกฎาคม 2565  และวันที่ 11 - 23 กรกฎาคม 2565 มีการใหคะแนนประเมินใหคะแนนขอเสนอโครงการฯ
จากนั้น สคช.เสนอรายการโครงการฯป 67 ที่ผานการคัดเลือกตอคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติพิจารณาและ
เสนอตอคณะรัฐมนตรีพิจารณา (ภายในเดือนกันยายน 2565) 
ประเด็นที่ 3 (ราง) คำชี้แจงในการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประกอบดวย (ราง) คำชี้แจงในการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการกรมอนามัย ประจำปงบประมาณพ.ศ.2565 (1) แผนงานภายใตแผนปฏิบัติการกรมอนามัย 14 
แผนงาน (2) โครงการท่ีบรรจใุนแผนปฏบิัติการกรมอนามัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4 โครงการ  
(3) สัดสวนงบประมาณ สวนกลาง 40 : ภูมิภาค 40 (4) แตละโครงการใหระบุงบประมาณเพียง 40% ของวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับ ตาม ราง พ.ร.บ. งบประมาณประจำป พ.ศ. 2566 ตามนโยบายการบริหารงบประมาณของ
กรมอนามัย (5) คลัสเตอรสนับสนุน ใหจัดทำโครงการภายใตวงเงินงบประมาณท่ีเคยไดรับเม่ือป 2565 (6) กลยุทธ
มาตรการแนวทางตัวชี้วัดและคาเชาเปาหมายตองสอดคลองกับ (ราง) พ.ร.บ. งบประมาณประจำป พ.ศ. 2566 
และแผนยุทธศาสตรฯ (66 - 70) (7) กำหนดกิจกรรมสำคัญ ในแตละโครงการ มีจำนวน 3 - 5 กิจกรรมสำคัญ 
  



- ๑๑ - 
 
ทั้งนี้ กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรจะดำเนินการจัดทำหนังสือแจงเวียนใหคลัสเตอร และหนวยงานตางๆ
จัดทำแผนรวมถึงกลุมตางๆที่มีโครงการตามแผนงานและแนวทางการดำเนินงานการสงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
    
กลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ  นำเสนอผลการดำเนินงานท่ีสำคัญของกลุมงาน  ดังนี ้ 
ประเด็นท่ี 1 :  งบประมาณป 2565 งบกลาง COVID รอบ 3 กระทรวงไดสงคำขอไปท่ีสำนักงบประมาณ  
- กรมอนามัย กรอบคำขอ 30.3509 ลบ.เปนคาตอบแทนการเสี่ยงภัย และคาตอบแทนการฉีดวัคซีนนอกสถานท่ี
คางจาย (เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2565)  
งบประมาณป 2565 ไตรมาส 4 วงเงิน 384.4572 ลบ.ทางกองคลังไดจัดสรรลงหนวยงาน 28 มิถุนายน 2565  
- กองแผนงาน เหลือวงเงินงบประมาณ 921,915 บาท ขับเคลื่อนโครงการ 692,400 บาท ,  
คาใชจายพ้ืนฐาน 201,425 บาท คาใชจายตามสิทธิ์ 28,090 บาท  
- ประเด็นคาใชจายตามสิทธิ์ ของงบประมาณป 2565 งบบุคลากรและงบดำเนินงานภายใตแผนงานบุคลากร
ภาครัฐ  (เงินเดือน,คาใชจายตามสิทธิ์) ไมเพียงพออยูระหวางกองคลังขอจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมตาม  
พรบ.โอนฯ ถาไดรับงบประมาณเพ่ิมเติมกองคลงัจะจัดสรรงบประมาณไปใหทุกหนวยงาน 
ประเด็นท่ี 2 : งบประมาณป 2566 ข้ันราง พ.ร.บ. ตามปฏิทินงบประมาณ การเขาชี้แจงตอสภา วันท่ี 29 มิถุนายน 
2565 กรรมาธิการสาธารณสุขวุฒิสภา อนุกรรมาธิการ ผบ.2: ผบ.สังคมสูงวัย, วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2565 
กรรมาธิการสภาผูแทนราษฎร, ; วันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2565 อนุกรรมาธิการ ผบ.1 : EEC วันที่ 6 กรกฎาคม 
2565 อนุกรรมาธิการ ผบ.2 :  ผบ.น้ำ, วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 อนุกรรมาธิการ ครุภัณฑวันที่ 11 กรกฎาคม 
2565 อนุกรรมาธิการ ผบ.2 : ผบ.ทองเที่ยว อนุกรรมาธิการที่ดินและสิ่งกอสราง, วันที่ 12 กรกฎาคม 2565  
อนุกรรมาธิการ ฝกอบรม, วันที่ 12 ,18 กรกฎาคม 2565 กรรมาธิการวุฒิสภา, วันที่ 20 – 27  กรกฎาคม 2565 
กรรมาธิการสภาผูแทนราษฎรแผนบูรณาการ, และชวงปลายกรกฎาคม 2565 คณะอนุเชื่อมโยงวุฒิสภา คาดวาจะ
ทราบเม็ดเงินท่ีกรมอนามัยไดรับจัดสรรประมาณชวงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2565 และจะจัดสรรวงเงินตอไป 
ประเด็นท่ี 3 : การขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.2 (HWP) เกณฑการประเมินระดับ 4 (Output)  
วัดผลผลิต : การพัฒนาสถานท่ีทำงานนาอยู  นาทำงานฯ และระดับท่ี 5 (Outcome) กำหนดเกณฑการประเมิน HWP 
มีการมีการตรวจประเมิน 5 ส  ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 (ชวงเชา) และในวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2565 มีกิจกรรม 
Big Cleaning Day 
 

มติท่ีประชุม 1. ท่ีประชุมรับทราบ 
2. ประธานมอบรองนุกูลกิจ พุกาธร เปนประธานการตรวจประเมิน HWP  

เนื่องจากกลุมงบประมาณตองเขาเตรียมชี้แจงงบประมาณ โดยทางคณะทำงานไดจัดเตรียมขอมูลการนำเสนอ 
ตามเกณฑการประเมิน และมอบหมายงานใหคณะทำงานท่ีตองดูแลของแตละกลุมเรียบรอยแลว 
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กลุมพัฒนาระบบขอมูล นำเสนอผลการดำเนินงานท่ีสำคัญของกลุมงาน ดังนี้ 
กลุมพัฒนาระบบขอมูล  นำเสนอผลการดำเนินงานท่ีสำคัญของกลุมงาน ดังนี้ 
1.ปรับปรุงระบบ Anamai Data Center ดำเนินการปรับ User Interface (UI) ของการรายงานขอมูลในระบบ
ฐานขอมูลกลาง (Anamai Data Center) เพื ่อรวบรวบขอมูลที ่เกี ่ยวของกับประเด็นขอมูลที่สำคัญของกลุ มวัย           
และอนามัยสิ่งแวดลอม รวมถึงขอมูลความรูดานสุขภาพและขอมูลการสนับสนุนท่ีสำคัญ 
2.รายงานผล PA อธิบดีกรมอนามัย ป 65 การพัฒนาองคการสูดิจิทัล : การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) 
นำไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) ของสำนักงาน กพร. ดำเนินการนำรายชื่อชุดขอมูล คำอธิบายชุด
ขอมูลและทรัพยากรขอมูลนำข้ึนสูระบบบัญชีของกรมอนามัย เพ่ือใหสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
ใชประกอบการประเมินตัวชี้วัดฯ ในเปาหมายข้ันสูงตอไป 
3. ผลการดำเนินการตาม PA ของกลุมพัฒนาระบบขอมูล ประจำปงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนหลัง ตัวชี้วัดท่ี 
1.29 , 1.30 , 1.31 ดำเนินการตามแผนงานรอบ 5 เดือนหลังตามเกณฑของตัวชี้วัดท่ีกำหนดไวเรียบรอยแลว 
 

มติท่ีประชุม 1.ท่ีประชุมรับทราบ 
2.ประธานมอบกลุมพัฒนาระบบขอมูลและกลุมประเมินผลและนิเทศติดตามตรวจสอบระบบ

การเก็บขอมูลรวมถึงการประเมินผลการดำเนินงาน 
 

กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม  นำเสนอผลการดำเนินงานท่ีสำคัญของกลุมงาน  
1.การรายงานความกาวหนาผลการดำเนินงาน  
- รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
- รายงานผลสำเร็จของโครงการ ตาม พรก.เงินกูฯท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 พ.ศ.2563 
- สรุปผลการดำเนินงานปงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ไตรมาสท่ี 3 ตามกรอบแนวทางนโยบายสำคัญ รมช.สธ.  
การประชุมติดตามความกาวหนาการดำเนินงานตามนโยบายมุงเนน ประจำปงบประมาณ 2565 มีประเด็นท่ี
สำคัญ คือ ประเด็นกาวทาใจ และประเด็นอาหารเปนยา  
2.การตรวจราชการ และนิเทศติดตาม กรมอนามัย 
- การนิเทศงานศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช วันท่ี 15 – 16 มิถุนายน 2565  
ประเด็นท่ีเก่ียวของกับกองแผนงาน ความเสี่ยงในการกำกับติดตามการรายงานผล ATK งบประมาณกรมอนามัย, 
ความเสี่ยงในการบริหารแผนการจัดซ้ืองบลงทุนของปงบประมาณ 2566 ใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด,         
ความเสี่ยงในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยและติดตามผลของการการดำเนินงาน 
- การนิเทศงานศูนยอนามัย 6 ชลบุรี วันท่ี 23 – 24 มิถุนายน 2565 
ประเด็นท่ีเก่ียวของกับกองแผนงาน มีการเปลี่ยนบุคลากรผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานทำใหไมมีความตอเนื่องของ
การปฏิบัติงานการจัดทำแผนงานโครงการและการดูแลของระบบ DOC การขาดงบประมาณท่ีไมเพียงพอ             
การจัดสรร การจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรเครือขายรวมถึงการจัดกิจกรรมตางๆใหบุคลากรในการดำเนินงานดาน
วิจยัและนวัตกรรม รวมถึงการเชื่อมโยงขอมูลแผนงานโครงการในระบบ DOC และการบันทึกขอมูลตัวชี้วัด กพร.        
ขาดความตอเนื่องไมเชื่อมโยง 
3.ประชุมการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุขสูความเปนเลิศ รอบ 6 เดือน  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2565 แบงออกเปน 3 สวน คือ  
(1) กยผ. มีผลการประเมินนโยบายมุงเนนของสาธารณสุข รอบ 6 เดือน ทางกรมอนามัยมีตัวชี้วัดท่ีไมผานเกณฑ
ประเมินจำนวน 5 ตัวชี้วัด 
 
 
 



- ๑๓ - 
 
(2) การพัฒนาตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขสูความเปนเลิศ 2566 ทางกยผ.ไดมีขอเสนอ
ตัวชี้วัดของกรมอนามัยใหควรคงไวท้ังหมด 8 ตัว 
(3) การประเมินเก่ียวกับตัวชี้วัดสูความเปนเลิศของกระทรวงการรายงานรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน  
โดยทางกยผ.ขอใหหนวยงานผูรับผิดชอบสงรายงานการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2565  
รอบ 12 เดือนในชวงวันท่ี 15 ตุลาคม 2565 
- กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรใหขอมูลเพ่ิมเติมวา จากการประชุมหารือเพ่ือทบทวนแผนงาน/โครงการ 
และตัวชี้วัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงกลุมพัฒนานโยบายฯ ไดเขารวม
ประชุมหารือฯ เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 กยผ. มีขอเสนอการจัดทำตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ป 2566 ดังนี้ 
1. ตัวชี้วัดท่ีเสนอใหคงไว  2.  ตัวชี้วัดท่ีเสนอใหทบทวน 3. ตัวชี้วัดท่ีเสนอตัดออก 
4.รายงานผลการดำเนินงานกรมอนามัย กองแผนงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ขอความรวมมือทุกกลุมงาน 
ดำเนินการคียขอมูลผลการดำเนินงานสำคัญในระบบ DOC ภายในวันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 
 
มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ 
 

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ  นำเสนอผลการดำเนินงานท่ีสำคัญของกลุมงาน  ดังนี้ 
1.โครงการสุขภาพดีวิถีไทยใหม (งบประมาณ 43.9 ลานบาท)  
- อยูระหวางนำระบบข้ึน App Store/Play Store 
- อยูระหวางทดสอบโปรแกรมโดยผูท่ีเก่ียวของกับระบบงาน 
2.โครงการพัฒนาระบบ Thai Save Thai (งบ 2,850,000 บาท) อยูระหวางพัฒนาระบบในสวนท่ีเพ่ิมเติมจากเติม 
3.ระบบ Thai Stop COVID Plus ปรับแบบประเมินเปนตัวใหมแลว 
4.พรบ.ขอมูลสวนบุคคลป พ.ศ.2562 มีการจัดประชุม Workshop เพ่ือจัดทำ PDPA เม่ือวันท่ี 27 – 28 มิถุนายน 2565  
5.การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร กรมอนามัย อยูระหวางการใหหนวยงานสงแผนการจัดหาในระบบครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ปงบประมาณ 2567 
 
มติท่ีประชุม      1. ท่ีประชุมรับทราบ 

2. ประธานมอบกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ดำเนินการจัดทำ progression plan ใหกับทางกลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ   

และขอตัวอยางประกอบเพ่ือใชประกอบการชี้แจงงบประมาณและติดตามการดำเนินงาน  
- ดำเนินการคำนวณตนทุนของแตละระบบในหนังสือท่ีใหทำการศึกษา มีวิธีคิดอยางไร 

นำขอมูลสงใหทางกลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ   
- มอบหมายใหคุณชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล เขารวมชี้แจงและเตรียมความพรอมการใหขอมูล 

ดานไอที ตามท่ีสำนักงบประมาณแนะนำ  
- มอบกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ นัดวันเวลาหารือเรื่องการจัดตั้งกองดิจิทัล 
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วาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ 
4.1 รายงานความกาวหนาการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัย 
รอบ 12 เดือน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ผูแทนกลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม ไดนำเสนอรายงานความกาวหนาการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ            
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัย รอบ 12 เดือน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
กำหนดการจัดงาน วันท่ี 9 – 11 สิงหาคม 2565 สถานท่ีจัดประชุม ณ จังหวัดอุดรธานี 
ผูเขารวมประชุมจำนวน 300 คน โครงรางคณะทำงานประกอบดวย  
(1) คณะท่ีปรึกษา (ผูบริหารระดับสูง) 5 ทาน 
(2) คณะทำงานลงทะเบียนและดำเนินการประชุม (กองแผนงาน) 14 คน 
(3) คณะทำงานดานพิธีการ 10 คน 
(4) คณะทำงานโสตทัศนูปกรณ 8 คน 
(5) คณะทำงานดานท่ีพัก อาหารและการเงิน 8 คน  
(6) คณะทำงานดานอำนวยความสะดวกและดานยานพาหนะ 10 คน 
ขอความรวมมือเจาหนาท่ีกองแผนงาน ดังนี้  
- สงผูแทนเขารวมประชุม 
(1) รองผูอำนวยการ /หัวหนากลุมทุกกลุม (2) ผูแทนกลุมละ 1 ทาน ประกอบดวย  
กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร กลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ กลุมพัฒนาระบบขอมูล กลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- สงผูแทนเขารวมเปนคณะทำงาน 
(1) กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม จำนวน 4 คน (ดำเนนิการจัดประชุม จดบันทึกการประชุม) 
(2) กลุมอำนวยการ จำนวน 5 คน รวมพนักงานขับรถ (รับลงทะเบียน ดำเนินการยานพาหนะ) 
(3) กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร จำนวน 3 คน  (ดำเนินการจัดประชุม จดบันทึกการประชุม) 
(4) กลุมพัฒนาระบบขอมูล จำนวน 3 คน  (ประเมินผลการจัดประชุมฯ จัดทำแบบประเมินออนไลน และประมวลผล) 
(5) กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 คน  
 
มติท่ีประชุม      ท่ีประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
ผูแทนกลุมอำนวยการ นำเสนอสรุปผลการปดตรวจของกองแผนงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  
(ระหวางวันท่ี 17 พฤษภาคม  - 6 มิถุนายน 2565)  ประกอบดวย 4 ประเด็น ดังนี้ 
1.การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)  
(1) การเบิกคาตอบแทน งบกลางโควิด ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
ตรวจสอบคาตอบแทนคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ Spec และคณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ดวยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส e – Bidding  
- ขอสังเกต : ไมไดแนบสำเนารายงานผลการการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ Spec 
- ขอเสนอแนะ : ผูรับผิดชอบควรนำสำเนารายงานผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ที่ระบุ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจัดซ้ือจัดจาง และวงเงินจัดซ้ือจัดจาง แนบประกอบการเบิกคาตอบแทน 
เพ่ือเจาหนาท่ีการเงินตรวจสอบกับหลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนของ กรมอนามัย ตามหนังสือกองคลัง ดวนท่ีสุด 
ท่ี สธ 0903.04/ว8558 ลว.24 กันยายน 2561 กอนเสนอผูมีอำนาจอนุมัติเบิก 
- ผลการดำเนินงาน  ดำเนินการแนบเอกสาร กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ตามขอเสนอแนะท่ี
กลุมตรวจสอบภายในไดใหคำแนะนำและไดทำบันทึกแจงกองคลังในสวนท่ีตองเพ่ิมเติมเอกสารเปนท่ีเรียบรอยแลว 
(2) การตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจาง ภายใตพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 งบลงทุน ประจำปงบประมาณ 2565 ประกอบดวยการจัดซื้อจัดจาง ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
เอกสารประกอบการเบิกจายครบถวน ถูกตอง 
- ขอสังเกต : ไมพบการเผยแพรสาระสำคัญในสัญญาและการประกาศผูชนะการเสนอราคาบนเว็บไซตหนวยงาน 
ขอเสนอแนะ : ใหผูรับผิดชอบตรวจสอบและการดำเนินการเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงานใหครบถวน 
- ผลการดำเนินงาน 
กลุมอำนวยการไดดำเนินการนำขอมูลและประสานกลุมพัฒนาระบบขอมูลแจงผูรับผิดชอบ นำขอมูลขึ้นเว็บไซต
กองแผนงาน เรียบรอยแลว 
2.การตรวจสอบสารสนเทศ (Infromation Technology Auditing) 
(1) การตรวจสอบตามพระราชบัญญัติการบริหารงานละการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 พบวา กองแผนงานไดดำเนินการตามพรบ.การบริหารงานฯโดยจัดทำแผนการ
พัฒนาบุคลากรกรมอนามัยดานดิจ ิท ัล มีระบบการพิสูจฯและยืนยันตัวตนทางดิจ ิทัลสำหรับประชาชน                    
โดยใช Smart Card Reader แทนการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน มีระบบปองกันรับมือภัยคุกคาม                
ทางไซเบอร รวมทั้งมีการเผยแพรขอมูลขาวสารเพื่อใหหนวยงานรัฐสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลไดโดยผานทาง                   
Dash Board   ของกรมอนามัย โดยมีประเด็นท่ีตองปรับปรุง ดังนี้ 
- ขอสังเกต : กรมอนามัยยังคงอยูระหวางการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ฉบับราง ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2563 
- ปจจุบัน ยังไมมีการทบทวนแผนปฏิบัติการดังกลาว  ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอการกำหนดเปาหมายและมาสอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ของกรมอนามัย  
- ขอเสนอแนะ กองแผนงานควรเรงดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิตอลใหแลวเสร็จพรอมเสนอ
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ลงนาม และแจงเวียนและเผยแพรบนเว็บไซตของกรมอนามัยให
บุคลากรกรมอนามัยและหนวยงานภายนอกไดทราบขอมูล 
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(2) กรมอนามัย จัดใหมีระบบการใชงาน NFC Sticker ระบบรับรองบุคคล เปนระบบที่เชื่อมโยงตอขอมูลการ
วิเคราะหความเสี่ยงเบื้องตน สำหรับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 เปนลักษณะแผนปายแสดงตัวตน
ระยะใกล (NFC Tag) ไดมีการจัดสรรไปยังหนวยงานสวนกลางในสังกัดกรมอนามัย หนวยงานไดมีกรลงทะเบียน
คุมตามรายชื่อและจำนวนบุคลากรของหนวยงานพรอมจัดประชุมใหความรูกับตัวแทนของแตละหนวยงาน 
- ขอสังเกต : บุคลากรยังมีปญหาในการใชงาน (NFC Tag) ที่ยังไมสมบูรณ ไมสามารถอานขอมูลไดซึ ่งปญหา         
ท ี ่ เก ิดข ึ ้นเก ิดจาก เคร ื ่องอ าน ไม สามารถเช ื ่อมตอกับระบบอินเตอร เน ็ต (WiFi) ของกรมอนาม ัยได                    
ผูรับผิดชอบกำลังดำเนินการแกไขและจะเริ่มใชงานไดชวงเดือนมิถุนายน 2565 
- ขอเสนอแนะ : กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรเรงดำเนินการแกไขปรับปรุงการใชงาน เพ่ือใหสามารถเชื่อมตอกับ
เครือขายอินเตอรเน็ตของกรมอนามัย และควรมีการประเมินผลความกาวหนาของการใชงาน ถึงความคุ มคา 
รวมถึงการประเมินผลการใชงานจริง เพื่อใหสามารถนำมาพัฒนาและปรับปรุงใหเกิดความปลอดภัยของขอมูล
บุคลากรกรมอนามัย พรอมท้ังเสนอใหผูบริหารรันทราบ 
- ผลการดำเนินงานกลุ มเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดำเนินการแกปญหาโดดยการจัดเชาระบบอินเตอรเน็ต               
วงเงิน 300,000 บาท ในการดำเนินงานและเบิกจายเรียบรอยแลว 
3.การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operation Audition) 
(1) สอบทานระบบการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบวา  
- ขอสังเกต : การวิเคราะหความเสี่ยง และการรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ไมไดนำกระบวนการวิจัย 
และกระบวนงานภารกิจหลักตามโครงสรางขององคกร มาประเมินระบบควบคุมภายใน ไดแก กระบวนงานพัฒนา
ระบบขอมูล และกระบวนงานนิเทศและติดตาม  
- ขอเสนอแนะ : คณะกรรมการติดตามประเมินผลการคบคุมภายในของหนวยงาน ควรนำกระบวนงานภารกิจหลัก
ตามโครงสรางมาวิเคราะหและประเมินกรควบคุมภายในใหครบถวน เพื่อใหสามารถปรับปรุงระบบควบคุมภายใน
ของหหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 
- ขอสังเกตุ : หนวยงานไมไดใชแบบฟอรมการวิเคราะหความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการกำหนด แตใชแบบฟอรม
วิเคราะหความเสี่ยง ตามการบริหารความเสี่ยงทำใหจัดลำดับความเสี่ยงนำมาวิเคราะห เพื่อไปดำเนินการรายงาน       
การปรับปรุงการควบคุมภายในของหนวยงานได 
- ขอเสนอแนะ : คณะกรรมการฯควรนำแบบฟอรมการวิเคราะหความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการระดับกรมฯ กำหนด 
มาวิเคราะหความเสี่ยงและจัดทำลำดับความเสี่ยงใหครอบคลุมทุกกระบวนงานสำคัญตามโครงสรางองคกร 
- ขอสังเกต : กระบวนการดูแลระบบบริหารงานภายใน กรมอนามัย (Intranet) และระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส พบวา ขาดการกำหนดระบบการสอบทานและการอนุมัติจากผูมีอำนาจใน Flow Chart ขั้นตอนการ
รายงานผลปญหาจากการใชงาน และข้ันตอนเมือบริษัทผูรับจางเสร็จสิ้นจากการบำรุงระบบแลวใหผูมีอำนาจทราบ  
รวมถึงขั้นตอนการลบ แกไขขอมูลผูใชงานที่ลาออก หรือเกษียณอายุราชการไมไดดำเนินการขออนุมัติจากผูมีอำนาจ
กอนการดำเนินการ 
- ขอเสนอแนะ : บุคลากรในหนวยงานควรรวมกันทบทวนและปรับปรุง Flow Chart โดยเพิ่มการสอบทานและการ
อนุมัติจากผู มีอำนาจและรายงานใหผู มีอำนาจทราบ เมื่อพบปญหาการใชงานเพื่อรวบรวมปญหานำมาพัฒนา               
และปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพ 
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4. การติดตามและการประเมินผล (Monitoring) 
(1) การตรวจสอบดานสารสนเทศ พบวา คำสั่งการแตงตั้งคณะทำงานการพัฒนาระบบ และผูดูแลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศกรมอนามัย ไมเปนปจจุบัน 
(2) การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน พบวา ไมพบขอมูลหรือหลักฐานที่แสดงการไดมาถึงการ
วิเคราะหความเสี่ยงระดับหนวยงานยอยและไมไดลำดับความเสี่ยงใหครบถวน การติดตามผลการควบคุมภายใน   
มีการรายงานซ้ำ  
- ผลการดำเนินงาน กองแผนงานไดดำเนินการแกไขปรับปรุง และประชุมหารือรวมกัน เพื่อใหเขาใจถึงวิธีการ
วิเคราะหความเสี่ยงแลว และในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไมพบขอผิดพลาด  
- นางสาวสุจิตรา  บุญโต ผูแทนกลุมอำนวยการ ไดแจงขอความรวมมือเจาหนาท่ีกองแผนงานทุกคน ดังนี้  
(1) รวมตอบแบบวัดการรรับรูออนไลน เรื่อง การรับรูการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน 
ประจำปงบประมาณ 2565 (รอบ 5 เดือนหลัง) มีนาคม - กรกฎาคม 2565 ของตัวชี้วัด 2.6 ระดับความสำเร็จของ
การดำเนินงานคุณธรรมความโปรงใส ซี ่งเปนเกณฑการประเมินระดับที ่ 5 การประเมินระดับการร ับรู                      
การดำเนินงานคุณธรรมความโปรงใสของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) ภาพรวมของกองแผนงานใหไดคะแนน       
ในระดับท่ีดี 
(2) ขอความรวมมือเจาหนาท่ีกองแผนงาน ท่ีประสงคเดินทางไปราชการและมีความประสงคตองการขอใชรถยนต
ราชการสวนกลาง ขอใหผู ที ่ประสงคขอใชรถดำเนินการขอใชรถยนตราชการตามแบบฟอรมตามที่กำหนด              
หรือสามารถขอใชรถยนตราชการผานทางระบบบริหารงานภายใน (Intranet) ระบบจองรถยนต โดยขอใหผูที่ใช
รถรวมเดินทางไปกับรถยนตราชการดังกลาวดวย หากมีเหตุจำเปนเรงดวนขอใหแจงประสานงานได ท่ี             
กลุมอำนวยการ เพ่ือเตรียมความพรอมและอำนวยความสะดวกใหแกเจาหนาท่ีในการเดินทางไปราชการตอไป 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
ปดประชุม เวลา 14.00 น. 

----------------------------------------------- 
 
     นางสาวสุจิตรา  บุญโต   ผูจดรายงานการประชุม 
     นางสาววิชุดา  สมัยนิยม  ผูตรวจรายงานการประชุม 
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ท่ี ตัวชี้วัด คะแนน คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผูรับผิดชอบ ความกาวหนา หมายเหตุ 

1 2.1 ระดับความสำเร็จของการ
ควบคุมภายใน และแผน BCP 

5 4 กลุมอำนวยการ 1. ประชุมกองแผนงาน 
จำนวน 4 ครั้ง 
2. ประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมภายในฯ จำนวน 3 
ครั้ง 
3. จัดทำบทวิเคราะห
(เพ่ิมเติม)กำหนดมาตรการ
และประเด็นความรู/จัดทำ
แผนขับเคลื่อนฯ 
4. รายงานผลการดำเนิน
กงานตามแผนขับเคลื่อนฯ 
จำนวน 4 ครั้ง 
5. รายงานผลการควบคุม
ภายใน รอบ 6 เดือน 
6. รายงานผลผูตรวจสอบ
ภายในประจำหนวยงาน ไตร
มาสท่ี 2 จำนวน 1 ครั้ง 
7. การทดสอบแผนดำเนิน
ธุรกิจอยางตอเนื่องของกอง
แผนงาน 
จำนวน 1 ครั้ง 

 

2 2.2 ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาสถานท่ีทำงานนาอยู 
นาทำงาน มีชีวิตชีวา และ
เสริมสรางคุณภาพชีวิต 

5 4.5 กลุมบริหาร
ยุทธศาสตร
การงบประมาณ 

1. วิเคราะหสถานการณ 
รอบ 5 เดือนแรก / 
วิเคราะหสถานการณ
สุขภาพ / วิเคราะหขอมูล
คุณภาพชีวิตของบุคลากร / 
ประชุมคณะทำงาน 
2. วิเคราะหผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย / จัดทำ
ทำเนียบผูรับบริการ (C)         
ผูมีสวนไดสวนเสีย (SH)   
3. จัดทำมาตรการและ
กลวิธีการดำเนินงาน  

 

รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

รายงาน ณ วนัท่ี 10 ก.ค.65 
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4. จัดทำประเด็นความรูท่ี
ใหแกผูรับบริการ และผูมี
สวนไดสวนเสีย  
5. จัดทำแผนปฏิบัติการฯ 
(รอบ 5 เดือนหลัง)  
6. จัดทำมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (SOP) ของ
ตัวชี้วัด (รอบ 5 เดือนหลัง) 
7. บุคลากรเขารับการตรวจ
สุขภาพประจำปตามสิทธิ
ของประเภทบุคลากร 
8. บุคลากรเขารวมกิจกรรม
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
9. บุคลากรรวมกิจกรรม
ประเมินคา BMI เพ่ือเฝา
ระวังและสงเสริมสุขภาพ 
10. เสริมสรางความรูหญิง
วัยเจริญพันธุในการบริโภค
อาหารท่ีมีโฟลิกสูง และ
วิตามินเสริมธาตุเหล็ก 

3 2.3 รอยละของการเบิกจาย
งบประมาณ 

5 1.3 กลุมอำนวยการ 1..จัดทำรายงานผลติดตาม
เรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณ (รบจ.1) 
ประจำเดือนมิถุนายน 2565 
เรียบรอยแลว 
2.ประชุมกองแผนงานและ
รายงานผลการติดตามการ
เบิกจายงบประมาณ
ประจำปงบประมาณตาม
ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอบ 5 เดือน
หลัง ประจำเดือนมิถุนายน
เรียบรอยแลว 

 

4 2.4 ระดับความสำเร็จของการเปน
องคกรแหงการเรียนรู (LO) 

5 3 กลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

อยูระหวางการรวบรวม
ขอมูลเพ่ือสรุปการ
ดำเนินงานและประเมินการ
ดำเนินงานพรอมสรุป
บทเรียนการเปนองคกรแหง
การเรียนรู 
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5 2.5 รอยละการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการระดับ
หนวยงาน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

5 3.5 กลุมประเมินผล
และนิเทศติดตาม 

อยูระหวางดำเนินการใน
ระดับ 4  

- ดำเนินการตาม
แผนขับเคลื่อน
และตาม KPI 
Template ใน
คะแนนระดับ 1-
3 เรียบรอยแลว 

6 2.6 ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินงานคุณธรรมและความ
โปรงใส (ITA) 

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

ดำเนินการถึง 
ระดับ ท่ี 1 – 3 
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กำหนดมาตรการและ
เชื่อมโยงกับหลักเกณฑการ
เปดเผยขอมูลสาธารณะ 
OIT 
- สรุปประเด็นความรูแก 
C/SH เพ่ือขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน  
ระดับท่ี 3 Management 
and Governance           
(1 คะแนน) 
- มีแผน/ผลการขับเคลื่อน
การดำเนินงานตัวชี้วัด  
- การกำกับติดตามผลการ
ดำเนินงาน 
ระดับท่ี 4 Output 
ผลผลิต 
มีผลผลิตตามแผนการ
ดำเนินงานและมาตรการท่ี
กำหนด (1 คะแนน) 
อยูระหวางดำเนินการ 
ระดับท่ี 5  Outcome 
ผลลัพธของตัวช้ีวัด 
1.ประเมินการเปดเผยขอมูล
สาธารณะบนเว็บไซตของ
หนวยงานตามหลักเกณฑ 
OIT (คาน้ำหนักรอยละ 70) 
2.ประเมินระดับการรบัรู
การดำเนินงานคุณธรรม
ความโปรงใสของผูมีสวนได
สวนเสียภายใน (IIT) ของ
หนวยงาน  (คาน้ำหนักรอย
ละ 30) 
(1 คะแนน) 
อยูระหวางดำเนินการ 

7 1.29 รอยละของความสำเร็จในการ
พัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง 
(DOH Data Center) 

5 4 กลุมพัฒนาระบบ
ขอมูล 

ดำเนินการในระดับ 1-4
เรียบรอยแลว อยูระหวาง
ดำเนินการในระดับ 5 
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หมายเหตุ : Link URL คำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2565  

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

8 1.30 รอยละของการผานเกณฑการ
ประเมินผล กลุมเปาหมายท่ี
เขารับการพัฒนาศักยภาพนัก
วิทยาการขอมูล (Data 
Scientist)   

5 4 กลุมพัฒนาระบบ
ขอมูล 

ดำเนินการตามแผน
ขับเคลื่อนในคะแนนระดับ 
4 

 

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

5 4 กลุมพัฒนาระบบ
ขอมูล 

ไดรวบรวมนำการจัดทำ
รายชื่อชุดขอมูล (Data set) 
ท่ีสอดคลองกับระบบงาน
บริการผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-service) 
และคำอธิบายขอมูล 
(Metadata) ท่ีสอดคลอง 
ตามมาตรฐานของ สพร. 
กำหนด (14 รายการ) 
นำเขาระบบบัญชีขอมูล
(Data Catalog) ของกรม
อนามัยเรียบรอยแลว และ
อยูระหวางการนำขอมูลใน
ระบบไปใชประโยชนในการ
ดำเนินงานของหนวยงาน 

 

10 1.32 ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล
และการสรางความม่ันคง
ปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศกรมอนามัย 
 

5 3 กลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

อยูระหวางการจัดทำราง
แผนปฏิบัติการดิจิทัล  
กรมอนามัย 
พ.ศ. 2566 - 2570 

 

11 1.33 ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทย
ใหม สรางไทย สรางชาติ 
 

5 3 กลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- อยูระหวางนำระบบข้ึน 
App Store/Play Store 
 - อยูระหวางทดสอบ
โปรแกรมกับหนวยงาน
ผูเก่ียวของกับระบบงาน 

 

รวม 5 3.39    



ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน และแผน BCP

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 ประชุมกองแผนงานทุกเดือน เพื่อสื่อสาร

ทิศทางและถายทอดนโยบาย/ทิศทางองคกรสู

การปฏิบัติ พรอมทั้งแลกเปลี่ยน เรียนรูในการ

สรางนวัตกรรมและกํากับติดตามการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองแผนงาน

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

จํานวน 4 ครั้ง

2 การจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงานการ

จัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล

การควบคุมภายในกองแผนงาน

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

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 ม.ีค.65 10 เม.ย.65 ดําเนินการครบถวน

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

จํานวน 4 ครั้ง

ณ วนัที� 10 กรกฎาคม 2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๒๓ -



ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน และแผน BCP

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10 กรกฎาคม 2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

6 การทดสอบแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องของกอง

แผนงาน
1 ครั้ง 1 ม.ิย.65 30 ม.ิย.65 ดําเนินการครบถวน

7 การรายงานผลผูตรวจสอบภายในประจํา

หนวยงาน ไตรมาสที่ 2, 3 ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ. 2565

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

จํานวน 1 ครั้ง

- ๒๔ -



ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

1 ประชุมคณะทํางานพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู 

นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

(รอบ 5 เดือนหลัง)

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

2 แผนปฏิบัติการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู       

 นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

(รอบ 5 เดือนหลัง)

1 แผน 1 ม.ีค. 65  30 เม.ย. 65  /

3 ติดตามประเมินผลแผนขับเคลื่อนสถานที่ทํางาน

นาอยู นาทํางานฯ (รอบ 5 เดือนหลัง)

4 ครั้ง 1 ม.ีค. 65  31 ก.ค. 65  /

4 แนวทางการสงเสริมสุขภาพกองแผนงาน 

(รอบ 5 เดือนหลัง)

1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65  31 ก.ค. 65  /

5 กิจกรรม 5 ส. "สรางที่ทํางานนาอยู นาทํางาน" 

(รอบ 5 เดือนหลัง)

1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65  31 ก.ค. 65  /

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

ณ วนัที� 10  กรกฎาคม 2565

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

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

- ๒๕ -



ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10  กรกฎาคม 2565

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

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

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

8 ประเมินคา BMI และประเมินภาวะโภชนาการ 

(วัดรอบเอว) (รอบ 5 เดือนหลัง)

1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65 31 ก.ค. 65  /

9 กิจกรรมเสริมสรางความรูการดูแลสุขภาพชอง

ปาก (รอบ 5 เดือนหลัง)

1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65 31 ก.ค. 65  /

10 กิจกรรมเสริมสรางความรูหญิงวัยเจริญพันธุ 

(รอบ 5 เดือนหลัง)

1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65 31 ก.ค. 65  /

11 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายบุคลากร

กองแผนงาน (รอบ 5 เดือนหลัง)

1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65 31 ก.ค. 65  /

12 กิจกรรมเสริมสรางขวัญกําลังใจบุคลากรใน

หนวยงาน (รอบ 5 เดือนหลัง)

1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65 31 ก.ค. 65  /

- ๒๖ -



ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 วิเคราะหสถานการณของการเบิกจายงบประมาณ 

3 ปยอนหลัง และ รอบ 5 เดือนแรก 

(ปงบประมาณ 2562, 2563, 2564, 2565 รอบ 5 

เดือนแรก) และมาตราการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานเบิกจายงบประมาณ

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

2 จัดทํารายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจาย

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

ขอมูลจากระบบ GFMIS กองคลัง

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

มิถุนายน 

เรียบรอยแลว

https://bit.ly/3NLju7f

3 ประชุมกองแผนงานและรายงานผลการติดตามการ

เบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณตาม

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

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

มิถุนายน 

เรียบรอยแลว

4 จัดทํารายงานสรุปผลการเบิกจายงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนหลัง

 (ม.ีค.64 - ก.ค.65)

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

ณ วนัที� 10 กรกฎาคม  2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๒๗ -



ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 ทบทวนและวิเคราะหผลการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานวิชาการของหนวยงานใหเปนองคกร

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

/

2 ทบทวนมาตรการและประเด็นความรูที่จะใชใน

การขับเคลื่อนการดําเนินงานวิชาการของ

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

/

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

4
เขารวมกิจกรรมเขารวมกิจกรรม LIKE Talk 

Award
1 เรื่อง 1 ม.ีค. 65  31 ก.ค. 65

/

5 สรุปผลการดําเนินงาน และการประเมินการ

ดําเนินงานพรอมสรุปบทเรียนการเปนองคกรแหง

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

/ อยูระหวางการรวบรวม

ขอมูลเพื่อสรุปการ

ดําเนินงานและประเมินการ

ดําเนินงานพรอมสรุป

บทเรียนการเปนองคกรแหง

การเรียนรู

ณ วันที� 10 กรกฎาคม  2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๒๘ -



ตัวชี้วัดที่ 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 จัดทําขอมูลผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติ

การของหนวยงานรอบ 6 เดือนแรก ใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2565

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

2 วิเคราะหชองวาง (GAP) ที่อาจทําใหการ

ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการไมบรรลุเปาหมาย

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

3 จัดทําแผนการติดตามผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการในระบบ DOC 4.0

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

4 กําหนดมาตรการ เพื่อการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

โดยใชกลยุทธ PIRAB

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

5 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการที่มี

วงเงินงบประมาณ 500,000 บาทขั้นไป

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

6 กํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การของหนวยงาน และปรับแผนปฏิบัติการใน

ระบบ DOC 4.0

5 ครั้ง ม.ีค.65 ก.ค.65 ดําเนินการ 4 ครั้ง

7 จัดทําขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนฯ เพื่อ

นําเสนอในที่ประชุมกองแผนงาน

5 ครั้ง ม.ีค.65 ก.ค.65 ดําเนินการ 4 ครั้ง

ณ วนัที� 10  กรกฎาคม  2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๒๙ -



ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

1

จัดประชุมคณะทํางานเพื่อวิเคราะหทบทวน
สถานการณ ปญหาการดําเนินงานคุณธรรม
ความโปรงใสของหนวยงานจาก Gap ประเด็น
จากคะแนนผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT)

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

2
จัดทํารายงานวิเคราะห Gap ปญหาการ
ดําเนินงานคุณธรรมความโปรงใสของหนวยงาน

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

3
กําหนดมาตรการ กลไก และประเด็นความรู 
เพื่อขับเคลื่อนดําเนินงานคุณธรรมและความ
โปรงใสของหนวยงาน รอบ 5 เดือนหลัง

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

4
จัดทําแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานดาน
คุณธรรมความโปรงใสของหนวยงาน

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

5
ประชุมคณะทํางานและติดตามผลการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานทุกเดือน

5 ครั้ง ม.ีค.65 ก.ค.65  ดําเนินการแลว 4 ครั้ง  

6
สื่อสารประชาสัมพันธรายงานผลการใชจาย
งบประมาณ (รบจ.) ภายในวันที่ 20 ของทุก
เดือน

5 ครั้ง ม.ีค.65 ก.ค.65  ดําเนินการแลว 4 ครั้ง  

ณ วันที� 10  กรกฎาคม  2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๓๐ -



ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10  กรกฎาคม  2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

7

สื่อสารประชาสัมพันธใหความรู ความเขาใจ
ดานการใชงบประมาณ เพื่อเพิ่มชองทางการรับ
ฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของผูมีสวน
ไดสวนเสียภายในประจําหนวยงานทุกเดือน

5 ครั้ง ม.ีค.65 ก.ค.65  ดําเนินการแลว 4 ครั้ง  

8

กิจกรรมสงเสริมดานการตอตานการทุจริตและ
คุณธรรมความโปรงใส
 -สื่อสารแจงเวียนแผนการใชจายงบประมาณ
และผลการใชจายงบประมาณของกองแผนงาน

 จํานวน 2 ครั้ง

 -สื่อสารขอมูลดานความโปรงใสการดําเนินงาน
จัดซื้อจัดจาง (รายเดือน)
 -สื่อสารชองทางการรองเรียน               

(ปรับบริบทตามสถานการณโควิด - 19 )

4 ครั้ง เม.ย.65 ก.ค.65  ดําเนินการแลว 3 ครั้ง  

- ๓๑ -



ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10  กรกฎาคม  2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

9

สื่อสารขอมูลดานการรับรูดานคุณธรรมความ
โปรงใสของผูมีสวนไดสวนเสีย (IIT) ใหแก
บุคลากรกองแผนงานทราบ

(ปรับบริบทตามสถานการณโควิด - 19 )

1 ครั้ง ม.ีค.65 ก.ค.65 

10
รวบรวมเอกสาร ขอมูล และดําเนินการเปดเผย
ขอมูลบนเว็บไซตของหนวยงานตามหลักเกณฑ
 OIT ที่กําหนด

1 ครั้ง ม.ีค.65 ส.ค.65 

11
สรุปผลการดําเนินงานและรายงานให
ผูอํานวยการกองแผนงานรับทราบ

1 ครั้ง ก.ค.65 ก.ค.65 

- ๓๒ -



ตัวชี้วัดที่ 1.29 รอยละของความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center )

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 ทบทวนวิเคราะหสถานการณขอมูลพื้นฐาน

ของคลัสเตอรกลุมวัยและอนามัยสิ่งแวดลอม

 สําหรับจัดเก็บเขาระบบฐานขอมูลกลาง 

(DOH Data Center)

5 คลัสเตอร 1 เม.ย. 65 4 เม.ย. 65 

2 ทบทวนวิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสีย ของระบบฐานขอมูลกลาง (DOH 

Data Center)

2 กลุม 5 เม.ย. 65 6 เม.ย. 65 

3 ทบทวนทําเนียบผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสีย ของระบบฐานขอมูลกลาง (DOH 

Data Center)

1 ทําเนียบ 5 เม.ย. 65 6 เม.ย. 65 

4 ทบทวนมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการ

พัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data 

Center)

1 มาตรการ 7 เม.ย. 65 8 เม.ย. 65 

5 จัดทําสรุปประเด็นความรูที่ใหแกผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสีย

1 เรื่อง 7 เม.ย. 65 8 เม.ย. 65 

ณ วนัที� 10   กรกฎาคม  2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๓๓ -



ตัวชี้วัดที่ 1.29 รอยละของความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center )

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10   กรกฎาคม  2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

6 ทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของ

การพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data

 Center)

1 เรื่อง 10 เม.ย. 65 30 เม.ย. 65 

7 ประชุมจัดทําขอมูลพื้นฐานของคลัสเตอรกลุม

วัยและอนามัยสิ่งแวดลอม

1 ครั้ง 1 ม.ิย. 65 15 ม.ิย. 65 

8 นําขอมูลพื้นฐานของคลัสเตอรเขาสูระบบ

ฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center)

1 ครั้ง 1 ก.ค. 65 15 ก.ค. 65 X อยูระหวางดําเนินการ

- ๓๔ -



ตัวชี้วัดที่ 1.30 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการขอมูล (Data Scientist)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

1 จัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ

วิเคราะหขอมูลเชิงลึกดวย Data Studio และการ

เชื่อมโยงขอมูลดวย RESTful API บนฐานขอมูล

สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของกรมอนามัย

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565”

1 โครงการ พ.ค.65 พ.ค.65 

2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะหขอมูลเชิง

ลึกดวย Data Studio และการเชื่อมโยงขอมูลดวย 

RESTful API บนฐานขอมูลสงเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดลอมของกรมอนามัย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565”

1 ครั้ง พ.ค.65 พ.ค.65 

3 สรุปรายชื่อผูผานการอบรมการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก

ดวย Data Studio และการเชื่อมโยงขอมูลดวย 

RESTful API บนฐานขอมูลสงเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดลอมของกรมอนามัย

1 เรื่อง มิ.ย.65 มิ.ย.65 

ณ วนัที� 10  กรกฎาคม  2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๓๕ -



ตัวชี้วัดที่ 1.30 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการขอมูล (Data Scientist)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วนัที� 10  กรกฎาคม  2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

4
ติดตาม และประเมินผล ผูเขารับการอบรมการ

วิเคราะหขอมูลเชิงลึกดวย Data Studio และการ

เชื่อมโยงขอมูลดวย RESTful API บนฐานขอมูล

สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของกรมอนามัย

1 เรื่อง ก.ค.65 ก.ค.65 

5 สรุปขอมูลหนวยงานนําผลการพัฒนาศักยภาพจาก

โปรแกรมวิเคราะหขอมูลเชิงลึกไปประยุกตใชใน

หนวยงาน

1 เรื่อง ส.ค.65 ส.ค.65 

- ๓๖ -



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

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 ทบทวนมาตรการ/ประเด็นความรู/และ

แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานระบบ

บัญชีขอมูล (Data Catalog)
1 กระบวนงาน

ม.ีค.65 ม.ีค.65



2 จัดทํารายชื่อชุดขอมูล (Data set) และ

คําอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ที่ถูกจัดอยูใน

หมวดหมูสาธารณะ (Open Data) นําขอมูลเขา

ระบบบัญชีขอมูลที่ครบถวน เพื่อเปดไปใช

ประโยชนในการดําเนินงานของหนวยงาน

1

รายการขอมูล เม.ย.65 ก.ค.65



อยูระหวางการนําขอมูลใน

ระบบไปใชประโยชนในการ

ดําเนินงานของหนวยงาน

ณ วนัที� 10 กรกฎาคม  2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๓๗ -



ตัวชี้วัดที่ 1.32 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล และการสรางความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศกรมอนามัย

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

1 การประชุมสงเสริม และสนับสนุนทักษะความเขาใจ

และใชเทคโนโลยีดิจิทัลของ กรมอนามัย (Digital 

Literacy)

1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65 31 ก.ค. 65

 /
ดําเนินการแลว วันที่ 31 

ม.ีค. 65

2 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ

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

/ ดําเนินการแลว วันที่ 17

 พ.ค. 65

3 การประชุมเรียนรูการใชงานระบบสารสนเทศ เพื่อใช

ในการบริหารขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใต

สถานการ การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

5 ครั้ง 1 ม.ีค. 65 31 ก.ค. 65

 / ดําเนินการแลววันที่ 3, 

11, 15, 22, 25 ม.ีค. 65

4 การจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอนามัย

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

อยูระหวางการจัดทําราง

แผนปฏิบัติการดิจิทัล 

กรมอนามัย

พ.ศ. 2566 - 2570

ณ วนัที� 10  กรกฎาคม  2565

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

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุที่
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุดกิจกรรม/ขั้นตอน

- ๓๘ -



ตัวชี้วัดที่ 1.33 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีใหมไทย สรางไทย สรางชาติ

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 ทบทวนจัดทํารายการขอมูล สารสนเทศ และ

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

/

2 ทบทวนมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานตัวชี้วัด และประเด็นความรูที่ใหแก

ผูรับบริการ เพื่อการขับเคลื่อน

1 ครั้ง 1 ม.ีค. 65 30 เม.ย. 65

/

3 การพัฒนาระบบ จัดหาอุปกรณสนับสนุนการ

ดําเนินงาน และติดตั้งระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม 

สรางไทย สรางชาติ

1 ระบบ 1 พ.ค. 65 31 ก.ค. 65

/

4 การทดสอบระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม สรางไทย 

สรางชาติ
1 ครั้ง 1 ก.ค. 65 31 ก.ค. 65 /  - อยูระหวางนําระบบขึ้น App

 Store/Play Store

 - อยูระหวางทดสอบ

โปรแกรมกับหนวยงาน

ผูเกี่ยวของกับระบบงาน

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

ณ วนัที� 10 กรกฎาคม  2565

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

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๓๙ -
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