
เอกสารแสดงรายการข้อมูล ความรู้ที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน 
การด าเนินงานการจัดการความรู้ กองแผนงาน รอบท่ี 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) 

ที ่
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

การจัดการความรู้ กองแผนงาน 
รายการข้อมูล ความรู้ที่ส าคัญ แหล่งข้อมลู 

1 จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำร
พิจำรณำกลั่นกรอง (กพว) หน่วยงำน 

คู่มือกำรก ำหนดแนวทำงรูปแบบกำร
จัดพิมพ์หนังสือรำชกำรกรมอนำมยั 
พ.ศ.2561 

https://shorturl.asia/5MwDl 

2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด ำเนินงำน
ขับเคลื่อนกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู ้ 
(Learning Organization : LO) 

กำรจัดกำรควำมรู้ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 
พ.ศ.2560 

https://shorturl.asia/ZxrB2 

3 กำรวิเครำะห์กำรพัฒนำระบบจัดกำร
วิเครำะห์แผนงำนโครงกำร และ
งบประมำณ กรมอนำมัย (e-Budget 
Anamai) 

กำรจัดกำรควำมรู้ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 
พ.ศ.2560 

https://shorturl.asia/ZxrB2 

4 ก ำหนดมำตรกำรกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ PIRAB 

กรอบแนวคิด PIRAB โดย นพ.ชำญชัย 
พิณเมืองงำม 

https://shorturl.asia/eQVOS 

5 ประชุมคณะกรรมกำรกำรพิจำรณำ
กลั่นกรอง (กพว) หน่วยงำน 
 

คู่มือกำรก ำหนดแนวทำงรูปแบบกำร
จัดพิมพ์หนังสือรำชกำรกรมอนำมยั 
พ.ศ.2561 

https://shorturl.asia/5MwDl 

6 ประมวลองค์ควำมรู้และจดัท ำคลังข้อมูล
ควำมรู้วิชำกำร กองแผนงำน 

กำรจัดกำรควำมรู้ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 
พ.ศ.2560 

https://shorturl.asia/ZxrB2 

7 แลกเปลีย่นและถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้ กำรจัดกำรควำมรู้ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 
พ.ศ.2560 

https://shorturl.asia/ZxrB2 

8 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน
ตัวช้ีวัดตำมค ำรับรองฯ 

คู่มือกำรก ำหนดแนวทำงรูปแบบกำร
จัดพิมพ์หนังสือรำชกำรกรมอนำมยั 
พ.ศ.2561 

https://shorturl.asia/5MwDl 

9 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนกำรเป็นองค์กร
แห่งกำรเรียนรู้ (LO) 

คู่มือกำรก ำหนดแนวทำงรูปแบบกำร
จัดพิมพ์หนังสือรำชกำรกรมอนำมยั 
พ.ศ.2561 

https://shorturl.asia/5MwDl 

 



คลังข้อมูลวิชาการกองแผนงาน 

การเข้าถึงคลังข้อมลูวิชาการกองแผนงาน 
1) เข้าสู่เว็บไซต์กองแผนงาน : https://planning.anamai.moph.go.th/ 
2) คลิกเลือก ไอคอน          และ เลอืก DM & KM กองแผนงาน 
3) คลิกเลือก รายการจัดการข้อมูลและความรู้ กองแผนงาน ของแต่ละกลุ่มที่ต้องการ 

 

รายการผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้ กองแผนงาน จ าแนกตามกลุ่มงาน 

กลุ่มงาน ข้อมูลส าคัญ ความรู้ส าคัญ 
กลุ่มอ านวยการ มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 ฐานข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ กผ.ปี 

2561-2563 
คู่มือวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) 

ขั้นตอนปฏิบัติวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e 
– bidding) 

พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไป
ราชการ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2560 

การเบิกค่าท่ีพักในการเดินทางไปราชการ 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

เส้นทางความก้าวหน้าในการปฏิบตัิราชการ 

คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซือ้จัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

กระบวนการด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ส าหรับหน่วยงานภาครัฐท่ีมี
วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 

คู่มือตรวจสอบใบส าคญัการเบิกจา่ย หลักการค านวณเบีย้เลี้ยง 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 2526 

กระบวนการส่งหนังสือราชการอยา่งมีคุณภาพ 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 2526 

กระบวนการส่งหนังสือราชการอยา่งมีคุณภาพ
หลักในการรา่งหนังสือราชการ 

การบ ารุงรักษารถยนตเ์บื้องต้น การดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น 

 

 

 



กลุ่มงาน ข้อมูลส าคัญ ความรู้ส าคัญ 
กลุ่มพัฒนานโยบายและ

ยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกนัโรค และ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ พ.ศ. 2560-2579 

การจัดท ายุทธศาสตร์ส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกัน
โรคและคุ้มครองผู้บรโิภคเป็นเลิศ พ.ศ. 2560-
2579 

การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการระยะ 5 ปี และ
ประจ าปี กรมอนามัย 

การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการระยะ 5 ปี และ
ประจ าปีกรมอนามยั 

ศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย การวิเคราะห์แผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน 
กรมอนามัย 

ข้อมูลโรคความดันโลหิตสูง เรื่องเล่าจากสาว Hypertension 
ข้อมูลการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

กระบวนการจดัประชุมคณะท างานกลุ่มภารกิจ
ยุทธศาสตร์และวิชาการ (Strategic and 
TechnicalAdvisory Group : STAG) 

ผลการด าเนินงานตามประเด็นจากท่ีประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลักกรมอนามัย 

Flow chart แสดงขั้นตอนการจัดประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรม
อนามัย (ทุกวันอังคารที่ 1 ของเดือน) 

ข้อมูลการประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
กรมอนามัย 

กระบวนการจดัประชุมหัวหน้ากลุม่บริหาร
ยุทธศาสตร์กรมอนามัย 

กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร์
การงบประมาณ 

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 

สาระส าคญัปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

คู่มือปฏิบัติการจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การจัดท ากรอบวงเงินค าของบประมาณปี 2564 

คู่มือการปฏิบตัิงาน การบันทึกแผนการ
ปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ระบบ
ฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้
จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) 

คู่มือปฏิบัติการจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การตั้งงบประมาณคา่ใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 

คู่มือปฏิบัติการจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การจัดท าแบบฟอรม์ค าของบประมาณประจ าปี 
พ.ศ.2564 (รายละเอียดโครงการ) กรมอนามัย 

กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล DATA Governance 6 ข้ันตอนท่ีจ าเป็นในการบริหารจดัการข้อมลู 
การจัดการข้อมูล (DATA MANAGEMENT) ใน
ระบบ DOHDASHBOARD 

การใช้งานระบบ DOH Dashboard กรม
อนามัย 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลูการปรบัแผนปฏิบตัิ
การกรมอนามัยจากระบบ DOC 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถติ ิ

สรุปผลรวมตัวช้ีวัดเฝ้าระวังการส่งเสรมิสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2563 

หลักการง่าย ๆ ในการท าอินโฟกราฟิก 

ข้อมูลการออกแบบและพัฒนาหนา้รายงาน
ระบบสารสนเทศ 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนชุดค าสั่ง 

กลุ่มประเมินผลและ
นิเทศติดตาม 

ประเด็นการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ท่ีกรมอนามัยรับผิดชอบ 

การขับเคลื่อนองค์กรด้วย OKRS (Objectives 
and Key Results) 



กลุ่มงาน ข้อมูลส าคัญ ความรู้ส าคัญ 
กระบวนการท างานหลัก (Core Process)ของ
การประชุมกรมอนามยั 

ขั้นตอนการใช้งาน ระบบ Doh Meeting (การ
ประชุมผู้บริหารกรมอนามัย) 

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจตอ่การนิเทศ
งานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

กรอบการนิเทศงานกรมอนามัยประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.2563 

รายงานผลการปฏิบัตติามมติที่ประชุมกรม
อนามัย 

Flow Chart การติดตามมติที่ประชุมกรม
อนามัย พ.ศ.2563 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม –
ธันวาคม 2562) ระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) 

คู่มือการรายงาน ระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ eMENSCR 

ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดปี 2559 – 2562 แนวทางการรายงานผลการดาเนนิงานตาม
ตัวช้ีวัดตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย (ขาว
คาดแดง) 

การติดตามและประเมินผลกรมอนามัย การเตรียมความพร้อมในการนิเทศงานกรม
อนามัย 

กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

(กองดิจิทัลเพื่อสุขภาพ) 

การบริการเครือข่ายอินเทอร์เนต็พื้นฐานและ
บริการที่รองรับ IPv6 

การบริการเครือข่ายอินเทอร์เนต็พื้นฐานและ
บริการที่รองรับ IPv6 

แผนปฏิบัติการดจิิทัลกรมอนามัย พ.ศ. 2563 -
2565 

การจัดท าแผนปฏิบตัิการดจิิทัลกรมอนามัย 

Government Website Standard มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ช่ัน 2.0 
การประยุกต์ใช้งานลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์
(Digital Signature) ในภาครัฐ 

การประยุกต์ใช้งานลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์
(Digital Signature) ในภาครัฐ 

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.2561 

ประกาศกรมอนามัย เรื่อง นโยบายและแนว
ปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรม
อนามัย 

Security Awareness ภัยใกล้ตัว แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ส าหรับบคุคลทั่วไป 

Enrollment - Support Apple Developer สมัคร Apple Developer Account 
 


