
 

รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 2/2566 
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 09.30 – 14.00 น. 
ณ หองประชมุกองแผนงาน อาคาร 5 ชัน้ 4 กรมอนามัย 

----------------------------------------------- 
ผูมาประชุม 
1.  นายดำรง ธำรงเลาหะพันธุ   ผูอำนวยการกองแผนงาน 
2.  นายนุกูลกิจ พุกาธร    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
3.  นางนุชนารถ รักประเสริฐ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
4.  นางสาวพาสนา ชมกลิ่น                              นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
5.  นางสาววิชุดา สมัยนิยม   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
6.  นายสมเกียรติ ปฏิรพ    นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการพิเศษ 
7.  นางสาวนาฎอนงค เจริญสันติสุข  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
8.  นางสาวสิริรัตน อยูสิน    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
9.  นางสาวศนินธร  ริมชลาลัย    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
10. นางสาวภาคินันท สุสังกรกาญจน  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
11. นางสาวอมรรัตน ไชยศิรินทร   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
12. นางสาวกานดา สีสังข    นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
13. นางสาวฉัตรรัตน ตนภูบาล   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
14. นางสาวอัญชลีพร ธัญญเจริญ    นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
15. นางสาวเขมณัฎฐ ศิริเชาวพัฒน  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
16. นางสาววิภารัตน เกิดวัน   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
17. พันจาเอกธวัชชัย อุตรา                              นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
18. นายธัพญสรณ กองแกว   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
19. นายธนพล สวารักษ    นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
20. นางสาวธีราภรณ ศรีนิเวศน   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
21. นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง มั่นคง  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
22. นางสาวสุจิตรา บุญโต    เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
23. นางสาวนภาภรณ นิมิตเดชกุลชัย  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
24. นางสาวพรหมมณี สิงหรัตน   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
25. นางสาวระพีพรรณ ศรีเนตร   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
26. นางสาวปนัดดา ทองซัง   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
27. นางสาวภาณุมาศ คงคา   นักจัดการงานทั่วไป 
28. นางสาวหน่ึงฤทัย หมอสัมฤทธ์ิ   นักวิเคราะหงบประมาณ 
29. นางสาวศิริญา จักษุพันธ   เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
30. นางเพ็ญพักตร สุคนธพงษ   พนักงานพิมพ ส3 
31. นางสาวเสาวพร  ตรีมงคล   พนักงานพิมพ ส 3 
32. นายสำราญ เสือเดช                                  พนักงานขับรถยนต ส 2 
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เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  
ทันตแพทยดำรง ธำรงเลาหะพันธุ ผู อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย เปนประธานการประชุม                 

กองแผนงาน ครั้งที่ 2/2566 แจงใหที่ประชุมทราบ โดยมีประเด็นสำคัญ ดังน้ี  
(1) อธิบดีกรมอนามัยมอบนโยบายสำคัญกรมอนามัยและเผยแพรให ท ุกหนวยงานร ับทราบ                        

จึงขอใหทุกกลุมงานนำนโยบายไปขับเคลื่อนงานในสวนที่เกี่ยวของตอไป  
(2) กองแผนงานไดมีการแบงงานตามภารกิจของกรมอนามัย คือ กองดิจิทัลเพื่อสงเสริมสุขภาพและ

สำนักงานตรวจราชการ เพ่ือใหการขับเคลื่อนงานเกิดความชัดเจนและตรงตามภารกิจ  
(3) การแบงสวนราชการของสำนักสงเสริมสุขภาพ จะมีการจัดตั้งกองวิชาการเพิ่มขึ้นจำนวน 3 กอง 

คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งจะตองดูแลในสวนงบประมาณและคลัสเตอร  

มติที่ประชุม รบัทราบและมีขอสั่งการ ดังน้ี 
      1. มอบกลุ มอำนวยการดูแลในสวนของโครงการศึกษาดูงานตางประเทศ จำนวน 1 โครงการ              
และการประชุมราชการในตางประเทศ จำนวน 1 โครงการที่เกี่ยวของกับกองแผนงาน 
      2. มอบกลุมอำนวยการเรื่องการใชรถยนตราชการ ใหอำนวยความสะดวกแกเจาหนาที่กองแผนงาน
ในการเดินทางไปราชการตางจังหวัด  
 

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2566 
นางสาวฉัตรรัตน ตนภูบาล นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ แจงใหที่ประชุมพิจารณารายงาน

การประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 โดยมีการรายงานผลการติดตามการใชจาย
งบประมาณ และการดำเนินงานสำคัญของแตละกลุมงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ เดือนกันยายน 
2565 พรอมทั้งรับฟงขอเสนอเพ่ือการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนงานตามที่กำหนดไวใหบรรลุเปาหมาย 
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
            3.1 รายงานผลการติดตามการใชจายงบประมาณ 

ผูแทนกลุมอำนวยการ ไดนำเสนอผลการเบิกจายงบประมาณกองแผนงาน ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  

1.การบริหารจัดการงบประมาณของกองแผนงานและกองดิจิทัลเพ่ือสงเสริมสุขภาพ 
- กลุมอำนวยการไดดำเนินการจัดทำหนังสือไปถึงกองคลังเพื่อขอจัดสรรงบประมาณใหกับ              

กองดิจิทัลเพื่อสงเสริมสุขภาพ โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณ ประจำป พ.ศ.2566 แบงเปนงบดำเนินงาน 
800,000 บาทและงบลงทุน จำนวน 75,379,200 บาท รอบ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) 
ใหกองดิจิทัลในสวนของงบดำเนินงาน 400,000 บาท งบลงทุน 75,379,200 บาท (เต็มวงเงิน)  

กองแผนงานมีงบประมาณคงเหลือในสวนของงบดำเนินงาน จำนวน 1,568,250 บาท แยกเปน
คาเชาบาน 56,300 บาท และคาใชจายในการดำเนินงาน 1,511,950 บาท 

2.การเบิกจายงบประมาณในภาพรวมกองแผนงาน ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 
- งบดำเนินงาน เบิกจายไป 96,278.10 บาท คิดเปนรอยละ 6 จากคาใชจ ายประจำ,              

คาใชจายการจัดประชุมและคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
 

มติที่ประชุม 1.ที่ประชุมรับทราบ 
2.มอบกลุมอำนวยการตรวจสอบภาพรวมงบประมาณกองแผนงานและเรงรัดติดตามการใชจาย

งบประมาณของแตละกลุมงานใหเปนไปตามแผนและมีผลการเบิกจายงบประมาณแตละไตรมาสใหเปนไป          
ตามที่กรมอนามัยกำหนด 
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3.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
นางสาวเสาวพร ตรีมงคล ผู แทนคณะกรรมการบริหารกำลังคนกองแผนงาน ไดรายงาน              

ความเคลื่อนไหวของกำลังคนกองแผนงาน ดังน้ี 
แนะนำขาราชการใหม ชื่อนางสาวอมรรัตน ไชยศิรินทร ตำแหนงนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ปฏิบัติงานที่กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจเย่ียมศูนยอนามัย 
1. การโอนของเจาหนาที่กองแผนงาน จำนวน 1 ราย  

1.1 นางสาวเขมณัฏฐ ศ ิร ิเชาวพัฒน ตำแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัต ิการ                         
กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร ขอโอนไปสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม อยูระหวางรอคำสั่งใหโอนไป
สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม โดยใหไปวันที่ 1 กุมภาพันธ 2566          

2. การยายของเจาหนาที่กองแผนงาน จำนวน 1 ราย  
2.1 นางสาวสุจิตรา บุญโต ตำแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุมอำนวยการ            

ขอยายไปศูนยอนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช อยูระหวางรอคำสั่งยายไปศูนยอนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช               
โดยใหไปวันที่ 1 ธันวาคม 2565 

 

                     3.การบริหารตำแหนงวาง 
3.1 ขาราชการ 
- ตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ มพัฒนานโยบาย           

และยุทธศาสตร ขณะน้ีอยูระหวางกองการเจาหนาที่กำลังดำเนินการ 
- ตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุมประเมินผลและนิเทศ

ติดตาม อยูระหวางรอคำสั่งยาย 
- ตำแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร          

รอเรียกขาราชการมาทดแทน 
- ตำแหนงนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กลุมพัฒนาระบบขอมูล รอบัญชีจากสำนักงาน

สถิติแหงชาติ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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3.3 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566  รอบ 5 เดือนแรก 
  นางสาวศนินธร รมิชลาลัย ผูแทนกลุมประเมนิผลและนิเทศติดตามไดรายงานผลการดำเนินงาน
ตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ รอบ 5 เดือนแรก จำนวน 7 ตัวช้ีวัด ซึ่งใหลงรายการขอมูลในระบบ DOC 
ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2565 คือ 1.รายการขอมูลที่นำไปใช 2.มาตรการขับเคลื่อนตัวช้ีวัด  
3.แผนขับเคลือ่นการดำเนินงาน 4.มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และ5.รายงานผลการติดตามกำกับตัวช้ีวัด
ประจำเดือนเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยใหการคียรายงานภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2565  

  ประธานการประชุมไดแจงใหผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดแตละกลุมงานที่ไดรับมอบหมาย รายงานผลการ
ดำเนินงานตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ดังน้ี  

   กลุมอำนวยการ ไดรายงานตัวช้ีวัดที่รับผิดชอบ ดังน้ี 
 

  ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) 
   - อยูระหวางการจัดทำคำสั่งแตงต้ังคณะทำงานตัวช้ีวัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) แลวเสรจ็ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 
   - รวบรวมขอมลูและเตรียมความพรอมสำหรับการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส 
   - เตรียมทำหนังสือเชิญประชุมคณะทำงานตัวช้ีวัด 2.1 เพ่ือเขารวมประชุมวิเคราะหฯ 
กำหนดมาตรการ แนวทาง กลไก เพ่ือขับเคลื่อนการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส และจัดทำแผนการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวช้ีวัดที่ 2.1 รอบ 5 เดือนแรก 
   - จัดทำทำเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH)  
   - รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดที่ 2.1 ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2565 
    - สงเจาหนาที่เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดำเนินงานตามธรรมาภิ
บาลและคุณธรรมความโปรงใส (ITA) ระหวางวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2565  
 
  ตัวช้ีวัดที่ 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 
 

   - นางสาวฉัตรรัตน ตนภูบาล ผูแทนกลุมอำนวยการ ไดรายงานผลการดำเนินงาน
ตัวช้ีวัดที่  2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ดังน้ี 
   1. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 
พรอมนำขึ้นเว็บไซตของกองแผนงาน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เรยีบรอย 
   2. รายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 17 ต.ค. 65  และ
วันที่ 15 พ.ย. 65  พรอมอับโหลดขึ้นเว็บไซตของกองแผนงาน ในวันที่ 20 ของเดือน ต.ค. และ พ.ย. 65 เรียบรอย 
   3. รายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 15 พ.ย. 65 
เบิกจายไดจำนวน 158,078.10 บาท คิดเปนรอยละ 5.04  ตองเรงรัดเบิกจายเพ่ิมขึ้นประมาณ 440,000.- บาท 
(เปาหมายกรมกำหนดไวรอยละ 19 ซึ่งยังต่ำกวาเปาหมายที่กำหนดไว) 
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  กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร ไดรายงานตัวช้ีวัดที่รับผิดชอบ ดังน้ี 
 

  ตัวช้ีวัดที่ 4.18 ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามการดำเนินงนตามแผนปฏิบัติการ 
กรมอนามัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
   1) ดำเนินการติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 
   2) ดำเนินการจัดทำผลการวิเคราะหผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนตามแผน/ผล และรายงาน
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเปาหมายกิจกรรมจากระบบ DOC4.0 
   3) จัดทำสรุปผลการรายงานความกาวหนาการบรรลุเปาหมายกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ        
กรมอนามัย ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565 ทั้งหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค เพ่ือรายงานที่
ประชุมกรมอนามัย 
 
  กลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ ไดรายงานตัวช้ีวัดที่รับผิดชอบ ดังน้ี 
 

  ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู (Knowledge Management : KM) และ
การขับเคลื่อนการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization : LO) 
   - ดำเนินการจัดทำแผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำ
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก) โดยผานคณะกรรมการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนวิชาการ กองแผนงาน ประจำปงบประมาณ 2566 และไดดำเนินการวิเคราะหการพัฒนาระบบจัดการ
วิเคราะหแผนงานโครงการ และงบประมาณ กรมอนามัย (e-budget Anamai) กำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อน
การดำเนินงานวิชาการตามกลยุทธ PIRAB ซึ่งสอดคลองกับมาตรการ I (Investment) พัฒนากระบวนการจัดการ
ความรูสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู เพื่อใหหนวยงานเกิดถอดบทเรียนแลกเปลี่ยน ถายทอด และสงตอองค
ความรูทางวิชาการที่ยั่งยืนและสนับสนุนการดำเนินงานใหเทาทันตอความเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสามารถตอยอด
และปรับใชสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูตอไป มีการแลกเปลี่ยนและถายทอดองคความรู ในหัวขอหลักเกณฑ
การเบิกคาใชจายในการศึกษาวิจัย และระเบียบสารบรรณ ไดนำหลักฐานอัปโหลดขั้นเว็บไซตกองแผนงาน
เรียบรอย ดังน้ี 

1. คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการการพิจารณากลั่นกรอง (กพว) หนวยงาน 
2. แผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเปนองคกรแหงการเรียนรู  

(Learning Organization : LO) 
3. การวิเคราะหการพัฒนาระบบจัดการวิเคราะหแผนงานโครงการ และงบประมาณ กรมอนามัย  

(e-Budget Anamai) 
4. มาตรการการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลยุทธ PIRAB 
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการการพิจารณากลั่นกรอง (กพว) หนวยงาน 
6. เอกสารประมวลองคความรูและจัดทำคลังขอมูลความรูวิชาการ กองแผนงาน 
7. รายงานความกาวหนาการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามคำรับรองฯ เดือนพฤศจิกายน 2565 
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  กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม ไดรายงานตัวช้ีวัดที่รับผิดชอบ ดังน้ี 
 

  ตัวชี้วัดที่ 2.4 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566   
   - ระดับคะแนน 1-5 ไดดำเนินการกำกับติดตามผลการดำเนินงานในระบบ DOC4.0 
โดยการติดตามแผนปฏิบัติการของหนวยงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 
 
 
  กลุมพัฒนาระบบขอมูล ไดรายงานตัวช้ีวัดที่รับผิดชอบ ดังน้ี 
 

  ตัวชี้วัดที่ 4.16 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู
การเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 
   - กลุมพัฒนาระบบขอมูล ไดดำเนินการศึกษา/วิเคราะหขอมูลรวมถึงแนวทางการพัฒนา
ระบบบัญชีขอมูล เพ่ือเตรียมการคัดเลือกและจัดทำชุดขอมูล (Data set) ที่สอดคลองการดำเนินงานภายใตภารกิจ
หลักกับระบบงานที่สำคัญและเปนขอมูลที่มีคุณคาสามารถนำไปใชงานขอมูลในมิติตาง ๆ  ของบัญชีขอมูลของหนวยงาน 
เพื่อจัดทำขอมูลเปดที่ถูกจัดอยูในหมวดหมูสาธารณะ (Open Data) และนำขอมูลเปดไปใชประโยชนในการดำเนินงาน
ของหนวยงานตอไป และได ดำเน ินการตามรายละเอ ียดต ัวช ี ้ว ัดระด ับคะแนนที ่  1-3 เร ียบร อยแลว 
(https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa66-4-16) 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.17 ระดับความสำเร็จของการเช่ือมโยงขอมูลกรมอนามัยกับหนวยงานภาคีเครือขาย
ภายนอก 

- ดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนและตาม KPI Template ระดับความสำเร็จของการ
เช่ือมโยงขอมูลกรมอนามัยกับหนวยงานภาคีเครือขายภายนอก ในคะแนนระดับ 1-3 

ระดับ หลักฐาน Link 
1 Assessment 
มีบทวิเคราะหสถานการณ
ของตัวชี้วัด 
มีขอมูล สารสนเทศ และ
ความรูท่ีนำมาใช 

วิเคราะหสถานการณของตัวชี้วัด และ
ความรูท่ีนำมาใชประกอบการ
วิเคราะห 

https://shorturl.asia/dx9Yp 

วิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย 

https://shorturl.asia/0TlUF 

ทำเนียบผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย 

https://shorturl.asia/oQVKC 

2 Advocacy/ 
Intervention 
มีการกำหนดมาตรการและ
ประเด็นความรูท่ีใหแก
ผูรับบริการ (C)/ผูมีสวนได
สวนเสีย (SH) เพ่ือการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด 

มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด https://shorturl.asia/O1jc2 

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด https://shorturl.asia/NUi0n 

3 Management and 
Governance 
- มีแผน/ผลการขับเคลื่อน
การดำเนินงานตัวชี้วัด  
- การติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของ
ตัวชี้วัด 

https://shorturl.asia/Xzuoi 

รายงานสรุปการติดตามการ
ดำเนินงานตัวชี้วัด 2566 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa66-
report 

หมายเหตุ : หลักฐานตัวช้ีวัด 4.17 หนาเว็บไซตกองแผนงาน 
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa66-4-17  

หมายเหตุ : Link URL คำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2566 
https://planning.anamai.moph.go.th/th/planning-pa66 
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3.4 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญของแตละกลุ มงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ณ เดือนตุลาคม 2565  

3.1.1 กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร มีประเด็นสำคัญ ดังนี้  
1. ประเด็นการขับเคลื ่อนนโยบาย กระทรวงสาธารณสุขทั ้งหมด 6 ประเด็น ดังนี้  

(1) องคกร บุคลากร และการสื ่อสารองคกร กระทรวงสารณสุข (2) การนำสุขภาพขับเคลื ่อนเศรษฐกิจ                 
(3) ขอมูลและเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข (4) สุขภาพผูสูงอายุ ใหไดรับการดูแลอยางเปนระบบ          
และทั่วถึง (5) การสรางเสริมสุขภาพเพ่ือคนไทยแข็งแรง (6) บริการสุขภาพ ประชาชนสามารถเขาถึงบริการสุขภาพ        
ไดมากขึ้น และลดอัตราตามโรคที่สำคัญ 

2. กลไกการขับเคลื ่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข มีคณะกรรมการอำนวยการ
ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายใหรองอธิบดี นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์ (เปนผูแทนอธิบดี)             
เปนคณะกรรมการ โดยมีหนวยงานที่กรมเปนเจาภาพ : กองแผนงาน ประกอบดวยคณะอนุกรรมการที่ 6 คณะ 
ดังน้ี 

- คณะที่ 1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายดานองคกร บุคลากร และการสื่อสาร
องคกร กระทรวงสาธารณสุข มอบหมายใหรองอธิบดีกรมอนามัย (นายอรรถพล แกวสัมฤทธิ์) เปนคณะกรรมการ                     
และหนวยงานที่กรมเปนเจาภาพ : กจ. และกพร. 

- คณะที่ 2 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายดานการนำสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
มอบหมายใหรองอธิบดีกรมอนามัย (นายอรรถพล แกวสัมฤทธ์ิ) เปนคณะกรรมการ หนวยงานที่กรมเปนเจาภาพ : 
สอน.และสภ. 

- คณะที่ 3 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย ดานขอมูลและเทคโนโลยีทางการแพทย           
และสาธารณสุข มอบหมายใหรองอธิบดีกรมอนามัย (นายมณเฑียร คณาสวัสดิ ์ ) เป นคณะกรรมการ                     
หนวยงานที่กรมเปนเจาภาพ : กทส.และ กผ. 

- คณะที่ 4 คณะอนุกรรรมการขับเคลื่อนนโยบายดานสุขภาพผูสูงอายุใหไดรับการดูแลอยาง
เปนระบบและทั่วถึง มอบหมายใหรองอธิบดีกรมอนามัย (นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา) เปนคณะกรรมการ และผอ.
สอส.เปนเลขารวม มีหนวยงานที่กรมเปนเจาภาพ : สอส. 

- คณะที่ 5 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายดานการสงเสริมสุขภาพเพ่ือคนไทยแข็งแรง 
โดยมีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน รองอธิบดีกรมอนามัย (นายสราวุฒิ บุญสุข) และผูอำนวยการ                   
กองแผนงานเปนเลขาหลัก หนวยงานที่กรมเปนเจาภาพ : กรส.และสส. โดยมีกลุมงานที่เกี่ยวของของกองแผนงาน 
กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม และกลุมพัฒนาระบบขอมูล 

- คณะที่ 6 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายดานการบริการ เพื่อใหประชาชนสามารถ
เขาถึงบริการสุขภาพไดมากขึ้น และลดอัตราตามโรคที่สำคัญ หนวยงานที่กรมเปนเจาภาพ : สส. 
 

3. การประชุมคณะอนุกรรมการที่ 5 ประเด็นการสรางเสริมสุขภาพเพื่อคนไทยแข็งแรง 
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565  โดยมีนายณรงค สายวงศ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานการประชุมและ
มีขอเสนอมติที่ประชุม ดังน้ี 1. ใหนำดวยนโยบายของรมว.เรื ่อง 3 หมอ/ ปฐมภูมิ เพื่อชวยในการขับเคลื่อน           
2. สงเสริมสุขภาพ ปองกัน และคุมครองผูบริโภคใหครอบคลุมทุกกลุมวัยทั้งสุขภาพกายและใจ 3. ควรเนนเรื่อง
การสื่อสารใหนาสนใจ ให WOW 4. ขับเคลื่อนดวยกลไก พชอ. และ 5. ชุมชนจัดการแกปญหาของตนเองได 
 
 
 
 
 
  
 



- ๑๐ - 
 

4. นโยบายกรมอนามัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566  
3 มุง      - มุงเนนความสำเร็จและผลสัมฤทธ์ิของโครงการพระราชดำริโครงการเฉลิมพระเกียรติ 

                                          - มุงเนนนโยบายรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจ ดวยมาตรการดาน
สงเสริมสุขภาพ  และอนามัยสิ่งแวดลอม 

- มุงลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มความครอบคลุมการเขาถึงบริการสงเสริมสุขภาพ
ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

• 2 เรง - เรงสรางความรอบรูดานสุขภาพสูการปฏิบัติ ดูแลตนเองได สรางคุณภาพที่ดี 
                                - เรงปรับปรุงกฎหมาย เพ่ือสรางคุณภาพชีวิตและเมืองที่เปนมิตรกับสุขภาพ 

• 1 ยก - ยกระดับเปนองคกรช้ันนำ นาเช่ือถือ และเปนสากล 
ซึ ่งมี 8 ประเด็นในการขับเคลื ่อนนโยบายกรมอนามัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 ใหบรรลุผล ดังน้ี  
1. โครงการพระราชดำริ/เฉลิมพระเกียรติ มุงเนนผลสัมฤทธิ์ทางสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 2.ทุกกลุมวัย
เขาถึงบริการ สงเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ 3.ประชาชนอยูในสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย 4.ประชาชนมีความรอบรู  
ดานสุขภาพ 5.ระบบการทำงานแบบดิจิทัล (Digitalization) 6.GREEN & CLEAN Organization 7.บุคลากรมีขีด
สมรรถนะสูง มีความผูกพัน 8.องคกรธรรมาภิบาล 

5.  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไดมีการทบทวนคำสั ่งคลัสเตอร และมีเจาหนาที่                 
กองแผนงานเปนกรรมการในแตละคลัสเตอรตามรายชื่อ ดังนี้ 

1. กลุมสตรีและเด็กปฐมวัย (นางสาวอมรรัตน ไชยศิรินทร) 
2. กลุมวัยเรียนวัยรุน (นางสาวศนินธร ริมชลาลัย) 
3. กลุมวัยทำงาน (พันจาเอกธวัชชัย อุตรา) 
4. กลุมผูสูงอายุ (นายธัพญสรณ กองแกว) 
5. กลุมสุขาภิบาล (นางสาวกานดา สีสังข) 
6. กลุมอนามัยสิ่งแวดลอม (นางสาวนาฏอนงค เจริญสันติสุข) 
7. กลุมสงเสริมความรอบรูและสื่อสารสุขภาพ (นางสาวภาคินันท สุสังกรกาญจน) 
8. กลุมการคลังและงบประมาณ (นางสาวสิริรัตน อยูสิน) 
9. กลุมยุทธศาสตรกำลังคน (นายนูกูลกิจ พุกาธร) 
10. กลุมกฎหมาย (นางสาวพาสนา ชมกลิ่น) 

6. การประชุมติดตามการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศดานสารณสุข (Big Rock5) ครั้งที่ 3 /2565      
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทยโสภณ เมฆธน ผูชวยรัฐมนตรี
ประจำกระทรวงสาธารณสุข ไดแจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานดานสุขภาพที่ตองดำเนินการตอและ
มอบหมายใหกองกฎหมายพิจารณาเรื่องระเบียบกระทรวงสาธารสุขในการจัดตั้งสำนักงานเขตสุขภาพซึ่งอยู
ระหวางในชวงพิจารณาคำสั่งโดยมอบหมายใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูรับผิดชอบ รวมถึงการรายงาน
ความกาวหนาการดำเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขตสุขภาพที่1,4,9และ12เนนการใชงานจากระบบ
(Personal Health Record : PHR) เชื ่อมตอกับโปรแกรมการจัดการขอมูลวัคซีนโควิด-19 (LINE Official 
Account หมอพรอม) พบวาการดำเนินงานของเขตสุขภาพที่ 4 และเขตสุขภาพที่ 9 สามารถดำเนินการไดดีกวา
เขตสุขภาพที่ 1 และ 12 รวมถึงการดำเนินงานการเชื ่อมตอขอมูลดิจิทัลในกลุ มคนไทยไรรัฐและตางดาว              
มีการลงขอมูลใหเช่ือมโยงกับแอพหมอพรอม 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 



- ๑๑ - 
 
2. กลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ  นำเสนอผลการดำเนินงานที่สำคัญของกลุมงาน  ดังนี้  

นางสาวหนึ ่งฤทัย หมอสัมฤทธิ ์ นักวิเคราะหงบประมาณ ผู แทนกลุ มบริหารยุทธศาสตร
การงบประมาณ นำเสนอผลการดำเนินงานสำคัญของกลุมงานสรุปดังน้ี 

1. การจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขณะนี้อยูระหวาง     
การวิเคราะหงบลงทุนและงบดำเนินงานโครงการ โดยกระบวนการและระยะเวลาดำเนินการเปนไปตามปฏิทิน  
การจัดทำงบประมาณกรมอนามัย ซึ่งจะสรุปภาพรวมคำของบประมาณทุกงบรายจาย เสนอผูบริหารกรมอนามัย 
วันที ่ 13 ธันวาคม 2565 สงกระทรวงสาธารณสุข วันที ่ 23 ธันวาคม 2565 และนำเขาขอมูลสู ระบบ                      
E – budgeting สำนักงบประมาณ ในวันที ่ 27 มกราคม 2566 ตามลำดับเบื ้องตนในสวนของงบลงทุน             
(ข อม ูล ณ ว ันท ี ่  30 ก ันยายน 2565) ม ีวงเง ินคำขอ 1,555.6300 ล านบาท จำนวน 414 รายการ                               
จำแนกเปนครุภ ัณฑ 447.9200 ล านบาท จำนวน 320 รายการ ส ิ ่งก อสร าง 1,107.7100 ล านบาท               
จำนวน 94 รายการทั้งนี้จากการวิเคราะหตามหลักเกณฑของสำนักงบประมาณและตามแนวทางที่กรมอนามัย
กำหนด ซึ ่งไดจัดทำสรุปและแจงรายละเอียดที ่ตองปรับแกไขเปนรายรายการและรายหนวยงานผานเวที                  
การประชุมปรับปรุงแกไขคำของบลงทุนประจำปงบประมาณ พ.ศ. ป 2567 เมื่อวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2565  
และใหทุกหนวยงานปรับปรุงคำขอตามขอเสนอแนะสงกองแผนงานภายในวันที ่ 15 พฤศจิกายน 2565                
สำหรับงบดำเนินงานโครงการ (ขอมูล ณ วันที ่ 8 พฤศจิกายน 2565) วงเงินคำขอ 3,625.7219 ลานบาท             
จำนวน 64 โครงการ จาก 65 โครงการ โดยโครงการที่ยังไมสงคำขอ คือ โครงการของกองดิจิทัลเพื่อสงเสริม
สุขภาพ และจากการวิเคราะหวงเงินคำของบประมาณ จำแนกเปนโครงการสำคัญที ่ผ านคณะรัฐมนตรี           
วงเงิน 1,243.8348 ลานบาท จำนวน 40 โครงการ โครงการตามนโยบายภารกิจ วงเงิน 2,381.8781 ลานบาท 
จำนวน 24 โครงการ สำหรับการวิเคราะหสัดสวนกิจกรรมการดำเนินงาน พบวา กิจกรรมฝกอบรม 12% 
(เปาหมาย ไมเก ิน 20%) Operation 68% (เปาหมาย ไมน อยกวา 60%) และนโยบาย กฎหมาย 20%    
(เปาหมาย ไมนอยกวา 20%) ทั ้งนี ้ กลุ มบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณจะรวบรวม วิเคราะห ตรวจสอบ                 
และสรุปรายละเอียดงบโครงการใหแลวเสร็จในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 

2. ระด ั บความสำ เ ร ็ จของการจ ั ดการความร ู   (Knowledge Management : KM)                   
(Learning Organization: LO) และการขับเคลื่อนการเปนองคกรแหงการเรียนรู  

กลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ เปนผูรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนระดับหนวยงาน 
กองแผนงาน โดยหนวยงานเจาภาพระดับกรม คือ สำนักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (สกท.) ซึ ่งตามเกณฑ       
การประเมินกำหนดใหขับเคลื่อนการดำเนินงานผานคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.หนวยงาน) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 นอกจากนี้ เกณฑการประเมินในระดับ Outcome กำหนดใหทุกหนวยงาน          
ตองจัดทำขอเสนอผลงานการวิจัย หรือ R2R และผลการดำเนินงานดังกลาวตองไดรับการพิจารณาใหนำเสนอ        
ในเวท ีประช ุมว ิชาการกรมอนาม ัย หร ือ Like Talk Award กรมอนาม ัย  โดยกล ุ มบร ิหารย ุทธศาสตร
การงบประมาณในฐานผูรับผิดชอบหลักจึงจัดทำขอเสนอผลงาน  R2R เรื่อง การพัฒนาระบบจัดการวิเคราะห
แผนงานโครงการและงบประมาณ กรมอนามัย (e - Budget Anamai) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาหลักฐานการประเมิน 
รอบ 5 เดือนแรก ระดับ 1 – 5  มีทั้งหมด 12 หลักฐาน ดังนั้น เพื่อใหการขับเคลื่อนตัวชี้วัดบรรลุวัตถุประสงค       
ตามเกณฑการประเมินที่กำหนด จึงขอให กองแผนงานทบทวน/แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อน
วิชาการ กองแผนงาน (กพว.กผ.) เพื่อพิจารณากลั่นกรองมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการฯ ขอเสนอ
ผลงานวิจัย และแผนการดำเนินการ R2R เพื่อประกอบการรายงานติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดและนำขึ้น
เว็บไซต กองแผนงาน ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2565 ตอไป 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  และมอบหมายงานการเจาหนาที่ กองแผนงาน ทบทวนและจัดทำคำสั่ง
คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กองแผนงาน 
 
 
 



- ๑๒ - 
 
3.กลุมพัฒนาระบบขอมูล นำเสนอผลการดำเนินงานที่สำคัญของกลุมงาน ดังนี้ 

1.การเตรียมขอมูลและจัดทำ Power Point เตรียมการชี้แจงคณะอนุกรรมการธิการติดตาม 
เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) ยุทธศาสตร        
ที ่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐประเด็นที ่ 20 การบริการประชาชน           
และประสิทธิภาพภาครัฐ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

- ดำเนินการเตรียมขอมูลนำเสนอ เพ่ือช้ีแจงความคืบหนาเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนา
และปรับปรุงระบบฐานขอมูลกรมอนามัย (DOH Data Center) และระบบ DoH Dashboard เพื ่อสนับสนุน         
งานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ในการประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการฯ วันที่ 28 ตุลาคม 2565           
ผานการประชุมออนไลน 

2.การจัดทำขอมูลการพิจารณาขอมูลใน 43 แฟม เพ่ือจัดทำมาตรฐานขอมูลสุขภาพปฐมภูมิ  
- ดำเนินการจัดทำสรุปขอูลการปรับปรุง/แกไขรายละเอียดขอมูลใน 43 แฟม รวมทั้งกำหนดรหัส

บริการสงเสริมปองกันเฉพาะ (รหัสแฟม Special PP) และรหัสกิจกรรมการใหบริการปฐมภูมิในชุมชน             
(แฟม COMMUNITY) เพื ่อนำสงใหสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในการจัดทำมาตรฐานขอมูลสุขภาพ          
ปฐมภูมิตอไป 

3.การรับรางวัลการเผยแพรขอมูลเปดยอดเยี่ยมแหงป DIGI DATA AWARDS 2022  
กลุมพัฒนาระบบขอมูล กองแผนงาน เปนผูแทนกรมอนามัย ไดเขารับมอบรางวัล “ชุดขอมูลเปด 

(Open Data) ทรงคุณคา” จากดร.ชาญกฤษ เดชวิทักษ ผูชวยรัฐมนตรีประจำสำนักรัฐมนตรี ในงานมอบรางวัล
การเผยแพรขอมูลเปดยอดเยี่ยมแหงป DIGI DATA AWARDS 2022 ในวันจันทรที่ 7 พฤศจิกายน 2565 
ณ โรงแรม Arnoma Grand Bangkok กรุงเทพฯ โดยรางวัลดังกลาวเปนรางวัลที่มอบใหกับหนวยงานภาครัฐ        
ที่ผานการคัดเลือกตามเกณฑ Open Data ของสำนักงานพัฒนาดิจิทัลซึ่งมียอดการดาวนโหลดขอมูลนำไปใช          
มากที่สุด จากแหลงขอมูลเปด จำนวน 49 หนวยงานที่ไดรับรางวัล 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 

4.กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม  นำเสนอผลการดำเนินงานที่สำคัญของกลุมงาน ดังนี้ 
 

ผลการดำเนินงานตามแนวทางสงเสริมบทบาทภาคประชาสังคมเปนหุนสวนการพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืน  

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการดูแลผูสูงอายุ 
ผลการดำเนินการ : กรมอนามัยเปดโอกาสใหภาคประชาสังคม ดำเนินการในเรื่องที่ตองใชความ

เชี่ยวชาญเฉพาะ แทนหนวยงานของรัฐ ในเรื่องการดูแลผูสูงอายุ โดยดำเนินการตามแผนงานบูรณาการเตรียม
ความพรอมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบดวย 2 โครงการ คือ  

 1.โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุระยะยาวเชิงปองกัน ป 2565 ผลการดำเนินงานผูสูงอายุ            
ท ี ่ ตอบแบบสำรวจพฤต ิกรรมส ุขภาพท ี ่พ ึ งประสงค ด  วย Blue Book Application ประจำป   2565                          
จำนวน 1,555,557 คน มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค 1,138,045 คน คิดเปนรอยละ 73.16 

 2.โครงการขับเคลื่อนระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุและผูมีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบ
บูรณาการ ผลการดำเนินงาน พบวาผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 396,655 คนไดรับการดูแลตาม Care Plan 
จำนวน 370,366 คน คิดเปนรอยละ 93.37  
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานเด็กและสตรี 
ผลการดำเนินการ : กรมอนามัยพัฒนาความรูและทักษะการจัดการเทคโนโลยีชองทางการ

สื ่อสารใหก ับองคกรภาคประชาสังคมที ่ม ีความเชี ่ยวชาญลุ มล ึกเฉพาะดาน ไดแก ด านเด็กและสตรี                    
โดยดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการขับเคลื ่อนสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ ่งแวดลอม           
กรมอนามัย กลุมสตรีและเด็กปฐมวัย และกลุมวัยเรียนวัยรุน ปงบประมาณ พ.ศ.2565  

กลุ มสตรีและเด็กปฐมวัย ไดกำหนดตัวชี ้ว ัดในการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม โดยมีผลการดำเนินงาน ดังน้ี 

1.อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน 
2.รอยละเด็ก 3 ป ไดรับการตรวจฟน และปราศจากฟนผุ 
3.รอยละหญิงต้ังครรภไดรับการตรวจสุขภาพชองปากและขัดทำความสะอาดฟน 
4.รอยละเด็กแรกเกิด – ต่ำกวา 6 เดือน กินนมแมอยางเดียว 
5.รอยละของเด็กอายุ 0 – 5 ป ทั้งหมดตามชวงอายุที่กำหนด มีพัฒนาการสมวัย 
6.รอยละของเด็กอายุ 0 – 5 ป สูงดีสมสวน เทียบกับรอยละความครอบคลุมการชั่งน้ำหนัก                 

วัดความยาว/สวนสูงของเด็กอายุ 0 – 5 ป  
7.ความครอบคลุมการชั่งน้ำหนัก วัดความยาว/สวนสูง ของเด็กอายุ 0 - 2 ป เทียบกับเด็กอายุ              

3 – 5 ป  
8.รอยละเด็กอายุ 0 – 2 ป สูงดีสมสวน เทียบกับ รอยละเด็กอายุ 3 – 5 ป สูงดีสมสวน 
กลุมวัยเรียนวัยรุน ไดกำหนดตัวชี้วัดในการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 

โดยมีผลการดำเนินงาน ดังน้ี 
1.รอยละของเด็กอายุ 6 – 14 ป สูงดีสมสวน 
2.รอยละของเด็กอายุ 6 – 14 ป เริ่มอวนและอวน 
3.รอยละของเด็กอายุ 6 – 14 ป ผอม 
4.รอยละของเด็กอายุ 6 – 14 ป เต้ีย 
5.อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10 – 14 ป ตอประชากรหญิงอายุ 10 – 14 ป พันคน 
6.อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ป ตอประชากรหญิงอายุ 15 – 19 ป พันคน 
7.รอยละการต้ังครรภซ้ำในหญิง อายุนอยกวา 20 ป 
8.รอยละเด็ก 12 ป ไดรับการตรวจสุขภาพชองปากและปราศจากฟนผุ (caries free) 
 
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุขสูความเปนเลิศ              

รอบ 12 เดือน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 11 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวช้ีวัดที่ 1 อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน 
ตัวช้ีวัดที่ 2 เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการสมวัย 
ตัวชี ้ว ัดที ่ 4 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ป ตอจำนวนประชากรหญิงอายุ                         

15 – 19 ป พันคน 
ตัวช้ีวัดที่ 5 รอยละของผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพึง ไดรับการดูแลตาม Care Plan 
ตัวชี ้ว ัดที ่ 6 ผู ส ูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที ่พึงประสงค ไดรับการดูแลทั ้งในสถานบริการ             

และในชุมชน 
ตัวช้ีวัดที่ 8 จำนวนคนมีความรอบรูสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 9 ประชาชนมีพฤติกรรมปองกันโรคพึงประสงค 
ตัวช้ีวัดที่ 10 กจิการ/กิจกรรม/สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ 
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ตัวช้ีวัดที่ 19 จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 20 รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN 

Hospital  
ตัวชี้วัด 21 รอยละของจังหวัดจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลการลดลงของอัตราปวย

ดวยโรคที่เกี่ยวของกับสุขอนามัย และมลพิษสิ่งแวดลอม 
 
รายงานความกาวหนาผลการดำเนนิงาน 
1.รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรมสำคัญ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามภารกิจรัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข 
2.รายงานผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการเตรียมความพรอมเพื ่อรองรับสังคมสูงวัย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขป 2565               

และจัดทำแผนติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2566 
สรุปประเด็นการประชุมกรมอนามัยที่เก่ียวของกับกองแผนงาน  
ประเด็นที่ 1 ประเด็นการเสนอวาระการประชุมกรมอนามัยเขาที่ประชุมของสำนักงานตรวจ

ราชการ ประจำเดือนของสำนักงานตรวจราชการ พบวามีประเด็นในสวนที่กรมอนามัยไมไดดำเนินการสงแผน 
หรือนำเสนอวาระรายงานใหที่ประชุมทราบ เพ่ือใหทานผูตรวจราชการติดตามผลการดำเนินงานตอไป 

ประเด ็นท ี ่  2 การจ ัดประชุมกรมอนาม ัยส ัญจร ท านอธ ิบด ีกรมอนามัยได มอบหมาย                        
กองแผนงาน ดูแลความเหมาะสมในการจัดการประชุมของภาพรวมกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงานและ              
ใหการสนับสนุนกับเจาภาพในการดำเนินการจัดประชุมในแตละครั้ง 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ  - ไมมี- 
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วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
นางสาวศนินธร ริมชลาลัย เลขานุการคณะทำงานตัวชี้วัดกองแผนงาน นำเสนอตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการกรมอนามัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 กองแผนงาน 

ผลคะแนนตัวชี้วัดกองแผนงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565  
1.ตัวชี ้ว ัดของกองแผนงาน ประจำป พ.ศ.2563 มีจำนวน 13 ตัวชี ้ว ัด เปนตัวชี ้ว ัดหลัก                     

จำนวน 7 ตัวและตัวช้ีวัด Function จำนวน 6 ตัว 
2. ตัวชี ้ว ัดของกองแผนงาน ประจำป พ.ศ.2564 มีจำนวน 9 ตัวชี ้ว ัด เปนตัวชี ้ว ัดหลัก                     

จำนวน 5 ตัวและตัวช้ีวัด Function จำนวน 4 ตัว 
3. ตัวชี ้ว ัดของกองแผนงาน ประจำป พ.ศ.2565 มีจำนวน 11 ตัวชี ้ว ัด เปนตัวชี ้ว ัดหลัก                     

จำนวน 5 ตัวและตัวช้ีวัด Function จำนวน 6 ตัว 
4. ตัวชี ้ว ัดของกองแผนงาน ประจำป พ.ศ.2566 มีจำนวน 7 ตัวชี ้ว ัด เปนตัวชี ้ว ัดหลัก                     

จำนวน 4 ตัวและตัวช้ีวัด Function จำนวน 3 ตัว 
 

ผลคะแนนตัวชี้วัดกองแผนงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565  
- คะแนนตัวชี ้วัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 5 เดือนแรก มีคาคะแนน 4.2184               

รอบ 5 เดือนหลัง มีคาคะแนน 4.8513 
- คะแนนตัวชี ้วัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 5 เดือนแรก มีคาคะแนน 4.6938            

รอบ 5 เดือนหลัง มีคาคะแนน 4.9717 
- คะแนนตัวชี ้วัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 5 เดือนแรก มีคาคะแนน 4.7349           

รอบ 5 เดือนหลัง มีคาคะแนน 4.9024 
 

ตัวชี้วัดกองแผนงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 7 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
1.ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมความโปรงใส (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) กลุมอำนวยการเปนเจาภาพหลัก 
2.ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู (Knowledge Management : KM) 

(Learning Organization: LO) และการขับเคลื่อนการเปนองคกรแหงการเรียนรู กลุมบริหารยุทธศาสตร
การงบประมาณเปนเจาภาพหลัก 

3.ตัวชี้วัดที่ 2.3  ระดับความสำเร็จรอยละของการเบิกจายงบประมาณ กลุมอำนวยการเปน
เจาภาพหลัก 

4.ตัวชี ้ว ัดที่ 2.4 รอยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ มประเม ินผลและนิเทศติดตาม และกลุ มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร                    
เปนเจาภาพหลัก 

5.ตัวชี้วัด 4.16 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู
การเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) กลุมพัฒนาระบบขอมูลเปนเจาภาพหลัก 

6.ตัวชี้วัด 4.17 ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงขอมูลกรมอนามัยกับหนวยงานภาคีเครือขาย
ภายนอก กลุมพัฒนาระบบขอมูลเปนเจาภาพหลัก 

7.ตัวชี้วัด 4.18 ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ               
กรมอนามัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ . 2566 กลุ มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร กล ุ มประเมินผล                        
และนิเทศติดตาม เปนเจาภาพหลัก 
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การลงขอมูลรายการขอมูลในระบบ DOC รอบ 5 เดือนแรก ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2565 

ระดับที่ 1 รายการขอมูลที่นำมาใช ระดับที่ 2 มาตรการขับเคลื่อนตัวช้ีวัด ระดับที่ 3 แผนและผล
การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ระดับที่ 4 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ระดับที่ 5 รายงานผลการติดตามกำกับ
ตัวช้ีวัดประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ขอความรวมมือทุกกลุมงานลงขอมูลภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2565 

เรื่องเพื่อพิจารณา 
1. มอบทุกกลุมงานรับผิดชอบดำเนินการใน 7 ตัวช้ีวัด 
2. ใหใชงบประมาณงบดำเนินงานกองแผนงานในการดำเนินงานทุกตัวช้ีวัด 
3. มอบประธานผูรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการกองแผนงานไปดำเนินการหารือ           

เพ่ือกำหนดคาคะแนนตัวช้ีวัดหลักและรองใหแลวเสร็จ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
4. มอบเจาภาพตัวช้ีวัดหลักทุกตัวช้ีวัดคียขอมูลทั้ง 5 รายการ ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2565 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ  1. พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองแผนงานประจำป พ.ศ. 2566  

     2. จัดกิจกรรมงานปใหมของกองแผนงาน 
 
มติที่ประชุม 1.ที่ประชุมรับทราบ 
  2.มอบกลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม เปนเจาภาพผูรับผิดชอบการจัดพิธีลงนามคำรับรอง     
การปฏิบัติราชการของกองแผนงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 
  3.มอบกลุมอำนวยการ ดำเนินงานจัดกิจกรรมงานปใหมของกองแผนงาน 
 
ปดประชุม เวลา 14.00 น. 

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

     นางสาวสุจิตรา   บุญโต   ผูจดรายงานการประชุม 
     นางสาววิชุดา สมัยนิยม  ผูตรวจรายงานการประชุม 



ตัวช้ีวัด ช่ือตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ ความกาวหนา หมายเหตุ 
2.1 ระดับความสำเร็จของการ

ดำเนินงานคุณธรรมและความ
โปรงใส (ITA) 

กลุมอำนวยการ 1. จัดทำคำสั่งแตงต้ังคณะทำงาน
ตัวช้ีวัดที่ 2.1 
2. ประชุมคณะทำงานฯ เพ่ือ
วิเคราะห Gap 
3. วิเคราะห Gap ปญหาการ
ดำเนินงานฯ 
4. กำหนดมาตรการและประเด็น
ความรู/จัดทำแผนขับเคลื่อนฯ 
5. จัดทำแผนขบัเคลื่อนฯ
6. จัดทำทะเบียนผูมีสวนไดสวน
เสียภายนอก (EIT) 
7. ประชุมคณะทำงานฯ จำนวน
1 ครั้ง 
8. ประชุมกองแผนงานฯ จำนวน
1 ครั้ง 
9. รายงานผลการดำเนินกงาน
ตามแผนขับเคลื่อนฯ จำนวน 1 
ครั้ง 

2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการ
ความรู (KM) และการขับเคลื่อน
การเปนองคกรแหงการเรียนรู 
(LO) 

กลุมบริหาร
ยุทธศาสตร
การงบประมาณ 

 อัปโหลดหลักฐาน 
1. จัดทำคำสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการการพิจารณา
กลั่นกรอง (กพว) หนวยงาน 
2. จัดทำแผนปฏิบัติการ
ดำเนินงานขับเคลื่อนการเปน
องคกรแหงการเรียนรู  
(Learning Organization : 
LO) 
3. การวิเคราะหการพัฒนา
ระบบจัดการวิเคราะหแผนงาน
โครงการ และงบประมาณ กรม
อนามัย (e-Budget Anamai) 
4. กำหนดมาตรการการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
กลยุทธ PIRAB 

1. 
https://shorturl.asia/
4J1jU 
2. 
https://shorturl.asia/
qcm7S 

3.  
https://shorturl.asia/
2DFGJ 

4. 
https://shorturl.asia
/84JWg 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรบัรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงาน ณ วนัที่ 10 ธ.ค. 2565 
- ๑๗ -



5. ประชุมคณะกรรมการการ
พิจารณากลั่นกรอง (กพว) 
หนวยงาน 
6. ประมวลองคความรูและ
จัดทำคลังขอมลูความรูวิชาการ 
กองแผนงาน 
7. รายงานความกาวหนาการ
ดำเนินงานตัวช้ีวัดตามคำรับรอง
ฯ  

5. 
https://shorturl.asia/
Bs7Re 
6. 
https://shorturl.asia/
1chPy 
7.  
https://shorturl.asia
/XS5E3 

2.3 รอยละของการเบิกจาย
งบประมาณ 

กลุมอำนวยการ 1. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการติดตามเรงรัด
การเบิกจายงบประมาณ พรอม
นำขึ้นเว็บไซตของกองแผนงาน 
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 
เรียบรอย 
2. รายงานผลติดตามเรงรัดการ
เบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) ณ 
วันที่ 17 ต.ค. 65  และวันที่ 15 
พ.ย. 65   
พรอมอับโหลดขึ้นเว็บไซตของ
กองแผนงาน ในวันที่ 20 ของ
เดือน ต.ค. และ พ.ย. 65 
เรียบรอย 
3. ผลการเบิกจาย ณ 30 พ.ย.
65  จำนวน 227,493.10 บาท 
คิดเปนรอยละ 7.25 (เปาหมาย
กรมกำหนดไวรอยละ 19 ) 

2.4 รอยละการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กลุมประเมินผล
และนิเทศ
ติดตาม/กลุม
พัฒนานโยบาย
และยุทธศาสตร 

อยูระหวางกำกับติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน
และตาม KPI Template ใน
คะแนนระดับ 1-5  

คะแนนระดับ 1-5 จะ
ดำเนินการเสร็จในเดือน 
กุมภาพันธ 2566 

4.16 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
ระบบบัญชีขอมูล (Data 
Catalog) เพ่ือนำไปสูการเปดเผย
ขอมูลภาครัฐ (Open Data) 

กลุมพัฒนา
ระบบขอมูล 

ดำเนินการศึกษา/วิเคราะห
ขอมูลและแนวทางการการ
พัฒนาระบบบัญชีขอมูลเพ่ือ

- ๑๘ -



หมายเหตุ : Link URL คำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2566 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/planning-pa66 

นำไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ 
(Open Data) 

4.17 ระดับความสำเร็จของการ
เช่ือมโยงขอมูลกรมอนามัยกับ
หนวยงานภาคีเครือขายภายนอก 

กลุมพัฒนา
ระบบขอมูล 

ดำเนินการจัดทำแผนการ
ขับเคลื่อนงาน 

4.18 ระดับความสำเร็จของการกำกับ
ติดตามการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการกรมอนามัย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กลุมพัฒนา
นโยบายและ
ยุทธศาสตร/
กลุมประเมินผล
และนิเทศ
ติดตาม 

ดำเนินการวิเคราะหและติดตาม
ผลการดำเนินงานตามแผน
ขับเคลื่อนและตาม KPI 
Template ในคะแนนระดับ 1-
3 

คะแนนระดับ 4-5 จะ
ดำเนินการในเดือน 
กุมภาพันธ 2566  

- ๑๙ -



แผนการขบัเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก) 
กองแผนงาน กรมอนามัย 

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

ที ่ แผน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย
(จำนวน) 

หน่วยนับ 
วันที่เริ่ม
กิจกรรม 

วันที่สิ้นสุด มาตรการ/แนวทาง 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

1 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนนิงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
1 จัดทำคำสั่งแต่งต้ังคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 

2.1 ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 

1 ฉบับ 1 พ.ย.65 30 พ.ย.65 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

ปวีณา  
กลุ่มอำนวยการ 

2 จัดประชุมคณะทำงานเพ่ือวิเคราะห์
ทบทวนสถานการณ์ปัญหาการ
ดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของ
หน่วยงาน 

1 ฉบับ 1 พ.ย.65 10 ธ.ค.65 คณะทำงาน 

3 จัดทำรายงานวิเคราะห์ Gap ปัญหาการ
ดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของ
หน่วยงาน 

1 ฉบับ 1 พ.ย.65 10 ธ.ค.65 คณะทำงาน 

4 กำหนดมาตรการ กลไก และประเด็น
ความรู้ เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน รอบ 5 เดือนแรก 

1 ฉบับ 1 พ.ย.65 10 ธ.ค.65 คณะทำงาน 

5 จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ด้านคุณธรรมความโปร่งใสของ
หน่วยงาน 

1 ฉบับ 1 พ.ย.65 10 ธ.ค.65 คณะทำงาน 

6 รวบรวมรายชื่อและข้อมูลผู้มสี่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (EIT) และจัดทำทะเบียน

1 ฉบับ 1 พ.ย.65 10 ธ.ค.65 ปวีณา 
กลุ่มอำนวยการ 

- ๒๐ -



ที ่ แผน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย
(จำนวน) 

หน่วยนับ 
วันที่เริ่ม
กิจกรรม 

วันที่สิ้นสุด มาตรการ/แนวทาง 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

ผู้รับบริการ (C) และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
(SH) 

7 ประชุมคณะทำงานและติดตามผลการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
แผน 

4 ครั้ง 1 พ.ย.65 10 มี.ค.66 คณะทำงาน 

8 กำกับติดตามการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการกองแผนงาน 

4 ครั้ง 1 พ.ย.65 10 มี.ค.66 ปวีณา 
กลุ่มอำนวยการ 

9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
ขับเคลื่อนฯ 

4 ครั้ง 1 พ.ย.65 10 มี.ค.66 ปวีณา 
กลุ่มอำนวยการ 

10 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อน
คุณธรรม ต่อต้านการทุจริตกองแผนงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1 ครั้ง 1 ธ.ค.65 30 ธ.ค.65 คณะทำงาน/
เจ้าหน้าที่กอง

แผนงาน 
11 สื่อสารข้อมูลดา้นการรับรู้ด้านคุณธรรม

ความโปร่งใสของ ผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
(IIT) 

1 ครั้ง 1 ธ.ค.65 28 ก.พ.66 คณะทำงาน/
เจ้าหน้าที่กอง

แผนงาน 
12 รวบรวมเอกสาร ข้อมูล และดำเนินการ

เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตามหลักเกณฑ์ OIT ที่กำหนด 

1 ครั้ง 1 ธ.ค.65 28 ก.พ.66 คณะทำงาน 

13 สรุปผลการดำเนินงานและรายงานให้
ผู้อำนวยการกองแผนงานรับทราบ 

1 ครั้ง 1 ก.พ.66 10 มี.ค.66 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

คณะทำงาน 

14 จัดทำคู่มือ/แนวทางในการปฏิบัติในการ
ยืมทรัพย์สินของทางราชการ 

1 เรื่อง 1 ธ.ค.65 28 ก.พ.66 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยืม
ทรัพย์สินของทางราชการ 

ปวีณา 
กลุ่มอำนวยการ 

- ๒๑ -



ที ่ แผน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย
(จำนวน) 

หน่วยนับ 
วันที่เริ่ม
กิจกรรม 

วันที่สิ้นสุด มาตรการ/แนวทาง 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

15 ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน/แจ้งเวียน/กรุ๊ปLine คู่มือ 
แนวทางการยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการให้บุคลากรในหน่วยงาน 

3 ช่องทาง 1 ธ.ค.65 28 ก.พ.66 คณะทำงาน 

16 จัดทำข้อมูลสถติิการให้บริการขอ
อนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของหน่วยงาน 
รายไตรมาส 

1 ไตรมาส 1 พ.ย.65 10 ม.ค.66 ปวีณา  
กลุ่มอำนวยการ 

17 สำรวจความพึงพอใจการให้บริการใน
การยืมทรัพย์สนิของทางราชการกอง
แผนงาน 

1 ครั้ง 1 ธ.ค.65 28 ก.พ.66 คณะทำงาน 

18 รายงานผลและสรุปผลสำรวจความพึง
พอใจในการใหบ้ริการขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของหน่วยงาน 

1 ครั้ง 1 ธ.ค.65 28 ก.พ.66 คณะทำงาน 

19 ถ่ายทอดการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม  

2 ครั้ง 1 ม.ค.66 28 ก.พ.66 มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม 

คณะทำงาน/
เจ้าหน้าที่กอง

แผนงาน 
2 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจดัการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู้ (Learning Organization : LO) 

1 
จัดทำคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการการ
พิจารณากลั่นกรอง (กพว) หน่วยงาน 

1 ฉบับ พ.ย.65 พ.ย.65 

มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
วิชาการตามกลยุทธ์ PIRAB ซึ่งสอดคล้อง
กับมาตรการ I (Investment) พัฒนา

กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์

การงบประมาณ 

- ๒๒ -



ที ่ แผน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย
(จำนวน) 

หน่วยนับ 
วันที่เริ่ม
กิจกรรม 

วันที่สิ้นสุด มาตรการ/แนวทาง 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

2 
จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
(Learning Organization : LO) 

1 ฉบับ พ.ย.65 ธ.ค.65 

กระบวนการจัดการความรู้สู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้หน่วยงาน
เกิดถอดบทเรียนแลกเปลี่ยน ถ่ายทอด 
และส่งต่อองค์ความรู้ทางวิชาการที่ยั่งยืน
และสนับสนุนการดำเนินงานให้เท่าทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสามารถต่อ
ยอดและปรับใช้สู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ต่อไป 

3 

การวิเคราะห์การพัฒนาระบบจัดการ
วิเคราะห์แผนงานโครงการ และ
งบประมาณ กรมอนามัย (e-Budget 
Anamai)  
(เสนอผลงาน ม.ค. 66 /Like talk รอบ 
1 ม.ค. – ก.พ. 66) 

1 ฉบับ พ.ย.65 ธ.ค.65 

4 
กำหนดมาตรการการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตามกลยุทธ์ PIRAB 

1 ฉบับ พ.ย.65 ธ.ค.65 

5 

ประชุมคณะกรรมการการพิจารณา
กลั่นกรอง (กพว) หน่วยงาน 
(ประชุมประจำเดือน พ.ย., ธ.ค., ม.ค. /
สรุปรายงานการประชุม 
ก่อนวันที่ 10 ของทุกเดือน) 

3 ครั้ง พ.ย.65 ม.ค.66 

6 
ประมวลองค์ความรู้และจัดทำคลังข้อมูล
ความรู้วิชาการ กองแผนงาน 

1 ฉบับ พ.ย.65 ก.พ.66 
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ที ่ แผน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย
(จำนวน) 

หน่วยนับ 
วันที่เริ่ม
กิจกรรม 

วันที่สิ้นสุด มาตรการ/แนวทาง 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

7 

แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 - หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ศึกษาวิจัย 
 - ระเบียบสารบรรณ 
 - Google Form  

3 เรื่อง พ.ย.65 ม.ค.66 

8 
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ  

3 ครั้ง พ.ย.65 ก.พ.66 

9 
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (LO) 

1 ครั้ง ก.พ.66 ก.พ.66 

3 ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมนำ
ขึ้นเว็บไซต์ของกองแผนงาน ภายในวันที่ 
31 ตุลาคม 2565 

1 ครั้ง ต.ค.65 ต.ค.65 1. จัดทำคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
2. อับโหลดขึ้นเว็บไซต์ของกองแผนงาน
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 

กลุ่มอำนวยการ 

2 รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที ่15 ของ
ทุกเดือน พร้อมอับโหลดขึ้นเว็บไซต์ของ
กองแผนงาน ภายในวันที่ 20 ของเดือน 

5 ครั้ง ต.ค.65  ก.พ.66 1. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ (รบจ.1) 
2. อับโหลดขึ้นเว็บไซต์ของกองแผนงาน
ภายในวันที่ 20 ของเดือน 
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ที ่ แผน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย
(จำนวน) 

หน่วยนับ 
วันที่เริ่ม
กิจกรรม 

วันที่สิ้นสุด มาตรการ/แนวทาง 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

3 รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด 
ตามคำรับรองฯ ทุกเดือนและนำขึ้นเว็บไซต์
ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

4 ครั้ง ธ.ค.65 มี.ค.66 1. รายงานการติดตามการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ ทุกเดือน 
2. นำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายใน
วันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

4 ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละการดำเนนิงานตามแผนปฏบิัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1 ดำเนินการกำกับติดตามการายงานแผน/

ผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ของหน่วยงาน ทุกเดือน 

4 ครั้ง ต.ค.65 ก.พ.66 การกำกับติดตามผลการดำเนินงานใน
ระบบDOC 4.0  

กลุ่มประเมินผลและ
นิเทศติดตาม/กลุ่ม
พัฒนานโยบายและ

ยุทธศาสตร์ 

คะแนนระดับ 
1-5 

จะดำเนินการ
สิ้นสุดในเดือน 

กุมภาพันธ์ 
2566 

5 ตัวชี้วัดที่ 4.16 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมลู (Data Catalog) เพื่อนำไปสูก่ารเปิดเผยขอ้มูลภาครัฐ (Open Data) 
1 ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางการ

การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลเพื่อนำไปสู่
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) 

1 เรื่อง ต.ค.65 พ.ย.65 ทบทวนชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ของกรมอนามัยมีการพัฒนาจัดทำระบบ
บัญชีข้อมูล (Data Catalog) 

กลุ่มพัฒนาระบบ
ข้อมูล 

กองแผนงาน 
2 คัดเลือกชุดข้อมูลเพื่อการจัดทำระบบ

บัญชีข้อมูลทีม่ีความสอดคล้องกับ
ขอบเขตให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนำ
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ไดพ้ร้อมเสนอชุด
ข้อมูลที่คัดเลือกต่อผู้บริหารพิจารณา 

1 ระบบงาน พ.ย.65 ธ.ค.65 คัดเลือกชุดข้อมูลหลักที่หน่วยงานของ
กรมอนามัย มีการพัฒนาจัดทำระบบบัญชี
ข้อมูล (Data Catalog) 

กลุ่มพัฒนาระบบ
ข้อมูล 

กองแผนงาน 
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ที ่ แผน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย
(จำนวน) 

หน่วยนับ 
วันที่เริ่ม
กิจกรรม 

วันที่สิ้นสุด มาตรการ/แนวทาง 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

3 จัดทำรายชื่อชุดข้อมูล (Data set) ที ่
สอดคล้องกับขอบเขตให้หน่วยงานอ่ืน
สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ 

อย่างน้อย
3 

ชุดข้อมูล ธ.ค.65 ม.ค.66 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หนว่ยงานในการ
จัดทำชุดข้อมูล (Data set) เพื่อนำไปสู่
การจัดทำระบบบัญชีข้อมูล (Data 
Catalog) 

กลุ่มพัฒนาระบบ
ข้อมูล 

กองแผนงาน 

4 จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) 
พร้อมคำอธิบายข้อมูลของทรพัยากร 
(Resource Metadata) และสอดคล้อง
ตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด 

อย่างน้อย
3 

รายการ
ข้อมูล 

ม.ค.66 ก.พ.66 ประสานและสนับสนุนให้หน่วยงานในการ
จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) 
ตามมาตรฐานของ สพร. กำหนด (14 
รายการ) 

กลุ่มพัฒนาระบบ
ข้อมูล 

กองแผนงาน 

5 สรุปภาพรวมผลลัพธ์การดำเนินการ
ระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) 

1 เรื่อง มี.ค.66 มี.ค.66 รายงานสรุปผลการดำเนินการ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบบัญชี
ข้อมูล (Data Catalog) 

กลุ่มพัฒนาระบบ
ข้อมูล 

กองแผนงาน 
6 ตัวชี้วัดที่ 4.17 ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลกรมอนามยักับหน่วยงานภาคเีครือข่ายภายนอก 
1 ศึกษา รวบรวมเอกสาร และวิเคราะห์

ข้อมูลและระบบการเชื่อมโยงข้อมูลของ
หน่วยงานต่างๆ 

1 เรื่อง ต.ค.65 ธ.ค.65 ทบทวนข้อมูลจากเอกสาร และเว็บไซต์ 
มาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลภาครัฐ (DGA) สพร 

กลุ่มพัฒนาระบบ
ข้อมูล 

2 กำหนดกรอบรายการข้อมูลทีต่้องการ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย
ภายนอกกรมอนามัย 

1 ฉบับ พ.ค.65 ธ.ค.65 กำหนดแหล่งขอ้มูลหลักที่มีบริบทและ
เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับการเช่ือมโยง
ข้อมูล 

3 แต่งต้ังคณะทำงานร่วมในการเช่ือมโยง
ข้อมูลสนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

1 ฉบับ ธ.ค.65 ธ.ค.65 กำหนดให้มีคณะทำงานจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน 

- ๒๖ -



ที ่ แผน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย
(จำนวน) 

หน่วยนับ 
วันที่เริ่ม
กิจกรรม 

วันที่สิ้นสุด มาตรการ/แนวทาง 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

4 จัดทำมาตรฐานการเช่ือมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

1 เรื่อง ม.ค.66 ม.ค.66 1. กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการเช่ือมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
2. ประสานและให้ความช่วยเหลือแก่
หน่วยงานของกรมอนามัยในการเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหนว่ยงาน
ภายนอก 

5 เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมลูระหว่าง
หน่วยงาน 

1 เรื่อง ม.ค.66 ก.พ.66 1. เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอ้มูลภายใน
กรมอนามัย ตามมาตรฐานที ่สพร. 
กำหนด 
2. เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอ้มูลระหว่าง
กรมอนามัยและหน่วยงานภาคีเครือข่าย
ภายนอกตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด 
3. ดำเนินการตามองค์ประกอบของ
มาตรฐานว่าด้วยเรื่องสถาปัตยกรรมการ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอ้มลูภาครัฐ 

6 ตรวจสอบและทดสอบการเชื่อมโยง
ข้อมูล 

7 วัน ก.พ.66 ก.พ.66 1. ตรวจสอบผลลัพธ์การเขียนชุดคำสั่ง
ของผู้ให้ข้อมูล มีความถูกต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ สพร. กำหนด 
2. ตรวจสอบความพร้อมของชุดคำสั่งของ
ผู้รับข้อมูล ให้พร้อมรับการเชื่อมต่อกับ
เครือข่ายผู้ให้บริการ 
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ที ่ แผน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย
(จำนวน) 

หน่วยนับ 
วันที่เริ่ม
กิจกรรม 

วันที่สิ้นสุด มาตรการ/แนวทาง 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

3. ทดสอบผลลัพธ์การแสดงผลให้มีความ
แม่นยำ ถูกต้อง และครบถ้วนตาม
แผนงานที่กำหนด 
4. จัดทำรายงานผลการทดสอบตลอดทั้ง
กระบวนการทำงาน 

7 สื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ ์ 3 ช่องทาง ก.พ.66 มี.ค.66 สื่อสาร เผยแพร่แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทาง
ต่างๆ 

7 ตัวชี้วัดที ่4.18 ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามการดำเนินงนตามแผนปฏบิัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1 จัดทำผลวิเคราะห์สถานการณ์ของ

ตัวชี้วัดและความรู้ที่นำมาใช้
ประกอบการวิเคราะห์ 

1 เรื่อง พ.ย.65 พ.ย.65 จัดทำผลวิเคราะหข์้อมูลรายหน่วยงาน
และนำความรู้มาวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงาน 

กลุ่มพัฒนานโยบาย
และยุทธศาสตร์/กลุ่ม
ประเมินผลและนิเทศ
ติดตาม 2 มีมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและ

แผนการดำเนินงาน 
1 เรื่อง พ.ย.65 พ.ย.65 กำกับติดตามผลการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการหน่วยงาน 

3 การรายงานแผน/ผล การขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตามแผน 

4 ครั้ง พ.ย.65 ก.พ.66 จัดทำข้อมูลการรายงานแผน/ผลการ
ดำเนินงานตามแผน 

4 รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย
กิจกรรมจากระบบ DOC4.0 โดยตัด
ข้อมูล ณ วันที ่27 กุมภาพันธ์ 2566 

4 ครั้ง พ.ย.65 ก.พ.66 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตาม
เป้าหมายกิจกรรมจากระบบ DOC4.0 

5 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 1 เรื่อง พ.ย.65 พ.ย.65 จัดทำกระบวนการติดตามผลการ
ดำเนินงานตาม SOP ที่กำหนด 
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ที ่ แผน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย
(จำนวน) 

หน่วยนับ 
วันที่เริ่ม
กิจกรรม 

วันที่สิ้นสุด มาตรการ/แนวทาง 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

6 การรายงานความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อที่ประชุม
กรมอนามัย เป็นประจำทุกเดือน 

4 ครั้ง พ.ย.65 ก.พ.66 รายงานความก้าวหน้าและการกำกับ
ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ ต่อที่ประชุมกรมอนามัย 

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

- ๒๙ -

หมายเหตุ : Link URL คํารับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2566 
https://planning.anamai.moph.go.th/th/planning-pa66 



ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

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

1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับ

ความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความ

โปรงใส (ITA)

1 ฉบับ 1 พ.ย.65 30 พ.ย.65 กลุมอํานวยการ

2 ประชุมคณะทํางานเพื่อวิเคราะหทบทวน

สถานการณปญหาการดําเนินงานคุณธรรมความ

โปรงใสของหนวยงาน

1 ฉบับ 1 พ.ย.65 10 ธ.ค.65 กลุมอํานวยการ

3 จัดทํารายงานวิเคราะห Gap  ปญหาการ

ดําเนินงานคุณธรรมอละความโปรงใสของหนวยงาน

1 ฉบับ 1 พ.ย.65 10 ธ.ค.65 กลุมอํานวยการ

4 กําหนดมาตรการ กลไก และประเด็นความรู เพื่อ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานคุณธรรมและความ

โปรงใสของหนวยงาน รอบ 5 เดือนแรก

1 ฉบับ 1 พ.ย.65 10 ธ.ค.65 กลุมอํานวยการ

5 จัดทําแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานดาน

คุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน

1 ฉบับ 1 พ.ย.65 10 ธ.ค.65 กลุมอํานวยการ

6 รวบรวมรายชื่อและขอมูลผุมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอก (EIT) และจัดทําทะเบียนผูรับบริการ (C) 

และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH)

1 ฉบับ 1 พ.ย.65 10 ธ.ค.65 กลุมอํานวยการ

7 ประชุมคณะทํางานและติดตามผลการขับเคลื่อน

การดําเนินงานใหเปนไปตามแผน

4 ครั้ง 1 พ.ย.65 10 ม.ีค.66 กลุมอํานวยการ

แผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

- ๓๐ -



ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

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

แผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

8 กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

กองแผนงาน

4 ครั้ง 1 พ.ย.65 10 ม.ีค.66 กลุมอํานวยการ

9 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ 4 ครั้ง 1 พ.ย.65 10 ม.ีค.66 กลุมอํานวยการ

10 กิจกรรมประกาศเจตนารมณตอตาน การทุจริตกอง

แผนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1 ครั้ง 1 ธ.ค.65 30 ธ.ค.65 กลุมอํานวยการ

11 สื่อสารขอมูลการรับรูดานคุณธรรมและความ

โปรงใสของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT)

1 ครั้ง 1 ธ.ค.65 28 ก.พ.66 กลุมอํานวยการ

12 รวมรวมเอกสาร ขอมูล และดําเนินการเปดเผย

ขอมูลบนเว็บไซตของหนวยงานตามหลักเกณฑ OIT

 ที่กําหนด

1 ครั้ง 1 ธ.ค.65 28 ก.พ.66 กลุมอํานวยการ

13 สรุปผลการดําเนินงานและรายงานใหผูอํานวยการ

กองแผนงานรับทราบ

1 ครั้ง 1 ก.พ.66 10 ม.ีค.66 กลุมอํานวยการ

14 จัดทําคูมือ/แนวทางการปฏิบัติในการยืมทรัพยสิน

ของทางราชการ

1 เรื่อง 1 ธ.ค.65 28 ก.พ.66 กลุมอํานวยการ

15 ประชาสัมพันธบนเว็บไซตของหนวยงาน/แจง

เวียน/กรุปLine คูมือ แนวทางการยืมทรัพยสินของ

ทางราชการใหบุคลากรในหนวยงาน

3 ชองทาง 1 ธ.ค.65 28 ก.พ.66 กลุมอํานวยการ

16 จัดทําขอมูลสถิติการใหบริการขออนุญาตเพื่อยืม

ทรัพยสินของของหนวยงาน รายไตรมาส

1 ไตรมาส 1 พ.ย.65 10 ม.ค.66 กลุมอํานวยการ

- ๓๑ -



ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

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

แผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

17 จัดทําแบบสํารวจความพึงถอใจการหใบริการใน

การยืมทรัพยสินของทางราชการกองแผนงาน

1 ครั้ง 1 ธ.ค.65 28 ก.พ.66 กลุมอํานวยการ

18 รายงานผลกและสรุปผลสํารวจความพึงพอใจใน

การใหบริการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของ

หนวยงาน

1 ครั้ง 1 ธ.ค.65 28 ก.พ.66 กลุมอํานวยการ

19 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ตามมาตรฐานทาง

จริยธรรม

1 ครั้ง 1 ม.ค.66 28 ก.พ.66 กลุมอํานวยการ

- ๓๒ -



ตัวชี้วัดที.่.2.2 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization : LO

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

1
จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการพิจารณากลั่นกรอง

 (กพว) หนวยงาน
1 ฉบับ พ.ย.65 พ.ย.65

กลุมบริหารยุทธศาสตร

การงบประมาณ

2
จัดทําแผนปฏิบัติการดําเนินงานขับเคลื่อนการเปน

องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization : LO)
1 ฉบับ พ.ย.65 ธ.ค.65

กลุมบริหารยุทธศาสตร

การงบประมาณ

3 การวิเคราะหการพัฒนาระบบจัดการวิเคราะหแผนงาน

โครงการ และงบประมาณ กรมอนามัย (e-Budget 

Anamai) (เสนอผลงาน ม.ค. 66 /Like talk รอบ 1 

ม.ค. – ก.พ. 66)

1 ฉบับ พ.ย.65 ธ.ค.65
กลุมบริหารยุทธศาสตร

การงบประมาณ

4 กําหนดมาตรการการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามกล

ยุทธ PIRAB
1 ฉบับ พ.ย.65 ธ.ค.65

กลุมบริหารยุทธศาสตร

การงบประมาณ

5 ประชุมคณะกรรมการการพิจารณากลั่นกรอง (กพว) 

หนวยงาน(ประชุมประจําเดือน พ.ย., ธ.ค., ม.ค. /สรุป

รายงานการประชุม กอนวันที่ 10 ของทุกเดือน)
3 ครั้ง พ.ย.65 ม.ค.66

กลุมบริหารยุทธศาสตร

การงบประมาณ

6 ประมวลองคความรูและจัดทําคลังขอมูลความรูวิชาการ

 กองแผนงาน แลกเปลี่ยนและถายทอดองคความรู

 - หลักเกณฑการเบิกคาใชจายในการ
1 ฉบับ พ.ย.65 ก.พ.66

กลุมบริหารยุทธศาสตร

การงบประมาณ

7 ศึกษาวิจัย

 - ระเบียบสารบรรณ

 - Google Form
3 เรื่อง พ.ย.65 ม.ค.66

กลุมบริหารยุทธศาสตร

การงบประมาณ

แผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

- ๓๓ -



ตัวชี้วัดที.่.2.2 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization : LO

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

แผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

8 รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํา

รับรองฯ
3 ครั้ง พ.ย.65 ก.พ.66

กลุมบริหารยุทธศาสตร

การงบประมาณ

9 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดําเนินงาน

ขับเคลื่อนการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)
1 ครั้ง ก.พ.66 ก.พ.66

กลุมบริหารยุทธศาสตร

การงบประมาณ

- ๓๔ -



ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน เป้าหมาย(จ านวน) หน่วยนับ วันท่ีเร่ิมกิจกรรม วันท่ีส้ินสุด ผู้รับผิดชอบ
1 จัดท ำค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรติดตำมเร่งรัดกำร

เบิกจ่ำยงบประมำณ พร้อมน ำข้ึนเว็บไซต์ของกอง
แผนงำน ภำยในวันท่ี 31 ตุลำคม 2565

1 คร้ัง ต.ค.65 ต.ค.65 กลุ่มอ ำนวยกำร

2 รำยงำนผลติดตำมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
(รบจ.1) ณ วันท่ี 15 ของทุกเดือน พร้อมอับโหลด
ข้ึนเว็บไซต์ของกองแผนงำน ภำยในวันท่ี 20 ของ
เดือน

5 คร้ัง ต.ค.65 ก.พ.66 กลุ่มอ ำนวยกำร

3 รำยงำนกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตัวช้ีวัด ตำมค ำ
รับรองฯ ทุกเดือนและน ำข้ึนเว็บไซต์ของหน่วยงำน
 ภำยในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป

4 คร้ัง ธ.ค.65 มี.ค.66 กลุ่มอ ำนวยกำร

แผนการขับเคล่ือนการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

- ๓๕ -



ตัวช้ีวัดท่ี 2.4  ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน เป้าหมาย(จ านวน) หน่วยนับ วันท่ีเร่ิมกิจกรรม วันท่ีส้ินสุด ผู้รับผิดชอบ
1 ด ำเนินกำรก ำกับติดตำมกำรำยงำนแผน/ผล กำรด ำเนินงำน

ตำมแผนปฏิบัติกำรของหน่วยงำน ทุกเดือน
4 คร้ัง ต.ค.65 ก.พ.66 กลุ่มประเมินผลและนิเทศ

ติดตำม/
กลุ่มพัฒนำนโยบำยและ

ยุทธศำสตร์

แผนการขับเคล่ือนการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

- ๓๖ -



แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)
 ตัวชี้วัดที่ 4.16  ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพ่ือนาํไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data)

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน เป้าหมาย(จ านวน) หน่วยนับ วันท่ีเร่ิมกิจกรรม วันท่ีส้ินสุด ผู้รับผิดชอบ
1 ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางการการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล

เพ่ือน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) 1 เร่ือง
ต.ค.65 พ.ย.65 กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล

กองแผนงาน

2 ก าหนดชุดข้อมูลเพ่ือการจัดท าระบบบัญชีข้อมูลท่ีมีความสอดคล้อง
กับภารกิจหลักและกระบวนการท างานงานพร้อมเสนอชุดข้อมูลท่ี
คัดเลือกต่อผู้บริหารพิจารณา

1 ระบบงาน

พ.ย.65 ธ.ค.65 กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล
กองแผนงาน

3 จัดท ารายช่ือชุดข้อมูล (Data set) ท่ี
สอดคล้องกับขอบเขตให้หน่วยงานอ่ืนสามารถน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ได้

อย่างน้อย
3

ชุดข้อมูล

ธ.ค.65 ม.ค.66 กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล
กองแผนงาน

4 จัดท าค าอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) พร้อมค าอธิบายข้อมูลของ
ทรัพยากร (Resource Metadata) และสอดคล้องตามมาตรฐานท่ี 
สพร. ก าหนด

อย่างน้อย
3

รายการข้อมูล

ม.ค.66 ก.พ.66 กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล
กองแผนงาน

5 สรุปภาพรวมผลลัพธ์การด าเนินการระบบบัญชีข้อมูล (Data 
Catalog) 1 เร่ือง

มี.ค.66 มี.ค.66 กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล
กองแผนงาน

- ๓๗ -



ตัวช้ีวัดท่ี 4.17  ระดับความส าเร็จของการเช่ือมโยงข้อมูลกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน เป้าหมาย(จ านวน) หน่วยนับ วันท่ีเร่ิมกิจกรรม วันท่ีส้ินสุด ผู้รับผิดชอบ
1 ศึกษา รวบรวมเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลและระบบการเช่ือมโยง

ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ
1 เร่ือง ต.ค.65 ธ.ค.65 กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล

2 ก าหนดกรอบรายการข้อมูลท่ีต้องการเช่ือมโยงกับหน่วยงานภาคี
เครือข่ายภายนอกกรมอนามัย

1 ฉบับ พ.ย.65 ธ.ค.65 กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล

3 แต่งต้ังคณะท างานร่วมในการเช่ือมโยงข้อมูลสนับสนุนงานส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม

1 ฉบับ ธ.ค.65 ธ.ค.65 กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล

4 จัดท ามาตรฐานการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน

1 เร่ือง ม.ค.66 ม.ค.66 กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล

5 เช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 1 เร่ือง ม.ค.66 ก.พ.66 กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล
6 ตรวจสอบและทดสอบการเช่ือมโยงข้อมูล 7 วัน ก.พ.66 ก.พ.66 กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล
7 ส่ือสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 3 ช่องทาง ก.พ.66 มี.ค.66 กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล

แผนการขับเคล่ือนการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

- ๓๘ -



ตัวช้ีวัดท่ี 4.18  ระดับความส าเร็จของการก ากับติดตามการด าเนินงนตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน เป้าหมาย(จ านวน) หน่วยนับ วันท่ีเร่ิมกิจกรรม วันท่ีส้ินสุด ผู้รับผิดชอบ
1 จัดท ำผลวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของตัวช้ีวัดและควำมรู้ท่ีน ำมำใช้

ประกอบกำรวิเครำะห์ 1 เร่ือง พ.ย.65 พ.ย.65
กลุ่มพัฒนำนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์/กลุ่มประเมินผล
และนิเทศติดตำม

2 มีมำตรกำรขับเคล่ือนตัวช้ีวัดและแผนกำรด ำเนินงำน

1 เร่ือง พ.ย.65 พ.ย.65
กลุ่มพัฒนำนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์/กลุ่มประเมินผล
และนิเทศติดตำม

3 กำรรำยงำนแผน/ผล กำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนตำมแผน

4 คร้ัง พ.ย.65 ก.พ.66
กลุ่มพัฒนำนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์/กลุ่มประเมินผล
และนิเทศติดตำม

4 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยกิจกรรมจำกระบบ DOC4.0
 โดยตัดข้อมูล ณ วันท่ี 27 กุมภำพันธ์ 2566 4 คร้ัง พ.ย.65 ก.พ.66

กลุ่มพัฒนำนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์/กลุ่มประเมินผล
และนิเทศติดตำม

5 มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (SOP)

1 เร่ือง พ.ย.65 พ.ย.65
กลุ่มพัฒนำนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์/กลุ่มประเมินผล
และนิเทศติดตำม

6 กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ กำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ต่อท่ีประชุมกรมอนำมัย เป็น
ประจ ำทุกเดือน

4 คร้ัง พ.ย.65 ก.พ.66 กลุ่มพัฒนำนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์/กลุ่มประเมินผล
และนิเทศติดตำม

แผนการขับเคล่ือนการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

- ๓๙ -



ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานตัวชี้วัดที่ 2.1 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรม

และความโปรงใส (ITA)

1 ฉบับ 1 พ.ย.65 30 พ.ย.65 ดําเนินการครบถวน คําสั่งกองแผนงานที่ 75/2565

 ลงวันที่ 30 พ.ย. 65

2 ประชุมคณะทํางานเพื่อวิเคราะหทบทวน

สถานการณปญหาการดําเนินงานคุณธรรมความ

โปรงใสของหนวยงาน

1 ฉบับ 1 พ.ย.65 10 ธ.ค.65 ดําเนินการครบถวน วันที่ 7 ธ.ค. 65

3 จัดทํารายงานวิเคราะห Gap  ปญหาการ

ดําเนินงานคุณธรรมอละความโปรงใสของ

หนวยงาน

1 ฉบับ 1 พ.ย.65 10 ธ.ค.65 ดําเนินการครบถวน วันที่ 7 ธ.ค. 65

4 กําหนดมาตรการ กลไก และประเด็นความรู 

เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานคุณธรรมและความ

โปรงใสของหนวยงาน รอบ 5 เดือนแรก

1 ฉบับ 1 พ.ย.65 10 ธ.ค.65 ดําเนินการครบถวน วันที่ 7 ธ.ค. 65

5 จัดทําแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานดาน

คุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน

1 ฉบับ 1 พ.ย.65 10 ธ.ค.65 ดําเนินการครบถวน วันที่ 7 ธ.ค. 65

ณ วันที� 10  ธันวาคม 2565

ผลการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ

- ๔๐ -



ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ณ วันที� 10  ธันวาคม 2565

ผลการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

6 รวบรวมรายชื่อและขอมูลผุมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอก (EIT) และจัดทําทะเบียนผูรับบริการ 

(C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH)

1 ฉบับ 1 พ.ย.65 10 ธ.ค.65 ดําเนินการครบถวน วันที่ 7 ธ.ค. 65

7 ประชุมคณะทํางานและติดตามผลการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน

4 ครั้ง 1 พ.ย.65 10 ม.ีค.66 ดําเนินการแลว 

จํานวน 1 ครั้ง

ครั้งที่ 1 วันที่ 7 ธ.ค. 65

8 กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การกองแผนงาน

4 ครั้ง 1 พ.ย.65 10 ม.ีค.66 ดําเนินการแลว 

จํานวน 1 ครั้ง

ครั้งที่ 1 วันที่ 9 พ.ย. 65

9 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ 4 ครั้ง 1 พ.ย.65 10 ม.ีค.66 ดํานินการแลว 

จํานวน 1 ครั้ง

ครั้งที่ 1 วันที่ 10 ธ.ค. 65

10 กิจกรรมประกาศเจตนารมณตอตาน การทุจริต

กองแผนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1 ครั้ง 1 ธ.ค.65 30 ธ.ค.65 อยูระหวางดําเนินการ

11 สื่อสารขอมูลการรับรูดานคุณธรรมและความ

โปรงใสของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT)

1 ครั้ง 1 ธ.ค.65 28 ก.พ.66 อยูระหวางดําเนินการ

12 รวมรวมเอกสาร ขอมูล และดําเนินการเปดเผย

ขอมูลบนเว็บไซตของหนวยงานตามหลักเกณฑ

 OIT ที่กําหนด

1 ครั้ง 1 ธ.ค.65 28 ก.พ.66 อยูระหวางดําเนินการ

13 สรุปผลการดําเนินงานและรายงานให

ผูอํานวยการกองแผนงานรับทราบ

1 ครั้ง 1 ก.พ.66 10 ม.ีค.66 ยังไมไดดําเนินการ

- ๔๑ -



ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ณ วันที� 10  ธันวาคม 2565

ผลการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

14 จัดทําคูมือ/แนวทางการปฏิบัติในการยืม

ทรัพยสินของทางราชการ

1 เรื่อง 1 ธ.ค.65 28 ก.พ.66 อยูระหวางดําเนินการ

15 ประชาสัมพันธบนเว็บไซตของหนวยงาน/แจง

เวียน/กรุปLine คูมือ แนวทางการยืมทรัพยสิน

ของทางราชการใหบุคลากรในหนวยงาน

3 ชองทาง 1 ธ.ค.65 28 ก.พ.66 อยูระหวางดําเนินการ

16 จัดทําขอมูลสถิติการใหบริการขออนุญาตเพื่อ

ยืมทรัพยสินของของหนวยงาน รายไตรมาส

1 ไตรมาส 1 พ.ย.65 10 ม.ค.66 อยูระหวางดําเนินการ

17 จัดทําแบบสํารวจความพึงถอใจการหใบริการใน

การยืมทรัพยสินของทางราชการกองแผนงาน

1 ครั้ง 1 ธ.ค.65 28 ก.พ.66 อยูระหวางดําเนินการ

18 รายงานผลกและสรุปผลสํารวจความพึงพอใจ

ในการใหบริการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสิน

ของหนวยงาน

1 ครั้ง 1 ธ.ค.65 28 ก.พ.66 อยูระหวางดําเนินการ

19 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ตามมาตรฐาน

ทางจริยธรรม

1 ครั้ง 1 ม.ค.66 28 ก.พ.66 ยังไมไดดําเนินการ

- ๔๒ -



ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization : LO)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1
จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการ

พิจารณากลั่นกรอง (กพว) หนวยงาน
1 ฉบับ พ.ย. 65 พ.ย. 65 √ https://shorturl.asia/4J1jU

2

จัดทําแผนปฏิบัติการดําเนินงานขับเคลื่อน

การเปนองคกรแหงการเรียนรู 

(Learning Organization : LO)

1 ฉบับ พ.ย. 65 ธ.ค. 65 √ https://shorturl.asia/qcm7S

3

การวิเคราะหการพัฒนาระบบจัดการ

วิเคราะหแผนงานโครงการ และงบประมาณ 

กรมอนามัย (e-Budget Anamai) 

(เสนอผลงาน ม.ค. 66 /Like talk รอบ 1 

ม.ค. – ก.พ. 66)

1 ฉบับ พ.ย. 65 ธ.ค. 65 √ https://shorturl.asia/2DFGJ

4
กําหนดมาตรการการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานตามกลยุทธ PIRAB
1 ฉบับ พ.ย. 65 ธ.ค. 65 √ https://shorturl.asia/84JWg

ณ วันที� 10  ธันวาคม  2565

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

- ๔๓ -

https://shorturl.asia/4J1jU


ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization : LO)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10  ธันวาคม  2565

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

5

ประชุมคณะกรรมการการพิจารณากลั่นกรอง

 (กพว) หนวยงาน

(ประชุมประจําเดือน พ.ย., ธ.ค., ม.ค. /สรุป

รายงานการประชุม

กอนวันที่ 10 ของทุกเดือน)

3 ครั้ง พ.ย. 65 ม.ค. 66 √ https://shorturl.asia/Bs7Re

6
ประมวลองคความรูและจัดทําคลังขอมูล

ความรูวิชาการ กองแผนงาน
1 ฉบับ พ.ย. 65 ก.พ. 66 √ https://shorturl.asia/1chPy

7

แลกเปลียนและถายทอดองคความรู

 - หลักเกณฑการเบิกคาใชจายในการ

ศึกษาวิจัย

 - ระเบียบสารบรรณ

 - Google Form

3 เรื่อง พ.ย. 65 ม.ค. 66 √

Link

ดําเนินการแลว 2 เรื่อง

1.หลักเกณฑการเบิกคาใชจาย

ในการศึกษาวิจัย 

2  ระเบียบสารบรรณ

8
รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

ตามคํารับรองฯ
3 ครั้ง พ.ย.-65 ก.พ. 66 √

ดาเนนการประจาเดอน

พฤศจิกายนเรียบรอยแลว 

https://shorturl asia/XS5E3

- ๔๔ -



ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization : LO)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10  ธันวาคม  2565

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

9

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ดําเนินงานขับเคลื่อนการเปนองคกร

แหงการเรียนรู (LO)

1 ครั้ง ก.พ. 66 ก.พ. 66 √

- ๔๕ -



ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ไม่ได้ด าเนินการ/
อยู่ระหว่างด าเนินการ

ด าเนินการครบถ้วน

1

จัดท ำค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรติดตำมเร่งรัดกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ พร้อมน ำข้ึนเว็บไซต์ของกอง
แผนงำน

1 คร้ัง ต.ค.65 ต.ค.65 P

2

รำยงำนผลติดตำมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
(รบจ.1) ณ วันท่ี 17 ต.ค. 65  พร้อมอับโหลดข้ึน
เว็บไซต์ของกองแผนงำน ภำยในวันท่ี 20 ต.ค. 65 1 คร้ัง ต.ค.65 ต.ค.65 P

3

รำยงำนผลติดตำมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
(รบจ.1) ณ วันท่ี 15 พ.ย. 65 พร้อมอับโหลดข้ึน
เว็บไซต์ของกองแผนงำน ภำยในวันท่ี 20 พ.ย. 65 1 คร้ัง พ.ย.65 พ.ย.65 P

ณ วนัที่ 10  ธันวาคม  2565

แผนการขับเคล่ือนและก ากับติดตามการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน
เป้าหมาย
(จ านวน)

หน่วยนับ วันท่ีเร่ิมกิจกรรม วันท่ีส้ินสุด
ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ

- ๔๖ -



ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ไม่ได้ด าเนินการ/
อยู่ระหว่างด าเนินการ

ด าเนินการครบถ้วน

1 การด าเนินตามมาตรการก ากับติดตามการ
รายงานแผน/ผล การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การของหน่วยงาน ทุกเดือน

4 คร้ัง พ.ย. 65 ก.พ. 66 ด าเนินการ 1 คร้ัง คะแนนระดับ 1-5 จะ
ด าเนินการส้ินสุดในเดือน 
กุมภาพันธ์ 2566

ณ วนัที่ 10  ธันวาคม 2565

แผนการขับเคล่ือนและก ากับติดตามการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน
เป้าหมาย
(จ านวน)

หน่วยนับ วันท่ีเร่ิมกิจกรรม วันท่ีส้ินสุด

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ

- ๔๗ -



แผนการขับเคลื่อนและก ากับติดตามการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก) 
ตัวชี้วัดที่ 4.16  ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพ่ือนําไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data)

ไม่ได้ด าเนินการ/
อยู่ระหว่างด าเนินการ

ด าเนินการครบถ้วน

1 ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางการการ
พัฒนาระบบบัญชีข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

1 เร่ือง

ต.ค.65 พ.ย.65

✓

2 ก าหนดชุดข้อมูลเพ่ือการจัดท าระบบบัญชี
ข้อมูลท่ีมีความสอดคล้องกับภารกิจหลักและ
กระบวนการท างานงานพร้อมเสนอชุดข้อมูลท่ี
คัดเลือกต่อผู้บริหารพิจารณา

1 ระบบงาน

พ.ย.65 ธ.ค.65

✓

3 จัดท ารายช่ือชุดข้อมูล (Data set) ท่ี
สอดคล้องกับขอบเขตให้หน่วยงานอ่ืนสามารถ
น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้

อย่างน้อย
3

ชุดข้อมูล

ธ.ค.65 ม.ค.66

✓

4 จัดท าค าอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) พร้อม
ค าอธิบายข้อมูลของทรัพยากร (Resource 
Metadata) และสอดคล้องตามมาตรฐานท่ี 
สพร. ก าหนด

อย่างน้อย
3

รายการข้อมูล

ม.ค.66 ก.พ.66

✓

5 สรุปภาพรวมผลลัพธ์การด าเนินการระบบบัญชี
ข้อมูล (Data Catalog) 1 เร่ือง

มี.ค.66 มี.ค.66
✓

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ

ณ วนัที่ 10  ธันวาคม 2565

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน
เป้าหมาย
(จ านวน)

หน่วยนับ วันท่ีเร่ิมกิจกรรม วันท่ีส้ินสุด

- ๔๘ -



ตัวช้ีวัดท่ี 4.17  ระดับความส าเร็จของการเช่ือมโยงข้อมูลกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก

ไม่ได้ด าเนินการ/
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการครบถ้วน

1
ศึกษา รวบรวมเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลและ
ระบบการเช่ือมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ

1 เร่ือง ต.ค.65 ธ.ค.65 ✓

2 ก าหนดกรอบรายการข้อมูลท่ีต้องการเช่ือมโยง
กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอกกรมอนามัย

1 ฉบับ พ.ย.65 ธ.ค.65 ✓

3 แต่งต้ังคณะท างานร่วมในการเช่ือมโยงข้อมูล
สนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
ส่ิงแวดล้อม

1 ฉบับ ธ.ค.65 ธ.ค.65

4 จัดท ามาตรฐานการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

1 เร่ือง ม.ค.66 ม.ค.66

5
เช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 1 เร่ือง ม.ค.66 ก.พ.66

6 ตรวจสอบและทดสอบการเช่ือมโยงข้อมูล 7 วัน ก.พ.66 ก.พ.66
7 ส่ือสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 3 ช่องทาง ก.พ.66 มี.ค.66

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ

ณ วนัที่ 10  ธันวาคม 2565

แผนการขับเคล่ือนและก ากับติดตามการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน
เป้าหมาย
(จ านวน)

หน่วยนับ วันท่ีเร่ิมกิจกรรม วันท่ีส้ินสุด

- ๔๙ -



ตัวช้ีวัดท่ี 4.18  ระดับความส าเร็จของการก ากับติดตามการด าเนินงนตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไม่ได้ด าเนินการ/
อยู่ระหว่างด าเนินการ

ด าเนินการครบถ้วน

1 จัดท ำผลวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของตัวช้ีวัด
และควำมรู้ท่ีน ำมำใช้ประกอบกำรวิเครำะห์ 1 เร่ือง พ.ย. 65 พ.ย.65  / 

2 มีมำตรกำรขับเคล่ือนตัวช้ีวัดและแผนกำร
ด ำเนินงำน 1 เร่ือง พ.ย. 65 พ.ย. 65  / 

3 กำรรำยงำนแผน/ผล กำรขับเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำนตำมแผน 4 คร้ัง พ.ย. 65 ก.พ. 66 ด ำเนินกำร 1 คร้ัง

4 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย
กิจกรรมจำกระบบ DOC4.0 โดยตัดข้อมูล ณ
 วันท่ี 27 กุมภำพันธ์ 2566

4 คร้ัง พ.ย. 65 ก.พ. 66 ด ำเนินกำร 1 คร้ัง

5 มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (SOP) 1 เร่ือง พ.ย. 65 พ.ย. 65  / 
6 กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน

ตำมแผนปฏิบัติ กำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2566 ต่อท่ีประชุมกรมอนำมัย เป็น
ประจ ำทุกเดือน

4 คร้ัง พ.ย. 65 ก.พ. 66 ด ำเนินกำร 1 คร้ัง

ณ วนัที่ 10  ธันวาคม 2565

แผนการขับเคล่ือนและก ากับติดตามการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน
เป้าหมาย
(จ านวน)

หน่วยนับ วันท่ีเร่ิมกิจกรรม วันท่ีส้ินสุด
ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ

- ๕๐ -
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