
 

รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที ่3/2566 
วันอังคารที ่ 27 ธันวาคม 2565 

เวลา 09.00 – 14.00 น. 
ณ  ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย 

----------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

1.  นายดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์   ผู้อำนวยการกองแผนงาน 
2.  นายนุกูลกิจ พุกาธร    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
3.  นางนุชนารถ รักประเสริฐ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
4.  นางสาวพาสนา ชมกลิ่น                              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
5.  นางสาววิชุดา สมัยนิยม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
6.  นายสมเกียรติ ปฏิรพ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
7.  นางสาวนาฎอนงค์ เจริญสันติสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
8.  นางสาวสิริรัตน์ อยู่สิน    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
9.  นางสาวภาคินันท์ สุสังกรกาญจน์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
10. นางสาวอมรรัตน์ ไชยศิรินทร์   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
11. นางสาวกานดา สีสังข์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
12. นางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
13. นางสาวอัญชลีพร ธัญญเจริญ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
14. นางสาวเขมณัฎฐ์ ศิริเชาวพัฒน์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
15. นายธัพญสรณ์ กองแก้ว   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
16. พันจ่าเอกธวัชชัย อุตรา                              นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
17. นางสาวจินตนา ราชบุรมย์   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
18. นายธนพล สวารักษ์    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
19. นางสาวธีราภรณ์ ศรีนิเวศน์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
20. นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง มั่นคง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
21. นางสาวสุจิตรา บุญโต    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
22. นางสาวพรหมมณี สิงหรัตน์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
23. นางสาวระพีพรรณ ศรีเนตร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
24. นางสาวปนัดดา ทองซัง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
25. นางสาวหนึ่งฤทัย หมอสัมฤทธิ์   นักวิเคราะห์งบประมาณ 
26. นางสาวศิริญา จักษุพันธ์   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
27. นางสาวเสาวพร  ตรีมงคล   พนักงานพิมพ์ ส 3 
28. นายสำราญ เสือเดช                                  พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
29. นางสาวจิตราวดี  ศรีคำ   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสารบรรณและธุรการ 
30. นายมณฑล  เปรมปราณี                            พนักงานขับรถยนต์ 
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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
วาระพิเศษ   
 - เรื่องเกียรติบัตรรางวัลหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานดีเด่น    
 - ต้อนรับข้าราชการและพนักงานใหม่ 
  ผู้แทนกลุ่มอำนวยการ (นางสาวเสาวพร ตรีมงคล) ได้แจ้งให้ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดี 2 เรื่อง 
เรื่องแรก กองแผนงานได้รับเกียรติบัตรรางวัลหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานดีเด่น 
โดยหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ (นางสาววิชุดา สมัยนิยม) เป็นผู้แทนรับรางวัล เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 จากอธิบดี
กรมบัญชี และเรื ่องที ่สอง ต้อนรับข้าราชการใหม่และพนักงานใหม่  2 คน 1) นางสาวจินตนา ราชบุรมย์ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ปฏิบัติงานอยู่ที่กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ 2) นางสาวจิตราวดี  ศรีคำ 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสารบรรณและธุรการ ปฏิบัติงานอยู่ที่กลุ่มอำนวยการ ทั้งนี้ ประธานได้มอบช่อดอกไม้  
เพ่ือต้อนรับและเป็นขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทั้ง 2 คน ให้มีกำลังใจทำงานร่วมกันต่อไป 

วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบนโยบายกรมอนามัยทีม่อบหมายให้กองแผนงานดำเนินการ ดังนี้  
                    1. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการถ่ายโอนรพ.สต. ไป อบจ.ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)  

                    2. Policy Advocate ใหม ่เรื่อง Lifestyle Medicine ซึ่งจะทำเป็นยุทธศาสตร์ โดยกองแผนงาน
จะเป็นเจ้าภาพ ประธานมอบหมายให้รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นผู้กำกับและให้กลุ่มพัฒนานโยบายฯ  
เป็นฝ่ายเลขา  ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่จะนำไปสู่ Health Literacy (HL) ให้มพีฤติกรรม มีทักษะการใช้ชีวิต
ที่ถูกต้อง การปรับวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ ซึ่งนำมาสู่คนมีสุขภาพดี และการที่จะมีสุขภาพดีต้องมีความรู้ ทักษะ และ 
Healthy Development  ด้วย ทำให้เกิด Lifestyle Policy ขึ้นจะมองทั ้งกำลังคนและ Service ที่จะเกิดขึ้น  
โดยตั้งเป้า Service นำสู่ความเป็น Wellness ที่จะนำภาครัฐ ภาคเอกชนมาร่วมมือกัน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่  2/2566 
  ผู้แทนกลุ่มอำนวยการ (นางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล) แจ้งให้ที่ประชุมทราบการแจ้งเวียนรายงาน
การประชุมครั้งที่ 2/2566 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ไม่มีการขอแก้ไข จึงขอให้ที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

มติที่ประชุม  1.รับรองรายงานการประชุม  
  2.ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบหากจะมีการแก้ไขในภายหลังให้แจ้งไปที่เลขาการประชุม 
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วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) 
ผู ้แทนกลุ ่มอำนวยการ (นางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล) ได้นำเสนอผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองแผนงาน 
ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ดังนี้  

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมกองแผน ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565 
ได้รับจัดสรรงบประมาณรอบ 6 เดือนแรก จำนวน 1,568,250 .- บาท เบิกจ่ายสะสมจำนวน 

696,715.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.20 (เป้าหมายการเบิกจ่ายกรมอนามัยที่ร้อยละ 32 = 1,004,128.-บาท)   
กองแผนงานมีรายการที่คาดว่าจะเบิกจ่ายได้จำนวน 264,435.- บาท ดังนั้น ผลการเบิกจ่ายที่ต้องเร่งรัดเบิกจ่าย
เพ่ิมเป็นจำนวน 42,000.-บาท 

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามกลุ่มงาน  
แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละกลุ่มงานตั้งแต่เดือนตุลาคม  – ธันวาคม 2565 (นำเสนอเป็นร้อยละ)
กลุ ่มอำนวยการมีแผนการเบิกจ่ายที่ร้อยละ 16.44 สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 12.66 ไม่ได้ตามแผนที่ตั ้งไว้
เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่กองแผนงาน และการประชุมราชการ  กลุ่มพัฒนา
นโยบายฯ มีแผนการเบิกจ่ายร้อยละ 6.02 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 1.37 มีรายการประชุมอยู่ระหว่างการวางเบิกจำนวน 
90,900.บาท  กลุ่มข้อมูลฯ มีแผนการเบิกจ่ายร้อยละ 15.93 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 7.99 เนื่องจากมีรายการอยู่
ระหว่างการวางเบิก 140,550.- บาท และมีการปรับแผนไปอยู่ไตรมาสที่ 2 วงเงิน 100,000.-บาท กลุ่มประเมินผลฯ 
มีแผนการเบิกจ่ายร้อยละ 0.30 สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 0.18 (จากแผนที่ทุกกลุ่มงานตั้งไว้จะเป็น 38.69 ซึ่งจะ
สูงกว่าเป้าหมายที่กรมกำหนด) 

มติที่ประชุม 1.ที่ประชุมรับทราบ 
2. มอบกลุ่มอำนวยการดำเนินการปรับเปลี ่ยนรูปแบบกราฟในการนำเสนอ โดยให้อิงการ

นำเสนอจากรายงานการประชุมกรมของกองคลัง 
  3.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผู้แทนคณะกรรมการบริหารกำลังคนกองแผนงาน (นางสาวเสาวพร ตรีมงคล) ได้รายงานความเคลื่อนไหวของ
กำลังคนกองแผนงาน ดังนี้ 
  1. การโอนของเจ้าหน้าที่กองแผนงาน จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาวเขมณัฏฐ์ ศิริเชาวพัฒน์ ตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ขอโอนไปสำนักงานสาธารณสุขจั งหวัดเชียงใหม่ ความคืบหน้าอยู่ระหว่าง 
รอคำสั่งโอนไปในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566        
           2. การย้ายของเจ้าหน้าที่กองแผนงาน จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาวสุจิตรา บุญโต ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน ขอโอนไปศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ความคืบหน้าข้าราชการรายนี้ได้ขอยกเลิกการย้าย
ไปศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 
  3. การไปช่วยราชการของเจ้าหน้าที่กองแผนงาน จำนวน 3 คน 
 ข้าราชการ จำนวน 2 คน 
     - นางปัทมา มโนมัธย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ไปช่วยราชการกองดิจิทัล  
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2565  
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    - นางสาวศนินธร ริมชลาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ไปช่วยราชการสำนักงาน   
ตรวจราชการ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565 
 ลูกจ้างประจำ 
    - นางเพ็ญพักตร์ สุคนธ์พงษ์ พนักงานพิมพ์ ส3 ไปช่วยราชการกองดิจิทัลเพื ่อส่งเสริมสุขภาพ         
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 
  4. การบริหารตำแหน่งว่าง 
                        ขณะนี้กองแผนงานมีตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ               
ความคืบหน้าขณะนี้ กองการเจ้าหน้าที่ได้ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่กองแผนงานเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการคัดเลือกบัญชี
จากส่วนราชการต่าง ๆ  

มติที่ประชุม 1. ที่ประชุมรับทราบ 
  2. มอบหมายให้นายสมเกียรติ ปฏิรพ นักว ิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ                       
กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาบัญชีจากส่วนราชการต่าง ๆ                        
  3.3 รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนแรก 
  พ.จ.อ.ธวัชชัย อุตรา ผู้แทนกลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนแรก จำนวน  7 ตัวชี้วัด ให้ลงรายการข้อมูลในระบบ DOC 
ภายในวันที่ 10 มกราคม 2566 ในรายการที่ 3. ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และ 5. รายงานผลการติดตาม
กำกับตัวชี้วัดประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยให้การคีย์รายงานภายในวันที่ 10 มกราคม 2566 และมีคะแนน
ประเมินตนเอง ดังนี้ 
 1. ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)  คะแนนประเมิน
ตนเอง 3 คะแนน 
 2. ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่ง 
การเรียนรู้ (LO) คะแนนประเมินตนเอง 3.6 คะแนน 
 3. ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ คะแนนประเมินตนเอง 3 คะแนน 
 4. ตัวชี ้ว ัดที ่ 2.4 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 คะแนนประเมินตนเอง 3 คะแนน 
 5. ตัวชี้วัดที่ 4.16  ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่ 
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) คะแนนประเมินตนเอง 3 คะแนน 
 6. ตัวชี้วัดที่ 4.17 ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก 
คะแนนประเมินตนเอง 4 คะแนน 
 7. ตัวชี้วัดที่ 4.18 ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คะแนนประเมินตนเอง 3 คะแนน 

หมายเหตุ : Link URL คำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
https://planning.anamai.moph.go.th/th/planning-pa66 
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  ประธานการประชุมได้แจ้งให้ผู ้ร ับผิดชอบตัวชี ้ว ัดแต่ละกลุ ่มงานที ่ได้ร ับมอบหมาย รายงานผล  
การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ดังนี้  
   กลุ่มอำนวยการ ได้รายงานตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) 
  - เตรียมทำหนังสือเชิญประชุมคณะทำงานตัวชี้วัด 2.1 ครั้งที่ 2 เพื่อเข้าร่วมประชุมหารือเพ่ือ
ดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 2.1 รอบ 5 เดือนแรก 
  - จัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของของหน่วยงาน รายไตรมาส  
  - รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ภายในวันที่ 10 มกราคม 2566 
  - ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 
21 ธันวาคม 2565  
   - เตรียมความพร้อมในการจัดทำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต กองแผนงาน ,ประกาศ
นโยบายไม่รับของขวัญญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประกาศเจตนารมณ์
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ในวันที ่ 28 ธันวาคม 2565  
ณ โรงแรมเบลล่า บี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  
  ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  
   - นางสาวฉ ัตรร ัตน ์  ต ้นภ ูบาล ผ ู ้แทนกล ุ ่มอำนวยการ ได ้รายงานผลการดำเน ินงาน  
ตัวชี้วัดที่  2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน ธันวาคม 2565 ดังนี้ 
    1. ได้จัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 15 ธ.ค. 65   
พร้อมอับโหลดขึ้นเว็บไซต์ของกองแผนงาน ในวันที่ 20 ของเดือน ธ.ค. 65 เรียบร้อย 
      2. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่  15 ธ.ค. 65  
เบิกจ่ายได้จำนวน 294,218.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.38 ต้องเร่งรัดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 709,910.- บาท 
(เป้าหมายกรมกำหนดไว้ร้อยละ 32 ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้) 
     3.  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 23 ธ.ค. 65 กองแผนงานสามารถเบิกจ่ายได้ 
696,715.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.20 และมีรายการรอเบิกจ่ายอีกประมาณ 264,435.- บาท ต้องเร่งรัดเบิกจ่าย
เพ่ิมอีกประมาณ 43,000.- บาท 
  กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ได้รายงานตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  ตัวชี ้วัดที่ 4.18 ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
    1. ดำเนินการติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนธันวาคม 2565 ณ วันที่ 5 มกราคม 2566 
   2. ดำเนินการจัดทำผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนตามแผน/ผล และ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมายกิจกรรมจากระบบ DOC4.0 



- 6 - 
 

   3. จัดทำสรุปผลการรายงานความก้าวหน้าการบรรลุเป้าหมายกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ        
กรมอนามัย ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อรายงานที่ประชุม
กรมอนามัย   
  กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ ได้รายงานตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และ
การขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) 
    - ดำเนินการจัดทำแผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำ
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก) โดยผ่านคณะกรรมการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนวิชาการ กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 และได้ดำเนินการวิเคราะห์การพัฒนาระบบจัดการ
วิเคราะห์แผนงานโครงการ และงบประมาณ กรมอนามัย (e-budget Anamai) กำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อน
การดำเนินงานวิชาการตามกลยุทธ์ PIRAB ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการ I (Investment) พัฒนากระบวนการจัดการ
ความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้หน่วยงานเกิดถอดบทเรียนแลกเปลี่ยน ถ่ายทอด และส่งต่อองค์
ความรู้ทางวิชาการที่ยั่งยืนและสนับสนุนการดำเนินงานให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสามารถต่อยอด
และปรับใช้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป มีการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ ในหัวข้อหลักเกณฑ์
การเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย และระเบียบสารบรรณ ได้นำหลักฐานอัปโหลดขั้นเว็บไซต์กองแผนงาน
เรียบร้อย ดังนี้ 

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณากลั่นกรอง (กพว) หน่วยงาน 
2. แผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

(Learning Organization : LO) 
3. การวิเคราะห์การพัฒนาระบบจัดการวิเคราะห์แผนงานโครงการ และงบประมาณ กรมอนามัย  

(e-Budget Anamai) 
4. มาตรการการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ PIRAB 
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการการพิจารณากลั่นกรอง (กพว) หน่วยงาน ครั้งที่ 2 
6. เอกสารประมวลองค์ความรู้และจัดทำคลังข้อมูลความรู้วิชาการ กองแผนงาน 
7. แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ 
    - หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย 
    - ระเบียบสารบรรณ 
8. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ เดือนธันวาคม 2565 
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  กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม ได้รายงานตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566   
   - ระดับคะแนน 1-5 ได้ดำเนินการกำกับติดตามผลการดำเนินงานในระบบ DOC4.0 
โดยการติดตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานประจำเดือนธันวาคม 2565 ณ วันที่ 5 มกราคม 2566  
  กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล ได้รายงานตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  ตัวชี้วัดที่ 4.16 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพ่ือนำไปสู่
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) 
   - กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและคัดเลือกชุดข้อมูล เพ่ือเตรียม
จัดทำรายชื่อชุดข้อมูล (Data Set) ที่มีความสอดคล้องกับภารกิจหลักและกระบวนการทำงานของกรมอนามัย โดยมี
ตัวชี้วัด/ชุดข้อมูลภายใต้ภารกิจหลักดังกล่าวฯ ดังนี้  
  1) จำนวนโรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ    

2) จำนวนโรงพยาบาลภาครัฐ ที่มิได้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
  3) จำนวนโรงพยาบาลเอกชน มีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
เพื่อเสนอผลการคัดเลือกชุดข้อมูลให้ผู้บริหารกรมอนามัยและจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชี
ข้อมูล (Data Catalog) เพื ่อนำไปสู ่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) มาตรฐานคำอธิบายชุดข้อมูล 
(Metadata) ที่ สพร. กำหนด 14 รายการต่อไป  
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  ตัวชี้วัดที่ 4.17 ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย
ภายนอก 
  ดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนและตาม KPI Template ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยง
ข้อมูลกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก ในคะแนนระดับ 4 ตามแผนเดือนธันวาคม 2565 

ระดับ หลักฐาน Link 
Output ผลผลิตของตัวชี้วัด 4.1 แต่งตั้งคณะทำงานร่วมในการ

เชื่อมโยงข้อมูลสนับสนุนงาน
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

https://shorturl.asia/CZqHK 

 4.2 ศึกษา รวบรวมเอกสาร และ
วิเคราะห์ข้อมูล ระบบการ
เชื่อมโยงข้อมูล มาตรฐานการ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ภาครัฐ (DGA) สพร  

https://shorturl.asia/pSCHa 

 4.3 กรอบรายการข้อมูลที่ต้องการ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคี
เครือข่ายกรมอนามัย 

https://shorturl.asia/KDwW3 

    
หมายเหตุ : หลักฐานตัวชี้วัดที่ 4.17 หน้าเว็บไซต์กองแผนงาน 
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa66-4-17 
   
  3.4 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญของกลุ่มงาน ประจำเดือนธันวาคม 2565 
  1. กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์  
ผู้แทนกลุ่มพัฒนาฯ โดย น.ส.นางสาวภาคินันท์ สุสังกรกาญจน์ รายงานผลการดำเนินการสำคัญของกลุ่มงาน ดังนี้  
  1.1 ความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการสร้างเสริม
สุขภาพเพื่อคนไทยแข็งแรง (คณะอนุกรรมการที่ 5) รายงานมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อคนไทยแข็งแรง ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565   มีประเด็นสำคัญ 3 เรื่อง  
1) การใช้ House Model และ Small success ในการรายงานความก้าวหน้าในการประชุมผู้บริหารระดับสูง  
2) การนำเสนอ Key message 3C เป็นแนวทางการขับเคล ื ่อนคณะอนุ 3) ในการขับเคลื ่อนให้เน้นเชิง 
community การสร้าง HLO องค์กรรอบรู้สุขภาพ โดยจะเรียกว่าหน่วย บริการปฐมภูมิ (รพสต.) จำนวน 2,000 แห่ง 
และชุมชนรอบรู ้สุขภาพ (HLC) 2,000 แห่ง ส่วนในระดับindividual เน้นการพัฒนา อสม.และ influencer  
ในการลงพื้นที่และพัฒนากลุ่มเป้าหมายในการจัดวัคซีนใจในชุมชน ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการมีมติให้มีการจัด 
ประชุมชี้แจง/สื่อสารประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือให้คนไทยแข็งแรงหลังปีใหม่ด้วย 
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    1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เมื ่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565  มีผู ้เข้าร่วมประชุมจำนวน 102 คน เป็นผู้บริหาร 
ผู้อำนวยการ และผู้แทนของกรมอนามัย 72 คน ผู้แทนจาก อบจ.26 แห่ง จำนวน 30 คน ซึ่งมีการเสนอให้จัดทำ 
package โครงการนำร่องเสนอต่อ อบจ. จำนวน 5 Package หลักโดยกลุ่มพัฒนานโยบายจะนำเสนอในที่ประชุม
กรมฯ เพ่ือให้อธิบดีมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

มติที่ประชุม 1. ที่ประชุมรับทราบ 
 2. ให้กลุ่มพัฒนานโยบายฯ เป็นกลุ่มหลักในการดำเนินการจัดทำกลไกในการขับเคลื่อน package 

โครงการนำร่องให้ชัดเจน โดยมีกลุ่มประเมินผลฯ เป็นกลุ่มวิชาการสนับสนุน และให้เสนอผู้อำนวยการพิจารณาต่อไป  
 3. ประธานติดตามข้อสั่งการและความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ Cluster  
 2. กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ   
ผู้แทนกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ฯ  โดยนางสาวหนึ่งฤทัย หมอสัมฤทธิ์  รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญของกลุ่มงาน  
ดังนี้  

1. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ภาพรวมคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีวงเงินทั้งสิ้น 4,308.77 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.16% จากคำของบประมาณ พ.ศ.2566 (3,396.98 ล้านบาท) โดยแบ่งเป็น งบบุคลากร 
1,181.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.6% จากคำของบประมาณ พ.ศ.2566 (1,150.38 ล้านบาท) งบอุดหนุน 0.80 ล้าน
บาท ลดลง 2.3% จากคำของบประมาณ พ.ศ.2566 (0.82 ล้านบาท) งบรายจ่ายอื่น 17.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
20.1% จากคำของบประมาณ พ.ศ.2566 (14.18 ล้านบาท) งบดำเนินงาน 2,336.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.7% 
จากคำของบประมาณ พ.ศ.2566 (1,501.40 ล้านบาท) โดยงบดำเนินงาน จะมีสัดส่วนกิจกรรมดำเนินงาน       
แบ่ง 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม Operation 73% กิจกรรมนโยบาย 16%  และกิจกรรม อบรม 10% และในส่วน
ของคำของบลงทุน วงเงิน 771.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.4% จากคำของบประมาณ พ.ศ.2566 (730.18 ล้านบาท) 
แบ่งเป็น 2 แผนงาน แผนงานพื้นฐาน จำแนกเป็นรายการครุภัณฑ์ 444.26 ล้านบาท จำนวน 272 รายการ         
เป็นรายการสิ่งก่อสร้าง 319.35 ล้านบาท จำนวน 69 รายการ และแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล เป็นรายการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8.33 ล้านบาท ทั้งนี้ ในส่วนของความพร้อมข้อเสนองบลงทุน มีความพร้อม 100 %           
ซึ ่งในลำดับถัดไป จะเป็นขั ้นตอนคีย์และนำส่ง (Sign off) ข้อเสนอคำของบประมาณ พ.ศ. 2567 ในระบบ           
E-budgeting ของสำนักงบประมาณ ภายในวันที่ 26 มกราคม 2566 และสำนักงบประมาณจะพิจารณากรอบ
วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที ่ 27 มกราคม – 8 มีนาคม 2566 
ตามลำดับ 

2. ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน ตัวช้ีวัด 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ 
Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) 
       นางสาวหนึ่งฤทัย  หมอสัมฤทธิ์ นักวิเคราะห์งบประมาณ รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อน
ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) และการขับเคลื่อนการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ (learning Organization: LO) แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) แผนการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน ในส่วนที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (8 เรื ่อง จาก 15 เรื ่อง) ประกอบด้วย จัดทำคำสั่ง จัดทำแผน 
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กำหนดมาตรการ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กองแผนงานฯ ครั้งที่ 1/2566 รายงาน
ความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 ประมวล KM & DM ในเว็บไซต์กองแผนงาน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ การประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กองแผนงานฯ ครั้งที่ 2/2566 และ 3/2566 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 ครั้ง 
(ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง) ผลงานวิชาการ (R2R) รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2, 3 สรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อน
ตัวชี ้ว ัด 2.2 2) ความก้าวหน้าผลงานวิชาการ (R2R) เตรียมการเข้าประกวด Like Talk Award ในส่วนที่
ดำเนินการแล้ว ได้แก่ ศึกษารวบรวมข้อมูล จัดทำโครงร่าง ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นดำเนินการวิจัย ได้แก่ เก็บข้อมูล
แบบสอบถาม วิเคราะห์ผล และคาดว่าจะสรุปผลแล้วเสร็จภายใน เดือน มกราคม 2566 ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื ่อนวิชาการ กองแผนงาน เมื ่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 มอบหมายให้ 
กลุ่มยุทธศาสตร์การงบประมาณรวบรวมข้อเสนอผลงานวิชาการของกองแผนงานเข้าประกวด Like Talk Award 
เพ่ิมเติม ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565 คือ ไม่มีผลงานส่งเพ่ิมเติม สำหรับการดำเนินงานขั้นต่อไป 
ในวันที่ 6 มกราคม 2566 จะจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Google Form ในวันที่ 23 – 27 มกราคม 2566 
นำเสนอผลงานวิชาการ (R2R) ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ต่อคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื ่อนวิชาการ  
กองแผนงานฯ และในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ส่งผลงานวิชาการ (R2R) ประกวด Like Talk Award ตามลำดับ 

มติที่ประชุม 1. ที่ประชุมรับทราบ 
                     2. มอบกลุ่มงบประมาณนำเสนอผลการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 เข้าวาระเพ่ือพิจารณาในการประชุมกรมอนามัยในครั้งต่อไป 
 

3. กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล  

ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล โดยนายธนพล สวารักษ์  นำเสนอผลการดำเนินงานที่สำคัญของกลุ่มงาน ดังนี้ 

1. ระบบเฝ้าระวังฯ กรมอนามัย มีประเด็นสำคัญ จำนวน 3 เรื่อง  
1. ตัวชี้วัดเฝ้าระวังฯ ในปี 2566 มีจำนวน 235 ตัว โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2565 อีกจำนวน 8 ตัว เป็นสายอนามัย
สิ่งแวดล้อม 3 ตัว และสายส่งเสริมสุขภาพจำนวน 5 ตัว จำแนกได้ดังนี้ 
   สายสิ่งแวดล้อม : 1) ร้อยละของร้านอาหารผ่านมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free 
Setting) สอน.  2) ร้อยละของตลาดผ่านมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สอน. 
3) ร้อยละของอาหารริมบาทวิถีผ่านมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สอน. 
  สายส่งเสริมสุขภาพ : 1) ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปีปราศจากฟันผุ (Caries free) สท. 2) ร้อยละ
ประชาชนอายุ 15-59 ปี มีพฤติกรรมดูแลช่องปากที่พึงประสงค์ สท.  3) ร้อยละของเด็ก ป.1-ป.6 ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก สท.  4) ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 19 ปี สภ.  5) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ไม่มีภาวะพ่ึงพิง สอส 
2. คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดเฝ้าระวังฯ ปี 66 จัดทำ (ร่าง) คู่มือเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดพิมพ์คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในเดือนมกราคม 2566  
3. รายงานประจำปีเฝ้าระวังฯ กรมอนามัย ปี 65 จัดทำ (ร่าง) รายงานประจำปีเรียบร้อยแล้ว เตรียมจัดพิมพ์
ประมาณเดือนมกราคม 2566 
  2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการข้อมูลภาครัฐขับเคลื่อนงานเฝ้าระวัง
การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 -21 
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ธันวาคม 2565  ณ โรงแรมเดอะวินเทจ โฮเทล เขาใหญ่  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มีจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม 
33 คน จาก 11 หน่วยงาน ได้แก่ สส.  สทต.  สภ.  สอพ. กองกิจฯ  สอส.  สว.  สอน.  กองป.  กอง HL  และกผ. 
โดยมี ดร.รัตน์ชัยนันท์ ธรรมสุจริต วิทยากรจากภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ คณะแพทย์ศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดีและภาคเอกชน  บรรยายให้ความรู้ความรู้หลักวิธีคิดและแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล 
รวมทั้งการใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมช่วยอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก กลั่นกรองข้อมูล โดยใน
การอบรมฯ ดังกล่าวนั้น ได้มีการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพื้นฐานและการเขียน
ชุดคำสั่งสำหรับการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูล SQL โดยโปรแกรม Microsoft Excel และ MySQL Workbench 
รวมทั้งนำข้อมูลมาทำ Visualization ด้วยโปรแกรม Tableau 
  3. การเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลกำหนดกิจกรรมไว้  3 กิจกรรม งบประมาณท่ีได้รับ 700,000 
บาท ดำเนินการไปแล้ว 2 กิจกรรม คือ 1) จ้างเหมาบริการวิเคราะห์และพัฒนาชุดข้อมูลกลางเพื่อการเฝ้าระวัง
ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 1 จำนวนเงิน 200,000บาท 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพนักวิทยาการข้อมูลภาครัฐขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนเงิน 191,250 บาท สรุปทั้ง 2 กิจกรรมเบิกจ่ายไปแล้ว = 391,250 บาท คิดเป็น
ร้อยละ  55.89  

4. ผลการดำเนินงานตาม PA กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
รอบ 5 เดือนแรก มีการวิเคราะห์สถานการณ์รวมของระดับแต่ละตัวชี้วัดเรียบร้อย โดยตัวชี้วัดที่ 4.16 ระดับ
ความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) 
ดำเนินการตามแนวทางคะแนนระดับที่ 3 เรียบร้อยแล้ว  และตัวชี้วัดที่ 4.17ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยง
ข้อมูลกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอกดำเนินการตามแนวทางคะแนนระดับที่ 3 เรียบร้อยแล้ว มี
การเตรียมวางแผนการเชื่อมข้อมูล 

มติที่ประชุม 1.ที่ประชุมรับทราบ 
  2. มอบหมายกลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลตรวจสอบตัวชี้วัดเฝ้าระวังฯ COVID Free Setting ของ
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 
  3. มอบหมายกลุ่มพัฒนานโยบายฯ ตรวจสอบตัวชี้วัด SDG ทั้งหมด 
  4. มอบหมายกลุ่มพัฒนาระบบฯ เตรียมข้อมูลด้าน DATA เพ่ือชี้แจงงบประมาณในขั้นวุฒิสภาไว้
ด้วย เนื่องจากในปีนี้เราจะได้รับจัดสรรงบประมาณ 
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  4.กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม  
ผู้แทนกลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตามโดย (นางสาวพรหมมณี สิงหรัตน์) รายงานผลการดำเนินการกลุ่มประเมินผล
และนิเทศติดตามประจำเดือนธันวาคม 2565  จำนวน  2 เรื่อง ดังนี้ 
 1. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดสำคัญ 
ได้ดำเนินการตามรอบการรายงานปกติเรียบร้อย 
  2. การประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2565 ณ อุทยานแห่งชาติ 
ดอยผ้าห่มปกตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  มี 3 เรื่อง ดังนี้ 
1) รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
 1. ระบบวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ  
 2. การดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2565 – 2570 กรมอนามัย  
 3. การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) 
ซึ ่งมีบางส่วนในเนื ้องานที่ประชุมได้มอบหมายกองแผนงานช่วยกองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพในการกำกับ
หน่วยงานให้ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)  
2) วาระของสถาบันปัณณทัตได้รายงานผลการดำเนินงานด้านวิชาการเพ่ือรองรับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริม
ประจำตำบลแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ประชุมได้มอบหมายกองแผนงานและสถาบันปัณณทัต ร่วมกัน
ขับเคลื่อนและพัฒนางานเชิงระบบ เพ่ือรองรับการถ่ายโอน รพสต. ให้แก่ อบจ. 
3) วาระของสถาบันปัณณทัตได้รายงานความก้าวหน้าการเตรียมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ป้องกัน
แขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต ที่ประชุมมอบหมายกองแผนงานปรับในส่วนของแผนงานและการบริหารจัดการให้มี 
Position ที่ใหญ่ข้ึนโดยการมีเป้าหมายให้ใหญ่ มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน ซึ่งจะส่งผลให้มีหน่วยงานภายนอกร่วมลงทุนกับ
กรมอนามัยมากขึ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
  บรรจุวาระพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ในการประชุมครั้งต่อไป  
 
วาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ   
  พันจ่าเอก ธวัชชัย อุตรา เลขานุการคณะทำงานตัวชี้วัดกองแผนงาน ได้รับมอบหมายต่อจาก   
คุณศนินธร ริมชลาลัย เป็นผู้รายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้  

1. ตัวช้ีวัดกองแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เมื ่อวันที ่ 30 พฤศจิกายน 2565 กองแผนงานได้ลงนามรับรองคำปฏิบัติราชการ ฯ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ซึ่งมีท้ังหมดจำนวน 7 ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัดกลุ่มงานได้จัดทำหนังสือแจ้งเวียนไปเรียบร้อยแล้ว 

2. คะแนนประเมินตนเอง พ.ย. - ธ.ค.65  
แต่ละกลุ่มงานได้ดำเนินการประเมินคะแนนตนเอง ในรอบเดือน พ.ย. และ ธ.ค. 65 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)  ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดาเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส  
 ประเมินตนเอง 3 คะแนน 
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ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(LO) 
       ประเมินตนเอง 2.3 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับความสำเร็จร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  
       ประเมินตนเอง 3 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
       ประเมินตนเอง 3 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 4.16 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog ) เพ่ือนาไปสู่การเปิดเผยข้อมูล
       ภาครัฐ (Open Data) ประเมินตนเอง 3 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 4.17 ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก 
 ประเมินตนเอง 3 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 4.18 ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย 
       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ประเมินตนเอง 3 คะแนน 
ตัวชี้วัดทั้ง 7 ตัวชี้วัด ได้ดำเนินการในระดับที่ 1 – 3 ตาม Template ที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว 

3. ลงรายการข้อมูลตัวช้ีวัดในระบบภายในวันที่ 10 มกราคม 2566 
การรายงานผลตัวชี้วัดในระบบ DOC ภายในวันที่ 10 มกราคม 2566 ให้ไปรายงานหัวข้อดังนี้  

1) รายการที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน 
2) รายการที่ 5 รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนธันวาคม 2565 

4. ถ่ายระดับการมอบหมายตัวช้ีวัดกองแผนงาน 7 ตัวช้ีวัด 
จากมติท่ีประชุมเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 การแบ่งสัดส่วนน้ำหนักของแต่ละตัวชี้วัดเพ่ือถ่ายลงไปยังทุกกลุ่มนั้น
กลุ่มอำนวยการได้ร้อยละ 18.00  กลุ่มพัฒนานโยบายฯ ได้ร้อยละ 19.79  กลุ่มยุทธศาสตร์การงบประมาณได้ 
ร้อยละ 18.71  กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลได้ร้อยละ 23.71  และกลุ่มประเมินผลฯ ได้ร้อยละ 19.79   

มติที่ประชุม 1.ที่ประชุมรับทราบ 
                     2.ประธานแจ้งกลุ่มพัฒนาระบบฯพิจารณาสัดส่วนการให้คะแนนของตัวชี้วัดที่ 4.16 และ 4.17 
อีกครั้ง โดยกลุ่มพัฒนาระบบฯ ให้ปรับเพิ่มคะแนนให้กับทุกกลุ่มเพ่ิมกลุ่มละ 1 คะแนน 
 
ประเด็นข้อสังเกตจากที่ประชุม  การจัดทำวาระการประชุมกองแผนงานและการนำเสนอในการประชุม          
กองแผนงาน ควรมีการจัดเป็นรูปแบบให้ดีสมบูรณ์ครบถ้วน โดยประธานมอบหมายให้รองผู้อำนวยการทั้ง 3 เป็น  
ผู้พิจารณาเกี่ยวกับวาระการประชุมกองแผนงานและมอบหมายน.ส.ภาคินันท์ สุสังกรกาญจน์ กลุ่มพัฒนานโยบาย
ให้จัดหาตัวอย่าง วาระเรื่องเพ่ือทราบ และวาระเพ่ือพิจารณา พร้อมตัวอย่างการจัดทำ Power point ไปนำเสนอ
ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเบลล่า บี 
 
 
วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา  - ไม่มี - 
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วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและเสริมสร้างองค์กรคุณภาพ คู่คุณธรรม กองแผนงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” 
ผู้แทนกลุ่มอำนวยการ (นางสาวปวีณา  ริ้วเหลือง มั่นคง) ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ 
ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 พร้อมขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่สวมเสื้อขาวเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ 
 2. กิจกรรมทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 2566 (ปีกระต่ายทอง) กรมอนามัย 
ผู้แทนกลุ่มอำนวยการ (นางสาวเสาวพร ตรีมงคล) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกิจกรรมทำบุญตักบาตรต้อนรับปี
ใหม่ 2566 (ปีกระต่ายทอง) ในวันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น. ตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ณ ลานงูกรม
อนามัย โดยมีผู้บริหารกรมอนามัยกล่าวโอวาทอวยพรปีใหม่ ทั้งนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนให้สวมใส่เสื้อสีฟ้า
กรมอนามัย (เสื้อฟ้าตัวใหม่)  

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  
   
ปิดประชุม เวลา 14.00 น. 

----------------------------------------------- 
 
     นางสาวฉัตรรัตน์  ต้นภูบาล  ผู้จดรายงานการประชุม 
     นางสาววิชุดา สมัยนิยม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

ที ่ ตัวช้ีวัด คะแนน คะแนน
ประเมิน 
ตนเอง 

ผู้รับผิดชอบ ความก้าวหน้า หมายเหตุ 

1 2.1 ระดับความสำเร็จของ
การดำเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA) 

5 3 กลุ่มอำนวยการ 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1 
2. ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อวิเคราะห์ Gap  
3. วิเคราะห์ Gap ปัญหาการดำเนินงานฯ 
4. กำหนดมาตรการและประเด็นความรู้/จัดทำ
แผนขับเคลื่อนฯ 
5. จัดทำแผนขับเคลื่อนฯ 
6. จัดทำทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(EIT) 
7. ประชุมคณะทำงานฯ จำนวน 2 ครั้ง 
8. ประชุมกองแผนงานฯ จำนวน 2 ครั้ง 
9. รายงานผลการดำเนินกงานตามแผน
ขับเคลื่อนฯ จำนวน 2 ครั้ง 
10. ประกาศเจตนารมณ์ฯ 
11. จัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการขออนุญาต
เพ่ือยืมทรัพย์สินของของหน่วยงาน รายไตรมาส  

 

2 2.2 ระดับความสำเร็จของ
การจัดการความรู้ (KM) 
และการขับเคลื่อนการ
เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (LO) 

5 3.6 กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์
การงบประมาณ 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
การพิจารณากลั่นกรอง (กพว) หน่วยงาน  
ครั้งที่ 2 
2. แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 - หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย 
 - ระเบียบสารบรรณ 
3. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯเดือนธันวาคม 2565 

 

3 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

5 3 กลุ่มอำนวยการ 1. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  
พร้อมนำขึ้นเว็บไซต์ของกองแผนงาน  
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เรียบร้อย 
2. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 15 ธ.ค. 65 

 

รายงาน ณ วนัท่ี 10 ม.ค. 2566  
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ที ่ ตัวช้ีวัด คะแนน คะแนน
ประเมิน 
ตนเอง 

ผู้รับผิดชอบ ความก้าวหน้า หมายเหตุ 

(ครั้งที่2/4)  พร้อมอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ของ
กองแผนงาน ในวันที่ 20 ของเดือน ธ.ค. 65 
เรียบร้อย 
3. ผลการเบิกจ่าย ณ 3 ม.ค. 66 จำนวน 
985,883.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.42 
(เป้าหมายกรมกำหนดไว้ร้อยละ 32 ) 

4 2.4 ร้อยละการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
ระดับหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

5 3 กลุ่มประเมินผล
และนิเทศ
ติดตาม/ 
กลุ่มพัฒนา
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

อยู่ระหว่างกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนขับเคลื่อนและตาม KPI Template 
ในคะแนนระดับ 1-5 

คะแนน 
ระดับ 1-5  
จะดำเนินการ
เสร็จในเดือน 
กุมภาพันธ์ 
2566 

5 4.16 ระดับความสำเร็จของ
การพัฒนาระบบบัญชี
ข้อมูล (Data Catalog) 
เพ่ือนำไปสู่การเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐ (Open 
Data) 

5 3 กลุ่มพัฒนา
ระบบข้อมูล 

ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและคัดเลือก 
ชุดข้อมูล เพ่ือเตรียมจัดทำรายชื่อชุดข้อมูล 
(Data Set) ที่มีความสอดคล้องกับภารกิจหลัก
และกระบวนการทำงานของกรมอนามัย 

 

6 4.17 ระดับความสำเร็จของ
การเชื่อมโยงข้อมูลกรม
อนามัยกับหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายภายนอก 

5 4 กลุ่มพัฒนา
ระบบข้อมูล 

ดำเนินการตามแผนเดือนธันวาคม 2565  

7 4.18 ระดับความสำเร็จของ
การกำกับติดตามการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการกรม
อนามัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

5 3 กลุ่มพัฒนา
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์/
กลุ่มประเมินผล
และนิเทศ
ติดตาม 

ดำเนินการวิเคราะห์และติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนและตาม KPI 

คะแนน 
ระดับ 4-5  
จะดำเนินการ
ในเดือน 
กุมภาพันธ์ 
2566 

หมายเหตุ : Link URL คำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

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

 



ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ไม่ได้ด าเนินการ/

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการครบถ้วน

1 จัดท ำค ำส่ังแต่งต้ังคณะท ำงำนตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระดับ

ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนคุณธรรมและควำม

โปร่งใส (ITA)

1 ฉบับ 1 พ.ย. 65 30 พ.ย. 65 ด ำเนินกำรครบถ้วน ค ำส่ังกองแผนงำนท่ี 

75/2565 ลงวันท่ี 30 พ.ย. 

65

2 ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือวิเครำะห์ทบทวน

สถำนกำรณ์ปัญหำกำรด ำเนินงำนคุณธรรมควำม

โปร่งใสของหน่วยงำน

1 ฉบับ 1 พ.ย. 65 10 ธ.ค. 65 ด ำเนินกำรครบถ้วน วันท่ี 7 ธ.ค. 65

3 จัดท ำรำยงำนวิเครำะห์ Gap  ปัญหำกำร

ด ำเนินงำนคุณธรรมอละควำมโปร่งใสของหน่วยงำน

1 ฉบับ 1 พ.ย. 65 10 ธ.ค. 65 ด ำเนินกำรครบถ้วน วันท่ี 7 ธ.ค. 65

4 ก ำหนดมำตรกำร กลไก และประเด็นควำมรู้ เพ่ือ

ขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนคุณธรรมและควำม

โปร่งใสของหน่วยงำนรอบ 5 เดือนแรก

1 ฉบับ 1 พ.ย. 65 10 ธ.ค. 65 ด ำเนินกำรครบถ้วน วันท่ี 7 ธ.ค. 65

5 จัดท ำแผนกำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนด้ำน

คุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน

1 ฉบับ 1 พ.ย. 65 10 ธ.ค. 65 ด ำเนินกำรครบถ้วน วันท่ี 7 ธ.ค. 65

6 รวบรวมรำยช่ือและข้อมูลผุ้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภำยนอก (EIT) และจัดท ำทะเบียนผู้รับบริกำร (C) 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)

1 ฉบับ 1 พ.ย. 65 10 ธ.ค. 65 ด ำเนินกำรครบถ้วน วันท่ี 7 ธ.ค. 65

ณ วนัที่ 10  มกราคม 2566

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

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน
เป้าหมาย

(จ านวน)
หน่วยนับ วันท่ีเร่ิมกิจกรรม วันท่ีส้ินสุด

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ
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ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ไม่ได้ด าเนินการ/

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการครบถ้วน

ณ วนัที่ 10  มกราคม 2566

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

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน
เป้าหมาย

(จ านวน)
หน่วยนับ วันท่ีเร่ิมกิจกรรม วันท่ีส้ินสุด

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ

7 ประชุมคณะท ำงำนและติดตำมผลกำรขับเคล่ือน

กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผน

4 คร้ัง 1 พ.ย. 65 10 มี.ค. 66 ด ำเนินกำรแล้ว 

จ ำนวน 2 คร้ัง

คร้ังท่ี 1 วันท่ี 7 ธ.ค. 65  

คร้ังท่ี 2 วันท่ี 4 ม.ค. 66

8 ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร

กองแผนงำน

4 คร้ัง 1 พ.ย. 65 10 มี.ค. 66 ด ำเนินกำรแล้ว 

จ ำนวน 2 คร้ัง

คร้ังท่ี 1 วันท่ี 9 พ.ย. 65 

คร้ังท่ี 2 วันท่ี 27 ธ.ค. 66

9 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนขับเคล่ือนฯ 4 คร้ัง 1 พ.ย. 65 10 มี.ค. 66 ด ำนินกำรแล้ว 

จ ำนวน 2 คร้ัง

คร้ังท่ี 1 วันท่ี 10 ธ.ค. 65 

คร้ังท่ี 2 วันท่ี 10 ม.ค. 66

10 กิจกรรมประกำศเจตนำรมณ์ต่อต้ำน กำรทุจริต

กองแผนงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

1 คร้ัง 1 ธ.ค. 65 30 ธ.ค. 65 ด ำเนินกำรครบถ้วน วันท่ี 28 ธ.ค. 65

11 ส่ือสำรข้อมูลกำรรับรู้ด้ำนคุณธรรมและควำม

โปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT)

1 คร้ัง 1 ธ.ค. 65 28 ก.พ. 66 อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

12 รวมรวมเอกสำร ข้อมูล และด ำเนินกำรเปิดเผย

ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงำนตำมหลักเกณฑ์ 

OIT ท่ีก ำหนด

1 คร้ัง 1 ธ.ค. 65 28 ก.พ. 66 อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

13 สรุปผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนให้ผู้อ ำนวยกำร

กองแผนงำนรับทรำบ

1 คร้ัง 1 ก.พ. 66 10 มี.ค. 66 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร
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ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ไม่ได้ด าเนินการ/

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการครบถ้วน

ณ วนัที่ 10  มกราคม 2566

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

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน
เป้าหมาย

(จ านวน)
หน่วยนับ วันท่ีเร่ิมกิจกรรม วันท่ีส้ินสุด

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ

14 จัดท ำคู่มือ/แนวทำงกำรปฏิบัติในกำรยืมทรัพย์สิน

ของทำงรำชกำร

1 เร่ือง 1 ธ.ค. 65 28 ก.พ. 66 อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

15 ประชำสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน/แจ้ง

เวียน/กรุ๊ปLine คู่มือ แนวทำงกำรยืมทรัพย์สิน

ของทำงรำชกำรให้บุคลำกรในหน่วยงำน

3 ช่องทำง 1 ธ.ค. 65 28 ก.พ. 66 อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

16 จัดท ำข้อมูลสถิติกำรให้บริกำรขออนุญำตเพ่ือยืม

ทรัพย์สินของของหน่วยงำน รำยไตรมำส

1 ไตรมำส 1 พ.ย. 65 10 ม.ค. 66 ด ำเนินกำรครบถ้วน วันท่ี 9 ม.ค. 66

17 จัดท ำแบบส ำรวจควำมพึงถอใจกำรหใบริกำรใน

กำรยืมทรัพย์สินของทำงรำชกำรกองแผนงำน

1 คร้ัง 1 ธ.ค. 65 28 ก.พ. 66 อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

18 รำยงำนผลกและสรุปผลส ำรวจควำมพึงพอใจใน

กำรให้บริกำรขออนุญำตเพ่ือยืมทรัพย์สินของ

หน่วยงำน

1 คร้ัง 1 ธ.ค. 65 28 ก.พ. 66 อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

19 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ตำมมำตรฐำนทำง

จริยธรรม

2 คร้ัง 1 ม.ค. 66 28 ก.พ. 66 อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร

ด ำเนินกำรแล้ว 

จ ำนวน 1 คร้ัง

คร้ังท่ี 1 วันท่ี 28 ธ.ค. 65
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ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคล่ือนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

ไม่ได้ด าเนินการ/
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการครบถ้วน

1 จัดท ำค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรกำรพิจำรณำกล่ันกรอง (กพว) 
หน่วยงำน

1 ฉบับ พ.ย. 65 พ.ย. 65 https://shorturl.asia/4J1jU

2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด ำเนินงำนขับเคล่ือนกำรเป็นองค์กรแห่งกำร
เรียนรู้ (Learning Organization : LO)

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

3 กำรวิเครำะห์กำรพัฒนำระบบจัดกำรวิเครำะห์แผนงำนโครงกำร 
และงบประมำณ กรมอนำมัย (e-Budget Anamai) 

(เสนอผลงำน 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 ก ำหนดมำตรกำรกำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ PIRAB 1 ฉบับ พ.ย. 65 ธ.ค. 65 https://shorturl.asia/84JWg

5 ประชุมคณะกรรมกำรกำรพิจำรณำกล่ันกรอง (กพว) หน่วยงำน
(ประชุมประจ ำเดือน พ.ย., ธ.ค., ม.ค. /สรุปรำยงำนกำรประชุม 

ก่อนวันท่ี 10 ของทุกเดือน)

3 คร้ัง พ.ย. 65 ม.ค. 66 คร้ังท่ี 1 https://shorturl.asia/Bs7Re
คร้ังท่ี 2 https://shorturl.asia/kt8Sb

วำระพิเศษ https://shorturl.asia/cCpig

6 ประมวลองค์ควำมรู้และจัดท ำคลังข้อมูลควำมรู้วิชำกำร กอง
แผนงำน

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

ณ วนัที่ 10  มกราคม 2566

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

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน
เป้าหมาย
(จ านวน)

หน่วยนับ วันท่ีเร่ิมกิจกรรม วันท่ีส้ินสุด

- 20 -
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ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคล่ือนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

ไม่ได้ด าเนินการ/
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการครบถ้วน

ณ วนัที่ 10  มกราคม 2566

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

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน
เป้าหมาย
(จ านวน)

หน่วยนับ วันท่ีเร่ิมกิจกรรม วันท่ีส้ินสุด

7 แลกเปล่ียนและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
 - หลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำวิจัย
 - ระเบียบสำรบรรณ
 - Google Form

3 เร่ือง พ.ย. 65 ม.ค. 66 ด ำเนินกำรแล้ว 2 เร่ือง
 1.หลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำวิจัย 
https://shorturl.asia/HQeS5
2. ระเบียบสำรบรรณ
https://shorturl.asia/oWCLP8 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตัวช้ีวัดตำมค ำรับรองฯ 3 คร้ัง พ.ย.65 ก.พ. 66 ด ำเนินกำรประจ ำเดือน
1. เดือนพฤศจิกำยน https://shorturl.asia/Y2Mm4

2. เดือนธันวำคม  https://shorturl.asia/SCih7

9 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด ำเนินงำนขับเคล่ือนกำร
เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (LO)

1 คร้ัง ก.พ. 66 ก.พ. 66
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ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ไม่ได้ด าเนินการ/

อยู่ระหว่าง

ด 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

4 รำยงำนผลติดตำมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

(รบจ.1) ณ วันท่ี 15 ธ.ค. 65 พร้อมอับโหลดข้ึน

เว็บไซต์ของกองแผนงำน ภำยในวันท่ี 20 ธ.ค. 65
1 คร้ัง ธ.ค. 65 ธ.ค. 65 P

ณ วนัที่ 10  มกราคม  2566

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

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน
เป้าหมาย

(จ านวน)
หน่วยนับ วันท่ีเร่ิมกิจกรรม วันท่ีส้ินสุด

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ
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ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไม่ได้ด าเนินการ/

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการครบถ้วน

1 การด าเนินตามมาตรการก ากับติดตามการ

รายงานแผน/ผล การด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ทุกเดือน

4 คร้ัง พ.ย. 65 ก.พ. 66 ด าเนินการ 2 คร้ัง คะแนนระดับ 1-5 จะ

ด าเนินการส้ินสุดในเดือน 

กุมภาพันธ์ 2566

ณ วนัที่ 10  มกราคม 2566

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

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน
เป้าหมาย

(จ านวน)
หน่วยนับ วันท่ีเร่ิมกิจกรรม วันท่ีส้ินสุด

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ
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ตัวช้ีวัดท่ี 4.16  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพ่ือน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

ไม่ได้ด าเนินการ/

อยู่ระหว่างด าเนินการ
ด าเนินการครบถ้วน

1 ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางการการ

พัฒนาระบบบัญชีข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การ

เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

1 เร่ือง ต.ค. 65 พ.ย. 65 ✓

2 ก าหนดชุดข้อมูลเพ่ือการจัดท าระบบบัญชี

ข้อมูลท่ีมีความสอดคล้องกับภารกิจหลักและ

กระบวนการท างานงานพร้อมเสนอชุดข้อมูล

ท่ีคัดเลือกต่อผู้บริหารพิจารณา

1 ระบบงาน พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ✓

3 จัดท ารายช่ือชุดข้อมูล (Data set) ท่ี

สอดคล้องกับขอบเขตให้หน่วยงานอ่ืน

สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้

อย่างน้อย

3

ชุดข้อมูล ธ.ค. 65 ม.ค. 66 ✓

4 จัดท าค าอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) 

พร้อมค าอธิบายข้อมูลของทรัพยากร 

(Resource Metadata) และสอดคล้องตาม

มาตรฐานท่ี สพร. ก าหนด

อย่างน้อย

3

รายการข้อมูล ม.ค. 66 ก.พ. 66 ✓

5 สรุปภาพรวมผลลัพธ์การด าเนินการระบบ

บัญชีข้อมูล (Data Catalog)

1 เร่ือง มี.ค. 66 มี.ค. 66 ✓

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ

ณ วนัที่ 10 มกราคม 2566

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

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน
เป้าหมาย

(จ านวน)
หน่วยนับ วันท่ีเร่ิมกิจกรรม วันท่ีส้ินสุด
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ตัวช้ีวัดท่ี 4.17  ระดับความส าเร็จของการเช่ือมโยงข้อมูลกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก

ไม่ได้ด าเนินการ/

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการครบถ้วน

1 ศึกษา รวบรวมเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูล

และระบบการเช่ือมโยงข้อมูลของหน่วยงาน

ต่างๆ

1 เร่ือง ต.ค. 65 ธ.ค. 65 ✓

2 ก าหนดกรอบรายการข้อมูลท่ีต้องการ

เช่ือมโยงกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย

ภายนอกกรมอนามัย

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 เช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่าง

หน่วยงาน

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 มกราคม 2566

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

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน
เป้าหมาย

(จ านวน)
หน่วยนับ วันท่ีเร่ิมกิจกรรม วันท่ีส้ินสุด
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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 2 คร้ัง

4 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย

กิจกรรมจำกระบบ DOC4.0 โดยตัดข้อมูล ณ

 วันท่ี 27 กุมภำพันธ์ 2566
4 คร้ัง พ.ย. 65 ก.พ. 66 ด ำเนินกำร 2 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 2 คร้ัง

ณ วนัที่ 10  มกราคม 2566

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

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน
เป้าหมาย

(จ านวน)
หน่วยนับ วันท่ีเร่ิมกิจกรรม วันท่ีส้ินสุด

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ
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