
 

รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที ่4/2566 
วันอังคารที ่31 มกราคม 2566 

เวลา 09.30 – 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 สีสังข ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
12. นางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
13. นางสาวอัญชลีพร ธัญญเจริญ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
14. นายธัพญสรณ์ กองแก้ว   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
15. นางสาววิภารัตน์ เกิดวัน   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
16. พันจ่าเอก ธวัชชัย อุตรา                             นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
17. นางสาวจินตนา ราชบุรมย์   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
18. นายธนพล สวารักษ์    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
19. นางสาวธีราภรณ์ ศรีนิเวศน์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
20. นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง มั่นคง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
21. นางสาวสุจิตรา บุญโต    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
22. นางสาวนภาภรณ์  นิมิตเดชกุลชัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
23. นางสาวพรหมมณี สิงหรัตน์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
24. นางสาวระพีพรรณ ศรีเนตร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
25. นางสาวปนัดดา ทองซัง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
26. นางสาวหนึ่งฤทัย หมอสัมฤทธิ์   นักวิเคราะห์งบประมาณ 
27. นางสาวภาณุมาศ  คงคา   นักจัดการงานทั่วไป 
28. นางสาวศิริญา จักษุพันธ์   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
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29. นางสาวเสาวพร ตรีมงคล   พนักงานพิมพ์ ส 3 
30. นายสำราญ เสือเดช                            พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
31.นายมณฑล  เปรมปราณี                          พนักงานขับรถยนต์และผู้ช่วยธุรการ 
32.นางสาวจิตราวดี  ศรีคำ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสารบรรณและธุรการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจาก ลาพักผ่อนประจำปี  
1. นางสาวเขมณัฎฐ์  ศิริเชาวพัฒน์            นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
 
วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
  - ไม่มี -  
 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่  3/2566 
  ผู้แทนกลุ่มอำนวยการ (นางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล) แจ้งให้ที่ประชุมทราบการแจ้งเวียนรายงาน
การประชุมครั ้งที่ 3/2566 วันที่ 27 ธันวาคม 2565  เมื ่อวันที ่ 20 มกราคม 2566 ไม่มีการขอแก้ไขจึงขอให้          
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 

มติที่ประชุม  1. รับรองรายงานการประชุม  
    
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ผู ้แทนกลุ ่มอำนวยการ (นางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล) ได้นำเสนอผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองแผนงาน 
ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ดังนี้  

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกองแผน ณ วันที่ 26 มกราคม 2566 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองแผนงานได้รับจัดสรรงบประมาณตาม พรบ. ทั้งสิ ้นจำนวน 

3,137,900.- บาท (เป็นในส่วนของงบดำเนินงานทั้งหมด) ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที ่ 26 มกราคม 2566         
ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น 4,092,100.-บาท จำแนกเป็นงบดำเนินงานจำนวน 4,052,100.- บาท เพิ่มขึ้นจากเดิม 
914,200.-บาท ของโครงการ Lifestyles Medicine และงบลงทุน (คงเหลือ) จำนวน 40,000.- บาท เป็นรายการ
เครื่องฉาย Projector จำนวน 1 เครื่อง ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่าย (ตามระบบ GFMIS) งบดำเนินงานเบิกจ่ายได้ 
1,039,952.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.66 งบลงทุนเบิกจ่ายได้ 40,000. - บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ภาพรวม
เบิกจ่ายได้ 1,079,952.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.39 ทั้งนี้ หากไม่นำงบดำเนินงานที่ได้รับโอนจากกรมฯ จำนวน 
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914,200.- บาท กองแผนงานจะมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมได้ร้อยละ 42  กลุ่มอำนวยการได้ขอความร่วมมือ 
ทุกกลุ่มงานให้ช่วยเร่งรัดการเบิกจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ เพ่ิมขึ้นจากเดิมอีกประมาณ 500,000.-บาท 

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามกลุ่มงาน  
ผลการเบิกจ ่ายงบประมาณ (สะสม) ของแต่ละกลุ ่มงานตั ้ งแต ่เด ือนตุลาคม  2565 – มกราคม 2566                  
กลุ่มอำนวยการ สามารถเบิกจ่าย 650,034.47 บาท กลุ่มพัฒนานโยบายฯ สามารถเบิกจ่ายได้ 130,118.- บาท  
กลุ่มข้อมูลฯ สามารถเบิกจ่ายได้ 385,778 บาท และกลุ่มประเมินผลฯ สามารถเบิกจ่ายได ้141,850.- บาท 
  3. ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
เนื่องจากในเดือน มกราคม 2566 กองแผนงานได้รับจัดสรรงบลงทุนคงเหลือ จำนวน 1 รายการวงเงิน 40,000. -
บาท มีผลให้คะแนนในระดับที่ 4 Output ผลผลิต ทั้งในส่วนที่ 1 ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม 
ในแต่ละเดือนและส่วนที่ 2 ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมในรอบ 5 เดือนแรก (ต.ค.65 – ก.พ. 66) 
สัดส่วนคะแนนต้องนำงบลงทุนมาคำนวณด้วยดังนี้ 1) ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมในแต่ละเดือน
จำนวน 4 เดือน (พ.ย.65 – ก.พ. 66) แบ่งเป็นรายจ่ายประจำ (0.5000 คะแนน) และรายจ่ายลงทุน (0.5000 
คะแนน) 2) ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ รอบ 5 เดือนแรก (2.5000 คะแนน) แบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 
เป้าหมาย ร้อยละ 45 (1.2000 คะแนน) และรายจ่ายลงทุน เป้าหมายร้อยละ 51 (1.3000 คะแนน) ณ  เดือน ม.ค. 66       
กองแผนงานได้คะแนนเต็มในส่วนของรายจ่ายลงทุน ส่วนข้อมูลในระดับที่ 1 -3 คาดว่าจะได้รับคะแนนเต็มเช่นกัน 
 

มติที่ประชุม 1. ที่ประชุมรับทราบ 
  2. มอบหัวหน้ากลุ่มอำนวยการบริหารจัดการงบประมาณ และกำกับติดตามการเบิกจ่ายเพื่อให้
เป็นไปตามเป้าหมายทีก่รมอนามัยกำหนดร้อยละ 45 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 
  3. มอบกลุ่มประเมินผลฯ ปรับวงเงินโครงการจัดจ้างดำเนินการศึกษา ทบทวนข้อมูลสถานการณ์ 
และจัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ฯ (ฉบับ) 

4. มอบกลุ ่มพัฒนานโยฯ กลุ ่มพัฒนาระบบข้อมูล และกลุ ่มประเมินผลฯ ร่ วมกันพิจารณา 
ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณในรายการที่สามารถปรับแผนให้เร็วขึ้นมาได้ 
 
  3.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผู ้แทนคณะกรรมการบริหารกำลังคนกองแผนงาน (นางสาวเสาวพร ตรีมงคล) ได้รายงาน                
ความคืบหน้าการโอน การย้าย การไปช่วยราชการ และการบริหารตำแหน่งว่างกองแผนงาน ดังนี้ 
  1. การโอนของเจ้าหน้าที่กองแผนงาน จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาวเขมณัฏฐ์ ศิริเชาวพัฒน์ 
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ขอโอนไปสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ความคืบหน้า           
อยู่ระหว่างรอคำสั่งโอน        
  2. การบริหารตำแหน่งว่าง ขณะนี ้กองแผนงานมีตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่ง
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ความคืบหน้าอยู่ระหว่างกองการเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการนัดประชุมกับผู้แทนจาก
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
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    3. เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 กองการเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือแจ้งการเลื่อนระดับข้าราชการ
ของนางสาวเขมณัฏฐ์ ศิริเชาวพัฒน์ ตำแหน่งเดิมคือ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เลื่อนเป็น นักวิชาการ
สาธารณสุขชำนาญการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ ยังมีข้าราชการอีก 3 รายที่อยู่ระหว่าง               
ทำผลงานเพื ่อเลื ่อนระดับเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ได้แก่ 1) นางสาวภาคินันท์                   
สุสังกรกาญจน์ ความคืบหน้าอยู่ระหว่างรอกองการเจ้าหน้าที่แจ้งผลการประเมิน 2) นางสาวสิริรัตน์ อยู่สิน และ                  
3) นางสาวอมรรัตน์ ไชยศิรินทร์ ความคืบหน้าทั้งสองคนนี้ อยู่ระหว่างจัดทำผลงานส่ง มีระยะเวลา 6 เดือน 

4. รายชื่อผู้เข้าเกณฑ์ที่สามารถทำผลงานเลื่อนระดับจากปฏิบัติการ เป็นระดับชำนาญการ                
ได้แล้ว จำนวน 1 ราย คือ นายธนพล สวารักษ์ โดยผู้แทนคณะกรรมการบริหารกำลังคนกองแผนงานได้แจ้งเตือน
ให้รีบดำเนินการ เพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
                            

  3.3 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี ้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    3.3.1 รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน เดือน
มกราคม 2566  
   ผู้แทนเลขานุการคณะทำงานตัวชี้วัดกองแผนงาน (พันจ่าเอกธวัชชัย อุตรา) ผู้รายงานตัวชี้วัดตาม
คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้  
  1. คะแนนประเมินตนเอง แต่ละกลุ่มงานได้ดำเนินการประเมินคะแนนตนเอง ในเดือน ม.ค. 66 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ดังนี้  
  ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)  
                                   ประเมินตนเอง 3 คะแนน  
  ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่ง 
                                   การเรียนรู้ (LO) ประเมินตนเอง 4.5 คะแนน  
  ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับความสำเร็จร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณประเมินตนเอง 3 คะแนน  
  ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ  
                        พ.ศ. 2566 ประเมินตนเอง 3 คะแนน  
  ตัวชี้วัดที่ 4.16 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog ) เพื่อนำไปสู่ 

       การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ประเมินตนเอง 4 คะแนน  
 ตัวชี้วัดที่ 4.17 ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย  
       ภายนอก ประเมินตนเอง 4 คะแนน  
  ตัวชี ้ว ัดที ่ 4.18 ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  

     กรมอนามัยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเมินตนเอง 3 คะแนน 
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   2. การตรวจประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนแรก 
จากการประชุมเตรียมการตรวจประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2566 ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหน่วยงานที่ตรวจประเมิน
ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนแรก ดังนี้  

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)  
         คะแนนระดับ 1 - 5 หน่วยงานที่ประเมิน คือ กองการเจ้าหน้าที่ 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กร 
         แห่งการเรียนรู้ (LO) คะแนนระดับ 1 – 5 หน่วยงานที่ประเมิน คือ สำนักคณะกรรมการ 
         ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับความสำเร็จร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  
         คะแนนระดับ 1 - 5 หน่วยงานที่ประเมิน คือ กองคลัง   

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ  
         พ.ศ. 2566 คะแนนระดับ 1 - 5 หน่วยงานที่ประเมิน คือ กองแผนงาน (กลุ่ม ปผ.)  

ตัวชี้วัดที่ 4.16 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog ) เพื่อนำไปสู่ 
         การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)  คะแนนระดับ 1 - 3 หน่วยงานที่ประเมิน คือ  
         กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คะแนนระดับ 4 - 5 หน่วยงานที่ประเมิน คือ กองแผนงาน  
         (กลุ่ม ขม.) 

ตัวชี้วัดที่ 4.17 ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
         ภายนอก คะแนนระดับ 1 - 3 หน่วยงานที่ประเมิน คือ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
         คะแนนระดับ 4 - 5  หน ่วยงานท ี ่ประเม ิน ค ือ  กองแผนงาน (กล ุ ่ ม  ขม. )  
  ตัวชี ้ว ัดที่ 4.18 ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
         กรมอนามัยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 คะแนนระดับ 1 – 3 หน่วยงานที่ 
         ประเมิน คือ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คะแนนระดับ 4 – 5 หน่วยงานที่ประเมิน  
         คือ กองแผนงาน (กลุ่ม ปผ. ร่วมกับ กลุ่ม พนย.) 

   3. Timeline การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ 
วันที่ 10 มี.ค. 66    เป็นวันสุดท้ายที่หน่วยงานสามารถเข้ารายงานผลคำรับรองฯ ในระบบ DOC ในรอบ 5 เดือนแรก   
       (ต.ค. 65 - ก.พ. 66)   
วันที่ 13 – 16 มี.ค. 66 (4 วันทำการ) เจ้าภาพตัวชี้วัดตรวจและคีย์คะแนนระดับ 1 – 5 ในระบบ DOC 4.0 และ
      ส่งผลคะแนนให้กับ กพร.  
วันที่ 17 – 22 มี.ค. 66 (4 วันทำการ)  กพร. ตรวจทานและสรุปคะแนนรายหน่วยงานในระบบ DOC 4.0 และ 
      แจ้งหน่วยงานเข้าระบบ DOC 4.0 ดูคะแนนก่อนอุทธรณ์ (วันที่ 22 มี.ค. 66 เวลา 13.00 น.   
      เปิดระบบให้หน่วยงานเข้าตรวจดูคะแนนก่อนอุทธรณ์)  
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วันที่ 23 – 24 มี.ค. 66 (2 วันทำการ) หน่วยงานดูคะแนน ส่งหนังสือขออุทธรณ์ฯ (ถ้ามี) ให้ กพร.  
วันที่ 27 มี.ค. 66   กพร. รวบรวมและสรุปการอุทธรณ์คะแนนส่งให้เจ้าภาพตัวชี้วัดทบทวนคะแนน 
วันที่ 28 - 29 มี.ค. 66 (2 วันทำการ) เจ้าภาพตัวชี้วัดทบทวนและส่งผลคะแนนระดับ 1 – 5  
                         หลังอุทธรณ์ในระบบ DOC 4.0 ให้กับ กพร.  
วันที่ 30 - 31 มี.ค. 66 (2 วันทำการ) กพร. สอบทานคะแนนหลังอุทธรณ์ในระบบ DOC 4.0 และจัดทำคะแนน
      รายหน่วยพร้อมจัดทำสรุปคะแนน 
วันที่ 3 เม.ย. 66 1)  กพร. สรุปคะแนนจัดกลุ่มคะแนนและหน่วยงานส่งให้กองการเจ้าหน้าที่และแจ้งหน่วยงาน
      เข้าระบบ DOC4.0 ดูคะแนนหลังอุทธรณ์ กพร. เปิดระบบดูคะแนนหลังอุทธรณ์ 
  4. NEXT STEP  
   1) กลุ่มงานเจ้าภาพตัวชี้วัดเร่งรัดการรายงานความก้าวหน้าประจำเดือน ม.ค. 66 (รายงาน
ภายใน 10 ก.พ. 66) ลงรายการข้อมูลตัวชี้วัดในระบบ DOC 4.0 ซึ่งประกอบไปด้วยรายการที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ตามแผนขับเคลื่อน และรายการที่ 5 รายงานผลการติดตามกากับตัวชี้วัดประจำเดือน ม.ค. 66   
   2) เจ้าภาพตัวชี้วัดเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ รอบ 5 เดือนแรก โดยตัวชี้วัด 2.4 ภายในวันที่ 25 ก.พ. 66 ส่วนตัวชี้วัดอ่ืนๆ ภายในวันที่ 10 มี.ค. 66   
   3) ขอความร่วมมือหัวหน้ากลุ่มงานกำกับ/ติดตาม และตรวจสอบทุกครั้งก่อนให้เจ้าหน้าที่คีย์
ข้อมูลเข้าระบบ DOC 4.0 ทุกรอบการรายงาน  
   4) ในกรณีตัวชี้วัดที่ต้องตอบแบบสอบถาม/แบบประเมิน ขอให้หัวหน้ากลุ่มงานกำกับ/ติดตาม  
ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามกรอบเวลาที่เจ้าภาพตัวชี้วัดกำหนด หากมีข้อสงสัยให้สอบถาม
เจ้าภาพตัวชี้วัดโดยตรง 
 
มติที่ประชุม     1. ที่ประชุมรับทราบ 
 2. ประธานมอบกลุ่ม ปผ. ให้ดำเนินการแจ้งเตือนในผู้รับผิดชอบรับทราบเป็นระยะๆ 
 
  3.3.2 รายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนแรก 
  พันจ่าเอก ธวัชชัย อุตรา ผู้แทนกลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตามได้นำเสนอผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนแรก จำนวน 7 ตัวชี้วัด ให้ลงรายการข้อมูลในระบบ DOC 
ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ในรายการที่ 3. ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และ 5. รายงานผลการติดตาม
กำกับตัวชี้วัดประจำเดือนเดือนธันวาคม 2565 โดยให้การคีย์รายงานภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้ 
  กลุ่มอำนวยการ ได้รายงานตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  ตัวชี ้ว ัดที ่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) 
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   - ประชุมคณะทำงานตัวชี้วัด 2.1 ครั้งที่ 3 เพื่อเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อดำเนินการตาม
แผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 2.1 รอบ 5 เดือนแรก  
   - จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ กองแผนงาน 
   - กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองแผนงาน ในการประชุมกองแผนงาน  
   - รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566  
ตาม Link https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa66-2-1 
  ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  

  - ผู้แทนกลุ่มอำนวยการ (นางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล) ได้นำเสนอผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
กองแผนงาน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ดังนี้  
1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกองแผน ณ วันที่ 26 มกราคม 2566 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองแผนงานได้ร ับจัดสรรงบประมาณตาม พรบ. ทั ้งสิ ้นจำนวน 
3,137,900.- บาท (เป็นในส่วนของงบดำเนินงานทั ้งหมด) ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที ่ 26 มกราคม 2566  
ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น 4,092,100.- บาท จำแนกเป็นงบดำเนินงานจำนวน 4,052,100.- บาท เพิ่มขึ้น 
จากเดิม 914,200.- บาท เป็นของโครงการ Lifestyles Medicine และงบลงทุน (คงเหลือ) จำนวน 40,000.- บาท 
เป็นรายการเครื่องฉาย Projector จำนวน 1 เครื่อง  
   ผลการเบิกจ่าย (ตามระบบ GFMIS) งบดำเนินงานเบิกจ่ายได้ 1,039,952.80 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 25.66 งบลงทุนเบิกจ่ายได้ 40,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ภาพรวมเบิกจ่ายได้ 1,079,952.80 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 26.39 ทั้งนี้ หากไม่นำงบดำเนินงานที่ได้รับโอนจากกรมฯจำนวน 914,200.- บาท กองแผนงานจะมีผลการ
เบิกจ่ายในภาพรวมได้ร้อยละ 42 กลุ่มอำนวยการได้ขอความร่วมมือทุกกลุ่มงานให้ช่วยเร่งรัดการเบิกจ่ายในเดอืน
กุมภาพันธ์ เพ่ิมข้ึนจากเดิมอีกประมาณ 500,000.-บาท 
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามกลุ่มงาน  

   ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (สะสม) ของแต่ละกลุ่มงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - มกราคม 
2566 กลุ่มอำนวยการ สามารถเบิกจ่าย650,034.47 บาท กลุ่มพัฒนานโยบายฯ สามารถเบิกจ่ายได้ 130,118.- 
บาท  กลุ่มข้อมูลฯ สามารถเบิกจ่ายได้ 385,778 บาท และกลุ่มประเมินผลฯ สามารถเบิกจ่ายได้ 141,850.- บาท 
3. ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
   เนื่องจากในเดือน มกราคม 2566 กองแผนงานได้รับจัดสรรงบลงทุนคงเหลือ จำนวน 1 รายการ
วงเงิน 40,000.- บาท มีผลให้คะแนนในระดับที ่ 4 Output ผลผลิต ทั ้งในส่วนที ่ 1 ร้อยละผลการเบิกจ่าย
งบประมาณสะสมในแต่ละเดือนและส่วนที่ 2 ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมในรอบ 5 เดือนแรก (ต.ค.
65 – ก.พ. 66) สัดส่วนคะแนนต้องนำงบลงทุนมาคำนวณด้วยดังนี้ 
   1) ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมในแต่ละเดือนจำนวน 4 เดือน (พ.ย.65 – ก.พ. 66) 
แบ่งเป็นรายจ่ายประจำ (0.5000 คะแนน) และรายจ่ายลงทุน (0.5000 คะแนน)  

https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa66-2-1
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    2) ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ รอบ 5 ด.แรก (2.5000 คะแนน) แบ่งเป็นรายจ่าย
ประจำ เป้าหมายร้อยละ 45 (1.2000 คะแนน) และรายจ่ายลงทุน เป้าหมายร้อยละ 51 (1.3000 คะแนน) ณ 
เดือน ม.ค. 66 กองแผนงานได้คะแนนเต็มในส่วนของรายจ่ายลงทุน 
  กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ได้รายงานตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 4.18 ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรม
อนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
   1) ดำเนินการติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 
   2) ดำเนินการจัดทำผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนตามแผน/ผล และรายงาน
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมายกิจกรรมจากระบบ DOC4.0 
   3) จัดทำสรุปผลการรายงานความก้าวหน้าการบรรลุเป้าหมายกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ        
กรมอนามัย ประจำเดือนตุลาคม 2565 - มกราคม 2566 ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อรายงานที่
ประชุมกรมอนามัย    
  กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ ได้รายงานตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และ
การขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) 
  - ดำเนินการจัดทำแผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก) โดยผ่านคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อน
วิชาการ กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 และได้ดำเนินการวิเคราะห์การพัฒนาระบบจัดการวิเคราะห์
แผนงานโครงการ และงบประมาณ กรมอนามัย (e-budget Anamai) กำหนดมาตรการเพื ่อขับเคลื ่อนการ
ดำเนินงานวิชาการตามกลยุทธ์ PIRAB ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการ I (Investment) พัฒนากระบวนการจัดการ
ความรู้สู ่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้หน่วยงานเกิดถอดบทเรียนแลกเปลี ่ยน ถ่ายทอด และส่งต่อ  
องค์ความรู้ทางวิชาการที่ยั่งยืนและสนับสนุนการดำเนินงานให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสามารถ  
ต่อยอดและปรับใช้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป มีการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ ในหัวข้อ
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย และระเบียบสารบรรณ ได้นำหลักฐานอัปโหลดขั ้นเว็บไซต์ 
กองแผนงานเรียบร้อย ดังนี้ 

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณากลั่นกรอง (กพว) หน่วยงาน 
2. แผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) 

  3. การวิเคราะห์การพัฒนาระบบจัดการวิเคราะห์แผนงานโครงการ และงบประมาณ กรมอนามัย  
(e-Budget Anamai) 

4. มาตรการการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ PIRAB 
5. ประมวลองค์ความรู้และจัดทำคลังข้อมูลความรู้วิชาการ กองแผนงาน 
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6. รายงานการประชุมคณะกรรมการการพิจารณากลั่นกรอง (กพว) หน่วยงาน ครั้งที่ 3 
7. เอกสารประมวลองค์ความรู้และจัดทำคลังข้อมูลความรู้วิชาการ กองแผนงาน 
8. แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ 

     - หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย 
     - ระเบียบสารบรรณ 
         - Google Form  

9. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ เดือนมกราคม 2565 
10. บทคัดย่อผลงานวิชาการ (R2R) 
11. ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบจัดการวิเคราะห์แผนงานโครงการ และงบประมาณ 

กรมอนามัย (e-Budget Anamai) ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
 

 
  กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม ได้รายงานตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566   
   1) ระดับคะแนน 1-5 ได้ดำเนินการกำกับติดตามผลการดำเนินงานในระบบ DOC4.0 โดยการ
ติดตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานประจำเดือนมกราคม 2566 ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566    
  กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล ได้รายงานตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  ตัวชี้วัดที่ 4.16 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพ่ือนำไปสู่
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) 
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- กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล ไดดําเนินการพัฒนารายการขอมูลที่ไดรับคัดเลือกรายการ 
ขอมูลตามประเด็นการดําเนินงานที่สอดคลองกับขอบเขตการใหหนวยงานอื่นสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนได 
โดยรายการชุดขอมูลม ี3 รายการ คือ  

1. รายการขอมูลโรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีระบบการจัดการมูล
ฝอยติดเชื้ออยางถูกตองตามหลักวิชาการ  

2. โรงพยาบาลภาครัฐที่มิไดสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
อยางถูกตองตามหลักวิชาการ  

3. โรงพยาบาลเอกชนมีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
เพื่อจัดทําเปนชุดขอมูล (Data set) ในการเตรียมทําระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) รายละเอียดสามารถดูได้ 
ดังนี้ 

รายการ Link 
1. รายชื่อชุดข้อมูล (Data set) https://bit.ly/3HM60av 
2. รายละเอียด Data Dictionary ของชุดขอมลู (Data Set) https://bit.ly/3DTmf4G 
3. ผลการดําเนินงานตามแผนและมาตรการที่กําหนด https://bit.ly/3HKrox2 

   
   ตัวชี้วัดที่ 4.17 ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย
ภายนอก 
   - ดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนและตาม KPI Template ระดับความสำเร็จของการ
เชื่อมโยงข้อมูลกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก ในคะแนนระดับ 4 ตามแผนเดือนมกราคม 2566 

ระดับ หลักฐาน Link 
Output ผลผลิตของตัวชี้วัด 4.4 มาตรฐานการเชื่อมโยงและ

แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
https://shorturl.asia/fRLB1 

หมายเหตุ : หลักฐานตัวชี้วัดที่ 4.17 หน้าเว็บไซต์กองแผนงาน 
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 
  

https://planning.anamai.moph.go.th/th/planning-pa66
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  3.5 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญของกลุ่มงาน ประจำเดือนมกราคม 2566 
  1. กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์  
ผู้แทนกลุ่มพัฒนาฯ โดย นางสาวจินตนา ราชบุรมย์รายงานผลการดำเนินการสำคัญของกลุ่มงาน ดังนี้  
  1.1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื ่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ ่งแวดล้อมครั ้งที่ 
4/2566 วันที่ 3 มกราคม 2566 มีข้อสั่งการให้กองแผนงานพัฒนาระบบข้อมูลของคลัสเตอร์สตรีและเด็กปฐมวัย 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ ้นโดยให้มีการวิเคราะห์ Pain point  ประเด็นที ่จะพัฒนา โดยกลุ ่มงานที่เกี ่ยวข้อง          
คือ กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล  ทั้งนี้ กลุ่มพัฒนานโยบายฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมของคลัสเตอร์ให้กลุ่มงาน
ภายในกองแผนและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องรับทราบเรียบร้อย  รวมทั้งได้ออกคำสั ่งกรมอนามัยที ่ 75/2566         
เรื ่อง คณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 23 ม.ค. 66 โดยเพิ่มกลุ่มสุขาภิบาล 
    1.2 สรุปผลประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย     
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์กรบริหาร        
ส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ 16 – 17 มกราคม 2566  มีประเด็นที่สำคัญหลักๆ 2 ประเด็นดังนี้ 
1) การอภิปรายการถอดบทเรียนในพื้นที่การศึกษาการถ่ายโอนของ สอน. และ รพ.สต. ให้กับ อบจ. โดยทีมวิจัย
จากคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำโครงการศึกษาการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนภายหลังการถ่ายโอนฯ ปีงบประมาณพ.ศ. 2566 โครงการนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ในส่วนที่นำมา
รายงานจะเป็นของเฟสที่ 1 ระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่ ก.ย. 65 - ส.ค. 66 พบปัญหาเบื้องต้นอยู่ 3 ประเด็น 
คือ ด้านบริการ งานสาธารณสุข และสสอ. ซึ่งต่อไปจะทำหน้าที่อะไร ในส่วนของประเด็นที่ต้องเร่งแก้ไขเกือบ 
ทุกประเด็นตั้งแต่ กลไกการบริหารจัดการ  กฎระเบียบ การบริหารจัดการและมอบอำนาจระดับพื้นที่ แผนงาน
และงบประมาณ รวมถึงการบริหารจัดการคนและกำลังคน 
2) ข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการการถ่ายโอนฯ ของที่ประชุมเกี่ยวกับรพ.สต. ทางอบจ.ต้องการให้ สธ.เป็น 
พี่เลี้ยงให้กับรพ.สต. ในด้านเชิงความรู้ต่างๆ เป็น Regulatorให้กับ อบจ. สสจ. สสอ.และรพ.สต. เพื่อให้เป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน ให้มีการออกแบบงานของระบบสาธารณสุขโดยเฉพาะงานด้านวิชาการ 
  1.3 สรุปประเด็นการประชุมผู้บริหารระดับสูงและการประชุม สป. สัญจร 
1) การประชุมผู้บริหารระดับสูง สธ. เมื่อวันพุธที่ 4 ม.ค. 66 มติที่ประชุมมอบหมายให้กรมอนามัยดูแลเรื่อง
พฤติกรรมสุขภาพเพ่ือสื่อสารให้ประชาชนรับทราบและนำไปปฏิบัติเพ่ือดูแลตัวเองช่วงหลังปีใหม่  
2) การประชุม สป.สัญจร วันที่ 9 – 10 ม.ค. 66 ณ จ.กาญจนบุรี เป็นการรายงานความก้าวหน้าประเด็นนโยบาย
ด้านการเสริมสร้างสุขภาพเพื่อคนไทยแข็งแรง ที่ประชุมจึงมีมติมอบหมายให้กรมอนามัย ร่วมกับกรมสุขภาพจิต 
กรมการแพทย์ และกรมสนับสนุนฯ ร่วมกันบูรณาการเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนในเชิงรูปธรรมต่อไป 
 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมรับทราบ 

        



- 12 - 
 
 

 2. กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ   
ผู้แทนกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ฯ  โดยนางสาวหนึ่งฤทัย หมอสัมฤทธิ์ รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำเดือน
มกราคม 2566 ของกลุ่มงาน ทั้ง 4 ส่วน ดังนี้  
  1. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
  กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ ได้สรุปคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 เสนอผู้บริหารกรมอนามัย เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 และเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข    
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 เรียบร้อยแล้ว และได้บันทึกข้อมูลในระบบ E – budgeting ของสำนักงบประมาณ
พร้อมกับนำส่งข้อมูล (Sign Off) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้         
สำนักงบประมาณ วันที่ 30 มกราคม 2566 เรียบร้อยแล้ว  
     สรุปวงเงินคำของบประมาณรวมทั้งสิ ้น 4,311.19 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น งบดำเนินงาน 
2,346.52 ล้านบาท งบบุคลากร 1,181.44 ล้านบาท งบลงทุน 764.67 ล้านบาท งบรายจ่ายอื่น 17.74 ล้านบาท 
และงบอุดหนุน 0.80 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณพิจารณากรอบวงเงินใน ระหว่างวันที่          
27 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2566 

2. รับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 จากการเข้าประชุมคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภาพรวม

กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มอบนโยบาย
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้แก่ 1) การลดความเหลื่อมล้ำ เข้าถึง
บริการ ลดแออัด 2) ส่งเสริมเศรษฐกิจสุขภาพ และนวัตกรรมการแพทย์ 3) เตรียมความพร้อมปรับตัวสู่สังคม         
ผู้สูงวัย 4) เตรียมการบุคลากรให้เพียงพอ พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานรูปแบบใหม่   5) เรียนรู้จาก
บทเรียน COVID - 19 และพลิกโฉมสาธารณสุข ให้มีความยึดหยุ่นต่อวิกฤตและภัยอุบัติใหม่ 6) เน้นส่งเสริม 
ป้องกัน บริการระบบปฐมภูมิ และเน้น Digital Health ข้อมูลสุขภาพ การแพทย์ทางไกล ซึ่งในการจัดทำคำขอ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมอนามัยมีโครงการสำคัญ และกิจกรรมรองรับนโยบาย
ดังกล่าว ทั้งสิ้น 7 โครงการ 17 กิจกรรม ตามลำดับ 

3. กรมอนามัยมีคำของบกลางค่าเสี ่ยงภัยค้างจ่าย  (เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2565) 
ประกอบด้วย 6 หน่วยงาน มีวงเงินคำขอทั ้งสิ ้น 3.7316 ล้านบาท โดยขณะนี ้อยู ่ระหว่างเสนอรัฐมนตรี                  
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา 
  4. ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้  (Knowledge Management: 
KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO) ขณะนี้ได้นำเสนอ
ผลงานวิชาการ (R2R) ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และบทคัดย่อให้คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ 
กองแผนงาน รับทราบแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารเพื่อนำเสนอเข้าประกวด Like Talk Award 
ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ต่อไป  

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ  
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  3. กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล  
นายสมเกียรติ ปฏิรพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบ

ข้อมูล นำเสนอผลการดำเนินงานที่สำคัญของกลุ่มงาน ดังนี้ 

1. เข้าร่วมการประชุมวิชาการสมาคมนักบริหารสาธารณสุข ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ 
“Health Tech for Smart Living นวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพเพื่อชีวิตดีดี” เมื่อวันที่ 18 - 20 มกราคม 
2566 ณ โรงแรมริชมอนด์ ฯ จ.นนทบุรี  ซึ ่งกรมอนามัยจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมแบบลงทะเบียน         
เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 30 คน โดยกองแผนงานได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลเป็นผู้แทนเข้าร่ว มการ
ประชุม พร้อมทั้งสรุปประเด็นสำคัญและข้อเสนอแนะมานำเสนอให้ผู้บริหารได้รับทราบ ได้แก่ 
เนื้อหาการจัดประชุมฯ : การประชุมฯ แบ่งห้องเสวนาออกเป็น 3  ห้องย่อย คือ ห้องที่ 1 ห้อง AB นำเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับ AI และ Big Data ห้องที่ 2 ห้อง CD นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ Could และ Digital Health และห้องที่ 3 
ห้อง EF นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ E-Platform และ Function โดยแนวคิดของการเสวนาจะสอดคล้องกับกรอบ
การพัฒนาระบบดิจิทัลสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนา AI และ IoMT ดูแล
ส ุขภาพประชาชน  2) การพัฒนา Big Data เพื ่อว ิ เคราะห์และพยากรณ์โรค 3) การประยุกต ์ใช้  Cloud             
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลอย่างไร้รอยต่อ ความปลอดภัยต่างๆ 4) Digital Health Platform การใช้เทคโนโลยีและ
แอปพลิเคชั่นดูแลสุขภาพประชาชน 5) การพัฒนา PHR/EMR เวชทะเบียน เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น
และปลอดภัย สรุปสถานการณ์ปัจจุบันนี้ กระทรวงสาธารณสุขกำลังก้าวไปสู่ ระบบดิจิทัลสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุข มีการเชื่อมโยงเข้าสู่ Digital Health Platform  
ข้อเสนอแนะต่อกรมอนามัย :  

1) ข้อเสนอด้าน Digital Health Platform  
- กรมอนามัยควรใช้ประโยชน์จากหมอพร้อม ซึ่งมีผู้ใช้งาน 33.2 ล้านคน ทั้งในเรื่องการสำรวจเชิงปริมาณ 

(ความรู ้/HL/พฤติกรรมสุขภาพ) และการเผยแพร่ ปชส. ผ่าน Line OA เพื ่อวิเคราะห์ วางแผนการ
ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพรายกลุ่มวัย และรายบุคคล  

- ให้หารือกับสำนักดิจิทัลสุขภาพ สป. เพ่ือสร้างความร่วมมือ 2 ด้าน 1) ด้านวิชาการ จัดตั้งทีมวิชาการจาก
ทุกกลุ่มวัย ประสานกับสำนักดิจิทัลสุขภาพ สป. เพื่อหารือเรื่องเนื้อหาวิชาการที่กรมอนามัยจะสามารถมี
ส่วนร่วมในการดำเนินงาน ทั้งการสำรวจ การเผยแพร่ และการให้บริการ  2) ด้านเทคนิคการเชื่อมโยง
ข้อมลู มอบหมายกองดิจิทัลฯ และกองกฎหมาย จัดตั้งทีม Data Controller ของกรมอนามัย เพ่ือลงนาม
สัญญาการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบหมอพร้อม 

2) ข้อเสนอด้าน Service Model  
- หน ่วยบร ิการของ ศอ.ควร เข ้ าร ่ วมใช ้ งาน Digital Health Service เช ่น  Telemed / i-Claim          

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ /เพิ่มรายได้จาก service  และจัดระบบ HIS ให้ได้มาตรฐาน+ 
3) ข้อเสนอด้าน Network Effect  
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- กรมอนามัยต้องวางแผนการขับเคลื ่อนระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ฯ ให้สามารถดำเนินงานร่วมกัน        
หรือควบคู่ไปกับหมอพร้อมและ Health App อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากจะมีความซ้ำซ้อน
ของระบบงานหลายส่วน 

1. PDPA พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองแผนงาน   
บทบาทหน้าที่ของบุคคลที่เกี ่ยวข้องกับพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 จำนวน 4 ส่วน คือ Data 
Subject (เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล) Data Controller (ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เป็นระดับกรม ได้แก่ อธิบด ี
รองอธิบดี)  Data Processor (ผู ้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ Admin)  และData Protection Officer 
(เจ้าหน้าที่คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้รู ้ข้อมูล กฎ ระเบียบ)  ซึ่งผู ้อำนวยการกองแผนงาน ทันตแพทย์ดำรง      
ธำรงเลาหะพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งจากกรมให้ดำรงตำแหน่ง DPO ของกรมอนามัย โดยให้คำแนะนำรายบุคคล ควบคุม
ภายในองค์กร ประสานงานภายนอกองค์กร 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมอนามัย ได้กำหนดขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย ข้อมูลส่วนบุคคล        
ที่ได้รับการคุ้มครอง วัตถุประสงค์ในการเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การกำกับดูแล / ระยะเวลาจัดเก็บ / 
การลบหรือทำลาย / การรักษาความปลอดภัย สิทธิเจ้าของข้อมูล ช่องทางติดต่อ  
การแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติหน้าที่คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  โดยกรมได้แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติหน้าที่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลงวันที่ 11 ต.ค. 65 องค์ประกอบคณะทำงาน ประกอบด้วย 1 รองอธิบดีกรมอนามัย 
(CIO) ตำแหน่งประธาน  ประธานคณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ  ผอ.สำนัก/กอง/ศอ.ทุกหน่วยงาน ตำแหน่ง 
คณะทำงาน  ผอ.กผ. / กทส. / กกม. ตำแหน่งเลขานุการ 
 (ร่าง) แนวปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อม PDPA สำหรับกองแผนงาน จะประกอบด้วย 
- เรื่องทั่วไป ได้แก่ 1) ตั้งคณะทำงาน PDPA กผ . 2) สำรวจ/ประเมิน ข้อมูลส่วนบุคคล  3) จัดทำ Data Flow Mapping 
จัดทำ Privacy Policy (นโยบายความเป็นส่วนตัว) สอดรับกับนโยบายกรม  4) สร้างความตระหนักรู้  ให้คนในองค์กร 
- เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ 1) จัดทำ Privacy Notice (ประกาศความเป็นส่วนตัว) 
แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบ + Consent Form 2) จัดทำ RoPA (บันทึกกิจกรรมของการประมวลผล) 
3) แก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลในระบบงานของ กผ. 4) จัดทำแนวปฏิบัติตาม PDPAสำหรับการขอใช้ GDX 
หรือขอข้อมูลที่มีข้อมูลส่วนบุคคลจาก กผ. (เช่น ข้อมูลแจก ATK) + แจ้งเวียนให้หน่วยงานทราบ 
- จัดการสิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ 1) ออกแบบกระบวนการจัดการคำร้องขอ 2) จัดทำแบบฟอร์ม 
การร้องขอ  3) กำหนดช่องทางการติดต่อ  
- การรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ได้แก่ 1) การยืนยันตัวบุคคล 2) จัดการสิทธิการเข้าถึงข้อมูล 
3) เก็บ Logs การเข้าใช้งานระบบ 4) จัดทำมาตรการรองรับเมื่อข้อมูลถูกละเมิด (Data Breach)   

มติที่ประชุม 1. ที่ประชุมรับทราบ 
  2. มอบกลุ่ม ขม. แต่งตั้งคณะทำงาน เพ่ือดำเนินการตามแนวทาง PDPA 
  3. มอบทุกกลุ่มงานส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานและจัดทำประกาศ PDPA ที่เก่ียวข้อง 
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  4. มอบนายสมเกียรติ ปฏิรพ  สรุปรายงานการเข้าร่วมการประชุมวิชาการสมาคมนักบริหาร 
สาธารณสุข ประจำปี 2566 เข้ารายงานในที่ประชุมกรมอนามัย วาระเพ่ือทราบ  

  4. กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม  
ผู้แทนกลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตามโดย (นางสาววิภารัตน์ เกิดวัน) รายงานผลการดำเนินการกลุ่มประเมินผล
และนิเทศติดตามประจำเดือน มกราคม 2566  จำนวน  2 ส่วน ดังนี้ 
  1. การรายงานตัวชี้วัดสำคัญและโครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ให้ทางสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, เจ ้าภาพแผนงานบูรณาการ, และสำนักงบประมาณ ตามรอบรายงานปกติ                
ซึ่งได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว 
 2. มติที่ประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 
จากการประชุมกรมอนามัย เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ในประเด็นการขับเคลื่อนการบูรณาการงานส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรมอนามัย ผู้อำนวยการกองแผนงาน 
ไดร้ายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับ
พื้นที่ (เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.65) โดยที่ประชุมฯ เสนอให้พิจารณาพื้นที่ลงเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ที่ดีภายในจังหวัด 
คัดเลือกจังหวัดที่มีสัดส่วนการถ่ายโอนภารกิจหลายระดับ โดยให้ประสานงานกับศูนย์อนามัยที่เกี่ยวข้อง ที่มีความ
พร้อมของพื้นที่ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในระดับประเทศ และต้องมีความชัดเจนเพื่อกำหนด Position และกลไก               
มีหน่วยงานรองรับ Sandbox  ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติมอบหมายกองแผนงานพิจารณาพื้นที่ และคัดเลือกจังหวัด     
โดยให้ประสานงานกับศูนย์อนามัยที่เก่ียวข้องและรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานต่อไป 
  3. การติดตามประเมินผลโครงการ ภายใต้พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจ และสังคม เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ร่ วมกับ 
กลุ่มที่ปรึกษา TRIS และ สวค. ได้ลงพื้นที่กรมอนามัยเพื่อติดตาม ประเมินผลโครงการงบเงินกู้ รอบเพิ่มเติม 
พ.ศ.2564 โดยกรมอนามัยได้รับจัดสรรจำนวน 2 โครงการ คือ 1)  โครงการยกระดับหน่วยบริการกรมอนามัย
รองรับการระบาดของโรค COVID – 19 กรมฯได้สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ใน
การยกระดับหน่วยบริการรองรับผู้ติดเชื้อและกลุ่มเปราะบาง ในพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 12 จำนวน 30 
เตียง ได้รับจัดสรรวงเงิน 250,000.-บาท เบิกจ่าย 200,000.-บาท คิดเป็นร้อยละ 80 และส่งคืนกรอบวงเงิน
คงเหลือให้ทางสบน. จำนวน 50,000.-บาท คิดเป็นร้อยละ 20  2) โครงการสนับสนุนการจัดบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขรองรับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยและฉีดวัคซีน
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้รับจัดสรรจำนวน 6,199,500.- บาท เบิกจ่ายให้กับบุคลากรด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานด้าน COVID-19 จำนวน 441 คน (ร้อยละ 94.64 จากเป้าหมาย 466 คน) 
เป็นเงินทั้งสิ้น 6,038,655.-บาท คิดเป็นร้อยละ 97.41 ส่งคืนกรอบวงเงินคงเหลือให้ทางสบน. จำนวน 160,845.- 
บาท คิดเป็นร้อยละ 2.59  ความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมต่อการรับบริการของกรมอนามัย ประชาชน
เข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ (ร้อยละ 93.91) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ    
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วาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ   
 การดำเนินงานชมรมจริยธรรม กองแผนงาน  

ประธานชมรมจริยธรรม กองแผนงาน (นางสาวพาสนา ชมกลิ ่น) ได้รายงานความก้าวหน้าในการ
ดำเนินงานของชมรมจริยธรรม กองแผนงาน ดังนี้ 
 1. การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม มีความก้าวหน้าการดำเนินงาน ดังนี้  

1) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมกองแผนงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  

2) ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมกองแผนงานครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 
3) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรมกองแผนงาน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2566 ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อตา้นการทุจริต “กองแผนงาน ใสสะอาด ร่วมต้านการทุจริต”  
นำโดยนายดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย 

4) ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร กรมอนามัย ประจำเดือน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 
5) ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของตามกำลังศรัทธา เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล

วัดโบสถ์วรดิตถ์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 
 2. แผนกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานชมรมจริยธรรม 

1) ดำเนินการขออนุมัติจัดตั้งชมรมจริยธรรมกองแผนงาน ประกอบด้วย การจัดทำเอกสารขออนุมัติจัดตั้ง
ชมรม ระเบียบ/ข้อบังคับชมรม ใบสมัครสมาชิกชมรม เพ่ือการประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรกองแผนงานสมัคร
เข้าร่วมชมรมฯ ต่อไป 

2) การจัดกิจกรรมทำประโยชน์เพื่อสาธารณะ เช่น กิจกรรมเย็บหมวกเพื่อบริจาคให้ผู้ป่วยมะเร็ง รณรงค์
รักษาความสะอาดในวัด สถานที่ราชการ หรือสถานที่สาธารณะอ่ืนๆ 

3) กิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิ 
4) กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 
5) กิจกรรมการทำบุญตักบาตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 กรมอนามัย ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 

7 กุมภาพันธ์ 2566 และกองแผนงาน ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพฯ  
- ประธานชมรมจึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่กองแผนงานเข้าร่วมทำบุญตักบาตรโดยพร้อมเพรียงกัน  

  6) กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร กองแผนงาน โดมรมจริยธรรมขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่กองแผนงาน 
ร่วมทำกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการแต่งกายตามวัน “แต่งกายอย่างไร ถูกใจ ถูกที่ ถูกเวลา” ดังนี้ 

1) ทุกวันจันทร์ เริ่มต้นสัปดาห์ แต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการ 
2) ทุกวันพฤหัสบดี สีแสดสดใส สวมใสเสื้อโปโลสีขาว กองแผนงาน 
3) ทุกวันศุกร์ งามอย่างไทย สวมใส่ผ้าไทย/ผ้าพ้ืนเมือง 
 

มติที่ประชุม 1.ที่ประชุมรับทราบ 
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                     2. ให้บูรณาการการทำงานของ 3 คณะร่วมกัน (ชมรมจริยธรรม   Healthy Work Place      
และ KPI 2.1 ITA) ให้นำไปจัดทำกลไก และมอบชมรมจริยธรรมติดตามการดำเนินงานทั้งในเชิงนโยบายและ                   
การขับเคลื่อน   
 
วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา   
 5.1 การขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการ กพว. กองแผนงาน 

ประธานคณะกรรมการ กพว. กองแผนงาน (นางสาวพาสนา ชมกลิ ่น) ได้รายงานความก้าวหน้า                
การดำเนินงานการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการกองแผนงาน (กพว.) ภายใต้นโยบายการพัฒนาและขับเคลื่อน
วิชาการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

1. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการกองแผนงาน ไตรมาสที่ 1 
(เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565) แก่สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย 

2. การจัดทำคำสั่งกองแผนงาน ที่ 69/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ 
กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

3. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566  
     - จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการกองแผนงานประจำเดือน จำนวน 3 ครั้ง 

    - จัดประชุมคณะกรรมกกรพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กองแผนงาน วาระพิเศษ จำนวน 1 ครั้ง 
4. ดำเนินการจัดเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้  
    1) หลักเกณฑ์การเบิกคา่ใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย   
    2) ระเบียบสารบรรณ และเรื่องที่  
    3) การใช้งาน Google Form  
5. พิจารณาผลงานวิชาการการพัฒนาระบบ e-Budget Anamai ซึ่งจะส่งผลงานนี้เข้าประกวดในเวที  

Like Talk Award ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 
  6. กองแผนงาน ได้รับสนับสนุนงบกลาง กรมอนามัย เพื่อดำเนินงานโครงการจัดทำและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิต เพื ่อพิชิตสุขภาพดีอย่างยั ่งยืน (Lifestyle 
Medicine: Personalized Healthcare Strategies) วงเงิน 914,200 บาท โดยกรมอนามัย ได้อนุมติโครงการ 
และงบประมาณ ให้แก่กองแผนงาน ณ เดือนมกราคม 2566   

   ทั ้งนี ้ ผู ้อำนวยการกองแผนงานได้มอบหมายกลุ ่มประเมินผลฯ และกลุ ่มพัฒนานโยบายฯ ร่วม
ดำเนินงานและบริหารงบประมาณ โครงการจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลด้วยเวช
ศาสตร์วิถีชีวิต เพื่อพิชิตสุขภาพดีอย่างยั่งยืนฯ ให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด 

 

มติที่ประชุม 1. รับทราบ และเห็นชอบตามที่ กพว. นำเสนอ 
  2. มอบกลุ่มประเมินฯ กลุ่มนโยบายฯ ร่วมกับกลุ่มอำนวยการ บริหารจัดการและขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานโครงการฯ ให้สำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด 
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วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
- ไม่มี - 
  

ปิดประชุม เวลา 14.00 น. 
 

----------------------------------------------- 
 
     นางสาวฉัตรรัตน์  ต้นภูบาล  ผู้จดรายงานการประชุม 
     นางสาววิชุดา สมัยนิยม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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/
จัดทำแผนขับเคลื่อนฯ                                   
5. จัดทำแผนขับเคลื่อนฯ                         
6. จัดทำทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(EIT)                                                 
7. ประชุมคณะทำงานฯ จำนวน 3 ครั้ง           
8. ประชุมกองแผนงานฯ จำนวน 3 ครั้ง        
9. รายงานผลการดำเนินกงานตามแผน
ขับเคลื่อนฯ จำนวน 3 ครั้ง                     
10. ประกาศเจตนารมณ์ฯ                      
11. จัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการขออนุญาต
เพ่ือยืมทรัพย์สินของของหน่วยงาน รายไตรมาส                                               
12. จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติในการยืม
ทรัพย์สินของทางราชการ กองแผนงาน 

 

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

5 4.5 กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์
การงบประมาณ 

1.รายงานการประชุมคณะกรรมการการ
พิจารณากลั่นกรอง (กพว) หน่วยงาน ครั้งที่ 4 
2.แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ 
   - Google Form 
3. บทคัดย่อผลงานวิชาการ (R2R) 
4. ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบ
จัดการวิเคราะห์แผนงานโครงการ และ
งบประมาณ กรมอนามัย (e-Budget 
Anamai) ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
5. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ เดือนมกราคม 2566 

 

รายงาน ณ วนัท่ี 10 ก.พ. 2566  
- 19  -



ที ่ ตัวช้ีวัด คะแนน คะแนน
ประเมิน 
ตนเอง 

ผู้รับผิดชอบ ความก้าวหน้า หมายเหตุ 

3 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

5 3 กลุ่มอำนวยการ 1. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อม

นำขึ้นเว็บไซต์ของกองแผนงาน ภายในวันที่ 

31 ตุลาคม 2565 เรียบร้อย 

2. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย

งบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 15 ม.ค. 66     

พร้อมอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ของกองแผนงาน  

ในวันที่ 20 ของเดือน ม.ค. 66 เรียบร้อย  

(ครบทุกเดือน) 

3. ผลการเบิกจ่าย ณ 31 ม.ค. 66 มีผล

เบิกจ่ายสะสม จำนวน 1,307,780.47 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 32.27 (เป้าหมายกรมกำหนด

ไว้ร้อยละ 39 ) ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กรม

กำหนดไว้ เนื่องจากได้รับโอนจากกรมฯ เพ่ือ

ดำเนินการโครงการ Lifestyle medicine  

จำนวน 914,200.- บาท 

 

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

5 4 กลุ่มพัฒนา
ระบบข้อมูล 

ดำเนินการจัดทำรายชื่อชุดข้อมูล (Data set) 
ที่สอดคล้องกับขอบเขตให้หน่วยงานอื่น
สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 

1. รายชื่อ
ชุดข้อมูล 
(Data set) 
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ที ่ ตัวช้ีวัด คะแนน คะแนน
ประเมิน 
ตนเอง 

ผู้รับผิดชอบ ความก้าวหน้า หมายเหตุ 

ข้อมูลภาครัฐ (Open 
Data) 

https://bit.l
y/3HM60av 
2. ผลการ
ดําเนินงาน 
https://bit.
ly/3HKrox2 

6 4.17 ระดับความสำเร็จของ
การเชื่อมโยงข้อมูลกรม
อนามัยกับหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายภายนอก 

5 4 กลุ่มพัฒนา
ระบบข้อมูล 

ดำเนินการตามแผนเดือนมกราคม 2566  

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

5 3 กลุ่มพัฒนา
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์/
กลุ่มประเมินผล
และนิเทศ
ติดตาม 

ดำเนินการวิเคราะห์และติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนและตาม KPI 
Template ในคะแนนระดับ 1-3 

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

ไม่ได้ด าเนินการ/

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

ครบถ้วน

1 จัดท ำค ำส่ังแต่งต้ังคณะท ำงำนตัวช้ีวัดท่ี 

2.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน

คุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA)

1 ฉบับ 1 พ.ย. 65 30 พ.ย. 65 ด ำเนินกำร

ครบถ้วน

ค ำส่ังกองแผนงำนท่ี 75/2565 ลงวันท่ี 30 พ.ย. 65 
https://planning.anamai.moph.go.th/web-

upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filece

nter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.6%20ITA.pdf

2 ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือวิเครำะห์ทบทวน

สถำนกำรณ์ปัญหำกำรด ำเนินงำน

คุณธรรมควำมโปร่งใสของหน่วยงำน

1 ฉบับ 1 พ.ย. 65 10 ธ.ค. 65 ด ำเนินกำร

ครบถ้วน

วันท่ี 7 ธ.ค. 65 
https://planning.anamai.moph.go.th/web-

upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filece

nter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.1%20ITA.pdf

3 จัดท ำรำยงำนวิเครำะห์ Gap  ปัญหำกำร

ด ำเนินงำนคุณธรรมอละควำมโปร่งใส

ของหน่วยงำน

1 ฉบับ 1 พ.ย. 65 10 ธ.ค. 65 ด ำเนินกำร

ครบถ้วน

วันท่ี 7 ธ.ค. 65 
https://planning.anamai.moph.go.th/web-

upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filece

nter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.2%20ITA.pdf

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ

ณ วนัที่ 10  กมุภาพนัธ์ 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 2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ไม่ได้ด าเนินการ/

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

ครบถ้วน

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ

ณ วนัที่ 10  กมุภาพนัธ์ 2566

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

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน
เป้าหมาย

(จ านวน)
หน่วยนับ วันท่ีเร่ิมกิจกรรม วันท่ีส้ินสุด

4 ก ำหนดมำตรกำร กลไก และประเด็น

ควำมรู้ เพ่ือขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำน

คุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน

รอบ 5 เดือนแรก

1 ฉบับ 1 พ.ย. 65 10 ธ.ค. 65 ด ำเนินกำร

ครบถ้วน

วันท่ี 7 ธ.ค. 65 
https://planning.anamai.moph.go.th/web-

upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filece

nter/PA/2566/2-1/R1/R1_2.1%20ITA.pdf

5 จัดท ำแผนกำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำน

ด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ

หน่วยงำน

1 ฉบับ 1 พ.ย. 65 10 ธ.ค. 65 ด ำเนินกำร

ครบถ้วน

วันท่ี 7 ธ.ค. 65 
https://planning.anamai.moph.go.th/web-

upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filece

nter/PA/2566/2-1/R1/R1_2.2%20ITA.pdf

6 รวบรวมรำยช่ือและข้อมูลผุ้มีส่วนได้ส่วน

เสียภำยนอก (EIT) และจัดท ำทะเบียน

ผู้รับบริกำร (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(SH)

1 ฉบับ 1 พ.ย. 65 10 ธ.ค. 65 ด ำเนินกำร

ครบถ้วน

วันท่ี 7 ธ.ค. 65 
https://planning.anamai.moph.go.th/web-

upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filece

nter/PA/2566/2-1/R1/R1_1.7%20ITA_C-SH.pdf
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ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ไม่ได้ด าเนินการ/

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

ครบถ้วน

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ

ณ วนัที่ 10  กมุภาพนัธ์ 2566

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

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน
เป้าหมาย

(จ านวน)
หน่วยนับ วันท่ีเร่ิมกิจกรรม วันท่ีส้ินสุด

7 ประชุมคณะท ำงำนและติดตำมผลกำร

ขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำม

แผน

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

 จ ำนวน 3 คร้ัง

คร้ังท่ี 1 วันท่ี 7 ธ.ค. 65 
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa

4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/25

66/2-1/R1/R1_3.1%20ITA%20meeting1.pdf               

คร้ังท่ี 2 วันท่ี 4 ม.ค. 66       
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20xa4

d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2566/

2-1/R1/R1_3.2%20ITA%20meeting2.pdf                      

คร้ังท่ี 3 วันท่ี 27 ม.ค. 66  
https://planning.anamai.moph.go.th/web-

upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/file

center/PA/2566/2-

1/R1/R1_3.3%20ITA%20meeting3.pdf
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ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ไม่ได้ด าเนินการ/

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

ครบถ้วน

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ

ณ วนัที่ 10  กมุภาพนัธ์ 2566

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

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน
เป้าหมาย

(จ านวน)
หน่วยนับ วันท่ีเร่ิมกิจกรรม วันท่ีส้ินสุด

8 ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำม

แผนปฏิบัติกำรกองแผนงำน

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

 จ ำนวน 3 คร้ัง

คร้ังท่ี 1 วันท่ี 9 พ.ย. 65  

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20

xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/P

A/2566/Meeting/Meeting%20Planning%202-66.pdf 

คร้ังท่ี 2 วันท่ี 27 ธ.ค. 66 

https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/20

xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/P

A/2566/Meeting/Meeting%20Planning%203-66.pdf 

คร้ังท่ี 3 วันท่ี 31 ม.ค. 66 
https://planning.anamai.moph.go.th/web-

upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filece

nter/PA/2566/Meeting/Meeting%20Planning%204-66.pdf

9 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน

ขับเคล่ือนฯ

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

จ ำนวน 3 คร้ัง

คร้ังท่ี 1 วันท่ี 10 ธ.ค. 65       คร้ังท่ี 2 วันท่ี 10 ม.ค. 66 

คร้ังท่ี 3 วันท่ี 10 ก.พ. 66
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ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ไม่ได้ด าเนินการ/

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

ครบถ้วน

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ

ณ วนัที่ 10  กมุภาพนัธ์ 2566

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

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน
เป้าหมาย

(จ านวน)
หน่วยนับ วันท่ีเร่ิมกิจกรรม วันท่ีส้ินสุด

10 กิจกรรมประกำศเจตนำรมณ์ต่อต้ำน กำร

ทุจริตกองแผนงำน ประจ ำปีงบประมำณ

 พ.ศ. 2566

1 คร้ัง 1 ธ.ค. 65 30 ธ.ค. 65 ด ำเนินกำร

ครบถ้วน

วันท่ี 28 ธ.ค. 65  
https://planning.anamai.moph.go.th/web-

upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filece

nter/ITA/2566/onepage%20ITA%202566_Planning.pdf

11 ส่ือสำรข้อมูลกำรรับรู้ด้ำนคุณธรรมและ

ควำมโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภำยใน (IIT)

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

ด ำเนินกำร

12 รวมรวมเอกสำร ข้อมูล และด ำเนินกำร

เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน

ตำมหลักเกณฑ์ OIT ท่ีก ำหนด

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

ด ำเนินกำร

13 สรุปผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนให้

ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำนรับทรำบ

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 าเนินการ

ครบถ้วน

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ

ณ วนัที่ 10  กมุภาพนัธ์ 2566

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

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน
เป้าหมาย

(จ านวน)
หน่วยนับ วันท่ีเร่ิมกิจกรรม วันท่ีส้ินสุด

14 จัดท ำคู่มือ/แนวทำงกำรปฏิบัติในกำรยืม

ทรัพย์สินของทำงรำชกำร

1 เร่ือง 1 ธ.ค. 65 28 ก.พ. 66 ด ำเนินกำร

ครบถ้วน

วันท่ี 27 ม.ค. 66  
https://planning.anamai.moph.go.th/web-

upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filece

nter/ITA/2566/OIT/OIT5-

01_handbook%20government.pdf

15 ประชำสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของ

หน่วยงำน/แจ้งเวียน/กรุ๊ปLine คู่มือ 

แนวทำงกำรยืมทรัพย์สินของทำงรำชกำร

ให้บุคลำกรในหน่วยงำน

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

ด ำเนินกำร

16 จัดท ำข้อมูลสถิติกำรให้บริกำรขออนุญำต

เพ่ือยืมทรัพย์สินของของหน่วยงำน รำย

ไตรมำส

1 ไตรมำส 1 พ.ย. 65 10 ม.ค. 66 ด ำเนินกำร

ครบถ้วน

วันท่ี 9 ม.ค. 66 
https://planning.anamai.moph.go.th/web-

upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filece

nter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.7%20ITA.pdf
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ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ไม่ได้ด าเนินการ/

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

ครบถ้วน

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ

ณ วนัที่ 10  กมุภาพนัธ์ 2566

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

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน
เป้าหมาย

(จ านวน)
หน่วยนับ วันท่ีเร่ิมกิจกรรม วันท่ีส้ินสุด

17 จัดท ำแบบส ำรวจควำมพึงถอใจกำรหใบริ

กำรในกำรยืมทรัพย์สินของทำงรำชกำร

กองแผนงำน

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

ด ำเนินกำร

18 รำยงำนผลกและสรุปผลส ำรวจควำมพึง

พอใจในกำรให้บริกำรขออนุญำตเพ่ือยืม

ทรัพย์สินของหน่วยงำน

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

ด ำเนินกำร

19 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ตำม

มำตรฐำนทำงจริยธรรม

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

upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filece

nter/PA/2566/2-1/R1/R1_4.9%20ITA.pdf
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ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคล่ือนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

ไม่ได้ด าเนินการ/
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
ครบถ้วน

1 จัดท ำค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรกำร
พิจำรณำกล่ันกรอง (กพว) หน่วยงำน

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

2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด ำเนินงำน

ขับเคล่ือนกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
(Learning Organization : LO)

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

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

(เสนอผลงำน ม.ค. 66 /Like talk รอบ 1

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

4 ก ำหนดมำตรกำรกำรขับเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ PIRAB

1 ฉบับ พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ✓ https://shorturl.asia/84JWg

5 ประชุมคณะกรรมกำรกำรพิจำรณำ
กล่ันกรอง (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
คร้ังท่ี 3 https://shorturl.asia/0Y5Jw

6 ประมวลองค์ควำมรู้และจัดท ำคลังข้อมูล
ควำมรู้วิชำกำร กองแผนงำน

1 ฉบับ พ.ย. 65 ก.พ. 66 ✓ https://shorturl.asia/2DFGJ

ณ วนัที่ 10  กมุภาพนัธ ์2566

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

ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน
เป้าหมาย

(จ านวน)
หน่วยนับ วันท่ีเร่ิมกิจกรรม วันท่ีส้ินสุด
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ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคล่ือนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

ไม่ได้ด าเนินการ/
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
ครบถ้วน

ณ วนัที่ 10  กมุภาพนัธ ์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
 - หลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
ศึกษำวิจัย

 - ระเบียบสำรบรรณ
 - Google Form

3 เร่ือง พ.ย. 65 ม.ค. 66 ✓ ด ำเนินกำรแล้ว 3 เร่ือง
 1.หลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำวิจัย 
https://shorturl.asia/HQeS5

2. ระเบียบสำรบรรณ
https://shorturl.asia/oWCLP
3. Google Form 
https://shorturl.asia/VbwQz

8 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน
ตัวช้ีวัดตำมค ำรับรองฯ

3 คร้ัง พ.ย.65 ก.พ. 66 ✓ ด ำเนินกำรประจ ำเดือน
1. เดือนพฤศจิกำยน https://shorturl.asia/Y2Mm4

2. เดือนธันวำคม https://shorturl.asia/SCih7
3. เดือนมกรำคม https://shorturl.asia/0BhXI

9 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
กำรด ำเนินงำนขับเคล่ือนกำรเป็นองค์กร
แห่งกำรเรียนรู้ (LO)

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

ไม่ได้ด าเนินการ/
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
ครบถ้วน

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

5 รำยงำนผลติดตำมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

(รบจ.1) ณ วันท่ี 15 ม.ค. 66 พร้อมอับโหลดข้ึน
เว็บไซต์ของกองแผนงำน ภำยในวันท่ี 20 ม.ค. 66

1 คร้ัง  ม.ค. 66  ม.ค. 66 P

ณ วนัที ่10  กุมภาพนัธ ์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

- 31  -



ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไม่ได้ด าเนินการ/
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
ครบถ้วน

1 การด าเนินตามมาตรการก ากับติดตามการ
รายงานแผน/ผล การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ทุกเดือน

4 คร้ัง พ.ย. 65 ก.พ. 66 ด าเนินการ 3 คร้ัง คะแนนระดับ 1-5 จะ
ด าเนินการส้ินสุดในเดือน
 กุมภาพันธ์ 2566

ณ วนัที ่10  กุมภาพนัธ ์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 าเนินการ
ครบถ้วน

1 ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางการการ
พัฒนาระบบบัญชีข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การ

เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

1 เร่ือง ต.ค. 65 พ.ย. 65 ✓

2 ก าหนดชุดข้อมูลเพ่ือการจัดท าระบบบัญชี
ข้อมูลท่ีมีความสอดคล้องกับภารกิจหลัก
และกระบวนการท างานงานพร้อมเสนอชุด
ข้อมูลท่ีคัดเลือกต่อผู้บริหารพิจารณา

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 ✓ 1. รายช่ือชุดข้อมูล (Data set)
https://bit.ly/3HM60av
2. ผลการด าเนินงาน
https://bit.ly/3HKrox2

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 วนัที ่10  กุมภาพนัธ ์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 าเนินการ
ครบถ้วน

1 ศึกษา รวบรวมเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลและระบบ

การเช่ือมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ

1 เร่ือง ต.ค. 65 ธ.ค. 65 ✓

2 ก าหนดกรอบรายการข้อมูลท่ีต้องการเช่ือมโยงกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอกกรมอนามัย

1 ฉบับ พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ✓

3 แต่งต้ังคณะท างานร่วมในการเช่ือมโยงข้อมูลสนับสนุน

งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม

1 ฉบับ ธ.ค. 65 ธ.ค. 65 ✓

4 จัดท ามาตรฐานการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน

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 วนัที ่10  กุมภาพนัธ ์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 ำผลวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของตัวช้ีวัดและ
ควำมรู้ท่ีน ำมำใช้ประกอบกำรวิเครำะห์

1 เร่ือง พ.ย. 65 พ.ย. 65 ✓

2 มีมำตรกำรขับเคล่ือนตัวช้ีวัดและแผนกำรด ำเนินงำน 1 เร่ือง พ.ย. 65 พ.ย. 65 ✓

3 กำรรำยงำนแผน/ผล กำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำน
ตำมแผน

4 คร้ัง พ.ย. 65 ก.พ. 66 ด ำเนินกำร 3 คร้ัง

4 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยกิจกรรม
จำกระบบ DOC4.0 โดยตัดข้อมูล ณ วันท่ี 27 

กุมภำพันธ์ 2566

4 คร้ัง พ.ย. 65 ก.พ. 66 ด ำเนินกำร 3 คร้ัง

5 มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (SOP) 1 เร่ือง พ.ย. 65 พ.ย. 65 ✓

6 กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติ กำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

ต่อท่ีประชุมกรมอนำมัย เป็นประจ ำทุกเดือน

4 คร้ัง พ.ย. 65 ก.พ. 66 ด ำเนินกำร 3 คร้ัง

ณ วนัที ่10  กุมภาพนัธ ์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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