
 

รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งท่ี 8/2564 
วันพฤหัสบดท่ีี 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 – 14.00 น. 

ณ หองประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ช้ัน 4 กรมอนามัย 
 

----------------------------------------------- 
 
ผูมาประชุม 
1.  นายดำรง ธำรงเลาหะพันธุ   ผูอำนวยการกองแผนงาน 
2.  นายนุกูลกิจ พุกาธร    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
3.  นางนุชนารถ รักประเสรฐิ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
4.  นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล  นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการพิเศษ 
5.  นางสาววิชุดา สมัยนิยม   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
6.  นางกุลนันท เสนคำ    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
7.  นายธีรพงษ คำพุฒ    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
8.  นายสมเกียรติ ปฏิรพ    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
9.  นางปทมา มโนมัธย    นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการพิเศษ 
10.นางสาวรัตนาวดี ทองสุทธิ์   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
11.วาท่ีรอยตรีสมพร สมทอง   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
12.นางสาวสิริรัตน อยูสิน    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
13.นางสาวศนินธร ริมชลาลัย   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
14.นางสาวกานดา สีสังข    นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
15.นางสาวภัสราภรณ หอยกรุด   นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 
16.นางสาวเขมณัฎฐ ศิริเชาวพัฒน   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
17.นางสาววิภารัตน เกิดวัน   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
18.นางสาวกชกร โคตรชมภ ู   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
19.นายธัพญสรณ กองแกว   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
20.นางสาวสุวรรณา ทิพยมงคุณ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
21.นายกิตตินันท สายะเวส   นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
22.นายศรัณยู จำปาไชยศรี   นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
23.นายสุชาญ กิจลือเลิศ    นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ  
24.นายธนพล สวารักษ    นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
25.นางสาวมัณฑนา ควรพินิจ   นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
26.นางสาวแพรพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
27.นางสาวธีราภรณ ศรีนิเวศน   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  
28.นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง ม่ันคง   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
29.นางสาวสุจิตรา บุญโต    เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
30.นางสาวนภาภรณ นิมิตเดชกุลชัย  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
31.นางสาวพรหมมณี สิงหรัตน   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
32.นางสาวระพีพรรณ ศรีเนตร   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
33.นางสาวปนัดดา ทองซัง   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
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34.นางสาวภาณุมาศ คงคา นักจัดการงานท่ัวไป 
35.นางสาวอมรกานต จำป เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
36.นางเพ็ญพักตร สุคนธพงษ พนักงานพิมพ ส3 
37.นายสำราญ เสือเดช พนักงานขับรถยนต ส2 

ผูไมมาประชุม เนื่องจาก ติดราชการ 
1. นางสาวสิริธร คงศิลป พนักงานพิมพ ส3 
2. นางสาวเสาวพร ตรีมงคล พนักงานพิมพ ส3 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 

วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายดำรง ธำรงเลาหะพันธุ ประธานการประชุมไดกลาวในที่ประชุม พรอมมอบหมายงาน ใหกลุมงาน

รับไปดำเนินงาน ดังนี้ 
1. กลาวขอบคุณคณะทำงาน Healthy Workplace Happy for Life ที่จัดใหมีการเดินสำรวจพื้นท่ี

กองแผนงาน และจากการเดินสำรวจทำใหเห็นวา ตองมีการพัฒนาหลายสวน เชน สิ่งของบางอยางท่ีไมไดใชงาน 
ก็ตองเก็บใหเปนสัดสวนใหไดตามมาตรฐานท่ีกำหนด 

2. เรื่องการออกกำลังกาย ประธานการประชุมกลาวแนะนำวา ชวงนี้เปนชวงของการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งยังอยูในสถานการณที่ยังไมปลอดภัย ยังมีจำนวนผูติดเชื้อที่ยังมากอยู 
ดังนั้น ประธานจึงกลาว แนะนำใหมีการออกกำลังกายท่ีโตะทำงานของแตละคน ไมควรมารวมตัวกัน เพราะมีอากาสเสี่ยง
ท่ีจะทำใหเกิดการ ติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได 

3. มอบกลุ มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรตามเร ื ่องที ่จะเขาประชุมกระทรวงสาธารณสุข,
เตรียมขอมูลโควิด เพ่ือใหอธิบดีกรมอนามัย นำไปบรรยายท่ีจุฬาลงกรณ , นัดทีม STAG เพ่ือคุยและประเมินสถานการณ
การประชุม EOC กรมอนามัย วาจะตองมีการประชุมตอไปอีกหรือไม และติดตามเรื่องสาธารณสุขสัญจร วาจะยังคง 
มีอยูหรือไม  

4. มอบกลุมประเมินผลและนิเทศติดตามจัดการเรื่องของกลุมวัย เพื่อนำเรียนใหอธิบดีกรมอนามัย
ไดพิจารณา และจัดทำแผนกำหนดการตรวจเยี่ยมศูนยอนามัย 

5. มอบกลุ มบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณเตรียมความพรอมเรื ่องงบประมาณที่จะนำเขา
คณะกรรมาธิการ 

6. มอบกล ุ มเทคโนโลย ีสารสนเทศตามเร ื ่องการเช ื ่อมระบบ Thai Stop Covid , Save Thai
และลงทะเบียนผูประกอบการ โดยใหประสานกับสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข 

มติท่ีประชุม ทุกกลุมท่ีไดรับมอบหมาย รับทราบและดำเนินการ 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 7/2564 
นางสาวภาณุมาศ คงคา ผู แทนกลุ มอำนวยการ ขอใหที ่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม 

ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันพุธท่ี 28 เมษายน 2564 หากไมมีผู ใดขอแกไข ขอใหที ่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ดังกลาว 

 มติท่ีประชุม ไมมีแกไข ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 



- ๓ - 
 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1 รายงานผลและติดตามการใชจายงบประมาณ 

นางสาวภาณุมาศ คงคา ผู แทนกลุ มอำนวยการ ไดรายงานเร ื ่องการเบิกจายงบประมาณ                      
จำนวน 2 เรื่อง ดังนี ้

1. รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 27 พฤษภาคม 2564  
กองแผนงานมีผลการเบิกจายสะสม จำนวน 30,119,186.65 บาท คิดเปนรอยละ 91.62 โดยแบงเปน 

- งบดำเนินงาน จำนวน 3,537,686.65 บาท คิดเปนรอยละ 73.81  
- งบลงทุน จำนวน 26,581,500.00 บาท คิดเปนรอยละ 94.66  

สรุปผลการเบิกจายงบประมาณ เปาหมายกรมอนามัยเดือนพฤษภาคม 2564 คือ รอยละ 72 ซ่ึงกองแผนงานสามารถ
เบิกจ ายงบประมาณได ตามเป าหมาย และเปาหมายกรมอนามัยเด ือนม ิถ ุนายน 2564 คือ ร อยละ 79                    
กองแผนงานตองเร งร ัดเบิกจายงบดำเนินงานเพิ ่มอีก จำนวน 248,783.35 บาท จึงจะสามารรถเบิกจาย                              
ไดตามเปาหมาย 

2. แผนการใชเงินเดือนมิถุนายน 2564 
- โครงการเชาอุปกรณวอรรูม งวดท่ี 4 จำนวน 122,500 บาท 
- คาใชจายรายเดือน จำนวน 23,190 บาท 
- คาเชาบาน จำนวน 15,500 บาท 
- คาจัดประชุมราชการ จำนวน 41,850 บาท 
- คาจางทำเอกสาร 50 เลม (กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม) จำนวน 20,000 บาท 
- คาจัดซ้ือซอฟตแวรลิขสิทธิ์ (กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน 52,200 บาท 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 275,240 บาท 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
3.2 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 
กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร 
นางสาวสุวรรณา ทิพยมงคุณ ผู แทนกลุ มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร ไดรายงานผลการ

ดำเนินงานสำคัญของกลุมงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 วาในชวงนี ้จะเปนเรื ่องของ 1) แผนยุทธศาสตร                 
กรมอนามัย ซ่ึงไดมีการประชุมครั้งลาสุด เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2564 และท่ีประชุมมีมติใหผูเก่ียวของสงตัวชี้วัด  ไป
ปรับปรุงเปาประสงค และสงกลับใหกลุ มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร ภายในวันที ่ 31 พฤษภาคม 2564                
เพื่อนำเสนอผูบริหารตอไป 2) แผนปฏิรูปประเทศ ซึ่งขณะนี้ไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบรอยแลว                 
3) การจัดทำตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ 2565 โดยตอนนี้กำลังอยูระหวางรวบรวมขอมูล 
เพื่อนำมาทบทวนรางตัวชี้วัดที่จะดำเนินการในปงบประมาณ 2565 4)แผนยุทธศาสตรกองแผนงาน ขณะนี้อยูใน
ขั ้นตอนใหทุกกลุ มงานจัดทำโครงการ/กิจกรรม และสงกลับใหกลุ มนโยบายและยุทธศาสตร ภายในวันที ่ 30          
มิถุนายน 2564 และงานประชุมตางๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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กลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ 
นางนุชนารถ รักประเสริฐ หัวหนากลุ มบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ ไดรายงานผลการ

ดำเนินงานสำคัญของกลุ มงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ในเรื ่องของ 1) งบกลาง รอบแรก 68.2844 
(ลานบาท) วาสำนักงบประมาณใหอนุญาตใหกระทรวงสาธารณสุขขยายการดำเนินการโครงการออกไปได 
โดยหากบรรลุวัตถุประสงคโครงการแลว ตองนำเงินสงคืนสำนักงบประมาณตอไป 2) งบกลาง รอบสอง 171.4981 
(ลานบาท) อยู ระหวางสำนักงบประมาณกำลังพิจารณา โดยสำนักงบประมาณไดมีการขอเอกสารเพิ ่มเติม 
และกลุ มบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณก็กำลังดำเนินการรวบรวมเอกสารสงใหสำนักงบประมาณตอไป 
3) งบเงินกู 224.1384 (ลานบาท) โดยวันนี้ เวลา 13.00 น. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจะ
ดำเนินการงบเงินกู โดยในสวนของกรมอนามัย มีรองอธิบดีกรมอนามัย (นายบัญชา คาของ) เขารวมประชุมดวย 4) 
งบประมาณ ป 2565 จะมีการประชุมพิจารณาวาระ 1 ระหวางวันที ่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2564 
และ Defend ระหวางวันท่ี 4 มิถุนายน – 4 สิงหาคม 2564 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม 
นางสาวศนินธร ริมชลาลัย ผูแทนกลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม ไดรายงานผลการดำเนินงาน

สำคัญของกลุมงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ดังนี้ 1) เลมสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน อยูระหวาง 
ทำเลม 2) สไลดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข รอบ 6 เดือน อยูระหวางเจาภาพปรับแกตัวชี้วัด 
3) การตรวจเยี่ยมศูนยอนามัยโดยอธิบดีกรมอนามัย ซึ่งไดดำเนินการไปแลว ไดแก ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน
และศูนยอนามัยท่ี 8 อุดรธาน ี

มติท่ีประชุม รับทราบ 

กลุมพัฒนาระบบขอมูล 
นางสาวภัสราภรณ หอยกรุด ผูแทนกลุมพัฒนาระบบขอมูล ไดรายงานผลการดำเนินงานสำคัญ 

ของกลุมงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ดังนี้ 1) การพัฒนาระบบสารสนเทศ สนับสนุนดานการสงเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ ่งแวดลอม (Doh Dashboard)  2) ระบบเฝาระวังการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ ่งแวดลอม 
3) พัฒนาและบริหารจัดการขอมูลเว็บไซต กองแผนงาน กรมอนามัย

มติท่ีประชุม รับทราบ 

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นางสาวแพรพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน ผูแทนกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดรายงานผลการดำเนินงาน

สำคัญของกลุ มงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ขณะนี ้มีปรับแผนของงบดำเนินงาน จำนวน 3 กิจกรรม
ภายในวันที ่ 20 กรกฎาคม 2564 และโครงการงบกลาง โดยงวดที ่ 1 เบิกจายแลว และที ่ เหลืออยู ขณะนี้ 
คือ งวดท่ี 2 ซ่ึงจะเบิกจาย ในวันท่ี 6 มิถุนายน 2564  และโครงการขอมีบัตร ซ่ึงกำลังดำเนินการอยู 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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   3.3 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนหลัง  

นางสาวศนินธร ริมชลาลัย ผูแทนกลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม ไดรายงานผลการดำเนินงาน              
ตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนหลัง  โดยแจงวาในชวง 3 เดือนหลัง (มีนาคม 2564 - 
พฤษภาคม 2564) มีระดับคะแนนประเมินตนเอง ดังนี ้

1.30 รอยละของความสำเรจ็ในการพัฒนา Platform ดานการสงเสริมสุขภาพ (รอยละ 85)  
โดย กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ คาคะแนนประเมินตนเอง 3 

1.31 รอยละของบุคลากรมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมข้ึนหรือมากกวา (รอยละ 80) 
โดย กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ  คาคะแนนประเมินตนเอง 3 

1.33 รอยละ 80 ของการผานเกณฑการประเมิน กลุมเปาหมายท่ีเขารับการพัฒนาศักยภาพ 
        นักวิทยาการขอมูล (Data Scientist) 

โดย กลุมพัฒนาระบบขอมูล  คาคะแนนประเมินตนเอง 4 
  2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายการควบคุมภายใน 
   โดย กลุมอำนวยการ    คาคะแนนประเมินตนเอง 1.5     
  2.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน 
   โดย กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร  คาคะแนนประเมินตนเอง 1.5 

2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพ 
โดย กลุมอำนวยการ  คาคะแนนประเมินตนเอง 3.2 

  2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 
   โดย กลุมอำนวยการ  คาคะแนนประเมินตนเอง 4.7459 

2.4 ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 
 โดย กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม  คาคะแนนประเมินตนเอง 3.49 

  2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการท่ีบรรลุเปาหมาย 
   โดย กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม  คาคะแนนประเมินตนเอง 2.78 
  3.8 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) ในระบบฐานขอมูลกลาง  

     เพ่ือนำไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 
   โดย กลุมพัฒนาระบบขอมูล  คาคะแนนประเมินตนเอง 4 
ท้ังนี้ รวมคาคะแนนประเมินตนเอง 3.468 จากคะแนนท้ังหมด 5 คะแนน  
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
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3.4 รายงานความกาวหนาการดำเนินงานตัวช้ีวัดกองแผนงาน 9 ตัวช้ีวัด 
เว็บไซตกองแผนงานฐานใหมรอบ 5 เดือนหลัง https://planning.anamai.moph.go.th/th/planning-pa64 

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้ว ัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการที ่กลุ มงานไดรับมอบหมาย 
ของกองแผนงาน นายดำรง ธำรงเลาหะพันธุ ประธานการประชุมไดแจงใหผูรับผิดชอบตัวชี้วัดแตละกลุมงานที่ไดรับ
มอบหมาย รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ดังนี้  

กลุมอำนวยการ ไดรายงานตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้
ตัวชี้วัดท่ี 2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 

- ตัวชี้วัดท่ี 2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

รอบ 5 เดือนหลัง ไดมีการดำเนินกิจกรรมตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. ประชุมกองแผนงานทุกเดือน/ ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดเพ่ือสื่อสาร

ทิศทางและถายทอดนโยบาย/ทิศทางองคกรสู การปฏิบัติพรอมท้ังแลกเปลี่ยน เรียนรูใน

การสรางนวัตกรรมและกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัต ิการกองแผนงาน

(ไดดำเนินการแลว จำนวน 3 ครั้ง มี.ค.64 - พ.ค.64)

2. การจ ัดประช ุมคณะกรรมการ ต ิดตามประเม ินผลการควบคุม ภายในกองแผนงาน

ไดดำเนินการแลว จำนวน 1 ครั้ง วันท่ี 19 เม.ย. 64)

2.1 ทบทวนกระบวนงานในการ รายงานผลการควบคุมภายในกองแผนงาน

2.2 ประช ุม/จ ัดเตร ียมข อม ูล/Flow chart ของแต ละกล ุ  มงานท ี ่ เป นป จจ ุบ ัน เ พ่ือ

อัพโหลดข้ึน เว็บไซตกองแผนงาน 

3. รายงานผลการตรวจสอบของ ผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน สวนกลางไมรวม

กองคลัง ตามแบบ ตส.ปจ.2564-1 (ไดดำเนินการแลว จำนวน 1 ครั้ง วันท่ี 8 เม.ย. 64)

3.1 ดำเน ินการรวบรวมเอกสาร ตรวจสอบการปฏ ิบ ัต ิ งานด าน การเง ินและบ ัญชี

ดานการจัดซ้ือ จัดจาง ดานการควบคุมภายในดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบฯ         

 (รายงานผลการตรวจสอบ ของผู ตรวจสอบภายหนวยงาน สวนกลางไมรวมกองคลัง 

 ตามแบบ ตส.ปจ.-2564-1 และ แบบ ตส.ปจ.2564-2 (ถามี) ประจำไตรมาสท่ี 2)         

โดยมีการดำเนินกิจกรรมไปแลว จำนวน 3 กิจกรรม (รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัด 2.1.1) 

และมีรายงานผลในระบบ DOC พรอมท้ัง Upload ขอมูลในเว็บไซตกองแผนงานเรียบรอยแลวสามารถ 

ดูขอมูลไดท่ี https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa64-2-1-1

https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa64-2-1-1
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ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพ 
- คณะทำงานฯ มีการดำเนินงาน ตามเกณฑการประเมิน สถานท่ีทำงาน นาอยู นา

ทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) ใหอยูในระดับดี        
และระดับดีมาก ในรอบ 5 เดือนหลัง ดังนี้ 

1. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพ่ือกำหนดกิจกรรมตามเกณฑใหสอดคลองกับสำนักอนามัย
สิ่งแวดลอม

2. มีการจัดกิจกรรม Planning we can โดยเดินรณรงคประชาสัมพันธ กิจกรรม 5 ส
และตรวจความเรียบรอยของแตละกลุมงานตามเกณฑการดำเนินงาน 5 ส
พรอมประกาศ Big Cleaning day กองแผนงาน

3. บุคลากรใหความรวมมือในการตรวจสุขภาพประจำป และอยูระหวางรวบรวมหลักฐานการตรวจ
สุขภาพ โดยผูแทนคณะทำงานฯ แตละกลุมงาน

4. มีการจัดกิจกรรมยืดเหยียดในสถานท่ีทำงาน อยางนอย 5 - 10 นาที วันละ 2 ครัง้
5. สงเสริมใหบุคลากรออกกำลังกายอยางนอยสัปดาหละ 5 วันๆ ละ 30 นาที โดยปรับบริบทการ

ออกกำลังกายตามสถานการณโควิดและตามนโยบายของกรม
6. ผลการดำเนินงานท่ีไดดำเนินการแลวไดสรุป onepage พรอมอัพโหลดหลักฐานข้ึนหนาเว็บไซต

กองแผนงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองคกร
แหงความสุขท่ีมีคุณภาพเรียบรอยแลว

7. การตรวจประเมินตามเกณฑการประเมิน 5 ส คณะทำงานฯ ไดดำเนินกิจกรรม ในเดือน
พฤษภาคม 2564 ตามแผนการดำเนินงานและไดรับความรวมมือจากเจาหนาท่ีกองแผนงานใน
การเขารวมกิจกรรมและปรับปรุงความเรียบรอยภายในกลุมงานเปนอยางดี

ผลการดำเนินงาน Link หลักฐาน 
หลักฐานระดับ 1/ 2 / 3 ไดรายงานในระบบเรียบรอยแลว 
ระดับ 1 หลักฐานแสดงการวิเคราะห/สังเคราะหขอมูล https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa64-

2-2 ระดับ 2 แผนปฏิบัติการฉบบัปรับปรุง 
ระดับ 3 รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนรายเดือน 
ระดับ 4 Output ผลผลิต 
ผลการดำเนินงานกิจกรรมชมรมรักษสุขภาพ ครั้งท่ี 1 https://bit.ly/3cnoxv2 
กิจกรรมเฝาระวังดานสุขภาพ (วัดความดัน) https://bit.ly/3gfgr8L 
ชมรมรักษสุขภาพฟนกองแผนงาน สนับสนุนยาสีฟน 
แกเจาหนาท่ีกองแผนงาน 

https://bit.ly/3w3gOtN 

ผูบริหารใหความรูการดูแลสุขภาพชองปาก และความรูหญิง
วัยเจริญพันธุ เรื่อง วิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก 

https://bit.ly/3uXB1zX 

กิจกรรมสงเสริมความสามัคคีเจาหนาท่ีกองแผนงาน https://bit.ly/3uY5EFw 
ผลการดำเนินงานกิจกรรมยืดเหยียดอยางนอย 
5-10 นาที ตอวันๆ ละ 2 ครั้ง 

https://bit.ly/3z3e0ip 

ท้ังนี้หลักฐานขอมูลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุข
ท่ีมีคุณภาพสามารถดูขอมูลไดท่ี เว็บไซตกองแผนงาน (ฐานใหม) 
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa64-2-2  
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  ตัวชี้วัดท่ี 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ 
   - รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ ไดมีการ
ดำเนินกิจกรรมตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง ดังนี้ 
    1. จัดทำรายงานผลติดตามเร งร ัดการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) (มี.ค.64 – ก.ค.64)  
        โดยใชขอมูลจากระบบ GFMIS กองคลัง ไดดำเนินการแลว 3 ครั้ง (มี.ค.64 – พ.ค.64) 
    2. ประช ุมคณะทำงานต ิดตามเร  งร ัดการเบ ิกจ  ายงบประมาณประจำป  งบประมาณ  
        พ.ศ. 2564 (มี.ค.64 – ก.ค.64) ไดดำเนินการแลว 3 ครั้ง (มี.ค.64 – พ.ค.64) 
    3. จ ัดทำรายงานสร ุปผลการเบ ิกจ  ายงบประมาณประจำป  งบประมาณ พ.ศ.  2564  
        รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค.64 – ก.ค.64) จะดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 64 
    4. ประชุมกองแผนงาน/ประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดและรายงานผลการติดตาม 
       การ เบ ิกจ  าย งบประมาณตามต ั วช ี ้ ว ั ดท ี ่  2 .3  รอบ 5 เด ื อนหล ั ง  (ม ี . ค .64  – ก.ค .64 )  
            ไดดำเนินการแลว 3 ครั้ง (มี.ค.64 – พ.ค.64) 
  ซึ่งไดดำเนินการไปแลว 3 กิจกรรม ลำดับที่ 1, 2 และ 4 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ตัวชี้วัดท่ี 
2.3) และไดรายงานผลในระบบ DOC พรอมท้ัง Upload ขอมูลในเว็บไซตกองแผนงานเรียบรอยแลว สามารถดูขอมูล
ไดท่ี https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa64-2-3 
 

  กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร ไดรายงานตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้
  ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการ
ระดับหนวยงาน 
  - การดำเนินงานของตัวชี้วัด 2.1.2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ไดดำเนินการตามแผน 
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (แบบฟอรมท่ี 4) ท้ังหมด 6 กิจกรรม ดังนี้  
  (1) การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฯ พ.ศ. 2566 – 2570 
   1.1) การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที ่ม ีต อแผนฯ อาจจำกัดอยู  เฉพาะกลุม  
ไมครอบคลุม 
  (2) ประชุมพิจารณากำหนดโครงการสำคัญกรมอนามัยปงบประมาณ พ.ศ.2566 
   2.1) บางโครงการท่ีนำเสนออาจไมไดพิจารณาเปนโครงการสำคัญของแผนแมบทฯ 
   2.2) ผูรับผิดชอบโครงการไมเขารวมพิจารณาโครงการสำคัญ 
  (3) ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 2565 เพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรในระดับคลัสเตอร
และหนวยงาน และลงในระบบ DOC 
   4.1) สถานการณโรคติดเชื้อ COVID-19 สงผลตอรูปแบบการจัดประชุมแผนปฏิบัติการ 
   4.2) การประชุมผานระบบ Web Conference อาจมีอุปสรรคในการสื่อสารสองทาง 
  (5) ถายทอดนโยบายและกำกับติดตามการดำเนินงานผานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
ภารกิจหลัก กรมอนามัย และหัวหนากลุมบริหารยุทธศาสตร กรมอนามัย 
   5.1) การประชุมผานระบบ Web Conference อาจมีอุปสรรคในการสื่อสารสองทาง  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa64-2-3


- ๙ - 
 
  กลุมพัฒนาระบบขอมูล ไดรายงานตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้
  ตัวชี้วัดที่ 1.33 รอยละ 80 ของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนา
ศักยภาพนักวิทยาการ (Data Scientist)  https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa64-1-33  
   - ไดดำเนินการสงแบบสอบถามในการติดตาม และประเมินผลผูเขารับการอบรมการพัฒนา
ศักยภาพนักวิทยาการขอมูล (Data Scientist) ที่นำผลการพัฒนาไปประยุกตใชในหนวยงาน จำนวน 11 หนวยงาน 
เพ่ือนำมาสรุปผลสำหรับใชในการวางแผนการจัดหลักสูตรอบรมตอไป 
 
  ตัวชี้วัดที่ 3.8 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog)ในระบบฐานขอมูลกลางเพื่อนำไปสูการ
เปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 
   - กล ุ มพ ัฒนาระบบขอม ูล ได ดำเน ินการจ ัดทำคำอธ ิบายช ุดข อม ูล (Metadata) 
(14 รายการ) ที่สอดคลองตามมาตรฐานของ สพร. กำหนดเรียบรอยแลว เพื่อจัดทำขอมูลเปดที่จัดอยูในหมวดหมู
สาธารณะ (Open Data) และนำเขาในระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) โดยการเชื่อมตอขอมูลออกสาธารณะตอไป 
สามารถดูคำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) (14 รายการ) ไดท่ี https://bit.ly/2RBsCEv 
 

  กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม ไดรายงานตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้
  ตัวชี้วัดท่ี 2.4 ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 

ระดับท่ี 1 
- มีขอมูลการวิเคราะหผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของกองแผนงาน และขอมูลการวิเคราะหผล
การดำเนินงานสรางหรือพัฒนานวัตกรรม (ระบบ Anamai e-meeting) (0.5 คะแนน) 
- มีรายการขอมูล ความรู ที ่นำมาใชในการวิเคราะหเพื ่อพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน (0.5 
คะแนน) 
ระดับท่ี 2 
- มาตรการเพ่ือการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ ในเรื่อง Build Capacity (พัฒนาศักยภาพผูรับบริการ) 
(0.5 คะแนน) 
- มีเอกสารสรุปประเด็นความรู เรื่อง “ข้ันตอนการใชงานระบบ Anamai E – Meeting” (0.5 คะแนน) 
ระดับท่ี 3 
- มีการทบทวนแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการและพัฒนานวัตกรรมของกองแผนงาน (0.25 
คะแนน) 
- มีการขับเคลื่อนงานเปนไปตามแผนที่กำหนด (รายงานผลเดือน ก.ค. 64) (ขับเคลื่อน 7 กิจกรรม จาก 9 
กิจกรรม คิดเปน 0.19 คะแนนจากคะแนนเตม็ 0.25 คะแนน)   
- มีการติดตามผลการดำเนินงาน ในการประชุมกองแผนงาน เดือน มี.ค. – พ.ค. จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 5 
ครั้ง (คิดเปน 0.3 คะแนนจากคะแนนเต็ม 0.5 คะแนน) 
ระดับท่ี 4 
- มีการรายงานผลการดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานพรอมสรุปบทเรียนการเปนองคกรแหง
การเรียนรู (อยูระหวางดำเนินการ) 
- มีผลผลิตครบตามแผนการขับเคลื่อนและมาตรการท่ีกำหนด (รายงานผลเดือน ก.ค. 64) 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/2RBsCEv


- ๑๐ - 
 

ระดับท่ี 5 
-มีเอกสารที่แสดงการสงผลงานนวัตกรรมในการประชุมวิชาการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ครั้งท่ี 14 (0.25 คะแนน) 
-ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐในการประชุมวิชาการฯ แลว ไมผานการ
คัดเลือกใหเขารวมนำเสนอผลงาน (0 คะแนน) 
-มีเอกสารท่ีแสดงจำนวนผลงานการจัดการขอมูลและความรูท่ีดำเนินการจัดการอยางเปนระบบและพรอมใช
งาน จำนวน 1 ผลงาน คือระบบ Anamai e-meeting (0.5 คะแนน) 

จากผลการดำเนินงานขางตน เม่ือพิจารณาตามเกณฑการใหคะแนนคำรับรองฯ สรุปไดดังนี้ 

ระดับ หลักฐาน ความครบถวน คะแนนท่ีได/เต็ม 
1 - ขอมูลการวิเคราะหผลการ

ขับเคลื่อนวิชาการ และการสราง
หรือพัฒนานวัตกรรม 

- รายการขอมูล ความรูท่ีนำมาใช 

/ 
 
/ 

0.5 / 0.5 
 

0.5 / 0.5 

2 - มาตรการเพ่ือการขับเคลื่อน 
- สรุปประเด็นความรู 

/ 
/ 

0.5 / 0.5 
0.5 / 0.5 

3 - มีแผนการพัฒนา/ปรบัปรุง 
- การขับเคลื่อนงานเปนไปตามแผน 
- รายงานการติดตามการดำเนินงาน 

/ 
X 
X 

0.25 / 0.25 
0.19 / 0.25 
0.3 / 0.5 

4 - รายงานผลการดำเนินงาน 
- ผลผลิตครบตามแผน 

X 
X 

อยูระหวางดำเนินการ 
รายงานผลเดือน ก.ค. 64 

5 - สงผลงานเขารวมประชุมวิชาการ 
- นำเสนอผลงาน 
- จำนวนผลงานการจัดการขอมูล

และความรู 

/ 
/ 
/ 

0.25 / 0.25 
0 / 0.25 
0.5 / 0.5 

รวมคะแนนประเมินตนเอง 3.49 / 5 
 
  ตัวชี้วัดท่ี 2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการท่ีบรรลุเปาหมาย 

ระดับท่ี 1 
  -มีเอกสารแสดงขอมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองแผนงานรอบ 5 เดือนแรกใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ซ่ึงกองแผนงานได 5 คะแนนเต็ม (0.2 คะแนน) 
  -มีเอกสารสรุปผลการวิเคราะห (GAP) ที ่อาจทำใหการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปของ
หนวยงานไมบรรลุเปาหมาย (0.4 คะแนน) 
  -มีสรุปความรูที่จะชวยใหการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปของกองแผนงานบรรลุเปาหมาย 
ประกอบดวย ความรูเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ DOC4.0, การบริหารความเสี่ยงโครงการ, การ
บริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ และการบริหารโครงการ (0.4 คะแนน) 

ระดับท่ี 2 
  - มีมาตรการเพื ่อการขับเคลื ่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน โดยใชกลยุทธ 
Advocate และ Building Capacity ในการใหความรูบุคลากรกองแผนงานเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานใน
ระบบ DOC รอบ 5 เดือนหลัง (0.5 คะแนน) 
 



- ๑๑ - 
 
  - มีสรุปประเด็นความรูที่ใหแกบุคลากรในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการใหบรรลุ
เปาหมาย รอบ 5 เดือนหลัง ไดแก แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองแผนงานในระบบ 
DOC4.0 รอบ 5 เดือนหลัง (0.5 คะแนน) 

ระดับท่ี 3 
  - มีแผนกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปของกองแผนงาน รอบ 5 เดือน
หลัง (0.3 คะแนน) 
  - มีรายงานการขับเคลื่อนแผนกำกับติดตามฯ โดยรายงานในการประชุมกองแผนงาน เดือน มี.ค. – 
พ.ค. จำนวน 3 ครั้ง จากท้ังหมด 5 ครั้ง (คิดเปน 0.18 คะแนนจากคะแนนเต็ม 0.3 คะแนน) 
  - รายงานความกาวหนาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ในการประชุมกองแผนงาน เดือน มี.ค.- 
พ.ค. จำนวน 3 ครั้ง จากท่ีตองรายงานท้ังหมด 5 ครั้ง คิดเปน 0.3 คะแนนจากคะแนนเต็ม 0.5 คะแนน 

ระดับท่ี 4 และระดับท่ี 5 รายงานผลในเดือน ก.ค.64 
จากผลการดำเนินงานขางตน เม่ือพิจารณาตามเกณฑการใหคะแนนคำรับรองฯ สรุปไดดังนี้ 
ระดับ หลักฐาน ความครบถวน คะแนนท่ีได/เต็ม 

1 - ขอมูลผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก 
- ผลการวิเคราะห GAP 
- ความรูใหผูรับบริการ 

/ 
/ 
/ 

0.2 / 0.2 
0.4 / 0.4 
0.4 / 0.4 

2 - มาตรการเพ่ือการขับเคลื่อน 
- สรุปประเด็นความรู 

/ 
/ 

0.5 / 0.5 
0.5 / 0.5 

3 - มีแผนกำกับติดตาม 
- มีรายงานการขับเคลื่อนแผนกำกับติดตาม 
- รายงานความกาวหนาการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ 

/ 
X 
X 

0.3 / 0.3 
0.18 / 0.3  
0.3 / 0.5 

4 - ผลผลิตครบตามแผน 
- รายงานผลผลิตครบทุกกิจกรรม 

X 
X 

รายงานผลเดือน ก.ค.64 
รายงานผลเดือน ก.ค.64 

5 - รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ท่ีบรรลุเปาหมาย 

X รายงานผลเดือน ก.ค.64 

รวมคะแนนประเมินตนเอง 2.78 / 5 
 
  กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรายงานตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้
  ตัวชี้วัดท่ี 1.30 รอยละของความสำเร็จในการพัฒนา Platform ดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม (รอยละ 85) 

  - ดำเนินการจัดประชุมการพัฒนา Platform ดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม เพ่ือ
รวบรวมขอมูลเชิงประจักษและระดมความคิดเห็นจากผูมีสวนเก่ียวของ โดยดำเนินการจัดประชุมแนวทางการพัฒนา
แพลทฟอรมกลางภาครัฐ วันอังคารท่ี 25 พฤษภาคม 2564 

  - อยูระหวางดำเนินการยกรางขอเสนอเชิงมาตรการการดำเนินงานพัฒนา Platform ดานการ
สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ตอการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
 
 
 



- ๑๒ - 
 
   ตัวชี้วัดที่ 1.31 รอยละของบุคลากรมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นหรือมากกวากอนเขา
รับการอบรม (รอยละ 80) 

  - เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงยังไมสามารถ
จัดอบรมไดอีก 1 โครงการ หากสถานการณดีข้ึนจะเรงดำเนินการตามแผนตอไป 
 
วาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

- ไมมี – 
 

วาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือทราบ 
- ไมมี – 

 
วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (กิจกรรม BIG CLEANNIG DAY) 

นางสาวสุจิตรา บุญโต คณะทำงาน Healthy Workplace Happy for Life ไดรายงานผลการ                   
จัดกิจกรรม BIG CLEANNIG DAY ดังนี้ 

1. ไดมีการเดินสำรวจดูสถานที่บริเวณสถานที่ทำงานในกองแผนงาน โดยผูอำนวยการกองแผนงาน 
เปนผูเดินสำรวจรวมกับคณะทำงาน Healthy Workplace Happy for Life  

2. จัดกิจกรรมชมรมรักษสุขภาพ โดยไดมีการดำเนินการ ดังนี้ 
    2.1 จัดใหมีการวัดความดัน เดือนละ 2 ครั้ง  
    2.2 จัดใหมีกิจกรรมการยืดเหยียด อยางนอย 5 – 10 นาที ตอวัน วันละ 2 ครั้ง 
3. จัดกิจกรรมชมรมรักษสุขภาพฟนกองแผนงาน โดยไดมีการดำเนินการ ดังนี้ 
    3.1 มีการใหความรูเก่ียวกับเรื่อง ฟน โดย ผูอำนวยการกองแผนงาน เปนวิทยากรบรรยาย 
    3.2 ไดรับความอนุเคราะหยาสีฟน จากสำนักทันตสาธารณสุข ใหมาดำเนินการแปรงฟน 
 
ท้ังนี้ คณะทำงาน Healthy Workplace Happy for Life ไดขอความรวมมือเจาหนาท่ีกองแผนงาน

ทุกคน เตรียมความพรอมในการรับการตรวจประเมินสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน โดยขอใหเก็บของที่โตะทำงาน 
ใหเรียบรอย และขอความรวมมือใหผู ผู ที ่ยังไมไดรับการตรวจสุขภาพ ใหดำเนินการตรวจสุขภาพใหเรียบรอย                     
และใหแลวเสร็จ ภายในเดือนมิถุนายน 2564 เพ่ือจะไดนำหลักฐานในการตรวจสุขภาพมาใชในตัวชี้วัด 2.2                        

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ปดประชุม เวลา 14.00 น. 
 

----------------------------------------------- 
 
    นางสาวเสาวพร ตรีมงคล   ผูจดรายงานการประชุม  
    นางสาววิชุดา สมัยนิยม   ผูตรวจรายงานการประชมุ 
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ท่ี ตัวชี้วัด คะแนน คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผูรับผิดชอบ ความกาวหนา หมายเหตุ 

1 1.30 รอยละของความสำเร็จ
ในการพัฒนา Platform 
ดานการสงเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดลอม 
(รอยละ 85) 

5 3 กลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ดำเนินการจัดประชุมการ
พัฒนา Platform ดานการ
สงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม เพ่ือรวบรวม
ขอมูลเชิงประจักษและระดม
ความคิดเห็นจากผูมีสวน
เก่ียวของ โดยดำเนินการจัด
ประชุมแนวทางการพัฒนา
แพลทฟอรมกลางภาครัฐ วัน
อังคารท่ี 25 พฤษภาคม 
2564   
- อยูระหวางดำเนินการยก
รางขอเสนอเชิงมาตรการ
การดำเนินงานพัฒนา 
Platform ดานการสงเสริม
สุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม ตอการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

 

2 1.31 รอยละของบุคลากรมี
ความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ิมข้ึนหรือ
มากกวากอนเขารับการ
อบรม (รอยละ 80) 

5 3 กลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ทบทวนรายการขอมูล 
สารสนเทศและความรูท่ี
นำมาใชในการดำเนินการ 

- มีมาตรการและประเด็น
ความรูแกผูรับบริการ 

- มีแผนการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตัวชี้วัด 

- ดำเนินงานตามแผนและ
มาตรการ โดยจัดอบรม  
1 โครงการและใหผูอบรม
ทำแบบทดสอบกอนเขา
อบรมและหลังเขาอบรม 
(Pretest-Posttest) 

 

เนื่องจากสถานการณการ
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จึงยังไม
สามารถจัดอบรมไดอีก 1 
โครงการ หาก
สถานการณดีข้ึนจะเรง
ดำเนินการตามแผน
ตอไป 

3 1.33 รอยละ 80 ของการผาน
เกณฑการประเมินผล 

5 4 กลุมพัฒนา
ระบบขอมูล 

- สงแบบสอบถามติดตาม 
และประเมินผลผูเขารับการ

 

รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายงาน ณ วนัท่ี 10 ม.ิย. 2564  
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กลุมเปาหมายท่ีเขารับ
การพัฒนาศักยภาพนัก
วิทยาการขอมูล (Data 
Scientist) 

อบรมการพัฒนาศักยภาพ
นักวิทยาการขอมูล (Data 
Scientist) นำผลการพัฒนา
ไปประยุกตใชในหนวยงาน 
ท้ังหมด 11 หนวยงาน 

4 2.1 รอยละความสำเร็จการ
ดำเนินงานตรวจสอบ
ตามแผนการตรวจสอบ
ประจำป/การประเมิน
การตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง 

5 3    

2.1.1 ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายใน 

2.5 1.5 กลุมอำนวยการ ระดับท่ี 1 Assessment  
มีรายการขอมูล สารสนเทศ
และความรูท่ีมาใชในการ 
ดำเนินงานตัวชี้วัด (0.5 
คะแนน) 
1. ดำเนินการวิเคราะหการ 
ตรวจสอบของผูตรวจสอบ 
ภายในหนวยงานและการ 
ควบคุมภายใน ดานผลผลิต
และผลลพัธของการ
ดำเนินการ ระดับ Le 
(Level) 
ดำเนินการเรียบรอยแลว 
2. ดำเนินการวิเคราะหดาน
ผูมีสวนไดสวนเสีย  
(ความคาดหวัง) 
และมีการเผยแพรในเว็บ
ไซต 
กองแผนงาน  
ดำเนินการเรียบรอยแลว  
ระดับท่ี 2 
(Advocacy/Intervention  
มีการกำหนดมาตรการและ 
ประเด็นความรูจากขอขอ
มูลท่ีไดจากการวิเคราะห 
(0.5 คะแนน)  

ระดับท่ี 5  
จะดำเนินการในเดือน
กรกฎาคม 2564 
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- มีการทบทวนมาตรการ
ดำเนินการแกไขการ
ตรวจสอบภายในและการ
ควบคุมภายในรอบ 5 เดือน
หลัง 
ดำเนินการเรียบรอยแลว  
ระดับท่ี 3 Management 
and Governance มี 
แผนการขับเคลื่อนการ 
ดำเนินงานตัวชี้วัด (0.5 
คะแนน) 
ดำเนินการเรียบรอยแลว  
- มีการรายงานการติดตาม
การดำเนินงานตัวชี้วัด  
ทุกเดือนและนำข้ึนเว็บไซต
หนวยงาน ภายในวันท่ี 10 
ของเดือนถัดไป  
ดำเนินการแลว 3 ครั้ง 
มี.ค.64 - พ.ค.64 
ระดับท่ี 4 Output ผลผลิต 
รอยละของจำนวนผลผลิต
ได 
ครบตามมาตรการและ 
แผนการขับเคลื่อนท่ีกำหนด 
(0.5 คะแนน) 
อยูระหวางดำเนินการ 
ระดับท่ี 5 Outcome 
ผลลัพธของตัวชี้วัด  
(0.5 คะแนน)  
อยูระหวางดำเนินการ 

2.1.2 ระดับความสำเร็จของ
การบริหารความเสี่ยง
โครงการสำคัญตาม
แผนปฏิบัติการระดับ
หนวยงาน 

2.5 1.5 กลุมพัฒนา
นโยบายและ
ยุทธศาสตร 

- เดือนพฤษภาคม 2564 ได
ดำเนินกิจกรรมบริหารความ
เสี่ยงตามแผนรอบ  
5 เดือนหลัง ซ่ึงมีปจจัยเสี่ยง
ท่ีตองดำเนินการตามแผน
จำนวน 6 กิจกรรม ดังนี้ 
1. การรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนท่ีมีตอแผนฯ 
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อาจจำกัดอยูเฉพาะกลุม ไม
ครอบคลุม 
2. บางโครงการท่ีนำเสนอ
อาจไมไดพิจารณาเปน
โครงการสำคัญของแผน
แมบทฯ 
3.ผูรับผิดชอบโครงการไม
เขารวมพิจารณาโครงการ
สำคัญ 
4.สถานการณโรคติดเชื้อ 
COVID-19 สงผลตอ
รูปแบบการจัดประชุม
แผนปฏิบัติการ 
5.การประชุมผานระบบ 
Web Conference อาจมี
อุปสรรคในการสื่อสารสอง
ทาง 
6.การประชุมผานระบบ 
Web Conference อาจมี
อุปสรรคในการสื่อสารสอง
ทาง 

5 2.2 ระดับความสำเร็จของ
การพัฒนาองคกรแหง
ความสุขท่ีมีคุณภาพ 

5 3.2 กลุมอำนวยการ ระดบั 1 หนวยงานทบทวน
ขอมูล และนำมาวิเคราะห
สถานการณตามเกณฑการ
ประเมิน Healthy 
Workplace Happy for 
Life รวมถึงสถานการณ
สุขภาพของบุคลากรใน
หนวยงาน (รอบ 5 เดือน
แรก) เพ่ือกำหนดแผน 
ปฏิบัติการฯ เพ่ิมเติม     
(0.5 คะแนน) 
ระดบั2 หนวยงานทบทวน
แผนปฏิบัติการฯ (รอบ 5 
เดือนหลัง) (1 คะแนน) 
ระดับ 3 ผูบริหารสูงสุดของ
หนวยงานมีการสื่อสารและ
ติดตามการดำเนินงานตาม

ดำเนินการ 
ในชวง 3 เดือน 
ระดับท่ี 1 -3  
จำนวน 2 คะแนน 
ยังขาดในระดับ 
ท่ี 4 และ 5 
จะตองรอการตรวจ
ประเมินจากสำนัก
อนามัยสิ่งแวดลอม 
จึงจะทราบผลคะแนนท่ี
ชัดเจน  
ในระดับท่ี 5  
เจาหนาท่ีกองแผนงาน
ตองเขารับการตรวจ
สุขภาพประจำปครบทุก
คนจึงจะไดคะแนนเต็ม 
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แผนปฏิบัติการ(เพ่ิมเติม) 
(0.5 คะแนน) 
ระดับ 4 Output ผลผลิต 
-หนวยงานผานเกณฑการ
ประเมินตามนโยบาย  
Healthy Workplace 
Happy for Life ระดับดี 
(1 คะแนน)         
(รอเขารับการตรวจประเมิน
จากสำนักว.ในชวงเดือน
ก.ค.64)  
รอยละของบุคลากรใน
หนวยงานไดรับการตรวจ
สุขภาพประจำป  
(1 คะแนน)         
อยูระหวางดำเนินการ 
เนื่องจากบุคลากรบางทาน
ยังไมไดรับการตรวจสุขภาพ 
เนื่องจากอยูในชวงวิกฤต 
COVID - 19 
ระดับ 5 Outcome 
ผลลัพธของกระบวนการ
ตามแผน ปฏิบัติการคา
คะแนนวัด ผลลัพธจาก
ระดับของการดำเนินการใน
แตละหมวด 
-หนวยงานผานเกณฑการ
ประเมินตามนโยบาย  
Healthy Workplace 
Happy for Life ระดับดี
มาก (0.5 คะแนน) 

-รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ
บุคลากรท่ีมี BMI ปกติ รอย
ละ 2 ข้ึนไป (0.5 คะแนน) 

6 2.3 รอยละของการเบิกจาย
งบประมาณ 

5 4.7459 กลุมอำนวยการ ระดับท่ี 1 หนวยงาน
วิเคราะห Assessment 
จำนวน 4 ขอ (0.5000)  

ระดับท่ี 1 ไดดำเนินการ
ครบถวนแลว คะแนนท่ี
ได (0.5000)   
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ระดับท่ี 2 
Advocacy/Intervention 
มีการกำหนดมาตรการและ
ประเด็นความรูท่ีใหแก
ผูรับบริการ (0.4000)  
ระดับท่ี 3 มีแผนการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด หนวยงานนำ
หลักฐานขอมูลอัพโหลดข้ึน
เว็บไซต (0.4000)  
ระดับท่ี 4 Out put 
ผลผลิต 
รอบ 5 เดือนหลัง (3.0000) 
เปาหมาย : รอยละ 85 
(รายจายประจำ) (1.2000) 
เปาหมาย รอยละ 100  
(รายจายลงทุน) (1.8000) 
ผลเบิกจายของหนวยงาน  
ณ วันท่ี 27 พ.ค.64 
รายจายประจำ รอยละ 
73.81 
รายจายลงทุน รอยละ 
94.66 
ระดับท่ี 5 Outcome 
ผลลัพธของตัวชี้วัด ผลการ
เบิกจายสะสม รอบ 5 เดือน
หลัง (0.7000) 

เปาหมาย รอยละ 85
เบิกจายสะสมของหนวยงาน 

ณ วันท่ี 27 พ.ค.64  
รอยละ 91.62 

ระดับท่ี 2 ไดดำเนินการ
ครบถวนแลว คะแนนท่ี
ได (0.4000)   
ระดับท่ี 3  
ไดดำเนินการอัพโหลด
ขอมูลเดือนมี.ค.64 – 
พ.ค.64 ข้ึนเว็บไซต
เรียบรอยแลว คะแนนท่ี
ได (0.4000)   
ระดับท่ี 4 คิดจากผลการ
เบิกจาย 
- รายจายประจำ รอยละ 
73.81 = 1.0420 
- รายจายลงทุน รอยละ 
94.66 = 1.7039  
คะแนนท่ีได (2.7459) 
ระดับท่ี 5 คิดจากผลการ
เบิกจายผลการเบิกจาย
สะสม รอบ 5 เดือนของ
หนวยงาน คะแนนท่ีได 

(0.7000) 
รวมคะแนนท่ีได 4.7459  

7 2.4 ระดับความสำเร็จของการ
เปนองคกรแหงการเรียนรู 
(LO)  

5 3.49 กลุมประเมินผล
และนิเทศ
ติดตาม 

- ดำเนินการตามเกณฑได 
3.49 จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน  

รายละเอียดอธิบายใน
รายงานการประชุมกอง
แผนงานครั้งท่ี 8/2564 

8 2.5 รอยละการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการท่ี
บรรลุเปาหมาย 

5 2.78 กลุมประเมินผล
และนิเทศ
ติดตาม 

- ดำเนินการตามเกณฑได 
2.78 จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน  

รายละเอียดอธิบายใน
รายงานการประชุมกอง
แผนงานครั้งท่ี 8/2564 
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9 3.8 การพัฒนาระบบบัญชี
ขอมูล (Data Catalog)
ในระบบบานขอมูลกลาง
เพ่ือนำไปสูการเปดเผย
ขอมูลภาครัฐ (Open 
Data) 

5 4 กลุมพัฒนา
ระบบขอมูล 

- ดำเนินการจัดทำ
คำอธิบายชุดขอมูล 
(Metadata) ท่ีสอดคลอง
ตามมาตรฐานของ สพร. 
กำหนดเรียบรอยแลว 

https://bit.ly/2RBsCEv 

https://bit.ly/2RBsCEv


ตัวชี้วัดที่ 1.30 รอยละของความสําเร็จในการพัฒนา Platform ดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม (รอยละ 85)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

1 ประชุมหารือการพัฒนา Platform ดานการ

สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อ

รวบรวมขอมูลเชิงประจักษและระดมความ

คิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของ

1 เรื่อง พ.ค.64 พ.ค.64



ดําเนินการจัดประชุมการ

พัฒนา Platform ดาน

การสงเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อ

รวบรวมขอมูลเชิง

ประจักษและระดมความ

คิดเห็นจากผูมีสวน

เกี่ยวของ โดยดําเนินการ

จัดประชุมแนวทางการ

พัฒนาแพลทฟอรมกลาง

ภาครัฐ วันอังคารที่ 25 

พฤษภาคม 2564

ณ วันที� 10  มิถุนายน 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

- ๒๐ -



ตัวชี้วัดที่ 1.30 รอยละของความสําเร็จในการพัฒนา Platform ดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม (รอยละ 85)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10  มิถุนายน 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

2 ยกรางขอเสนอเชิงมาตรการการดําเนินงาน

พัฒนา Platform ดานการสงเสริมสุขภาพ

และอนามัยสิ่งแวดลอม ตอการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงาน

1 เรื่อง พ.ค.64 ม.ิย.64



อยูระหวางดําเนินการยก

รางขอเสนอเชิงมาตรการ

การดําเนินงานพัฒนา 

Platform ดานการ

สงเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดลอม ตอ

การขับเคลื่อนการ

ดําเนินงาน

3 เสนอขอเสนอเชิงมาตรการการดําเนินงาน

พัฒนา Platform ดานการสงเสริมสุขภาพ

และอนามัยสิ่งแวดลอม ตอการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงาน แกผูบริหารระดับกรมอนามยั

1 เรื่อง ม.ิย.64 ก.ค.64



- ๒๑ -



ตัวชี้วัดที่ 1.31 รอยละของบุคลากรมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นหรือมากกวากอนเขารับการอบรม (รอยละ 80)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

1 จัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหความรูดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรกรมอนามัย

2 เรื่อง/

โครงการ

ม.ีค. 64 ก.ค.64



2 ประเมินผลการทดสอบกอนการเขารับการอบรม 

(Pretest) และหลังเขารับการอบรม (Posttest)

2 ครั้ง ม.ีค. 64 ก.ค.64



3

วิเคราะหผลการทดสอบกอนการเขารับการอบรม

 (Pretest) และหลังเขารับการอบรม (Posttest) 1 ครั้ง ก.ค. 64 ก.ค.64 

4

สรุปผลการจัดการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อใหความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศแก

บุคลากรกรมอนามัย
1 ครั้ง ก.ค. 64 ก.ค. 64 

เนื่องจากในสถานการณการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) จึงยังไมสามารถจัด

อบรมไดอีก 1 โครงการ หาก

สถานการณดีขึ้น จะรีบดําเนินการ

ตอไป

ณ วันที� 10   มิถุนายน 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๒๒ -



ตัวชี้วัดที่ 1.33 รอยละ 80 ของการผานเกณฑการประเมินผลกลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการขอมูล (Data Scientist)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 ติดตาม และประเมินผลผูเขารับการอบรม

การพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการขอมูล (Data

 Scientist) นําผลการพัฒนาไปประยุกตใชใน

หนวยงาน

1 เรื่อง 1 พ.ค.64 31 พ.ค.64 ดําเนินการแลว

2 สรุปขอมูลการนําผลการพัฒนาศักยภาพนัก

วิทยาการขอมูล (Data Scientist) นําไป

ประยุกตใชของหนวยงาน

1 เรื่อง 1 ม.ิย.64 30 ม.ิย.64 อยูระหวางดําเนินการ

ณ วันที� 10  มิถุนายน 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๒๓ -



ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 ประชุมกองแผนงานทุกเดือน/ ประชุม

ติดตามผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด เพื่อ

สื่อสารทิศทางและ ถายทอดนโยบาย/

ทิศทางองคกรสู การปฏิบัติพรอมทั้ง

แลกเปลี่ยน เรียนรูในการสรางนวัตกรรมและ

 กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การกองแผนงาน

5 ครั้ง เม.ย. 64 ก.ค. 64    ดําเนินการแลว  

จํานวน 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1 วันที่ 2 เม.ย. 64       ครั้ง

ที่ 2 วันที่ 28 เม.ย. 64      ครั้งที่ 3

 วันที่ 27 พ.ค. 64

2 การจัดประชุมคณะกรรมการ ติดตาม

ประเมินผลการควบคุม ภายในกองแผนงาน  

            2.1 ทบทวนกระบวนงานในการ 

รายงานผลการควบคุมภายในกองแผนงาน   

                 2.2 ประชุม/จัดเตรียมขอมูล/

Flow chart ของแตละกลุมงานที่ เปน

ปจจุบัน เพื่ออัพโหลดขึ้น เว็บไซตกอง

แผนงาน

2 ครั้ง ม.ีค. 64 ก.ค. 64    ดําเนินการแลว  

จํานวน 1 ครั้ง

ครั้งที่ 1 วันที่ 19 เม.ย. 64

ณ วันที� 10  มิถุนายน 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๒๔ -



ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10  มิถุนายน 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

3 รายงานผลการตรวจสอบของ ผูตรวจสอบ

ภายในประจําหนวยงาน สวนกลางไมรวม

กอง คลัง ตามแบบ ตส.ปจ.2564-1           

3.1 ดําเนินการรวบรวมเอกสาร ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานดาน การเงินและบัญชี ดานการจัดซื้อ 

จัดจาง ดานการควบคุมภายใน  ดานการปฏิบัติ

ตามกฎ ระเบียบฯ (รายงานผลการตรวจสอบ ของ

ผูตรวจสอบภายหนวยงาน สวนกลางไมรวมกอง

คลังตามแบบ ตส.ปจ.-2564-1 และ แบบ ตส.ปจ.

2564-2 (ถามี) ประจําไตรมาสที่ 2)           
3.2 ดําเนินการรวบรวมเอกสาร ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานดาน การเงินและบัญชี ดานการจัดซื้อ 

จัดจาง ดานการควบคุมภายใน  ดานการปฏิบัติ

ตามกฎ ระเบียบฯ (รายงานผลการตรวจสอบ ของ

ผูตรวจสอบภายหนวยงาน สวนกลางไมรวมกอง

คลังตามแบบ ตส.ปจ.-2564-1 และ แบบ ตส.ปจ.

2564-2 (ถามี) ประจําไตรมาสที่ 3)

2 ครั้ง ม.ีค. 64 ก.ค. 64    ดําเนินการแลว  

จํานวน 1 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ประจําไตรมาสที่ 2      

วันที่ 8 เม.ย. 64

- ๒๕ -



ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10  มิถุนายน 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

4 การจัดทําขอมูล/เอกสาร เพื่อรับตรวจตาม

แผนการตรวจสอบภายในประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุมตรวจสอบ

ภายใน กรมอนามัย

1 ครั้ง เม.ย. 64 ก.ค. 64 อยูระหวางดําเนินการ

- ๒๖ -



ตัวชี้วัดที่ 2.1.2  ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสําคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

1 คัดเลือกโครงการสําคัญของกองแผนงาน 

เพื่อนํามาจัดการบริหารความเสี่ยง พรอม

จัดทํารายละเอียด (ชื่อโครงการ วัตถุประสงค

 กิจกรรมหลัก และวัตถุประสงค) ตาม

แบบฟอรมที่ 1และแบบฟอรมที่ 2

1 โครงการ 24 ธ.ค.63 24 ธ.ค.63 ดําเนินการครบถวน

2 ดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

(2.1) นําความสี่ยงของแตละกิจกรรมมา

ดําเนินการวิเคราะหและแยกตามประเภท

ความเสี่ยงที่ 4 ดาน และประเมินปจจัยเสี่ยง 

โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

ความรุนแรงของผลกระทบ

(2.2) กําหนดกลยุทธที่ใชในการจัดการกับ

ความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง

1 แผน 4 ม.ค.64 5 ม.ค.64 ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10   มิถุนายน 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๒๗ -



ตัวชี้วัดที่ 2.1.2  ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสําคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10   มิถุนายน 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

3

มีการจัดทําแผนตามกิจกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง และกําหนดกิจกรรม/เปาหมาย/

ผลสําเร็จ/ระยะเวลาดําเนินการ/ผูรับผิดชอบ

 และงบประมาณ ตามที่กําหนด

8 กิจกรรม 1 ม.ีค.64 30 ก.ค.64 ดําเนินการตามแผน

ในรอบ 5 เดือน

หลังที่กําหนดไว ใน

เดือนพฤษภาคม 

2564 ดําเนินการ

ทั้งหมด    6 

กิจกรรม

4 ดําเนินงานตามแผนและมาตรการที่กําหนด 

ตามรอบระยะเวลา และกํากับติดตามผล

การดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการความ

เสี่ยงที่กําหนด

8 กิจกรรม 1 ม.ีค.64 30 ก.ค.64 ดําเนินการตามแผน

ในรอบ 5 เดือน

หลังที่กําหนดไว ใน

เดือนพฤษภาคม 

2564 ดําเนินการ

ทั้งหมด    6 

กิจกรรม

- ๒๘ -



ตัวชี้วัดที่ 2.1.2  ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสําคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10   มิถุนายน 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

5 มีผลลัพธตรงตามเปาหมายรอยละของการ

บริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมด ไดตาม

สัดสวนที่กําหนด

8 กิจกรรม 1 ม.ีค.64 30 ก.ค.64 ดําเนินการตามแผน

ในรอบ 5 เดือน

หลังที่กําหนดไว ใน

เดือนพฤษภาคม 

2564 ดําเนินการ

ทั้งหมด    6 

กิจกรรม

- ๒๙ -



ตัวชี้วัดที่ 2.2  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 จัดประชุมคณะทํางานฯ เพื่อกําหนด

กิจกรรมตามเกณฑ ใหสอดคลองกับสํานัก

อนามัยสิ่งแวดลอม

ในสวนที่ตองปรับปรุงตามเกณฑของ

คณะกรรมการการตรวจประเมินของกรม

อนามัย

- เกณฑสะอาด

- เกณฑปลอดภัย

- เกณฑสิ่งแวดลอมดี

- เกณฑมีชีวิตชีวา

5 ครั้ง ม.ีค.64 ก.ค.64 ดําเนินการแลว จํานวน 3 ครั้ง        

ดําเนินการแลวครั้งที่ 1 วันที่ 26 ม.ีค.

64 

ดําเนินการแลวครั้งที่ 2 วันที่ 23 เม.ย.

64 

ดําเนินการแลวครั้งที่ 3 วันที่ 14 พ.ค.

 64

ณ วันที� 10   มิถุนายน 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๓๐ -



ตัวชี้วัดที่ 2.2  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10   มิถุนายน 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

2 เตรียมความพรอมเพื่อรับการตรวจประเมิน

สถานที่ทํางานโดยคณะทํางานดําเนินงาน

ตามนโยบายสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน

เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของ

คนทํางาน (Healthy Workplace Happy 

for Life) และ “เกณฑมีชีวิตชีวา” และ 

“สมดุลชีวิต” ของกรมอนามัย พรอมทั้ง

สรุปผลการประเมินและแนวทางการ

ปรับปรุงตอไป

5 ครั้ง ม.ีค.64 ก.ค.64 ดําเนินการแลว จํานวน 3 ครั้ง      

ดําเนินการแลวครั้งที่ 1 วันที่ 26 ม.ีค.

64 

ดําเนินการแลวครั้งที่ 2 วันที่ 23 เม.ย.

64 

ดําเนินการแลวครั้งที่ 3 วันที่ 14 พ.ค.

64

- ๓๑ -



ตัวชี้วัดที่ 2.2  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10   มิถุนายน 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

3 ประชาสัมพันธจัดกิจกรรม ดังนี้

-เฝาระวังดานสุขภาพ (วัดความดัน,   

วัดรอบเอว น้ําหนัก 

-รณรงคแปรงฟนหลังรับประทานอาหาร 

-โภชนาการ ลด หวาน มัน เค็ม           

-กิจกรรมยืดเหยียดระหวางวัน ครั้งละ

5-10 นาที 

-รณรงคสรางสังคม Health Society (ชวน

กันออกกําลังกาย) 

-รณรงค ลด ละ เลิก เรื่องการสูบบุหรี่และ

แอลกอฮอล 

-จัดทําแบบประเมินความเครียดของ

บุคลากรกองแผนงาน 

-ใหความรูหญิงวัยเจริญพันธุในการ

รับประทานวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก

5 ครั้ง ม.ีค.64 ก.ค.64 ดําเนินการแลว จํานวน 3 ครั้ง        

ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 

ครั้งที่ 2 เดือนเมษายน

ครั้งที่ 3 เดือนพฤษภาคม

- ๓๒ -



ตัวชี้วัดที่ 2.2  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10   มิถุนายน 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

4 สื่อสารใหความรูดานการสงเสริมสุขภาพ

อนามัยสิ่งแวดลอม ความสมดุลในชีวิตการ

ทํางาน และกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กับ

บุคลากรกองแผนงาน ตามผลการวิเคราะห 

 - ดานอาหารและโภชนาการสําหรับวัย

ทํางาน 

 - ดานการผอนคลายความเครียดจากการ

ปฏิบัติงาน 

 - ดานการออกกําลังกาย ที่เหมาะกับชวงวัย 

 - ดานการใชโปรแกรมพื้นฐาน , Microsoft

 Office ในการปฏิบัติงาน

 - ดานการดูแลสุขภาพชองปาก

15 ครั้ง ม.ีค.64 ก.ค.64 ดําเนินการแลวจํานวน 9 ครั้ง         

เดือนมีนาคม 3 ครั้ง

เดือนเมษายน 3 ครั้ง   

เดือนพฤษภาคม 3 ครั้ง

- ๓๓ -



ตัวชี้วัดที่ 2.2  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10   มิถุนายน 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

5 สรุปผลการดําเนินงานและสรุปผลการตรวจ

ประเมินพรอมเสนอผูอํานวยการกอง

แผนงาน รับทราบ

5 ครั้ง ม.ีค.64 ก.ค.64 ดําเนินการแลว 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม

ครั้งที่ 2 เดือนเมษายน  

ครั้งที่ 3 เดือนพฤษภาคม

6 ทบทวนขอมูล และนํามาวิเคราะห

สถานการณตามเกณฑการประเมิน Healthy

 Workplace Happy for Life รวมถึง

สถานการณสุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน

 (รอบ 5 เดือนแรก) เพื่อกําหนดแผนปฏิบัติ

การฯ เพิ่มเติม

1 ครั้ง 'ม.ีค.64 'ม.ีค.64 ดําเนินการเรียบรอยแลว

7 หนวยงานทบทวนแผนปฏิบัติการฯ

 (รอบ 5 เดือนหลัง)

1 ครั้ง ม.ีค.64 ม.ีค.64 ดําเนินการเรียบรอยแลว

8 บุคลากรกองแผนงานทุกทานไดรับการตรวจ

สุขภาพประจําปตามสิทธิของประเภท

บุคลากร

1 ครั้ง ม.ีค.64 ก.ค.64 บุคลากรบางทานยังไมไดรับการตรวจ

เพราะอยูในชวงวิกฤต COVID-19

- ๓๔ -



ตัวชี้วัดที่ 2.2  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10   มิถุนายน 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

9 คณะทํางานดําเนินการจัดทําหนังสือแจง

เวียนใหบุคลากรกองแผนงานเขารวม

กิจกรรมประเมิน BMI และวัดคา Inbody 

ในรอบ 5 เดือนหลัง

1 ครั้ง ม.ีค.64 ก.ค.64 ดําเนินการเรียบรอยแลว

- ๓๕ -



ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 จัดทํารายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจาย

งบประมาณ (รบจ.1) (ม.ีค.64 – ก.ค.64) 

โดยใชขอมูลจากระบบ GFMIS กองคลัง 5 ครั้ง 15 ม.ีค.64 20 ก.ค.64 
         ดําเนินการแลว 3 ครั้ง        

(ม.ีค.64 - พ.ค.64)

2 ประชุมคณะทํางานติดตามเรงรัดการเบิกจาย

งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

 (ม.ีค.64 – ก.ค.64)
5 ครั้ง 15 ม.ีค.64 20 ก.ค.64 

         ดําเนินการแลว 3 ครั้ง        

(ม.ีค.64 - พ.ค.64)

3 จัดทํารายงานสรุปผลการเบิกจาย

งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

 รอบ 5 เดือนหลัง (ม.ีค.64 – ก.ค.64) 1 เรื่อง 20 ก.ค.64 30 ก.ค.64  จะดําเนินการในเดือนกรกฎาคม 64

4 ประชุมกองแผนงาน/ประชุมติดตามการ

ดําเนินงานตัวชี้วัดและรายงานผลการ

ติดตามการเบิกจายงบประมาณตามตัวชี้วัดที่

 2.3 รอบ 5 เดือนหลัง (ม.ีค.64 – ก.ค.64)
5 ครั้ง 2 เม.ย.64 30 ก.ค.64 

         ดําเนินการแลว 3 ครั้ง        

(ม.ีค.64 - พ.ค.64)

ณ วันที� 10 มิถุนายน 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๓๖ -



ตัวชี้วัดที่ 2.4  ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 

1.แผนปฏิบัติการดําเนินงานวิชาการของกองแผนงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

1 วิเคราะหผลการขับเคลื่อนการดําเนินงาน

วิชาการของกองแผนงานใหเปนองคกร

แหงการเรียนรู ตัวชี้วัด เอกสารแสดงผล

การขับเคลื่อนการดําเนินงานวิชาการของ

กองแผนงานฯ

1 ฉบับ ม.ีค.64 ม.ีค.64 / รายละเอียดอธิบายในรายงานการ

ประชุมกองแผนงานครั้งที8่/2564

2 กําหนดมาตรการและประเด็นความรูเพื่อ

การขับเคลื่อนการดําเนินงานวิชาการของ

กองแผนงานสูการเปนองคกรแหงการ

เรียนรู ตัวชี้วัด เอกสารแสดงมาตรการ

และประเด็นความรูฯ

2 ฉบับ ม.ีค.64 ม.ีค.64 / รายละเอียดอธิบายในรายงานการ

ประชุมกองแผนงานครั้งที8่/2564

3 ดําเนินการจัดการขอมูลความรูอยางเปน

ระบบและพรอมใชงาน ตัวชี้วัด มีการ

ดําเนินการจัดการขอมูลความรู

1 เรื่อง ม.ีค.64 ม.ีค.64 / รายละเอียดอธิบายในรายงานการ

ประชุมกองแผนงานครั้งที8่/2564

ณ วันที� 10   มิถุนายน 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๓๗ -



ตัวชี้วัดที่ 2.4  ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 

1.แผนปฏิบัติการดําเนินงานวิชาการของกองแผนงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10   มิถุนายน 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

4 จัดทําบทคัดยอผลงานนวัตกรรมเพื่อ

สมัครนําเสนอผลงานวิชาการ ในการ

ประชุมวิชาการสงเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 14 

พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัด จํานวนบทคัดยอ

ผลงานนวัตกรรมเพื่อสมัครนําเสนอผลงาน

วิชาการฯ

1 เรื่อง ม.ีค.64 ม.ีค.64 / รายละเอียดอธิบายในรายงานการ

ประชุมกองแผนงานครั้งที8่/2564

5 รายงานผลการดําเนินงานขับเคลื่อนกอง

แผนงานสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู

ในการประชุมกองแผนงาน ตัวชี้วัด มีการ

รายงานผลการดําเนินงานฯ ในการประชุม

กองแผนงาน

5 ฉบับ ม.ีค.64 ก.ค.64 / ยังเหลือรายงานของเดือน ม.ิย. - ก.ค.
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- ๓๘ -



ตัวชี้วัดที่ 2.4  ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 

2.แผนดําเนินการสรางหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่สําคัญและจําเปนตอภารกิจกองแผนงาน

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

1 วิเคราะหผลการดําเนินงานพัฒนานวัตกรรม

ของกองแผนงาน ตัวชี้วัด เอกสารวิเคราะห

ผลการดําเนินงานพัฒนานวัตกรรมของกอง

แผนงาน

1 ฉบับ ม.ีค.64 ม.ีค.64 / รายละเอียดอธิบายในรายงานการ

ประชุมกองแผนงานครั้งที8่/2564

2 จัดทําบทคัดยอผลงานนวัตกรรมเพื่อสมัคร

นําเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุม

วิชาการสงเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด จํานวนบทคัดยอผลงานนวัตกรรม

เพื่อสมัครนําเสนอผลงานวิชาการฯ

1 เรื่อง ม.ีค.64 ม.ีค.64 / รายละเอียดอธิบายในรายงานการ

ประชุมกองแผนงานครั้งที8่/2564

ณ วันที� 10   มิถุนายน 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

- ๓๙ -



ตัวชี้วัดที่ 2.4  ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 

2.แผนดําเนินการสรางหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่สําคัญและจําเปนตอภารกิจกองแผนงาน

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวาง

ดําเนินการ

ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10   มิถุนายน 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

3

ดําเนินการสมัครเพื่อนําเสนอผลงานวิชาการ 

ในการประชุมวิชาการสงเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 

2564 ตัวชี้วัด ผลการสมัครเพื่อนําเสนอ

ผลงานวิชาการฯ

1 เรื่อง ม.ีค.64 ม.ีค.64

/ รายละเอียดอธิบายในรายงานการ

ประชุมกองแผนงานครั้งที8่/2564

4

รายงานผลการดําเนินงานพัฒนานวัตกรรม

ของกองแผนงานรอบ 5 เดือนหลัง ตัวชี้วัด 

เอกสารรายงานผลการดําเนินงานพัฒนา

นวัตกรรม

5 ฉบับ ม.ีค.64 ก.ค.64

/ ยังเหลือรายงานของเดือน ม.ิย. - ก.ค.
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- ๔๐ -



ตัวชี้วัดที่ 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเปาหมาย

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1 วิเคราะหชองวาง (GAP) ที่อาจทําใหการ

ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจําปกอง

แผนงาน ไมบรรลุเปาหมาย ตัวชี้วัด 

มีเอกสารแสดงผลการวิเคราะห GAP

1 ฉบับ ม.ีค.64 ม.ีค.64 / รายละเอียดอธิบายในรายงานการ

ประชุมกองแผนงานครั้งที8่/2564

2 ใหความรูแกบุคลากรกองแผนงานในการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

กองแผนงาน ใหบรรลุเปาหมาย

ตัวชี้วัด จํานวนเรื่องของการสรุปประเด็น

ความรูที่จะใหแกบุคลากรกองแผนงาน

1 เรื่อง ม.ีค.64 ม.ีค.64 / รายละเอียดอธิบายในรายงานการ

ประชุมกองแผนงานครั้งที8่/2564

3 กําหนดมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองแผนงาน 

โดยใชกลยุทธ PIRAB ตัวชี้วัด จํานวน

เอกสารแสดงมาตรการฯ

1 ฉบับ ม.ีค.64 ม.ีค.64 / รายละเอียดอธิบายในรายงานการ

ประชุมกองแผนงานครั้งที8่/2564

ณ วันที� 10   มิถุนายน 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๔๑ -



ตัวชี้วัดที่ 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเปาหมาย

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10   มิถุนายน 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

4 จัดทําแผนกํากับติดตามผลการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการกองแผนงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 5 เดือนหลัง

ตัวชี้วัด จํานวนแผนกํากับติดตามผลการ

ดําเนินงาน

1 ฉบับ ม.ีค.64 ม.ีค.64 / รายละเอียดอธิบายในรายงานการ

ประชุมกองแผนงานครั้งที8่/2564

5 รายงานผลการขับเคลื่อนแผนกํากับติดตามฯ

 ตัวชี้วัด จํานวนเอกสารรายงานผลการ

ขับเคลื่อนแผนกํากับติดตามฯ 5 ฉบับ ม.ีค.64 ก.ค.64

/ ยังเหลือรายงานของเดือน ม.ิย. - 

ก.ค. 64

- ๔๒ -



ตัวชี้วัดที่ 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเปาหมาย

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

ณ วันที� 10   มิถุนายน 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

6 รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการกองแผนงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564 ในการประชุมกอง

แผนงาน ตัวชี้วัด จํานวนเอกสารรายงาน

ความกาวหนาการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการฯ ในรายงานการประชุมกอง

แผนงาน

5 ฉบับ ม.ีค.64 ก.ค.64 / ยังเหลือรายงานของเดือน ม.ิย. - 

ก.ค. 64

- ๔๓ -



ตัวชี้วัดที่ 3.8  การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog)ในระบบฐานขอมูลกลางเพื่อนําไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data)

ไมไดดําเนินการ/

อยูระหวางดําเนินการ
ดําเนินการครบถวน

1

จัดทําคําอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ตาม

มาตรฐานของ สพร. กําหนด (14 รายการ)

5 รายการขอมูล ม.ีค.64 พ.ค.64  https://bit.ly/2RBsCEv

2

จัดทําขอมูลเปดที่ถูกจัดอยูในหมวดหมู

สาธารณะ (Open Data) โดยการเชื่อมตอ

ขอมูลออกสาธารณะ

5 รายการขอมูล ม.ิย.64 ก.ค.64 อยูระหวางดําเนินการ

ณ วันที� 10  มิถุนายน 2564

แผนการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอน
เปาหมาย

(จํานวน)
หนวยนับ วันที่เริ่มกิจกรรม วันที่สิ้นสุด

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ๔๔ -

https://bit.ly/2RBsCEv
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