
แผนการดําเนินงานคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูป

ระบบบริหารและวิธีทํางาน กลุมที่ 8 กลุมขอมูล

การจัดการความรู และการเฝาระวัง (KISS) 

ประจําปงบประมาณ 2562

รวมทั้งสิ้น 14.3 ลานบาท



1. กพร. ตรวจเยี่ยม Site Visit กําหนดใหพัฒนา Non structure data และกรมอนามัยพัฒนาระบบงาน

ไปสู PMQA 4.0 ในรูปแบบ Digital Platform ที่มี national Application ของทุกกลุมวัย

2. ขอมูลใน Doh Dashboard ตองนํามาสูการขับเคลื่อนการดําเนินงานไดอยางแทจริง ภายใตการบริหาร

จัดการขอมูลอยางมีคุณภาพ

3. สรางความเชื่อมโยงจากขอมูลไปสูสถานการณดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม เชื่อมโยงไป

ยังงานวิจัย เพื่อตอบสนอง สถานการณสุขภาพที่ตองแกไขพัฒนา

4. มีการดําเนินการในระบบดิจิทัล เพื่อตอบโตขอมูลดานสุขภาพที่ถูกบิดเบือน นําไปสูการถายทอดขอมูล

มาตรฐานสูประชาชน

5. สราง DL ,DLO

6. สรางเครือขายสื่อสาร และ Governance ขอมูลของกรมอนามัยใหเกิดประโยชนผานเครือขายและ

ประชาชน

กรอบแนวคิดในการกําหนดกิจกรรมสําคัญของ Cluster KISS



แผนงานเฝาระวังและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 โครงการ (7,300,000 บาท)
โครงการ กิจกรรมสําคัญ จํานวนเงิน

1. การสรางองคกรรอบรูดาน

ดิจิทัล (Digital Literacy 

Organization) เพ่ือการ

เปลี่ยนแปลงการทํางานใน

องคกร

1. พัฒนากรอบสมรรถนะดานดิจิทัล สงมอบให กจ. พัฒนาบุคลากร

2. ประชุมกําหนดรูปแบบและสภาพแวดลอม หลักการองคประกอบ Digital 

Culture

3. ประกาศนโยบายและเผยแพรรูปแบบ/สภาพแวดลอม Digital Culture

4. นํารูปแบบและสภาพแวดลอมดานดิจิทัล มาขับเคลื่อนใหเอื้อตอการเรียนรู 

และทํางาน

5. กํากับ ติดตาม ประเมินผล 

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

500,000

2. พัฒนาระบบราชการ

ดิจิทัล : Smart Thai 

Citizen Digital 

Platform

1. จัดทําแผนแมบทดานดิจิทัล

2. พัฒนารูปแบบ Digital Platform รองรับคนไทย 60 ลานหอง 

3. ประชุมวิเคราะหความตองการและหารายละเอียดของระบบงานในการทํา

แอพพลิเคช่ันของทุกกลุมวัย

4. พัฒนาแอพพลิเคช่ันสนับสนุนงานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

ทุกกลุมวัย (1,000,000 x 2 กลุมวัย)

500,000

1,000,000

200,000

2,000,000

3,700,000



แผนงานเฝาระวังและเทคโนโลยีสารสนเทศ (2,700,000 บาท)

โครงการ กิจกรรมสําคัญ จํานวนเงิน

3. บริหารจัดการระบบ

ขอมูลและระบบเฝา

ระวังงานสงเสริม

สุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดลอม

1. ประชุมรวบรวม วิเคราะห ความตองการใชรายการขอมูลสําคัญของ

กลุมคลัสเตอร ในป 2562

2. ปรับปรุงระบบ DoH Dashboard

3. ปรับปรุงระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย 

(Department Operation Center : DOC)

4. ประเมินผล Product Champion กรมอนามัย

200,000

200,000

200,000

300,000

900,000

4. โครงพัฒนาระบบ

โครงสรางพ้ืนฐาน

1. ขยาย Bandwidth เครือขายกรมอนามัย 1,200,000



แผนงานเฝาระวังและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอ)

โครงการ กิจกรรมสําคัญ จํานวนเงิน

5. การบริหารจัดการ

คณะกรรมการ

ขับเคลื่อนการปฏิรูป

ระบบบริหารและวิธีการ

ทํางานกลุมที่ 8 กลุม

ขอมูลการจัดการ

ความรู และการเฝา

ระวัง (KISS) และระบบ

เฝาระวังดานสงเสริม

สุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดลอม

1. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธกีารทํางาน

กลุมที่ 8 กลุมขอมูลการจัดการความรู และการเฝาระวัง (KISS) 

2. ประชุมคณะทํางานระบบเฝาระวังดานสงเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดลอม

50,000

50,000

100,000



แผนงานจัดการความรู วิจัย และนวัตกรรม 6 โครงการ (6,000,000 บาท)

โครงการ กิจกรรมสําคัญ จํานวนเงิน

1. โครงการประชุมพัฒนาและ

ขับเคลื่อนงานวิชาการกรม

อนามัย 4.0 ท่ีสอดคลองกับ

ขอมูล สถานะดานสงเสริม

สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย (กพว.)

2. ประชุมติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงาน

120,900

22,100

143,000

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรและขับเคลื่อนภารกิจ

สูการเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะ

สูง 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการแปลงแผนยุทธศาสตร สูการปฏิบัติ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2562

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการพัฒนาระบบการดําเนินงานสูการเปน

องคกรท่ีมีสมรรถนะสูง

3. เย่ียมเสริมพลังและขับเคลื่อนงานวิจัย จริยธรรม การจัดการความรู

และนวัตกรรมกรมอนามัย

135,000

135,000

200,000

470,000



โครงการ กิจกรรมสําคัญ จํานวนเงิน

3. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อน

การจัดการความรู นวัตกรรม 

กรมอนามัยปงบประมาณ 2562 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรูจากงานวิจัยในห้ิงสูหาง (Product

Champion) ผสานแนวคิด Social marketing

2. ประกวด LIKE Talk ปท่ี 3 ปงบประมาณ พ.ศ.2562 (ผลงานวิจัย KM 

Innovation ตามประเด็นยุทธศาสตรเพ่ืออภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพ

และอนามัยสิ่งแวดลอม) 

(สวนภูมิภาค 1,000,000 / สวรน. 100,000 / ประกวดรอบสุดทาย 200,000)

400,000

1,300,000

1,700,000

4. โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาการ

งานวิจัยกรมอนามัย

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงรางวิจัยกรมอนามัย

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง“เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและ

บทความวิชาการเพ่ือตีพิมพลงวารสาร”

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการวิจัยประเมินผล

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมสงเสริม

สุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดลอม 

850,000

500,000

850,000

150,000

2,350,000

แผนงานจัดการความรู วิจัย และนวัตกรรม (ตอ)



โครงการ กิจกรรมสําคัญ จํานวนเงิน

5. โครงการพัฒนา

จริยธรรมการวิจัยกรม

อนามัย ปงบประมาณ

พ.ศ.2562 

1. ประชุมพัฒนาจริยธรรมการวิจัย กรมอนามัย ปงบประมาณ พ.ศ.2562

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

และนักวิจัยดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

50,000

487,000

537,000

6. โครงการการจัดทํา

วารสารการสงเสริม

สุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดลอม 

การจัดทําวารสารการสงเสริมสขุภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 800,000

แผนงานจัดการความรู วิจัย และนวัตกรรม (ตอ)



แผนงานดานการสื่อสาร และประชาสัมพันธ 2 โครงการ (1,000,000 บาท)

โครงการ กิจกรรมสําคัญ จํานวนเงิน

1. โครงการพัฒนาระบบตอบโต

สื่อสารความเขาใจขอมูลสุขภาพ

แบบอัตโนมัติ (Anamai Chat 

Bot)

1. พัฒนาระบบ Chat bot เพ่ือตอบโตขอมูลดานสุขภาพท่ีถูกตอง

ผาน Own Media ของกรม (Facebook / Line@ / Web)

2. การเก็บสถิติ วิเคราะหขอมูล Voice of Customer (PMQA หมวด 3)

500,000

2. New Anamai Media 1. การจัดการขอมูลสินคาของกรมไวเปนระบบ (Product Information 

Management) เพ่ือนําเสนอลูกคาในแตละ State of Customer 

Journey ไดอยางเหมาะสม (Customization)

2. การใช SEO tool เพ่ือใหลูกคาเขาถึง Product + information 

ของกรมอยางรวดเร็ว

500,000



แบบฟอร์ม plan 1 ปี62 

1 

แบบฟอรม การทบทวนยทุธศาสตร และจัดทําแผนปฏิบัตกิารกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
Cluster: ……KISS………………………….. 

1. การทบทวนยุทธศาสตรกรมอนามัย  
1.1 สถานการณและผลการดําเนินงาน :  

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการทํางาน กลุมท่ี 8 กลุมขอมูลการจัดการความรู และการเฝาระวัง (KISS)  มีหนาท่ีนําการเปลี่ยนแปลง
และบริหารราชการ (ครอมและขามสายงาน) ใหเกิดสัมฤทธิ์ผล โดยการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตร นโยบาย และพันธกิจกรมอนามัย รวมถึง
สนับสนุนภารกิจของคลัสเตอรและหนวยงาน ในขอบเขตความรับผิดชอบใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมุงตอบสนองตอการบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร 
รวมท้ังเรงสรางนวัตกรรม (กระบวนการและการบริหารจัดการ) ท่ีมีคุณคา เพ่ือใหเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของกรมอนัย และภารกิจของหนวยงาน โดยกํากับ เรงรัด 
ติดตามผลการปฏิบัติงาน ใหบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม และประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน ซ่ึงมีภารกิจยุทธศาสตรนโยบายเรงดวน หรือภารกิจท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ พึงทํางานรวมกับคณะกรรมการฯ เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์รวมกัน โดยขับเคลื่อน
การดําเนินงานผานระบบสําคัญ 4 ระบบงานหลัก คือ 1) ระบบการจัดการความรู วิจัย และนวัตกรรม  2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  3) ระบบเฝาระวัง และ 4) ระบบ
การสื่อสารสาธารณะ ในรอบปท่ีผานมาคณะกรรมการฯ KISS  ไดมีการทบทวนเพ่ือใหกระบวนการท่ีออกแบบไวมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณการ
ดําเนินงานในปจจุบัน เพ่ือสนับสนุนการบรรลุเปาหมายตามประเด็นยุทธศาสตรกรมอนามัย คือ 1) การอภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ในสวนของ
พัฒนาคุณภาพสินคาและบริการของกรมอนามัย การเรงรัดการสรางภาคีเครือขายและการสรางกลไกการเรียนรูรวมกันของภาคีเครือขายดานสงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม และ 2) การปฏิรูประบบงานสูองคกรท่ีมีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล ในสวนของการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยเฉพาะใน
หมวด 4 และจํานวนงานวิจัยและผลงานวิชาการและนวัตกรรมท่ีถูกนําไปใชประโยชน  

ผลการดําเนินงานใน 4 ระบบงานหลัก สรุปดังนี้ 
1. ระบบการจัดการความรู วิจัย และนวัตกรรม: การขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการความรู  วิจัยและนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงโลกในปจจุบัน และปญหาในการ

ทํางานผลักดันใหองคกรตองมีการคนหา สราง  รวบรวม  กลั่นกรอง และจัดเก็บความรูอยางเปนระบบทําใหเขาถึงไดตลอดเวลา  และตองผลักดันใหบุคลากรมีการเรียนรู
อยางตอเนื่อง  การพัฒนาดานจัดการความรูและนวัตกรรมของกรมอนามัย  มีความกาวหนามาอยางตอเนื่อง  แตก็ยังพบปญหาเก่ียวกับการจัดการความรู วิจัยและ
นวัตกรรมภายในองคกร  คือ ดานการจัดการความรู 1) ปญหา IC Mapping / OIA (Organization Intellectual  asset  … เม่ือมีปญหาในการทํางาน  จะถามใคร ?   
 2) การแบงปนความรูยังอยูในวงแคบๆ  เฉพาะบุคลากรบางกลุมเทานั้น  และจะแลกเปลี่ยนแบงปนกันเฉพาะเม่ือมีปญหาเกิดข้ึนแลวเทานั้น 3) การคนหาขอมูล ความรูท่ี
ตองการยังใชเวลามาก   หรือบางครั้งไมมีขอมูลท่ีตองการ  ไมทันสมัย  ไมครบถวน  ไมเพียงพอท่ีจะนํามาใชตอยอดพัฒนา 4) ความรูยังอยูท่ีตัวบุคคลเม่ือเกิดการ
เปลี่ยนแปลง เชน เกษียณอายุ   ลาออก  ยาย ก็เกิดผลกระทบตองานและองคกร ทําใหเกิดขอผิดพลาดในเรื่องเดิมๆและ 5) องคกรยงัไมมีการเก็บรวบรวมประสบการณท่ี
ไดจากการทํางานโดยเฉพาะการดําเนินงานโครงการสําคัญ สําหรับดานการวิจัยและนวัตกรรม 1) บุคลากรยังขาดทักษะการคิดโจทยวิจัย/หัวขอการวิจัย 2) การขาด
ทักษะในการคิด วิเคราะห สังเคราะห  วิจารณ และหาขอสรุปของประเด็นท่ีทําวิจัย เนื่องจากบุคลากรสวนใหญไมพรอมท่ีจะทําวิจัยท่ีสามารถสงผลการพัฒนาอยางเปน
รูปธรรม   แตพรอมท่ีจะเก็บขอมูล  วิเคราะหขอมูล นําเสนอ  และตีพิมพเทานั้น  โดยไมตอยอดในการสรางผลกระทบตอการพัฒนาหรือตอยอดการนําไปใชประโยชน 
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3) นักวิจัยสวนใหญชอบทํางานเชิงเดี่ยว  ไมคอยมีการบูรณาการกับผูใชผลงานโดยตรง ทําใหไมสามารถนําผลการวิจัยไปใชในสถานการณท่ีเปนจริง และ4) นักวิจัยไมคอย
ทํางานกับกลุมท่ียากลําบาก  กลุมดอยโอกาส  เพราะกลัวจะไมประสบผลสําเร็จ  จึงมักจะเลือกทํากับกลุมเปาหมายท่ีมีปจจัยความสําเร็จหรือมีความพรอมอยูแลวเพ่ือใหมี
โอกาสประสบผลสําเร็จ  จากสถานการณปญหาและสาเหตุดังกลาว  ทําใหงานวิจัยไมบรรลุเปาหมายการพัฒนา  ทําใหไมเกิดการใชประโยชนเพ่ือแกไขปญหาอยางแทจริง  
และสงผลใหสัดสวนการของบประมาณในการทําวิจัยตอการไดรับจัดสรรต่ํากวาท่ีนักวิจัยประมาณการไว  ดังนี้ 

  

     
 
      2) ผลสําเร็จในการดําเนินงานวิจัยยอนหลัง  5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560)   

                        จากรายงานสถานการณ/ผลการดําเนินงานโครงการวิจัยท่ีเสร็จสิ้นและรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ในระบบ NRMS คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา
วิชาการกรมอนามัย (กพว.)  ไดเรงรัดการดําเนินการจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ป 2556-2558 แตยงัมีโครงการวิจัยท่ีอยูระหวางการตรวจสอบคุณภาพโดยระบบการ
กํากับ ติดตาม ประเมินผลของระบบ NRMS จํานวน 7 โครงการ  และในป 2559 – 2560 อยูระหวางเรงรัดใหนักวิจัยจัดทํารายงานฉบับสมบูรณและสงรายงานการปด
โครงการ จํานวน 46 โครงการ   
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การเสนอของบประมาณและการได้รับจัดสรรงบประมาณ

การวิจัยและนวัตกรรมในระบบ NRMS 

ปีงบประมาณ  2557-2562 (หน่วย : ล้านบาท)

กลัน่กรองเพื่อเสนอขอฯ ได้รับจดัสรร
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รายงานสถานภาพการปดโครงการ  กรมอนามัย  
 

ปงบประมาณ 

โครงการที่ไดรับ
จัดสรร 

งบประมาณทีไ่ดรับ
จัดสรร (บาท) 

โครงการที่เสร็จสิ้น 
งบประมาณทีใ่ช 

(บาท) 

โครงการที่ยังไมเสร็จ
สิ้น 

งบประมาณ (บาท) 
ประสิทธิภาพ 

โครงการเสร็จสิ้นที่มี
รายงานฉบับสมบูรณ 

2557 
31  

32,659,200 
30  

31,444,200 
1  

1,215,000 
97 %  
96 % 

19  
24,738,200 

2558 
22  

19,535,000 
16  

12,907,000 
6  

6,628,000 
73 %  
66 % 

12  
8,180,000 

2559 
22  

22,313,800 
7  

10,303,200 
15  

12,010,600 
32 %  
46 % 

6  
9,703,200 

2560 
17  

16,722,600 
5  

3,076,000 
12  

13,646,600 
29 %  
18 % 

5  
3,076,000 

2561 
19  

28,492,100 
0  
0 

19  
28,492,100 

0 %  
0 % 

0  
0 

 
** รายงานภาพรวมสถานภาพโครงการจะแสดงเฉพาะปที่มโีครงการอยูในระบบเทานัน้ ** 

2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ :  
1) การพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอรประเภทระบบฐานขอมูล ระบบงานท่ีหนวยงานจางพัฒนาเพ่ือใหมีความสอดคลองและเปนทิศทางเดียวกัน 

โดยมีการกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอรประเภทระบบฐานขอมูล ระบบงานท่ีหนวยงานจางพัฒนา โดยใหคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ระบบริหารและวิธีทํางาน กลุมท่ี ๘ (Kiss) Screen & Select แผนและรายละเอียดการจัดหาระบบคอมพิวเตอรประเภทระบบฐานขอมูล ระบบงานท่ีหนวยงานจางพัฒนา 
และนําเขาคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร ประจํากรมอนามัย และรวบรวมเสนอผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจํากรมอนามัย (CIO กรม) 
อนุมติ พรอมลงนามกํากับทายรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร นําสงใหผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจํากระทรวงสาธารณสุข (CIO กระทรวง) ใหความ
เห็นชอบ และลงนามตามท่ีกรมเสนอ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๗ หนวยงาน ๑๒ โครงการ  

           2) สนับสนุนการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรใหกับหนวยงานท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค อาทิ เครื่องสแกนเนอรระดับศูนยบริการ เครื่องสํารองไฟฟา 
อุปกรณกระจายสัญญาณ ฯลฯ  

https://www.nrms.go.th/Report/Report_Special_OngoingProjectStatusAll.aspx?DepartmentID=1242&Type=Grant&Year=2557
https://www.nrms.go.th/Report/Report_Special_OngoingProjectStatusAll.aspx?DepartmentID=1242&Type=Finish&Year=2557
https://www.nrms.go.th/Report/Report_Special_OngoingProjectStatusAll.aspx?DepartmentID=1242&Type=Incom&Year=2557
https://www.nrms.go.th/Report/Report_Special_OngoingProjectStatusAll.aspx?DepartmentID=1242&Type=Finish&Year=2557
https://www.nrms.go.th/Report/Report_ProjectCompletedAndDOI.aspx?DepartmentID=1242&y=2557&PublicStatus=1
https://www.nrms.go.th/Report/Report_Special_OngoingProjectStatusAll.aspx?DepartmentID=1242&Type=Grant&Year=2558
https://www.nrms.go.th/Report/Report_Special_OngoingProjectStatusAll.aspx?DepartmentID=1242&Type=Finish&Year=2558
https://www.nrms.go.th/Report/Report_Special_OngoingProjectStatusAll.aspx?DepartmentID=1242&Type=Incom&Year=2558
https://www.nrms.go.th/Report/Report_Special_OngoingProjectStatusAll.aspx?DepartmentID=1242&Type=Finish&Year=2558
https://www.nrms.go.th/Report/Report_ProjectCompletedAndDOI.aspx?DepartmentID=1242&y=2558&PublicStatus=1
https://www.nrms.go.th/Report/Report_Special_OngoingProjectStatusAll.aspx?DepartmentID=1242&Type=Grant&Year=2559
https://www.nrms.go.th/Report/Report_Special_OngoingProjectStatusAll.aspx?DepartmentID=1242&Type=Finish&Year=2559
https://www.nrms.go.th/Report/Report_Special_OngoingProjectStatusAll.aspx?DepartmentID=1242&Type=Incom&Year=2559
https://www.nrms.go.th/Report/Report_Special_OngoingProjectStatusAll.aspx?DepartmentID=1242&Type=Finish&Year=2559
https://www.nrms.go.th/Report/Report_ProjectCompletedAndDOI.aspx?DepartmentID=1242&y=2559&PublicStatus=1
https://www.nrms.go.th/Report/Report_Special_OngoingProjectStatusAll.aspx?DepartmentID=1242&Type=Grant&Year=2560
https://www.nrms.go.th/Report/Report_Special_OngoingProjectStatusAll.aspx?DepartmentID=1242&Type=Finish&Year=2560
https://www.nrms.go.th/Report/Report_Special_OngoingProjectStatusAll.aspx?DepartmentID=1242&Type=Incom&Year=2560
https://www.nrms.go.th/Report/Report_Special_OngoingProjectStatusAll.aspx?DepartmentID=1242&Type=Finish&Year=2560
https://www.nrms.go.th/Report/Report_ProjectCompletedAndDOI.aspx?DepartmentID=1242&y=2560&PublicStatus=1
https://www.nrms.go.th/Report/Report_Special_OngoingProjectStatusAll.aspx?DepartmentID=1242&Type=Grant&Year=2561
https://www.nrms.go.th/Report/Report_Special_OngoingProjectStatusAll.aspx?DepartmentID=1242&Type=Finish&Year=2561
https://www.nrms.go.th/Report/Report_Special_OngoingProjectStatusAll.aspx?DepartmentID=1242&Type=Incom&Year=2561
https://www.nrms.go.th/Report/Report_Special_OngoingProjectStatusAll.aspx?DepartmentID=1242&Type=Finish&Year=2561
https://www.nrms.go.th/Report/Report_ProjectCompletedAndDOI.aspx?DepartmentID=1242&y=2561&PublicStatus=1
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          3) การรวบรวม คําของบประมาณหมวดงบลงทุนหมวดครุภัณฑคอมพิวเตอร และตรวจสอบความถูกตองครบถวนของคําของบประมาณ โดยใหคณะ
กรรมการฯ KISS คัดกรองและคัดเลือก เสนอตอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร ประจํากรมอนามัย พิจารณาอนุมัติคําของบประมาณ และรวบรวม
เสนอสํานักงบประมาณ เพ่ือรวบรวมคําของบประมาณในปงบประมาณ 2562  

          4)  จัดทํากรอบความตองการครุภัณฑและระบบคอมพิวเตอร เพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดคําของบประมาณปงบประมาณ 2563 ตอสํานัก
งบประมาณ 

          5) ทบทวนและพิจารณาใหมีการเตรียมศูนยขอมูลสํารอง (DR Site) ท่ีศูนยอนามัยท่ี 5 ราชบุรี และ G – Cloud ของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(สพร.) สําหรับทดแทนศูนยขอมูลหลัก (Data Center) กรณีไดรับความเสียหายในการสํารองขอมูลและกูคืนระบบสารสนเทศท่ีมีความสําคัญสูง และเพ่ือใหม่ันใจวาระบบ
สารสนเทศกรมอนามัยมีความพรอมใชงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ และปดจุดออนการพัฒนาในหมวด 4  ดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ระบบเฝาระวัง : 
           1) บูรณาการการบริหารจัดการขอมูลของคัสเตอรและสํานัก/กองวิชาการกับทีมพัฒนา HDC ของกระทรวงสาธารณสุข 
           2) พัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตรขอมูลใหบุคลากรกรมอนามัย ท้ังวิชาการสาธารณสุข และนักวิชาการคอมพิวเตอร จนสามารถนําไปใชวิเคราะห แปล

ผลขอมูลดวยโปรแกรม Tableau รวมท้ังการวิเคราะหความตองการใชงาน Big data ของกระทรวงสาธารณสุข 
  3)  พัฒนาระบบขอมูล DoH Dashboard สนับสนุนระบบเฝาระวังงานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 
           4) การกํากับ ติดตาม ใหสํานัก /กองวิชาการในการดําเนินการเฝาระวัง และรายงานสถานการณขอมูลในการประชุม กพว. 
  5) การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศกรมอนามัย และระบบแจงเตือนสถานการณ (Warning System) เพ่ือสนับสนุนการขอรับรางวัลคุณภาพการ

บริหารจัดการภาพรัฐ ปงบประมาณ 2561 หมวด 4 ดานการวัด วิเคราะหผลการดําเนินงานขององคการ และการจัดการความรู  
4. ระบบการสื่อสารสาธารณะ 
           1) จัดทําระบบการสื่อสารและตอบโตความเสี่ยง โดยเฝาระวังและตรวจสอบขาวประจําวันท้ังในดานบวกและดานลบ จากสื่อสิ่งพิมพและสื่อเว็บไซต

ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับกรมอนามัยเปนประจําทุกวัน และนําเขาในท่ีประชุมคณะกรรมการสื่อสารฯ ของกรมอนามัย ทุก 2 สัปดาห พรอมท้ังดําเนินการตอบโตหรือชี้แจงขาว
ท่ีอาจสงผลกระทบตอภาพลักษณของกรมอนามัยใหประชาชนเกิดความเขาใจท่ีถูกตอง 

 2) จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ เพ่ือใหสื่อมวลชนซ่ึงถือเปนหนึ่งในภาคีเครือขายของกรมอนามัย ไดรับทราบเก่ียวกับผลิตภัณฑตางๆ ของกรม และ
รับทราบผลการดําเนินงานแบบบูรณาการตามภารกิจตางๆ เชน การจัดโครงการสื่อมวลชนสัญจรในพ้ืนท่ีอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2561 เพ่ือ
เผยแพรผลการดําเนินงานโครงการมหัศจรรย 1,000 วัน 

 3) ผลิตและเผยแพรขอมูลความรูดานสุขภาพตามกลุมวัยผานสื่อโซเชียลมีเดีย เพ่ือปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบการเผยแพรประชาสัมพันธของ       
กรมอนามัยใหมีความทันสมัยมากยิ่งข้ึน รองรับการกระจายขอมูลสุขภาพของกรมอนามัยในรูปแบบ P&E Distribution 

 4) ปรับปรุงเว็บไซต Anamai Media ระยะท่ี 1 ใหมีรูปแบบท่ีทันสมัยมากยิ่งข้ึน โดยคํานึงถึงความตองการของผูใชบริการเปนสําคัญ ดวยการจัดทํา 
Customer Persona เพ่ือกําหนดแนวทางและหมวดหมูของความรูดานสุขภาพท่ีควรจะเปนใหชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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1.2 การทบทวนเปาหมายการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมฯ:  

เปาประสงค/ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน ป คาเปาหมาย ป 

กลยุทธ มาตรการ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 อภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 
เปาประสงค  ภาคีเครือขายภาครัฐรวมดําเนินการ สามารถนําสินคาและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปดําเนินการและพัฒนาเพ่ือใชประโยชนอยาง
เหมาะสม 
ตัวช้ีวัดท่ี 17 รอยละของภาคีเครือขายภาครัฐท่ีนํา
สินคาและบริการ (Product Champion) ของ
กรมอนามัยไปใช 

50 55 60 65 70 1. เรงรัดการสรางภาคี
เครือขายระบบสงเสรมิ
สุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน 

1.1 พัฒนากลไกการทํางานกับผูมีสวน
ไ ด ส ว น เ สี ย  ( Stakeholder 
Analysis) ในงานสงเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดลอม 

1.2 พัฒนาและวางแผนสรางการมีสวน
ร วม  (Participation) แล ะความ
รวมมือ (Collaboration) กับภาคี
เครือขาย 

1.3 เรงรัดการสรางพันธสญัญา/
ขอตกลงในการมสีวนรวมขับเคลื่อนการ
อภิบาลระบบสงเสรมิสุขภาพ 

     2. พัฒนาคุณภาพสินคา
และบริการของกรม
อนามัย 

2.1 สงเสริมการนําสินคาและบริการไป
ใชผ านกระบวนการตลาดทาง
สังคม (Social Marketing)  

2.2 พัฒนาระบบบริหารและกลไกการ
บังคับใชกฎหมายท่ีอยูในความ
รับผิดชอบ 

2.3 เรงรัดให เกิดการผลิตสินคาและ
บริการตามกระบวนงานหลักกรม
อ น า มั ย  ( Core Business 
Process) 

 
ตัวช้ีวัดท่ี 18 รอยละความพึงพอใจของภาคี
เครือขายภาครัฐท่ีนําสินคาและบริการ (Product 

75 80 85 90 95 3. เรงรัดการสรางกลไก
การเรยีนรูรวมกันของภาคี

3.1 เสริมสรางขีดความสามารถคนและ
ระบบ โดยใชกลไกการเรียนรู
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เปาประสงค/ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน ป คาเปาหมาย ป 

กลยุทธ มาตรการ 
2560 2561 2562 2563 2564 

Champion) ของกรมอนามัยไปใช เครือขายดานสงเสริม
สุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม 

แลกเปลี่ยน แบงปนความรูและ
ประสบการณ เพ่ือพัฒนายกระดับ
มาตรฐาน  ใช ก าร เที ยบ เคี ย ง
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ทํ า ง า น 
(Benchmarking) 

3 .2  ส ร า งแน วคิ ด และมุ ม ม อ งเชิ ง
ยุทธศาสตรสุขภาพ/สาธารณสุข
ใหกับภาคีเครือขายในการมีสวน
ร วมรับผิ ดชอบต อสั งคมด าน
สุขภาพในทุกมิติ  (Health in All 
Policies) 
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เปาประสงค/ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน ป คาเปาหมาย ป 

กลยุทธ มาตรการ 
2560 2561 2562 2563 2564 

เปาประสงค  สรางองคความรูและทรัพยสินทางปญญาท่ีเพียงพอ ตรงกับปญหาความตองการในการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมและ 
การตอบสนองความตองการตอสังคม 
ตัวช้ีวัดท่ี 19 รอยละของงานวิจัย ผลงานวิชาการ 
และนวัตกรรมท่ีถูกนําไปใชประโยชน 

50 60 70 75 80 1. บูรณาการงานจดัการ
ความรู วิจัยและนวัตกรรม
เปนชุดโครงวิจัยท่ีมี
ผลกระทบชัดเจน 

1. พัฒนาและจัดทําแผนบูรณาการวิจัย
และนวัตกรรมดานสงเสรมิสุขภาพตาม
กลุมวัย 
2. พัฒนาและจัดทําแผนบูรณาการวิจัย
และนวัตกรรมดานอนามัยสิ่งแวดลอม 

2. การพัฒนาศักยภาพนัก
จัดการความรู นักวิจัยและ
นวัตกรรม 

1. จัดทําแผนพัฒนานักวิจัยรุนใหม 
นักจัดการความรู และนวัตกร 
2. แผนพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ/
เช่ียวชาญ 
3. แผนพัฒนานักจัดการนวัตกรรมดิจิทัล 

3. สรางเสริมธรรมภิบาล
ในการบริหารงานวิจัย 

1. จัดทําคูมือการพิจารณาจริยธรรมวิจัย 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
จริยธรรมการวิจัยสาํหรับนักวิจัย 

4. สรางเสริมระบบกลไก
และระบบการนําผลงาน 
วิจัย และนวัตกรรมไปใช
ประโยชน 

1. จัดทําคูมือการกํากับ ตดิตามและ
ประเมินผลคุณภาพงานวิจัยและการ
นําไปใชประโยชน 
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2. การจัดทําแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
2.1 โครงการสําคัญ:  

ตอบตัวชี้วัด โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย/

ผลผลิตสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ กลุมเปาหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผูรับผิดชอบ สวนกลาง สวน

ภูมิภาค 

เปาประสงค 4. ปฏิรูประบบงานสูองคกรที่มีสมรรถนะสงูและมีธรรมาภิบาล  
ตัวช้ีวัดท่ี 20 การผาน
เกณฑคณุภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ 
(PMQA) 

1. การสราง
วัฒนธรรมดจิิทัล 
(Digital Culture) 
เพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงการ
ทํางานในองคกร 
 

1.1. เพ่ือปรับวัฒนธรรม
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรในการวิเคราะห 
สังเคราะห เกิดความรูใหม 
นําไปสูการสรางนวัตกรรม
หรือแนวทางปฏิบัติการ
ใหม 
1.2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการสืบคน
ขอมูลจากแหลงขอมูล
ขนาดใหญ นํามาสนับสนุน
งาน สส. และ อวล. 
1.3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
และประชาสัมพันธให
บุคลากรมีความรอบรูทัน
ตอการเปลี่ยนแปลง 
ดานเทคโนโลย ี
 
 
 

 1. ประชุมกําหนดหลักเกณฑ
องคประกอบ Digital Culture 

 
2. ประชุมช้ีแจงเกณฑองคประกอบ 
Digital Culture 
 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรกรม
อนามัย ดานวิทยาศาสตรขอมูลกรม
อนามัย 

 100,000 
 
 
200,000 
 
 
300,000 

 กองแผนงาน 

ตัวช้ีวัดท่ี 20 การผาน
เกณฑคณุภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ 
(PMQA) 

2. พัฒนาระบบ
ธุรกรรมดิจิทัล 
(digital platform) 

2.1. เพ่ือวิเคราะห 
ผลิตภณัฑและการ
ดําเนินงาน ดาน สส. และ 
อวล.ของกรมอนามยั 

ระบบ Digital 
Platform  
2 กลุมคลสัเตอร 

1. ประชุมวิเคราะหหาความตองการ
และรายละเอียดของระบบงานทุกกลุม
วัย  

 

1. นักวิชาการผูแทน
ของสํานัก/กองวิชาการ 
2. นักวิชาการผูแทน
ของศูนยอนามัย 

400,000 
 
 
 

 กองแผนงาน 
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ตอบตัวชี้วัด โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย/

ผลผลิตสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ กลุมเปาหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผูรับผิดชอบ สวนกลาง สวน

ภูมิภาค 
นํามาออกแบบใหมโดยใช
เทคโนโลยีดิจิทัล 
 
2.2. เพ่ือปรับกลยุทธการ
สงมอบ กระบวนงานและ
การดําเนินงานของกรม
อนามัย ใหถึงประชาชน
ครอบคลมุตาม
กลุมเปาหมายในแตละ
กลุมวัย 

2. พัฒนาแอพพลิเคช่ันสนับสนุนงาน
สงเสรมิสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอมทุกกลุมวัย 
(1,000,000 x 2 กลุมวัย) 

3. ผูแทน สสจ. 
4. ผูแทนภาคีเครือขาย 
เขตสุขภาพ/สสจ./
พชอ./อปท./อสม./
ผูแทนภาคประชาชน/
ภาคเอกชนผูผลติ 
digital platform 

2,000,000 

ตัวช้ีวัดท่ี 20 การผาน
เกณฑคณุภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ 
(PMQA) 

3. บริหารจัดการ
ระบบขอมลูและ
ระบบเฝาระวังงาน
สงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม 
 

3.1 เพ่ือพัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศ
สนับสนุนงานสงเสริม
สุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม 
 
3.2 เพ่ือบริหารจัดการ
ระบบเฝาระวังงานสงเสริม
สุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอมของกรม
อนามัย  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ระบบขอมลูและ
ระบบเฝาระวังงาน
สงเสริมสุขภาพ
และอนามัย
สิ่งแวดลอมท่ี
สนับสนุนงานกรม
อนามัยอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1. ประชุมรวบรวม วิเคราะห ความ
ตองการใชรายการขอมลูสาํคัญของ 
กลุมคลัสเตอร ในป 2562 

 
2. ปรับปรุงระบบ DoH Dashboard 
 
3. ปรับปรุงระบบศูนยติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน กรมอนามัย 
(Department Operation Center : 
DOC) 
 

1. นักวิชาการ
หนวยงานเจาภาพ
ตัวช้ีวัด จากสํานัก/กอง
วิชาการสวนกลาง 
2. นักวิชาการศูนย
อนามัย 
3. ผูรับผดิชอบระบบ
เฝาระวังจาก กพร./
สํานักผูทรงคณุวุฒิ/
กองแผนงาน 
 

200,000 
 
 
 
500,000 
 
300,000 
 
 
 
 

 กองแผนงาน 

เปาประสงค. 9  ภาคีเครือขายภาครัฐรวมดําเนินการ สามารถนําสินคาและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปดําเนินการและพัฒนาเพ่ือใชประโยชนอยางเหมาะสม 
ตัวช้ีวัดท่ี 17 รอยละ
ของภาคีเครือขาย
ภาครัฐท่ีนําสินคาและ
บริการ (Product 
Champion) ของกรม

4. การสํารวจการ
ประเมินคุณภาพ
และความพึงพอใจ
ผลิตภณัฑสําคัญ 
(Product 

4.1. เพ่ือใหสามารถ
นําไปใชเปนแนวทางใน
วางแผนการพัฒนา 
ติดตาม 
และประเมินผล 

ผลการสํารวจ
ความพึงพอใจและ
การนําสินคา
บริการ (Product 
Champion) ของ

1. พัฒนาคุณภาพสินคาและบริการของ
กรมอนามัย 

 
2. สํารวจการนําสินคาและบริการ 
(Product Champion) ของกรม

1. นักวิชาการ
หนวยงานเจาภาพ
ผลิตภณัฑ จากสาํนัก/
กองวิชาการสวนกลาง 
2. ภาคเีครือขายจาก

300,000 
 
 
100,000 
 

 กองแผนงาน 
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ตอบตัวชี้วัด โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย/

ผลผลิตสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ กลุมเปาหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผูรับผิดชอบ สวนกลาง สวน

ภูมิภาค 
อนามัยไปใช 
 
ตัวช้ีวัดท่ี 18 รอยละ
ความพึงพอใจของ
ภาคีเครือขายภาครัฐท่ี
นําสินคาและบริการ 
(Product 
Champion) ของกรม
อนามัยไปใช 

Champion) กรม
อนามัย 

 
4.2. เพ่ือสรางและพัฒนา
ศักยภาพเครือขายเฝา
ระวังของกรมอนามัยท้ัง
สวนกลางและสวนภูมิภาค 

กรมอนามัยไปใช
ใหเกิดประโยชน 

อนามัยไปใช 
 
3. สํารวจความพึงพอใจของภาคี
เครือขายภาครัฐท่ีนําสินคาและบริการ 
(Product Champion) ของกรม
อนามัยไปใช 
 

ศูนยอนามัย  
 
100,000 

ตัวช้ีวัดท่ี 20 การผาน
เกณฑคณุภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ 
(PMQA) 

5. การบริหาร
จัดการ
คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูป
ระบบบรหิารและ
วิธีการทํางานกลุมท่ี 
8 กลุมขอมูลการ
จัดการความรู และ
การเฝาระวัง (KISS) 
และระบบเฝาระวัง
ดานสงเสริมสุขภาพ
และอนามัย
สิ่งแวดลอม 

5.1. เพ่ือใหสนับสนุน และ
ติดตาม การดําเนินงานให
เกิดสมัฤทธ์ิผลการปฏิบัติ
ของหนวยงานอยางมี
ประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองเปาหมายตาม
ยุทธศาสตร นโยบายและ
พันธกิจของกรมอนามัย  
 
5.2. เพ่ือบริหารจัดการ
ระบบเฝาระวังงานสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่ง 
แวดลอมของกรมอนามัย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

การประชุม
ราชการ
คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการ
ปฏิรูประบบ
บริหารและวิธีการ
ทํางานกลุมท่ี 8 
กลุมขอมูลการ
จัดการความรู 
และการเฝาระวัง 
(KISS) 

1. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรปูระบบบริหารและวิธีการ
ทํางานกลุมท่ี 8 กลุมขอมูลการจัดการ
ความรู และการเฝาระวัง (KISS)  
2. ประชุมคณะทํางานระบบเฝาระวัง
ดานสงเสริมสุขภาพและอนามยั 
    สิ่งแวดลอม 

1. คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน Cluster 
KISS 
2. นักวิชาการจาก
สํานัก/กองวิชาการ
สวนกลาง 
3. กพร./สํานัก
ผูทรงคุณวุฒิ/กอง
แผนงาน 

50,000 
 
 
 
50,000 

 กองแผนงาน 

ตัวช้ีวัดท่ี 19 จํานวน
งานวิจัย ผลงาน 
วิชาการ และ
นวัตกรรมท่ีถูกนําไปใช 

6. โครงการประชุม
พัฒนาและ
ขับเคลื่อนงาน
วิชาการกรมอนามยั 

6.1.เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานสังกัด 
กรมอนามัยพัฒนา และ
รายงานความกาวหนาการ
ดําเนินงานดานวิชาการ

1. มีการติดตาม
และรายงาน
ความกาวหนาของ
คณะอนุกรรมการ 
พัฒนาและ

1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย (กพว.) 
 
2. ประชุมติดตามผลการดําเนินงาน
ของหนวยงาน 

1. อธิบดี รองอธิบดี 
ผูทรงคุณวุฒิ 
คณะกรรมการพัฒนา
ขับเคลื่อนวิชาการกรม
อนามัย (กพว.) 

120,900 
 
 
22,100 
 

 สํานัก
คณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 
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ตอบตัวชี้วัด โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย/

ผลผลิตสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ กลุมเปาหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผูรับผิดชอบ สวนกลาง สวน

ภูมิภาค 
อยางตอเน่ืองอัน
ประกอบดวย 
คณะอนุกรรมการ
พัฒนาการวิจัย 
คณะอนุกรรมการบริหาร
จัดการความรูและ
นวัตกรรม และ
คณะอนุกรรมการระบบ
เฝาระวังดานการสงเสริม
สุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม 
 
6.2. เพ่ือติดตามผลการ
ดําเนินงานของหนวยงาน 
สูการเปนองคกรท่ีมี
สมรรถนะสูงและมหีลัก
ธรรมาภิบาล 

ขับเคลื่อนวิชาการ
กรมอนามัย 
(กพว.) อยาง
ตอเน่ือง (รอยละ 
80) 
 
2. บุคลากรเขาเขา
ประชุมไมนอยกวา 
20 คน/ครั้ง 

 ผูอํานวยการ 
ผูเช่ียวชาญ นักวิชาการ 
และบุคลากรจากศูนย
จัดการความรู 
วิจัยและนวัตกรรม 
2. ผูทรงคุณวุฒิ 
ผูอํานวยการ และ 
บุคลากรศูนยจัดการ
ความรู วิจัย 
และนวัตกรรม 

ตัวช้ีวัดท่ี 19 จํานวน
งานวิจัย ผลงาน 
วิชาการ และ
นวัตกรรมท่ีถูกนําไปใช 

7. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
และขับเคลื่อน
ภารกิจสูการเปน
องคกรท่ีมีสมรรถนะ
สูง  
 

7.1. เพ่ือทบทวนและ
วิเคราะหผลการ
ดําเนินงานของศูนยจัดการ
ความรู วิจัย และ
นวัตกรรม ป 2560 
 
7.2. เพ่ือรับทราบนโยบาย 
ภารกิจ และแนวทางการ
บริหารจดัการของศูนย
จัดการความรู วิจัย และ
นวัตกรรม ประจําป

1. ผูทรงคุณวุฒิ
และบุคลากรจาก
ศูนยจัดการความรู 
วิจัย และ
นวัตกรรม เขารวม
ประชุม 
(ไมนอยกวารอย
ละ 80 ) 
 
2. เพ่ือพัฒนา
คุณภาพ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
แปลงแผนยุทธศาสตร สูการปฏิบัติ  
    ปงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
พัฒนาระบบการดําเนินงานสูการเปน
องคกรท่ีมีสมรรถนะสูง 
 
3. เยี่ยมเสริมพลังและขับเคลื่อน
งานวิจัย จริยธรรม การจดัการความรู 
    และนวัตกรรมกรมอนามัย 

1. ผูทรงคุณวุฒิ 
ผูอํานวยการ และ 
บุคลากรศูนยจัดการ
ความรู วิจัย 
และนวัตกรรม 
2. ผูทรงคุณวุฒิ 
ผูอํานวยการ และ 
บุคลากรศูนยจัดการ
ความรู วิจัย 
และนวัตกรรม 
3. ผูทรงคุณวุฒิ 

135,000 
 
 
 
135,000 
 
 
 
200,000 
 

 สํานัก
คณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 
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ตอบตัวชี้วัด โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย/

ผลผลิตสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ กลุมเปาหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผูรับผิดชอบ สวนกลาง สวน

ภูมิภาค 
งบประมาณ พ.ศ.2561 
 
7.3. เพ่ือการแปลง
ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ
ของหนวยงานลงสูกลุม
งาน และระดับบุคคล 
 
 
7.4. เพ่ือกําหนดความ
รับผิดชอบรวมกันในการ
พัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานของศูนยจัดการ
ความรู วิจัย และ
นวัตกรรมใหบรรลุ
ความสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

มาตรฐานการ
จัดการความรู 
วิจัย นวัตกรรม 
และจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษยกรม
อนามัยใหไดรับ
การรับรอง 

ผูอํานวยการ นักวิจัย
นักวิชาการ และ
บุคลากรศูนยจัดการ
ความรู วิจัยและ
นวัตกรรม กรมอนามยั 

ตัวช้ีวัดท่ี 19 จํานวน
งานวิจัย ผลงาน 
วิชาการ และ
นวัตกรรมท่ีถูกนําไปใช
ประโยชน 

8. โครงการพัฒนา
และขับเคลื่อนการ
จัดการความรู 
นวัตกรรม กรม
อนามัย
ปงบประมาณ 2562  

8.1. เพ่ือกระตุนใหเกิด
การจัดการความรู และ
นํามาใชในการสรางสรรค
นวัตกรรม 
  
8.2. เพ่ือพัฒนาและตอ
ยอดนวัตกรรมของกรม
อนามัยใหมีความโดดเดน 
และมีคณุคา 
 
8.3. เพ่ือสรางแรงบันดาล
ใจในการสรางสรรค

นักวิชาการกรม
อนามัยท้ัง
สวนกลางและสวน
ภูมิภาคเขารวม
ประชุมไมนอยกวา
รอยละ80 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจดัการ
ความรูจากงานวิจัยในหิ้งสูหาง  
(ผสานแนวคดิ Social marketing) 
 
2. ประกวดLIKE Talk ปท่ี 3 
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 (ผลงานวิจัย 
KM Innovation ตามประเด็น
ยุทธศาสตรเพ่ืออภิบาลระบบสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม) 

1. ผูบริหารกรมอนามยั 
ผูทรงคุณวุฒิ วิทยากร 
นักวิชาการกรมอนามัย 
ผูสังเกตการณ และ
คณะผูจัดจากศูนย
จัดการความรู วิจัย 
และนวัตกรรม 
2. ผูบริหารกรมอนามยั 
ผูทรงคุณวุฒิวิทยากร 
นักวิชาการกรมอนามัย 
ผูสังเกตการณ และ
คณะผูจัดจากศูนย

400,000 
 
 
 
1,300,000 
 

 สํานัก
คณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 
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ตอบตัวชี้วัด โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย/

ผลผลิตสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ กลุมเปาหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผูรับผิดชอบ สวนกลาง สวน

ภูมิภาค 
นวัตกรรม 
 
 
 
8.4. เพ่ือกระตุนใหเกิด
แสดงออกซึ่งความรู 
ความสามารถ ของ
บุคลากรกรมอนามยั เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
และมีการพัฒนา
กระบวนการอยางตอเน่ือง 

จัดการความรู วิจัย 
และนวัตกรรม 

ตัวช้ีวัดท่ี 19 จํานวน
งานวิจัย ผลงาน 
วิชาการ และ
นวัตกรรมท่ีถูกนําไปใช
ประโยชน 

9. โครงการพัฒนา
ศักยภาพวิชาการ
งานวิจัยกรมอนามัย 

9.1. เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนกลไกการ
พัฒนาการวิจัยและ
กําหนดมาตรฐานคณุภาพ
การวิจัยกรมอนามัย นํา
ผลงานวิจัยไปสรางคุณคา
(Value Creation) ใหเกิด
ประโยชนมากท่ีสุด 
 
9.2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยหนาใหม ใหกาว
ไปสูนักวิจัยท่ีมีความ
เช่ียวชาญ และกระตุนให
เกิดงานวิจัย ท่ีสอดคลอง
กับทิศทางตามนโยบาย
ดานการวิจัยของ
หนวยงานท่ีสอดคลองกับ

1. ชุด
โครงการวิจัย 
ในระบบ NRMS 
และแหลงทุนอ่ืนๆ 
เพ่ือเสนอขอ
งบประมาณ
ประจําป2562 
 
2. โครงการวิจัย
กรมอนามัยท่ี
เสนอขอ
งบประมาณ
ประจําป ในระบบ 
NRMS ผานความ
เห็นชอบของ
สํานักงาน
คณะกรรมการ

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครง
รางวิจัยกรมอนามัย 
 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและ 
 บทความวิชาการเพ่ือตีพิมพลง
วารสาร” 
 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาการวิจัยประเมินผล 
 
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน
บูรณาการวิจัยและนวัตกรรมสงเสริม 
   สุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดลอม  

1. ผูบริหาร 
ผูทรงคุณวุฒิ วิทยากร 
ผูเช่ียวชาญ 
นักวิชาการ/นักวิจัย 
สวนกลางและสวน
ภูมิภาค 
กรมอนามัย 
2. ผูบริหาร 
ผูทรงคุณวุฒิ วิทยากร 
ผูเช่ียวชาญ 
นักวิชาการ/นักวิจัย 
สวนกลางและสวน
ภูมิภาค 
กรมอนามัย 
3. ผูบริหาร 
ผูทรงคุณวุฒิ วิทยากร 
ผูเช่ียวชาญ 

850,000 
 
 
500,000 
 
 
 
 
850,000 
 
 
150,000 

 สํานัก
คณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 
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ตอบตัวชี้วัด โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย/

ผลผลิตสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ กลุมเปาหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผูรับผิดชอบ สวนกลาง สวน

ภูมิภาค 
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
  
9.3. เพ่ือพัฒนา
นักวิชาการกรมอนามัยให
มีศักยภาพในการเขียน
บทความวิจัยและบทความ
วิชาการไดอยางมคีุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล 
 
9.4. เพ่ือพัฒนา
นักวิชาการกรมอนามัย มี
ศักยภาพในการ
ประเมินผลโครงการ 
 
9.5. เพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานสังกัดกรม
อนามัยพัฒนาการวิจัย
และนวัตกรรมแบบบูรณา
การและขอรับงบประมาณ
สนับสนุนการวิจัยในระบบ 
NRMS ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 
  
9.6. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในหนวยงาน
สังกัดกรมอนามัยในดาน
การวิจัยแบบบูรณาการ

วิจัยแหงชาติ (วช.)   
3 โครงการ
ประเมินผล
โครงการท่ี
ดําเนินการ กรม
อนามัย 
 
4. ผลงานดาน
วิชาการ/งานวิจัย 
ผานการตีพิมพลง
ในวารสารวิชาการ 

นักวิชาการ/นักวิจัย 
สวนกลางและสวน
ภูมิภาค 
กรมอนามัย 
4. ผูบริหาร 
ผูทรงคุณวุฒิ วิทยากร 
ผูเช่ียวชาญ 
นักวิชาการ/นักวิจัย 
สวนกลางและสวน
ภูมิภาค 
กรมอนามัย 
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ตอบตัวชี้วัด โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย/

ผลผลิตสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ กลุมเปาหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผูรับผิดชอบ สวนกลาง สวน

ภูมิภาค 
ดานสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม 

ตัวช้ีวัดท่ี 19 จํานวน
งานวิจัย ผลงาน 
วิชาการ และ
นวัตกรรมท่ีถูกนําไปใช
ประโยชน 

10. โครงการพัฒนา
จริยธรรมการวิจัย
กรมอนามัย 
ปงบประมาณ พ.ศ.
2562  

10.1. เพ่ือสนับสนุนให
คณะกรรมการจรยิธรรม
การวิจัยกรมอนามัย 
ประชุม พิจารณา 
เสนอแนะ ปรับปรุง
งานวิจัยของกรมอนามัย
และเครือขาย ใหมี
คุณภาพตามหลัก
จริยธรรมการวิจัยดานการ
สงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม 
 
10.2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการจรยิธรรม
การวิจัย กรมอนามัย ใหมี
ใหมีความรูความสามารถ
ในดําเนินงานจริยธรรม
การวิจัยในมนุษยดาน
สงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอมและ
เปนท่ียอมรับ ใน
ระดับประเทศ 

1. คูมือจริยธรรม
การวิจัย กรม
อนามัย 
 
2. โครงการวิจัย
ผานการรับรอง
จริยธรรมการวิจัย 
กรมอนามัย 
 
3. คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย
เขารวมรบัการ
พัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัตหินาท่ี
ของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย
ในคน   
                
4. นักวิจัย/
กลุมเปาหมาย เขา
รวมรับการพัฒนา
ดานจริยธรรมการ
วิจัย 

1. ประชุมพัฒนาจริยธรรมการวิจยั 
กรมอนามัย ปงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยและนักวิจยัดานจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย 

1. คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยกรม
อนามัย/ นักวิจัยและ
หนวยงานสังกัดกรม
อนามัยและหนวยงาน
ภายนอกท่ีเก่ียวของ
และผูจัดประชุม 
จากศูนยจัดการความรู 
วิจัย และนวัตกรรม 
 
2. คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยกรม
อนามัย/ นักวิจัยและ
หนวยงานสังกัดกรม
อนามัยและหนวยงาน
ภายนอกท่ีเก่ียวของ
และผูจัดประชุมจาก
ศูนยจัดการความรู 
วิจัย และนวัตกรรม 

50,000 
 
 
487,000 
 

 สํานัก
คณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 

ตัวช้ีวัดท่ี 19 จํานวน
งานวิจัย ผลงาน 
วิชาการ และ

11. โครงการการ
จัดทําวารสารการ
สงเสริมสุขภาพและ

11.1. เพ่ือใชประโยชนใน
การปฏิบัตริาชการสําหรบั
บุคลากรในหนวยงานกรม

จัดทําวารสาร 4 
ฉบับๆ ละ 4,500 
เลม 

การจัดทําวารสารการสงเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดลอม 

1. ผูบริหารระดับ
กระทรวง ผูบรหิาร
ระดับกรม สํานัก/กอง

800,000 
 

 สํานัก
คณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 
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ตอบตัวชี้วัด โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย/

ผลผลิตสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ กลุมเปาหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผูรับผิดชอบ สวนกลาง สวน

ภูมิภาค 
นวัตกรรมท่ีถูกนําไปใช
ประโยชน 

อนามัยสิ่งแวดลอม  อนามัย 
 
11.2. เพ่ือเผยแพรความรู  
และวิชาการดานสงเสรมิ
สุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม   
 
11.3. เพ่ือเผยแพรผล
งานคนควาและวิจัยของ
นักวิชาการดานสงเสรมิ
สุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม   
    
11.4. เพ่ือเปนสื่อกลางใน
การแลกเปลี่ยนทัศนคติ 
ขอคิดเห็น ขาวสาร เรียนรู
ดวยตนเองผานทาง
อิเลคทรอนิกส  และเปน
สื่อสัมพันธในวงการ
สงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม 

วิชาการ 
2. ผูทรงคุณวุฒิ 
นักวิชาการ/นักวิจัย
หนวยงานสังกัดกรม
อนามัยและหนวยงาน
ภายนอกท่ีเก่ียวของ 
โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวง/ภายนอก
กระทรวง หองสมุด
มหาวิทยาลยั เทศบาล
ท่ัวประเทศ 

ตัวช้ีวัดท่ี 20 การผาน
เกณฑคณุภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ 
(PMQA) 

12. โครงการพัฒนา
ระบบถามตอบ
ขอมูลสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม
แบบอัตโนมัติของ
กรมอนามัย  
(Anamai Chat 

เพ่ือสรางระบบถามตอบ
ขอมูลสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอมแบบอัตโนมตัิ 
ผาน Own Media ของ
กรมอนามัย (Facebook / 
Line@ / Web) 
- เพ่ือเก็บขอมูลความ

1. ระบบถามตอบ
ขอมูลสุขภาพและ
อนามัย
สิ่งแวดลอมแบบ
อัตโนมัติ  
2. ประชาชนไดรับ
ความรูดาน

1. วิเคราะหและจดัลําดับประเด็น
ความรูสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
ท่ีประชาชนถามเขามาใน Own 
Media ของกรมอนามยั 
 
2. ประชุมกับคณะกรรมการสื่อสาร
สาธารณะของกรมอนามัย เพ่ือจัดทํา

1. แฟนเพจ 
Facebook กรม 
2. สมาชิก Line@ กรม 
3. ประชาชนท่ีเขามา
สืบคนขอมูลในเว็บไซต
กรมอนามัย 

500,000  ศูนยสื่อสาร
สาธารณะ 
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ตอบตัวชี้วัด โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย/

ผลผลิตสําคัญ 
กิจกรรมสําคัญ กลุมเปาหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผูรับผิดชอบ สวนกลาง สวน

ภูมิภาค 
Bot) ตองการของประชาชนท่ีมี

ตอ กรมอนามัย (Voice 
of Customer) 

สุขภาพแบน
ทันทวงที ทุกท่ี 
ทุกเวลา 

ขอมูลสําหรับโตตอบในระบบ Chat 
Bot 
 
3. จัดจางเอกชนพัฒนาระบบ Chat 
bot  
 
4. ประชุมกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดท่ี 20 การผาน
เกณฑคณุภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ 
(PMQA) 

13. โครงการ
ปรับปรุงเว็บไซต 
Anamai Media 
เพ่ือรองรับการ
กระจายขอมลู
สุขภาพ ในรูปแบบ
P&E Distribution  

13.1 เพ่ือใหผูท่ีเขามาใช
บริการในเว็บไซต 
Anamai Media ไดรับ
ขอมูลความรูตรงตาม
ความตองการ 
13.2 เพ่ือใหประชาชน
สามารถเขาถึงขอมูล
สุขภาพของกรมอนามยัได
อยางรวดเร็วผานการ
สืบคนบนอินเทอรเน็ต 

1. เว็บไซต 
Anamai Media 
มีระบบการให
ขอมูลแบบ
อัตโนมัติ ตาม 
State of 
Customer 
Journey 
2. ประชาชนท่ี
สืบคนขอมูล
สุขภาพตาม 
Keywords ท่ีกรม
อนามัยกําหนด 
จะตองพบเจอ
ขอมูลบนเว็บไซต
กรมเปนลําดับ
ตนๆ 

1. จัดการขอมูลสินคาของกรมไวเปน
ระบบ (Product Information  
Management) เพ่ือนําเสนอลูกคาใน
แตละ State of Customer  
Journey ไดอยางเหมาะสม 
(Customization) 
2. การใช SEO tool เพ่ือใหลูกคา
เขาถึง Product และinformation  
ของกรมอยางรวดเร็ว 

ประชาชนท่ีตองการ
สืบคนขอมูลสุขภาพบน
อินเทอรเน็ต 

500,000  ศูนยสื่อสาร
สาธารณะ 
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2.4 การบูรณาการทํางานขาม Cluster (Cross Cluster) : (เพ่ือสงตอและเสริมการทํางานรวมกันใหเกิดรูปธรรม) 

Cluster/หนวยงาน 
ท่ีจะบูรณาการทํางาน 

กิจกรรมการบูรณาการ/สนับสนุนจาก Cluster และหนวยงาน 

Cluster : 1-6 

- วิเคราะหกําหนดรูปแบบองคประกอบ Timing Timeline และCritical Messages ตามกรอบ LCA แตละชวงวัยเพ่ือรองรับการขับเคลื่อน    
  Thai Citizen Digital Platform 
- พัฒนาแอปพลิเคช่ันรวมกับ Cluster1-6 เพ่ือนําเขาหรือมาวางในระบบ Thai Citizen Digital Platform  
- รวมวิเคราะหหาความตองการใชรายการขอมลูสําคัญของ Cluster ในป 2562 

Cluster : HR - พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีสมรรถนะดานดิจิทัล (Digital Competency) 
Cluster Law - หารือแนวทางในการออกกฎหมายรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการพัฒนา Thai Citizen Digital Platform 
Cluster FIN - การพัฒนาระบบ IT เพ่ือสนับสนุนระบบการคลังและงบประมาณ 
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