
แผนภาพการถายทอดตัวช้ีวัดและคาเปาหมายจากระดับหนวยงานสูระดับบุคคล กองแผนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

 

 

 

  

 

 

 

     

 

 

 

    

ผูอํานวยการกองแผนงาน 

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบตัิราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 การดําเนินงานตามพันธกิจและตัวช้ีวัดคํารับรองฯ กองแผนงาน 

มิติภายนอก 

การเบิกจาย

งบประมาณ 

ดานนโยบายและยุทธศาสตร 

วิมล 

การบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปงบประมาณ พ.ศ.2559 เขมณัฏฐ, วิรัชพรรณ 

การบริหารยุทธศาสตรกรมอนามัย 

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ /แผนปฏิบัติการ กรมอนามัย 

กุลนันท, วราภรณ (บ), วิรัชพรรณ 

ดานการบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ 

จารุทัศน การจัดการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 สิริรัตน, รัญชนา, บุษรา 

การบริหารจัดการโครงการสื่อสารความรูสงเสริมงานอาหาร โภชนาการและสุขภาพตามกลุมวัย (สสส.) รัญชนา 

การจัดทําคําของบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมอนามัย (งานภารกิจ) สิริรัตน 

ดานการพัฒนาระบบขอมูล 

ธวัชชัย 
วิเคราะห กําหนด และจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดและรายการขอมูลดานสงเสริมและอนามัยสิ่งแวดลอม 

กําหนดและพัฒนา มาตรฐานการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสงตอและกฎเกณฑ ดานขอมูลสารสนเทศของกรม 

พัฒนาระบบเฝาระวัง การสํารวจ การจัดเก็บ การรายงานและการใชประโยชนขอมูลสารสนเทศของกรม 

พัฒนาระบบและกลไก การควบคุม ตรวจสอบคุณภาพขอมูล และรักษาความปลอดภัยของขอมูล 

ภัสราภรณ, นภาภรณ 

ดุลยวัฒน, ธนพล 

จัดทํารายงานขอมูลสถิติ การพยากรณขอมูลและสถานการณตัวชี้วัดดานสงเสริมสุขภาพและอนามัย

ดุลยวัฒน,  ภัสราภรณ, นภาภรณ, ธนพล เสริมสรางศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบงานดานขอมูลของกรม 

ดานการประเมินผลและนิเทศตดิตาม 

ธีราภรณ การจัดทํารายงานประจําป 2558 กรมอนามัย 

การวิเคราะหความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) 

การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง และกรม 

การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ (งบปกติและงบบูรณาการ) 

การติดตามและการรายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน 

การตรวจราชการและนิเทศงานกรมอนามัย (ระดับกระทรวงและกรม) 

นุชนารถ, สุรียลักษณ 

นุชนารถ 

นุชนารถ 

นุชนารถ, สุรียลักษณ 

สุรียลักษณ 

นุกูลกิจ, วราภรณ (ถ) 

การพัฒนาบุคลากร (การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวง จํานวน 80 ราย) นุกูลกิจ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ สนับสนุนการตรวจราชการกรมอนามัย นุกูลกิจ, นุชนารถ, วราภรณ (ถ) 

การประเมินความคิดเห็นของผูนิเทศงาน กรมอนามัย วราภรณ (ถ) 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชุลีวรรณ 

สนับสนุนงานดาน ICT 

ฉัตรชัย, กิตตินันท, ศรัณยู, 

สุทธิพัฒน, มัณฑนา, 

 แพรพรรณ 

พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

และบุคลากรทั่วไปของกรมอนามัยใหมีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

ฉัตรชัย, กิตตินันท, ศรัณยู 

ฉัตรชัย, สุทธิพัฒน,  

ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือใหบริการ

ขอมูลขาวสารดาน ไดทั่วถึง เทาเทียม ทุกที่ ทุกเวลา 

ศรัณยู 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเชื่อมโยง

ขอมูลที่สําคัญทั้งจากภายในและภายนอกองคกรอยางไรรอยตอ 

จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยาง

คุมคา ทันสมัย พอเพียงและมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะทั้ง

ดานHardware, Software และ Peopleware 

ฉัตรชัย, กิตตินันท, ศรัณยู, 

สุทธิพัฒน, มัณฑนา,แพรพรรณ 

ดานการสนับสนุนการดําเนินงานของกองแผนงาน 
งานการเงิน, งานพัสดุ, งานการเจาหนาที่, 

งานสารบรรณ, งานยานพาหนะ 
วิชุดา 

วรนุช, ปวีณา, นันทญา, กมลเนตร, 

เสาวพร, สิริธร เพ็ญพักตร, 

 สุมิตร, สําราญ, กิตติเชษฐ 

การประเมินประสทิธิผล 

การพัฒนาสารสนเทศและ 

การมีขอมูลเชิงประจักษ 

ดานประสิทธิผล 

ชุลีวรรณ ศรัณยู 

จารุทัศน 

การจัดทําคําของบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

สิริรัตน, รัญชนา 

ธวัชชัย 

การพัฒนาระบบเฝาระวัง 

การสงเสริมสุขภาพและ

อนามัยส่ิงแวดลอม 

ภัสราภรณ 

วิมล 

การจัดทําแผนยุทธศาสตร 

กรมอนามัย 

กุลนันท, วราภรณ (บ) 

ธีราภรณ 

การพัฒนาองคความรูท่ีจําเปน

ในการปฏิบัติงานของ 

กองแผนงาน 

นุฏลกิจ, 
วราภรณ (ถ) 

ธวัชชัย 

 

ความพึงพอใจของผูรับบริการ/

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

นภาภรณ 

วิชุดา 

วิชุดา 

วรนุช 

นันทญา 

มิติภายใน 

การประเมินประสทิธิภาพ 

การดําเนินการตาม

มาตรการประหยัด

พลังงาน 

ธวัชชัย 

 

นภาภรณ 

การพัฒนาประสิทธิภาพ

ระบบเว็บไซตฯ 

 (ระดับกอง) 

การพัฒนาองคการ 

การจัดทําแผนและ

ดําเนินการตามแผนพัฒนา

บุคลากรรายบุคคล (IDP) 

วิชุดา 

เสาวพร 

วิชุดา 

เพ็ญพักตร 

การดําเนินการตาม

มาตรการประหยัดน้ํา 

 

ธวัชชัย 
ภัสราภรณ 

การรายงานขอมูลใหมี

ความครอบคลุมฯ  

(ระดับกรม) 

คุณธรรมและความโปรงใส

การดําเนินงานของ

หนวยงาน 

วิชุดา 

ปวีณา 

การพัฒนาบุคลากร ทุกกลุมงาน 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

2 

3 

4 

5 
6.2 

7 

8 

1.3 

1.5 

1.1, 2, 6.1 

3, 4, 5, 7, 8 

สําราญ 

สิริธร 

ชุลีวรรณ 

ศรัณยู 

กิตตินันท 

การพัฒนายุทธศาสตรระดับชาติที่เก่ียวของกับกรมอนามัย 

กุลนันท, วิรัชพรรณ 

การสรุปโครงการสําคัญกรมอนามัย (Flagship Project) 

การดําเนินงานตามตัวชีวัด คํารับรองปฏิบัติราชการฯ 

การบรณาการโครงการพระราชดําริ/เฉลิมพระเกียรติ กรมอนามัย เขมณัฏฐ, วราภรณ (บ) 

การจัดทําแผนปฏิบัติการกองแผนงาน 
วราภรณ (บ) 

การบริหารจัดการ เขมณัฏฐ 

ดุลยวัฒน, ภัสราภรณ

, นภาภรณ, ธนพล 

 

ภัสราภรณ, นภาภรณ 

วิเคราะหออกแบบ ติดตาม ประสานงาน สนับสนุนหนวยงานในสังกัดกรมและหนวยงานภายนอกในการจัดทําและรายงานขอมูลฯ 

ภัสราภรณ, นภาภรณ พัฒนาศูนยขอมูลกลางของกรม ดุลยวัฒน,  ภัสราภรณ, นภาภรณ, ธนพล 

การพัฒนาประสิทธภิาพ

ระบบสารสนเทศภาครัฐ 

(ตชว.ที่ 6.1 ระดบักรม) 

การพัฒนาประสิทธิภาพ

ระบบเว็บไซตฯ  

(ระดับกรม) 

การรายงานขอมูลใหมี

ความครอบคลุมฯ  

(ระดับกอง) 

ชุลีวรรณ 

 

6.1 

การบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management) ภัสราภรณ ธวัชชัย 

การเตรียมการจัดทําคําของบประมาณประจําป พ.ศ.2561 กรมอนามัย รัญชนา 

1.4, 2, 6.2 

1.2 


