รายงานการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 - 14.00 น.
ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายธวัชชัย
บุญเกิด
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
2. นางนัทฐ์หทัย
ไตรฐิ่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
3. นางสาวรุ่งนภา
เยี่ยมสาคร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
4. นางจารุมน
บุญสิงห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
5. นางสาวจุฬาลักษณ์
เก่งการช่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
6. นางสาวบุศรินทร์
ทนันชัยบุตร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
7. นางสาวพันตรี
วิเศษธนวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
8. นางสาวทิวาวรรณ
หวังสุข
นักจัดการงานทั่วไป
9. นางสาวปิยรัตน์
ศรีม่วงกลาง
นักจัดการงานทั่วไป
10. นางสาวอริยาพัชร
มหาศิริชวรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
11. นายพีรพัฒน์
เกิดศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
12. นายสิทธิ์ชัย
ทะนงค์
พนักงานขับรถยนต์
13. นางสาวญาสุมิน
สินทองวัฒนา พนักงานธุรการ
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
วาระการประชุม
สาระสำคัญ
วาระที่ 1 เรื่องที่
นายธวัชชัย บุญเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร แจ้งให้
ประธานแจ้งให้ที่ ที ่ ป ระชุ ม ทราบประเด็ น สำคั ญ จากการประชุ ม กรมอนามั ย และการ
ประชุมทราบ
ประชุมอื่นๆ ดังนี้
1) เรื่องเร่งรัดการเบิกจ่าย กพร. อยู่อันดับที่ 5 (งบดำเนินงาน) ต่ำกว่า
เป้าหมาย ภาพรวมอยู่ในอันดับดี
2) เตรี ย มวางแผนสำรวจความต้ อ งการครุ ภ ั ณ ฑ์ ข องหน่ ว ยงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บุคลากร กพร.พิจารณารวบรวมข้อมูลเสนอที่
ประชุม กพร. ครั้งต่อไป
3) เรื่องการจัดทำข้อเสนอภารกิจหลักให้มุ่งเน้นไปถึงประชาชน
4) การเปลี่ยนศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย เป็น กองห้องปฏิบัติการ
สาธารณสุขกรมอนามัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกรมอนามัยในการ
ดำเนินงานเรื่อง Wellness เรื่อง lifestyle ในทุกกลุ่มวัย
5) เรื ่ องการพั ฒนาโครงสร้ างประชากร กรมกำหนดภารกิ จหลั กให้
ประชาชนมีความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health literacy) โดยนโยบายของ
กรมอนามัย คือ การเกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพ

มติที่ประชุม
รับทราบ
และมอบ
ผู้เกี่ยวข้อง
ดำเนินการ
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วาระที่ 2 เรื่อง
รับรองรายงาน
การประชุม
วาระที่ 3 เรื่อง
สืบเนื่อง

สาระสำคัญ
มติที่ประชุม
6) อธิบดีอยากให้มีสำนักพัฒนาระบบบริการและนวัตกรรม ในการขับ
เคลื่อนภารกิจหลั กของกรมอนามั ย (กพร.และกองแผนงานเป็ น แกน)
ในการพัฒนาระบบบริการและนวัตกรรม
7) คณะผู ้ บ ริ ห ารกรมอนามั ย ตรวจเยี ่ ย มศู น ย์ อ นามั ย ณ อุ ท ยาน
แห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง เรื่อง Covid free settingและได้หารือ
เพื่อทบทวนบทบาทภารกิจและโครงสร้างของ ศอช.
8) การจัดทำตัวชี้วัดระดับหน่วยงานดำเนินการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ให้
สอดคล้องกับภารกิจ ของหน่วยงาน เช่น สสม. ,ศอช. ,ศทป. โดย กพร.
หารือร่วมกับรองอธิบดีที่กำกับดูแลหน่วยงานนั้น (มอบคุณรุ่งนภา)
2.1 รั บ รองรายงานการประชุ ม กลุ ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร ครั ้ ง ที่ รับรองรายงานการ
4/2565 วันที่ 6 มกราคม 2565
ประชุมฯ
นางสาวบุศรินทร์ นำเสนอรายงานการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 6 มกราคม 2565
3.1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางจารุมน บุญสิงห์ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเดือนมกราคม
2565 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ดังนี้
1.งบดำเนินงาน มีผลเบิกจ่ายสะสม เป็นจำนวน 311,847.35 บาท คิด
เป็นร้อยละ 29.80 (กรมฯ กำหนดเป้าหมายเบิกจ่ายเดือนม.ค.65 ร้อย
ละ 39 โดยแบ่งเป็น
1.1 แผนพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มีผลเบิกจ่ายสะสมเป็น
จำนวน 293,847.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.15
1.2 แผนงานบุคลากรภาครัฐ มีผลเบิกจ่ายสะสมเป็นจำนวน 18,000
บาท คิดเป็นร้อยละ 25
2. งบลงทุน มีผลเบิกจ่ายเป็นจำนวน 1,355,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
99.78 (กรมฯ กำหนดเป้าหมายเบิกจ่ายรอบ 5 เดือนแรก ร้อยละ 51)
โดยสรุป กพร. มีผ ลเบิกจ่ายสะสมภาพรวมทุกงบ (งบดำเนินงาน
งบลงทุน) เป็นจำนวน 1,666,847.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.32
สำหรั บ แผนการดำเนิ น งานในเดื อ นก.พ.65 เป็ น กิ จ กรรมภายใต้
โครงการบริ ห ารจั ด การภายในหน่ ว ยงาน กพร. โครงการส่ ง เสริ ม
สนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ โครงการจัดทำ
คำรับ รองฯ และโครงการส่งเสริมและยกระดับผลงานกรมอนามัยสู่
รางวัล เลิศรัฐ เป็น เงินจำนวน 83,515 บาท ผอ.กพร. เน้นย้ำขอให้

วาระการประชุม

สาระสำคัญ
ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินงานให้ได้ตามแผนของเดือนก.พ. 65 ตามที่
กำหนดไว้ เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่กรมกำหหนด หรือให้ได้มากที่สุด
นอกจากนี้ ผอ.กพร.ได้พิจารณาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องเตรียมการ
สำหรับการดำเนินงานในโอกาสวาระต่างๆ โดยมอบหมาย ดังนี้
1. มอบหมายนางจารุมน บุญสิงห์ ประสานกับกองส่งเสริมความ
รอบรู้ฯ หารือเรื่องการจัดจ้างทำ Backdrop ฉากหลังสำหรับถ่ายภาพใน
โอกาสต่างๆ เช่น งานลงนามคำรับรองฯ งานรับรางวัลคุณภาพต่างๆ
2. มอบกลุ่มอำนวยการดำเนินการจัดซื้อแฟ้มสำหรับการลงนามคำ
รับรองฯ และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องจำเป็น
3. มอบกลุ่มอำนวยการเตรียมการจัดประชุมพัฒนาองค์กรกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร กำหนดจัดในเดือนเม.ย. 65
นางจารุมนฯ แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนในระบบ DOC 4.0 ของเดือนม.ค.65 มีกิจกรรมจำนวน 14
กิจกรรม ดำเนินการได้ตามแผน จำนวน 12 กิจกรรม โดย 2 กิจกรรม ที่
ไม่ส ามารถดำเนิน การได้คือ รายการค่าเช่าบ้าน และรายการค่าเช่า
เครื่องถ่ายเอกสาร เนื่องจากมีระยะเวลาการจัดส่งใบเสร็จค่าเช่าบ้าน
และค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ผู้รับจ้างส่งเอกสาร ณ สิ้นรอบเดือน ซึ่งจะ
ทำให้ทั้ง 2 รายการไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตรงเดือนของการรายงาน แต่
จะเป็นการรายงานในรอบเดือนถัดไป นางสาวทิวาวรรณ หวังสุข แจ้งที่ประชุม
รับทราบเรื่องแนวทางปฏิบัติการยืมเงินราชการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่วาระ 5.2
3.2 การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ
ของหน่วยงาน ประกอบด้วย 9 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัด ที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผน
บริหารความต่อเนื่อง (BCP)
นางสาวพันตรี รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1
รอบ 5 เดือนแรก ต่อที่ประชุม กพร. ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือน ก.พ. 65
เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 65 บุคลากรของ กพร. ผู้เข้าร่วมประชุมครบทุกคน
และมีองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กพร. โดยมี ผอ.กพร.
ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมภายใน เป็นประธานการประชุม
ดังกล่าว ซึ่งมีนางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน์ เป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กพร.
สรุปผลการดำเนินงานตาม TP ตัวชี้วัดที่ 2.1 ด้านการควบคุมภายใน ดังนี้
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1. ได้ ด ำเนิ น การจั ด ทำแนวทางการปฏิ บ ั ต ิ ง าน/ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (SOP)/ คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การพัฒ นาสถานที่ทำงาน
น่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วั ดที่
2.2 และ 2.3 ตามลำดับและเป็นหนึ่งในงานภารกิจหลักของ กพร. ด้วย
เอกสารคู ่ ม ื อ มาตรฐานการปฏิ บ ั ต ิ ง านดั ง กล่ า ว เป็ น ขั้ น ตอน หรื อ
กระบวนการทำงานของ กพร. โดยมีหัวข้อ/รายละเอียดดังนี้
1) วัตถุประสงค์
2) ขอบเขต
3) ผู้รับผิดชอบ
4) เอกสารอ้างอิง ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานต่างๆ
5) แผนภู ม ิ ก ารทำงาน ประกอบด้ ว ย ขั ้ น ตอนกระบวนการ
Flow Chart, จุดควบคุม,ระยะเวลา, ผู้รับผิดชอบ
6) รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
โดยได้จัดทำตามรูป แบบฟอร์มของ กตส. ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้ าภาพ
ตัวชี้วัดที่ 2.1 และได้นำเสนอต่อ ผอ.กพร. ลงนามและเผยแพร่ท าง
เว็บไซต์ของ กพร. จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ในเมนุรายการของควบคุม
ภายในของ กพร. และ ตั ว ชี ้ ว ั ด ที ่ 2.1 เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ทั ้ ง นี้
ได้ดำเนินการเร็วกว่าที่ได้กำหนดไว้ในแผนการขับเคลื่อนการควบคุม
ภายในของหน่ ว ยงาน ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ข้ อ ที ่ 5
ชื่อกิจกรรม จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน (SOP)
ภารกิจหลักของ กพร. และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแผนฯ
ได้กำหนดไว้จำนวน 3 เรื่อง โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือน
มี. ค. - ก.ค. 65 และยังอยู่ในระหว่างดำเนินการอีก 2 กระบวนการ
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ภายในเดือน ก.ค. 65 ตามแผนการขับเคลื่อน
การควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. ผอ.กพร. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบการดำเนินการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน นำเสนอชี้แจงต่อที่ประชุมของหน่วยงาน เพื่อเป็นการให้
ความรู้ด้านการควบคุมภายในสำหรับบุคลากรในหน่วยงาน โดยให้มีการ
นำเสนอการดำเนินการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงานและ
รายละเอียดการจัดทำมาตรฐานการปฏิบั ติงาน (SOP) การดำเนินงาน
ควบคุมภายในของกลุ่มพัฒ นาระบบบริห าร ตามรูปแบบฟอร์มของ
กตส. ซึ่งเป็น หน่ว ยงานเจ้าภาพตัว ชี้ว ัดที่ 2.1 (เอกสารแนบ 3 ตาม
TP และได้ น ำขึ ้ น web กพร. ทั น ตามกำหนดเรี ย บร้ อ ยแล้ ว )
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โดยนางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน์ ในฐานะผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อน
ตั ว ชี ้ ว ั ด ที ่ 2.1 ของ กพร. และเป็ น คณะกรรมการและเลขานุ ก าร
ผู้รับผิดชอบการควบคุมภายในของหน่วยงาน ได้ให้ความรู้ เรื่องการ
ขับเคลื่อน/ การติดตามการควบคุมภายในของหน่วยงาน ซึ่งได้กำหนดไว้
ในแผนการขั บ เคลื ่ อ นการควบคุ ม ภายในของหน่ ว ยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อที่ 4 ชื่อกิจกรรม ความรู้การควบคุมภายใน
สำหรับบุคลากรในหน่วยงาน กำหนดไว้จำนวน 2 ครั้ง โดย ครั้งที่ 1.
ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ให้ความรู้ เรื่องการควบคุมการเงิน
พัสดุ และการดำเนินการตรวจสอบภายในกับหน่วยงาน กำหนดครั้งที่ 1
ระหว่างเดือน ต.ค. 64 - ก.พ. 65 และ ครั้งที่ 2. คณะกรรมการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน ให้ความรู้ เรื่องการขับเคลื่อน/การติดตามการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน กำหนดครั้งที่ 2 ระหว่างเดือน มี.ค - ก.ค.
65 นั้น ในการนี้ จึงขอเลื่อนกิจกรรม ครั้งที่ 2 ความรู้การควบคุมภายใน
สำหรับบุคลากรในหน่วยงาน ได้ดำเนินการเร็วกว่าที่ได้กำหนดไว้ในแผนฯ
ดังกล่าว เป็นระหว่างเดือน ต.ค. 64 - ก.พ. 65 แทน ครั้งที่ 1 ซึ่งที่ประชุมมี
มติเห็นชอบและรับทราบเรียบร้อยแล้ว
→ ดูรายงานการประชุม กพร. และรายละเอียดเอกสารแนบตัวชี้วัด
ที่ 2.1 เพิ่มเติมที่: https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
→ ระบบควบคุมภายในของ กพร. :
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/control-psdg
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ของ กพร.
นางสาวพันตรี รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม TP ตัวชี้วัด
ที ่ 2.1 แผน BCP ซึ ่ ง กพร. ได้ ด ำเนิ น การครบทั ้ ง 12 ประเด็ น ตาม
องค์ประกอบแนวทางการจัดทำแผน BCP ที่กำหนด โดยนำขึ้นเว็บไซต์
และรายงานในระบบเรียบร้อยแล้ว
→ ดูรายงานการประชุม กพร. และรายละเอียดเอกสารแนบตัวชี้วัด
ที่ 2.1 เพิ่มเติมที่: https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
→ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤต กรมอนามัย (BCP) :
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/bcp/download?id=
82360&mid=31594&mkey=m_document&lang=th&did=12612
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ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่
น่าทำงาน มีชีวิตชีวาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
นางสาวอริยาพัชร รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดประจำเดือนมกราคม ดังนี้
1. ได้มีกิจกรรมสื่อสารและสร้างความเข้าใจอย่างทั่วถึงในองค์กร
1.1 โดยผ่ า นช่ อ งทางการประชุ ม ประจำเดื อ น ไลน์ ก ลุ ่ ม กพร.
และบอร์ดประชาสัมพันธ์ประจำหน่วยงาน เรื่องที่มีการสื่อสาร เช่น การ
ติดตามงานตามภารกิจ งานที่ได้ร ับ มอบหมาย การดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัด เป็นต้น
1.2 สื่อสารประชาสัมพันธ์ก้าวเฉลี่ ยของหน่วยงานในกิจกรรมก้าว
ย่างเพื่อสร้างหุ่น
1.3 ร่วมกิจกรรม “งานปีใหม่ของกรมอนามัย”
1.4 ร่วมกิจกรรม “Big cleaning Day”
1.5 BAR : Before Action Review 3 เรื่อง ได้แก่
1) การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาองค์กร
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่
2) ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารพั ฒ นาและยกระดั บ การเขี ย นผลงาน
เพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ วันที่ 20 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม
สมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร 1 ชั้ น 2 กรมอนามัย วันที่ 21 มกราคม 2565
ณ ห้ อ งประชุ ม กองกิ จ กรรมทางกายเพื ่ อ สุ ข ภาพ อาคาร 7 ชั ้ น 7
กรมอนามัย เวลา 08.30 – 16.30 น. และผ่านระบบการประชุมทางไกล
(Video Conference)
3) ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยเสนอ
ผลงานสมัครขอรับ รางวัล เลิศรัฐ วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2565 เวลา
08.30–12.00 น. ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 4 ชั้น 3 กรมอนามัย
และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
2. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ สมรรถนะใน
การทำงาน
- ส่งเสริมให้ความรู้หญิงวัยเจริญพันธุ์รับประทานวิตามินเสริมธาตุ
เหล็กและโฟลิก
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ สมรรถนะใน
การทำงาน และมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เรื่อง ร่างแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที ่ 13 หมุ ด หมายที ่ 13
โดยนางจารุมน บุญสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
วันที่ 6 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
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3. การขับเคลื่อนพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
- จั ด กิ จ กรรมหน้ า บ้ า นน่ า มอง และกิ จ กรรม Big Cleaning day
การจัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ โดยยึดหลัก 5 ส และเกณฑ์ (HWP)
- กิ จ กรรม 5 ส. จั ด เก็ บ โต๊ ะ ทำงานให้ ส ะอาด “ก่ อ นกลั บ บ้ า น
ศุกร์สะอาด ปราศจากเชื้อโรค”
- แจ้งผลการตรวจประเมินครั้งที่ 1 วันที่ 24 ธ.ค. 64 คกก. จากกลุ่ม 4
4. ส่งเสริมสุขภาพกายใจแข็งแรง
- ดำเนินกิจกรรมตามแผน เช่น กิจกรรมการวัดรอบเอว ชั่งน้ำหนัก
เพื่อประเมินความเสี่ยงและดัชนีมวลกายในหน่วยงาน (หาค่า BMI ของ
บุคลากร) กิจกรรมก้าวย่า งเพื่อสร้า งหุ่น จัดทำเป็นแผนภูมิรูปภาพ
จำนวนก้าวของหน่วยงานและรายบุคคล และให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ
“การออกกำลั ง กาย” กิจกรรม “สวดมนต์” นั่งสมาธิ ฟังคมธรรม
ประจำวั น กั บ ท่ า น ว.วชิ ร เมธี ตอน: ซั ก จี ว รคื อ ซั ก ใจให้ ส ะอาด
“มียศ แต่ไม่เมายศ มีอำนาจ แต่ไม่เสพติด คือ บัณฑิตที่แท้จริง”
- ประเมินตรวจ ATK ผ่าน APP H4U MOPH
- บุคลากร กพร. ได้ทำการประเมิน Thai save Thai และมาตรการ
จัดการกลุ่มเสียงสูงอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ
(ดังเอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2) ลิงค์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
นางจารุมน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 2.3 รายงานที่ประชุมทราบผลการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดที่ 2.3 สำหรับ
การดำเนินงานในเดือนมกราคม 2565 ตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
และตาม Template ได้ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 - 7 ดังนี้
1. กิจกรรมที่ 4 ได้ สื่อสารความรู้ กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติเกี่ยว
การเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรของหน่วยงาน
ในช่องทางต่างๆ และเผยแพร่นำขึ้นเว็บไซต์กพร.
ผลการดำเนินงาน ได้รายงานผลการดำเนินงานของรอบเดือนธ.ค.64 ว่า
ได้สื่อสารให้บุคลากรทราบบนเว็บไซต์ กพร. จำนวน 2 เรื่อง ครบถ้วน
ตามแผนเรีย บร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม คกก. เร่งติดตามการเบิกจ่ าย
งบประมาณ พิจารณาเห็นควรสื่อสารเพิ่มเติม เพื่อให้บุคลากร กพร.
รับทราบและเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป โดยนางสาวทิวาวรรณ หวังสุข
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ได้สื่อสารแจ้งที่ประชุมรับทราบ และสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วาระ
เพื่อทราบ วาระที่ 5.2 เรื่อง ทบทวนแนวทางปฏิบัติการยืมเงินทาง
ราชการ
→ ดู เ อกสารได้ ที่ : https://psdg.anamai.moph.go.th/th/morenews-php-cid-142-filename-budjet
→ เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.3
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
2. กิจกรรมที่ 5 รายงานข้อมูลสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณเสนอ
ต่อที่ประชุมกพร.ประจำทุกเดือน
ผลการดำเนินงาน ได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ กพร.
เดือนม.ค. 65 ในการประชุมประจำเดือนในวันที่ 6 ม.ค. 65 สามารถดู
รายละเอี ย ดได้ ท ี ่ วาระสื บ เนื ่ อ ง วาระที ่ 3 สรุ ป ผลการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารและเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.3 ได้ที่
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
3. กิจ กรรมที่ 6 จัดทำรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ รบจ.1 และ upload ขึ้นเว็บไซต์กพร.ภายในวันที่ 20 ของ
ทุกเดือน
ผลการดำเนินงาน ได้จัดทำรายงาน รบจ.1 รอบเดือน ม.ค. 65 เสนอผอ.
ลงนามและนำขึ ้ น เว็ บ ไซต์ กพร. ภายในเวลาที ่ ก ำหนด สามารถดู
รายละเอียดได้ที่ เมนู รายงานการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2565
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-204filename-budjet
และเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.3
4. กิจกรรมที่ 7 รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ในระบบ
DOC ทุกเดือน
ผลการดำเนินงาน ได้รายงานข้อมูลการขับเคลื่อนดำเนินงานตัวชี้วัด
ตาม คำรับรองฯ สำหรับตัวชี้วัดที่ 2.3 ในระบบ DOC4.0 รอบเดือน ม.ค.
65 เรียบร้อยแล้ว
ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
นางสาวจุฬาลักษณ์ รายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.4 ประจำเดือน
มกราคม 2565 สรุปได้ดังนี้
1) ดำเนินกิจกรรมตามแผนการส่งเสริมและยกระดับผลงานของกรม
อนามัยสู่รางวัลเลิศรัฐ ดังนี้
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1.1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
เสนอผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ *เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565
เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 4 ชั้น 3
กรมอนามั ย และผ่ า นระบบการประชุ ม ทางไกล (WebEx) โดยมี
นายธวั ช ชั ย บุ ญ เกิ ด ผอ.กพร. เป็ น ประธาน และได้ ร ั บ เกี ย รติ จ าก
รศ.ดร.ปกรณ์ ศิ ร ิ ป ระกอบ หั ว หน้ า ภาควิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร ผู้เข้าประชุม
ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการพิ จ ารณาผลงานฯ และบุ ค ลากรของ
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย จำนวนประมาณ 90 คน เพื่อสร้างความรู้
ความเข้ า ใจให้ แ ก่ บ ุ ค ลากรของกรมอนามั ย เกี ่ ย วกั บ แนวทางและ
หลักเกณฑ์การสมัครขอรับรางวัลฯ (*สำนักงาน ก.พ.ร. ชี้แจงเกณฑ์
รางวัลฯ 22 ธ.ค.64 จึงเลื่อนกิจกรรมจาก ธ.ค.64 เป็น ม.ค.65)
1.2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับการเขียนผลงาน
เพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2565 เวลา
08.30 – 16.30 น. และผ่านระบบการประชุมทางไกล (WebEx) โดยมี
นายธวั ช ชั ย บุ ญ เกิ ด ผอ.กพร. เป็ น ประธาน และได้ ร ั บ เกี ย รติ จ าก
นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ เป็นวิทยากร ในการพัฒนาการเขียนผลงานสมัคร
ขอรับรางวัลฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเขียนผลงานได้ตรงตาม
กรอบคำถามของเกณฑ์แต่ล ะประเภทรางวัล และยกระดับการเขียน
ผลงานให้ ม ี ค ุ ณ ภาพสอดคล้ อ งตามเกณฑ์ ฯ ของสำนั ก งาน ก.พ.ร.
โดยปี 2565 มีห น่ว ยงานเสนอผลงานเพื่อสมัครรางวัล ฯ ทั้งสิ้น 38
ผลงาน ผู้เข้าประชุมจำนวนประมาณ 85 คน และได้กำหนดให้หน่วยงาน
ส่งผลงานที่ป รับ แก้ ไ ขเพิ ่ม เติม ภายในวันที่ 10 ก.พ.65 ผ่านระบบ
อ อ น ไ ล น ์ ข อ ง ก พ ร . ก ร ม อ น า ม ั ย ที่ https://bit.ly/3 pwPZ0 f
เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของผลงานก่อนส่งสำนักงาน กพร.
ต่อไป (*ปรับแผนกิจกรรมจาก 2 ครั้ง เหลือ 1 ครั้ง)
2) จัดกิจกรรมตามแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างบุคลากรของ
กพร. สู่การเป็น SMART ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 65 ในการประชุม
กลุ ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร ครั ้ ง ที ่ 4/2565 หั ว ข้ อ “ร่ า งแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน)” โดยนางจารุมน บุญสิงห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ได้แลกเปลี่ยนความรู้
เกี ่ ย วกั บ ร่ า งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที ่ 13
(พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 2 ในการถ่ายทอดแนวทางการ
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ขั บ เคลื ่ อ นการพั ฒ นาประเทศให้ ส ามารถบรรลุ ผ ลตามเป้ า หมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยกำหนดหมุดหมายการพัฒนา จำนวน 13 ประการ
แบ่งเป็น 4 มิติ พร้อมทั้งจัดทำสรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เผยแพร่ทางเว็บ ไซต์ของ กพร.>> ศูนย์ความรู้ กพร.>> DM&KM>>
KM’65-การพัฒนาระบบราชการ ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/dm-km-psdg
ตั ว ชี ้ ว ั ด ที ่ 2.5 ร้ อ ยละการดำเนิ น งานตามแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารระดั บ
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นางจารุมน ได้รายงานที่ประชุมทราบผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดที่ 2.5 สำหรับการดำเนินงานในเดือนม.ค.65
ตามแผนการขั บ เคลื ่ อ นตั ว ชี ้ ว ั ด และตาม Template ได้ ด ำเนิ น การ
กิจกรรมที่ 2 – 5 ดังนี้
1.กิจกรรมที่ 2 รวบรวมข้อมูลความรู้/นโยบาย/แนวทาง/ข้อสั่งการ
ด้ า นแผนงานและงบประมาณ และเผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ กพร.และ
ช่องทางอื่นๆ (เป้าหมาย 2 เรื่อง)
ผลการดำเนินงาน ได้รวบรวมข้อมูลความรู้ด้านงบประมาณ เรื่องที่
2 และ 3 รวม 2 เรื่อง ได้แก่ 1) มาตรการเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณ
และการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 2) ทบทวนแนวทาง
ปฏิ บ ั ต ิ ก ารยื ม เงิ น ทางราชการ และเผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ กพร. ที่
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-1 4 2 filename-budjet
2. กิ จ กรรมที่ 3 ติ ด ตามผลและรายงานความก้ า วหน้ า ผลการ
ดำเนินงานตามแผนในการประชุมประจำเดือนของ กพร. และนำขึ้น
เว็บไซต์ของ กพร. ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผน
รอบเดือนม.ค. 65 และรายงานในที่ประชุม กพร.เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 65
ในวาระสืบเนื่อง 3.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณไปพร้อมกัน
เรียบร้อยแล้ว ดูรายงานการประชุม
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
3. กิ จ กรรมที ่ 4 สื ่ อ สารและให้ ข ้ อ มู ล /ความรู ้ ด ้ า นแผนงาน ,
การรายงานผลการดำเนินงานในระบบ DOC 4.0 แก่บุคลากร กพร.
ผลการดำเนิ น งาน ได้ ส ื ่ อ สารความรู ้ เรื ่ อ ง “ทบทวนแนวทาง
ปฏิ บ ั ต ิ ก ารยื ม เงิ น ทางราชการ” ในการประชุ ม ประจำเดื อ น กพร.
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เมื่อวันที่ 2 ก.พ.65 วาระที่ 5.2 เรื่อง ทบทวนแนวทางปฏิบัติการยืมเงิน
ทางราชการ โดยนางสาวทิวาวรรณ หวังสุข ดูรายงานการประชุม
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
4. กิ จ กรรมที ่ 5 รายงานผลการดำเนิ น งานตามแผนในระบบ
DOC 4.0 ให้เป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินงาน ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนในระบบ
DOC4.0 เป็นข้อมูลปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 65)
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=strproject/projectplanlistresult
สำหรับกิจกรรมที่ 6 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่
บรรลุเป้าหมายภาพรวม ได้กำหนดแผนดำเนินการในเดือน ก.พ. 65
→ กิจกรรมที่ 2 – 5 สามารถดูรายงานการประชุม กพร. และรายละเอียด
เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.5 เพิ่มเติมที่
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนิน งานคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA)
นางสาวรุ่งนภา รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัด ผลงาน
เดือนมกราคม 2565 มีดังนี้
(เอกสารแนบท้าย)
1. ผลงานขับเคลื่อนมาตรการยกระดับ การรับรู้ ข องผู ้มี ส่ ว นได้
ส่วนเสีย มีดังนี้
กิ จ กรรมที ่ 1.1 เปิ ด เผยข้ อ มู ล สาธารณะบนเว็ บ ไซต์ ห น่ ว ยงาน
ตามแบบ OIT ในองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ด้าน ดังนี้ 1.1.1 ด้านข้อมูล
พื้นฐานของหน่วยงาน และ 1.1.2 ด้านการใช้งบประมาณ ตามเป้าหมาย
กำหนดระยะเวลาดำเนิ น การไว้ คื อ 1 ธ.ค.2564-28 ก.พ.2565
ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2564 (แล้วเสร็จก่อนแผน)
โดยกรอกข้อมูล URL ตามแบบ OIT ในองค์ประกอบที่สำคัญครบถ้วน
จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ 1.1.1 ด้านข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน และ 1.1.2
ด้านการใช้งบประมาณ พร้อมนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงานเรียบร้อย
ด้วยแล้ว และจะดำเนินการปรับปรุง/เพิ่มเติม (ถ้ามี) ซึ่งในเดือนมกราคม
2565 มีการปรับปรุงข้อมูลในแบบ OIT บนเว็บไซต์
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita/download?id=86935
&mid=35050&mkey=m_document&lang=th&did=27537
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โดยเพิ่มเติมรายงานผลติ ดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1)
ประจำเดือนมกราคม 2565 ตามลิงค์ต่อไปนี้
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-204-filename-budjet/
download?id=86195&mid=32107&mkey=m_document&lang=th&did=26022

กิจกรรมที่ 1.2 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิ ด เห็ น และติ ด ตามการดำเนิ น งานเฝ้ า ระวั ง ตรวจสอบ ติ ด ตาม
การดำเนินงานเกี่ยวกับแผนการจัดหาพัสดุและผลการจัดซื้อ จัดจ้าง/
จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ ที่เหมาะสม ตามเป้าหมายกำหนด
1 ช่องทาง และระยะเวลาดำเนินการไว้ คือ 1 ธ.ค.2564-28 ก.พ.2565
ขณะนี้ดำเนิน การเรียบร้อยแล้ว โดยบุคลากรมีส ่ว นร่ว มแสดงความ
คิดเห็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้มากกว่า 1 ช่องทาง ได้แก่
ทางไลน์ , การประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน และสามารถติดตาม
การดำเนิน งานเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกั บ
แผนการจัดหาพัสดุและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทางเว็บไซต์กรมอนามัย
หัว ข้อแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และเว็บไซต์ กพร. หัว ข้อแผน-ผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง
2. ผลงานขับเคลื่อนมาตรการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร ยังคง
รอดำเนินการทั้ง 2 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ 2.1 การสำรวจความคิดเห็น
การรั บ รู ้ ค ุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสของผู้ ม ี ส วนได้ ส วนเสี ย ภายใน
ผานระบบออนไลน์ ต ามแบบ IIT จะดำเนิ น การสำรวจโดยกองการ
เจ้าหน้าที่ ขณะนี้ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่คาดว่า กจ.จะดำเนินการภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เพื่อสามารถสรุปข้อมูลผลลัพธ์ได้ตามรอบการ
ประเมิน โดยระหว่างนี้ ขอให้บุคลากรทุกท่านเข้าไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
การดำเนิ น งาน ITA และคุ ณ ธรรมความโปร่ ง ใส บนเว็ บ ไซต์ ข ่ า ว
ประชาสัมพันธ์ เมนูคุณธรรมและความโปร่งใส หัวข้อคุณธรรมและความ
โปร่งใส ประชาสัมพันธ์และความรู้ และภาพข่าวกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ตามลิงค์ต่อไปนี้
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita?textSearch=&category=5033

และกิจกรรมที่ 2.2 เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานประเมินการรับรู
ของหน่วยงาน ตามแบบ IIT เป็นแผนดำเนินงานภายหลังได้รับผลการ
สำรวจตามกิจกรรมที่ 2.1 ซึ่งกำหนดไว้ระหว่างวันที่ 1 มี.ค.-30 เม.ย.2565
ทั้งนี้ คณะทำงานรับผิดชอบตัวชี้วัดจะได้ดำเนินการรายงานผลการ
ดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.6 ในระบบรายงานคำรับรองฯ ทาง DOC 4.0
ภายในเวลาที่กำหนดต่อไป โดยสามารถดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
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หัวข้อ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความ
โปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ตัวชี้วัดที่ 3.10 ระดับความสำเร็จของการพั ฒนาองค์การตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการเป็นระบบราชการ 4.0
นางนัทฐ์หทัย แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้ดำเนินการตามแผนงานของ
เดือนมกราคม 2565 ซึ่งมี 2 กิจกรรม ได้แก่
1. ประชุมเตรียมการส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัล PMQA ครั้งที่ 2
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาองค์กร
รายละเอียด ดังนี้
1. ประชุมเตรียมการส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัล PMQA ครั้งที่ 2
ได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมกอง
การเจ้ า หน้ า ที ่ อาคาร 4 ชั ้ น 3 กรมอนามั ย ผ่ า นระบบการประชุม
ทางไกล (WebEx) ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย เครือข่ายการพัฒนาระบบ
ราชการของหน่ ว ยงานสั ง กั ด กรมอนามั ย (ตามคำสั ่ ง กรมอนามั ย ที่
919/2564 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564) และบุคลากรกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธาน
การประชุม วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดส่งสมัครรางวัล
PMQA ปี 2565
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาองค์กร
ได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมกอง
การเจ้ า หน้า ที่ อาคาร 4 ชั ้ น 3 กรมอนามั ย ผ่ า นระบบการประชุม
ทางไกล (WebEx) ผู้เข้าประชุมประกอบด้ว ย คณะกรรมการพัฒ นา
ระบบราชการกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีส มรรถนะสูงตามแนวทาง
เกณฑ์คุณภาพการบริห ารจัดการภาครัฐ เครือข่ายการพัฒ นาระบบ
ราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย บุคลากรสังกัดกรมอนามัย
ผู ้ ส ั ง เกตการณ์ ผู ้ เ กี ่ ย วข้ อ ง และบุ ค ลากรกลุ ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร
โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุม
วัตถุป ระสงค์การประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากร
ในสั ง กั ด กรมอนามั ย เกี ่ ย วกั บแนวทางการพั ฒ นาองค์ ก รตามเกณฑ์
คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และได้ เ ชิ ญ รองศาสตราจารย์
ดร.ปกรณ์ ศิ ร ิ ป ระกอบ หั ว หน้ า ภาควิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรในการประชุมครั้งนี้
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นอกจากนี้ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ดำเนินการสมัครรางวัล
PMQA รายหมวด (หมวด 3 และหมวด 6) และ PMQA 4.0 ผ่านระบบ
online ของสำนักงาน ก.พ.ร. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 มกราคม
2565 ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. จะประกาศผลการสมัครขั้นตอนที่ 1 รางวัล
PMQA รายหมวด ในวั น ที ่ 14 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565 และ PMQA 4.0
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
ตัวชี้วัดที่ 3.11 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ
นางสาวรุ่งนภา รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัด ผลงาน
เดื อ นมกราคม 2565 ตามแผนการขั บ เคลื ่ อ นตั ว ชี ้ ว ั ด ฯ มี ด ั ง นี้
(เอกสารแนบท้าย)
1. ผลงานขับเคลื่อนมาตรการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคำรับรองฯ มีดังนี้
1.1 กิ จ กรรมจั ด จ้ า งบำรุ ง รั ก ษาระบบรายงานตามคำรั บ รอง
การปฏิ บ ั ต ิ ร าชการของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด กรมอนามั ย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลาจ้างบำรุงรักษาระบบรายงานตาม
คำรับรองฯ 11 เดือน (1 พ.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2565) ภายในวงเงิน
44,000 บาท ผู้รับจ้างส่งงานเดือนมกราคม 2565 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้
อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินจำนวน 4,000 บาท ให้แก่ผู้รับจ้าง
1.2 กิจกรรมติดตามและประสานงานเพื่อจัดทำสรุปคะแนนผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรม
อนามั ย ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ ่ ง กำหนดระยะเวลา
ดำเนินงาน 1-30 มี.ค.2565 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้จัดทำข้อมูล
รหัสเข้าระบบ DOC4.0 สำหรับเจ้าภาพตัวชี้วัดเพื่อดำเนินการคีย์คะแนน
ผลผลิ ต (ระดั บ ที ่ 4) และผลลั พ ธ์ (ระดั บ ที ่ 5) รอบ 5 เดื อ นแรก
โดยกำหนดเวลาเจ้าภาพรายงานคะแนนในระบบภายในวันที่ 15 มี.ค.
2565 และส่ง Username และ Password พร้อมคู่มือการปฏิบัติงาน
การรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานใน
สังกัดกรมอนามัย ภายใต้ระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย สำหรับผู้
บันทึกผลคะแนน ระดับที่ 4 และ 5 ของตัวชี้วัด กพร. และTimeline
การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 5 เดือนแรก ให้
หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วน
ที่ สธ 0926.02/34 - 53 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 (รวม 19 ฉบับ)
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ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ทางเว็บไซต์ของ กพร.
เมนูคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565
1.3 กิจกรรมที่ดำเนินการนอกแผนงาน ได้แก่
1.3.1 ดำเนินการให้คำปรึกษา/แนะนำแก่หน่วยงานในสังกัดกรม
อนามัยทางช่องทางต่าง ๆ (โทรศัพท์ มือถือ ไลน์กลุ่ม ไลน์ส่วนตัว) ได้แก่
เกณฑ์การประเมินตามรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) และการ
รายงานผลคำรับรองฯ ในระบบ DOC4.0 ซึ่งผลงานเดือนมกราคม 2565
กำหนดให้หน่วยงานรายงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์
2565
2. ผลงานขับเคลื่อนความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำคำรับรองฯ ของ
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย มีดังนี้
2.1 กิจกรรมนำข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติงานเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแผนได้ดำเนินการครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
แต่ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการสื่อสารข้อมูลความรู้เพิ่มเติมบนเว็บไซต์
กพร.(ดำเนิ น การมากกว่า แผน) ในเดือนมกราคม 2565 อีกจำนวน
4 เรื่อง ได้แก่
1) คู่มือการปฏิบ ัติงานการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำ
รับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ภายใต้ระบบศูนย์ปฏิบัติการ
กรมอนามัย สำหรับผู้บันทึกผลคะแนน ระดับที่ 4 และ 5 ของตัวชี้วัด กพร.
2) Timeline การรายงานผลการปฏิ บ ั ต ิ ร าชการตามคำรั บ รองฯ
รอบ 5 เดือนแรก
3) แบบฟอร์มเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 1.1-1.5 ส่งคะแนน 5 เดือนแรกให้ กพร.
4) แบบฟอร์มเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 2.1-2.6 ส่งคะแนน 5 เดือนแรกให้ กพร.
ทั้งนี้ จะดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.11 ในระบบ
รายงานคำรั บ รองฯ ทาง DOC 4.0 ภายในเวลาที ่ ก ำหนดต่ อ ไป
โดยสามารถดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02 หัวข้อ 3.11
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 3.12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างของกรม
อนามัย
นางจารุมน บุญสิงห์ ได้รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่
3.12 โดยในรอบเดือนม.ค.65 มีกิจกรรมที่คงดำเนินการคือ 2 และ 4
(กิจกรรมที่ 1, 3, 5 และ 6 ดำเนินได้ตามเป้าหมายแล้ว) ดังนี้
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1. กิจกรรมที่ 2 : ทบทวนและจัดทำคำสั่งคณะกรรมการปรั บปรุง
โครงสร้างภายในกรมอนามัย
ผลการดำเนิน งาน ตามที่ได้ปรับแผนสำหรับกิจกรรมที่ 2 เป็น
ดำเนินการทบทวนและจัดทำคำสั่งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้าง
ภายในกรมอนามัยในเดือนมกราคม 2565 ได้จัดทำคำสั่งเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมองค์ประกอบคณะกรรมการ
→ ดูเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3.12
2. กิ จ กรรมที ่ 4 : ติ ด ตามผลและรายงานความก้ า วหน้ า ผลการ
ดำเนิน งานขับ เคลื่อนตัว ชี้ว ัด ในการประชุมประจำเดือนของ กพร.
และนำขึ้นเว็บไซต์ของ กพร. ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
ผลการดำเนินงาน ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในที่
ประชุม กพร. ในวันที่ 2 ก.พ. 65 สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
กพร. โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลการทบทวนภารกิ จของ
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย จำนวน 36 หน่วยงาน (ตามแผนกำหนด
วันสิ้นสุดการดำเนินงานเดือน ก.พ.65)
→ ดูรายงานการประชุม กพร. และรายละเอียดเอกสารแนบตัวชี้วัดที่
3.12 เพิ่มเติมที่: https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
3.3 การขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรม
นางสาวรุ่งนภา รายงานความก้ าวหน้ า การดำเนิ นงานขับ เคลื ่ อ น
หน่ ว ยงานคุ ณ ธรรม ของ กพร. ว่ า กพร.ได้ จ ั ด ทำประกาศต่ า ง ๆ
ที่เกี่ยวข้องและแจ้งเวียนบุคลากรรับทราบ โดยสรุปดังนี้
1. จัดทำประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 พร้อมลายมือชื่อรับทราบ
2. จัดทำประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2565 โดยมี
ประเด็น ปัญหาที่อยากแก้ ได้แก่ การลดภาวะโลกร้อน (4R) ความดี
ที ่ อ ยากทำ ได้ แ ก่ การเป็ น ต้ น แบบด้ า นสุ ข ภาพ และการประหยั ด
ทรัพยากร ลดการใช้ทรัพยากรและวัสดุสำนักงาน พร้อมลายมือชื่อรับทราบ
3. จั ด ทำประกาศเจตนารมณ์ ก ารป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2565
พร้อมลายมือชื่อรับทราบ
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4. จั ด ทำคำสั ่ ง กลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร กรมอนามั ย ที ่ 1/2565
สั่ง ณ วัน ที่ 10 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและ
ขับ เคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกลุ่มพัฒ นาระบบบริหาร
กรมอนามัย พร้อมลายมือชื่อรับทราบ
5. จัดทำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้ านการทุจริต “กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2565 พร้อมลายมือชื่อรับทราบ
6. จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริห าร
กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565พร้อมลายมือชื่อรับทราบ
เมื่อ 10 มกราคม 2565
7. จัดทำประกาศกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เรื่อง นโยบายการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564 พร้อมลายมือชื่อรับทราบ
8. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พร้อมลายมือชื่อรับทราบ เมื่อ 9 ธันวาคม 2564
9. จั ด ทำคำสั ่ ง กลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร กรมอนามั ย ที ่ 5/2564
สั่ง ณ วันที่ 10 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรม
จริยธรรมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย และคณะทำงาน
ขับ เคลื่อนการดำเนิน งานคุณธรรมและความโปร่งใส สั่ง ณ วันที่ 9
ธันวาคม 2564 พร้อมลายมือชื่อรับทราบ
10. จัดทำแบบฟอร์มจัดตั้งชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกรม
อนามัย พร้อมลายมือชื่อรับทราบ
11. ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นคณะกรรมการบริหารชมรมจริยธรรม
กรมอนามัย ประจำปี 2565 จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวรุ่งนภา เยี่ยมสาคร
ตามหนั ง สื อ กลุ ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห ารถึ ง เลขานุ ก ารกรม ที่ สธ
0926.02/59 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565
ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม บนเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
เมนูข่าวประชาสัมพันธ์ เลือกเมนูคุณธรรมและความโปร่งใส หัว ข้อ
คุณธรรมและความโปร่งใส หัวข้อประชาสัมพันธ์และความรู้ และภาพ
ข่าวหัวข้อกิจกรรมการมีส่วนร่วมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ตาม
ลิงค์ต่อไปนี้
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita?textSearch=&category=5033
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วาระที่ 4
เรื่องเพื่อ
พิจารณา
วาระที่ 5 เรื่อง 5.1 กฎบัตรการประชุมกรมอนามัย
เพื่อทราบ
นางจารุมน บุญสิงห์ แจ้งที่ประชุม รับทราบและเป็นแนวทางปฏิบัติ
ต่ อ ไป ตามหนั ง สื อ กองแผนงาน ที ่ สธ 0905.05/749 ลงวั น ที ่ 31
มกราคม 2565 ได้ส่ง กฎบัตรการประชุมกรมอนามัย ซึ่งกองแผนงาน
จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์ประชุมกรมอนามัยได้รับทราบ
ยึดถือปฏิบัติ และสามารถดำเนินการเป็นมาตรฐานแนวทางเดียวกัน
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ของการประชุม และเพื่อให้องค์
ประชุมกรมอนามัยเป็ นการประชุมสูงสุด ในการร่วมพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและสื่อสารสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการ รวมถึงการกำกับดูแลองค์กรในการปฏิบัติราชการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทางและแผนการปฏิบัติ
ราชการของกรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุข องค์ประกอบของการ
ประชุ ม มี ด ั ง นี ้ 1. อธิ บ ดี ก รมอนามั ย 2. รองอธิ บ ดี ก รมอนามั ย 3.
ผู้ทรงคุณวุฒิกรมอนามัย 4. ผู้อำนวยการสำนัก กอง กลุ่ม ศูนย์อนามัย
และหน่วยงานที่เทียบเท่ากับกอง 5. ผู้อำนวยการกองแผนงาน ทำหน้าที่
ฝ่ายเลขานุการ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ กพร.
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-1 4 2 filename-budjet
5.2 ทบทวนแนวทางปฏิบัติการยืมเงินราชการ
นางสาวทิว าวรรณ ได้แจ้งให้ที่ ประชุ มทราบว่า กองคลังได้ม ี ก าร
ทบทวนและปรับ ปรุง แนวทางปฏิ บั ติ ก ารยื มเงิ นราชการ และขอให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี่ยวข้องนำหลักเกณฑ์ฉบับใหม่นี้ไปเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานยืมราชการ โดยยกเลิกแนวทางปฏิบัติก ารยืม
เงินราชการฉบับเดิม และใช้ตามหนังสือที่ สธ 0903.03/ว715 ลงวันที่
28 มกราคม 2565 เรื่อง ทบทวนแนวทางปฏิบัติการยืมเงินราชการ
เพื ่ อ ให้ ก ารดำเนิ น งานเกี ่ ย วกั บ เงิ น ยื ม ราชการมี ค วามชั ด เจน
เป็นมาตรฐานเดียวกันมากยิ่งขึ้น และสอดรับกับระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
เอกสารแนบท้าย
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5.3 แจ้งรายละเอียดการรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ HWP
นางสาวอริย าพัช ร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กพร.จะรับการตรวจ
ประเมิน สถานที ่ ทำงานน่า อยู่ น่ า ทำงาน มีช ีว ิตชีว า และเสริมสร้ า ง
คุณภาพชีวิต ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 3 ก.พ. 65 เวลา 13.00 – 16.00 น.
และให้ทุกคนช่วยกันทำความสะอาด โดยยึดหลักเกณฑ์การประเมิน 5 ส.
ซึ่งมีประเด็นดังนี้ 1.ป้ายและบอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ 2.โต๊ะทำงาน
หรือพื้นที่บริเวณโต๊ะทำงาน 3.อุปกรณ์สำนักงาน 4.ตู้เอกสาร/ตู้เก็บของ
5.ห้องประชุม 6.มุมรับประทานอาหาร 7.พื้นที่พักผ่อน/สวนหย่อม
8.ทางเดิน/ทางหนี้ไฟ 9.ถังขยะ 10.บริเวณอื่นๆ
และยึดหลักตามเกณฑ์การประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานฯ
(HWP) ดังนี้ ส่วนที่ 1 : การสนับสนุนองค์กรและการมีส่ว นร่ว มของ
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนที่ 2 : เกณฑ์ “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี และมี
ชีวิตชีวา สมดุลชีวิต” ศึกษารายละเอียดเกณฑ์เพิ่มเติม ที่ สธ.0923.05/
ว 239 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 เรื่อง ขอส่งสรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการการประเมินผลสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน มีชีวิตชีวา
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 1
วาระที่ 6 เรื่อง 6.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร OD
อื่นๆ
นางสาวปิยรัตน์ ได้หารือเรื่องการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กลุ่มพัฒ นาระบบบริ ห าร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งฝ่ า ย
อำนวยการเสนอให้มีกิจกรรมของชมรมจริยธรรมและกิจกรรมองค์กร
สร้ า งสุ ข เพื ่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ภ ายในองค์ ก รและขั บ เคลื ่ อ นงาน
คุณธรรมความโปร่งใส โดยที่ประชุมเสนอให้จัดประชุมฯ ดังกล่าวใน
เดื อ นเมษายน พ.ศ. 2565 และมอบหมายให้ ฝ่ า ยอำนวยการจัดหา
สถานที่จัดประชุมให้เหมาะสม
ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
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สรุปรายงานการประชุม

เอกสารแนบ ตัวชี้วัดที่ 2.1
เอกสารแนบ 3
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP)
ชื่อหน่วยงาน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คู่มือการปฏิบัติงาน
ชื่อตัวชี้วัด/ กระบวนงาน
การดำเนินงานควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

1. วัตถุประสงค์ (Objectives)
เพื่อให้ผู้รับผิดชอบควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สามารถนำคู่มือการดำเนินงานควบคุมภายใน
ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติได้อย่างมี ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน รวมถึงการบรรลุ
เป้าหมายด้านการดำเนินงานด้านการเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันและลด
ข้อผิดพลาดของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ
และสามารถการรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่
เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อกำหนดอื่นทางราชการ สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะ
รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของทางราชการได้
(ที่มา: มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ, กระทรวงการคลัง)

2. ขอบเขต (Scope)
ครอบคลุมการปฏิบัติงานควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ตั้งแต่การกำหนดผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน
วางระบบการควบคุมภายใน สื่อสารแผนให้เกิดการดำเนินงาน ประเมินผลการควบคุมภายในและสรุปรายงานผลการ
ประเมินเสนอต่อผู้บริหารหน่อยงานและผู้บริหารกรมอนามัย
3. คำจำกัดความ (Definition) (ถ้ามี)
ควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดร่วมกันโดย คณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจน
พนักงานขององค์กรทุกระดับชั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า วิธีการหรือการปฏิบัติงานตามที่กำหนด
ไว้จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
(http://rama4.mahidol.ac.th/risk_mgt/?q=article/05252014-1648)

4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ของ กพร.

1

5. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)
ขั้นตอนการดำเนินงาน

วันทำการ/
ระยะเวลา
1 วัน

ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย

1 .จัดทำให้ครบทุกกระบวนงาน
2. จัดทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และมาตรฐานที่กำหนด
3. ปรับปรุง/ พัฒนา กระบวนการปฏิบัติงาน
ให้เป็นมาตรฐาน/ คู่มือการปฏิบัติงาน SOP
(Standard Operating Procedure) ให้เป็น
ปัจจุบัน
ฝ่ายอำนวยการของหน่วยงานมีการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
มาตรฐานที่กำหนด และความร่วมมือของทุก
ฝ่าย ของ กพร.
1. ประเมินและสรุปผลการประเมินให้ครบ
ทั้ง 5 องค์ประกอบ
2. จัดทำให้ครบทุกส่วนงานย่อย

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน

5 วัน

สรุปความเสี่ยงที่มีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน

5 วัน

ดำเนินการตามรูปแบบที่ กรม/ กระทรวง
สาธารณสุขกำหนด

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน

2 วัน

ตรวจสอบว่าความเสี่ยงจากปีที่ผ่านมา ได้รับ คณะกรรมการ
การแก้ไขแล้วหรือยัง ได้ดำเนินการอย่างไร ติดตามและ
แล้ว
ประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน

30 วัน
2. จัดทำ SOP/ Flow chart การ
ปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน

4. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายในและสรุปเป็นแบบ ปค.4 ส่วนงาน
ย่อย
5. นำความเสี่ยงที่มีความจำเป็นต้อง
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจาก Flow
chart การประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายในและแบบสอบถาม
การควบคุมภายในเข้าตารางวิเคราะห์
ความเสี่ยง
6. นำความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูง
มาก เข้าสู่รายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค.5 ส่วนงาน
ย่อย)
7. จัดทำรายงานผลการติดตามรายงาน
การประเมินผลควบคุมภายใน (แบบ
ติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย)

ผู้รับผิดชอบ

1. ทั้ง 2 คณะต้องไม่มีชื่อซ้ำกัน
2. แต่งตั้งจากบุคลากรทุกกลุ่มงาน
3. กำหนดหน้าที่ให้ชัดเจน
4. คำสั่ง/ องค์ประกอบต้องเป็นปัจจุบัน

1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดวางระบบการควบคุมภายใน
และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

3. จัดทำแบบสอบถามการควบคุม
ภายใน

จุดควบคุม

5 วัน

2 วัน

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน
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ขั้นตอนการดำเนินงาน
8. เสนอผู้อำนวยการ กพร.เพื่อพิจารณา
ลงนามในแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันทำการ/
ระยะเวลา
2 วัน

ผู้รับผิดชอบ

1. พิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม
2. ลงนามในแบบต่าง ๆ ให้ครบถ้วน

ผู้อำนวยการ กพร.

1. รวบรวมรายงานให้ครบถ้วนถูกต้อง
2. จัดเรียงเอกสารให้ครบถ้วย ถูกต้อง
3. จัดทำ/ ส่ง File Scan/ PDF File
รายงานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่
ผู้อำนวยการ กพร. ลงนามในแบบต่าง ๆ
4. ตรวจทานเอกสารต่างๆ ๆ ว่าขึ้น Web
Site กพร.ว่าถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่
1. รวบรวมรายงานให้ครบถ้วนถูกต้อง
2. จัดเรียงเอกสารตาม
3. จัดส่งรายงานตามที่คณะกรรมการฯ
ระดับกรม กำหนด

- คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน
- เจ้าหน้าที่ IT
ของหน่วยงาน

1 วัน

จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มและจัดเก็บ File
ควบคุมภายในของ กพร. ให้ครบถ้วน
ถูกต้อง และง่ายในการค้นหา

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน

55 วัน

ระยะเวลาการดำเนินการเป็นการประมาณ คณะกรรมการ
การ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ติดตามและ
ประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน

1 วัน
9. จัดทำ/ ส่ง File Scan/ PDF File
รายงานการประเมินการควบคุมภายใน
ต่าง ๆ ให้ เจ้าหน้าที่ IT ของหน่วยงาน
ขึ้น Web site ของ กพร.
1 วัน
10. จัดส่งรายงานการประเมินการ
ควบคุมภายใน ต่าง ๆ ให้หน่วยงานผู้
กำกับดูแล

11. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม และจัดเก็บ
File ควบคุมภายในของ กพร.

รวมเวลาทำการ

จุดควบคุม

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน

5. รายละเอียดขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
5.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
- ผู้อำนวยการ กพร. กำหนดผู้รับผิดชอบควบคุมภายในของหน่วยงาน
- ผู้รับผิดชอบควบคุมภายในของหน่วยงานดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน
5.2 จัดทำ SOP/ Flow chart การปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน
- คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลระบบการควบคุ ม ภายในจั ด ประชุ ม หารื อ เพื ่ อ หน่ ว ยงานมี
การปรับปรุง/ พัฒนา กระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน/ คู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating
Procedure) ของหน่วยงาน ให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่กำหนดครบทุก
กระบวนงานของหน่วยงาน
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- จั ด ทำกระบวนการปฏิ บ ั ต ิ ง านให้ เ ป็ นมาตรฐาน/ คู ่ ม ื อ การปฏิ บ ั ต ิ ง าน SOP (Standard Operating
Procedure) ของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มที่หน่วยงานผู้กำกับดูแลกำหนดให้ มีหัวข้อ ดังนี้
1) วัตถุประสงค์
2) ขอบเขต
3) แผนภูมิการทำงาน
4) รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5) นิยาม
6) แบบฟอร์ม/ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
5.3 การจัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายใน
- เนื่องจากหน่วยงาน กพร. เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก และมีฝ่ายอำนวยการเป็น คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน การจัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายใน ด้านการเงิน ด้านบัญชี ด้านพัสดุ ด้าน
บริหารทั่วไป เช่น การยืมเงิน, ใบสำคัญคู่จ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ, ใบสำคัญคู่จ่ายการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดประชุมราชการ, ใบสำคัญคู่จ่า ยค่ารักษาพยาบาล (คนไข้นอก), ใบสำคัญคู่จ่ายการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร, ใบสำคัญคู่จ่ายการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน, คู่จ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ จึงมิได้ดำเนินการอย่าง
เป็นแบบฟอร์มทางการครบทุกรายการ แต่ กพร. มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่กำหนด
ไว้ทุกประการ ส่งกองคลัง กรมอนามัยได้ทันตามกำหนด
- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในจึงได้จัดทำแบบฟอร์มรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self - Assessment) การควบคุมภายในตามแนวทาง: การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผล
การควบคุมภายในมีการประเมินผลการควบคุมภายใน ผลการดำเนินการ และตัวอย่างเอกสาร/ หลักฐาน ครบทุก
หัวข้อตั้งแต่
ขั้นตอนที่ 1: ขั้นเตรียมการ
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดงานในความรับผิดชอบของส่วนงานย่อยออกเป็นกิจกรรม/งาน
ขั้นตอนที่ 3: จัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผล
ขั้นตอนที่ 4: การดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน
5.4 ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในและสรุปเป็นแบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย
- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในจัดทำแบบประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
5. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities)
และจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30
เดือน กันยายน พ.ศ. ............. มีองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
2. การประเมินความเสี่ยง
3. กิจกรรมการควบคุม
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
5. กิจกรรมการติดตามผล
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6. ผลการประเมินโดยรวม
7. หัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณาลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ม (ลงนาม, ตำแหน่ง, วันเดือนปี)
5.5 นำความเสี่ยงที่มีความจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขจาก Flow chart การประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายในและแบบสอบถามการควบคุมภายในเข้าตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
- ให้ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องประเมินผลวิเคราะห์ความเสี่ยงร่วมกับคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในเพื่อสร้างความรับผิดชอบในการควบคุมภายในให้แก่ทุกคนที่เป็นเจ้าของงานนั้น ทำ
ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงกระบวนการทำงานและวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ เข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้
และมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ความสำเร็จของงาน สามารถกำหนดการควบคุมภายในที่ จำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถกำหนดแผนปฏิบัติเพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในให้เหมาะสมต่อไป
5.6 นำความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมากเข้าสูร่ ายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5
ส่วนงานย่อย)
- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน.........ตารางแบบฟอร์มมี
องค์ประกอบ ดังนี้
1. ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์
2. ความเสี่ยง
3. การควบคุมภายในที่มีอยู่
4. การประเมินผลการควบคุมภายใน
5. ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
6. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
8. หัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณาลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ม (ลงนาม, ตำแหน่ง, วันเดือนปี)
5.7 จัดทำแบบ ติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย
- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุม ภายใน จัดทำรายงานผลการติดตาม
รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน (แบบ ติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด
วันที่ ..................... ถึง ........................ โดยตรวจสอบว่าความเสี่ยงจากปีที่ผ่านมา ได้รับการแก้ไข/ ปรับปรุง/ ป้องกัน
อย่างไรบ้าง หรือได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง
5.8 เสนอผู้อำนวยการ กพร. เพื่อพิจารณาลงนามในแบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย และแบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย
- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน นำแบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย และ
แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย/ แบบฟอร์มต่าง ๆ เสนอผู้อำนวยการ กพร. เพื่อพิจารณาลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ม (ลงนาม
, ตำแหน่ง, วันเดือนปี)

5

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.2

มาตรการและแผนพัฒนาสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน มีชีวิตชีวา สร้างความสมดุลและความผูกพันในการทางาน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และเป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มาตรการหรือ
กิจกรรมสาคัญ
1.สื่อสารและสร้างความ
เข้าใจอย่างทั่วถึงในองค์กร

แผนงาน/กิจกรรม
1.1 ประชุมประจาเดือนของหน่วยงาน

1.2 Hello Wednesday

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

- กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดประชุมหน่วยงานประจาเดือนมกราคม
เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆ อย่างทั่วถึงในองค์กร ได้แก่
ภารกิจตามกฎหมายงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ เรื่องจากการประชุมกรม
อนามัย ที่มีความสาคัญ และจาเป็นต่อองค์กร และรายงานความ
เคลื่อนไหวการขับเคลื่อนการดาเนินงานตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ
- แจ้งหน่วยงานรับการตรวจประเมิน HWP ครั้งที่ 1 วันที่ 23 ธ.ค.64
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 1.1)
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานกิจกรรม “สวดมนต์” นั่ง

12 ครั้ง
4/12

สมาธิ ฟังคมธรรมประจาวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน :ซักจีวรคือ
ซักใจให้สะอาด “มียศ แต่ไม่เมายศ มีอานาจ แต่ไม่เสพติด คือ
บัณฑิตที่แท้จริง”
1.3 BAR : Before Action Review
ในกิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนา

1) การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาองค์กร
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่
2) ประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาและยกระดับการเขียนผลงานเพื่อสมัคร
ขอรับรางวัลเลิศรัฐ วันที่ 20 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัช
โรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย วันที่ 21 มกราคม 2565 ณ ห้อง
ประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 7 กรมอนามัย
เวลา 08.30 – 16.30 น. และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video
Conference)
3) ประชุมเชิงปฏิบตั ิการส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยเสนอ
ผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา
08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 4 ชั้น 3
กรมอนามัย
และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 1.3)

ระยะเวลา
ดาเนินการ
2 ก.พ. 65

16 ครั้ง
4/16

27 ม.ค. 65

5 ครั้ง
4/5

11,19,24,
ม.ค. 64

มาตรการหรือ
แผนงาน/กิจกรรม
กิจกรรมสาคัญ
2. สนับสนุนและส่งเสริมการ 2.1 สารวจความต้องการหรือความสนใจเกี่ยวกับความรูด้ ้าน
พัฒนาศักยภาพ ทักษะ
การส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและความสมดุลในชีวิต
สมรรถนะในการทางาน
การทางาน
- ให้ความรู้จากเรื่องที่สารวจ อย่างน้อย 3 เรื่อง/ปี
1) การสารวจสมดุลของชีวิตและการทางานของพนักงาน (ทา
แบบสารวจ 1-31 ต.ค. 64)
2) เวลาทางานที่ยืดหยุ่น Flextime
3) การออกกาลังกายและโภชนาการ
4) สมดุลชีวิตและการทางาน
2.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ
สมรรถนะในการทางาน และมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

- ส่งเสริมให้ความรูห้ ญิงวัยเจริญพันธุ์รับประทานวิตามินเสริมธาตุเหล็ก
และโฟลิก
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 2.1)

เรื่องแลกเปลี่ยน
1. สรุปการประชุมอย่างไร
ให้กระชับ สาระสาคัญ
ครบถ้วน
2. กรอบความคิด
(Mindset) ในการจัดการ
ความรู้
3. ร่างแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุด
หมายที่ 13

ผู้ร่วมแลกเปลี่ยน
นางกุลนันท์ เสนคา
นักโภชนการชานาญการพิเศษ

วันเวลา
30 พ.ย.64

อย่างน้อย
3 เรื่อง/ปี

5 ครั้ง
3/5

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ธ.ค.64-ก.ค.
65

6 ม.ค. 65

นางสาวอริยาพัชร มหาศิริชวรัตน์ 30 ธ.ค. 64
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางจารุมน บุญสิงห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการพิเศษ

6 ม.ค. 65

(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 2.2)
3. การขั บ เคลื่ อ นพั ฒ นา 3.1 ประเมิ น และวิ เ คราะห์ ภ าวะสุ ข ภาพของบุ ค ลากรใน เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินตามตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
สถานที่ ท างานน่ า อยู่ น่ า หน่วยงาน
สถานที่ทางาน น่าอยู่ น่าทางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และ
ท างาน มี ชี วิ ต ชี ว า แล ะ 3.2 วิเคราะห์สถานการณ์การดาเนินงานสถานที่ทางานน่าอยู่
การสารวจความต้องการความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
น่าทางาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทางาน
และสมดุลชีวิตในการทางาน เพื่อจัดลาดับความสาคัญของปัญหาและกาหนด
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มาตรการในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผน
3.3 วิเคราะห์ผรู้ ับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานและจัดทาเนียบผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
3.4 จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด
เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถนาไปปฏิบัติให้
เกิดผลได้จริง และให้ทุกคนยึดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

3 ฉบับ

1 ฉบับ

พ.ย. –ธ.ค.
64

11-30 พ.ย.
64

มาตรการหรือ
กิจกรรมสาคัญ

แผนงาน/กิจกรรม
3.5 ประกาศมาตรการ, จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
ขับเคลื่อนงาน
- จัดทาและแผนพัฒนาสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน มี
ชีวิตชีวา สร้างความผูกพันและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อเป็น
องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
- จัดทาแผนการซ่อมบารุงเครื่องจักร/อุปกรณ์/เครื่องมือ/
เครื่องใช้
3.6 กิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง และกิจกรรม Big Cleaning day
การจัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ โดยยึดหลัก 5 ส และเกณฑ์ (HWP)
3.7 กิจกรรม 5 ส จัดเก็บโต๊ะทางานให้สะอาด “ก่อนกลับบ้าน
ศุกร์สะอาด ปราศจากเชื้อโรค”

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

เพื่อให้บุคลากรรับทราบและปฏิบตั ิตามคาสั่ง/แผนพัฒนาสถานที่ทางาน
น่าอยู่ น่าทางานฯ

4 ฉบับ

เพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของ
บุคลากรทุกคน ให้บุคลากรเกิดความสุขกายสบายใจในการทางาน

8 ครั้ง
2/8

ให้บุคลากรทุกคนทาความสะอาดที่โต๊ะทางานเป็นประจาทุกวันศุกร์ก่อน
ทุกวันศุกร์
กลับ และยังเป็นการสร้างพฤติกรรม 5 ส ให้กับบุคลากร
8/32
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 3.7)
3.8 ติดตาม ทบทวนและประเมินผลการดาเนินงานในองค์กร - มี ก ารติ ด ตามการขั บ เคลื่ อ นงานเป็ น ประจ าทุ ก เดื อ นในการประชุ ม การประชุม
หน่วยงาน
ประจาเดือน
- แจ้งผลการตรวจประเมิน HWP ครั้งที่ 1 วันที่ 23 ธ.ค.64 ผ่านช่องทาง
8 ครั้ง
ไลน์กลุ่มหน่วยงาน
3/8
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 3.8)
4. ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพกายใจ 4.1 กิ จ กรรม Happy Friday ทุ ก วั น ศุ ก ร์ สุ ด ท้ า ยของเดื อ น ให้บุคลากรไปวัด BMI เพื่อเฝ้าระวังภาวะสุขภาพและวางแผนการออก
5 ครั้ง
แข็งแรง
ออกกาลังกายในหน่วยงาน (เวลา 16.00 – 16.30 น.)
กาลังกายที่เหมาะสมต่อไป
1/5
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 4.1)
4.2 กิจกรรม “Happy Friday” ทุกวันศุกร์ สุดท้ายของเดือน บุคลากรร่วมกิจกรรมโดยนาอาหารเพื่อสุขภาพมารับประทานและงดใช้
5 ครั้ง
“หิ้วปิ่นโต โชว์ Healthy Food” (งดการใช้ถุงพลาสติก)
ถุงพลาสติกโดยการทานที่โต๊ะทางานของแต่ละบุคคลเพื่อเป็นการเว้น
1/5
ระยะห่างในการป้องกันเชื้อโควิด
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 4.1)
4.3 กิจกรรม “Let’s take a break”การบริหารร่างกายและ บุคลากรได้มีการบริหารร่างกาย ยืดเหยียดระหว่างวัน เต้นบาสโลป
จันทร์-ศุกร์
ยืดเหยียดระหว่างวัน
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 4.3)
40/100
4.4 วัดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เพื่อประเมินส่วนต่างๆของ
บุ ค ลากรทุ ก คนวั ด ค่ า ดั ชนี ม วลกาย (BMI) เพื่ อ ประเมิ น ส่ ว นต่ า งๆของ
2 ครั้ง
ร่างกายเบื้องต้น
ร่ า งกายเบื้ อ งต้ น เพื่ อ เฝ้ า ระวั งภาวะสุ ข ภาพของตนเอง และสามารถ
วางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมได้

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ธ.ค.64

6 ม.ค. 65

ม.ค. 65
17 ม.ค. 65

28 ม.ค. 65
28 ม.ค. 65

ม.ค. 65
21 ธ.ค. 64
มิ.ย. 65

มาตรการหรือ
กิจกรรมสาคัญ

แผนงาน/กิจกรรม
4.5 กิจกรรมก้าวย่างเพื่อสร้างหุ่นและให้เคล็ดลับเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพ
4.6 กิจกรรม “สวดมนต์” บาบัดกาย เสริมสร้างความสบายใจ
4.7 กิจกรรมจิตอาสา
4.8 กิจกรรมตามเทศกาลและวันสาคัญต่างๆ

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

รวบรวมก้าวของบุคลากรทุกคนและจัดทาเป็นแผนภูมิรูปภาพแสดงก้าว
8 ครั้ง
เฉลี่ยรวมของหน่วยงาน และสอดแทรกความรู้เรื่อง “การออกกาลังกาย”
4/8
พร้อมเผยแพร่ช่องทางไลน์กลุ่ม กพร.
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 4.5)
บุคลลากร กพร. ร่วมกิจกรรม “สวดมนต์” นั่งสมาธิ ฟังคมธรรมประจาวัน 16 ครั้ง
กับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน :ซักจีวรคือซักใจให้สะอาด “มียศ แต่ไม่เมายศ มี
4/16
อานาจ แต่ไม่เสพติด คือ บัณฑิตที่แท้จริง”
รวบรวมเก็บปฏิทินเก่าเพื่อนาไปบริจาคให้กับมูลนิธิคนตาบอด
ปีละ 2 ครั้ง

ม.ค. 65
ธ.ค.64-ก.ค.
65

ปีละ 2 ครั้ง
1/2

7 ม.ค. 65

ใช้ ผ ลการวิ เคราะห์ ภ าวะสุ ข ภาพของบุ ค ลากรในหน่ วยงาน (จากแบบ ปีละ 2 ครั้ง
ประเมินภาวะสุขภาพบุคลากรกรมอนามัย)
1/2
ก.พ. 65
4.10 การตรวจสุขภาพประจาปีและประเมินความเสี่ยงต่อการ ประเมินเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดของบุคลากร ปีละ 1 ครั้ง
เกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดของบุคลากร อายุ 35 ปี อายุ 35 ปีขึ้นไป
ขึ้นไป
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 4.10)
4.11 การประเมิน Thai save Thai และมาตรการจัดการกลุ่ม - บุคลากร กพร. ได้ทาการประเมิน Thai save Thai และมาตรการจัดการ 5 เดือน
เสียงสูง
กลุ่มเสียงสูงอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ
1/5
- บุคลากร กพร. ได้ทาการประเมินตรวจ ATK ผ่าน APP H4U MOPH
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 4.11)

ธ.ค.64-ก.ค.
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4.9 ประเมินความเครียดบุคลากร

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ร่วมกิจกรรม “งานปีใหม่ของกรมอนามัย”
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 4.8)

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ม.ค. 65

ม.ค. 65
ธ.ค.64-ก.ค.
65

สื่อสารและสร้างความเข้าใจอย่างทั่วถึงในองค์กร (เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 1.1)

กิจกรรม Hello Wednesday แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน (เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 1.2)

BAR : วันที่ 11 ม.ค. 65 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร.
BAR ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยเสนอผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ
วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 4 ชั้น 3 กรมอนามัย
และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
---------------------------------------------------------------

คณะทำงาน พร้อมกันเวลา 08.00 น.
หัวข้อ
การเตรียมการก่อนการจัดประชุม
1. หนังสือเกี่ยวกับการจัดประชุม
- ขออนุมัติจัดประชุม
- เชิญวิทยากร รศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ
- เชิญคณะกรรมการ TPSA กรม
- เชิญผู้เข้าร่วมประชุม
2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม (e-meeting)

การดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ดำเนินการแล้ว
- สธ 0926.02/857 ลว 29ธ.ค.64
- สธ 0926.02/37 ลว 5ม.ค.65
- สธ 0926.02/ว38 ลว 5ม.ค.65
- สธ 0926.02/ว39 ลว 5ม.ค.65
ดำเนินการแล้ว

จุฬาลักษณ์

บุศรินทร์

4. ประสานวิทยากรและผู้เกี่ยวข้อง

ดำเนินการแล้ว
-ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 4 ชั้น 3
ดำเนินการแล้ว

5. การยืมเงินราชการ (6,875.-)

- ยืมเงินทดรอง กพร. (จุฬาลักษณ์)

ทิวาวรรณ

6. ประสาน อาหารว่างและเครื่องดื่ม

เบรกเช้า 1 มื้อ x ………… คน

ทิวาวรรณ

3. ประสานห้องประชุม

7. ประสานเรื่องระบบ Video Conference
:Cisco WebEx *เปิดทดสอบระบบเวลา 08.30 น.

จุฬาลักษณ์

จุฬาลักษณ์

พีรพัฒน์

Meeting ID: 2516 638 8220
Passcode: psdg8899
Video System : 25166388220@dohth.webex.com
8. ผู้เข้าร่วมการประชุม เป้าหมาย ..…85… คน
1) คกก. + ทีม กพร. (ห้องประชุม 25 คน)
2) ผู้เข้าร่วมประชุม (ออนไลน์)
เอกสารประกอบการประชุม
- เอกสารประกอบการบรรยาย รศ.ดร.ปกรณ์
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดประชุม
วัสดุ/อุปกรณ์ ประกอบการประชุม
1. Notebook จำนวน .........2.............. เครื่อง
2. อุปกรณ์เครื่องเขียน
3. เครื่องอัดเสียง 1 เครื่อง
ระหว่างการประชุม
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
เข้าร่วมประชุม
พิธีกรการประชุม
จดบันทึกการประชุม
ถ่ายภาพการประชุม
ควบคุมระบบ Conference

- จัดทำใบลงทะเบียน

จุฬาลักษณ์

จัดทำ QR Code เอกสารประกอบการประชุม

จุฬาลักษณ์

ปิยรัตน์ ญาสุมิน
พีรพัฒน์
ปิยรัตน์ ญาสุมิน
กพร. ทุกคน
อริยาพัชร
จุฬาลักษณ์ บุศรินทร์
สิทธิ์ชัย พีรพัฒน์
พีรพัฒน์ อริยาพัชร

BAR : วันที่ 11 ม.ค. 65 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร.
กำหนดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยเสนอผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ
วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 4 ชั้น 3 กรมอนามัย
และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
----------------------------------------------08.30 – ๐๙.๐๐ น.
09.00 – 10.30 น.

10.30 – 12.00 น.

ลงทะเบียน / ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม
บรรยายเรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ
ประจำปี พ.ศ. 2565
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ
หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บรรยายเรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ประจำปี พ.ศ. 2565
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ
หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.............................................................................................

หมายเหตุ - กำหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
- พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างการประชุม
- ดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ที่เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย หัวข้อการสมัครรางวัลบริการภาครัฐฯ
หรือสแกน QR Code
- บุคลากรเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (WebEx)

BAR : วันที่ 19 ม.ค. 65 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร.
BAR ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับการเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ
วันที่ 20 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย
วันที่ 21 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 7 กรมอนามัย
เวลา 08.30 – 16.30 น. และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
---------------------------------------------------------------

คณะทำงาน พร้อมกันเวลา 08.15 น.
หัวข้อ
การเตรียมการก่อนการจัดประชุม
1. หนังสือเกี่ยวกับการจัดประชุม
- ขออนุมัติจัดประชุม
- เชิญวิทยากร อ.กิตติณัฐ
- เชิญผู้เข้าร่วมประชุม
2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม (e-meeting)

การดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
จุฬาลักษณ์

4. ประสานวิทยากรและผู้เกี่ยวข้อง

ดำเนินการแล้ว
- สธ 0926.02/17 ลว 11ม.ค.65
- สธ 0926.02/243 ลว 13ม.ค.65
- สธ 0926.02/ว32 ลว 14ม.ค.65
ตอบรับรวมทั้งหมด 35 คน (ส่วนกลาง 8 ผลงานยังไม่ตอบ)
- เข้าห้องประชุม 9 ออนไลน์ 26
ดำเนินการแล้ว
-20 มค.65 ห้องประชุมสมบูรณ์ // 21 มค.65 ห้อง กกส.
ดำเนินการแล้ว

5. การยืมเงินราชการ (34,500.-)

- ยืมเงินกรม (บุศรินทร์)

ทิวาวรรณ

6. ประสาน อาหารว่างและเครื่องดื่ม

เบรก 4 มื้อ x ………… คน
อาหารกลางวัน 2 มื้อ x ………… คน

ทิวาวรรณ

3. ประสานห้องประชุม

7. ประสานเรื่องระบบ Video Conference
:Cisco WebEx *เปิดทดสอบระบบเวลา 08.30 น.
8. ผู้เข้าร่วมการประชุม เป้าหมาย...50...คน
1) วิทยากร/กพร./ผู้เสนออผลงาน (เป้า 35 คน)
2) ศอ1-12 สสม ศอช. ศทป. (ออนไลน์)
9. ประสานที่จอดรถ อ.กิตติณัฐ (3 กพ 9200)
เอกสารประกอบการประชุม
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดประชุม
วัสดุ/อุปกรณ์ ประกอบการประชุม
1. Notebook จำนวน .........2......... เครื่อง
2. เครื่องอัดเสียง 1 เครื่อง
3. เครื่องเขียน // ป้ายชื่ออ.กิตติณัฐ + ผอ.กพร.
ระหว่างการประชุม
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
ต้อนรับวิทยากร (อ.กิตติณัฐ)
เข้าร่วมประชุม
พิธีกรการประชุม
จดบันทึกการประชุม
ถ่ายภาพการประชุม
ควบคุมระบบ Conference

จุฬาลักษณ์
บุศรินทร์
จุฬาลักษณ์

พีรพัฒน์
- จัดทำใบลงทะเบียน
- จำนวนผลงานที่ส่งสมัคร (34 + 3) = 37 ผลงาน

จุฬาลักษณ์

ดำเนินการแล้ว

ทิวาวรรณ

จัดทำ QR Code แบบประเมิน

จุฬาลักษณ์

พีรพัฒน์
ปิยรัตน์ ญาสุมิน
ปิยรัตน์ ญาสุมิน
ผอ. นัทฐ์หทัย
กพร. ทุกคน
อริยาพัชร
จุฬาลักษณ์ บุศรินทร์
สิทธิ์ชัย พีรพัฒน์
พีรพัฒน์ อริยาพัชร

ตัวอย่างการ BAR : Before Action Review และการสื่อสารผ่านช่องทางไลน์ (เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 1.3)

ส่งเสริมให้ความรู้หญิงวัยเจริญพันธุ์รับประทานวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก (เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 2.1)

ั ยภาพ ทักษะ สมรรถนะในการทํางาน และเผยแพร่ลงเว็บไซต์หน่วยงาน
จัดเวทีแลกเปลีย
่ นเพือ
่ พััฒนาศก
(เอกสารแนบตัวชวี้ ด
ั ที่ 2.2 - 2.2)

สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 13
สถานที่ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ 6 มกราคม 2565
ผู้สรุปประเด็นการเรียนรู้ : นางจารุมน บุญสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

ที่มา : การประชุมระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐทีท่ นั สมัย
มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) อยู่ระหว่างการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566–2570) เพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2565)
ซึ่งจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2565 โดยร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 นั้น เป็นแผนพัฒนาฯ ฉบับแรก ที่เริ่มต้นกระบวนการยกร่าง
กรอบแผนภายใต้ยุ ทธศาสตร์ ช าติ 20 ปี และจะมีผ ลในการใช้เป็นกรอบเพื่อกาหนดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ และ
แผนปฏิบัติการในช่วง 5 ปีที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ โดยการกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
13 ได้น้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักนาทางในการขับเคลื่อนและวางแผนการพัฒนาประเทศ ตลอดจนยึดโยงกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะนาพาประเทศไทย
ไปสู่ ก ารเป็ น ประเทศที่ เ ศรษฐกิ จ เติ บ โต สั ง คมก้ า วหน้ า ควบคู่ ไ ปกั บ การรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งสมดุ ล ในระยะยาว (สศช.)
แผนมี 3 ระดับ ดังนี้
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ : กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในภาพใหญ่ ครอบคลุมการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
ประเทศ ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
แผนระดับที่ 2 : เป็นกลไกสาคัญในการถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่างๆ ของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่
- แผนแม่บ ทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ ช าติ ทาหน้าที่ใ นการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ช าติ
ลงสู่แผนระดับต่าง ๆ
- แผนการปฏิรูปประเทศ ทาหน้าที่เป็นแผนที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยน แก้ไขปัญหาอุปสรรคเร่งด่วนเชิงโครงสร้าง กลไก หรือ
กฎระเบียบ เพื่อให้รากฐานการพัฒนาภายในประเทศมีความเหมาะสม เท่าทันกับบริบทการพัฒนาที่ประเทศต้องการมุ่งเน้น
- แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ท าหน้าที่ เป็น แผนระบุ ทิศทางและเป้า หมายการพั ฒ นาที่ประเทศควรให้
ความสาคัญและมุ่งดาเนินการในระยะ 5 ปีของแผนยุทธศาสตร์ชาติ
แผนระดับที่ 3 : แผนเชิงปฏิบัติที่ระบุการดาเนินงานภายใต้แผนงาน โครงการที่มีความชัดเจนตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
เพื่อที่จะสนับสนุนการดาเนินงานของแผนระดับที่ 2 และยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้บนความสอดคล้องเชื่อมโยง
กันของแผนทุกระดับ

สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 13
สถานที่ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ 6 มกราคม 2565
ผู้สรุปประเด็นการเรียนรู้ : นางจารุมน บุญสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

หมุดหมาย หมายถึง การบ่งบอกถึงสิ่งทีประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” มุ่งหวังจะ “มี” หรือต้องการจะ “ขจัด” เพื่อสะท้อน
ประเด็นการพัฒนาที่มีลาดับความสาคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่สังคมก้าวหน้าเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน
สาระสาคัญของร่างแผนฯ ฉบับที่ 13 มีเป้าหมายหลักของการพัฒนาระยะ 5 ปีของแผนรวม 5 เป้าหมาย ได้แก่
1. การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับขีดความสามารถในการ แข่งขันของภาคการผลิตและ
บริการสาคัญให้สูงขึ้น และสามารถตอบโจทย์พัฒนาการของเทคโนโลยีและสังคม ยุคใหม่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. การพัฒนาคนสาหรับโลกยุคใหม่ โดยพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ โลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้าน
ความรู ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
3. การมุงสู่สังคมแหงโอกาสและความเป็นธรรม โดยลดความเหลื่อมล้าทั้งในเชิงรายได้ ความมั่งคั่ง และโอกาสในการแขงขัน
ของภาคธุรกิจ สนับสนุนช่วยหลือกลุมเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสใหมี โอกาสในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม
4. การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน โดยปรับปรุงการ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริโภค ให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ แก้ไขปัญหามลพิษสาคัญ ด้วยวิธีการที่ยั่งยืน
5. การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยการ
สร้างความพรอมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ กลไกทางสถาบันที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล

กิจกรรม 5 ส จัดเก็บโต๊ะทางานให้สะอาด “ก่อนกลับบ้าน ศุกร์สะอาด ปราศจากเชื้อโรค”
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 3.7)

แจ้งผลการตรวจประเมิน HWP ครั้งที่ 1 วันที่ 23 ธ.ค.64 ผ่านช่องทางไลน์กลุ่มหน่วยงาน
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 3.8)

กิจกรรม Happy Friday ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ออกกาลังกายในหน่วยงานและกิจกรรม “Happy Friday” ทุกวัน
ศุกร์ สุดท้ายของเดือน “หิ้วปิ่นโต โชว์ Healthy Food” (งดการใช้ถุงพลาสติก) (เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 4.1)

กิจกรรม “Let’s take a break”การบริหารร่างกายและยืดเหยียดระหว่างวัน (เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 4.3)

กิจกรรมก้าวย่างเพื่อสร้างหุ่นและให้เคล็ดลับเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ (เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 4.5)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ร่วมกิจกรรม “งานปีใหม่ของกรมอนามัย” (เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 4.8)

ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดของบุคลากร อายุ 35 ปีขนึ้ ไป (เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 4.10)

ตัวอย่างการประเมิน Thai save Thai และมาตรการจัดการกลุ่มเสียงสูง (เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 4.11)

ตัวอย่างบุคลากร กพร. ได้ทาการประเมินตรวจ ATK ผ่าน APP H4U MOPH (เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 4.11)

รายงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ประจำเดือน ม.ค. 65
เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.3 รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่

ชื่อกิจกรรม

1

จัดทำคำสั่งคณะกรรมการเร่งรัดติดตาม
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศมาตรการ/แนวทางการ
ดำเนินงานบริหารจัดการงบประมาณของ
หน่วยงาน
ปรั บ ปรุ ง ระบบ/ขั ้ นตอนวิ ธี ก ารทำงาน
SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ

2
3

หน่วย
นับ
ชุด

เป้าหมาย
1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

4

สื่อสารความรู้ กฎ ระเบียบ แนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อ
สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรของ
หน่วยงานในช่องทางต่างๆ และเผยแพร่
นำขึ้นเว็บไซต์กพร.

เรื่อง

1

5

รายงานข้ อ มู ล สถานะการเบิ ก จ่ าย
งบประมาณเสนอต่ อ ที ่ ป ระชุ ม กพร.
ประจำทุกเดือน

ครั้ง

4

สถานะการ
ผลการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
18 ต.ค. 64 18 ต.ค. 64 ดำเนินการ คำสั่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ 2/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564
แล้ว
และนำขึ้นเว็บไซต์ กพร.แล้ว ที่ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/morenews-php-cid-204-filename-budjet
พ.ย. 64
พ.ย. 64 ดำเนินการ จัดทำประกาศมาตรการ/แนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการงบประมาณของ
แล้ว
หน่วยงาน และสื่อสารนำขึ้นเว็บไซต์ กพร. ที่ URL: https://bit.ly/3Dm8fgm
วันเริ่มต้น

วันสิ้นสุด

30 พ.ย. 64 10 ธ.ค. 64 ดำเนินการ ผลการดำเนินงาน พ.ย. 64
แล้ว
จัดทำ SOP จำนวน 2 ฉบับ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
1. SOP การขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์กพร. ตัวชี้วัดที่ 2.3
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
พ.ย. 64
ก.พ. 64 ดำเนินการ ผลการดำเนินงาน ธ.ค. 64
แล้ว
ได้สื่อสารความรู้/แนวทางเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณและเผยแพร่นำขึ้น
เว็บไซต์กพร. จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่วนราชการ
2. แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
รายละเอียดที่เว็บไซต์กพร. เมนู ข้อมูลด้านแผนงาน
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-142-filenamebudjet
พ.ย. 64
ก.พ. 64 อยู่ระหว่าง ผลการดำเนินงาน ม.ค. 65 (เป้าหมาย 4 ครั้ง)
การ
ได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ กพร. เดือน ม.ค. 65 (ครั้งที่ 3)
ดำเนินงาน ในการประชุมหน่วยงาน ประจำเดือน เมื่อวันที่ 2 กพ. 65 สามารถดูรายละเอียด
ได้ที่ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
เมนู รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดฯประจำเดือน ปี พ.ศ. 2565

ที่

ชื่อกิจกรรม

6

จั ด ทำรายงานผลการติด ตามเร่ งรัด การ
เบิกจ่ายงบประมาณ รบจ.1 และผลการ
ประชุมเร่งรัดติดตามฯ และupload ขึ้น
เว็ บ ไซต์ ก พร.ภายในวั น ที ่ 20 ของทุ ก
เดือน

7

รายงานการติดตามการดำเนินงานตั วชี้วัด
ฯ ในระบบ DOC ทุกเดือน

หน่วย
นับ
ฉบับ

ครั้ง

เป้าหมาย

วันเริ่มต้น

วันสิ้นสุด

4

พ.ย. 64

ก.พ. 64

4

พ.ย. 64

ก.พ. 64

สถานะการ
ผลการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
อยู่ระหว่าง ผลการดำเนินงาน ม.ค. 65 (เป้าหมาย 4 ครั้ง)
การ
ได้จัดทำรายงาน รบจ.1 รอบเดือน ม.ค. 65 (ฉบับที่ 3) เสนอผอ.ลงนามและนำขึ้น
ดำเนินงาน เว็บไซต์ กพร. ภายในเวลาที่กำหนด และรายงานผลการประชุมเร่งรัดติดตามฯ ใน
วาระสืบเนื่อง 3.1 สามารถดูรายละเอียดได้ที่
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-204-filenamebudjet เมนู รายงานการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2565
อยู่ระหว่าง ผลการดำเนินงาน ม.ค. 65 (เป้าหมาย 4 ครั้ง)
การ
ได้รายงานข้อมูลการขับเคลื่อนดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ในระบบ DOC
ดำเนินงาน รอบเดือน ม.ค. 65 (ครั้งที่ 3) เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 6 รายงาน รบจ.1 รอบเดือน ม.ค. 65 (ฉบับที่ 3) และลงเว็บไซต์ กพร.
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-204-filename-budjet

กิจกรรมที่ 7 รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ในระบบ DOC ทุกเดือน (ตัวอย่างการรายงานของกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฯ เดือน ม.ค.65)

เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) รอบ 5 เดือนแรก : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.4 เดือนมกราคม 2564
❖ มาตรการส่งเสริมและยกระดับผลงานของกรมอนามัยสู่รางวัลเลิศรัฐ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยเสนอผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ (1 ครั้ง)

ข้อมูลเพิ่มเติมหัวข้อ “การสมัครรางวัลฯ” https://psdg.anamai.moph.go.th/th/psa-award

เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) รอบ 5 เดือนแรก : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.4 เดือนมกราคม 2564
❖ มาตรการส่งเสริมและยกระดับผลงานของกรมอนามัยสู่รางวัลเลิศรัฐ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับการเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ (1 ครั้ง)

เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) รอบ 5 เดือนแรก : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.4 เดือนมกราคม 2565
❖ มาตรการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างบุคลากรของ กพร. สู่การเป็น SMART ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 โดย นางจารุมน บุญสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวข้อ “ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย
มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน)”

ดาวน์โหลดสรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ
ที่เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย >> ศูนย์ความรู้ กพร. >> DM&KM
ทางลิงค์ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/dm-km-psdg

รายงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ประจำเดือนม.ค. 65
เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.5
ที่

ชื่อกิจกรรม

หน่วยนับ

เป้าหมาย

วันเริ่มต้น

1

จัดทำบทวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ

ฉบับ

1

1 พ.ย.64

2

รวบรวมข้อมูลความรู้/นโยบาย/แนวทาง/ข้อสั่ ง การด้ าน
แผนงานและงบประมาณ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ กพร.
และช่องทางอื่นๆ

เรื่อง

2

พ.ย.64

3

ติดตามผลและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
ตามแผนในการประชุมประจำเดือนของ กพร. และนำ
ขึ้นเว็บไซต์ของ กพร. ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ครั้ง

4

พ.ย.64

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.5
สถานการณ์
ผลการดำเนินงาน
วันสิ้นสุด
ดำเนินงาน
5 ธ.ค. 64
ดำเนินการ ได้จัดทำบทวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานตาม
แล้ว
แผนปฏิบัติการมีรายการข้อมูลสารสนเทศ แผนปฏิบัติ
การและข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือน
หลัง ปีงบ 64
➢ ดูรายละเอียดรายงานการประชุม และเอกสารตัวชี้วัด
ที่ 2.5 ที่เว็บไซต์ กพร.
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
ก.พ. 65
ดำเนินการ ผลการดำเนินงานเดือน ม.ค. 65 (เป้าหมาย 2 เรื่อง)
แล้วครบตาม (เรื่องที่ 2 และ 3)
เป้าหมาย เรื่องที่ 2 และ 3 จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) มาตรการเร่ง
2 เรื่อง
การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบ 65
2) ว 715 ทบทวนแนวทางปฏิบัติการยืมเงินทางราชการ
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/morenews-php-cid-142-filename-budjet
ก.พ. 65

อยู่ระหว่าง
การ
ดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน เดือน ม.ค.65 (เป้าหมาย 4 ครั้ง)
ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนรอบเดือน
ม.ค.65 (ครั้งที่ 3) และรายงานในที่ประชุม กพร.เมื่อ
วันที่ 2 ก.พ. 65 ในวาระสืบเนื่อง 3.1 รายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณไปพร้อมกันเรียบร้อยแล้ว
➢ สามารถดูรายละเอียดที่รายงานการประชุม กพร.
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02

เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.5
ที่

ชื่อกิจกรรม

หน่วยนับ

เป้าหมาย

วันเริ่มต้น

4

สื่อสารและให้ข้อมูล/ความรู้ด้านแผนงาน ,การรายงาน
ผลการดำเนินงานในระบบ DOC 4.0 แก่บุคลากร กพร.

ครั้ง

2

พ.ย.64

5

รายงานผลการดำเนิ นงานตามแผนในระบบ DOC 4.0
ให้เป็นปัจจุบัน

ครั้ง

4

พ.ย.64

6

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย
ภาพรวม

ฉบับ

1

ก.พ. 65

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.5
สถานการณ์
ผลการดำเนินงาน
วันสิ้นสุด
ดำเนินงาน
ก.พ. 65
ดำเนินการ ผลการดำเนินงานเดือน ม.ค. 65
แล้วครบตาม สื่อสารและให้ข้อมูล/ความรู้ด้านแผนงาน ,การรายงาน
เป้าหมาย ผลการดำเนินงานในระบบ DOC 4.0 แก่บุคลากร กพร.
2 ครั้ง
(เรื่องที่ 2 และ 3) จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) มาตรการเร่ง
การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบ 65
2) ว 715 ทบทวนแนวทางปฏิบัติการยืมเงินทางราชการ
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/morenews-php-cid-142-filename-budjet
ก.พ. 65
อยู่ระหว่าง ผลการดำเนินงาน ม.ค. 65 (เป้าหมาย 4 ครั้ง)
การ
ผลการดำเนินงาน ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
ดำเนินงาน ในระบบ DOC4.0 เป็นข้อมูลปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว (ครั้ง
ที่ 3) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 65)
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=strproject/projectplanlistresult
ก.พ. 65
เ ป ้ า ห ม า ย สำหรับกิจกรรมที่ 6 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ด ำ เ น ิ น ก า ร การที่บรรลุเป้าหมายภาพรวม ได้กำหนดแผนดำเนินการใน
เดือน กพ.65 เดือน ก.พ. 65

กิจกรรมที่ 2 , 4 รวบรวมข้อมูลความรู้/นโยบาย/แนวทาง/ข้อสัง่ การด้านแผนงานและงบประมาณ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ กพร.และช่องทางอื่นๆ

ผลการดำเนินงาน ได้รวบรวมข้อมูลความรู้ด้านแผนงานและงบประมาณ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) มาตรการเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2) ว 715 ทบทวนแนวทางปฏิบัตกิ ารยืมเงินทางราชการและสื่อสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ กพร. ที่ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/morenews-php-cid-142-filename-budjet

กิจกรรมที่ 5 ผลการดำเนินงาน ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนในระบบ DOC4.0 เป็นข้อมูลปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 65)
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=str-project/projectplanlistresult

(ตัวอย่าง การปรับปรุงข้อมูลในระบบ DOC เดือน ม.ค.65)
กิจกรรมดำเนินการ
แผนงบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
1.1 เตรียมการส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัล PMQA (ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนา
องค์กร (ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมศักยภาพด้านการพัฒนา
องค์กร (ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับหน่วยงานกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร (ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
1.5 จัดทำเอกสาร application report (เรื่อง)

แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล

- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
1.6 จัดทำใบประกาศเกียรติคุณ (ครัง้ )

แผน
ผล

ม.ค.

รวม

30,259.00
12,545.00
1
1
5,459.00
455
0
0
1
1
21,000.00
12,090.00
1
3,800.00
0
0
0
-

30,259.00
12,545.00
1
1
5,459.00
455
0
0
0
0
1
1
21,000.00
12,090.00
1
0
3,800.00
0
0
0
0
0
0
0

- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
แผนงบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
2.1 ค่าเช่าบ้าน (ครัง้ )

แผน
ผล

- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
แผนงบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
3.1 ค่าจ้างเหมาบริการ (คน)

แผน
ผล

- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
3.2 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ครัง้ )

แผน
ผล

- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
3.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุม/อบรม/สัมมนา/พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร กพร. (ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย

แผน
ผล

3.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ (ครั้ง)

แผน
ผล

- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
3.5 ค่าวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ (ครัง้ )
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย

แผน
ผล

0
0

0
0

6,000.00
0
1
6,000.00
0

6,000.00
0
1
0
6,000.00
0

34,825.00
57,504.00
2
2
25,800.00
25,800.00
1
1
1,000.00
1,000.00
2
2
6,010.00
17,020.00
1
1
2,015.00
2,015.00
1
0
7,924.00

34,825.00
57,504.00
2
2
25,800.00
25,800.00
1
1
1,000.00
1,000.00
2
2
6,010.00
17,020.00
1
1
2,015.00
2,015.00
0
1
0
7,924.00

3.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ครั้ง)

แผน
ผล

0
0
0
0
0
0
1
0
3,745.00
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3,745.00
0
0
0
0
0
0
0
0

แผน

4,000.00
4,000.00
-

4,000.00
4,000.00
0

ผล

-

0

แผน

0
0
-

0
0
0

- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
3.7 ค่าน้ำดื่ม (ครั้ง)

แผน
ผล

- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
3.8 ค่าผ่านทางพิเศษ (ครั้ง)

แผน
ผล

- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
3.9 ค่าดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน คอมพิวเตอร์ พรบ.
(ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย

แผน
ผล

3.10 ค่าดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมยานพาหนะ (ครั้ง)

แผน
ผล

- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
3.11 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าจ้างอื่น ค่าลงทะเบียน (ครั้ง)

แผน
ผล

- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
แผนงบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
4.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 (จัดประชุมแล้ว ไม่ใช้งบฯ) (ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย

4.2 ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 (36 หน่วยงาน) วันเดียวกับประชุมกรม (ไม่ใช้งบประมาณ)
(ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
4.3 ประชุมชี้แจงเจ้าภาพตัวชี้วัดและพิจารณาเกณฑ์การประเมิน
ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน (ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
4.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การ
ประเมินผลตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1
(ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
4.5 ประชุมพิจารณารายละเอียดตัวชีว้ ัด (KPI Template)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานวิชาการสายส่งเสริม
สุขภาพ (จัดประชุมแล้ว ไม่ใช้งบ) (ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
4.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การ
ประเมินผลตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2
(ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
4.7 พัฒนาระบบรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย

ผล

-

0

แผน

0
0
0
0
-

0
0
0
0
0
0
0

ผล

-

0

แผน

0
0
-

0
0
0

ผล

-

0

แผน

0
0
-

0
0
0

ผล

-

0

แผน

0
0
1

0
0
1

ผล

1

1

แผน

4,000.00
4,000.00
-

4,000.00
4,000.00
0

แผน
ผล

4.8 ประชุมพิจารณารายละเอียดตัวชีว้ ัด (KPI Template)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานวิชาการสายอนามัย
สิ่งแวดล้อม (จัดประชุมแล้ว ไม่ใช้งบ) (ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
4.9 ประชุมพิจารณารายละเอียดตัวชีว้ ัด (KPI Template)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานสายบริหาร (จัดประชุม
แล้ว ไม่ใช้งบ) (ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
แผนงบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
5.1 ประชุมเตรียมความพร้อมยกระดับผลงานกรมอนามัยพิชิต
รางวัลเลิศรัฐ (ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
5.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
เสนอผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ (ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
5.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับการเขียนผลงานเพื่อ
สมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ (ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
5.4 ประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
เสนอผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ (ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
5.5 การสนับสนุนหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยเตรียมความพร้อม
รับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ (ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย

ผล

-

0

แผน

0
0
-

0
0
0

ผล

-

0

0
0

0
0

52,600.00
36,050.00
0
0
1
1
6,600.00
6,490.00
1
1
41,000.00
29,560.00
1
5,000.00
0
0
0

52,600.00
36,050.00
0
0
0
0
1
1
6,600.00
6,490.00
1
1
41,000.00
29,560.00
1
0
5,000.00
0
0
0
0
0

แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล

5.6 ประชุมเตรียมความพร้อมและรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศ
รัฐ (ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
5.7 เชิดชูเกียรติและเสริมพลังในการพัฒนาบริการภาครัฐและการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (เรื่อง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย

แผน
ผล

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

แผน

-

0

ผล

0
0
0
0
0
0
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

แผน
ผล

แผนงบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
6.1 ประชุมทบทวนร่างวิสัยทัศน์กรมอนามัย (ครั้ง)

แผน
ผล

- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
6.2 การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างภารกิจและ
อัตรากำลังของกรมอนามัย (ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย

แผน
ผล

6.3 ประชุมปรับปรุงโครงสร้างภารกิจของหน่วยงานกรมอนามัยที่
ขอจัดตั้งเป็นกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ (ครัง้ )
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
6.4 การประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรมอนามัย
(ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย

แผน
ผล

6.5 ประชุมการบริหารจัดการความเสี่ยง กรมอนามัย (ครั้ง)

แผน
ผล

- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
6.6 การประชุมทบทวนแผน BCP กรมอนามัย (ครัง้ )

แผน

ผล
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
6.7 ประชุมทีมทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงกรมอนามัย (ครัง้ )
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
6.8 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
(ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
รวมงบประมาณ
รวมผลการเบิกจ่าย

แผน
ผล
แผน
ผล

รวมแผนทั้งหมด 14
รวมผลตามแผน 13

0
0
0
0
0
0
127,684.00
110,099.00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127,684.00
110,099.00

เอกสารแนบท้ายตัวชี้วัดที่ 2.6
แบบรายงานผลการขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย

ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2565

มาตรการ/แนวทาง
1. ยกระดับการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แผน/โครงการ/กิจกรรม
1.1 เปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน ตามแบบ OIT
ในองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ด้าน ดังนี้
1.1.1 ด้านข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
1.1.2 ด้านการใช้งบประมาณ

เป้าหมาย
อย่างน้อย
2 ด้าน

1.2 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ติดตาม
การดำเนินงานเกี่ยวกับแผนการจัดหาพัสดุและผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง/ จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ ที่เหมาะสม

1 ช่องทาง

ผลการดำเนินงาน
- ดำเนินการกรอกข้อมูล URL ตามแบบ
OIT ในองค์ประกอบที่สำคัญครบถ้วน
จำนวน 2 ด้าน ได้แก่
1.1.1 ด้านข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
1.1.2 ด้านการใช้งบประมาณ
และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564
และดำเนินการปรับปรุง/เพิ่มเติม (ถ้ามี)
บุคลากรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่อง
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้มากกว่า
1 ช่องทาง ได้แก่ ทางไลน์, การประชุม
ประจำเดือนของหน่วยงาน
และสามารถติดตามการดำเนินงานเฝ้า
ระวัง ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงาน
เกี่ยวกับแผนการจัดหาพัสดุและผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง ทางเว็บไซต์กรมอนามัย
หัวข้อแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และเว็บไซต์
กพร. หัวข้อแผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ
มีข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน ครบถ้วนตามที่กำหนด
(2 ด้าน)
สรุปผลลัพธ์ที่ได้ คือ มีการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะบนเว็บไซต์ตามแบบ OIT และ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันในองค์ประกอบที่
สำคัญสอดคล้องกับการวิเคราะห์ IIT
จำนวน 2 ด้าน ตามที่กำหนด
มีการเผยแพรประเด็นความรู 1 ช่องทาง
ตามที่กำหนด
สรุปผลลัพธ์ที่ได้ คือ มีการร่วมแสดงความ
คิดเห็น/ติดตามฯ จำนวน 3 ชองทาง ดังนี้
1) ไลน์กลุ่มหน่วยงาน
2) การประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน
3) เว็บไซต์ของหน่วยงาน

1

มาตรการ/แนวทาง
2. พัฒนาประสิทธิภาพ
การสื่อสาร

แผน/โครงการ/กิจกรรม
2.1 สำรวจความคิดเห็นการรับรู้คุณธรรมและความโปร่งใสของ
ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ผานระบบออนไลนตามแบบ IIT

เป้าหมาย
1 ครั้ง

2.2 เผยแพร่สรุปผลการดําเนินงานประเมินการรับรูของหนวยงาน
ตามแบบ IIT

1 ช่องทาง

ผลการดำเนินงาน
- เตรียมพร้อมรับการสำรวจโดยนำเสนอ
ผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาในการประชุม
ประจำเดือน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ กพร
- รอดำเนินการสำรวจ
- สำรวจโดยกองการเจ้าหน้าที่
รอดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานฯ
ภายหลังได้รับผลการสำรวจจากกองการ
เจ้าหน้าที่

ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ
มีการสำรวจความคิดเห็นการรับรู้คุณธรรม
และความโปร่งใสตามแบบ IIT
สรุปผลลัพธ์ที่ได้ คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
(1 ธ.ค. 64 - 28 ก.พ. 65)
มีการเผยแพรประเด็นความรูการดำเนินงาน
ประเมินการรับรู้ 1 ชองทาง
สรุปผลลัพธ์ที่ได้ คือ รอดำเนินการ
1 มี.ค. - 30 เม.ย. 65

ผู้รายงาน ชือ่ นางสาวปิยรัตน์ ศรีม่วงกลาง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป โทร. 0 2590 4729.......E-mail: piyarat.s@anamai.mail.go.th
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เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3.10
ตัวชี้วัดที่ 3.10 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและ
การเป็นระบบราชการ 4.0
ตามแผนการดำเนินงานของเดือนมกราคม 2565 มี 2 กิจกรรม ได้แก่
1. ประชุมเตรียมการส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัล PMQA ครั้งที่ 2
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาองค์กร
รายละเอียด ดังนี้
1. ประชุม เตรี ย มการส่ งผลงานเพื่ อขอรับ รางวั ล PMQA ครั้ งที่ 2 ได้ จัด ให้ มี ก ารประชุม เมื่ อ วันที่
14 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 4 ชั้น 3 กรมอนามัย ผ่านระบบการประชุมทางไกล
(WebEx) ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย เครือข่ายการพัฒนาระบบราชการของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย (ตามคำสั่ง
กรมอนามัยที่ 919/2564 ลงวัน ที่ 29 พฤศจิกายน 2564) และบุคลากรกลุ่ มพัฒ นาระบบบริห าร โดยมี
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒ นาระบบบริห าร เป็ นประธานการประชุม วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อพิจารณาตัวชี้วัด
สำหรับการส่งสมัครรางวัล PMQA ปี 2565
ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล
(WebEx)

2. ประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก ารส่ งเสริ ม ศั ก ยภาพด้ า นการพั ฒ นาองค์ ก ร ได้ จั ดให้ มี ก ารประชุ ม เมื่ อ วัน ที่
26 มกราคม 2565 ณ ห้ องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 4 ชั้น 3 กรมอนามัย ผ่ านระบบการประชุม
ทางไกล (WebEx) ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มี
สมรรถนะสูงตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (ตามคำสั่ง กรมอนามัยที่ 956/2564 ลงวันที่
23 ธั น วาคม 2564) เครื อ ข่ า ยการพั ฒ นาระบบราชการของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด กรมอนามั ย (ตามคำสั่ ง
กรมอนามั ย ที่ 919/2564 ลงวั น ที่ 29 พฤศจิ ก ายน 2564) บุ ค ลากรสั งกั ด กรมอนามั ย ผู้ สั งเกตการณ์
ผู้เกี่ยวข้อง และบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุม
วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรในสังกัดกรมอนามัยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
องค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและได้เชิญรองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ หัวหน้าภาควิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรในการประชุมครั้งนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณวุฒิการศึกษา
- Doctor of Philosophy (Public Administration) (Ph.D.) Arizona State University, Tempe Arizona USA
- Master of Public Administration (MPA) Arizona State University, Tempe Arizona USA
- รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
- Public administration theory
- Organization theory and organizational behavior
- Public management
- Strategic Management
- Program Evaluation
- Human resource management and development
- Quality assurance
- Research methodology in public administration
- Comparative public administration

เอกสารแนบท้ายตัวชี้วัดที่ 3.11
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.11 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2565
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
การขับเคลื่อนนโยบาย/มาตรการ/ความรู้ - มาตรการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ
1 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และจัดทำเอกสารสรุปตัวชี้วัด
1 ฉบับ มีสรุปตัวชี้วัดแสดงความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดที่สำคัญ
แสดงความเชื่อมโยงกับนโยบายตัวชี้วัดที่สำคัญ
ตามเอกสารตารางตัวชี้วัดของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (30 ก.ย. 64) แนบหนังสือ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารถึงทุกหน่วยงาน (ยกเว้น
ศอ 1-12) ด่วนที่สุด ที่ สธ 0926.02/ว 648
ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอให้ส่งชื่อตัวชี้วัด
เพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
2. จัดประชุมกำหนดหน่วยงานร่วมดำเนินการตัวชี้วัด (Joint 1 ครั้ง จัดประชุมกำหนดหน่วยงานร่วมดำเนินการตัวชี้วัด
KPI) เพื่อการจัดทำคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัด
(Joint KPI) เพื่อการจัดทำคำรับรองฯ ของหน่วยงาน
กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 6
ชั้น 5 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Teleconference)
ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่
สธ 0926.02/ว 622 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564
เรื่อง ขอเชิญประชุมกำหนดหน่วยงานร่วมดำเนินการ
ตัวชี้วัด (Joint KPI) เพื่อการจัดทำคำรับรองฯ ของ
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 (ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ)

ระยะเวลา
ที่กำหนด
ที่ดำเนินการ

สรุปผลการดำเนินงาน

1-30 ก.ย.
2564

30 ก.ย. 2563






ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1 ต.ค. 2564

1 ต.ค. 2564






ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

3 จัดทำกรอบแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

4 จัดประชุมพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
เพื่อการจัดทำคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรม
อนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5 จัดทำกรอบ Methodology กลาง เพื่อใช้ในการจัดทำ
รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ตามคำรับรองฯ
ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

ผลสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
ที่กำหนด
ที่ดำเนินการ
1 ฉบับ มีกรอบแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ
1-4 ต.ค. 2564 4 ต.ค. 2564
ราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 นำเสนอในการประชุม
พิจารณารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
เพื่อการจัดทำคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 6
ชั้น 5 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Teleconference)
1 ครั้ง จัดประชุมพิจารณารายละเอียดตัวชีว้ ัด (KPI Template) 4 ต.ค. 2564
4 ต.ค. 2564
เพื่อการจัดทำคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 6
ชั้น 5 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Teleconference)
ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหารถึงหัวหน้า
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ด่วนที่สุด ที่
สธ 0926.02/ว 637 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564
เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัด
(KPI Template) เพื่อการจัดทำคำรับรองฯ ของ
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 (ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ)
1 ฉบับ ออกแบบ Methodology กลาง และจัดทำ
1-31 ต.ค. 2564 6 ต.ค. 2564
แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
พร้อมทั้งแก้ไขปรับปรุง และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
กพร. เพื่อให้หน่วยงานนำไปใช้ประโยชน์

สรุปผลการดำเนินงาน





ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย






ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย






ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

2

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

6 จัดทำแบบลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 (ระหว่างอธิบดีและรองอธิบดี 4 ท่าน และ
ระหว่างรองอธิบดีกับหัวหน้าหน่วยงาน 36 หน่วย)
7 จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัตริ าชการของหน่วยงาน
ในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(36 หน่วยงาน)
8 จัดจ้างบำรุงรักษาระบบการรายงานตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
ที่กำหนด
ที่ดำเนินการ
40 ฉบับ มีแบบลงนามคำรับรองการปฏิบัตริ าชการของ
1-10 ต.ค. 2564 10 ต.ค. 2564
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
1 ครั้ง

จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัตริ าชการของ
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ
(36 หน่วยงาน วันเดียวกับประชุมกรมไม่ใช้งบฯ)
1 ระบบ - อนุมัติหลักการจ้างบำรุงรักษาระบบการรายงาน
(11 เดือน)
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ในสังกัดกรมอนามัย ตามหนังสือกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร ที่ สธ 0926.02/677 ลงวันที่ 18
ตุลาคม 2564
- ดำเนินการจัดหาผูร้ ับจ้าง และจัดทำสัญญาจ้างฯ
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564
- กำหนดจ่ายเป็นรายเดือนตามระยะเวลาตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน 2564 - กันยายน 2565
ภายในวงเงิน 44,000 บาท
- ส่งงานเดือน พ.ย. 2564 - ม.ค. 2565 แล้ว
- อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินเดือนมกราคม 2565 ให้แก่
ผู้รับจ้าง (4,000 บาท)

12 ต.ค. 2564

1 พ.ย. 2564
ถึง
30 ก.ย. 2565

สรุปผลการดำเนินงาน

 ดำเนินการแล้ว
 ยังไม่ดำเนินการ
 เป็นไปตามเป้าหมาย
 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
12 ต.ค. 2564  ดำเนินการแล้ว
 ยังไม่ดำเนินการ
 เป็นไปตามเป้าหมาย
 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
1 พ.ย.2564-31  ดำเนินการแล้ว
ม.ค. 2565  ยังไม่ดำเนินการ
 เป็นไปตามเป้าหมาย
 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
หมายเหตุ
ส่งงาน 1-31 ม.ค.2564 แล้ว
อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินให้
ผู้รับจ้าง

3

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน

9 จัดทำคู่มือรายงานตามคำรับรองการปฏิบัตริ าชการ
ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

1 ฉบับ

10 จัดประชุมถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผล
ตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรม
อนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1

1 ครั้ง

11 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดและชี้แจง
เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ ของ
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 รอบที่ 2

1 ครั้ง

ระยะเวลา
ที่กำหนด
ที่ดำเนินการ

จัดทำคู่มือรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 1-10 พ.ย. 2564 10 พ.ย.2564
ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และนำเสนอในการประชุม
ถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด
ตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 เมื่อวันที่
10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1
กรมอนามัย ผ่านระบบประชุมทางไกล
(Teleconference) พร้อมนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของ กพร.
จัดประชุมถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผล 10 พ.ย. 25264 10 พ.ย. 25264
ตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรม
อนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1
กรมอนามัย และผ่านระบบประชุมทางไกล
(Teleconference)
(80 คน จำนวนเงินที่เบิกจ่าย 15,200 บาท)
20 เม.ย. 2565
-

สรุปผลการดำเนินงาน





ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย






ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย






ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

4

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
ที่กำหนด
ที่ดำเนินการ
12 ติดตามและประสานงานเพื่อจัดทำสรุปคะแนนผลการ
2 ครั้ง ขณะนี้ได้จัดทำข้อมูลรหัสเข้าระบบ DOC4.0 สำหรับ 1-30 มี.ค.2565
ประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ของหน่วยงาน
เจ้าภาพตัวชี้วัดเพื่อดำเนินการคียค์ ะแนนผลผลิต
1-31 ส.ค.2565
ในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ระดับที่ 4) และผลลัพธ์ (ระดับที่ 5) รอบ 5 เดือน
แรก โดยกำหนดเวลาเจ้าภาพรายงานคะแนนใน
ระบบภายในวันที่ 15 มี.ค.2565 และจัดทำหนังสือ
ส่ง Username และ Password พร้อมคู่มือการ
ปฏิบัติงานการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตาม
คำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
ภายใต้ระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย สำหรับ
ผู้บันทึกผลคะแนน ระดับที่ 4 และ 5 ของตัวชี้วัด
กพร. และ Timeline การรายงานผลการปฏิบตั ิ
ราชการตามคำรับรองฯ รอบ 5 เดือนแรก ให้
หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด ตามหนังสือกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร ด่วน ที่ สธ 0926.02/34 - 53 ลงวันที่
14 มกราคม 2565 (รวม 19 ฉบับ)
การขับเคลื่อนนโยบาย/มาตรการ/ความรู้ - ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
13 นำข้อมูล/ความรู้ทสี่ ำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติงาน
3 เรื่อง นำข้อมูล/ความรูเ้ ผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1 ต.ค. 2564
1 ต.ค. 2564
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานพร้อมปรับปรุงข้อมูล
จำนวน 8 เรื่อง ดังนี้
ถึง
ถึง
(ถ้ามี) เช่น แนวทางการจัดทำคำรับรองฯ, รายละเอียด
1. แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัตริ าชการ
31 ก.ค. 2565 31 ม.ค. 2565
ตัวชี้วัด (KPI Template), คู่มือรายงาน, คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
2. รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
3. คู่มือรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปผลการดำเนินงาน





ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

หมายเหตุ
- จัดทำเอกสารสนับสนุนการ
ดำเนินงาน






ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

หมายเหตุ
- มีการเผยแพร่ข้อมูลทันเวลา
ที่กำหนด หากได้รับข้อมูลใหม่
จะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทันที

5

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
4. สำเนาคำสั่งกรมอนามัย ที่ 919/2564 สั่ง ณ
วันที่ 29 พ.ย.2564 เรื่อง แต่งตั้งเครือข่ายพัฒนา
ระบบราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
5. คู่มือการปฏิบัติงานการรายงานผลการปฏิบตั ิ
ราชการ ตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัย ภายใต้ระบบศูนย์ปฏิบัติการกรม
อนามัย สำหรับผู้บันทึกผลคะแนน ระดับที่ 4
และ 5 ของตัวชี้วัด กพร.
6. Timeline การรายงานผลการปฏิบัติ

ระยะเวลา
ที่กำหนด
ที่ดำเนินการ

สรุปผลการดำเนินงาน

ราชการตามคำรับรองฯ รอบ 5 เดือนแรก
7. แบบฟอร์มเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 1.1-1.5 ส่งคะแนน
5 เดือนแรกให้ กพร.
8. แบบฟอร์มเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 2.1-2.6 ส่งคะแนน
5 เดือนแรกให้ กพร.

6

สรุปผลคะแนนระดับที่ 4 ผลผลิต และระดับที่ 5 ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.11 มีดังนี้
คะแนนระดับที่ 4
ผลผลิต
เป้าหมายรอบ 5 เดือนแรก
มีผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด
คะแนน
ร้อยละ

0.2
>60

ผลการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างดำเนินการ

0.4
61-70

0.6
71-80

0.8
1.0
81-90 91 ขึ้นไป

คะแนนที่ได้
-

ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2565

คะแนนระดับที่ 5
ผลลัพธ์
เป้าหมายรอบ 5 เดือนแรก
- ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยที่มีคะแนนเฉลีย่ ผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรองฯ ไม่น้อยกว่า 3.0000
คะแนน
ร้อยละ

0.2
91

0.4
92

0.6
93

0.8
94

คะแนนที่ได้
-

1.0
95

ผลการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างดำเนินการ

7

1

➢ เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3.12
รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างของกรมอนามัย
ที่

ชื่อกิจกรรม

หน่วยนับ

เป้าหมาย

วันเริ่มต้น

1

จัดทำบทวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงาน
พัฒนาโครงสร้างกรมอนามัย

ฉบับ

1

1 พ.ย.64

สถานะการ
ผลการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
5 ธ.ค. 64 ดำเนินการ ได้จัดทำบทวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ดู
เรียบร้อย รายละเอียดที่ ตัวชี้วัดที่ 3.12
แล้ว
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02

2

ทบทวนและจัดทำคำสั่งคณะกรรมการ
ปรับปรุงโครงสร้างภายในกรมอนามัย

ฉบับ

1

ธ.ค. 64

ม.ค. 65

อยู่ระหว่าง ผลการดำเนินงานเดือน ม.ค.65
การ
จากการรายงานเมื่อรอบเดือน ธ.ค. 64 ขอปรับแผนสำหรับกิจกรรมนี้ เป็น
ดำเนินงาน ดำเนินการทบทวนและจัดทำคำสั่งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างภายใน
กรมอนามัยในเดือนมกราคม 2565 เนื่องจากอยู่ระหว่างการเปลี่ ยนผู้บริ หาร
ทำให้จำเป็นต้องชะลอการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการฯ ออกไปก่อน
ซึ ่ ง ในเดื อนม.ค.65 ได้ ด ำเนิ นการจั ด ทำร่ างคำสั ่ ง ฯ เรี ย บร้ อยแล้ ว แต่ อยู่
ระหว่ างการพิ จารณาของผู ้ บริ หาร เกี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบคณะกรรมการ
เพื่อให้การดำเนินงานมีความคล่องตัว เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด

3

รวบรวมข้อมูลความรู้/นโยบาย/แนวทาง/ข้ อ
สั่งการด้านการพัฒนาโครงสร้างส่วนราชการ
และเผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ กพร.และช่ องทาง
อื่นๆ

เรื่อง

2

พ.ย.64

ก.พ. 65

ดำเนินการ
เรียบร้อย
แล้ว
ครบตาม
เป้าหมาย
2 เรื่อง

วันสิ้นสุด

รวบรวมความรู้และเผยแพร่ เดือน พ.ย. 64
เรื่องที่ 1. แนวทางการมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ดูข้อมูล
ได้ที่เว็บไซต์ กพร. :
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/structure01
ผลการดำเนินงานเดือนธ.ค.64
เรื่องที่ 2 ความรู้เรื่อง ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
(หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน) ดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ กพร. :
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-142filename-budjet

2
สถานะการ
ผลการดำเนินงาน
ดำเนินงาน
อยู่ระหว่าง ผลการดำเนินงานเดือน ม.ค.65 (เป้าหมาย 4 ครั้ง)
การ
ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในที่ประชุม กพร. วันที่ 2 ก.พ. 65
ดำเนินงาน (ครั้งที่ 3 ) สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ กพร. โดยขณะนี้ อยู่ระหว่าง
การพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลการทบทวนภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกรม
อนามัย จำนวน 36 หน่วยงาน
→ ดูรายงานการประชุม กพร. และรายละเอียดเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3.12
เพิ่มเติมที่: https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02

ที่

ชื่อกิจกรรม

หน่วยนับ

เป้าหมาย

วันเริ่มต้น

วันสิ้นสุด

4

ติดตามผลและรายงานความก้ าวหน้ าผลการ
ดำเนิ นงานขั บเคลื่ อนตั วชี ้วั ด ในการประชุม
ประจำเดือนของ กพร. และนำขึ้นเว็ บ ไซต์ข อง
กพร. ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ครั้ง

4

พ.ย.64

ก.พ. 65

5

สื ่ อ สารและให้ ข ้ อ มู ล /ความรู ้ ด ้ า นความรู้ /
นโยบาย/แนวทาง/ข้อสั ่ง การด้ านการพัฒ นา
โครงสร้างส่วนราชการในการประชุม

ครั้ง

1

พ.ย.64

ก.พ. 65

ดำเนินการ
เรียบร้อย
แล้ว
ครบตาม
เป้าหมาย
1 เรื่อง

6

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดที่ 3.12

ฉบับ

1

ก.พ. 65

ก.พ. 65

เป้าหมาย ยังไม่ถึงกำหนด
ดำเนินงาน
เดือน ก.พ.
65

ผลการดำเนินงานเดือนธ.ค.64
สื่อสารความรู้ เดือนธ.ค.64
1. สื่อสารในที่ประชุม กพร. วาระเพื่อทราบ ประเด็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในหน่วยงาน เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 65 เรื่อง ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน) ดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ กพร. :
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-142filename-budjet

3

จัดทำร่างคำสั่งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างภายในกรมอนามัย

4

5

ตารางวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (ตัวอย่าง กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ)
ตารางวิเคราะห์ภารกิจ
หน่วยงาน กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
1. ชื่อเดิม "กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ" ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย พ.ศ. 2552
2. เพื่อให้รองรับนโยบาย Physical Activity จึงปรับชื่อหน่วยงาน ตามคำสั่งกรมอนามัย ที่ 873/2559 ลงวันที่ 13 ก.ย. 2559 เรื่องกำหนดส่วนราชการและการปฏิบัติราชการ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ลักษณะงาน
(2)

ปัจจุบันยังดำเนินการ
อยู่หรือไม่ (3)

เดิม

ทำ
อยู่

งาน/ภารกิจ
(1) ใหม่
ใหม่

ไม่ได้
ทำ
แล้ว

ทำ
บาง
ส่วน

ลักษณะการดำเนินการ (4)

ทำ
เอง

1. กำหนดนโยบาย
มาตรการ ทิศทางการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

  



2. ศึกษา วิเคราะห์
สังเคราะห์ วิจัย ผลิตและ
พัฒนาองค์ความรู้
เทคโนโลยี มาตรฐาน
รูปแบบการส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย

  



3. ถ่ายถอด ให้คำปรึกษา
แนะนำ การส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย

  



จ้าง
จ้าง
จ้าง
ถ่าย
จ้างที่ บุคคล เหมา
บริษัท
โอน
ปรึกษา ภาย
มหา
เอกชน
ภารกิจ
นอก วิทยาลัย





อัตรากำลังที่ใช้
(ใส่จำนวนคนตามการปฏิบัติจริง) (5)

ใส่ชื่อ
กฎหมาย
ที่รองรับ
จ้าง
(ถ้ามี)
ลูกจ้าง
เหมา
(6)
ชั่ว
โครง
คราว
การ

ใส่ชื่อ
กอง/ สำนัก
ที่ดำเนินงาน
(7)

ข้า
ราช
การ

ลูกจ้าง
ประจำ

พนัก
งาน
ราช
การ

19

-

-

-

10

-

11

มหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ

10

-

11

-อปท. -ศอ. สสจ -รพศ. รพท. -รพช. รพ.สต. สพฐ. -ตชด.

29

29

-

- WHO
- clusterวัย
เรียนวัยรุ่น

คำอธิบ
าย/ คำ
ชี้แจง
(8)

6

4. กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย

  



5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

  







29

-

10

-

11

29

-

10

-

11

-กพด. มหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ
วิทยาลัย
พยาบาลบรม
ราชชนนีต่างๆ
-อปท. -ศอ. สสจ -รพศ. รพท. -รพช. รพ.สต. สพฐ. -ตชด.
-กพด. มหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ
-อปท. -ศอ. สสจ -รพศ. รพท. -รพช. รพ.สต. สพฐ. -ตชด.
-กพด. - สบส.
-สำนักส่งเสริม
สุขภาพ สำนัก
ทันต
สาธารณสุข
มหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ
วิทยาลัย
พยาบาลบรม
ราชชนนีต่างๆ

เอกสารแนบวาระที่ 5.1

เอกสารแนบวาระที่ 5.2

แนวทางปฏิบัติการยืมเงินราชการ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยืมเงิน
1.เงื่อนไขการยืมเงิน
1.1 พนักงานราชการยืมเงินเกิน 100,000 บาท ต้องแนบหนังสือค้้าประกันตามแบบที่ก้าหนดโดยให้มีข้าราชการ
(ระดับใดก็ได้) เป็นผู้ค้าประกันการยืมเงิน

1.2 กรณียืมเงินเกิน 2,000,000 บาท หรือผู้อ้านวยการส้านัก/กองเป็นผู้ยืม ในช่องเสนอให้ระบุ เสนอ “อธิบดีกรม
อนามัย” โดยผู้อ้านวยการกองคลังเป็นผู้ลงนามเสนอ

1.3 การปฏิบัติราชการที่มีวงเงินตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป ให้หน่วยงานใช้ “บัตรเครดิตราชการ” ในการยืมเงิน
ราชการเพื่อน้าไปใช้จ่าย

1.4 ผู้ยืมรายเก่าที่ไม่ส่งใช้คืนเงินยืมภายในระยะเวลาครบก้าหนด ไม่สามารถยืมเงินใหม่ได้จนกว่าจะช้าระหนี้เงินยืม
รายเดิมให้เสร็จสิ้น

1.5 การประมาณการค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งให้ตรงหรือใกล้เคียงความเป็นจริงให้มากที่สุดและให้ส่งเรื่องเงินยืมถึงกอง
คลังล่วงหน้าอย่างน้อย 3-5 วันท้าการ เพื่อให้เวลากองคลังตรวจสอบขออนุมัติยืมเงิน (กรณีเสนออธิบดีอนุมัติ) ท้าการขอ
เบิกในระบบ GFMIS และอนุมัติสั่งจ่ายเงิน e-Payment เข้าบัญชีผู้ยืมได้ทันตามก้าหนดเวลา
1.6 ผู้ยืมต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการที่จะยืมเงิน พร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสืออนุมัติตัวบุคคล/
เดินทาง ค้าสั่งแต่งตั้งคณะท้างาน

1.7 หากมีการยกเลิกสัญญาการยืมเงินด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้รีบด้าเนินการจัดท้าบันทึกเสนอผู้มีอ้านาจอนุมัติยกเลิก
สัญญาการยืมเงินและส่งคืนเงินยืมโดยเร็ว

2. ก้าหนดวันส่งใช้คืนเงินยืม
2.1 กรณียืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการชั่วคราว รวมทั้งการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้
ส่งใช้คืนเงินยืมภายใน 15 วัน นับแต่วันกลับมาถึง โดยให้นับวันมาถึงเป็นวันแรกและให้นับต่อเนื่องติดต่อกันไปโดยไม่เว้น
วันหยุดราชการ
2.2 กรณียืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปประจ้าต่างส้านักงาน/กลับภูมิล้าเนา สามารถส่งใช้คืนเงินยืมทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับเงิน

2.3 กรณียืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการนอกจากข้อ 2.1 และ 2.2 ให้ส่งใช้คืนเงินยืมภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับเงิน

2.4 กองคลังจะติดตามทวงถามเร่งรัดช้าระหนี้กรณีที่สัญญาการยืมเงินใกล้ครบก้าหนดทางโทรศัพท์หรือไลน์ และหาก
ครบก้าหนดแล้วแต่ผู้ยืมยังมิได้ด้าเนินการส่งใช้เงินยืม กองคลังจะส่งหนังสือติดตามทวงถามให้ช้าระหนี้เงินยืมไปที่
หน่วยงานผู้ยืมเพื่อให้ส่งใช้ใบส้าคัญหรือเงินสดคงเหลือตามเงื่อนไขโดยเร็ว
2.5 ผู้ยืมต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการน้าส่งคลัง พ.ศ.2562 ข้อ 68 ในกรณีผู้ยืมมิได้ช้าระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาครบก้าหนด ให้มีการติดตามให้ผู้
ยืมส่งช้าระหนี้เงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันครบก้าหนด

2.6 กรณีที่ผู้ยืมไม่ส่งใช้คืนเงินยืมภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันครบก้าหนดตามข้อ 2.5 กองคลังด้าเนินการตาม
ระเบียบฯ โดยท้าหนังสือแจ้งหักเงินเดือนหรือเงินอื่นใดของผู้ยืมเพื่อชดใช้เงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินที่ระบุว่า
“ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งตามก้าหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บ้าเหน็จ บ้านาญ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้า
พึงได้รับจากทางราชการ ชดใช้จ้านวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนได้ทันที”

3. การส่งหลักฐานใบส้าคัญและเงินสดใช้คืนเงินยืม
3.1 เงินสดที่เหลือจากการยืม (ถ้ามี) ให้รีบน้าส่งคืนกองคลังทันทีที่กลับจากการปฏิบัติราชการ เพราะหากไม่ส่งคืนทันที อาจ
ตั้งข้อสังเกตได้ว่าผู้ยืมส่อเจตนาทุจริต

3.2 จ้านวนเงินเหลือจ่ายไม่ควรเกิน 20% ของจ้านวนเงินตามสัญญายืมเงิน (ไม่รวมยอดที่ยืมโดยใช้บัตรเครดิตราชการ)
หากเกินผู้ยืมต้องระบุเหตุผลชี้แจงในการคืนเงินเป็นลายลักษณ์อักษรประกอบในบันทึกคืนเงินทุกครั้ง

3.3 กรณีพบว่าหลักฐานการจ่ายและจ้านวนเงินเหลือจ่ายไม่ถูกต้อง กองคลังจะแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้ยืมทราบในทันทีที่ตรวจพบ
และผู้ยืมต้องด้าเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นโดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน 5 วัน นับแต่ที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง หรือไม่เกินระยะเวลาตาม
ข้อ 2.5

3.4 หากผู้ยืมไม่ด้าเนินการตามข้อทักท้วงและเกินระยะเวลา ตามข้อ 3.2 ให้ถือว่าผู้ยืมยังมิได้ส่งใช้เงินยืมเท่าจ้านวนที่ทกั ท้วง
และกองคลังด้าเนินการตามข้อ 2.6 ต่อไป

3.5 กรณีผู้ยืมเดินทางไปราชการเสร็จสิ้นก่อนวันได้รับเงินยืม ให้น้าใบส้าคัญรายงานการเดินทาง หลักฐานการจ่ายเงิน มา
แลกเพื่อขอรับเงินและใช้หนี้เงินยืมในคราวเดียวกัน

ที่มา : สธ 0903.03/ว715 ลงวันที่ 28 มกราคม 2565
เรื่อง ทบทวนแนวทางปฏิบัติการยืมเงินราชการ

