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นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
4. นางจารุมน
บุญสิงห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
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.
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วาระที่ 1 เรื่องที่
นายธวั ช ชั ย บุ ญ เกิ ด ผู้ อ านวยการกลุ่ มพั ฒ นาระบบบริ ห าร
ประธานแจ้งให้ที่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบประเด็นสาคัญจากการประชุมกรมอนามัยและ
ประชุมทราบ
การประชุมอื่นๆ ดังนี้
1.การสื่อสารของผู้บริ หาร จากการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
นโยบายเปิดประเทศด้วยมาตรการปลอดภัยสาหรับองค์กร ณ อุทยาน
แห่งชาติตากสินมหาราช ตาบลแม่ท้อ อาเภอเมือง จังหวัดตาก พูดถึง
การทางานของกรมอนามัย มุ่งเน้น 2 เรื่อง
1.งาน ให้ แบ่ งเป็ น 3 ส่ วน เวลา เงิน คน ให้เรื่องโควิด 1 ส่ว น
งานในภารกิจ 2 ส่วน ภารกิจหลักกรม งานส่วนใหญ่ส่งผลต่อสุขอนามัย
ในการป้องการโควิด สาหรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เร่งด่วน ไม่ให้ทิ้งงาน
ประจาที่รับผิดชอบ
2. คน สมรรถนะคนกรมอนามัย ต้องมีทักษะมากกว่า 1 Skill
โดยเฉพาะสิ่งที่ควรจะมี ได้แก่
1.ด้ า นการใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ทั้ ง ในการท างานและ
ชีวิตประจาวัน
2.ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การนาข้อมูลมาวิเคราะห์หาความ
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เชื่อมโยง Assessment ที่ดูส ถานภาพของงานที่รับผิ ดชอบ ปัญหา
อุปสรรค โอกาสที่เกิดขึ้น การบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ เช่น อัตรา
ตายมารดา การวิเคราะห์ข้อมูล Big Data คนกรมอนามัยต้องมีความรู้
ในการดึงข้อมูล มาสังเคราะห์ วิเคราะห์ และ Advocate ในลักษณะ
กลุ่ ม ภารกิ จ โดยใช้ ข้ อ มู ล ในการชี้ น า โดยต้ อ งรู้ จั ก เลื อ กข้ อ มู ล มา
วิเคราะห์ หาความเชื่อมโยง ชี้เป้า ชี้ปัญหา ชี้ถึงอนาคตได้ , รูปแบบ
การน าเสนอแบบสั้ น ๆ ให้ ถึ ง เป้ า และประเด็น วิ เ คราะห์ แ ล้ ว ต้ อ งมี
วิธีการนาเสนอที่ดี สั้นๆแต่ได้ใจความ
2.กรมอนามั ย ชู ยุ ทธศาสตร์ ส่ ง เสริ ม เด็ก ไทย “เกิ ดดี มี คุณ ภาพ”
แก้ปัญหาประเทศ โดยมุ่งเน้นปรับโครงสร้างประชากร จากโครงสร้าง
ประชากรเดิม แม่ 1 คน มีบุตรเฉลี่ย 6 คน ปรับจนเหลือ แม่ 1 คน มี
บุตรเฉลี่ย 1.3 คน ในปัจจุบัน ซึ่งไม่เพียงพอต่อ การทดแทนประชากร
และเป็ น ก าลั ง งานในอนาคต กรมอนามั ย จึ ง ต้ อ งก าหนดเป็ น วาระ
แห่งชาติ ให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันเพื่อปรับโครงสร้างประชาการ อย่ าง
น้ อ ย แม่ 1 คน ต้ อ งมี บุ ต รโดยเฉลี่ ย 2 คน เพื่ อ รองรั บ ฐานพี ร ะมิ ด
ประชากรในอนาคตให้มีความเหมาะสม และคอยเฝ้าระวังต่อไป
งานกรมอนามัย นอกจากงานส่งเสริมสุขภาพ ยั งมีงานด้านอนามัย
เจริญพันธุ์ กรมได้มีการเปิด Clubhouse ห้องคลินิกการมีบุตรยาก
ที่พูดถึงการมีบุตรยาก ทาอย่างไรให้มีบุตร โดยกรมได้ขับเคลื่อนงาน
บริหารโครงสร้างประชากร โดยกรมอนามัยเป็นแกนนา
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2.1 รั บ รองรายงานการประชุ ม กลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร ครั้ ง ที่ รับรองรายงานการ
3/2565 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ประชุมฯ
นางสาวอริยาพัชร นาเสนอรายงานการประชุมกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
3.1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางจารุ ม น รายงานผลการเบิ กจ่ า ยงบประมาณสะสมกลุ่ ม
พั ฒ นาระบบบริ ห าร ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ของเดื อ น
ธันวาคม 2564 ดังนี้
1.งบดาเนิ นงาน มีผลเบิกจ่ายสะสมภาพรวมเป็นจานวน 196,748.35
บาท คิดเป็นร้อยละ 18.80 (กรมฯ กาหนดเป้าหมายเบิกจ่ายเดือนธ.ค. 64
ร้อยละ 32) โดยแบ่งเป็น
1.1 แผนพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มีผลเบิกจ่ายสะสม
เป็นจานวน 184,748.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.95
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1.2 แผนงานบุคลากรภาครัฐ มีผลเบิกจ่ายสะสมเป็นจานวน
12,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.66
2.งบลงทุน มีผลเบิกจ่ายเป็นจานวน 1,355,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
99.78 (กรมฯ กาหนดเป้าหมายเบิกจ่ายเดือนธ.ค. 64 ร้อยละ 29)
โดยสรุปกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีผลเบิกจ่ายภาพรวมทุกงบ
(งบดาเนินงาน งบลงทุน) เป็นจานวน 1,551,748.35 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 64.54
สาหรับแผนการดาเนินงานในเดือนม.ค.65 เป็นกิจกรรมภายใต้
โครงการบริ ห ารจั ด การภายในหน่ ว ยงาน กพร. โครงการส่ ง เสริ ม
สนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ โครงการจัดทา
คารั บ รองฯ และโครงการส่ งเสริมและยกระดับผลงานกรมอนามัยสู่
รางวัลเลิศรัฐ เป็นเงินจานวน 126,215 บาท ผู้อานวยการ กพร. เน้นย้า
ขอให้ ผู้ รั บ ผิ ดชอบโครงการดาเนินงานให้ ได้ตามแผนของเดือน ม.ค.
2565 ตามที่กาหนดไว้ และหากขอให้ทบทวนหากมีกิจกรรมที่สามารถ
เร่งรัดดาเนินการได้ภายในช่วงรอบ 5 เดือนแรก
นางจารุมนฯ แจ้งเพิ่มเติมว่า ผลเบิกจ่ายรายเดือน อาจจะไม่ได้
ตามเป้ าหมายที่ กรมก าหนด อย่ างไรก็ ตาม หากเป็ นผลการเบิ กจ่ าย
งบประมาณภาพรวม คือ งบดาเนินงานและงบลงทุน ในเดือนม.ค.65
คาดว่า กพร.จะมีผลเบิกจ่ายสะสมภาพรวม เป็นเงิน 1,677,963.35 บาท
คิดเป็นร้อยละ 69.78 ซึ่งกรมกาหนดเป้าหมายเบิกจ่ายภาพรวมในรอบ 5
เดือนแรก ร้อยละ 45 กพร. จะสามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมาย
สาหรั บการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลแผนปฏิบัติการประจาปีของก
พร. ให้เป็นปัจจุบั น ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 นั้น ได้ดาเนินการ
ปรับปรุ งข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงานในระบบ DOC ให้ เป็น
ปั จ จุ บั น ภายในเวลาที่ ก าหนดเรี ยบร้ อ ยแล้ ว โดยไม่ ได้ เป็ นการปรั บ
แผนปฏิบัติการ แต่เป็นการปรับปรุงข้อมูลงบประมาณภายใต้โครงการ
เดียวกัน
3.2 การติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามตัวชี้วัดคารับรองฯ
ของหน่วยงาน ประกอบด้วย 9 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตั วชี้วัด ที่ 2.1 ระดั บความสาเร็ จของการควบคุ มภายในและแผน
บริหารความต่อเนื่อง (BCP)
นางสาวพันตรี รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตัวชี้วัดที่
2.1 รอบ 5 เดือนแรก ต่อที่ประชุม กพร. ครั้งที่ 4/2565 ประจาเดือน
ม.ค. 65 เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 65 บุคลากรของ กพร. ผู้เข้าร่วมประชุมครบ
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ทุ ก คน และมี อ งค์ ป ระกอบของคณะกรรมการควบคุ ม ภายในและ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กพร.
โดยมี ผอ.กพร. ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมภายใน เป็น
ประธานการประชุมดังกล่ าว ซึ่งมีนางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒ น์ เป็น
กรรมการและเลขานุ ก ารคณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลการ
ควบคุมภายใน ของ กพร. สรุปผลการดาเนินงานตาม TP ตัวชี้วัดที่ 2.1
ด้านการควบคุมภายใน ดังนี้
1. ได้ดาเนินการเอกสาร/ หลักฐาน ตาม TP ของตัวชี้วัดที่ 2.1
รอบ 5 เดือนแรก ขึ้นระบบ DOC ทันตามกาหนดวันที่ 10 ธ.ค. 64
ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
2. ขอความร่ ว มมื อ ทุ ก ท่ า น จั ด ท ามาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน
(SOP) ในงานภารกิจหลักของ กพร. และมีกระบวนการใหม่ หรือมีการ
ทบทวนกระบวนงานเดิ ม เพื่ อ จั ด ท ามาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน
(Standard Operation Procedure : SOP) เอกสารคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน เป็นขั้นตอน หรือกระบวนการทางานของ กพร. อย่างน้อย
คนละ 1 กระบวนการ โดยมีหัวข้อ/ รายละเอียดดังนี้
1) วัตถุประสงค์
2) ขอบเขต
3) ผู้รับผิดชอบ
4) เอกสารอ้างอิง ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานต่างๆ
5) แผ น ภู มิ ก า ร ท า ง า น ป ร ะก อ บ ด้ ว ย ขั้ น ต อ น
กระบวนการ Flow Chart, จุดควบคุม,ระยะเวลา, ผู้รับผิดชอบ
6) รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดย พันตรี
จะส่ง แบบฟอร์ มมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation
Procedure : SOP) ของ กตส. ทั้งแบบฟอร์มเปล่า และตัวอย่าง ทาง
ทาง Line กลุ่ม กพร. กรุณาส่งกลับมาเพื่อให้ผู้รับผิดชอบได้นาเสนอต่อ
ผอ.กพร. ลงนาม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ กพร.ต่อไป
ดูรายงานการประชุม กพร. และรายละเอียดเอกสารแนบตัวชี้วัดที่
2.1 เพิ่มเติมที่: https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
ดูระบบควบคุมภายในของ กพร. :
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/control-psdg
แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสาหรับการบริหารความพร้อม
ต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ของ กพร.
นางสาวพันตรี รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตาม TP
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ตัวชี้วัดที่ 2.1 แผน BCP ซึ่ง กพร. ได้ดาเนินการครบทั้ง 12 ประเด็น
ตามองค์ประกอบแนวทางการจัดทาแผน BCP ที่กาหนด โดยนาขึ้น
เว็บไซต์และรายงานในระบบเรียบร้อยแล้ว
ดูรายงานการประชุม กพร. และรายละเอียดเอกสารแนบตัวชี้วัดที่
2.1 เพิ่มเติมที่: https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สาหรับการบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤต กรมอนามัย (BCP) :
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/bcp/download?id=82360&mid
=31594&mkey=m_document&lang=th&did=12612

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสาเร็จของการพั ฒนาสถานที่ทางานน่าอยู่
น่าทางาน มีชีวิตชีวาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
นางสาวอริ ยาพั ชร รายงานความก้ าวหน้ าตั วชี้ วั ดประจ าเดื อน
ธันวาคม ดังนี้
1. ได้มีกิจกรรมสื่อสารและสร้างความเข้าใจอย่างทั่วถึงในองค์กร
1.1 โดยผ่ านช่องทางการประชุมประจาเดือน ไลน์กลุ่ ม กพร.
และบอร์ดประชาสัมพันธ์ประจาหน่วยงาน เรื่องที่มีการสื่อสาร เช่น การ
ติดตามงานตามภารกิจ งานที่ได้รับมอบหมาย การดาเนินงานตามตัวชี้วัด
เป็นต้น
1.2 สื่อสารประชาสัมพันธ์ก้าวเฉลี่ยของหน่วยงานในกิจกรรม
ก้าวย่างเพื่อสร้างหุ่น
1.3 ร่วมกิจกรรม “งานปีใหม่ของหน่วยงาน”
1.4 ร่วมกิจกรรม “Big cleaning Day”
1.5 BAR : Before Action Review การประชุมเตรียมการส่งผล
งานเพื่อขอรับรางวัล PMQA (ครั้งที่ 1) วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564
เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
2. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ สมรรถนะในการ
ทางาน
- จั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพ ทั ก ษะ
สมรรถนะในการทางานและมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เรื่ อ ง“กรอบความคิ ด (Mindset) ในการจั ด การความรู้ ”โดย
นางสาวอริยาพัชร มหาศิริชวรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3. การขับเคลื่อนพัฒนาสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน มีชีวิตชีวา
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
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- จัดกิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง และกิจกรรม Big Cleaning day
การจัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ โดยยึดหลัก 5 ส และเกณฑ์ (HWP)
- กิจ กรรม 5 ส จั ดเก็ บโต๊ะ ทางานให้ ส ะอาด “ก่ อนกลั บ บ้า น
ศุกร์สะอาด ปราศจากเชื้อโรค”
- หน่วยงานรับการตรวจประเมิน HWP ครั้งที่ 1 วันที่ 23 ธ.ค. 64
4. ส่งเสริมสุขภาพกายใจแข็งแรง
- ด าเนิ น กิ จ กรรมตามแผน เช่ น กิ จ กรรมการวั ด รอบเอว
ชั่งน้าหนัก เพื่อประเมินความเสี่ยงและดัชนีมวลกายในหน่วยงาน (หาค่า
BMI ของบุคลากร) กิจกรรมก้าวย่างเพื่อสร้างหุ่น จัดทาเป็นแผนภูมิ
รูปภาพจานวนก้าวของหน่วยงานและราบบุคคล และให้เกร็ดความรู้
เกี่ ย วกั บ “แนวทางการเลื อ กกิ น อาหารส าหรั บ ออกก าลั ง กาย”
กิจกรรม “สวดมนต์” นั่งสมาธิ ฟังคมธรรมประจาวันกับท่าน ว.วชิรเมธี
ตอน คุณค่าของชีวิต “สิ่งที่ห้ามทาสาหรับคนที่อยากจะเป็นที่รักและชื่น
ชอบของคนอื่น”
- ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในการบริจาคปฏิทินเก่าส่งต่อมูลนิธิคนตา
บอด และกิจ กรรมปี ใ หม่ของหน่ว ยงานแลกของขวั ญบั ดดี้ จับฉลาก
ของขวัญจาก ผอ.กพร.
- บุคลากร กพร. ได้ทาการประเมิน Thai save Thai และ
มาตรการจัดการกลุ่มเสียงสูงอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ
(ดังเอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2) ลิงค์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
นางจารุมน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 2.3 รายงานที่ประชุมทราบ
ผลการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดที่ 2.3
สาหรับการดาเนินงานในเดือนธันวาคม 2564 ตามแผนการขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดและตาม Template ได้ดาเนินการกิจกรรมที่ 4 - 7 ดังนี้
1. กิจกรรมที่ 4 ได้สื่อสารความรู้ กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ
เกี่ย วการเบิกจ่ ายงบประมาณ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรของ
หน่วยงานในช่องทางต่างๆ และเผยแพร่นาขึ้นเว็บไซต์ กพร.
ผลการดาเนินงาน ได้สื่อสารให้บุคลากรทราบบนเว็บไซต์ กพร.
จานวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1. แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่วน
ราชการ 2. แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
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ดูเอกสารได้ที่ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-newsphp-cid-142-filename-budjet
 เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.3
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02

2. กิจ กรรมที่ 5 รายงานข้อมูล สถานะการเบิ กจ่า ยงบประมาณ
เสนอต่อที่ประชุม กพร.ประจาทุกเดือน
ผลการด าเนินงาน ได้ ร ายงานผลการเบิ กจ่ า ยงบประมาณของ
กพร. เดือนธ.ค. 64 ในการประชุมประจาเดือนในวันที่ 6 ม.ค. 65 สามารถดู
รายละเอียดได้ที่ เมนู รายงานผลการติดตามกากับตัวชี้วัดฯประจาเดือนปี
พ.ศ. 2565 https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
3. กิจกรรมที่ 6 จัดทารายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ รบจ.1 และผลการประชุมเร่งรัดติดตามฯ และupload ขึ้น
เว็บไซต์ กพร. ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน

ผลการดาเนินงาน ได้จัดทารายงาน รบจ.1 รอบเดือนธันวาคม
64 เสนอผอ.ลงนามและนาขึ้นเว็บไซต์ กพร. ภายในเวลาที่กาหนด สามารถ
ดู ร ายละเอี ย ดได้ ที่ เมนู รายงานการเบิ กจ่ า ย ปี งบประมาณ 2565
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-2 0 4 filename-budjet และเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.3

4. กิจกรรมที่ 7 รายงานการติดตามการดาเนินงานตัวชี้วัดฯ
ในระบบ DOC ทุกเดือน
ผลการดาเนินงาน ได้รายงานข้อมูลการขับเคลื่อนดาเนินงาน
ตัวชี้วัดตาม คารับรองฯ ในระบบ DOC รอบเดือนธันวาคม 2564
เรียบร้อยแล้ว
สามารถดูรายงานการประชุม กพร. และรายละเอียดเอกสารแนบตัวชี้วัด
ที่ 2.3 เพิ่มเติมที่: https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02

ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสาเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
นางสาวจุฬาลักษณ์ รายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.4 รอบ 5
เดือนแรก ประจาเดือนธันวาคม 2564 สรุปได้ดังนี้
1) ดาเนินกิจกรรมตามแผนการส่งเสริมและยกระดับผลงานของ
กรมอนามัยสู่รางวัลเลิศรัฐ ดังนี้
1.1) เตรี ย มการจัด ประชุมเชิงปฏิบัติการส่ งเสริมหน่ว ยงานใน
สังกัดกรมอนามัยเสนอผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ* ในวันพุธที่ 12
มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่
อาคาร 4 ชั้น 3 กรมอนามัย และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video
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Conference) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ แก่บุคลากรของกรม
อนามัยเกี่ยวกับแนวทางและหลักเกณฑ์การสมัครขอรับรางวัลฯ ทั้งนี้ได้
ดาเนิ น การขออนุ มัติจั ดประชุ ม (สธ 0926.02/857 ลว 29 ธ.ค.64)
หนั งสื อเชิญวิทยากร รศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ หั ว หน้าภาควิช ารัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะรั ฐ ศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย (สธ
0926.02/37 ลว 5 ม.ค.65) เชิญผู้เข้าร่วมประชุม (สธ 0926.02/ว38
ลว 5 ม.ค.65) และเชิ ญ คกก.พิ จ ารณาผลงานฯ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
(สธ 0926.02/ว39 ลว 5 ม.ค.65)(อยู่ระหว่างดาเนินการ) (*เนื่องจาก
สานักงาน ก.พ.ร. ชี้แจงเกณฑ์รางวัลฯ เมื่อ 22 ธ.ค.64 จึงเลื่อนกิจกรรม
ให้ความรู้เกณฑ์รางวัลฯ ปี 65 จาก ธ.ค.64 เป็น ม.ค.65)
1.2) เตรียมการจั ดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับการ
เขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ศักยภาพให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลฯ
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเขียนผลงานได้ตรงตามกรอบคาถามของ
เกณฑ์แต่ละประเภทรางวัล และยกระดับการเขียนผลงานให้มีคุณภาพ
สอดคล้ องตามเกณฑ์ ฯ ของส านั ก งาน ก.พ.ร. ระหว่ างวั นที่ 20-21
มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. และผ่านระบบการประชุม
ทางไกล (Video Conference) วิทยากรโดยนายกิตติ ณัฐ พนมฤทธิ์
(อยู่ระหว่างดาเนินการ)
2) ด าเนิ น กิ จ กรรมตามแผนการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ สริ ม สร้ า ง
บุคลากรของ กพร. สู่การเป็น SMART โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ
เมื่อ วัน ที่ 30 ธ.ค. 64 เวลา 10.00 น. หั วข้อ “กรอบความคิ ด
(Mindset) ในการจัดการความรู้” โดยนางสาวอริยาพัชร มหาศิริชวรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมประชุมการพัฒนาการจัดการความรู้สู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางวิช าการฯ วิ ทยากรโดยดร.พัท ธนนท์ เปรมสมิ ทธ ์ ประกอบด้วย
หัวข้อ การเรียนรู้ด้วยโมเดล 70:20:10 (ประสบการณ์ : สังคม : การเรียนรู้
อย่ างเป็ นทางการ) ปิ รามิดการเรียนรู้ (เสพ-สร้าง) กรอบความคิ ด
(Mindset) ในการจั ด การความรู้ 3Cs ทั ก ษะการคิ ด ในยุ ค New
Economy พร้ อมทั้งได้จัดทาสรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกพร. >> ศูนย์ความรู้ กพร. >> DM&KM
ลิงค์ที่ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/dm-km-psdg
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ตั ว ชี้ วั ด ที่ 2.5 ร้ อ ยละการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารระดั บ
หน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นางจารุ ม น ได้ ร ายงานที่ ป ระชุ ม ทราบผลการขั บ เคลื่ อ นการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดที่ 2.5 สาหรับการดาเนินงานใน
เดือนธันวาคม 2564 ตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและตาม Template ได้
ดาเนินการกิจกรรมที่ 2 – 5 ดังนี้
1. กิจกรรมทื่ 2 รวบรวมข้อมูลความรู้/นโยบาย/แนวทาง/ข้อสั่ง

การด้านแผนงานและงบประมาณ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ กพร.และ
ช่องทางอื่นๆ
ผลการดาเนินงาน ได้รวบรวมข้อมูลความรู้ด้านแผน จานวน 1
เรื่อง ได้แก่ ความรู้ “ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
13 หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน” และเผยแพร่บนเว็บไซต์ กพร. ที่
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-142-filenamebudjet

2. กิ จ กรรมที่ 3 ติ ด ตามผลและรายงานความก้ า วหน้ า ผลการ

ดาเนินงานตามแผนในการประชุมประจาเดือนของ กพร. และนาขึ้น
เว็บไซต์ของ กพร. ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
ผลการดาเนินงาน ได้ดาเนินการติดตามผลการดาเนินงานตาม
แผนรอบเดือนธันวาคม 2564 และรายงานในที่ประชุม กพร.เมื่อวันที่ 6
มกราคม 2564 ในวาระสืบเนื่อง 3.1 รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณไปพร้อมกันเรียบร้อยแล้ว
3. กิจกรรมที่ 4 สื่อสารและให้ข้อมูล/ความรู้ด้านแผนงาน ,การ
รายงานผลการดาเนินงานในระบบ DOC 4.0 แก่บุคลากร กพร.
ผลการดาเนินงาน ได้สื่อสารความรู้ “ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 13” ในการประชุมประจาเดือน กพร. เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-142filename-budjet

4.กิจกรรมที่ 5 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนในระบบ DOC

4.0 ให้เป็นปัจจุบันรายงานผลการดาเนินงานตามแผนในระบบ DOC 4.0 ให้
เป็นปัจจุบัน
ผลการดาเนินงาน ได้รายงานผลการดาเนินงานตามแผนในระบบ
DOC4.0 เป็นข้อมูลปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม
2564)https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=strproject/projectplanlistresult
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สาหรับกิจกรรมที่ 6 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่
บรรลุเป้าหมายภาพรวม ได้กาหนดแผนดาเนินการในเดือน ก.พ. 65
 กิจกรรมที่ 2 – 5 สามารถดูรายงานการประชุม กพร. และ
รายละเอียดเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.5 เพิ่มเติมที่
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02

ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสาเร็ จของการดาเนิน งานคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA)
นางสาวรุ่งนภา รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตัวชี้วัด ผลงาน
เดือนธันวาคม 2564 มีดังนี้ (เอกสารแนบท้าย)
1. ผลงานขับเคลื่อนมาตรการยกระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย มีดังนี้
กิจกรรมที่ 1.1 เปิ ดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน ตาม
แบบ OIT ในองค์ประกอบที่สาคัญ 2 ด้าน ดังนี้ 1.1.1 ด้านข้อมูลพื้นฐาน
ของหน่วยงาน และ 1.1.2 ด้านการใช้งบประมาณ ตามเป้าหมายกาหนด
ระยะเวลาดาเนินการไว้ คือ 1 ธ.ค.2564-28 ก.พ.2565 แต่ได้ดาเนินการ
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2564 (แล้วเสร็จก่อนแผน) โดยกรอกข้อมูล
URL ตามแบบ OIT ในองค์ประกอบที่สาคัญครบถ้วน จานวน 2 ด้าน
ได้แก่ 1.1.1 ด้านข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน และ 1.1.2 ด้านการใช้
งบประมาณ พร้อมนาเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน เรียบร้อยด้วยแล้ว
และจะดาเนินการปรับปรุง/เพิ่มเติม (ถ้ามี)
กิจกรรมที่ 1.2 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็ น และติดตามการดาเนินงานเฝ้ าระวัง ตรวจสอบ ติดตาม การ
ดาเนินงานเกี่ยวกับแผนการจัดหาพัสดุและผลการจัดซื้อ จัดจ้าง/ จัดหา
พัสดุ และการตรวจรับพัสดุ ที่เหมาะสม ตามเป้าหมายกาหนด 1 ช่องทาง
และระยะเวลาดาเนินการไว้ คือ 1 ธ.ค.2564-28 ก.พ.2565 ขณะนี้
ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยบุคลากรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่อง
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้มากกว่า 1 ช่องทาง ได้แก่ ทางไลน์ ,
การประชุ ม ประจ าเดื อ นของหน่ ว ยงาน และสามารถติ ด ตามการ
ดาเนินงานเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานเกี่ยวกับแผนการ
จั ดหาพั ส ดุ และผลการจั ดซื้ อจั ดจ้ าง ทางเว็ บไซต์ กรมอนามั ย หั ว ข้ อ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และเว็บไซต์ กพร. หัวข้อแผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ผลงานขั บเคลื่อนมาตรการพัฒ นาประสิ ทธิ ภ าพการสื่ อสาร
รอด าเนิ น การทั้ ง 2 กิ จ กรรม โดยกิ จ กรรมที่ 2.1 การส ารวจความ
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คิดเห็นการรับรู้คุณธรรมแลความโปร่งใสของผู้มีสวนไดสวนเสียภายใน
ผานระบบออนไลน์ ต ามแบบ IIT จะด าเนิ น การส ารวจโดยกองการ
เจ้าหน้าที่ และกิจกรรมที่ 2.2 เผยแพร่สรุปผลการดาเนินงานประเมิน
การรับรูของหนวยงาน ตามแบบ IIT เป็นแผนดาเนินงานภายหลังได้รับ
ผลการสารวจตามกิจกรรมที่ 2.1 ซึ่งกาหนดไว้ระหว่างวันที่ 1 มี.ค.-30
เม.ย. 2565
ทั้งนี้ คณะทางานรับผิดชอบตัวชี้วัดจะได้ดาเนินการรายงานผล
การดาเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.6 ในระบบรายงานคารับรองฯ ทาง DOC 4.0
ภายในเวลาที่ ก าหนดต่ อ ไป โดยสามารถดู เ อกสารเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
หัวข้อ 2.6 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานคุณ ธรรมและความ
โปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ตัวชี้วัดที่ 3.10 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการเป็นระบบราชการ 4.0
นางนัทฐ์หทัย แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้ดาเนินการตามแผนงาน
ของเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งมี 3 กิจกรรม ได้แก่
1. ทบทวนและจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการกรมอนามัยก้าวสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทางเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
2. สื่อสารองค์ความรู้ด้านการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์ PMQA
ทางเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
3. ประชุมเตรียมการส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัล PMQA ครั้งที่ 1
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ดาเนินการครบทั้ง 3 กิจกรรม ดังนี้
1. ทบทวนและจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการกรมอนามัยก้าวสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทางเกณฑ์
คุณ ภาพการบริ หารจั ดการภาครั ฐ โดยได้วิเคราะห์ คาสั่ งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการกรมอนามั ย ก้ า วสู่ อ งค์ ก ารที่ มี
สมรรถนะสู ง ตามแนวทางเกณฑ์ คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
(คาสั่งกรมอนามัยที่ 688/2563 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563) ในประเด็น
ดังนี้
1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการอานวยการ
1.2 องค์ ป ระกอบของคณะอนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ นการ
พัฒ นาระบบราชการกรมอนามัยก้ าวสู่ องค์ การที่มี ส มรรถนะสู ง ตาม
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แนวทางเกณฑ์ คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ในประเด็ น
องค์ประกอบความครบถ้วนของ cluster หน่วยงาน สายงาน และมีการ
ทบทวนรวมทั้งออกคาสั่งใหม่ ตามคาสั่งกรมอนามัย ที่ 956/2564 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัยก้าวสู่องค์การที่มี
สมรรถนะสูงตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ลง
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายงานการ
ประชุม และทางlink https://psdg.anamai.moph.go.th/th/cms-of-64
2. สื่ อ สารองค์ ค วามรู้ ด้ า นการพั ฒ นาองค์ ก ารตามเกณฑ์
PMQA ทางเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รายละเอียดตาม link
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/pmqa-activities
โดยได้สื่อสารองค์ความรู้ 3 เรื่อง ดังนี้
2.1 แนวทางการรับสมัคร รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ประจาปี พ.ศ. 2565 ของสานักงาน ก.พ.ร.
2.2 คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 ฉบับปรับปรุงปี 2565
2.3 หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ปี 2565
3. ประชุมเตรียมการส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัล PMQA ครั้ง
ที่ 1 โดยจัดประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา
09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมกองกิ จกรรมทางกายเพื่อสุ ขภาพ
อาคาร 7 ชั้ น 7 กรมอนามั ย ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการกรมอนามั ย ก้ า วสู่ อ งค์ ก ารที่ มี
สมรรถนะสู ง ตามแนวทางเกณฑ์ คุณ ภาพการบริห ารจัดการภาครั ฐ
ผู้สังเกตการณ์ ผู้เกี่ยวข้อง และผู้จัดการประชุมจากกลุ่มพัฒนาระบบ
บริ ห าร จ านวนประมาณ 27 คน ซึ่ ง ในการประชุ ม ได้ มี ก ารชี้ แ จง
แนวทางการส่งผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล PMQA รายหมวดและ
PMQA 4.0 และพิจารณาแบบฟอร์ม 2 ลักษณะสาคัญขององค์การ
แบบฟอร์ม 3 แบบประเมินตนเอง (Self Assessment) และแบบฟอร์ม 4
ตัวชี้วัดหมวด 7 เพื่อเตรียมส่งให้สานักงาน ก.พ.ร. ทางระบบ online
ภายในวันที่ 21 มกราคม 2565
นอกจากนี้ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกิจกรรมการดาเนินงานใน
เดื อ นมกราคม 2565 ซึ่ ง จะมี ก ารจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารส่ ง เสริ ม
ศั ก ยภาพด้ า นการพั ฒ นาองค์ ก ร ในวั น พุ ธ ที่ 26 มกราคม 2565
เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 4 ชั้น 3
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กรมอนามั ย และผ่ า นระบบประชุ ม ทางไกล (WebEx)
โดยมี
วัตถุป ระสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรในสังกัดกรม
อนามั ย เกี่ ย วกั บ แนวทางการพั ฒ นาองค์ ก รตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ประธานการประชุม
วิทยากร คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่
มีส มรรถนะสู งตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เครือข่ายการพัฒนาระบบราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
บุ คลากรสั งกัดกรมอนามัย ผู้ สั งเกตการณ์ ผู้ เกี่ยวข้ อง และผู้ จัดการ
ประชุมจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ตัวชี้วัดที่ 3.11 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจัดทาคารับรอง
การปฏิบัติราชการ
นางสาวรุ่ ง นภา รายงานความก้ า วหน้ า การด าเนิ น งานตั ว ชี้ วั ด
ผลงานเดือนธัน วาคม 2564 ตามแผนการขับเคลื่ อนตัว ชี้วัดฯ มี ดังนี้
(เอกสารแนบท้าย)
1. ผลงานขับเคลื่อนมาตรการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคารับรองฯ มีดังนี้
1.1 กิจกรรมจัดจ้างบารุงรักษาระบบรายงานตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ระยะเวลาจ้างบารุงรักษาระบบรายงานตามคารับรองฯ
11 เดือน (1 พ.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2565) ภายในวงเงิน 44,000 บาท
ผู้รับจ้างส่งงานเดือนธันวาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การเบิกจ่ายเงินจานวน 4,000 บาท ให้แก่ผู้รับจ้าง
1.2 กิจกรรมติดตามและประสานงานเพื่อจัดทาสรุปคะแนนผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรม
อนามั ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่ ง ก าหนดระยะเวลา
ด าเนิ น งาน 1-30 มี . ค.2565 ขณะนี้ ไ ด้ จั ด ท าข้ อ มู ล รหั ส เข้ า ระบบ
DOC4.0 ส าหรั บ เจ้ า ภาพตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ ด าเนิ น การคี ย์ ค ะแนนผลผลิ ต
(ระดับที่ 4) และผลลัพธ์ (ระดับที่ 5) รอบ 5 เดือนแรก โดยกาหนดเวลา
เจ้าภาพรายงานคะแนนในระบบภายในวันที่ 15 มี.ค.2565
1.3 กิจกรรมที่ดาเนินการนอกแผนงาน ได้แก่
1.3.1 ดาเนินการให้คาปรึกษา/แนะนาแก่หน่วยงานในสังกัดกรม
อนามัย ทางช่ องทางต่ าง ๆ (โทรศัพ ท์ มื อถือ ไลน์ก ลุ่ ม ไลน์ ส่ ว นตัว )
ได้แก่ เกณฑ์การประเมินตามรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
และการรายงานผลคารับรองฯ ในระบบ DOC4.0 ซึ่งผลงานเดือน
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ธันวาคม 2564 กาหนดให้หน่วยงานรายงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10
มกราคม 2565
1.3.2 แจ้งเวียนสาเนาคาสั่งกรมอนามัย ที่ 919/2564 สั่ง ณ
วันที่ 29 พ.ย.2564 เรื่อง แต่งตั้งเครือข่ายพัฒนาระบบราชการของ
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ให้หน่วยงานทราบและดาเนินการตาม
หน้ า ที่ พร้ อ มทั้ ง ขอความร่ ว มมื อ เข้ า กลุ่ ม ไลน์ เ ครื อ ข่ า ย กพร.กรม
อนามัย เพื่อการสื่อสารหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลการพัฒนาระบบราชการ
ตามหนั ง สื อ กลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห ารถึ ง หั ว หน้ า หน่ ว ยงานที่ สธ
0926.02/ว 793 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ ในส่วนของ
หน่วยงานมี ผอ.และนักวิชาการ กพร.ทุกท่านร่วมเป็นเครือข่าย กพร.
2. ผลงานขับเคลื่อนความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทาคารับรองฯ ของ
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย มีดังนี้
2.1 กิจกรรมนาข้อมูลที่สาคัญและจาเป็นในการปฏิบัติงานเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน สาหรับเดือนธันวาคม 2564 จานวน 1 เรื่อง
ได้แก่ สาเนาคาสั่งกรมอนามัย ที่ 919/2564 สั่ง ณ วันที่ 29 พ.ย.2564
เรื่อง แต่งตั้งเครือข่ายพัฒนาระบบราชการของหน่วยงานในสังกัดกรม
อนามัย
ทั้งนี้ จะดาเนินการรายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.11 ใน
ระบบรายงานคารับรองฯ ทาง DOC 4.0 ภายในเวลาที่กาหนดต่อไป
โดยสามารถดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02 หัวข้อ 3.11
ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 3.12 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาโครงสร้างของกรมอนามัย
นางสาวพันตรี ได้รายงานผลการดาเนินการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่
3.12 รอบเดือนธ.ค. 64 ดังนี้
1. กิจกรรมที่ 2 : ทบทวนและจัดทาคาสั่งคณะกรรมการ
ปรับปรุงโครงสร้างภายในกรมอนามัย
ผลการดาเนินงาน เนื่องจากอยู่ระหว่างการเปลี่ยนและแต่งตั้ง
ผู้บริหารใหม่ ทาให้จาเป็นต้องชะลอการจัดทาคาสั่งคณะกรรมการฯ
ออกไปก่อน จึงขอปรับแผนสาหรับกิจกรรมที่ 2 เป็นดาเนินการทบทวน
และจัดทาคาสั่งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างภายในกรมอนามัย
ในเดือนมกราคม 2565
2. กิจกรรมที่ 3 : รวบรวมข้อมูลความรู้/นโยบาย/แนวทาง/ข้อ

มติที่ประชุม

วาระการประชุม

สาระสาคัญ
สั่งการด้านการพัฒนาโครงสร้างส่วนราชการ และเผยแพร่บนเว็บไซต์
กพร. และช่องทางอื่นๆ
ผลการดาเนินงาน ได้รวบรวมความรู้ จานวน 1 เรื่อง ได้แก่
เรื่อง ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (หมุด
หมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน) ดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ กพร. :
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-142filename-budjet

3. กิจกรรมที่ 4 : ติดตามผลและรายงานความก้าวหน้าผล
การดาเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด ในการประชุมประจาเดือนของ กพร.
และนาขึ้นเว็บไซต์ของ กพร. ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
ผลการดาเนินงาน ได้รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานใน
ที่ประชุม กพร. ในวันที่ 6 ม.ค. 65สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
กพร. โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลการทบทวนภารกิจของ
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย จานวน 36 หน่วยงาน
 ดูรายงานการประชุม กพร. และรายละเอียดเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3.12
เพิ่มเติมที่: https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02

4. กิจกรรมที่ 5 : สื่อสารและให้ข้อมูล/ความรู้ด้านความรู้/
นโยบาย/แนวทาง/ข้อสั่งการด้านการพัฒนาโครงสร้างส่วนราชการในการ
ประชุม
ผลการดาเนินงาน สื่อสารความรู้ในที่ประชุม กพร. เมื่อวันที่
6 ม.ค. 65 วาระเพื่อทราบ และเป็นประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
หน่วยงาน เรื่อง ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
(หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน) ดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ กพร. :
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-142filename-budjet

 ดูรายงานการประชุม กพร. และรายละเอียดเอกสารแนบตัวชี้วัดที่
3.12 เพิ่มเติมที:่ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02

3.3 การขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรม
นางสาวรุ่งนภา แจ้งว่า ตามที่ได้มอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ดาเนินงานขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นั้น สิ่งที่ กพร. ได้ดาเนินการแล้วมีดังนี้
1. ให้บุคลากรทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นลงคะแนนคัดเลือกชื่อเรื่อง
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วาระที่ 4
เรื่องเพื่อ
พิจารณา
วาระที่ 5 เรื่อง
เพื่อทราบ
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ผลงานเพื่ อ เข้ า ร่ ว มการคั ด เลื อ กหน่ ว ยงานคุ ณ ธรรมเมื่ อ วั น ที่ 29
ธันวาคม 2564 โดยเรื่องที่ได้รับคะแนนมากที่สุดได้แก่ “กพร.ร่วมสร้าง
สุ ข ท าความดี วิ ถี พ อเพี ย ง” ซึ่ ง ได้ น าส่ ง ให้ ก องการเจ้ า หน้ า ที่ ต าม
แบบฟอร์มที่กาหนดเรียบร้อยแล้ว
2. หน่วยงานได้จัดทาแผนฯ โดยมีกิจกรรมที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับชื่อ
เรื่อง “กพร.ร่วมสร้างสุข ทาความดี วิถีพอเพียง”
3. จากสรุปข้อมูลกิจกรรมการกาหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่
อยากแก้ ” และ “ความดี ที่ อ ยากท า”(เก็ บ รวบรวมโดยกองการ
เจ้าหน้าที่) พบว่า กพร.เห็นด้วยกับประกาศเจตนารมณ์กรมอนามัยเป็น
องค์กรต้นแบบคุณธรรม คิดเป็นร้อยละ 98.46 ซึ่งต้องดาเนินกิจกรรม
ภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู ”
จึงได้นาเสนอที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเลือก “ปัญหาที่อยากแก้” และ
“ความดีที่อยากทา” โดยคัดเลือกจากคะแนนที่สูงสุดในแต่ละประเด็น
ได้ดังนี้ “ปัญหาที่อยากแก้” จานวน 1 เรื่อง ได้แก่ การลดภาวะโลกร้อน
(4R) ร้อยละ 89.23 และ “ความดีที่อยากทา” จานวน 2 เรื่อง ได้แก่
1) การเป็ น ต้นแบบสุขภาพ ร้อยละ 98.46 และ 2) การประหยัด
ทรัพยากร ลดการใช้ทรัพยากรและวัสดุสานักงาน ร้อยละ 96.92 ทั้งนี้
ผอ.กพร.ขอให้บุคลากรทุกท่านดาเนินการและให้ความร่วมมือ โดยมอบ
ฝ่ายอานวยการพิจารณากิจกรรมที่เชื่อมโยงกับ ปัญหาที่อยากแก้ เช่น
ลดโลกร้อน จาก Application youเทิร์น ของ ปตท. กับ ความดีที่
อยากทา เช่น การเป็นต้นแบบสุขภาพ โดยสามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติม
ได้บนเว็บไซต์ กพร https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita
5.1 การเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 13 หมุ ด หมายที่ 13 ไทยมี ภ าครั ฐ ที่
ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.
64 ผ่านระบบออนไลน์
นางจารุมน แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับงานพัฒนาระบบราชการ จึงเห็นควรแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่องการ
เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 13 หมุ ด หมายที่ 13 ไทยมี ภ าครั ฐ ที่ ทั น สมั ย

มติที่ประชุม

วาระการประชุม

สาระสาคัญ
มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน เมื่อวันที่ 28 ธั นวาคม 2564
จั ดโดยส านั กงานคณะกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการแสดง
ความเห็นต่อร่างแผนฯ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 13 และนาข้อเสนอที่
ได้รับไปปรับปรุงต่อไป โดยสรุปดังนี้
1. ร่ า งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 13
(พ.ศ. 2566 – 2570) เป็นแผนพัฒนาฯ ที่มีความชัดเจนในการกาหนด
ทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ต้องการมุ่งเน้นและบรรลุผล
ภายในห้ ว งเวลาของแผน ชี้ ชั ด ชั ด เจนเฉพาะประเด็ น ที่ มี ล าดั บ
ความสาคัญสูง
2. แผนมี 3 ระดับ ได้แก่
แผนระดั บ ที่ 1 ได้ แ ก่ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ : กรอบทิ ศ ทางการ
พัฒ นาประเทศในภาพใหญ่ ครอบคลุ มการสร้า งสมดุล ระหว่า งการ
พัฒนาประเทศ ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเข้า
ด้วยกัน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
แผนระดับที่ 2 เป็นกลไกสาคัญในการถ่ายทอดแนวทางการ
ขับ เคลื่ อนประเทศในมิติ ต่า ง ๆ ของยุท ธศาสตร์ ช าติไ ปสู่ การปฏิบั ติ
ได้แก่
- แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ ชาติ ทาหน้ าที่ในการถ่ ายทอด
เป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ
- แผนการปฏิ รู ป ประเทศ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น แผนที่ มุ่ ง เน้ น การ
ปรั บ เปลี่ ย น แก้ไ ขปั ญหาอุ ปสรรคเร่งด่ว นเชิงโครงสร้าง กลไก หรื อ
กฎระเบียบ เพื่อให้รากฐานการพัฒนาภายในประเทศมีความเหมาะสม
เท่าทันกับบริบทการพัฒนาที่ประเทศต้องการมุ่งเน้น
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทาหน้าที่เป็นแผน
ระบุทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาที่ประเทศควรให้ความสาคัญและ
มุ่งดาเนินการในระยะ 5 ปีของแผนยุทธศาสตร์ชาติ
แผนระดับที่ 3 เป็นแผนเชิงปฏิบัติที่ระบุการดาเนินงานภายใต้
แผนงาน โครงการที่มีความชัดเจนตามภารกิจของหน่ว ยงานของรัฐ
เพื่อที่จะสนับสนุนการดาเนินงานของแผนระดับที่ 2 และยุทธศาสตร์
ชาติให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้บนความสอดคล้องเชื่อมโยงกันของ
แผนทุกระดับ
4. ร่างแผนฯ ฉบับที่ 13 แบ่งเป็น 4 มิติการพัฒนา ได้แก่ มิติที่ 1
ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย มิติที่ 2 โอกาสและความเสมอภาค

มติที่ประชุม

วาระการประชุม

สาระสาคัญ
ทางเศรษฐกิจและสังคม มิติที่ 3 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และมิติที่ 4 ปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ โดยหมุด
หมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิ ทธิภาพและตอบโจทย์
ประชาชน อยู่ในมิตินี้
5. เป้าหมายระดับหมุดหมาย ได้แก่ การบริการภาครัฐมีคุณภาพ
และเข้าถึงได้ (สะดวก ประหยัด ตอบโจทย์ประชาชน) และภาครัฐที่มี
ขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว (เปิดกว้าง ทันสมัย โปร่งใส)
ทั้ง นี้ รายละเอีย ดของร่ างแผนพั ฒ นาฯ สามารถดูร ายละเอี ย ด
เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ กพร. :https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-
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-

ปิดประชุมเวลา 14.00 น.
นางสาวบุศรินทร์ ทนันชัยบุตร
สรุปรายงานการประชุม

เอกสารแนบ KPI ที่ 2.1
เอกสารแนบ 2

แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน
แนวคิดและวัตถุประสงค์
การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับหน่วยงาน โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน
บริหารจัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานและผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึง
เป็นหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน คณะกรรมการควบคุมภายในที่จะต้องดำเนินการให้มั่นใจว่า หน่วยงานมีระบบควบคุม
ภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำรายงานต่างๆ ที่
ถูกต้องน่าเชื่อถือ
การนำไปใช้
หน่วยงานควรใช้แบบประเมินนี้เป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุม ภายใน
อย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงานอย่าง
มีนัยสำคัญ การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของผู้บริหารของหน่วยงานด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความเห็นมีความเข้าใจตรงกัน และสามารถกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับหน่วยงานได้
การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง หากประเมินแล้วพบว่า หน่วยงานยัง
ขาดการควบคุมภายในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเรื่องนั้น หรือมีแล้วแต่ยังไม่เหมาะสม) หน่วยงาน
ควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ด้วย
การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. หน่วยงานแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม
คำถาม
1.1 ผู้อำนวยการ มีการปฏิบตั ิที่อยู่บนหลักความซื่อตรง
และการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน
• ข้อบังคับกรมอนามัยว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรม
อนามัย พ.ศ. 2563
• แนวทางการปฏิบตั ิตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
• ประกาศกรมอนามัย เรื่องแนวทางการปฏิบตั ิตามเกณฑ์
จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2564
1.2 หน่วยงานมีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษร
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิหน้าทีด่ ้วยความซื่อตรงและรักษา
จรรยาบรรณ มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษ
ข้างต้นให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการ
ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ให้เจ้าหน้าที่ลงนามรับทราบ
ข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี มีการเผยแพร่
แจ้งเวียนให้แก่เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ

ใช่
✓

✓

ไม่ใช่

คำอธิบาย
ผอ.กพร. ให้ความสำคัญและปฏิบัติที่อยู่บน
หลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
ในการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด
จนท.ทุกคนในกพร. รับทราบและปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษา
จรรยาบรรณ ข้อบังคับของกรมอนามัยว่า
ด้วยเรื่องจรรยาข้าราชการและได้ยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด

กพร. มีข้อกำหนดทีเ่ ป็นลายลักษณ์อักษร
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิหน้าทีด่ ้วยความซื่อตรงและ
รักษาจรรยาบรรณ มีการสื่อสารข้อกำหนด
และบทลงโทษข้างต้นให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
รับทราบและลงลายมือชื่อด้วย

1

คำถาม
1.3 หน่วยงานมีกระบวนการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบตั ิตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับ
จริยธรรม จรรยา และวินัยสำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กรม
อนามัย
1.4 หน่วยงานมีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่
ปฏิบตั ิตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณ

ใช่

ไม่ใช่

✓

✓

คำอธิบาย
กพร. มีกระบวนการติดตามและประเมินผล
การปฏิบตั ิตาม กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับเกีย่ วกับ จริยธรรม จรรยา และวินัย
สำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
กพร. ไม่เคยมีเรื่องการไม่ปฏิบัตติ าม
ข้อกำหนดเกีย่ วกับความซื่อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณ

2. ผู้กำกับดูแลแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงดำเนินการเกีย่ วกับการควบคุมภายใน (ผู้กำกับดูแล = อธิบดี)
คำถาม
2.1 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้กำกับดูแลแยกจาก
ฝ่ายบริหาร ไว้อย่างชัดเจนและมีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างแท้จริง

ใช่
✓

2.2 ผู้กำกับดูแล ดำเนินการกำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด
รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน

✓

2.3 ผู้กำกับดูแลเป็นผู้มคี วามรูเ้ กี่ยวกับพันธกิจขององค์กร และมี
ความเชีย่ วชาญ
ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร หรือสามารถขอคำแนะนำจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในเรื่องนั้น ๆ ได้
2.4 ผู้กำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิเรื่องการควบคุมภายใน
ในองค์กร ซึง่ ครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม
การประเมินความเสีย่ ง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการ
สื่อสาร และการติดตาม

✓

✓

ไม่ใช่

คำอธิบาย
อธิบดีกรมอนามัยมีการกำหนดบทบาทหน้าที่
ของผู้กำกับดูแลแยกจากฝ่ายบริหาร ไว้อย่าง
ชัดเจนและมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างแท้จริง
อธิบดีกรมอนามัยให้ความสำคัญและ
ดำเนินการกำกับดูแลให้มีการพัฒนา/
ปรับปรุงการควบคุมภายในให้เป็นไปตาม
มาตรฐานกำหนด รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในโดย
กำหนดเป็น ตัวชีว้ ัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จ
ของการควบคุมภายในและแผนบริหารความ
ต่อเนื่อง (BCP) ให้เป็น PA ของทุกหน่วยงาน
ในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ด้วย
อธิบดีกรมอนามัยเป็นผู้มีความรูเ้ กี่ยวกับพันธกิจ
ขององค์กร และมีความเชีย่ วชาญ
ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร หรือสามารถขอคำแนะนำ
จากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ ได้
อธิบดีกรมอนามัยมีการพัฒนาและปฏิบัตเิ รื่อง
การควบคุมภายใน ในองค์กร ซึง่ ครอบคลุมทัง้
การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมิน
ความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการ
สื่อสาร และการติดตาม โดยการกำหนดให้เป็น
ตัวชี้วดั ที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการ
ควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง
(BCP) ให้เป็น PA ของทุกหน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ด้วย
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3. หน่วยงานได้จัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม
เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล
คำถาม
3.1 ผู้อำนวยการกำหนดโครงสร้างองค์กรทีส่ นับสนุนการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร รวมถึงการจัดให้มีการควบคุม
ภายในอย่างมีประสิทธิภาพ

ใช่
✓

ไม่ใช่

คำอธิบาย
ผอ.กพร. มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรที่
สนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึง่ ตามโครงสร้างการ

บริหารงานของกรมอนามัยและหน่วยงาน
ในสังกัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2552 กพร. แบ่งโครงสร้างการ
บริหารงาน 3 ฝ่าย ได้แก่ 1) ฝ่าย
อำนวยการ 2) ฝ่ายพัฒนาระบบราชการ
และ 3) ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ซึง่ การบริหารงานจริง
ผอ.กพร. ใช้วิธีการบริหารจัดการแบบ
กระจายอำนาจ แบ่งตามภารกิจงาน
ออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่
1) ฝ่ายอำนวยการ 2) ฝ่ายพัฒนาระบบ
ราชการ และ3) ฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพ
โดยมอบหมายงานให้บุคลากรทุกคน
เนื่องจากกพร. เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก มี
บุคลากร จำนวน 13 คน มีการแบ่งตาม
ภารกิจงาน ออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่
1) ฝ่ายอำนวยการ 2) ฝ่ายพัฒนาระบบ
ราชการ และ3) ฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพ
ทำให้ผอ.กพร. สามารถประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การติดตามงาน ได้อย่าง
ใกล้ชิด ง่ายและสะดวก มีการแบ่ง/
มอบหมายงานตามสายงานชัดเจนและ
เหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทภารกิจ
หน้าที่ของ กพร.
3.2 ผู้อำนวยการกำหนดสายการรายงานในหน่วยงาน โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมเกีย่ วกับอำนาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล

✓

ผอ.กพร. มีการกำหนดสายการรายงานใน
หน่วยงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ
การสื่อสารข้อมูล และกำหนดให้รายงานผล

การปฏิบัตงิ านขึ้นตรงต่อเจ้าของงานหลัก
และ ผอ.กพร. เน้นการทำงานเป็นทีม เปิด
โอกาสให้แสดงความคิดเห็น และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามความ
3

คำถาม

ใช่

ไม่ใช่

คำอธิบาย

เหมาะสมของแต่ละบุคคล โดยมุง่
ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก
3.3 ผู้อำนวยการมีการกำหนด มอบหมาย และจำกัด
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง
รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบตั ิงาน

✓

ผอ.กพร. มีการกำหนด มอบหมาย และ
จำกัดอำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบอย่าง
เหมาะสมระหว่าง รองผู้อำนวยการ หัวหน้า
กลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิ าน โดย
กพร. มีการประชุมของหน่วยงาน เพื่อ
มอบหมายงาน/ ติดตามความก้าวหน้าของ
งานและความรับผิดชอบตามความเหมาะสม
ตั้งแต่ปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย
แบ่งออกเป็นงานระดับกรม งานระดับ
หน่วยงาน งานที่ได้รับมอบหมาย และงาน
อื่นๆ
ผอ.กพร. มีการติดตามผลการดำเนินงานที่
มอบหมาย โดยให้รายงานผลความก้าวหน้า
ของงานที่ได้รับมอบหมายต่อที่ประชุมของ
หน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน และ/ หรือ
ผอ. กพร. ด้วย

4. หน่วยงานแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มคี วามรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
คำถาม
4.1 หน่วยงานมีนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิเพื่อจัดหา
พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มคี วามรู้และความสามารถที่
เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการ
ปฏิบตั ินั้นอย่างสม่ำเสมอ
4.2 หน่วยงานมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบตั ิงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุ
เป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั งิ านทราบ

ใช่
✓

4.3 หน่วยงานมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือ
เตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มคี วามรู้และ
ความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา

✓

✓

ไม่ใช่

คำอธิบาย
กพร. พิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม/ ศึกษาดูงาน/ เข้าร่วมกิจกรรม ใน
โครงการที่กรมอนามัย/ หน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง จัดขึ้นตามความเหมาะสม
กพร. มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตาม
ความสำเร็จของงานที่ได้มอบหมายให้
บุคลากรด้วยความเป็นธรรม มีความยุติธรรม
และมีความโปร่งใส เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยคำนึงถึง
ความประพฤติด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ด้วย
บุคลากรทุกคนของ กพร. รับทราบเกี่ยวกับ
การมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และ
สมรรถนะที่เหมาะสมกับการปฏิบัตงิ านใน
ตำแหน่งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้
กพร. เปิดโอกาสและสนับสนุนให้บคุ ลากร
ทุกคนเพิ่มพูนความรูค้ วามสามารถและ
ทักษะ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น เข้ารับการ
ฝึกอบรม/ โครงการ/ กิจกรรม/ E –
learning/ Coaching เป็นต้น
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คำถาม
4.4 หน่วยงานมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานทุกคน เช่น การจัดระบบทีป่ รึกษา
(mentoring) และการฝึกอบรม

ใช่
✓

4.5 หน่วยงานมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอด
ตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ

✓

ไม่ใช่

คำอธิบาย
กพร. มีการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการ
พัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม/ ศึกษาดู
งาน/ เข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการหรือ
หลักสูตรทัง้ หน่วยงานภายในและหน่วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นตามความเหมาะสม
กพร. ดำเนินการตามแผนและกระบวนการ
สรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession
plan) ของกรมอนามัย

5. หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ
การควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
คำอธิบาย
คำถาม
ใช่ ไม่ใช่
✓
5.1 หน่วยงานมีกระบวนการและการสือ่ สารให้
กพร. มีกระบวนการและการสื่อสารให้
บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน
บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการ
และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ใน
ควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุง
กรณีที่จำเป็น
แก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่จำเป็น
โดยการประชุม กพร. ประจำเดือน และ
การสือ่ สารภายใน/ ส่วนตัว ฯลฯ
✓
5.2 หน่วยงานกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การ
กพร. มีการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตาม
สร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ทีเ่ หมาะสม โดย
ความสำเร็จของงานที่ได้มอบหมายให้
พิจารณาทั้งเรือ่ งการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณ
บุคลากรด้วยความเป็นธรรม มีความ
หลักเกณฑ์จริยธรรม และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและ
ยุติธรรมและมีความโปร่งใส เพื่อใช้
ระยะยาวของหน่วยงาน
ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
โดยคำนึงถึงความประพฤติด้านคุณธรรม
และจริยธรรมด้วย
✓
5.3 หน่วยงานประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัล
กพร. มีการประเมินแรงจูงใจ จากผลการ
อย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับ
แบบประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรม
ความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุม
สุขภาพของบุคลากรกรมอนามัย เป็น
ภายในด้วย
ประจำทุกปี นำมาวิเคราะห์เป็นแรงจูงใจ
ในการทำงานของ กพร. และยังมี แบบ
สำรวจความผูกพันของผูร้ ับบริการ/ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมการขับเคลื่อน
หน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งความสุข กลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 64
อีกด้วย (วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางใน
การขับเคลื่อนตัวชี้วัดการดำเนินงาน
สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต) ทั้งนี้
เนื่องจาก กพร. เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก
5

คำถาม

ใช่

ไม่ใช่

คำอธิบาย
มีการมอบหมายงาน/ ความรับชอบอย่าง
ชัดเจน ผอ.กพร. มีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
เน้นการทำงานเป็นทีม เปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมและพัฒนาตนเอง
รวมทั้งยึดถือความซือ่ สัตย์ มีจริยธรรมเป็น
หลักในการปฏิบัติงานด้วย

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. หน่วยงานกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์องค์กรไว้
อย่างชัดเจน เพียงพอที่สามารถระบุและประเมินความเสีย่ งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
คำถาม
ใช่ ไม่ใช่
คำอธิบาย
6.1 หน่วยงานมีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน ✓
กพร. มีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุม
การดำเนินงาน
ภายในด้านการดำเนินงาน โดยยึดแนว
6.1.1 วัตถุประสงค์ที่กำหนดสะท้อนนโยบาย
ทางการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับ
6.1.2 มีการพิจารณา กำหนดค่าที่ยอมรับได้ของ
หน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหาร
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
จัดการความเสี่ยงระดับองค์การ โดย
6.1.3 มีการกำหนดการใช้ทรัพยากร เป้าหมาย
กระทรวงการคลัง (ที่ กค 0409.3/236 ลง
การดำเนินงาน เป้าหมายด้านการเงิน
วันที่ 3 ก.พ. 2564) และ เกณฑ์ประเมิน
ความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย
กระทรวงการคลัง (สธ. 0925.02/ว6779
ลงวันที่ 2 ก.ย. 2564)
กพร. มีการจัดทำรายงานการเงิน เป็นไป
✓
6.2 หน่วยงานมีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุม
ตามมาตรฐานการบัญชีของหน่วยงาน
ภายในด้านการรายงาน
ภาครัฐ โดยรายการทีเ่ ปิดเผยสะท้อน
6.2.1 รายงานการเงิน เป็นไปตามมาตรฐานการ
สถานะและกิจกรรมของ กพร. ตามที่กอง
บัญชีของหน่วยงานภาครัฐ โดยรายการที่เปิดเผย
คลังกำหนด
สะท้อนสถานะและกิจกรรมของหน่วยงาน
6.2.2 รายงานที่มิใช่รายงานการเงิน มีการระบุว่า
รายงานมีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริหาร มีความถูกต้อง เพียงพอต่อการตัดสินใจ และ
สะท้อนกิจกรรมของหน่วยงาน
กพร. ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ
✓
6.3 ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการ
ข้อกำหนด กฎหมายต่างๆ ฯลฯ เป็น
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
เกณฑ์ในการกำหนดกิจกรรมควบคุม เพื่อ
6.3.1 มีการระบุว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
กฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
ดำเนินงานของหน่วยงาน
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คำถาม
6.3.2 มีการกำหนดค่าที่ยอมรับของความเสี่ยงที่
เกิดจากการปฏิบัติ
ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ

ใช่

ไม่ใช่

คำอธิบาย
และมีการแบ่งงาน บทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ การปฏิบัติงานทีส่ ำคัญ ไว้
อย่างชัดเจน เช่น งานพัสดุ งานบัญชีและ
การเงิน เป็นต้น ทำให้สามารถติดตามและ
ตรวจสอบการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี

7. หน่วยงานระบุความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ อย่างครอบคลุม
ทั่วทั้งองค์กรและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพือ่ กำหนดวิธกี ารจัดการความเสี่ยง
คำอธิบาย
คำถาม
ใช่ ไม่ใช่
7.1 หน่วยงานระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึง่ อาจมี
กพร. มีการระบุความเสีย่ งทุกประเภทซึง่ อาจ
✓
ผลกระทบต่อการดำเนินของหน่วยงานทั้งระดับ
มีผลกระทบต่อการดำเนินของหน่วยงาน
หน่วยงาน กลุ่ม ฝ่าย และหน้าที่งานต่าง ๆ
7.2 หน่วยงานวิเคราะห์ความเสีย่ งทุกประเภทที่อาจเกิด
กพร. มีการวิเคราะห์ความเสีย่ งทุกประเภทที่
✓
จากทัง้ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึง่ รวมถึง
อาจเกิดจากทัง้ ปัจจัยภายในและปัจจัย
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การ
ภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัตติ าม
กฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ของ กพร.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความ
ผู้รับผิดชอบงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการ
✓
เสี่ยง
บริหารความเสี่ยงของ กพร.
7.4 หน่วยงานประเมินความสำคัญของความเสีย่ ง โดย
กพร. มีการประเมินความสำคัญของความ
✓
พิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจ
เสี่ยง โดยพิจารณาทัง้ โอกาสเกิดเหตุการณ์
เกิดขึ้น
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ของ
กระบวนงานการจัดทำคำรับรองการปฏิบตั ิ
ราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
การปรับปรุงการควบคุมภายใน ของการ
จัดทำคำรับรองฯ โดย กพร. จะประสานงาน
กับเจ้าภาพตัวชี้วดั โดยเฉพาะตัวชี้วดั ที่ยงั มี
ปัญหาอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมกันกำหนด
ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมิน
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
Methodology กลาง และมีการชี้แจงการ
จัดเรียง เอกสาร/ หลักฐาน ให้เป็นระบบและ
สอดคล้องกับ Methodology กลาง และมี
การสื่อสารผ่านทาง Social Network เช่น
Line กลุ่มเครือข่าย กพร.เพื่อประสานและ
ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุม
ดำเนินการถ่ายทอด/ สื่อสารให้ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั ของหน่วยงานทราบ
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คำถาม
7.5 หน่วยงานมีมาตรการและแผนปฏิบตั งิ านเพื่อจัดการ
ความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสีย่ งนั้น
(acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลีย่ ง
ความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสีย่ ง (sharing)

ใช่
✓

ไม่ใช่

คำอธิบาย
กพร. มีมาตรการและแผนปฏิบัตงิ านเพื่อ
จัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับ
ความเสีย่ งนั้น (acceptance) การลดความ
เสี่ยง (reduction) การหลีกเลีย่ งความเสี่ยง
(avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง
(sharing) ตามแผนการขับเคลื่อนการควบคุม
ภายในของ กพร.

8. หน่วยงานได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
คำอธิบาย
คำถาม
ใช่ ไม่ใช่
8.1 หน่วยงานประเมินโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริตขึ้น ✓
กพร. มีการประเมินโอกาสทีจ่ ะเกิดการ
โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำ
ทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบ
รายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน
ต่างๆ ซึ่ง กพร. ไม่เคยมีเรื่องการทุจริต
การคอร์รัปชัน การที่ผบู้ ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบ
เกิดขึ้นในหน่วยงาน และจะต้องรักษา
ควบคุมภายใน (management override of
สถานะที่ดีนี้ไว้ตลอดไป
internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน
รายงานทีส่ ำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึง่ ทรัพย์สินโดย
ไม่ถูกต้อง เป็นต้น
✓
8.2 หน่วยงานได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่าง
กพร. มีการทบทวนเป้าหมายการ
รอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่
ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ เพือ่ ป้องกัน
กำหนดแล้ว รวมทัง้ ได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของ
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและไม่ให้เกิดจูงใจ
การให้สงิ่ จูงใจหรือผลตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัติแล้ว
ในการทุจริตได้
ด้วยว่าไม่มีลักษณะส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่กระทำไม่เหมาะสม
เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายการปฏิบัติงานไว้สูงเกินความเป็นจริงจน
ทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขผลการปฏิบัติงาน
เป็นต้น
✓
8.3 หน่วยงานได้สื่อสารให้เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัติงานทุก
กพร. ได้สื่อสารให้เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัติงาน
คนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัตทิ ี่
ทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและ
กำหนดไว้
แนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ ผ่านวิธีการสือ่ สาร
หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการ
พูดคุยกันโดยตรง และการประชุมต่างๆ
ภายในของหน่วยงาน เช่น การประชุมเป็น
ประจำทุกเดือนของหน่วยงาน การประชุม
กลุ่มงานย่อย เป็นต้น มีช่องทางในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ แสดงความ
คิดเห็น รับข่าวสารต่างๆ และมีการสื่อสาร
กับบุคคลภายนอกก็มหี ลากหลายวิธี
เช่นกัน เช่น ประชุมอบรม หนังสือราชการ
โทรศัพท์ E-mail เว็บไซต์ Social media
ต่าง ๆ เป็นต้น
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9. หน่วยงานสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
คำอธิบาย
คำถาม
ใช่ ไม่ใช่
9.1 หน่วยงานประเมินการเปลีย่ นแปลงปัจจัยภายนอก ✓
กพร. มีการประเมินการเปลี่ยนแปลง
องค์กร ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน การ
ปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้
ต่อการดำเนินงาน การควบคุมภายใน
กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้
อย่างเพียงพอแล้ว
กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว ผ่าน
การประชุมทัง้ แบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการกับผู้รบั ผิดชอบ/ ผู้ได้รบั
มอบหมาย
✓
9.2 หน่วยงานประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
กพร. มีประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ดำเนินงาน ที่อาจมีผล กระทบต่อการดำเนินงาน การ
การดำเนินงาน ที่อาจมีผล กระทบต่อการ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้
ดำเนินงาน การควบคุมภายใน และ
กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่าง
รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนด
เพียงพอแล้ว
มาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
นั้นอย่างเพียงพอแล้วผ่านการประชุมทั้ง
แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการกับ
ผู้รบั ผิดชอบ/ ผู้ได้รับมอบหมาย
✓ กพร. ไม่มกี ารประเมินการเปลี่ยนแปลง
9.3 หน่วยงานประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร
ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน การควบคุม
ผู้นำองค์กร โดยที่ผ่านมา ผอ.กพร. จะ
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนด
ดำรงตำแหน่ง ผอ.กพร. ประมาณ 3 - 4 ปี
มาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่าง
และ ผอ.กพร. แต่ละท่านทีผ่ ่านมา จนถึง
เพียงพอแล้ว
ปัจจุบัน ให้ความสำคัญและสนับสนุนการ
ดำเนินงาน การควบคุมภายใน และ
รายงานทางการเงินเป็นอย่างดี
การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
10. หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสีย่ งในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
คำถาม

ใช่

10.1 มาตรการควบคุมของหน่วยงานมีความเหมาะสม
กับความเสีย่ ง และลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน

✓

10.2 หน่วยงานมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็น
ลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ
อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธี
ปฏิบตั ิงานเกีย่ วกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และ

✓

ไม่ใช่

คำอธิบาย
กพร. มีมาตรการควบคุมของหน่วยงานมี
ความเหมาะสมกับความเสีย่ ง และ
ลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน โดยมีแนวทาง
มาตรการควบคุมของกรมอนามัย เป็น
แนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน
กพร. ยึดถือมาตรการควบคุมภายในของกรม
อนามัย ไม่ว่าจะเป็น นโยบายอธิบดีกรม
อนามัย ด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และปฏิบัตติ าม
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คำถาม
การบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจ
หน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัตขิ องผู้บริหารในแต่ละ
ระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการ
ทุจริตได้ เช่น ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือก
ผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ
ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอปุ กรณ์ หรือ การเบิกใช้
เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น
10.3 หน่วยงานกำหนดให้การควบคุมภายในมีความ
หลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ
manual และ automated หรือการควบคุมแบบ
ป้องกันและติดตาม
10.4 หน่วยงานกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุก
ระดับของหน่วยงาน เช่น สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือ
กระบวนการ

10.5 หน่วยงานมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบใน
งาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าที่อนุมัติ
(2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูล
สารสนเทศ และ
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน

ใช่

ไม่ใช่

คำอธิบาย
ระเบียบว่าด้วยการเงินการบัญชีของ
กรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัดถูกต้องตาม
ระเบียบที่กำหนดไว้

✓

กพร. มีการควบคุมภายในมีความหลากหลาย
อย่างเหมาะสมตามแต่ละกิจกรรม/ งาน/
โครงการ ฯลฯ

✓

กพร. มีการกำหนดให้มีการควบคุมภายในใน
ทุกระดับของหน่วยงาน โดยให้ ผู้รับผิดชอบ
งานจัดทำมาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
(Standard Operation Procedure : SOP)
เอกสารคู่มือมาตรฐานการปฏิบัตงิ าน เป็น
ขั้นตอน หรือกระบวนการทำงานของ กพร.
โดยมีหัวข้อ/ รายละเอียดดังนี้ 1)
วัตถุประสงค์ 2) ขอบเขต 3) ผู้รับผิดชอบ 4)
เอกสารอ้างอิง ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน
ต่างๆ 5) แผนภูมิการทำงาน ประกอบด้วย
ขั้นตอนกระบวนการ Flow Chart, จุด
ควบคุม,ระยะเวลา, ผู้รับผิดชอบ 6)
รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน ตาม
TP ที่ กตส. เจ้าภาพ KPI ที่ 2.1 กำหนด
กพร. มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในงาน 3 ด้าน ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อ
เป็นการตรวจสอบซึง่ กันและกันได้

✓

11. หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุน
การบรรลุวัตถุประสงค์
คำถาม
ใช่ ไม่ใช่
คำอธิบาย
✓
11.1 หน่วยงานกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่าง
กพร. มีการมอบหมายผูร้ ับผิดชอบที่มี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ
ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
ปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบ
สารสนเทศและได้กำหนดความเกี่ยวข้อง
สารสนเทศ
กันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
กระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุม
ทั่วไปของระบบสารสนเทศ
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คำถาม
11.2 หน่วยงานกำหนดการควบคุมของโครงสร้าง
พื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม

ใช่

ไม่ใช่

✓

11.3 หน่วยงานควรกำหนดการควบคุมด้านความ
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม

✓

11.4 หน่วยงานควรกำหนดการควบคุมกระบวนการ
ได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม

✓

คำอธิบาย
กพร. มีการมอบหมายผูร้ ับผิดชอบที่มี
ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และกำหนดการควบคุมของ
โครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้
มีความเหมาะสม
กพร. มีการกำหนดการควบคุมด้านความ
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความ
เหมาะสม และการเข้าถึงของระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติราชการ
กพร. มีการมอบหมายผูร้ ับผิดชอบที่มี
ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และกำหนดการควบคุม
กระบวนการได้มา การพัฒนา และการ
บำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติราชการของ กพร.

12. หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้
คำถาม
12.1 หน่วยงานมีนโยบายที่รัดกุมและขั้นตอนการ
ควบคุมทีส่ นับสนุนให้มีนโยบายของฝ่ายบริหารสู่การ
ปฏิบตั ิ

ใช่
✓

12.2 หน่วยงานกำหนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบให้
ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบตั ินำนโยบายและ
กระบวนการไปสู่การปฏิบัติ

✓

12.3 หน่วยงานมีการดำเนินการตามกิจกรรมการ
ควบคุมในเวลาที่เหมาะสมโดยบุคลากรที่มี
ความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไข
ข้อผิดพลาด ในการปฏิบตั ิงาน

✓

12.4 หน่วยงานทบทวนนโยบายและกระบวนการ
ปฏิบตั ิให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ

✓

ไม่ใช่

คำอธิบาย
กพร. มีนโยบายติดตามที่รัดกุมและขั้นตอน
การควบคุมทีส่ นับสนุนให้มีนโยบายของฝ่าย
บริหารสู่การปฏิบัติ ผ่านการประชุม
ประจำเดือนของ กพร. และสื่อสารผ่าน
ช่องทางต่างๆ ทั่วถึงทัง้ หน่วยงาน
กพร. กำหนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบให้
ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิสามารถนำ
นโยบายและกระบวนการไปสู่การปฏิบัติ
ราชการได้ ผ่านการประชุมประจำเดือนของ
กพร. และสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ทั่วถึงทัง้
หน่วยงาน
กพร. มีการดำเนินการตามกิจกรรมการ
ควบคุมในเวลาที่เหมาะสม สามารถ
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ รวมถึงการ
ครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดใน
การปฏิบตั ิงาน
กพร. มีการทบทวนกระบวนการปฏิบตั ิให้มี
ความเหมาะสม
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ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13. หน่วยงานจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคณ
ุ ภาพ เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในที่กำหนด
คำถาม
13.1 หน่วยงานกำหนดข้อมูลทีต่ ้องการใช้ในการ
ดำเนินงาน ทัง้ ข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มี
คุณภาพและเกีย่ วข้องในการดำเนินงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ตามภารกิจ

ใช่
✓

13.2 หน่วยงานพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะ
ได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล

✓

13.3 หน่วยงานมีข้อมูลทีส่ ำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้
ประกอบการบริหารและการตัดสินใจ

✓

13.4 หน่วยงานมีการดำเนินการดังต่อไปนี้
13.4.1 มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ไว้อย่าง
ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
13.4.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้ตรวจสอบภายใน ผู้
ตรวจสอบภายนอกว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุม
ภายใน หน่วยงานได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่าง
ครบถ้วนแล้ว

✓

ไม่ใช่

คำอธิบาย
กพร. ได้กำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการ
ดำเนินงาน ทัง้ ข้อมูลจากภายในและภายนอก
องค์กร ที่มคี ุณภาพและเกีย่ วข้องในการ
ดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ
โดยการค้นหา ทั้งจากทาง Internet/ คู่มือ
ต่างๆ ที่เกีย่ วข้องหรือจากองค์กรที่เกีย่ วข้อง
กพร. พิจารณาความสำคัญ และ คำนึงถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและ
ความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ใน
การตัดสินใจ และดำเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์
กพร. มีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้
ประกอบการบริหารและการตัดสินใจ เพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัตงิ าน/การ
ขับเคลื่อนพัฒนากรมอนามัย
กพร. มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ไว้อย่าง
ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ สามารถค้นหาและ
ตรวจสอบได้

14. หน่วยงานสื่อสารข้อมูลภายในเกีย่ วกับสารสนเทศองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่
จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้
คำถาม
14.1 หน่วยงานมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่
เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน

ใช่
✓

ไม่ใช่

คำอธิบาย
กพร. มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการ
สื่อสารที่เหมาะสม มีวิธีการสื่อสาร
หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุย
กันโดยตรง และการประชุมต่างๆ ภายในของ
หน่วยงาน เช่น การประชุมเป็นประจำทุก
เดือนของหน่วยงาน การประชุมกลุ่มงานย่อย
เป็นต้น มีช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ต่างๆ แสดงความคิดเห็น รับข่าวสารต่างๆ
และมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกก็มี
หลากหลายวิธีเช่นกัน เช่น ประชุมอบรม
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คำถาม

ใช่

14.2 หน่วยงานมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงผูบ้ ริหาร
อย่างสม่ำเสมอและสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่
จำเป็นต่อการปฏิบตั ิงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ
ตามทีต่ ้องการได้

✓

14.3 หน่วยงานจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้
บุคคลต่าง ๆ ภายในหน่วยงานสามารถแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสเกีย่ วกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในหน่วยงาน
(whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย

✓

ไม่ใช่

คำอธิบาย
หนังสือราชการ โทรศัพท์ E-mail เว็บไซต์
Social media ต่าง ๆ เป็นต้น
กพร. มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงผู้บริหาร
อย่างสม่ำเสมอและสามารถเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบตั ิงาน และมี
การจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้าน
การพัฒนาระบบราชการ เพื่อรวบรวมข้อมูล
ที่จำเป็นไว้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย
และเข้าถึงได้ง่าย เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล
ข่าวสารให้บคุ ลากรภายใน/ภายนอก
หน่วยงาน ตลอดจนผู้บริหารระดับกรม
สามารถใช้ประโยชน์ได้
กพร. มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้บุคคลต่างๆ
ภายในหน่วยงานสามารถแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสเกีย่ วกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายใน
หน่วยงาน ได้อย่างปลอดภัย มีกล่องรับความ
คิดเห็น/ ข้อร้องเรียน อยู่หน้าหน่วยงาน หรือ
ผ่านทาง Website ของ กพร. ได้

15. หน่วยงานได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกีย่ วกับประเด็นทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายในที่กำหนด
คำถาม
15.1 หน่วยงานมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้
เสียภายนอกหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง
การสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
เช่น เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่กระบวนการ
ปฏิบัติงาน การให้บริการประชาชน ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
เป็นต้น
15.2 หน่ วยงานจั ดให้ มี ช ่ องทางการสื ่ อสารพิ เ ศษหรือ
ช่ องทางลั บเพื ่ อให้ ผ ู ้ ม ี ส ่ วนได้ เสี ยภายนอกหน่ วยงาน
สามารถแจ้ งข้ อมู ลหรื อเบาะแสเกี ่ ยวกั บการฉ้ อฉลหรือ
ทุ จริ ต (whistle-blower hotline) แก่ หน่ วยงานได้ อย่าง
ปลอดภัย

ใช่
✓

✓

ไม่ใช่

คำอธิบาย
กพร. มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วน
ได้เสียภายนอกหน่วยงานและมีช่องทางการ
สื่อสารที่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์ กพร. มีข่าว
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่
กระบวนการปฏิบัตงิ าน การให้บริการ
ประชาชน ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น
กพร. มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทาง
ลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหน่วยงาน
สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการ
ฉ้อฉลหรือทุจริต เช่น กล่องรับขอคิดเห็น/
ข้อร้องเรียน หน้าหน่วยงาน ทาง Line ทาง
Facebook เป็นต้น
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ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. หน่วยงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่าง
ครบถ้วน เหมาะสม
คำถาม
16.1 หน่วยงานจัดให้มีการประเมินผลระหว่างการ
ปฏิบตั ิงานและหรือการประเมินผลเป็นรายครัง้

ใช่
✓

16.2 หน่วยงานจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัตติ าม
ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมิน
ตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบ
ภายใน
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความ
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงาน โดยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้

✓

16.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน โดยผู้ที่มคี วามรู้และความสามารถ

✓

16..5 หน่วยงานมีการสร้างความเข้าใจพื้นฐานด้านการควบคุม
ภายในในหน่วยงาน

✓

ไม่ใช่

✓

คำอธิบาย
กพร. มีการประเมิน/ รายงานผลระหว่าง
การปฏิบตั ิงานเป็นประจำทุกเดือนผ่านการ
ประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน
กพร. มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิ โดย การ
ประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภายใน
กพร. มีการติดตามและประเมินผลมีความ
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
หน่วยงาน เป็นประจำทุกเดือนผ่านการ
ประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน เพื่อ
ทราบและป้องกันปัญหาหรือจัดการกับ
อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
ผอ.กพร. หรือผู้ได้รับมอบมายจะ
ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบ
การควบคุมภายในของ กพร.
กพร. มีการสร้างความเข้าใจพื้นฐานด้าน
การควบคุมภายในในหน่วยงาน โดย ผอ.ก
พร. และผู้รับผิดชอบด้านควบคุมภายใน
ของ กพร. ผ่านการประชุมประจำเดือนของ
หน่วยงาน

17. หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ
ซึ่งรวมถึงผู้บริหารและผู้กำกับดูแลตามความเหมาะสม
คำถาม
17.1 หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของ
การควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไข
อย่างทันท่วงที

ใช่
✓

ไม่ใช่

คำอธิบาย
กพร. มีการประเมินผลและสื่อสาร
ข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และ
ดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที
ผ่านการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน
กพร. มีการประชุม/ พูดคุยกันทั้งแบบเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ มีการประชุมกลุ่มงานย่อย การ
ประชุม BAR, AAR อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็น
อีกช่องทางหนึ่งในการควบคุมการดำเนินงาน
ต่าง ๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
กพร. ใช้การประชุม BAR, AAR ในการ
ควบคุมความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้
การดำเนินงานต่างๆ มีประสิทธิผลและ
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ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
ระดับที่ 1 Assessment
1.2 บทวิเคราะห์ การควบคุมภายใน ของ กลุ่มพัฒนระบบบริหาร
1) สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ
กลุ ่ ม พัฒ นระบบบริ ห าร (กพร.) มี ค วามยึด มั ่น ในคุณ ค่า ของความซื่ อตรงและจริยธรรม
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนระบบบริหาร (ผอ.กพร.) และเจ้าหน้าที่ทุกคนใน กพร. ให้ความสำคัญ รับทราบ
และปฏิบัติหน้าที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด
และ ข้อบังคับของกรมอนามัยว่าด้วยเรื่ องจรรยาข้าราชการ มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษ
ข้างต้นให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและลงลายมือชื่อด้วย กพร. มีกระบวนการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับ จริยธรรม จรรยา และวินัยสำหรับข้าราชการ
ลูกจ้าง พนักงานราชการ กพร. ไม่เคยมีเรื่องการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณ
ผอ.กพร. มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมถึง
การจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตามโครงสร้างการบริหารงานของกรมอนามัยและ
หน่วยงานในสังกั ด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552
กพร. แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน 3 ฝ่าย ได้แก่ 1) ฝ่ายอำนวยการ 2) ฝ่ายพัฒนาระบบราชการ และ
3) ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งการบริหารงานจริง ผอ.กพร. ใช้วิธีการบริหารจัดการ
แบบกระจายอำนาจ แบ่งตามภารกิจงาน ออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ 1) ฝ่ายอำนวยการ 2) ฝ่ายพัฒนาระบบราชการ
และ3) ฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพ โดยมอบหมายงานให้บุคลากรทุกคน เนื่องจาก กพร. เป็นหน่วยงาน
ขนาดเล็ก มีบุคลากร จำนวน 13 คน สามารถประเมินผลการปฏิบัติงาน การติดตามงาน ได้อย่างใกล้ชิด
ง่ายและสะดวก มีการแบ่งงาน/ มอบหมายงานตามสายงานชัดเจนและเหมาะสมสอดคล้องกับบทบาท
ภารกิจ หน้าที่ของ กพร. มีการกำหนดสายการรายงานในหน่วยงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล และกำหนดให้ร ายงานผลการปฏิบัติงาน
ขึ้นตรงต่อเจ้าของงานหลักและ ผอ.กพร. เน้นการทำงานเป็นทีม เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก มีการ
กำหนด มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม โดย กพร. มีการประชุมของหน่วยงาน
เพื่อมอบหมายงาน/ ติดตามความก้าวหน้าของงานและความรับผิดชอบตามความเหมาะสม ตั้ง แต่
ปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยแบ่ง ออกเป็นงานระดับ กรม งานระดับ หน่วยงาน งานที่ได้รับ
มอบหมาย และงานอื่นๆ มีการติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมาย โดยให้รายงานผลความก้าวหน้า
ของงานที่ได้รับมอบหมายต่อที่ประชุมของหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือนด้วย
กพร. จะพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/ ศึกษาดูงาน/ เข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการที่
กรมอนามัย/ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นตามความเหมาะสม มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ความสำเร็จของงานที่ได้มอบหมายให้บุคลากรด้วยความเป็นธรรม มีความยุติธรรมและมีความโปร่งใส
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยคำนึงถึงความประพฤติด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ด้วย โดยบุคลากรทุกคนของ กพร. รับทราบเกี่ยวกับการมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะที่
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ กพร. เปิดโอกาสและสนับสนุนให้บุคลากร
ทุกคนเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น เข้ารับการฝึกอบรม/ โครงการ/
1

กิจกรรม/ E - learning/ Coaching เป็นต้น กพร. ดำเนินการตามแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบ
ทอดตำแหน่ง (succession plan) ของกรมอนามัย
กพร. มีกระบวนการและการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน
และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการประชุม กพร. ประจำเดือน และการสื่อสาร
ภายใน/ ส่วนตัว ฯลฯ กพร. มีการประเมินแรงจูงใจ จากผลการประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพของบุคลากรกรมอนามัย เป็นประจำทุกปี นำมาวิเคราะห์เป็นแรงจูงใจในการทำงานของ กพร.
และยังมี แบบสำรวจความผูกพันของผูร้ บั บริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมการขับเคลือ่ นหน่วยงาน
ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 64 อีกด้วย (วัตถุประสงค์ เพื่อ
เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต) ทั้งนี้ เนื่องจาก กพร. เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก มีการมอบหมายงาน/ ความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน ผอ.กพร. มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เน้นการทำงานเป็นทีม
เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมและพัฒนาตนเอง รวมทั้งยึดถือความซื่อสัตย์ มีจริยธรรมเป็นหลักใน
การปฏิบัติงานด้วย
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน ของ กพร. ยึดแนวทางการบริหารจัดการความเสีย่ ง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์การ โดย กระทรวงการคลัง
(ที่ กค 0409.3/236 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2564) และ เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย กระทรวงการคลัง (สธ. 0925.02/ว6779 ลงวันที่ 2 ก.ย. 2564)
กพร. มีการจัดทำรายงานการเงิน เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ โดยรายการที่
เปิดเผยสะท้อ นสถานะและกิจ กรรมของ กพร. ตามที่ก องคลัง กำหนด กพร. ปฏิบ ัติตามระเบียบ
ข้อบังคับ ข้อกำหนด กฎหมายต่างๆ ฯลฯ เป็นเกณฑ์ในการกำหนดกิจกรรมควบคุม เพื่อลดความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของหน่วยงานและมีการแบ่งงาน บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานที่สำคัญ ไว้อย่างชัดเจน เช่น งานพัสดุ งานบัญชีและการเงิน เป็นต้น ทำให้สามารถ
ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี
กพร. มีการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน
อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน การรายงาน
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ของ กพร.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยผู้รับผิดชอบงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงของ กพร.
มีการประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ของกระบวนงานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย การปรับปรุง
การควบคุมภายใน ของการจัดทำคำรับรองฯ โดย กพร. จะประสานงานกับเจ้าภาพตัวชี้วัดโดยเฉพาะ
ตัวชี้วัดที่ยัง มีปัญหาอย่างใกล้ชิด เพื่อ ร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เกณฑ์ก ารประเมิน
ให้ม ีความเหมาะสมและสอดคล้อ งกับ Methodology กลาง และมีก ารชี้แจงการจัด การ เอกสาร/
หลัก ฐาน ให้เ ป็นระบบและสอดคล้อ งกับ Methodology กลาง และมีก ารสื่อสารผ่านทาง Social
Network เช่น Line กลุ่ม เครือ ข่าย กพร. เพื่อประสานและขอความร่ วมมื อให้ผ ู้เ ข้ าร่ วมประชุ ม
ดำเนินการถ่ายทอด/ สื่อสารให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของหน่วยงานทราบ มีมาตรการและแผนปฏิบัติงาน
เพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น การลดความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
หรือการร่วมรับความเสี่ยง ตามแผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของ กพร.
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กพร. ไม่เคยมีเรื่องการทุจริตเกิดขึ้นในหน่วยงาน และจะต้องรักษาสถานะที่ดีนี้ไว้ตลอดไป
กพร. มีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและไม่ให้
เกิดจูงใจในการทุ จริตได้สื่อสารให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติที่กำหนดไว้ ผ่านวิธีการสื่อสารหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกันโดยตรง
และการประชุมต่างๆ ภายในของหน่วยงาน มีช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ แสดงความคิดเห็น
รับข่าวสารต่างๆ และมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกหลากหลายวิธีเช่นกัน เช่น ประชุม การอบรม
หนังสือราชการ โทรศัพท์ E-mail เว็บไซต์ Social media ต่าง ๆ เป็นต้น
กพร. มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร รูปแบบการดำเนินงาน ที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการดำเนินงาน การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว ผ่านการประชุมทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการกับ
ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ได้รับมอบหมาย กพร. ไม่มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร โดยที่ผ่านมา ผอ.กพร.
จะดำรงตำแหน่ง ผอ.กพร. ประมาณ 3 - 4 ปี และ ผอ.กพร. แต่ละท่านที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน ให้ความสำคัญ
และสนับสนุนการดำเนินงาน การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงินเป็นอย่างดี
กพร. มีมาตรการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะ
ของหน่วยงาน โดยมีแนวทางมาตรการควบคุม ภายในของกรมอนามัย เป็นแนวทางการดำเนินงานของ
หน่วยงาน ยึดถือ มาตรการควบคุมภายในของกรมอนามัย ไม่ว่าจะเป็น นโยบายอธิบดีกรมอนามัย
ด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเงินการบัญชี
ของกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัดถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ กพร. มีการควบคุมภายในที่มีความหลากหลาย
อย่างเหมาะสมตามแต่ละกิจกรรม/ งาน/ โครงการ ฯลฯ กพร. มีการกำหนดให้มีการควบคุมภายในทุกระดับ
ของหน่ ว ยงาน โดยให้ ผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบงานจั ดทำมาตรฐานการปฏิ บ ั ต ิง าน ( Standard Operation
Procedure : SOP) เอกสารคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นขั้นตอน หรือกระบวนการทำงานของ
กพร. โดยมีหัวข้อ/ รายละเอียดดังนี้ 1) วัตถุประสงค์ 2) ขอบเขต 3) ผู้รับผิดชอบ 4) เอกสารอ้างอิง
ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานต่างๆ 5) แผนภูมิการทำงาน ประกอบด้วย ขั้นตอนกระบวนการ Flow Chart,
จุดควบคุม,ระยะเวลา, ผู้รับผิดชอบ 6) รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตาม TP ที่ กตส. เจ้าภาพ
KPI ที่ 2.1 กำหนดไว้
กพร. มีการมอบหมายผูร้ ับผิดชอบที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและได้กำหนด
ความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุม ทั่วไป
ของระบบสารสนเทศและกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
มีการกำหนดการควบคุมภายในด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม และการเข้าถึง
ระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติราชการ มีก ารพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติราชการของ กพร.
กพร. มีนโยบายติดตามที่รัดกุมและขั้นตอนการควบคุมที่สนับสนุนให้มีนโยบายของฝ่ายบริหาร
สู่การปฏิบัติ ผ่านการประชุมประจำเดือนของ กพร. และสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ทั่วถึงทั้งหน่วยงาน
และกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสามารถนำนโยบายและ
กระบวนการไปสู่การปฏิบัติราชการได้ กพร. มีการดำเนินการตามกิจกรรมการควบคุม ภายในเวลาที่
เหมาะสม สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน มีการทบทวนกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสม
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กพร. ได้กำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร
ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ โดยการค้นหา ทั้งจากทาง
Internet/ คู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาความสำคัญและคำนึง ถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ และ
ดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ กพร. มีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการบริหารและ
การตัดสินใจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน/ การขับเคลื่อนพัฒนากรมอนามัย และมีการจัดเก็บ
เอกสารสำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ สามารถค้นหาและตรวจสอบได้
กพร. มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม
มีวิธีการสื่อสารหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกันโดยตรง และการประชุมต่างๆ ภายในของ
หน่วยงาน กพร. มีก ารรายงานข้อ มูลที่สำคัญถึงผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอและสามารถเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และมีการจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการพั ฒนา
ระบบราชการ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นไว้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเข้าถึงได้ง่าย เพื่อเป็น
ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารให้บุคลากรภายใน/ ภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนผู้บริหารระดับกรมสามารถใช้
ประโยชน์ได้ กพร. มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้บุคคลต่างๆ ภายในหน่วยงานสามารถแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในหน่วยงาน ได้อย่างปลอดภัย มีกล่องรับความคิดเห็ น/
ข้อร้องเรียน อยู่หน้าหน่วยงาน หรือผ่านทาง Website ของ กพร. ได้
กพร. มีกระบวนการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหน่วยงานและมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม
เช่น เว็บไซต์ กพร. มีข่าว ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่กระบวนการปฏิบัติงาน การให้บริการประชาชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น และ กพร. มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีสว่ นได้เสีย
ภายนอกหน่วยงานสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต เช่น กล่องรับขอคิดเห็น/
ข้อร้องเรียน หน้าหน่วยงาน ทาง Line ทาง Facebook เป็นต้น
กพร. มีการประเมิน/ รายงานผลระหว่างการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือนผ่านการประชุมประจำเดือน
ของหน่วยงาน มีการตรวจสอบการปฏิบัติ โดยการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายในมีการติดตาม
และประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงาน เพื่อทราบและป้องกันปัญหาหรือ
จัดการกับอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น ผอ.กพร. หรือผู้ได้รับมอบมายจะดำเนินการติดตามและประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในของ กพร. มีการสร้างความเข้าใจพื้นฐานด้านการควบคุมภายในของหน่วยงาน
กพร. มีการประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตาม
แก้ไขอย่างทันท่วงที ผ่านการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน/ พูดคุยกันทั้งแบบเป็นทางการและไม่
เป็นทางการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการประชุมกลุ่มงานย่อย การประชุม BAR, AAR อย่างสม่ำเสมอ
เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการควบคุมการดำเนินงานต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ใช้การประชุม BAR,
AAR ในการควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน ตลอดจนนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ
ไปใช้ปรับปรุงรูปแบบ วิธีการทำงานให้ดีขึ้น กพร. จะต้องรายงานต่อผู้บริหารและผู้กำกับดูแลโดยพลัน
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมี
การกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและการเงินของหน่วยงานอย่างมีนัยสำคัญ กพร. มีการสรุป
แผนและผลการดำเนินงาน รายงานให้ ผอ. กพร. รับทราบตามรอบระยะเวลาที่กำหนด และระหว่าง
ดำเนินงานก็มีการติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ
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เช่น รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
กรมอนามัย (DOC) เป็นประจำทุกเดือน เป็นต้น กพร. มีการติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายในตาม
ผลการประเมินและหรือการตรวจสอบภายในที่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน กพร.
มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อควบคุมการดำเนินงานตามบทบาท ภารกิจ
ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) รายงานข้อสังเกต การตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ
- ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
- ผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
- หน่วยงานตรวจสอบภายนอก สตง. ปปช. ปปท. คตป.
ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานของ กพร. ได้ปฏิบัติงานตามกระบวนการตรวจสอบตาม
ขั้นตอนที่กลุ่มตรวจสอบภายในของกรมอนามัยกำหนด โดยมีการรายงานผ่านระบบ Google Forms
ทุกไตรมาส ผ่านทางหน้า website ของกลุ่มตรวจสอบภายในทำให้เกิดความสะดวกและความคล่องตัว
ในการรายงานผลการตรวจสอบภายในของหน่ ว ยงาน และมี ก ารใช้ ช ่ องทางการขับ เคลื่ อนการ
ดำเนินงาน/ การสื่อ สาร ผ่านทาง Group Line กลุ่ม ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ทำให้การ
รายงานผลการตรวจสอบทันเวลา การรายงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนกลางไม่รวมกองคลัง ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ
ด้านที่ 1 การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing)
ด้านที่ 2 การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)
ด้านที่ 3 การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing)
ด้านที่ 4 การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing)
โดยมีผลการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ดังนี้
ประจำปี ไตร
ระยะเวลา
ประเด็น/ ข้อทักท้วง
หมายเหตุ
งบประมาณ มาสที่
พ.ศ. 2564
1 1 ต.ค. - 31 ธ.ค.63 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร แนวทางการควบคุมความ
มีการส่งใช้เงินยืม
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อมิ
ราชการเป็นเงินสดเกิน ให้เกิดการคืนเงินยืมราชการ
20% จำนวน 1 ครั้ง
เกิน 20% โดยเจ้าหน้าที่/
ได้แก่ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เจ้าของโครงการ/ ผู้ต้องการ
และค่าทางด่วน 1,000 ใช้รถยนต์ราชการ จะต้องมี
บาท โดยใช้เป็นค่าทาง การสอบถามฝ่าย
ด่วน 60 บาท เหลือคืน อำนวยการ/ พนักงานขับรถ
เป็นจำนวนเงิน 940
เรื่องปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง
บาท
มีเพียงพอหรือไม่/ ประมาณ
การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
เท่าไรจึงจะเพียงพอ
เหมาะสมทุกครัง้ เมื่อ
ต้องการใช้รถยนต์ราชการ
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ประจำปี ไตร
ระยะเวลา
งบประมาณ มาสที่
2 1 ม.ค. - 31 มี.ค.64
3
4

ประเด็น/ ข้อทักท้วง

หมายเหตุ

ไม่มีประเด็น/ ข้อทักท้วง ได้ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ระเบียบฯ
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 64 ไม่มีประเด็น/ ข้อทักท้วง ได้ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ระเบียบฯ
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 64 กลุ่มพัฒนาระบบริหาร มี แนวทางการควบคุมความ
การส่งใช้เงินยืม (เงินทด เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อมิ
รองราชการ) เป็นเงินสด ให้เกิดการคืนเงินยืม (เงิน
เกิน 20% จำนวน 1 ราย ทดรองราชการ) เกิน 20%
จำนวนเงินสดที่เกินรวม โดยเจ้าของโครงการ/
เป็นเงิน 840 บาท
ผู้รบั ผิดชอบต้องการติดตาม
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของบุคคลภายนอก
ให้พอดีกับการประมาณการ
ไว้

ในไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มพัฒนาระบบริหาร มีการส่งใช้เงินยืม (เงิน
ทดรองราชการ) เป็นเงินสดเกิน 20% จำนวน 1 ราย จำนวนเงิน สดที่เ กินรวมเป็นเงิน 840 บาท
เนื่องจากผู้เข้าร่วมการประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคคลภายนอกน้อยกว่าที่
ประมาณการไว้
กพร. มีบันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเป็นกรณีส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดเกิน 20% เสนอ ผอ.กพร.
เพื่อทราบและพิจารณา ลงนามเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบริหาร ที่ สธ0925.02/410
ลงวันที่ 8 ก.ค. 2564 เรือง ขอส่งใบสำคัญเพื่อใช้หนี้เงินยืมทดรองราชการ มีใบสำคัญที่จ่ายเงินแล้ว มี
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายถูกต้อง ครบถ้วน
กพร. มีคำสั่งมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างผู้ทำหน้าที่บันทึ ก การรับ และจ่ายวัส ดุ
(ลงบัญชีวัสดุ) และผู้ทำหน้าที่คุมคลังพัสดุ โดยเป็นคนละคนกัน และได้จัดทำทะเบียน/ บัญชีคุมต่างๆ
ครบถ้วน และบันทึกเป็นปัจจุบ ัน ตลอดจนมีการจัดเก็บรัก ษาพัสดุ/ จัดเก็บ โดยยึดหลัก 5 ส. เช่น
สะอาด เป็ นระเบียบ ปลอดภั ย จั ด เป็นหมวดหมู่ มีป้า ยบอกชื่ อพัส ดุชัดเจน มีก ารตรวจสอบยอด
คงเหลือในบัญชีวัสดุกับยอดคงเหลือในคลังพัสดุตรงกัน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัส ดุ
ประจำปี ทันตามระเบียบฯ ภายในเดือนกันยายนของทุกปี มีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบพัส ดุ
ประจำปี และรายงานค่าเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิง ต่อผู้แต่งตั้ง เสนอรายงานทันเวลา ภายใน 30 วันทำการ
นับแต่วันเปิดทำการวันแรกและได้ส ่งรายงานผลการตรวจสอบพัส ดุประจำปี และรายงานค่าเฉลี่ ย
น้ำมันครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาให้ สตง. โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารไม่มีการจัดซื้อจั ดจ้างวงเงินเกิน
500,000 บาท
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การใช้รถยนต์ราชการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีแบบฟอร์มครบทุกแบบฟอร์ม และบันทึก
ตามแบบฟอร์มครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ได้แก่
1. ประเภทรถส่วนกลาง (แบบ 2)
2. จัดทำใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ 3) และบันทึกการใช้รถ (แบบ 4)
3. มีแบบรายงานกรณีเกิดอุบัติเหตุ ไว้ประจำรถยนต์ราชการ (แบบ 5)
4. บันทึกรายละเอียดการซ่อมบำรุง (แบบ 6)
5. บันทึกแบบควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงฯ (ตส.004)
ทั้งนี้ รถราชการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีนายสิทธิ์ชัย ทะนงค์ เป็นพนักงานขับรถ หมายเลขทะเบียน
นง 7053 นนทบุรี มีการพ่นตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดกรมอนามัยตามระเบียบฯ รถราชการ
พ.ศ.2523 ข้อ 7
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย
แต่ละไตรมาสเป็นไปตามมติกรมอนามัย และเสนอหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ผลการใช้
จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แต่ละไตรมาสเป็นไปตามมติกรมอนามัยกำหนด
- การควบคุมภายในของหน่วยงานปี 2564 - ปัจจุบัน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีกระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่า
การดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จะบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งด้านการดำเนินงาน ด้านการ
รายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ดังนี้
1. การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่ม พัฒนาระบบบริหารไม่มี
ประเด็นปัญหา/ ไม่มีข้อทักท้วงในการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเรื่องการเบิกจ่ายเงิน การใช้เงินทดรองราชการ
การยืมเงินราชการ การคืนเงินทดรองราชการ/ เงินราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี งานด้าน
พัสดุ การควบคุมพัสดุ การตรวจสอบพัสดุ การจัดทำรายงานต่างๆ การจัดทำแผนการใช้จ่าย ตลอดจน
ไม่เคยมีเรื่องร้องเรียน หรือผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ผู้รบั
มอบหมาย/ ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ปฏิบัติงานให้ความสำคัญ ต่อการปฏิบ ัติงานให้เป็นไปตามระเบียบเบิก
จ่ายเงินและระเบียบอื่นๆ อย่างเคร่งครัด ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน คำสั่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ที่ 3/2563 เรื่อง คณะกรรมการ
ควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริการ ลง
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 และยังใช้คำสั่งดังกล่าวนี้ จนถึงปัจจุบันเนื่องจาก องค์ประกอบยังไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง และได้เผยแพร่โ ดยขึ้นเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารครบถ้วน ตามแนวทางที่
คณะกรรมการระดับกรมอนามัยกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน และหัวหน้าหน่วยงาน
เป็นผู้ลงนามในรายงานการประเมินผลควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน ทันเวลา (ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564)
3. รายงานการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
ที่ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน ได้นำขึ้นเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในเรื่องระบบ
ควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเรียบร้อยแล้ว โดยมีเอกสาร ดังนี้ แบบติดตาม ปค.5 ส่วน
งานย่อย รอบระยะเวลา 12 เดือน, แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย, แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย และตาราง
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วิ เ คราะห์ ค วามเสี ่ ย งประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ทั ้ ง นี ้ สามารถดู เ อกสารเพิ ่ ม เติ ม ได้ ที่
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/control-psdg
4. จากรายงานผลการประชุมการเปิด - ปิดตรวจกลุ่มพัฒนาระบบบริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 - 11.00 น. โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน นำโดย นางสาวพิมพ์
ภวดี ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน นางสาวอรวรรณ ศรีสงคราม นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ 2 พร้อมคณะ และ นายธวัชชัย บุญเกิด ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สรุปประเด็น/ ข้อสังเกตต่าง ๆ เพื่อ
ยืนยันความถูก ต้อ ง ตามความเป็นจริง ของเรื่องที่ตรวจสอบ และความเหมาะสมของข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับการตรวจได้ชี้แจงและให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม และได้รับคำปรึกษา
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิ บ ัติง านให้ถูก ต้องตามระเบียบต่อ ไป รายละเอี ย ดตามหนั ง สื อ กลุ่ ม
ตรวจสอบภายใน ที่ สธ 0925.03/113 เรื่อง ขอส่ง รายงานผลการประชุม การเปิด - ปิดตรวจ กลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564
ระดับที่ 2 Advocacy/ Intervention
2.1 กำหนดมาตรการ แนวทางการควบคุมภายใน ให้สอดคล้ องกับระดับที่ 1 และระบุหลักการ/
เหตุผล PIRAB
การดำเนินงานการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน การปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี
การควบคุม ภายในตามข้อ เสนอแนะของกลุ ่ม ตรวจสอบภายใน (สอดรับ กับ House Model ของ
Cluster FIN ปี 2565 (Master Plan) Cluster Fin แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ปี 2564 ประเด็น/ แผน
ย่อย : ยกระดับระบบงานและระบบการเงินการคลังให้เป็นองค์กรสมรรถะสูง 4.0)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มี (PIRAB: Partnership) พันธมิตรที่ด/ี เครือข่าย กพร./ ได้รับความ
ร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกระดับตั้งแต่ ผู้บริหารระดับสูง - หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มี (PIRAB :Advocacy) การชี้แจง/ สื่อสาร
หลากหลายช่องทาง การสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ของ
กพร. มีการเผยแพร่/ นำขึ้นทางเว็ปไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ให้ผู้สนใจ/ ผู้เกี่ยวข้องได้นำไปใช้
ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด มีการใช้ข้อมูลผลการดำเนินงาน
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูลจากคณะกรรมการควบคุม
ภายในระดับกรมอนามัยมาใช้วิเคราะห์/ ปรับปรุงการดำเนินงาน/ แก้ไขปัญหา/ พัฒนาการดำเนินงาน
ให้ดีขึ้นต่อไปด้วย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของ กพร. (PIRAB: Build Capacity) อย่างสม่ำเสมอ ให้สามารถพัฒนาตน/ พัฒนางาน และให้สามารถ
เผยแพร่ความรู้ ที่ได้รับให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ ตลอดจนมีการ
ปรับปรุงกระบวนการ/ ขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อเป็นมาตรฐาน SOP ที่เป็นปัจจุบัน ทั้งเรื่อง PMQA,
คำรับรองฯ, โครงสร้างฯ, รางวัล TPSA ตลอดจนเรื่อง การเงินการบัญชี งานพัสดุ ฯลฯ เป็นต้น
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2.2 กำหนดประเด็นความรู้การควบคุมภายในสำหรับบุคลากรในหน่วยงานและช่องทางการเผยแพร่
การให้ความรู้
ประเด็นความรู้การควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของ กพร. ดังนี้
1. ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ให้ความรู้ เรื่องการควบคุมการเงิน พัสดุ และการดำเนินการ
ตรวจสอบภายในกับหน่วยงาน

2. คณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน ให้ความรู้ เรือ่ งการขับเคลื่อน/ การติดตามการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน โดยช่องทางการเผยแพร่การให้ความรู้ของ กพร. ผ่านทางการประชุม
ประจำเดือนของ กพร.
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มีแผน - ผลการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ที่

กิจกรรม

ขับเคลื่อนมาตรการ
เป้าหมาย

ผลสำเร็จตามแผนงาน/กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน

แผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1 ทบทวนและจัดทำคำสั่ง
1 ฉบับ คณะกรรมการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
การดำเนินงาน
ของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน ตามคำสั่ง กพร. ที่
แต่งตัง้ คณะกรรมการ
การควบคุมภายใน
3/2563 เรื่อง คณะกรรมการควบคุมภายใน และ
ควบคุมภายใน ของ กพร.

ระยะเวลา
ที่กำหนด
ที่ดำเนินการ
พ.ย. 64

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุม
ภายใน ของ กพร. ลงวันที่ 3 ก.พ.63 และยังใช้คำสั่ง
ดังกล่าวนี้ จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากองค์ประกอบยังไม่
มีการเปลี่ยนแปลง และได้เผยแพร่โดยขึ้นเว็บไซต์ของ
กพร. ครบถ้วน ตามแนวทางที่คณะกรรมการระดับ
กรมฯ กำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12
เดือน และ ผอ.กพร. เป็นผู้ลงนามในรายงานการ
ประเมินผลควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ตาม
หลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน ทันเวลา (ภายในวันที่ 31 ต.ค. 64)

2 ติดตาม ประเมินผลการ

การดำเนินงาน
การควบคุมภายใน

ควบคุมภายในของ กพร.
รอบ 6 เดือน (แบบติดตาม
ปค.5 รอบ 6 เดือน)
3 จัดทำมาตรฐานการ
การดำเนินงาน
ปฏิบตั ิงานการควบคุม
การควบคุมภายใน
ภายใน (SOP) และเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1 ครั้ง

(แบบติดตาม ปค.5 รอบ 6 เดือน)

เม.ย. 65

1 ครั้ง

มีมาตรฐานการปฏิบตั ิงานการควบคุมภายใน
(SOP) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ธ.ค. 64
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3 ก.พ. 63

สรุปผลการดำเนินงาน





ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

 ดำเนินการแล้ว
 ยังไม่ดำเนินการ
 เป็นไปตามเป้าหมาย
 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 ดำเนินการแล้ว
 ยังไม่ดำเนินการ
 เป็นไปตามเป้าหมาย
 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ที่

กิจกรรม

4 ความรู้การควบคุมภายใน

สำหรับบุคลากรใน
หน่วยงาน

ขับเคลื่อนมาตรการ

การดำเนินงาน
การควบคุมภายใน

ผลสำเร็จตามแผนงาน/กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน

เป้าหมาย
2 ครั้ง 1. ผูต้ รวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ให้ความรู้

ระยะเวลา
ที่กำหนด
ที่ดำเนินการ

ครั้งที่ 1
เรื่องการควบคุมการเงิน พัสดุ และการดำเนินการ ต.ค. 64 - ก.พ.
ตรวจสอบภายในกับหน่วยงาน
65
2. คณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน ให้ ครั้งที่ 2
ความรู้ เรื่องการขับเคลื่อน/ การติดตามการ
มี.ค - ก.ค. 65
ควบคุมภายในของหน่วยงาน

5 จัดทำมาตรฐานการ

ปฏิบตั ิงานการควบคุม
ภายใน (SOP) ภารกิจหลัก
ของ กพร. และเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

การดำเนินงาน
การควบคุมภายใน

3 เรื่อง

มีมาตรฐานการปฏิบตั ิงานการควบคุมภายใน
(SOP) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
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มี.ค - ก.ค. 65

สรุปผลการดำเนินงาน













ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

3.2 มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือนและนำขึ้นเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
กพร. มีก ารประชุมหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ผู้ได้รับมอบหมาย/ ผู้ร ับผิดชอบ
ดำเนินงานตัวชี้ของหน่วยงานได้รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ของหน่วยงาน
ทุกเดือน และจัดทำสรุปรายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ นำขึ้นเว็บไซต์
ของหน่วยงาน https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02 ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
3.3 มีมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายในหรือการติดตามและการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน (SOP) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามเอกสารแนบ 3
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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.
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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)
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เอกสารแนบ 4

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
(Business Continuity Plan : BCP)
หน่วยงาน....กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.......
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แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
(Business Continuity Plan : BCP) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1. บทนำ
แผนดำเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan :
BCP) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดทำขึ้น เพื่อให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้มีการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน และ
สามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
อุบัติเหตุ อุบัติการณ์โรคระบาด หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร ฯลฯ โดยไม่ให้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผล
ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารต้องหยุดการดำเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
การที่หน่วยงานไม่มีกระบวนการรองรับให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานใน
การให้บริการด้านการพัฒนาระบบราชการแก่หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย รวมทั้งการประสานงานและการดำเนินงาน
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงาน กพร. และกลุ่มพัฒนาระบบบริหารในสังกัดของกรมฯ ต่างๆ ดังนั้น การจัดทำ
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้หน่วยงานสามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และทำให้
กระบวนการที่สำคัญ (Critical Business Process) กลับมาดำเนินงานได้อย่างปกติในระดับการให้บริการที่กำหนดไว้
รวมทั้ง ลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจึงได้จัดทำแผน BCP ขึ้น
2. วัตถุประสงค์ (Objectives) ของการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ
2.1 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
2.2 เพื่อให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิก ฤต และลดผลกระทบ
จากการหยุดชะงักในการดำเนินงานหรือการให้บริการ
2.3 เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยูร่ ะดับที่ยอมรับได้
2.4 เพื่อให้ผู้บริหาร หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพของหน่วยงาน แม้หน่วยงานต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้การ
ดำเนินงานต้องหยุดชะงัก
3. สมมติฐานของแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP Assumptions)
เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้
3.1 แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ ของกลุม่ พัฒนาระบบบริหาร ต้องครอบคลุมถึงสถานการณ์ หรือเหตุการณ์
จะทำให้เกิดความเสียหายต่อสถานที่ ระบบงาน อุปกรณ์ เครื่องมือเครือ่ งใช้ในการทำงาน และเอกสารข้อมูล
ที่สำคัญทีเ่ ป็นไปได้ในแต่ละกรณี ทั้งนี้เหตุการณ์ฉุกเฉินทีเ่ กิดขึ้น มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานทีป่ ฏิบัติงาน
สำรอง ระบบงาน อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงาน และเอกสารข้อมูลทีส่ ำคัญที่ได้มีการจัดเตรียมไว้
3.2 ผู้บริหารและทีมบริหารความต่อเนือ่ งเข้าใจบทบาทหน้าที่ตามแผน BCP เป็นอย่างดี
3.3 คำว่า “บุคลากร” ทีร่ ะบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง บุคลากรทั้งหมดของกลุม่ พัฒนาระบบบริหาร
4. ขอบเขตของแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (Scope of BCP)
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP) ฉบับนี้ ใช้สำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติ กรณี เกิดสภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกิจกรรมหลักของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ประกอบด้วย
เหตุการณ์ต่อไปนี้
4.1 เหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง
4.2 เหตุการณ์อุทกภัย
4.3 เหตุการณ์อัคคีภัย
4.4 เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล
4.5 เหตุการณ์ผลกระทบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
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5. การวิเคราะห์ทรัพยากรทีส่ ำคัญ
สภาวะวิก ฤตหรือ เหตุก ารณ์ฉุก เฉิน มีห ลากหลายรูป แบบ ดัง นั้น เพื่อให้ ก ลุ่ม พัฒ นาระบบบริห ารสามารถ
บริหารจัดการการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่สำคัญจึงเป็นสิ่งจำเป็น และต้องระบุ
ไว้ในแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่สำคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน 5 ด้าน ดังนี้
1. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้สถานที่ปฏิบัติงานหลัก
ได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานที่ป ฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้าไป
ปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว
2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำ
ให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญได้
3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล ที่ส ำคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ ระบบงาน
เทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่สำคัญไม่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ
4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้บุคลากรหลักไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้
ตามปกติ
5. ผลกระทบด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่สำคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้คู่ค้า/
ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้
6. การวิเคราะห์เหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์ (ทำเครือ่ งหมาย ✓ ในด้านที่ได้รบั ผลกระทบ)
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์เหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์
เหตุการณ์สภาวะวิกฤต
1 เหตุการณ์โรคระบาด
ต่อเนื่อง
2 เหตุการณ์อุทกภัย
3 เหตุการณ์อัคคีภัย
4 เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/
จลาจล
5 เหตุการณ์ผลกระทบด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล

ด้านอาคาร/ ด้านวัสดุอุปกรณ์
สถานที่
ที่สำคัญ และการ
ปฏิบัติงานหลัก
จัดหา/จัดส่ง

ผลกระทบ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สำคัญ

ด้าน
บุคลากรหลัก

คู่ค้า/
ผู้ให้บริการ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับการปฏิบัติงาน ในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน
ปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อการดำเนินงานและการให้บริการของกลุม่ พัฒนาระบบบริหาร
เนื่องจากหน่วยงานยังสามารถจัดการหรือปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยผู้อำนวยการหรือ
หัวหน้าของแต่ละฝ่ายสามารถรับผิดชอบและดำเนินการได้ด้วยตนเอง
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7. โครงสร้างและทีมงานบริหารความต่อเนื่องฯ (Business Continuity Plan Team)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานใน
ภารกิจหลักหรืองานบริการที่สำคัญได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพแม้เกิดสภาวะวิกฤติ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
1. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
2. นางนัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น
3. นางสาวรุ่งนภา เยี่ยมสาคร
4. นางจารุมน บุญสิงห์
5. นางสาวจุฬาลักษณ์ เก่งการช่าง
6. นางสาวทิวาวรรณ หวังสุข
7. นางสาวปิยรัตน์ ศรีม่วงกลาง
8. นายพีรพัฒน์ เกิดศิริ
9. นางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน์

ประธานคณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
ผู้ประสานงาน/คณะทำงานและเลขานุการ

โครงสร้างคณะทำงานบริหารความต่อเนื่องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประธานคณะทำงานบริหารความต่อเนื่อง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้ประสานงาน/เลขานุการ
พันตรี วิเศษธนวัฒน์

นัทฐ์หทัย
ไตรฐิ่น
คณะทำงาน

รุ่งนภา
เยี่ยมสาคร
คณะทำงาน

จารุมน
บุญสิงห์
คณะทำงาน

จุฬาลักษณ์
เก่งการช่าง
คณะทำงาน

ทิวาวรรณ
หวังสุข
คณะทำงาน

ปิยรัตน์
ศรีม่วงกลาง
คณะทำงาน

พีรพัฒน์
เกิดศิริ
คณะทำงาน

เพื่อให้แผน BCP ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
จึงได้กำหนดตัวบุคลากรหลักและบุคลากรสำรอง และบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานบริหารความต่อเนื่องและทีมงาน
ดังนี้
1. ประธานคณะทำงานบริหารความต่อเนือ่ ง รับผิดชอบงานอำนวยการ/สัง่ การ
2. ผูป้ ระสานงาน/เลขานุการคณะทำงานบริหารความต่อเนือ่ ง รับผิดชอบในการติดต่อและประสานงานภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารตามกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)
3. ทีมบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการร่วมมือ ดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในส่วนงาน
ของตนเองให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วตามแผน BCP
ซึ่งแต่ละตำแหน่งมีหน้าที่ในการร่วมมือดูแล ติดตาม ปฏิบัตงิ าน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินในแต่ละส่วนงานให้
กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ที่กำหนดให้เป็น
บุคลากรหลัก ในกรณีทบี่ ุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้ ให้บุคลากรสำรองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลักไป
ก่อน จนกว่าจะได้มกี ารมอบหมายและแต่งขึ้นขึ้นโดยหัวหน้าคณะทำงานบริหารความต่อเนื่องในการบริหารความต่อเนือ่ ง
และกอบกู้คืน
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ตารางที่ 2 รายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP Team)
บุคลากรหลัก
ชื่อ - นามสกุล
นายธวัชชัย

หมายเลขโทรศัพท์

บุญเกิด

08 1251 5881

นางนัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น

08 1864 7699

นางสาวรุง่ นภา เยีย่ มสาคร

09 6940 4999

นางจารุมน

08 1424 0248

บุญสิงห์

บุคลากรสำรอง

บทบาท

นางสาวจุฬาลักษณ์ เก่งการช่าง 08 7555 1641
นางสาวทิวาวรรณ หวังสุข

08 6081 6492

นางสาวปิยรัตน์ ศรีม่วงกลาง

08 6134 5801

นายพีรพัฒน์ เกิดศิริ

06 1713 2010

นางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน์

08 5811 2247

ชื่อ - นามสกุล
ประธานคณะทำงาน
บริหารความต่อเนื่อง
คณะทำงานบริหาร
ความต่อเนื่อง
คณะทำงานบริหาร
ความต่อเนื่อง
คณะทำงานบริหาร
ความต่อเนื่อง
คณะทำงานบริหาร
ความต่อเนื่อง
คณะทำงานบริหาร
ความต่อเนื่อง
คณะทำงานบริหาร
ความต่อเนื่อง
คณะทำงานบริหาร
ความต่อเนื่อง
ผู้ประสานงาน/
คณะทำงานและ
เลขานุการ

หมายเลขโทรศัพท์

นางนัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น

08 1864 7699

นางสาวปิยรัตน์
ศรีม่วงกลาง

08 6134 5801

8. ผลกระทบต่อกระบวนการทำงานหรือการให้บริการ
เกณฑ์การพิจารณาผลกระทบ เป็นเกณฑ์การพิจารณาความเสียหายหรือความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ต่อการปฏิบัติงาน และส่งผลต่อขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือการให้บริการลดลง โดยแบ่งระดับผลกระทบ
เป็น 4 ระดับ ดังตารางเกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบ
ตารางที่ 3 เกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ระดับผลกระทบ
สูงมาก

หลักเกณฑ์การพิจารณาผลกระทบ
- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการลดลง
มากกว่าร้อยละ 50
สูง
- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการลดลง
ตั้งแต่ร้อยละ 25 ไม่เกินร้อยละ 50
ปานกลาง
- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการลดลง
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ไม่เกินร้อยละ 25
ต่ำ
- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือการให้บริการลดลง
ตั้งแต่ร้อยละ 5 ไม่เกินร้อยละ 10
หมายเหตุ : สามารถกำหนดระดับผลกระทบได้ตามความเหมาะสม เช่น สูง/ปานกลาง/ต่ำ หรือ สูงมาก/สูง/ปานกลาง/
ต่ำ/ไม่เป็นสาระสำคัญ เป็นต้น
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กระบวนงานสำคัญกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้พิจารณากระบวนงานสำคัญ หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินภาวะวิกฤตและเกิดผลกระทบ
ต่อการดำเนินงาน จำนวน 4 กระบวนงาน ดังนี้
1. งานคำรับรองการปฏิบัตริ าชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
2. งานพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
3. งานพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการกรมอนามัย
4. งานส่งเสริมและยกระดับผลงานกรมอนามัยสู่รางวัลเลิศรัฐ
การประเมินระดับผลกระทบต่อกระบวนงานที่สำคัญของกลุม่ พัฒนาระบบบริหาร ได้กำหนดระยะเวลาเป้าหมาย
ในการกลับมาดำเนินงาน หรือฟื้นคืนสภาพให้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเป็นช่วงเวลา 1 วัน 3 วัน 7 วัน 15 วัน และ
30 วัน ซึ่งระยะเวลาดังกล่าว หมายถึง ระยะเวลาภายหลังจากเกิดอุบัติการณ์ขึ้น ที่ทำให้การดำเนินงานหรือการให้บริการ
ต้องกลับคืนสภาพเดิม กิจกรรมต้องกลับมาดำเนินการได้และทรัพยากรต้องได้รับการฟื้นฟู ตามตารางดังนี้
ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลกระทบต่อกระบวนงานที่สำคัญหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis)
กระบวนงานที่สำคัญ/กิจกรรม

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ

ระดับผลกระทบ
1 วัน

1. งานคำรับรองการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
2. งานพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
3. การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ
กรมอนามัย
4. งานส่งเสริมและยกระดับผลงานกรม
อนามัยสู่รางวัลเลิศรัฐ

3 วัน

7 วัน

ปานกลาง



ปานกลาง



ปานกลาง



ปานกลาง



15 วัน

30 วัน

สำหรับกระบวนงานอื่น ๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความยืดหยุ่น
สามารถชะลอการดำเนินงานและการให้บริการได้ โดยให้ผู้บริหารของฝ่ายงานประเมินความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้
หากมีความจำเป็นให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกับกระบวนงานหลัก
9. กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
กลยุทธ์ความต่อเนื่อง เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัตงิ านให้
เกิดความต่อเนื่องเมือ่ เกิดสภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 กลยุทธ์ความต่อเนือ่ ง (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร
กลยุทธ์ความต่อเนื่อง
อาคาร/ สถานที่ ▪ กำหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสำรองที่ได้รับคัดเลือก โดยมีการสำรวจ
ความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และการเตรียมความพร้อม
ปฏิบัติงาน
กั บ หน่ วยงานเจ้ าของพื้ นที่ (ส่ วนกลาง กรมฯ พิ จารณาให้ ศอ 5
สำรอง
ราชบุรีและสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เป็น พท.สำรอง )
▪ กำหนดให้ปฏิบัติงานที่บ้าน สำหรับภารกิจที่ไม่ได้รับผลกระทบหรือ
มีลักษณะงานที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้
▪ เหลื่อมเวลาการปฏิบัติราชการ
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ทรัพยากร

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง

▪ ในกรณีที่ประเมินแล้วมีความเสียหายขยายเป็นวงกว้างและมีระยะ
เวลานานเกิน 1 เดือน กำหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงาน สำรอง ศูนย์
อนามั ย ที ่ อยู่ ส ามารถเดิ นทางสะดวกต่ อ การ ปฏิ บ ั ต ิ ง าน โดยมี
ระยะทางไม่เกิน 120 กิโลเมตร โดยมี การสำรวจความเหมาะสม
ของสถานที่ ประสานงาน และ การเตรียมความพร้อมล่วงหน้า
วัสดุอุปกรณ์ที่ ▪ กำหนดให้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์สำรอง พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถ
เชื่อมโยงต่อผ่านอินเทอร์เน็ตเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีของส่วนกลาง
สำคัญ / การ
จัดหาจัดส่งวัสดุ ▪ กำหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop/Tablet) ของ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานได้เป็นการชั่วคราวหากมีความจำเป็น
อุปกรณ์ที่สำคัญ
เร่งด่วนในช่วงระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์สำรอง
▪ กำหนดให้งานพัสดุจัดเก็บวัสดุสิ้นเปลืองในปริมาณที่เหมาะสม
▪ ระบบการบริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและข้ อ มู ล ที ่ ส ำคั ญ ของ
เทคโนโลยี
หน่ วยงานเป็ นแบบรวมศู นย์ และเชื ่ อมโยงระบบเครื อข่ า ยผ่ า น
สารสนเทศและ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการใช้งาน ดังนั้น หากเกิดภาวะฉุกเฉินให้รอจนกว่า
ข้อมูลที่สำคัญ
ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนกลางจะกลับมาใช้
งานได้ตามปกติ
▪ กำหนดให้เ จ้ าหน้า ที ่ด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศจัดให้มี ระบบการ
สำรองข้อมูลไว้ในสถานที่อื่น
▪ จัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล กลาง ที่สามารถเข้าถึงได้จาก
สถานที่อื่น ๆ ภายนอกสำนักงาน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคน
สามารถเข้าถึงข้อมูล และนำไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
▪ กำหนดให้ใช้บุคลากรทดแทนภายในหน่วยงานเดียวกันก่อน
บุคลากรหลัก
▪ กำหนดให้ ม ี การเปลี ่ ย นเวรบุ ค ลากรเพื ่ อ Rotate งานและการ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
▪ จัดเตรียมพนักงานขับรถยนต์เพื่อติดต่ อประสานงานกับบุคคล และ
ส่วนราชการอื่น ๆ

คูค่ า้ /ผู้ให้บริการ ▪ ประสานงาน/ประชุมโดยใช้ระบบสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้น
การ ติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางอิเล็ กทรอนิ กส์ และออนไลน์ เช่น
ที่สำคัญ/ผู้มีส่วน
เว็บไซต์ Facebook e-mail Line เป็นต้น
ได้ส่วนเสีย
▪ มีรายชื่อผู้ประสานงาน พร้อมระบุช่องทางการติดต่อ เพื่อให้การ
ให้บริการกับหน่วยงานอื่น ๆ เกิดความต่อเนื่อง เช่น เบอร์โทรศัพท์
อีเมลกลาง ฯลฯ
▪ การส่งหนังสือราชการผ่านรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
▪ ประชาสัมพัน ธ์ข ้อ มู ล ข่ า วสาร ผ่ า นช่ องทางการสื่ อสารต่ า ง ๆ
โดยเน้นการสื่อสารผ่านออนไลน์
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10. การวิเคราะห์เพื่อกำหนดความต้องการทรัพยากรที่สำคัญ
1) ด้านสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง (Working Space Requirement)
ตารางที่ 6 ระบุพื้นที่การปฏิบัตงิ านสำรอง
ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ

สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง

1 วัน

3 วัน

พื้นที่สำหรับสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง
(เฉพาะบุคลากรหลักที่ไปปฏิบัติงาน ณ พื้นที่สำรอง)
- สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (ตามที่แผน BCP
กรม กำหนด)

7 วัน

15 วัน

30 วัน

262 ตารางเมตร

2) ความต้องการด้านวัสดุอปุ กรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) จัดเตรียมในกรณีสถานการณ์
ฉุกเฉินที่ทำให้บุคลากรมาสามารถเข้ามาปฏิบัติงานที่อาคารของหน่วยงานได้
ตารางที่ 7 ระบุจำนวนวัสดุอปุ กรณ์ที่ต้องการ
วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการ

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ

แหล่งที่มาของวัสดุ

1 วัน

3 วัน

7 วัน

15 วัน

30 วัน

Notebook ส่วนกลาง
โทรศัพท์มือถือส่วนกลาง

กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ

5 เครื่อง สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1 เครื่อง สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เครื่องถ่ายเอกสาร
+ ปริ๊นเตอร์ส่วนกลาง
รถยนต์ส่วนกลาง
พร้อมคนขับ

กลุ่มอำนวยการ

1 เครื่อง สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มอำนวยการ

1 คัน สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

3) ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement)
ตารางที่ 8 ระบุความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และข้อมูล
ที่ต้องการ
ระบบ อินเทอร์เน็ต /
อินทราเน็ต
Air card/ WiFi

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ

ผู้รับผิดชอบ

1 วัน

งาน IT กพร.

✓

งาน IT กพร.

✓

3 วัน

7 วัน

15 วัน

30 วัน

4) ความต้องการด้านบุคลากรสำหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)
ตารางที่ 9 ความต้องการด้านบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน
บุคลากรที่ต้องการ
จำนวนบุคลากรปฏิบัติงานที่
สำนักงาน /สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง

จำนวนบุคลากรที่ต้องการตามระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
1 วัน

3 วัน
7 วัน
15 วัน
ผู้อำนวยการ กพร. และเจ้าหน้าที่ จำนวน 8 คน

30 วัน
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จำนวนบุคลากรทีป่ ฏิบัติงานดังกล่าว ได้แก่ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่เท่าที่มีความจำเป็นต้องมาปฏิบัติหน้าทีท่ ี่
สำนักงาน/สถานที่ปฏิบัตงิ านสำรอง เพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินงานในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
5) ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สำคัญ (Service Requirement)
ตารางที่ 10 ความต้องการด้านผู้ให้บริการทีส่ ำคัญ
ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
ผู้ให้บริการ
ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ประสานกอง
แผนงาน ผู้ดูแลระบบ)
ผู้ให้บริการไฟฟ้า (ประสานงานอาคารสถานที่
สำนักงานเลขานุการกรมอนามัย)

1 วัน


3 วัน

7 วัน

15 วัน

30 วัน



11. ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
กลุ่ม พัฒ นาระบบบริห ารกำหนดแนวทางการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิก ฤต เป็น 3 ระยะ ได้แก่ การ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที (ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะแรก (2-7 วัน) การตอบสนองต่อ
เหตุการณ์และการกู้คืนกระบวนการปฏิบัติงานระยะเวลาเกิน 7 วัน
ตามตารางท้ายนี้ คือการจัดเตรียมสำหรับทีมบริหารความต่อเนื่อง ในการดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบ
สถานการณ์ และรายงานให้คณะทำงานบริหารความต่อเนือ่ งทราบเป็นระยะ ๆ ตามกรอบเวลา โดยตรวจสอบการ
ดำเนินงานตามขั้นตอนและกิจกรรมของผู้รับผิดชอบ ดังนี้

11

ตารางที่ 11 ขั้นตอนการบริหารความต่อเนือ่ งสำหรับทีมบริหารความต่อเนือ่ ง เพื่อรวบรวม ตรวจสอบสถานการณ์
และรายงาน
การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที (ภายใน 24 ชั่วโมง)
ขั้นตอนและกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

▪ แจ้ ง เหตุ ฉ ุ กเฉิ น วิ กฤตตามกระบวนการ Call Tree ให้ กับ ประธานคณะบริหารความ

บุคลากรในหน่วยงานทราบ ภายหลังได้รับแจ้งจากหัวหน้ า ต่อเนื่องของ กพร.
คณะบริหารความต่อเนื่องของกรมอนามัย
▪ จั ด ประชุ มที มงานบริ หารความต่ อเนื ่ องเพื ่ อประเมิ นความ ทีมงานบริหารความ
เสี ย หายผลกระทบต่ อการดำเนิ นงาน การให้ บ ริ การ และ ต่อเนือ่ งของ กพร.
ทรัพยากรสำคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง

ดำเนินการแล้วเสร็จ




▪ ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วนหรือส่งผลกระทบอย่าง
สู ง (หากไม่ ดำเนิ นการ) ดั ง นั้ น จำเป็ นต้ องดำเนิ นงาน หรื อ
ปฏิบัติด้วยมือ (Manual Processing)
▪ ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรใน กพร.ที่ได้รับบาดเจ็ บหรือ หัวหน้าทีมบริหารความ

เสียชีวิต

ต่อเนื่องของ กพร.

▪ รายงานคณะบริ ห ารความต่ อ เนื ่ อ งของกรมอนามั ย โดย หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของ กพร.
ครอบคลุมประเด็นดังนี้
- จำนวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิต
- ความเสียหายและผลกระทบต่อการดำเนินงานและ
การให้บริการ
- ทรัพยากรสำคัญทีต่ ้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบ
อย่างสูงหากไม่ดำเนินการ และจำเป็นต้องดำเนินงานหรือ
ปฏิบตั ิงานด้วยมือ (Manual Processing)




*ในการปฏิบัตกิ ารใดๆ ให้บุคลากรคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆและปฏิบัติตาม
แนวทางแผนฯ และขั้นตอนการปฏิบัตงิ านที่กพร.กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
การตอบสนองในระยะสัน้ (2-7 วัน)
ขั้นตอนและกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

▪ ติดตามสถานะภาพการกอบกู้ คืนมาของทรัพยากร ที่ ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ กพร

ได้รับผลกระทบ ประเมินความจำเป็นและระยะเวลาที่
ต้องใช้ในการกอบกู้คืน
▪ ตรวจสอบความพร้ อ มและข้ อ จำกั ด ในการจั ด หา ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ กพร
ทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
ได้แก่
- สถานที่ปฏิบัตงิ านสำรอง
- วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ ำคัญ
- บุคลากรหลัก

ดำเนินการแล้วเสร็จ
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- ผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย/คูค่ ้า/ผู้
ให้บริการทีส่ ำคัญ
▪ รายงานหัวหน้าคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องของ ทีมบริหารความต่อเนื่องที่รับผิดชอบ
หน่วยงานเกี่ยวกับความพร้อมข้อจำกัดและ
การจัดหาทรัพยากรที่จำเป็น
ข้อเสนอแนะในการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ใน
การบริหารความต่อเนื่อง
▪ ประสานงานและดำเนิ น การจั ด หาทรั พ ยากรที่ ทีมบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน
จำเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง






การตอบสนองต่อเหตุการณ์และการกู้คืนกระบวนการปฏิบัติงานระยะเวลาเกิน 7 วัน
ขั้นตอนและกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

▪ ติ ด ตามสถานภาพการกอบกู้ ค ื นมาของทรั พ ยากรที่ ได้ รั บ ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ

ผลกระทบ และประเมินความจำเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้
ในการกอบกู้คืน
▪ ระบุทรัพยากรที่ จำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินงานและให้บริการ
ตามปกติ
▪ รายงานหั ว หน้ า คณะบริ ห ารความต่ อเนื ่ องของหน่ ว ยงาน
สถานภาพการกอบกู้ คืนมาของทรั พยากรที่ ได้รับ ผลกระทบ
และทรัพยากรที่จำเป็ นต้ องใช้เ พื ่อดำเนินงานและให้บ ริ การ
ตามปกติ

กพร.

ดำเนินการแล้วเสร็จ


ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
กพร.
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
กพร.



▪ แ จ้ ง ส ร ุ ป ส ถ า น ก า ร ณ์ แ ล ะ ก า ร เ ต ร ี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ



ด้านทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อดำเนินงานและให้บริการตามปกติ กพร.
ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน






12. กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)
เพื่อให้แผนดำเนินธุร กิจ อย่างต่อ เนื่อ งฯ (BCP) สามารถนำไปปฏิบ ัติใช้ได้อย่างมีป ระสิท ธิภาพและเกิ ด
ประสิทธิผล กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จึงกำหนดให้มีกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ขึ้น โดยกระบวนการ Call
Tree คือกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมาชิกในทีมบริหารความต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการในการติดต่อ
บุคลากรของหน่วยงานภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤต
กระบวนการ Call Tree เริ่มต้นที่ประธานคณะบริหารความต่อเนื่องแจ้งให้ผู้ประสานงานคณะบริ หารความ
ต่อเนื่องทราบถึงเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ประสานงานฯ แจ้งให้ทีมบริหารความต่อเนื่องรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและ
การประกาศใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ จากนั้นทีมบริหารความต่อเนื่องของแต่ละฝ่ายมีหน้าที่แจ้งไปยังบุคลากร
ภายในฝ่ายเพื่อรับทราบ ตามผังกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินตาม Call Tree ดังนี้
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ผังกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินตาม Call Tree
ลำดับ
1

ผังกระบวนการ

ผู้รับผิดชอบ
อธิบดีกรมอนามัย

อธิบดีกรมอนามัยประกาศเหตุฉุกเฉินและประกาศใช้แผน
ดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ประธานคณะทำงาน
บริหารความต่อเนื่อง
ของ กพร.
ผู้ประสานงาน
คณะทำงานฯ

ประธานคณะทำงานฯ แจ้งให้ผู้ประสานงานคณะทำงานฯ
ทราบ

ประกาศเหตุฉุกเฉินและ
ประกาศใช้แผน BCP

2

แจ้งเหตุฉุกเฉิน

3
แจ้งเหตุฉุกเฉิน

ในเวลา
ทำการ

ช่วงเวลา

นอกเวลา
ทำการ
ผ่านเบอร์โทรศัพท์
ของหน่วยงาน

ผ่านเบอร์
โทรศัพท์มือถือ

4

ผู้ประสานคณะทำงานฯ แจ้งประธานคณะทำงานบริหารความ
ต่อเนื่อง กพร. ทราบ
1. ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาทำการ ให้ดำเนินการติดต่อ
บุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานเป็น
ช่องทางแรก
2. ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกเวลาทำการสถานที่ปฏิบัติงาน
หลักได้รับผลกระทบ ให้ดำเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดย
ติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก
ถ้าสามารถติดต่อได้ให้แจ้งข้อมูลแก่บุคลากรของ กพร. ทราบ
ดังต่อไปนี้
- สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
- เวลาและสถานที่สำหรับการนัดประชุมเร่งด่วนสำหรับ
ผู้บริหารและคณะทำงานบริหารความต่อเนื่อง
- ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ เพื่อบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤตต่อไป เช่น สถานที่รวมพลในกรณีที่มีการย้ายสถานที่
ทำงาน ฯลฯ
ผู้ประสานงานแจ้งข้อมูลทั้งหมดของสถานการณ์ไปยังบุคลากร
ภายในทีมฯ ได้รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉิน

แจ้งเหตุฉุกเฉิน

ผู้ประสานงาน
คณะทำงานบริหาร
ความต่อเนื่อง

รายงานสรุปความพร้อม

ผู้ประสานงาน
คณะทำงานบริหาร
ความต่อเนื่อง

ผู้ประสานงานคณะทำงานฯ รายงานสรุปความพร้อมของ
กพร. ในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต รวมทั้งความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ กพร.

รายงาน
สถานการณ์ทั้งหมด

ผู้ประสานงาน
คณะทำงานบริหาร
ความต่อเนื่อง

ผู้ประสานงานคณะทำงานฯ รายงานสถานการณ์ทั้งหมดของ
กพร. ให้คณะทำงานบริหารความต่อเนื่องทราบ

5

6

รายละเอียด

จบ

14

แบบตรวจสอบความครบถ้วนของแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP Checklist)
หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
แบบฟอร์มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการสำรวจตนเองและทบทวนเพื่อให้มั่นใจว่าแผน BCP ของหน่วยงานมี
ความครบถ้วนและสมบูรณ์ตามแนวทางของการจัดทำแผน BCP ที่รองรับการบริหารงานภายในและงานบริการของ
หน่วยงานได้อย่างต่อเนื่องแม้ประสบสภาวะวิกฤต
รายการตรวจสอบ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ก่อนหน้านี้มีแผนเดิมอยู่
1.2 แผน BCP ที่จดั ทำขึ้นในครัง้ นี้สามารถรองรับเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้
• เหตุการณ์อุทกภัย
• เหตุการณ์อัคคีภัย
• เหตุการณ์วาตภัย
• เหตุการณ์ชุมนุมประท้วงจลาจล
• เหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง
• เหตุการณ์ผลกระทบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
• เหตุการณ์ไฟฟ้าดับวงกว้าง
• เหตุการณ์ก่อการร้าย
• เหตุการณ์แผ่นดินไหว
ส่วนที่ 2 องค์ประกอบตามแนวทางของการจัดทำ BCP
2.1 ทีมงานแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
2.2 ผลกระทบต่อกระบวนการทำงานหรือการให้บริการ (BIA)
2.3 ความต้องการทรัพยากรที่สำคัญ
2.4 กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
• ด้านอาคาร สถานที่ปฏิบตั ิงานสำรอง/
• ด้านวัสดุอุปกรณ์ทสี่ ำคัญ/การจัดหา จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ
• ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลทีส่ ำคัญ
• ด้านบุคลากร
• ด้านคู่คา้ /ผู้ให้บริการที่สำคัญผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย/
2.5 กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)
2.6 ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ

.........................................................................

มี

ไม่มี

☐





☐



☐
☐
☐

☐
☐

☐
☐
☐







☐
☐



☐









☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

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
1.3 BAR : Before Action Review
ในกิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนา
2. สนับสนุนและส่งเสริมการ 2.1 สารวจความต้องการหรือความสนใจเกี่ยวกับความรูด้ ้านการ
พัฒนาศักยภาพ ทักษะ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและความสมดุลในชีวิตการทางาน
สมรรถนะในการทางาน
- ให้ความรูจ้ ากเรื่องที่สารวจ อย่างน้อย 3 เรื่อง/ปี
1) การสารวจสมดุลของชีวิตและการทางานของพนักงาน (ทาแบบ
สารวจ 1-31 ต.ค. 64)
2) เวลาทางานที่ยืดหยุ่น Flextime
3) การออกกาลังกายและโภชนาการ
4) สมดุลชีวิตและการทางาน
2.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ สมรรถนะ
ในการทางาน และมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1) สรุปประชุมอย่างไรให้กระชับและได้สาระสาคัญ
2) พิธีกรมืออาชีพ
3) ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL) และองค์กรรอบรู้สุขภาพ (HLO)
4) Leadership ภาวะผู้นา

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

- กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดประชุมหน่วยงานประจาเดือนธันวาคม
เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆ อย่างทั่วถึงในองค์กร
ได้แก่ภารกิจตามกฎหมายงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ เรื่องจากการ
ประชุมกรมอนามัย ที่มีความสาคัญ และจาเป็นต่อองค์กร และรายงาน
ความเคลื่อนไหวการขับเคลื่อนการดาเนินงานตัวชี้วัดคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
- แจ้งหน่วยงานรับการตรวจประเมิน HWP ครั้งที่ 1 วันที่ 23 ธ.ค.64
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 1.1)
เพื่อแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน
(จัดรวมวันที่ 6 ม.ค. เนื่องจากบุคลากรติดประชุมราชการข้างนอกเกิน
70%)
การประชุมเตรียมการส่งผลงานเพือ่ ขอรับรางวัล PMQA (ครั้งที่ 1) วัน
จันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 1.3)
ยังไม่มีการให้ความรู้ในเดือน ธ.ค. 64

12 ครั้ง

ระยะเวลา
ดาเนินการ
6 ม.ค. 65

16 ครั้ง

6 ม.ค. 65

5 ครั้ง

24 ธ.ค.
64

อย่างน้อย
3 เรื่อง/ปี

ธ.ค.64-ก.ค.
65

5 ครั้ง

30 ธ.ค.
64

เรื่องแลกเปลี่ยน
1. สรุปการประชุมอย่างไร
ให้กระชับ สาระสาคัญ
ครบถ้วน
2. กรอบความคิด
(Mindset) ในการจัดการ
ความรู้

ผู้ร่วมแลกเปลี่ยน
นางกุลนันท์ เสนคา
นักโภชนการชานาญการพิเศษ

วันเวลา
30 พ.ย.64

นางสาวอริยาพัชร มหาศิริชวรัตน์ 30 ธ.ค. 64
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

มาตรการหรือ
กิจกรรมสาคัญ
3. การขั บ เคลื่ อ นพั ฒ นา
สถานที่ ท างานน่ า อยู่ น่ า
ท างาน มี ชี วิ ต ชี ว า แล ะ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต

แผนงาน/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

5) Change Management การบริหารการเปลีย่ นแปลง

(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 2.2)

3.1 ประเมินและวิเคราะห์ภาวะสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน
3.2 วิเคราะห์สถานการณ์การดาเนินงานสถานที่ทางานน่าอยู่ น่า
ทางาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทางาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3.3 วิเคราะห์ผรู้ ับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานและจัดทาเนียบผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย

เพื่ อขั บเคลื่อนการด าเนินตามตัวชี้วั ดที่ 2.2 ระดั บความสาเร็ จของการ
พัฒนาสถานที่ทางาน น่าอยู่ น่าทางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิต และการสารวจความต้องการความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
สิ่งแวดล้อม และสมดุลชีวิ ตในการทางาน เพื่ อจัดล าดับความสาคัญของ
ปัญหาและกาหนดมาตรการในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผน

3.4 จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด

เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถนาไปปฏิบัติให้
เกิดผลได้จริง และให้ทุกคนยึดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้บุคลากรรับทราบและปฏิบตั ิตามคาสั่ง/แผนพัฒนาสถานที่ทางาน
น่าอยู่ น่าทางานฯ

เป้าหมาย

3 ฉบับ

1 ฉบับ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

พ.ย. –ธ.ค.
64

11-30
พ.ย.64
ธ.ค.64

3.5 ประกาศมาตรการ, จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อน
4 ฉบับ
งาน
- จัดทาและแผนพัฒนาสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน มีชีวิตชีวา
สร้างความผูกพันและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อเป็นองค์กรแห่ง
ความสุขอย่างยั่งยืน
- จัดทาแผนการซ่อมบารุงเครื่องจักร/อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องใช้
3.6 กิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง และกิจกรรม Big Cleaning day การ เพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี
8 ครั้ง
20 ธ.ค. 64
จัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ โดยยึดหลัก 5 ส และเกณฑ์ (HWP)
ของบุคลากรทุกคน ให้บุคลากรเกิดความสุขกายสบายใจในการทางาน
1/8
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 3.6)
3.7 กิจกรรม 5 ส จัดเก็บโต๊ะทางานให้สะอาด “ก่อนกลับบ้าน ศุกร์ ให้บุคลากรทุกคนทาความสะอาดที่โต๊ะทางานเป็นประจาทุกวันศุกร์ก่อน ทุกวันศุกร์
ธ.ค. 64
สะอาด ปราศจากเชื้อโรค”
กลับ และยังเป็นการสร้างพฤติกรรม 5 ส ให้กับบุคลากร
3.8 ติดตาม ทบทวนและประเมินผลการดาเนินงานในองค์กร
- มี การติ ดตามการขั บเคลื่อ นงานเป็ นประจาทุ กเดือ นในการประชุ ม การประชุม 23 ธ.ค.
หน่วยงาน
ประจาเดือน
64
- หน่วยงานรับการตรวจประเมิน HWP ครั้งที่ 1 วันที่ 23 ธ.ค.64
8 ครั้ง
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 3.8)
4. ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพกายใจ 4.1 กิ จ กร ร ม Happy Friday ทุ ก วั น ศุ กร์ สุ ด ท้ า ย ของเ ดื อน ให้บุคลากรไปวัด BMI เพื่อเฝ้าระวังภาวะสุขภาพและวางแผนการออก
5 ครั้ง
21 ธ.ค.
แข็งแรง
ออกกาลังกายในหน่วยงาน (เวลา 16.00 – 16.30 น.)
กาลังกายที่เหมาะสมต่อไป
64
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 4.1)
4.2 กิจกรรม “Happy Friday” ทุกวันศุกร์ สุดท้ายของเดือน “หิ้ว จัดกิจกรรมร่วมกับงานปีใหม่
5 ครัง้
29 ธ.ค.
ปิ่นโต โชว์ Healthy Food” (งดการใช้ถุงพลาสติก)
64

มาตรการหรือ
กิจกรรมสาคัญ

แผนงาน/กิจกรรม
4.3 กิจกรรม “Let’s take a break”การบริหารร่างกายและยืด
เหยียดระหว่างวัน
4.4 วัดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เพื่อประเมินส่วนต่างๆของร่างกาย
เบื้องต้น
4.5 กิจกรรมก้าวย่างเพื่อสร้างหุ่นและให้เคล็ดลับเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพ
4.6 กิจกรรม “สวดมนต์” บาบัดกาย เสริมสร้างความสบายใจ
4.7 กิจกรรมจิตอาสา

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ธ.ค. 64

บุคลากรได้มีการบริหารร่างกาย ยืดเหยียดระหว่างวัน เต้นบาสโลป
จันทร์-ศุกร์
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 4.3)
บุคลากรทุกคนวัดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เพื่อประเมินส่วนต่างๆของ
2 ครั้ง
21 ธ.ค.
ร่างกายเบื้องต้น เพื่อเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของตนเอง และสามารถ
64
วางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมได้
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 4.1)
รวบรวมก้าวของบุคลากรทุกคนและจัดทาเป็นแผนภูมิรูปภาพแสดงก้าว
8 ครั้ง
ธ.ค. 64
เฉลี่ยรวมของหน่วยงาน และสอดแทรกความรู้เรื่อง “แนวทางการเลือก
3/8
กินอาหารสาหรับออกกาลังกาย” พร้อมเผยแพร่ช่องทางไลน์กลุ่ม กพร.
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 4.5)
บุคลลากร กพร. ร่วมกิจกรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังคมธรรมประจาวัน 16 ครัง้
ธ.ค. 64
กับ ท่า น ว.วชิ รเมธี ตอน คุ ณค่ า ของชีวิ ต “สิ่ งที่ ห้ ามทาส าหรั บคนที่
อยากจะเป็นที่รักและชื่นชอบของคนอื่น”
ยังไม่มีกิจกรรมในเดือนนี้
ปีละ 2 ครัง้ ธ.ค.64-ก.ค.
65

4.8 กิจกรรมตามเทศกาลและวันสาคัญต่างๆ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดกิจกรรมงานปีใหม่ในหน่วยงาน มีการแลก ปีละ 2 ครั้ง 29 ธ.ค.
ของขวัญบัดดี้ จับฉลากของขวัญจาก ผอ.
1/2
64
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 4.8)
4.9 ประเมินความเครียดบุคลากร
ใช้ผลการวิเคราะห์ภาวะสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน (จากแบบ ปีละ 2 ครัง้ ธ.ค.64-ก.ค.
ประเมินภาวะสุขภาพบุคลากรกรมอนามัย)
1/2
65
4.10 การตรวจสุขภาพประจาปีและประเมินความเสี่ยงต่อการเกิด ยังมีมีการตรวจสุขภาพในเดือนนี้
ปีละ 1 ครัง้ ธ.ค.64-ก.ค.
โรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดของบุคลากร อายุ 35 ปีขึ้นไป
65
4.11 การประเมิน Thai save Thai และมาตรการจัดการกลุ่มเสียง บุคลากร กพร. ได้ทาการประเมิน Thai save Thai และมาตรการจัดการ
สูง
กลุม่ เสียงสูงอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 4.11)

5 เดือน

ธ.ค.64-ก.ค.
65

สื่อสารและสร้างความเข้าใจอย่างทั่วถึงในองค์กร (เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 1.1)

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

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

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ สมรรถนะในการทางาน และมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 2.2)

กิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง และกิจกรรม Big Cleaning day การจัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ โดยยึดหลัก 5 ส
และเกณฑ์ (HWP) (เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 3.6)

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

วัดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เพื่อประเมินส่วนต่างๆของร่างกายเบื้องต้น (เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 4.1)

วัดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เพื่อประเมินส่วนต่างๆของร่างกายเบื้องต้น (เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 4.1)

***วัด BMI เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2564 ณ ห้องฟิตเนส กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 2

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

กิจกรรมก้าวย่างเพื่อสร้างหุ่นและให้เคล็ดลับเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ (เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 4.5)

กิจกรรมงานปีใหม่ในหน่วยงาน มีการแลกของขวัญบัดดี้ จับฉลากของขวัญจาก ผอ.(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 4.8)

ตัวอย่างการประเมิน Thai save Thai และมาตรการจัดการกลุ่มเสียงสูง (เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 4.11)

รายงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ประจาเดือนธ.ค. 64
เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.3 รายงานผลการดาเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
หน่วย
ที่
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด
ผลการดาเนินงาน
นับ
1 จัดทำคำสั่งคณะกรรมกำรเร่งรัด
ชุด
1
18 ต.ค. 18 ต.ค. คำสั่งกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ที่ 2/2565 ลงวันที่ 18 ตุลำคม 2564
ติดตำมผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
64
64
และนำขึ้นเว็บไซต์ กพร.แล้ว ที่
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-204filename-budjet
2 ประกำศมำตรกำร/แนวทำงกำร
ฉบับ
1
พ.ย. 64 พ.ย. 64 จัดทำประกำศมำตรกำร/แนวทำงกำรดำเนินงำนบริหำรจัดกำร
ดำเนินงำนบริหำรจัดกำร
งบประมำณของหน่วยงำน และสื่อสำรนำขึ้นเว็บไซต์ กพร. ที่ URL:
งบประมำณของหน่วยงำน
https://bit.ly/3Dm8fgm
3 ปรั บ ปรุ ง ระบบ/ขั้ น ตอนวิ ธี ก ำร ฉบับ
ท ำ ง ำ น SOP ก ำ ร เ บิ ก จ่ ำ ย
งบประมำณ

1

30 พ.ย.
64

4 สื่อสำรควำมรู้ กฎ ระเบียบ
แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ
แก่บุคลำกรของหน่วยงำนใน
ช่องทำงต่ำงๆ และเผยแพร่นำขึ้น
เว็บไซต์กพร.

1

พ.ย. 64

เรื่อง

10 ธ.ค.
64

ผลการดาเนินงาน พ.ย. 64
จัดทำ SOP จำนวน 2 ฉบับ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
1. SOP กำรขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
2. SOP กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ดูรำยละเอียดที่เว็บไซต์กพร. ตัวชี้วัดที่ 2.3
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
ก.พ. 64 ผลการดาเนินงาน ธ.ค. 64
ได้สื่อสำรควำมรู้/แนวทำงเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและเผยแพร่นำ
ขึ้นเว็บไซต์กพร. จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. แนวทำงกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนส่วนรำชกำร
2. แนวทำงกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
รำยละเอียดที่เว็บไซต์กพร. เมนู ข้อมูลด้ำนแผนงำน
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-142-filename-budjet

ที่

ชื่อกิจกรรม

5 รำยงำนข้อ มูล สถำนะกำรเบิ กจ่ ำ ย
งบประมำณเสนอต่อที่ประชุมกพร.
ประจำทุกเดือน

หน่วย
เป้าหมาย วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด
นับ
ครั้ง

4

พ.ย. 64

6 จัดทำรำยงำนผลกำรติดตำมเร่งรั ด ฉบับ
กำรเบิ ก จ่ ำ ยงบประมำณ รบจ.1
และผลกำรประชุมเร่ ง รั ดติดตำมฯ
และupload ขึ้นเว็บไซต์กพร.ภำยใน
วันที่ 20 ของทุกเดือน

4

พ.ย. 64

7 รำยงำนกำรติดตำมกำรดำเนินงำน
ตัวชี้วัดฯ ในระบบ DOC ทุกเดือน

4

พ.ย. 64

ครั้ง

ผลการดาเนินงาน

ก.พ. 64 ผลการดาเนินงาน ธ.ค. 64
ได้รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของ กพร. เดือนธันวาคม 64 ใน
กำรประชุมหน่วยงำน ประจำเดือน เมื่อวันที่ 6 ม.ค.65 สำมำรถดู
รำยละเอียดได้ที่ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
เมนู รำยงำนผลกำรติดตำมกำกับตัวชี้วัดฯประจำเดือน ปี พ.ศ. 2565
ก.พ. 64 ผลการดาเนินงาน ธ.ค. 64
ได้จัดทำรำยงำน รบจ.1 รอบเดือนธันวาคม 64 เสนอผอ.ลงนำมและนำ
ขึ้นเว็บไซต์ กพร. ภำยในเวลำที่กำหนด
สำมำรถดูรำยละเอียดได้ที่
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-204filename-budjet เมนู รำยงำนกำรเบิกจ่ำย ปีงบประมำณ 2565

ก.พ. 64 ผลการดาเนินงาน ธ.ค. 64
ได้รำยงำนข้อมูลกำรขับเคลื่อนดำเนินงำนตัวชี้วัดตำมคำรับรองฯ ในระบบ
DOC รอบเดือนธันวาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ 4 สื่อสำรควำมรู้ กฎ ระเบียบ แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจแก่บุคลำกรของหน่วยงำนในช่องทำงต่ำงๆ และเผยแพร่นำขึ้น
เว็บไซต์กพร.ควำมรู้/แนวทำงเกีย่ วกับกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและเผยแพร่นำขึ้นเว็บไซต์กพร. จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่วนราชการ

2. แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

กิจกรรมที่ 6 รำยงำนผลกำรติดตำมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ รบจ.1 และผลกำรประชุมเร่งรัดติดตำมฯ และupload ขึ้นเว็บไซต์กพร.ภำยในวันที่ 20
ของทุกเดือน https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-204-filename-budjet

รายงาน รบจ. 1

ผลเบิกจ่ายงบลงทุน จานวน 1,355,000 บาท จากระบบ GFMIS

กิจกรรมที่ 7 รำยงำนกำรติดตำมกำรดำเนินงำนตัวชี้วัดฯ ในระบบ DOC ทุกเดือน (ตัวอย่ำงของกิจกรรม ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปประชุมฯ เดือนธ.ค. 64)

เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) รอบ 5 เดือนแรก : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วดั 2.4 เดือนธันวาคม 2564
❖ มาตรการส่งเสริมและยกระดับผลงานของกรมอนามัยสู่รางวัลเลิศรัฐ
เตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยเสนอผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ
วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 4 ชั้น 3 กรมอนามัย
และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) รอบ 5 เดือนแรก : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.4 เดือนธันวาคม 2564
❖มาตรการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างบุคลากรของ กพร. สู่การเป็น SMART
ครั้งที่ 2 วันที่ 30 ธันวาคม 2564 หัวข้อ “กรอบความคิด (Mindset) ในการจัดการความรู้”
โดย นางสาวอริยาพัชร มหาศิริชวรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

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

รายงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ประจาเดือนธ.ค. 64

เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.5
แผนขับเคลื่อนการดาเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.5
ที่
1

ชื่อกิจกรรม
จัดทำบทวิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรดำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำร

หน่วยนับ

เป้าหมาย

วันเริ่มต้น

วันสิ้นสุด

ผลการดาเนินงาน

ฉบับ

1

1 พ.ย.64

5 ธ.ค. 64

ได้จัดทำบทวิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรดำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรมีรำยกำรข้อมูลสำรสนเทศ แผนปฏิบัติกำรและ
ข้อมูลผลกำรดำเนินงำนตำมแผนฯ รอบ 6 เดือนหลัง ปีงบ 64
 ดูรำยละเอียดรำยงำนกำรประชุม และเอกสำรตัวชี้วัดที่ 2.5
ที่เว็บไซต์ กพร.
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02

2

รวบรวมข้อมูลควำมรู้/นโยบำย/แนวทำง/ข้อสั่งกำรด้ำน
แผนงำนและงบประมำณ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ กพร.
และช่องทำงอื่นๆ

เรื่อง

2

พ.ย.64

ก.พ. 65

เดือน ธ.ค. 64
ผลการดาเนินงาน ได้รวบรวมข้อมูลควำมรู้ด้ำนแผน จำนวน 1
เรื่อง ได้แก่ ควำมรู้ “ร่ำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 13 ไทยมีภำครัฐที่ทนั สมัย มี
ประสิทธิภำพ และตอบโจทย์ประชำชน” และเผยแพร่บน
เว็บไซต์ กพร. ที่ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/morenews-php-cid-142-filename-budjet

3

ติดตำมผลและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรดำเนินงำน
ตำมแผนในกำรประชุมประจำเดือนของ กพร. และนำขึ้น
เว็บไซต์ของ กพร. ภำยในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ครั้ง

4

พ.ย.64

ก.พ. 65

เดือน ธ.ค. 64
ผลการดาเนินงาน ได้ดำเนินกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำม
แผนรอบเดือนธันวำคม 2564 และรำยงำนในที่ประชุม กพร.
เมื่อวันที่ 6 มกรำคม 2564 ในวำระสืบเนื่อง 3.1 รำยงำนผล
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณไปพร้อมกันเรียบร้อยแล้ว
 สำมำรถดูรำยละเอียดที่รำยงำนกำรประชุม กพร.
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02

เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.5
แผนขับเคลื่อนการดาเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.5
ที่

ชื่อกิจกรรม

หน่วยนับ

เป้าหมาย

วันเริ่มต้น

วันสิ้นสุด

ผลการดาเนินงาน

4

สื่อสำรและให้ข้อมูล/ควำมรู้ด้ำนแผนงำน ,กำรรำยงำนผล
กำรดำเนินงำนในระบบ DOC 4.0 แก่บุคลำกร กพร.

ครั้ง

2

พ.ย.64

ก.พ. 65

เดือน ธ.ค. 64
ผลการดาเนินงาน ได้สื่อสำรควำมรู้ “ร่ำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
ฯ ฉบับที่ 13” ในกำรประชุมประจำเดือน กพร. เมื่อวันที่ 6
มกรำคม 2565 ในวำระเพื่อทรำบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 สำมำรถดูรำยละเอียดที่รำยงำนกำรประชุม กพร.
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid142-filename-budjet

5

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนในระบบ DOC 4.0 ให้
เป็นปัจจุบัน

ครั้ง

4

พ.ย.64

ก.พ. 65

เดือน ธ.ค. 64
ผลการดาเนินงาน ได้รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนใน
ระบบ DOC4.0 เป็นข้อมูลปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว (ข้อมูล ณ
วันที่ 30 ธันวำคม 2564)
ทั้งนี้ กพร.มิได้มีกำรปรับแผนปฏิบัติกำร แต่ได้ปรับปรุงข้อมูล
แผน-ผลกำรเบิกจ่ำยให้เป็นปัจจุบัน
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=strproject/projectplanlistresult

6

สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรที่บรรลุเป้ำหมำย
ภำพรวม

ฉบับ

1

ก.พ. 65

ก.พ. 65

สาหรับกิจกรรมที่ 6 สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ที่บรรลุเป้ำหมำยภำพรวม ได้กำหนดแผนดำเนินกำรในเดือน ก.พ.
65

กิจกรรมที่ 2 , 4 รวบรวมข้อมูลควำมรู/้ นโยบำย/แนวทำง/ข้อสั่งกำรด้ำนแผนงำนและงบประมำณ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ กพร.และช่องทำงอื่นๆ
ผลการดาเนินงาน ได้รวบรวมข้อมูลควำมรู้ด้ำนแผน จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ ควำมรู้ “ร่ำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 หมุดหมำยที่ 13 ไทยมีภำครัฐที่
ทันสมัย มีประสิทธิภำพ และตอบโจทย์ประชำชน” และสื่อสำนรเผยแพร่บนเว็บไซต์ กพร. ที่ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-142-filename-budjet

กิจกรรมที่ 5 ผลการดาเนินงาน ได้รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนในระบบ DOC4.0 เป็นข้อมูลปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2564)
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=str-project/projectplanlistresult

(ตัวอย่ำง กำรปรับปรุงข้อมูลในระบบ DOC เดือน ธ.ค. 64)

เอกสารแนบทายตัวชี้วัดที่ 2.6
แบบรายงานผลการขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
หนวยงาน กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย

ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2564

มาตรการ/แนวทาง
แผน/โครงการ/กิจกรรม
1. ยกระดับการรับรูของ 1.1 เปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตหนวยงาน ตามแบบ OIT
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ในองคประกอบที่สำคัญ 2 ดาน ดังนี้
1.1.1 ดานขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน
1.1.2 ดานการใชงบประมาณ

เปาหมาย
อยางนอย
2 ดาน

1.2 เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
และติดตามการดำเนินงานเฝาระวัง ตรวจสอบ ติดตาม
การดำเนินงานเกีย่ วกับแผนการจัดหาพัสดุและผลการจัดซื้อ
จัดจาง/ จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ ที่เหมาะสม

1 ชองทาง

ผลการดำเนินงาน
- ดำเนินการกรอกขอมูล URL ตามแบบ
OIT ในองคประกอบที่สำคัญครบถวน
จำนวน 2 ดาน ไดแก
1.1.1 ดานขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน
1.1.2 ดานการใชงบประมาณ
และนำเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงาน
เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564
และดำเนินการปรับปรุง/เพิ่มเติม (ถามี)
บุคลากรมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเรื่อง
การจัดซื้อจัดจางของหนวยงานไดมากกวา
1 ชองทาง ไดแก ทางไลน, การประชุม
ประจำเดือนของหนวยงาน
และสามารถติดตามการดำเนินงานเฝา
ระวัง ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงาน
เกี่ยวกับแผนการจัดหาพัสดุและผลการ
จัดซื้อจัดจาง ทางเว็บไซตกรมอนามัย
หัวขอแผนการจัดซื้อจัดจาง และเว็บไซต
กพร. หัวขอแผน-ผลการจัดซื้อจัดจาง

ผลลัพธตามตัวชี้วัดโครงการ
มีขอมูลสาธารณะบนเว็บไซต
ของหนวยงาน ครบถวนตามที่กำหนด
(2 ดาน)

มีการเผยแพรประเด็นความรู 1 ชองทาง
ตามที่กำหนด
สรุปผลลัพธที่ได คือ มีการรวมแสดงความ
คิดเห็น/ติดตามฯ จำนวน 3 ชองทาง ดังนี้
1) ไลนกลุมหนวยงาน
2) การประชุมประจำเดือนของหนวยงาน
3) เว็บไซตของหนวยงาน

1

มาตรการ/แนวทาง
2. พัฒนาประสิทธิภาพ
การสื่อสาร

แผน/โครงการ/กิจกรรม
2.1 สำรวจความคิดเห็นการรับรูคณ
ุ ธรรมและความโปรงใสของ
ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ผานระบบออนไลนตามแบบ IIT
2.2 เผยแพรสรุปผลการดําเนินงานประเมินการรับรูของหนวยงาน
ตามแบบ IIT

เปาหมาย
1 ครั้ง
1 ชองทาง

ผลการดำเนินงาน
- รอดำเนินการ
- สำรวจโดยกองการเจาหนาที่
- รอดำเนินการ
- ผลการสำรวจจากกองการเจาหนาที่

ผลลัพธตามตัวชี้วัดโครงการ
มีการสำรวจความคิดเห็นการรับรูค ุณธรรม
และความโปรงใสตามแบบ IIT
มีการเผยแพรประเด็นความรูการดำเนินงาน
ประเมินการรับรู 1 ชองทาง

ผูรายงาน ชื่อ นางสาวปยรัตน ศรีมวงกลาง ตำแหนง นักจัดการงานทั่วไป โทร. 0 2590 4729.......E-mail: piyarat.s@anamai.mail.go.th

2

เอกสารแนบทายตัวชี้วัดที่ 2.6
แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตของกลุมพัฒนาระบบบริหาร
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สรุปรายการเปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตของกลุมพัฒนาระบบบริหาร ที่ไดดำเนินการปรับปรุงให
เปนปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับประเด็นการทบทวนวิเคราะห Gap การดำเนินงาน IIT ของหนวยงาน จำนวน 2 ดาน
ประกอบดวย
1. ขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน
2. ขอมูลดานการใชจายงบประมาณ
รายละเอียดดังนี้
1.ขอมูลพื้นฐาน (ทุกหนวยงานตองดำเนินการ)
ขอ มาตรการ OIT
องคประกอบดานขอมูล
แนบหลักฐาน URL Link
01 โครงสราง
o แสดงแผนผังแสดงโครงสรางการ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/structure-psdg01
แบงสวนราชการของหนวยงาน
o ประกอบดวยตำแหนงที่สำคัญ
และการแบงสวนงานภายใน เชน
สำนัก กอง ศูนย ฝาย สวน กลุม
เปนตน

https://psdg.anamai.moph.go.th/th/psdg

02

ขอมูลผูบริหาร

o แสดงขอมูลของผูบริหารหรือ
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/board-of-director
หัวหนาหนวยงาน ประกอบดวย ชือ่ นามสกุล ตำแหนง รูปถาย ชอง
ทางการติดตอ (หมายเลขโทรศัพท
และ e-mail) ของผูบริหารแตละคน

03

อำนาจหนาที่

o แสดงขอมูลหนาที่และอำนาจ
ของหนวยงานตามที่กฎหมาย
กำหนด

https://psdg.anamai.moph.go.th/th/responsibility

04

ขอมูลการติดตอ

o ที่อยูหนวยงาน หมายเลข
โทรศัพท หมายเลขโทรสาร
e-mail แผนที่ตั้งหนวยงาน

https://psdg.anamai.moph.go.th/th/contact-us

05

ขาว
ประชาสัมพันธ

o แสดงขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการดำเนินงานตาม
อำนาจหนาที่หรือภารกิจของ
หนวยงาน ที่เปนปจจุบัน

https://psdg.anamai.moph.go.th/th

1

1.ขอมูลพื้นฐาน (ทุกหนวยงานตองดำเนินการ)
ขอ มาตรการ OIT
องคประกอบดานขอมูล
แนบหลักฐาน URL Link
06 Q&A
o แสดงชองทางทีบ่ ุคคลภายนอก https://psdg.anamai.moph.go.th/th/complaint01
สามารถสอบถามขอมูลตางๆ ได
และหนวยงานสามารถสื่อสารให
คำตอบกับผูส อบถามได โดยมี
ลักษณะเปนการสื่อสารไดสองทาง
เชน Web board, กลองขอความ
ถาม - ตอบ เปนตน
o สามารถเชื่อมโยงไปยังชองทาง https://psdg.anamai.moph.go.th/th
ขางตนไดจากเว็บไซตหลักของ
หนวยงาน
07

Social Network o แสดงเครือขายสังคมออนไลนของ https://www.facebook.com/profile.php?id=100007619885293
หนวยงาน เชน Facebook, Twitter,
https://www.youtube.com/channel/UC7p_evmN7WoHYhRAPCpKYpA/featured
Instagram เปนตน
https://www.instagram.com/psdg_doh/
o สามารถเชื่อมโยงไปยังชองทาง https://psdg.anamai.moph.go.th/th
ขางตนไดจากเว็บไซตหลักของ
หนวยงาน

08

แผนปฏิบัติการ o แสดงแผนปฏิบัติการ ประจำป
ปองกันการทุจริต งบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มี
วัตถุประสงคเพื่อปองกันการ
ทุจริตหรือพัฒนาดานคุณธรรม
และความโปรงใสของหนวยงาน
และรายละเอียดของแผนฯ เชน
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ
ชวงเวลาดำเนินการ เปนตน

https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita?textSearch=&categ
ory=5033
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รายงานการ
กำกับติดตามการ
ดำเนินการ
ปองกันการทุจริต
ประจำป

นำรายงานการประชุม ที่มีการกำกับติดตามการดำเนินการปองกัน
การทุจริตประจำปขึ้นเว็บหัวขอคุณธรรมความโปรงใส
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita?textSearch=&categ
ory=5033

o แสดงความกาวหนาในการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตามขอ O8 และมีขอมูล
รายละเอียดความกาวหนาการ
ดำเนินการแตละโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ
ที่ใชดำเนินงาน เปนตน

2

1.ขอมูลพื้นฐาน (ทุกหนวยงานตองดำเนินการ)
ขอ มาตรการ OIT
องคประกอบดานขอมูล
10 รายงานผลการ o แสดงผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ดำเนินการ
ปองกันการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยมีขอมูลรายละเอียด สรุปผล
ประจำป
การดำเนินการ เชน ผลการ
ดำเนินการฯ ผลการใชจา ย
งบประมาณ ปญหา อุปสรรค
ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิต์ าม
เปาหมาย เปนตน

แนบหลักฐาน URL Link
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita?textSearch=&categ
ory=5033

3. การใชจายงบประมาณ
ขอ มาตรการ OIT
01 แผนการใชจา ย
งบประมาณ
ประจำป

องคประกอบดานขอมูล

o เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช
ในป พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียด
ของแผนฯ เชน งบประมาณตาม
แหลงที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณตามประเภท
รายการใชจาย เปนตน
02 รายงานการ
o แสดงความกาวหนาในการ
กำกับติดตามการ ดำเนินงานตามแผน
ใชจางบประมาณ การใชจายงบประมาณประจำป
ประจำป
พ.ศ. 2565
03 รายงานผลการ ๐ แสดงผลการดำเนินงานตาม
แผนการใชจายงบประมาณ
ใชจาย
ประจำป พ.ศ. 2565
งบประมาณ
๐ มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการ
ประจำป
ใชจายงบประมาณ เชน ผลการใช
จายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย เปนตน

แนบหลักฐาน URL Link
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=strproject/reportbyproject_n&orgID=108&budgetYear=2565

https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02?textSearch=&categ
ory=4805
(วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง – ติดตามความกาวหนาการใชจายงบประมาณ
ในการประชุม กพร.)
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid204-filename-budjet?textSearch=&category=4674
พ.ย. 64
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-204filenamebudjet/download?id=82811&mid=32107&mkey=m_document&l
ang=th&did=26022
ธ.ค. 64
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-204filenamebudjet/download?id=85238&mid=32107&mkey=m_document&l
ang=th&did=26022
3

3. การใชจายงบประมาณ
ขอ มาตรการ OIT

องคประกอบดานขอมูล

แนบหลักฐาน URL Link

04 แผนการจัดซื้อ
จัดจางหรือ
แผนการจัดหา
พัสดุ

๐ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจางหรือ
แผนการจัดหาพัสดุตามที่หนวยงาน
จะตองดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560
๐ เปนขอมูลการจัดซื้อจัดจางในป
พ.ศ. 2565

เว็บไซตกรมอนามัย
https://eauction.anamai.moph.go.th/?page=eau
เว็บไซตกพร.
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/plan

05 ชองทางการรับ ๐ แสดงชองทางทีบ่ ุคลากรใน
ฟงความคิดเห็น หนวยงานสามารถแสดงความ
คิดเห็นตอการจัดทำแผนการใช
จายงบประมาณ แผนการจัดซื้อ
จัดจางของหนวยงาน สอบถาม
ทักทวง หรือรองเรียนการใชจาย
งบปประมาณ ไมเปนไปตาม
วัตถุประสงค
06 การเปดโอกาสให ๐ แสดงการดำเนินการหรือ
เกิดการมีสวนรวม กิจกรรมที่แสดงถึงการเปดโอกาส
ใหบุคลากร/ผูมีสวนไดสวนเสียได
มีสวนรวมในการดำเนินงานของ
หนวยงาน เชน รวมวางแผน รวม
ดำเนินการ รวมแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น หรือรวมติดตาม
ประเมินผล เปนตน

แจงเรื่องรองเรียน
http://203.157.65.25/complaint/
กระดานถามตอบ
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/complaint01

กิจกรรมการมีสวนรวมของ กพร.
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita?textSearch=&category=
5033
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เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3.10
ตัวชี้วัดที่ 3.10
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
และการเป็นระบบราชการ 4.0
แผนการดาเนินงานเดือนธันวาคม 2564 ของตัวชี้วัดที่ 3.10 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่
1. ทบทวนและจั ด ท าคาสั่ ง แต่ ง ตั้ งคณะกรรมการพั ฒนาระบบราชการกรมอนามั ยก้ าวสู่ องค์ การที่ มี
สมรรถนะสูงตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
2. สื่อสารองค์ความรู้ด้านการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์ PMQA ทางเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
3. ประชุมเตรียมการส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัล PMQA ครั้งที่ 1
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ดาเนินการครบทั้ง 3 กิจกรรม ดังนี้
1. ทบทวนและจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัยก้าวสู่องค์การที่มี
สมรรถนะสูงตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้วิเคราะห์คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัยก้าวสู่
องค์การที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัด การภาครัฐ (คาสั่งกรมอนามัยที่ 688/2563
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563) เพื่อทบทวนและปรับปรุงเพื่อให้มีองค์ประกอบครบถ้วนทั้ง Cluster หน่วยงาน และ
สายงาน โดยได้วิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1.1 คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
(1) ประธาน ได้แก่ อธิบดีกรมอนามัย
(2) รองประธาน ได้แก่ รองอธิบดีที่กากับดูแลกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(3) กรรมการ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อานวยการสานัก/กอง/ศูนย์ และ เลขานุการกรม
(4) กรรมการและเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ได้แก่ ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาระบบคุณภาพของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1.2 คณะอนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาระบบราชการกรมอนามั ย ก้ า วสู่ อ งค์ ก ารที่ มี
สมรรถนะสูงตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย
(1) ประธาน ได้แก่ รองอธิบดีที่กากับดูแลกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(2) รองประธาน ได้ แก่ ผู้ อานวยการกลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริห าร และนัก วิช าการ
สาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(3) กรรมการ ได้ แ ก่ นั ก วิ ช าการจากหน่ ว ยงานสายส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ สายอนามั ย
สิ่งแวดล้อม และสายสนับสนุน จานวน 23 คน
(4) กรรมการและเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาระบบคุณภาพ
ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จานวน 4 คน
เมื่อวิเ คราะห์องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ซึ่งมีจานวน 29 คน (ไม่รวม
ประธานกรรมการ) ในประเด็นต่างๆ พบว่า
1) วิเคราะห์ประเด็น cluster พบว่า ยังขาดผู้แทนจาก 2 cluster คือ cluster วัยเรียน
วัยรุ่น และ FIN ส่วน cluster ที่มีกรรมการมากกว่า 1 คน คือ cluster วัยทางาน อนามัยสิ่งแวดล้อม และ KISS
(ตารางที่ 1)

2) วิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ที่ ตั้ ง ของหน่ ว ยงาน ซึ่ ง กรมฯ มี ทั้ ง หน่ ว ยงานส่ ว นกลางและ
หน่วยงานที่ตั้งในภูมิภาค พบว่า มีกรรมการจากหน่วยงานที่ตั้งในภูมิภาค จานวน 4 คน (มาจาก ศอ.ที่ 4 สระบุรี
และ สสม.) กรรมการจากหน่วยงานส่วนกลาง จานวน 25 คน (ตารางที่ 1)
3) วิเคราะห์ประเด็นสายงาน พบว่า กรรมการจากหน่วยงานส่วนกลาง 25 คน มาจาก
สายส่ งเสริมสุขภาพจานวน 7 คน สายอนามัยสิ่งแวดล้อม จานวน 2 คน สายสนับสนุน จานวน 8 คน และ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 8 คน (ตารางที่ 1)
4) วิเคราะห์ประเด็นความครบถ้วนของทุกหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานสังกัดกรม
36 หน่ ว ยงาน มีห น่ ว ยงานที่ มีผู้ แทนมาเป็นกรรมการ 16 หน่ว ยงาน (ร้อยละ 44.44) ส าหรับหน่ว ยงาน
ส่วนกลาง 21 หน่วยงาน มีหน่วยงานที่มีผู้แทนมาเป็นกรรมการ 14 หน่วยงาน (ร้อยละ 66.67) ส่วนหน่วยงาน
ที่ตั้งในภูมิภ าค 15 หน่ ว ยงาน มีห น่ ว ยงานที่มีผู้ แ ทนมาเป็ นกรรมการ 2 หน่ว ยงาน (ร้อยละ 13.33) โดย
สายส่งเสริมสุขภาพยังขาดผู้แทนจาก 3 หน่วยงาน คือ สานักทันตสาธารณสุข กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
และ สถาบั น พั ฒ นาอนามั ย เด็ ก แห่ ง ชาติ สายอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มยั ง ขาดผู้ แ ทนจาก 3 หน่ ว ยงาน คื อ
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า และศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย สาหรับ
สายสนับสนุนขาดผู้แทนจากหน่วยงานเดียว คือ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนหน่วยงานที่ตั้งในภูมิภาค
ขาดผู้แทนจาก 13 หน่วยงาน คือ ศอ.ที่ 1-3, 5-12, ศทป. และ ศอช. (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ จาแนกตาม ระดับตาแหน่ง หน่วยงาน และ Cluster
Cluster 10 Clusters
ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

หน่วย สตรี วัย
วัย
อนามัย
งาน และ เรียน
สูงอายุ
FIN KISS HR LAW HL
ทางาน
สิ่งแวดล้อม
เด็ก วัยรุ่น
หน่วยงานที่ตั้งในภูมิภาค
นวก.สธ.ชช.
ศอ. 4
นวก.สธ.ชพ.
สสม.
นวก.สธ.ชพ.
สสม.
นวก.สธ.ชก.
สสม.
หน่วยงานสายส่งเสริมสุขภาพ
นวก.สธ.ชพ.
สส. 

นวก.สธ.ชก.
สส.
นวก.สธ.ชพ.
สอพ.

นวก.สธ.ชช.
สภ.
นักโภชฯ ปก.
สภ.
นักโภชฯ ปก.
สภ.

นักสังคมสงเคราะห์
สอส.
ชพ.
หน่วยงานสายอนามัย
สิ่งแวดล้อม

นวก.สธ.ชพ.
สว.


นวก.สธ.ชก.
ศกม.
กรรมการ

Cluster 10 Clusters
ลาดับ

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

หน่วย สตรี วัย
วัย
อนามัย
งาน และ เรียน
สูงอายุ
FIN KISS HR LAW HL
ทางาน
สิ่งแวดล้อม
เด็ก วัยรุ่น
หน่วยงานสายสนับสนุน
นักวิเคราะห์ฯ ชพ.
กผ.


นักวิเคราะห์ฯ ชพ.
กผ.

นักทรัพฯ ชช.
กจ.
นวก.เงินฯ ชก.
กค.
นวก.ตส.ชพ.
กตส.
บรรณารักษ์ ชก.
สลก.

นวก.เผยแพร่ ชพ.
ศส.

นวก.สธ. (พรก.)
สกท.
นักวิเคราะห์ฯ ชพ.
กพร.
นักวิเคราะห์ฯ ชพ.
กพร.
นักวิเคราะห์ฯ ชพ.
กพร.
นักวิเคราะห์ฯ ปก.
กพร.
นวก.สธ.ปก.
กพร.
นักวิเคราะห์ฯ (พรก.) กพร.
นักวิเคราะห์ฯ (พรก.) กพร.
นักวิเคราะห์ฯ (พรก.) กพร.
กรรมการ

ตารางที่ 2 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ จาแนกตามหน่วยงานในสังกัดกรม (36 หน่วยงาน)
หน่วยงาน
หน่วยงาน
หน่วยงาน
สายอนามัย
สายสนับสนุน
ที่ตั้งในภูมิภาค
สิ่งแวดล้อม
มีผู้แทน
มีผู้แทน
มีผู้แทน
มีผู้แทน
รายชื่อ
รายชื่อ
รายชื่อ
รายชื่อ
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
หน่วยงาน
หน่วยงาน
หน่วยงาน
หน่วยงาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
สส.

สว.

สกท.

ศอ.1

สท.
สป.
สลก.
ศอ.2
สภ.

สอน.
กจ.

ศอ.3

สอพ.

ศกม.

กค.

ศอ.4
กกส.
ศปก.
กผ.

ศอ.5
สพด.
กตส.

ศอ.6

สอส.
ศรป.
ศอ.7
ศส.

ศอ.8
กพร.

ศอ.9
ศอ.10
ศอ.11
หน่วยงาน
สายส่งเสริมสุขภาพ

ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

หน่วยงาน
หน่วยงาน
หน่วยงาน
สายอนามัย
สายสนับสนุน
ที่ตั้งในภูมิภาค
สิ่งแวดล้อม
มีผู้แทน
มีผู้แทน
มีผู้แทน
มีผู้แทน
รายชื่อ
รายชื่อ
รายชื่อ
รายชื่อ
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
หน่วยงาน
หน่วยงาน
หน่วยงาน
หน่วยงาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ศอ.12

สสม.
ศทป.
ศอช.
หน่วยงาน
สายส่งเสริมสุขภาพ

ลาดับ

12
13
14
15
รวมหน่วยงานที่
มีกรรมการ/
หน่วยงาน
ทั้งหมด

4/7
หน่วย

2/5
หน่วย

8/9
หน่วย

2/15
หน่วย

จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจึงได้มีการ
ทบทวนและเพิ่มองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น โดยเพิ่มผู้แทนของสานัก
ทันตสาธารณสุข สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย กองประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า และกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ และได้จัดทาคาสั่งใหม่
ตามคาสั่งกรมอนามัย ที่ 956/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัยก้าวสู่องค์การที่มี
สมรรถนะสูงตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564 รายละเอียดตาม
link https://psdg.anamai.moph.go.th/th/cms-of-64
2. สื่อสารองค์ความรู้ด้านการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์ PMQA ทางเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้สื่อสารองค์ความรู้ 3 เรื่อง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
องค์กรต่อไป รายละเอียดสามารถดูได้ที่ link https://psdg.anamai.moph.go.th/th/pmqa-activities
ซึ่งองค์ความรู้ 3 เรื่อง ได้แก่
2.1 แนวทางการรับสมัคร รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจาปี พ.ศ. 2565 ซึ่ง
สานักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมชี้แจงให้กับทุกส่วนราชการเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564

2.2 คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ฉบับปรับปรุงปี 2565

2.3 หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2565

3. ประชุมเตรียมการส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัล PMQA ครั้งที่ 1
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ ๒7 ธันวาคม ๒๕๖4 ระหว่างเวลา ๐๙.0๐ – ๑4.0๐ น.
ณ ห้ องประชุ ม กองกิ จกรรมทางกายเพื่ อสุ ขภาพ อาคาร 7 ชั้ น 7 กรมอนามั ย ผู้ เข้ าร่ วมประชุ มประกอบด้ วย
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัยก้าวสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ผู้สังเกตการณ์ ผู้เกี่ยวข้อง และผู้จัดการประชุมจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จานวนประมาณ 27 คน

ซึ่งในการประชุมได้มีการชี้แจง แนวทางการส่งผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล PMQA รายหมวด และ PMQA 4.0
และพิจารณาแบบฟอร์ม 2 ลักษณะสาคัญขององค์การ แบบฟอร์ม 3 แบบประเมินตนเอง (Self Assessment)
และแบบฟอร์ม 4 ตัวชี้วัดหมวด 7 เพื่อเตรียมส่งให้สานักงาน ก.พ.ร. ในระบบ online ภายในวันที่ 21 มกราคม 2564
ผลจากการประชุม
- ผู้เข้าประชุมรับทราบแนวทางการส่งผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล PMQA รายหมวด และ
PMQA 4.0 รวมทั้งระยะเวลาการสมัครรางวัล PMQA รายหมวด และ PMQA 4.0 ปี 2565
- ผู้เข้าประชุมร่วมกันพิจารณาเอกสารตามแบบฟอร์ม 2 ลักษณะสาคัญขององค์การ แบบฟอร์ม 3
แบบประเมินตนเอง (Self Assessment) และแบบฟอร์ม 4 ตัวชี้วัดหมวด 7
มติที่ประชุม
มอบผู้เข้าร่วมประชุมหาข้อมูลเป้าหมายตัวชี้วัดหมวด 7 ปี 2564 และผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดดังกล่าว ปี 2562 – 2564 และส่งกลับให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ 6 มกราคม 2565

ความหมายรางวัล

แนวทางการสมัครรางวัล

ปฏิทินการสมัครรางวัล PMQA รายหมวด และ PMQA 4.0 ปี 2565

เอกสารแนบท้ายตัวชี้วัดที่ 3.11
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.11 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564
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
เพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 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 จัดประชุมพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัด (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 จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(36 หน่วยงาน)
8 จัดจ้างบำรุงรักษาระบบการรายงานตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ
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
- ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง และจัดทำสัญญาจ้างฯ
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564
- กำหนดจ่ายเป็นรายเดือนตามระยะเวลาตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน 2564 - กันยายน 2565
ภายในวงเงิน 44,000 บาท
- ส่งงานเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2564 แล้ว
- อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง (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.-31 ธ.ค.  ดำเนินการแล้ว
2564
 ยังไม่ดำเนินการ
 เป็นไปตามเป้าหมาย
 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
หมายเหตุ
ส่งงาน 1-31 ธ.ค.2564 แล้ว
อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินให้
ผู้รับจ้าง

3

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

9 จัดทำคู่มือรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

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

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

ผลสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
ที่กำหนด
ที่ดำเนินการ
1 ฉบับ จัดทำคู่มือรายงานตามคำรับรองการปฏิบตั ิราชการ 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.
1 ครั้ง 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)
1 ครั้ง
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
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
12 ติดตามและประสานงานเพื่อจัดทำสรุปคะแนนผลการ
2 ครั้ง ขณะนี้ได้จัดทำข้อมูลรหัสเข้าระบบ DOC4.0
ประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ของหน่วยงาน
สำหรับเจ้าภาพตัวชี้วัดเพื่อดำเนินการคีย์คะแนน
ในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผลผลิต (ระดับที่ 4) และผลลัพธ์ (ระดับที่ 5) รอบ
5 เดือนแรก โดยกำหนดเวลาเจ้าภาพรายงาน
คะแนนในระบบภายในวันที่ 15 มี.ค.2565
การขับเคลื่อนนโยบาย/มาตรการ/ความรู้ - ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
13 นำข้อมูล/ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติงาน
3 เรื่อง นำข้อมูล/ความรู้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานพร้อมปรับปรุงข้อมูล
จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้
(ถ้ามี) เช่น แนวทางการจัดทำคำรับรองฯ, รายละเอียด
1. แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด (KPI Template), คู่มือรายงาน, คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
2. รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
3. คู่มือรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
4. สำเนาคำสั่งกรมอนามัย ที่ 919/2564 สั่ง ณ
วันที่ 29 พ.ย.2564 เรื่อง แต่งตั้งเครือข่ายพัฒนา
ระบบราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

ระยะเวลา
ที่กำหนด
ที่ดำเนินการ
1-30 มี.ค.2565
1-31 ส.ค.2565

1 ต.ค. 2564
ถึง
31 ก.ค. 2565

สรุปผลการดำเนินงาน





ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1 ต.ค.-31 ธ.ค.  ดำเนินการแล้ว
2564
 ยังไม่ดำเนินการ
 เป็นไปตามเป้าหมาย
 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
หมายเหตุ
- มีการเผยแพร่ข้อมูลทันเวลา
ที่กำหนด หากได้รับข้อมูลใหม่
จะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทันที

5

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 ธันวาคม 2564

คะแนนระดับที่ 5
ผลลัพธ์
เป้าหมายรอบ 5 เดือนแรก
- ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรองฯ ไม่น้อยกว่า 3.0000
คะแนน
ร้อยละ

0.2
91

0.4
92

0.6
93

0.8
94

คะแนนที่ได้
-

1.0
95

ผลการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างดำเนินการ

6

1

 เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3.12
รายงานผลการขับเคลื่อนการดาเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.12
ที่

ชื่อกิจกรรม

หน่วยนับ

เป้าหมาย

1

จัดทำบทวิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรดำเนินงำน
พัฒนำโครงสร้ำงกรมอนำมัย

ฉบับ

1

2

ทบทวนและจัดทำคำสั่งคณะกรรมกำรปรับปรุง
โครงสร้ำงภำยในกรมอนำมัย

ฉบับ

1

3

รวบรวมข้อมูลควำมรู้/นโยบำย/แนวทำง/ข้อสั่งกำร
ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงส่วนรำชกำร และเผยแพร่
บนเว็บไซต์ กพร.และช่องทำงอื่นๆ

เรื่อง

2

วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด

ผลการดาเนินงาน

1 พ.ย.64 5 ธ.ค. 64 ได้จัดทำบทวิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบตั ิกำร ดู
รำยละเอียดที่ ตัวชี้วัดที่ 3.12
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ผลการดาเนินงานเดือน ธันวาคม 2564
เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงกำรเปลี่ยนผู้บริหำร ทำให้จำเป็นต้องชะลอกำรจัดทำ
คำสั่งคณะกรรมกำรฯ ออกไปก่อน และขอปรับแผนสำหรับกิจกรรมนี้ เป็น
ดำเนินกำรทบทวนและจัดทำคำสั่งคณะกรรมกำรปรับปรุงโครงสร้ำงภำยใน
กรมอนำมัยในเดือนมกรำคม 2565
พ.ย.64 ก.พ. 65 รวบรวมความรูแ้ ละเผยแพร่ เดือน พ.ย. 64
1. แนวทำงกำรมอบอำนำจกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม
ดูข้อมูลได้
ที่เว็บไซต์ กพร. :
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/structure01
ผลการดาเนินงานเดือนธ.ค.64
รวบรวมความรู้ เดือนธ.ค.64 เรื่องที่ 2
1.ควำมรู้เรื่อง ร่ำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 (หมุด
หมำยที่ 13 ไทยมีภำครัฐที่ทนั สมัย มีประสิทธิภำพ และตอบโจทย์
ประชำชน) ดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ กพร. :
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-142-filename-budjet

4

ติ ด ตำมผลและรำยงำนควำมก้ ำ วหน้ ำ ผลกำร
ด ำเนิ น งำนขั บ เคลื่ อ นตั ว ชี้ วั ด ในกำรประชุ ม

ครั้ง

4

พ.ย.64

ก.พ. 65 ผลการดาเนินงานเดือนธ.ค.64

2

ที่

ชื่อกิจกรรม

หน่วยนับ

เป้าหมาย

วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด

ประจำเดือนของ กพร. และนำขึ้นเว็บไซต์ของ กพร.
ภำยในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

5

สื่อสำรและให้ข้อมูล/ควำมรู้ด้ำนควำมรู้/นโยบำย/
แนวทำง/ข้อสั่งกำรด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงส่วน
รำชกำรในกำรประชุม

ผลการดาเนินงาน
ได้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนในทีป่ ระชุม กพร. สำมำรถดู
รำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ กพร. โดยขณะนี้ อยู่ระหว่ำงกำรวิเครำะห์ข้อมูล
กำรทบทวนภำรกิจของหน่วยงำนในสังกัดกรมอนำมัย จำนวน 36 หน่วยงำน
 ดูรำยงำนกำรประชุม กพร. และรำยละเอียดเอกสำรแนบตัวชี้วัดที่ 3.12
เพิ่มเติมที่: https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02

ครั้ง

1

พ.ย.64

ก.พ. 65 ผลการดาเนินงาน
สื่อสารความรู้ เดือนธ.ค.64
1. สื่อสารในที่ประชุม กพร. วาระเพื่อทราบ ประเด็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในหน่วยงาน เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 65 เรื่อง ร่ำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 (หมุดหมำยที่ 13 ไทยมีภำครัฐทีท่ ันสมัย มี
ประสิทธิภำพ และตอบโจทย์ประชำชน) ดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ กพร. :
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-142-filename-budjet

6

สรุ ป ผลกำรด ำเนิ น งำนตำมแผนกำรขั บ เคลื่ อ น
ตัวชี้วัดที่ 3.12

ฉบับ

1

ก.พ. 65

ก.พ. 65 ยังไม่ถึงกำหนด

3

กิจกรรมที่ 3 และ 5
รวบรวมความรู้ และสื่อสารในที่ประชุม กพร. วาระเพื่อทราบ ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงาน เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 65 เรื่อง ร่ำงแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 (หมุดหมำยที่ 13 ไทยมีภำครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภำพ และตอบโจทย์ประชำชน)
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5

6

7

ตารางวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (ตัวอย่าง กองการเจ้าหน้าที่)

