รายงานการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนเมษายน 2565
วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.30 - 14.00 น.
ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 6 ชั้น 5 กรมอนามัย
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายธวัชชัย
บุญเกิด
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
2. นางนัทฐ์หทัย
ไตรฐิ่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
3. นางสาวรุง่ นภา
เยี่ยมสาคร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
4. นางจารุมน
บุญสิงห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
5. นางสาวจุฬาลักษณ์
เก่งการช่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
6. นางสาวบุศรินทร์
ทนันชัยบุตร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั ิการ
7. นางสาวพันตรี
วิเศษธนวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
8. นางสาวทิวาวรรณ
หวังสุข
นักจัดการงานทั่วไป
9. นางสาวปิยรัตน์
ศรีม่วงกลาง
นักจัดการงานทั่วไป
10. นางสาวอริยาพัชร
มหาศิริชวรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
11. นายพีรพัฒน์
เกิดศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
12. นายสิทธิ์ชยั
ทะนงค์
พนักงานขับรถยนต์
13. นางสาวญาสุมิน
สินทองวัฒนา
พนักงานธุรการ
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
วาระการ
สาระสำคัญ
มติที่
ประชุม
ประชุม
วาระที่ 1
วาระที่ 1.1 เรื่องจากการประชุมกรมอนามัย และการประชุมอื่นๆ
รับทราบ
เรื่องที่
นายธวัชชัย บุ ญเกิ ด ผู ้ อำนวยการกลุ่ มพัฒนาระบบบริหาร แจ้ งให้ ที่ ประชุมทราบ
ประธานแจ้ง ประเด็นสำคัญจากกรมอนามัยและการประชุมอื่นๆ ดังนี้
ให้ทปี่ ระชุม
1) กระแสเรื่องการทบทวนภารกิจ การถ่ายโอนอำนาจที่มีความชัดเจนมากขึ้น กพร.
ทราบ
รับผิดชอบเรื่องโครงสร้างและระบบราชการของกรมว่าจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร จะพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงเรื่องการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ซึ่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหารจะต้องศึกษา ทบทวนบทบาทหน้าที่และโครงสร้าง
ว่าเพียงพอต่อการกระจายอำนาจหรือไม่ รวมถึงการศึกษาสภาวะการณ์ปัจจุบัน เช่น climate
change ความเป็นเมืองที่เพิ่มขึ้ น การมีดิจิทัลเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อ lifestyle ของ
ประชาชนในประเทศ ขณะนี้ กรมฯได้มอบหมายให้กองแผนงานศึกษาวิเคราะห์เกณฑ์/คู่มือ
การถ่ายโอนอำนาจ สถาบันปัณณทัตและกองการเจ้าหน้าที่วางแผนการพัฒนาขีด สมรรถนะ
ของบุคลากรกรมฯ ให้สอดรับกับโครงสร้างทีจ่ ะปรับเปลี่ยนไป จะเห็นว่าผลผลิตเดิมของกรมฯ
อาจใช้ไม่ได้หากมีการถ่ายโอนอำนาจ กรมฯ ต้องมี product ใหม่ มีกระบวนการใหม่ และ
มีกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ โดยการดำเนินงานอาจจะแบ่งเป็น phase โดย phase แรกอาจวิเคราะห์
ว่าหากภารกิจถูกถ่ายโอนไปบางส่ วนหรื อหากไปทั้งหมดจะทำอย่างไร โดยเฉพาะจะต้อง
เปลี่ยน mind set และสมรรถนะของบุคลากร
2) ขณะนี้ วิสัยทัศน์ใหม่ยังคงเป็นฉบับร่าง แต่โดยกรอบที่จะเพิ่มขึ้นจากเดิมคื อ
การอภิบาลระบบส่งเสริ มสุขภาพและระบบอนามัยสิ ่งแวดล้ อมเพื่ อประชาชนมีสุขภาพดี
เป็น ทุกคนบนแผ่นดินไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
ปฏิญญาเซีย่ งไฮ้ คือ (1) การยกระดับการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

วาระการ
ประชุม

สาระสำคัญ

(2) การยกระดั บ การส่ งเสริ มสุ ข ภาพและอนามั ยสิ่ งแวดล้ อมสู ่เ มื องและชุ มชนสุขภาพดี
(3) การยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ (4) การยกระดับองค์กรให้มีความคล่องตัวและพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลง
3) จากการดำเนิ นงานตลอดระยะเวลา 6 เดื อนที ่ผ ่ านมา ให้ ทุ กคนทบทวนและ
เตรี ย มทำแผนปฏิ บ ั ต ิ การของงานที ่ อยู ่ ในความรั บ ผิ ด ชอบ อาจจะให้ นำเสนอเพื ่ อ การ
บูรณาการทำงานต่อไป
วาระที่ 2
วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมกลุ่ มพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 2
รับรอง
มีนาคม 2565
รายงานการ
นางสาวรุ ่ ง นภา เยี ่ ย มสาคร นำเสนอรายงานการประชุ ม กลุ ่ มพั ฒ นาระบบบริ ห าร
ประชุม
ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 2 มีนาคม 2565 ให้ที่ประชุมรับรองฯ
วาระที่ 3
วาระที่ 3.1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
เรื่องสืบเนือ่ ง
นางจารุมน บุญสิงห์ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเดือนมีนาคม 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม
2565 ดังนี้
1. งบดำเนินงาน มีผลเบิกจ่ายสะสมเป็นจำนวน 454,238.35 บาท คิดเป็นร้อยละ
43.41 (กรมฯ กำหนดเป้าหมายเบิกจ่ายเดือนมี.ค. 65 ร้อยละ 50) โดยแบ่งเป็น
1.1 แผนพั ฒนาศั กยภาพคนตลอดช่ วงชี ว ิ ต มี ผลเบิ กจ่ ายสะสมเป็ นจำนวน
424,238.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.53 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
1.2 แผนงานบุคลากรภาครัฐ มีผลเบิกจ่ายสะสมเป็ นจำนวน 30,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 41.66 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
2. งบลงทุ น มี ผ ลเบิ กจ่ า ยเป็ นจำนวน 1,355,000 บาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 99.78
ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายเมื่อเดือนธันวาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว
โดยสรุ ป กพร. มี ผ ลเบิ ก จ่ า ยสะสมภาพรวมทุ กงบ (งบดำเนิ น งาน งบลงทุ น)
เป็นจำนวน 1,809,238.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.24 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ทั้งหมด สำหรับแผนการดำเนินงานในเดือน เม.ย.65 เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการบริหาร
จัดการภายในหน่วยงาน กพร.เป็นงบรายจ่ายประจำ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลือ่ น
องค์ กรสู ่ การเป็ นองค์ กรคุ ณภาพ โครงการจั ด ทำคำรั บรองฯ และโครงการส่ ง เสริ มและ
ยกระดับผลงานกรมอนามัยสู่รางวัลเลิศรัฐ และโครงการบริหารจัดการองค์อย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์
รวมแผนการใช้งบประมาณจำนวน 104,515 บาท
นอกจากนี้ นางจารุมน ได้รายงานที่ประชุมทราบ กรมฯ จัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.65) รวมทั้งสิ้น 256,425 บาท โดยแบ่งเป็น
ค่ า ใช้ จ่ า ยตามแผนงบประมาณ ได้ แ ก่ 1) แผนพั ฒนาศั กยภาพคนตลอดช่ วงชี วิ ต จำนวน
240,125 บาท และ 2) แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 16,300 บาท ทั้งนี้ กพร.จะคงเหลือ
งบประมาณที่จะได้รับจัดสรร ในไตรมาส 4 เป็นจำนวน 268,605 บาท แบ่งเป็น แผนพัฒนา
ศั กยภาพคนตลอดช่ วงชี วิ ต จำนวน 240,125 บาท และ แผนงานบุ คลากรภาครัฐ จำนวน
16,300 บาท
ผอ.กพร. ในฐานะคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบฯ ของ กพร. ได้เร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ และเน้นย้ำขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินงานให้ได้ตามแผนของเดือน
เม.ย. 65 ตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้มีผลเบิกจ่ายตามเป้าหมายที่กรมกำหหนดมากที่สุด
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วาระที่ 3.2 การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ
นางสาวรุ่งนภา เยี่ยมสาคร ผู้รับผิดชอบงานคำรับรองการปฏิบัติราชการของ กพร.
รายงานที่ประชุมทราบเรื่อง สรุปคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบ ัติ
ราชการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก ดังนี้
ตั วชี ้ วั ด ที ่ 2.1 ระดั บ ความสำเร็ จของการควบคุ มภายในและแผนบริ ห ารความ
ต่อเนื่อง (BCP) ได้ 5.0000 คะแนน
ตั วชี ้ วั ดที่ 2.2 ระดั บ ความสำเร็ จของการพั ฒนาสถานที ่ ทำงานน่า อยู่ น่ า ทำงาน
มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ได้ 4.8000 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ 4.8175 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ได้ 5.0000
คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ 3.6000 คะแนน
ตั วชี ้ วั ดที ่ 2.6 ระดั บ ความสำเร็ จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ได้ 5.0000 คะแนน
ตั วชี ้ วั ด ที ่ 3.10 ระดั บ ความสำเร็ จของการพั ฒ นาองค์ การตามเกณฑ์ ค ุ ณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐและการเป็นระบบราชการ 4.0 ได้ 5.0000 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 3.11 ระดับความสำเร็จของการดำเนิ นงานจัดทำคำรับ รองการปฏิบ ัติ
ราชการ ได้ 5.0000 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 3.12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างของกรมอนามัย
ได้ 5.0000 คะแนน
สรุปคะแนนที่ได้จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน กพร.ได้ 4.8019 คะแนน แต่เนื่องจาก
เป็นเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 2.1 รับคะแนนร่วมกับกลุ่มตรวจสอบภายใน จึงปรับคะแนนตัวชี้วัด
ที่ 2.1 จาก 5.0000 คะแนน เป็น 4.9173 ทำให้คะแนนรวมของหน่วยงานปรับเป็น 4.7928
คะแนน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดรายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดของหน่วยงาน ประกอบด้วย
9 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง
(BCP)
นางสาวพันตรี รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 รอบ 5 เดือนแรก
และการดำเนิ นงานรอบ 5 เดื อนหลั ง ต่ อที ่ ป ระชุ ม กพร. ครั ้ ง ที ่ 7/2565 ประจำเดื อน
เม.ย. 65 เมื ่ อวั นที ่ 1 เม.ย. 65 บุ ค ลากรของ กพร. ผู ้ เ ข้ า ร่ วมประชุ มครบทุ กคน และมี
องค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ของ กพร. โดยมี ผอ.กพร. ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุ มภายใน
เป็ นประธานการประชุ มดั ง กล่ า ว ซึ ่ ง มี นางสาวพั นตรี วิ เ ศษธนวั ฒ น์ เป็ นกรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กพร. สรุปผลการ
ดำเนินงานตาม Template ตัวชี้วัดที่ 2.1 ด้านการควบคุมภายใน ดังนี้

มติที่
ประชุม
รับทราบ

วาระการ
ประชุม

สาระสำคัญ
ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 2.1 รอบ 5 เดือนแรก คะแนนก่อนอุทรธรณ์ ได้ 5.0000
คะแนน และคะแนนหลังอุทรธรณ์ ได้ 4.9173 เนื่องจากเป็นการร่ วมรับผิดชอบในฐานะ
เจ้าภาพตัวชี้วัดร่วมกับ กตส.
ระดับที่ 1 Assessment
1. ในรอบ 5 เดือนหลัง ในส่วนบทวิเคราะห์เพิ่มเติม การควบคุมภายในของ กพร.
รอบ 5 เดือนแรก รายงานข้อมูลที่นำมาใช้ในระบบ DOC รายงานคำรับรองการปฏิบตั ิราชการ
ผู้รับผิดชอบได้จัดทำรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับ
ระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 (แบบติดตาม
ปค. 5 ส่ วนงานย่ อย) ที ่ ผ ่ า นความเห็ นชอบจาก ผอ.กพร. ทราบพร้ อมลงนามในรายงาน
ดั ง กล่ า ว และเผยแพร่ รายงานการประชุ มในหน้า เว็ บไซต์ ของ กพร. เสร็ จเรี ย บร้อยแล้ว
ทันตามกำหนดเวลา ในเมนูเรื่อง ระบบควบคุมภายในของกลุ่ มพัฒ นาระบบบริห าร และ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ กพร. เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สามารถดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ เมนู
ควบคุ ม ภายใน https://psdg.anamai.moph.go.th/th/control-psdg และ คำรั บ รอง
การปฏิบัติราชการ กพร. https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
2. บทวิเคราะห์เพิ่มเติม การควบคุมภายในของ กพร. ประกอบด้วย
2.1 ผลการประเมินการควบคุ มภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ข้อมูล
เหมือนเดิมกับรอบ 5 เดือนแรก/ จัดทำครั้งเดียวใช้ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.2 รายงานข้อสังเกต การตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ
- ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
- ผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
- หน่วยงานตรวจสอบภายนอก สตง. ปปช. ปปท. คตป.
ผู ้ ต รวจสอบภายในประจำหน่วยงานของ กพร. ได้ ป ฏิ บ ั ติ ง านตามกระบวนการ
ตรวจสอบตามขั้นตอนที่กลุ่มตรวจสอบภายในของกรมอนามัยกำหนด โดยมีการรายงานผ่าน
ระบบ Google Forms ทุกไตรมาส ผ่านทางหน้า website ของกลุ่มตรวจสอบภายในทำให้
เกิดความสะดวกและความคล่องตัวในการรายงานผลการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
และมี การใช้ ช ่ องทางการขั บเคลื ่ อนการดำเนิ นงาน/ การสื ่ อสาร ผ่ า นทาง Group Line
กลุ ่ ม ตรวจสอบภายในประจำหน่ วยงาน ทำให้ ก ารรายงานผลการตรวจสอบทั นเวลา
การรายงานของผู ้ ตรวจสอบภายในประจำหน่ วยงาน ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565
ส่วนกลางไม่รวมกองคลัง ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ
ด้านที่ 1 การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing)
ด้านที่ 2 การตรวจสอบด้านการปฏิบัตงิ านตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)
ด้านที่ 3 การตรวจสอบด้านการปฏิบตั ิงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing)
ด้านที่ 4 การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing)
โดยมีผลการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ดังนี้

มติที่
ประชุม

วาระการ
ประชุม

สาระสำคัญ
ป ร ะ จ ำ ปี ไตรมาส
ระยะเวลา
งบประมาณ
ที่
พ.ศ. 2565
1
1 ต.ค. - 31 ธ.ค.64
2
3
4

มติที่
ประชุม
ประเด็น/ ข้อ
ทักท้วง
ไม่มีประเด็น/
ข้อทักท้วง

หมายเหตุ
ได้ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระเบียบฯ

1 ม.ค. - 31 มี.ค.65
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 65
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 65

ระดับที่ 2 Advocacy/ Intervention
2.1 กำหนดมาตรการ แนวทางการควบคุมภายใน ให้สอดคล้องกับระดับที่ 1 และ
ระบุหลักการ/เหตุผล PIRAB (ข้อมูลเหมือนเดิมกับรอบ 5 เดือนแรก/ จัดทำครั้งเดียวใช้ตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 )
2.2 กำหนดประเด็นความรู้ การควบคุมภายในสำหรับ บุคลากรในหน่ วยงานและ
ช่องทางการเผยแพร่ การให้ความรู้ (ข้อมูลเหมือนเดิมกับรอบ 5 เดือนแรก/ จัดทำครั้งเดียวใช้
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 )
ประเด็นความรู้การควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของ กพร. ดังนี้
1) ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ให้ความรู้ เรื่องการควบคุมการเงิน พัสดุ
และการดำเนินการตรวจสอบภายในกับหน่วยงาน
2) คณะกรรมการควบคุมภายในของหน่ วยงาน ให้ ค วามรู้ เรื ่ องการขั บเคลื่อน/
การติดตามการควบคุมภายในของหน่วยงาน โดยช่องทางการเผยแพร่การให้ความรู้ของ กพร.
ผ่านทางการประชุมประจำเดือนของ กพร.
นางสาวพันตรี ผู้รับผิดชอบได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1
รอบ 5 เดือนแรก ต่อที่ประชุม กพร. ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือน มี.ค. 65 เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 65
บุคลากรของ กพร. ผู้เข้าร่วมประชุมครบทุกคน และมีองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุม
ภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กพร. โดยมี ผอ.กพร.
ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมภายใน เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีนางสาว
พันตรี วิเศษธนวัฒน์ เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลการ
ควบคุมภายใน ของ กพร. ในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ
ของหน่ วยงาน ตั วชี ้ วั ดที่ 2.1 ระดั บ ความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหาร
ความต่ อ เนื ่ อ ง (BCP) สำหรั บ ประเด็ น ความรู ้ การควบคุ ม ภายในและการประเมิ นผล
การควบคุ มภายในของ กพร. และมี ร ายงานสรุ ป ผลการให้ ค วามรู ้ การควบคุ มภายใน
แก่บุคลากรของ กพร. รอบ 5 เดือนแรก ดังนี้
เนื่องจาก ผอ.กพร. มอบหมายให้นางสาวพันตรี ผู้รับผิดชอบการดำเนินการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน นำเสนอชี้แจงต่อที่ประชุมของหน่วยงาน เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านการ
ควบคุมภายในสำหรับบุคลากรของ กพร. โดยให้มีการนำเสนอการดำเนินการขับเคลื่อนการ
ควบคุ มภายในของหน่ วยงานและรายละเอี ยดการจัดทำมาตรฐานการปฏิ บั ติ งาน ( SOP)
การดำเนินงานควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตามรูปแบบฟอร์มของ กตส. ซึ่งเป็น
หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 2.1(เอกสารแนบ 3 ตาม Template และได้นำขึ้น website กพร.

วาระการ
ประชุม

สาระสำคัญ
ทั นตามกำหนดเรี ย บร้ อยแล้ ว) โดยนางสาวพั นตรี วิ เ ศษธนวั ฒ น์ ในฐานะผู ้ รั บ ผิ ด ชอบ
การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.1 ของ กพร. และเป็นคณะกรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบ
การควบคุมภายในของหน่วยงาน ได้ให้ความรู้ เรื่องการขั บเคลื่อน/ การติดตามการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน ซึ่งได้กำหนดไว้ในแผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้ อที ่ 4 ชื ่ อกิ จกรรม ความรู้ การควบคุ มภายในสำหรับ
บุคลากรในหน่วยงาน กำหนดไว้จำนวน 2 ครั้ง โดย ครั้งที่ 1. ผู้ตรวจสอบภายในประจำ
หน่วยงาน ให้ความรู้ เรื่องการควบคุมการเงิน พัสดุ และการดำเนินการตรวจสอบภายในกับ
หน่วยงาน กำหนดครั้งที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค. 64 - ก.พ. 65 และ ครั้งที่ 2. คณะกรรมการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน ให้ความรู้ เรื่องการขับเคลื่อน/ การติดตามการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน กำหนดครั้งที่ 2 ระหว่างเดือน มี.ค - ก.ค. 65 นั้น ในการนี้ จึงขอเลื่อนกิจกรรม
ครั้งที่ 2 ความรู้การควบคุมภายในสำหรับบุคลากรในหน่วยงาน ได้ดำเนินการเร็วกว่าที่ได้
กำหนดไว้ในแผนฯ ดังกล่าว เป็นระหว่างเดือน ต.ค. 64 - ก.พ. 65 แทน ครั้งที่ 1 ซึ่งที่ประชุม
มี มติ เ ห็ นชอบและรั บทราบเรี ยบร้อยแล้ว ทั ้ ง นี ้ สามารถดู เอกสารเพิ ่มเติ มได้ ที ่ website
ของ กพร. ในเมนู รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดฯประจำเดือน ปี พ.ศ. 2565
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/download?id=89376&mid=29662&mk
ey=m_document&lang=th&did=26433

ระดับที่ 3 Management and Governance
3.1 มีแผน-ผลการขับเคลื่อนการควบคุมภายใน ในระบบ DOC รายงานคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.1
3.2 มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือนและนำขึ้น
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
กพร. มี การประชุ มหน่ วยงานเป็ นประจำทุ กเดื อน เพื ่ อให้ ผ ู ้ ได้ รั บ มอบหมาย/
ผู้รับผิดชอบดำเนินงานตัวชี้ของหน่วยงานได้รายงานการติดตามการดำเนินงานตั วชี้วัดตาม
คำรับรองฯ ของหน่วยงานทุกเดือน และจัดทำสรุปรายงานการประชุมติดตามการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ นำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02 ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

สำหรับการขับเคลื่อนแผน BCP นางจารุมน และนางสาวพันตรี ผู้รับผิดชอบ
การดำเนินการจัดทำแผนดำเนินธุร กิจ อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan:
BCP) ของ กพร. และเป็นผู้ประสานงาน/คณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานบริหาร
ความต่อเนื่องของ กพร. ได้ดำเนินการสื่อสารแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business
Continuity Plan: BCP) ของ กพร. ผ่านช่องทางการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประจำเดือน ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือน เม.ย. 65 เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 65 โดยมีบุคลากร
ของ กพร. ผู้เข้าร่วมประชุมครบทุกคน และมีองค์ประกอบของคณะทำงานบริหารความ
ต่อ เนื่องของ กพร. และมี ผอ.กพร. ในฐานะประธานคณะทำงาน เป็นประธานการ
ประชุมดังกล่าว แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิก ฤต (Business Continuity Plan : BCP) ของ กพร. ประกอบด้วย 12 ข้อ
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.1

มติที่
ประชุม

วาระการ
ประชุม

สาระสำคัญ

ดูรายงานการประชุม กพร. :
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
นางสาวอริยาพัชร รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดประจำเดือนมีนาคม ดังนี้
1. ได้มีกิจกรรมสื่อสารและสร้างความเข้าใจอย่างทั่วถึงในองค์กร
1.1 โดยผ่ า นช่ อ งทางการประชุ ม ประจำเดื อ น ไลน์ ก ลุ ่ ม กพร. และบอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ประจำหน่วยงาน เรื่องที่มีการสื่อสาร เช่น การติดตามงานตามภารกิจ งานที่
ได้รับมอบหมาย การดำเนินงานตามตัวชี้วัด เป็นต้น
1.2 สื่อสารประชาสัมพันธ์ก้าวเฉลี่ยของหน่วยงานในกิจกรรมก้าวย่างเพื่อสร้างหุ่น
1.3 ชี้แจงคะแนน ตชว. 2.2
1.4 ชี้แจงเกณฑ์ ตชว. 2.2 การประเมินรอบ 5 เดือนหลัง
2. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ สมรรถนะในการทำงาน
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ สมรรถนะในการทำงาน และ
มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี้
2.1 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประสิทธิภาพการทำงาน และการทำงานอย่าง
มืออาชีพ โดยนางสาวอริยาพัชร มหาศิริชวรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2.2 การเตรี ยมความพร้ อมบุ คลากร สู ่ องค์ การขี ดสมรรถนะสู งรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสู่โลกอนาคตเทคโนโลยี โดยนางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
3. การขับเคลื่อนพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต
- ติดตาม ทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานในองค์กร ได้แก่
- แจ้งผลคะแนนตัวชี้วัด 2.2
- แจ้งเกณฑ์การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2.2 รอบ 5 เดือนหลัง (ดังเอกสารแนบ
ตัวชี้วัด 2.2) ลิงค์เอกสารที่เกี่ยวข้อง https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
นางจารุมน รายงานที่ประชุมทราบผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินตัวชี้วัดที่ 2.3 รอบ 5 เดือนแรก และการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง ต่อที่ประชุม
กพร. ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือน เม.ย. 65 เมื่อวันที่ 1 เม.ย.65 สรุปผลการดำเนินงานตาม
Template ตัวชี้วัดที่ 2.3 ดังนี้
1. ผลการประเมินคะแนนตัวชี้วัด 2.3 เท่ากับ 4.8175 คะแนน
2. เนื่องจากเจ้าภาพตัวชี้วัดได้มีหนังสือด่วนที่ ที่ สธ 0903.02/ว618 ลงวันที่ 17
มีนาคม 2565 ส่งรูปแบบการวิเคราะห์ ระดับที่ 1 – 3 ของตัวชี้วัดที่ 2.3 รอบ 5 เดือนหลัง
(มีนาคม - กรกฎาคม 2565) ตาม Template ตัวชี้วัด เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นแนวทาง
ปฏิบัติเดียวกัน ดังนี้
2.1 ระดับที่ 1 Assessment ให้หน่วยงานวิเคราะห์สถานการณ์ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง และ 5 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 -
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กุ มภาพั นธ์ 2565) และกำหนดองค์ความรู้ ที ่ นำมาใช้ ในการเบิ กจ่ ายงบประมาณ โดยนำ
หลั กฐานข้อมูล ทั ้ง หมดอั พโหลดเว็ บไซต์ หน่วยงาน มี ห ั วข้ อที่ ประกอบด้ วย บทวิ เคราะห์
สถานการณ์ องค์ความรู้ที่นำมาใช้
2.2 Advocacy/Intervention หน่วยงานกำหนดมาตรการและประกาศเป็นแนว
ทางการดำเนินงานของหน่วยงาน มีประเด็นการสื่อสารให้กับบุคลากร
2.3 ระดับที่ 3 Management and Governance : ให้หน่วยงานจัดทำแผนการ
ขับเคลื่อนและนำหลักฐานผลการขับเคลื่อนอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน
2.4 ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ หากไม่
แก้ไขให้นำไฟล์เดิมมาบันทึกในระบบรอบ 5 เดือนหลัง
ทั ้ ง นี ้ นางจารุ มน เสนอที ่ ประชุม พิ จารณาเห็ น ชอบให้ใ ช้ คำสั ่งคณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คำสั่งกพร.
เดิม ที่ 2/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ : 
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/download?id=84013&mid=2966
2&mkey=m_document&lang=th&did=26436
2.5 ทบทวน SOP หากมีการแก้ไข ให้ปรับปรุงและนำขึ้นเว็บ กพร.และในระบบ
DOC
นางจารุมน เสนอที่ประชุมพิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ใช้ SOP ชุดเดิมสำหรับ 1)
SOP : ขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.3 ซึ่งได้รายงานในระบบ DOC รอบ 5 เดือนแรก

ส่ วน 2) SOP : การเบิ ก จ่ ายงบประมาณของกลุ ่ม พั ฒนาระบบบริห าร ขอปรั บ ปรุง
เนื่องจากมีการยกเลิกระบบ D Fins สามารถดูเพิ่มเติม : 
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/download?id=84011&mid=296
62&mkey=m_document&lang=th&did=26436
2.6 รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ในระบบ DOC ทุกเดือน และจัดทำ
รบจ.1 ณ วันที่ 15 ทุกเดือนและนำขึ้นเว็บ กพร.ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน
นางจารุ มน ในฐานะกรรมการและเลขานุ การ คกก.ติ ด ตามเร่ งรั ดการเบิกจ่าย
งบประมาณฯ ได้จัดทำรายงาน รบจ. 1 และนำขึ้นเว็บไซต์กพร. ทันตามที่กำหนดเป็นประจำ
ทุกเดือน สามารถดูเพิ่มเติม : https://bit.ly/3j7rCSP
โดยให้หน่วยงานนำเอกสารที่ได้จัดทำตามแนวทางฯ ขึ้นเว็บไซต์และบันทึกในระบบ
DOC ภายในวันที่ 10 เมษายน 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
: https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-204-filename-budjet
: https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02 และเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.3
ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
นางสาวจุฬาลักษณ์ รายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.4 ประจำเดือน มีนาคม 2565 ดังนี้
1) การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ เสริ มสร้างบุ คลากรของ กพร. สู ่ การเป็ น SMART ครั ้ งที่ 5
เมื ่ อวันที่ 2 มี.ค 65 ในการประชุ มกลุ่ มพั ฒนาระบบบริหาร ครั ้ งที่ 6/2565 ณ ห้ องประชุม
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ที่ปรึกษาในการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน
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2 หั วข้ อ คื อ 1) หั วข้ อ “การเตรี ยมความพร้ อมบุ คลากรสู ่องค์ การขี ดสมรรถนะสู งรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสู่โลกอนาคตเทคโนโลยี” โดยนางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน และ 2) หัวข้อ “การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประสิทธิภาพการทำงาน และการทำงาน
อย่างมืออาชีพ” โดยนางสาวอริยาพัชร มหาศิริชวรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และได้
จั ดทำสรุ ปการแลกเปลี ่ ยนเรี ยนรู ้ เ ผยแพร่ ทางเว็ บไซต์ ของ กพร.>>ศู นย์ ความรู ้ กพร.>>
DM/KM>> ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง https://psdg.anamai.moph.go.th/th/dm-km-psdg
2) แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.4 รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มี.ค.-ก.ค.65) รายละเอียด
ดังนี้
2.1) เกณฑ์ระดับที่ 1 Assessment : ทบทวนและวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานรอบ 5 เดือนแรก ได้แก่ ผลการวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อน
การดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รายการข้อมูล ความรู้
ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน
2.2) เกณฑ์ระดับที่ 2 Advocacy/Intervention: ทบทวนมาตรการและประเด็น
ความรู้ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงาน ได้แก่ มาตรการเพื่อการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลยุ ทธ์ PIRAB พร้อมเหตุผลประกอบ สรุปประเด็นความรู้
ที่ให้แก่บุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการพร้อมเหตุผลประกอบ
2.3) เกณฑ์ ร ะดั บ ที ่ 3 Management and Governance: ทบทวนแผนการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดทุกเดือน และมี
มาตรฐานการปฏิบัติงานการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
(SOP)
2.4) เกณฑ์ระดับที่ 4 Output: มีรายงานผลการดำเนินงานและการประเมินผล
การดำเนินงานพร้อมสรุปบทเรียนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีผลผลิตครบตามแผนการ
ขับเคลื่อนและมาตรการที่กำหนดไว้
2.5) เกณฑ์ระดับที่ 5 Outcome: มีเอกสารแสดงการส่งผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/
นวัตกรรมในการประชุมวิชาการ หรือ LIKE Talk Award เป็นต้น (0.125) ผลงานที่ส่งผ่าน
การพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอผลงาน (0.5) ผลงานที่ส่งได้รับรางวัล (0.125) และมี
เอกสารแสดงจำนวนผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้ที่ดำเนินการจัดการอย่างเป็นระบบ
และพร้อมใช้งาน (0.25)
รายละเอียดเอกสารตัวชี้วดั 2.4 ที่เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย >>
คำรับรองฯ กพร. >> ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02?textSearch=&category=4805
ตั ว ชี ้ ว ั ด ที ่ 2.5 ร้ อ ยละการดำเนิ นงานตามแผนปฏิ บั ต ิ การระดั บหน่ ว ยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
นางจารุมน ได้รายงานที่ประชุมทราบผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.5
เดือน มี.ค.65 และการประเมินผลคะแนน ดังนี้
1. กพร. มีผลคะแนนตัวชี้วัด เท่ากับ 3.6000 คะแนน เนื่องจากเกณฑ์การประเมิน
ระดับของตัวชี้วัด 2.5 สัมพันธ์กับตัวชี้วัด 2.3 เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ
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2. เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดในระดับ 1 – 3 มีแนวทางการประเมินเหมือนกับรอบ 5
เดือนแรก ซึ่งหน่วยงานจะต้องทบทวนสถานการณ์รอบที่ผ่านมา และกำหนดมาตรการ จัดทำ
แผนขับเคลื่อน พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าในการประชุมประจำเดือนและรายงานใน
ระบบ DOC ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
3. เกณฑ์ระดับที่ 4 Output : มีผลการดำเนินงานตามแผนและผลการประชุมอบรม
สั มมนา (ผลการเบิ กจ่ า ยงบประมาณ) ในไตรมาส 3 ไม่ น้ อยกว่ า ร้ อยละ 90 ของวงเงิน
งบประมาณในแผนการประชุมฯ
4. เกณฑ์ระดับที่ 5 Outcome : ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุ
เป้าหมายกิจกรรมตามรอบการประเมิน รายงานผลการดำเนินงานในระบบ DOC ตัดข้อมูล
ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย >> คำรับรองฯ กพร. >> ตัวชี้วัด 2.5
ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
นางสาวรุ ่ งนภา แจ้ ง ว่ า คะแนนตั วชี ้ วั ดนี ้ ที ่ ได้ ในรอบ 5 เดื อนแรก คื อ 5.0000
คะแนน และรายงานความก้า วหน้ าการดำเนิ นงานตัวชี ้วัด ในรอบ 5เดื อนแรก ได้ ด ำเนิน
กิจกรรมเป็นไปตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดฯ ครบถ้วนทุกกิจกรรม โดยผลงานเดือนมีนาคม
2565 ได้แก่ 2. ผลงานขับเคลื่อนมาตรการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร คือ กิจกรรมที่ 2.2
เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานประเมินการรับรู ของหน่วยงาน ตามแบบ IIT เป้าหมายจำนวน
1 ช่องทาง เป็นแผนดำเนินงานภายหลังได้รับผลการสำรวจตามกิจกรรมที่ 2.1 ซึ่งกำหนดไว้
ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. - 30 เม.ย.2565 ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยผลการดำเนินงานเผยแพร่
ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) ที่ประชุม กพร. 2) แจ้งเวียนบุคลากร และ3) นำขึ้นเว็บไซต์ กพร.และ
จัดทำสรุปผลตามแผนฯ ไว้ในเอกสารแนบท้ายพร้อมนำขึ้นบนเว็บไซต์ กพร.เรียบร้อยแล้ว
สำหรั บ การขั บ เคลื ่ อนตั วชี ้ วั ดที่ 2.6 ในรอบ 5 เดื อนหลั ง ตาม KPI Template
กำหนดค่ า เป้ า หมายผลลั พธ์ ของตั วชี ้ วั ด (ระดั บ ที ่ 5) ไว้ เ ช่ นเดี ย วกั บ รอบ 5 เดื อนแรก
ค่าคะแนนร้อยละ 95 ขึ้นไป ดังนี้
1.1 ประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์
OIT โดยเปิ ดเผยข้ อมู ลอย่า งน้ อยจำนวน 2 ด้ า น จากองค์ ป ระกอบ 6 ด้ า น ซึ ่ ง บั ง คับให้
ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลด้านข้อมูลพื้นฐาน และพิจารณาเลือกดำเนินการ
ในองค์ประกอบที่เหลือ (5 ด้าน) ให้สอดคล้องกับประเด็นที่ได้จากการวิเคราะห์ ทบทวน GAP
IIT ของหน่วยงานอีกอย่างน้อย 1 ด้าน โดยคิดค่าน้ำหนักร้อยละ 70
1.2 ประเมิ นการรั บ รู ้ การดำเนิ นงานคุณธรรมและความโปร่ ง ใสของผู้ มี ส่ วนได้
ส่วนเสียภายใน (IIT) ของหน่วยงาน ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ค่าเฉลี่ยร้อยละ 95 โดยคิดค่า
น้ำหนักร้อยละ 90
ซึ่งคณะทำงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดฯ ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565
เวลา 09.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุม กพร. เพื่อดำเนินการทบทวนวิ เคราะห์ โดยใช้ ผ ล
คะแนน IIT ปี 2565 รอบ 5 เดือนแรก และข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ไม่มีข้อเสนอแนะ
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เพิ่มเติมและไม่มีข้อร้องเรียน ที่มา: จากกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กรมอนามัย) และดำเนินการ
จัดทำแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดฯ รอบ 5 เดือนหลัง เพื่อเสนอ ผอ.กพร.ลงนามอนุ มัติแผนฯ
และแจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานทราบแผนฯ รายงานการวิเคราะห์ฯ แบบ OIT และ
แบบ IIT พร้ อมจะนำขึ้ นเว็ บไซต์ กพร. ต่ อไป โดยสรุ ปได้ ว่ า หน่ วยงานมีการดำเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใสอย่างต่อเนื่องโดยผลลัพธ์คะแนนประเมินการรับรู้การดำเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ กพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก
อยู่ที่ร้อยละ 98 (สูงกว่าค่าเป้าหมายผลลัพธ์ที่กำหนดไว้คือร้อยละ 95) และเมื่อพิจารณา
ตัวชี้วัดที่มีคะแนนน้อยที่สุด ยังคงเป็นตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ (ตรงกับรอบที่ผ่านมา)
ร้ อยละ 97.31 โดยประเด็ นที ่ 7 ท่ า นรู ้ เ กี ่ ย วกั บ แผนการใช้ จ ่ า ยงบประมาณประจำปี
ของหน่วยงานของท่าน มีคะแนนน้อยที่สุดร้อยละ คือ ร้อยละ 94.23 ดังนั้น เพื่อให้บ รรลุ
ผลลั พธ์ ต ามค่ า เป้ า หมายตั วชี ้ วั ด ที ่ กำหนดไว้ ข ้ า งต้ น จึ ง เห็ นควรใช้ แ นวทาง/มาตรการ
การดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 5 เดือนหลัง ซึ่งเชื่อมโยง Gap IIT กับหลักเกณฑ์การ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบ OIT และสอดคล้องกับกลยุทธ์ PIRAB โดยคงมาตรการและ
ประเด็นความรู้เช่นเดียวกับรอบ 5 เดือนแรก แต่ปรับรายละเอียดกิจกรรมเล็กน้อย (กิจกรรม
1.2) ดังนี้
1. มาตรการยกระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยดำเนินการดังนี้ (Partner)
1.1 เปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บ ไซต์ห น่วยงาน ในองค์ประกอบที่ส ำคั ญ
2 ด้าน ตามแบบ OIT คือ
1.1.1 ด้านข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน (ทุกหน่วยต้องดำเนินการ)
1.1.2 ด้ า นการใช้ ง บประมาณ (สอดคล้ อ งกั บ การวิ เ คราะห์ Gap IIT
ปี 2565 รอบ 5 เดือนแรก)
1.2 เปิ ด โอกาสให้ บ ุค ลากรมี ส่ วนร่ วมในการแสดงความคิ ดเห็ น ตรวจสอบ
ติ ด ตาม เฝ้ า ระวั ง สอบถาม ทั กท้ วง ร้ องเรี ย น การดำเนิ นงานเกี ่ ย วกั บ แผนการใช้ จ่าย
งบประมาณประจำปี ข องหน่ วยงาน โดยเพิ ่ มการสื ่ อสารอย่ า งใกล้ ช ิ ด เพื ่ อให้ บ ุ ค ลากร
ในหน่วยงานมีความเข้าใจ หรือรับทราบข้อมูลมากยิ่งขึ้น
2. มาตรการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยดำเนินการดังนี้ (Advocate, Building
capacity)
2.1 สำรวจความคิดเห็นการรับรู้คุณธรรมและความโปร่งใสของผู้มีส วนได้สวน
เสียภายในผ่านระบบออนไลน์ตามแบบ IIT
2.2 เผยแพร่สรุปผลการดําเนินงานประเมินการรับรูของหน่วยงาน ตามแบบ IIT
และสื่อสารประเด็นความรู้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายผลลัพธ์
ที่กำหนดไว้ คือ รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 2.6 ซึ่งมีแบบ OIT และแบบ IIT แนบไว้แล้ว ซึ่งต้องขอ
ความร่ ว มมื อ จากบุ ค ลากรทุ ก คนในการขั บ เคลื ่ อ นตั ว ชี ้ ว ั ด เพื ่ อ ให้ บ รรลุ ค วามสำเร็ จ
ตามเป้าหมายต่อไปด้วย
ทั ้ ง นี ้ คณะทำงานรับ ผิ ดชอบตัวชี ้ วั ด จะได้ ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 2.6 ในระบบรายงานคำรับรองฯ ทาง DOC 4.0 ให้เรียบร้อยภายในเวลาที่กำหนด
ต่อไป สามารถดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
หัวข้อ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) และเผยแพร่ แ บบ OIT บนเว็ บ ไซต์ กพร. เมนู ข ่ า ว

มติที่
ประชุม

วาระการ
ประชุม

สาระสำคัญ
ประชาสั มพั นธ์ หั วข้ อคุ ณธรรมและความโปร่ งใส หั วข้ อย่ อยคุ ณธรรมและความโปร่งใส
ประชาสัมพันธ์และความรู้ และภาพข่าวกิจกรรมการมีส่วนร่วมของกลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร
ได้ตามลิงค์ต่อไปนี้
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita?textSearch=&category=5033
ตัวชี้วัดที่ 3.10 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐและการเป็นระบบราชการ 4.0
นางนั ท ฐ์ ห ทั ย แจ้ ง ที ่ ป ระชุ มทราบว่ า ผลการดำเนิ น งานเดื อ นมี นาคม 2565
ได้ดำเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. ประชุ ม เตรี ย มการส่ ง ผลงานเพื ่ อ ขอรั บ รางวั ล PMQA (การพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศ C/SH และอนามั ยโพล) ในวั นจั นทร์ ที ่ 7 มี นาคม 2565 ณ ห้ องประชุมอาวุธ
แสงกล้า อาคาร 4 ชั้น 2 กรมอนามัย ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้แทนกองประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อ สารสุขภาพ ผู้เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร บุคลากรและผู้จัดการประชุมจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
2. ประชุมเตรียมการส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัล PMQA (ประชุมหารือเรื่อง Best
Practice ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม) ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565
ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 7 กรมอนามัย และผ่านระบบ
ประชุ มทางไกล ผู ้ เ ข้ าร่ วมประชุ มประกอบด้ วย คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรม
อนามัยก้าวสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ผู ้ เ กี ่ ย วข้ อง ผู ้ อำนวยการกลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร บุ ค ลากรและผู ้ จั ด การประชุ ม จาก
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
3. ประชุมเตรียมการส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัล PMQA (พิจารณาเอกสารรายงาน
ผลการดำเนินการพัฒนาองค์ การ (Application Report)) ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565
ณ ห้องประชุมอาวุธ แสงกล้า อาคาร 4 ชั้น 2 กรมอนามัย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัยก้าวสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง ตามแนวทาง
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ผู้เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
บุคลากรและผู้จัดการประชุมจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3.10
ตัวชี้วัดที่ 3.11 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
นางสาวรุ ่ งนภา แจ้ ง ว่ า คะแนนตั วชี ้ วั ดนี ้ ที ่ ได้ ในรอบ 5 เดื อนแรก คื อ 5.0000
คะแนน และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัด เป็นไปตามแผนการขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดฯ ครบถ้วนทุกกิจกรรม และจัดทำสรุปผลตามแผนฯ ไว้ในเอกสารแนบท้ายพร้อมนำ
ขึ้นบนเว็บไซต์ กพร.เรียบร้อยแล้ว โดยผลงานเดือนมีนาคม 2565 ได้แก่ ผลงานขับเคลื่อน
มาตรการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ มีดังนี้
1. กิจกรรมที่ 8 จัดจ้างบำรุงรักษาระบบรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด กรมอนามั ย ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลาจ้ า ง
บำรุงรักษาระบบรายงานตามคำรับรองฯ 11 เดือน (1 พ.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2565) ภายใน
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วงเงิน 44,000 บาท ผู้รับจ้างส่งงานเดือนมีนาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
เบิกจ่ายเงินจำนวน 4,000 บาท ให้แก่ผู้รับจ้าง
2. กิจกรรมที่ 12 ติดตามและประสานงานเพื่อจัดทำสรุปคะแนนผลการประเมินการ
ปฏิ บ ั ติราชการตามคำรั บรองฯ ของหน่ วยงานในสั งกัดกรมอนามัย ประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2565 ดำเนินการเพิ่มเติมดังนี้
2.1 จั ด ทำสรุ ป คะแนนผลการประเมิ น การปฏิ บ ั ต ิ ร าชการตามคำรั บ รองฯ
ของหน่ วยงานในสั งกั ดกรมอนามั ย ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดื อนแรก
ให้ ห น่ วยงานเข้า ดูคะแนนได้ ตั้ งแต่วันที่ 22 มี นาคม 2565 ตามหนั งสื อกลุ ่ มพัฒนาระบบ
บริหาร ด่วนที่สุด ที่ สธ 0926.02/ว 199 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2565
2.2 จัดทำหนังสือถึงหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดเพื่อพิจารณาการอุทธรณ์ผลคะแนน
ตัวชี้วัดฯ ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่ สธ 0926.02/ว 202 ลงวันที่ 25
มีนาคม 2565
2.3 จัดทำหนังสือเสนออธิบดีลงนามเพื่อแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์คะแนนผล
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0926.02/207 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565
2.4 จัดทำหนังสือถึงหัวหน้ าหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย แจ้งผลการพิจารณา
อุทธรณ์คะแนนผลการปฏิบ ัติราชการตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามั ย
ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดื อนแรก ตามหนั ง สื อกรมอนามั ย ด่ วนที ่ สุด
ที่ สธ 0926.02/ว 2359 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565
2.5 จั ด ทำหนังสือถึ ง กองการเจ้า หน้า ที ่ ส่ ง สรุ ปคะแนนผลการปฏิ บั ติราชการ
ตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ
5 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565) ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ลับ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0926.02/211 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 (ค่าคะแนนเฉลี่ย 36 หน่วยงาน
เท่ากับ 4.6611)
2.6 จัดทำหนังสือถึงหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ขอให้รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนหลัง (1 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2565) ตามหนังสือ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่ สธ 0926.02/ว 206 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565
3. กิจกรรมที่ดำเนินการนอกแผนงาน ได้แก่ ดำเนินการให้คำปรึกษา/แนะนำแก่
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยทางช่องทางต่าง ๆ (โทรศัพท์ มือถือ ไลน์กลุ่ม ไลน์ส่วนตัว)
ได้แก่ เกณฑ์การประเมินตามรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) และการรายงานผลคำรับรองฯ
ในระบบ DOC4.0 ซึ่งผลงานเดือนมีนาคม 2565 กำหนดให้หน่วยงานรายงานให้แล้วเสร็ จ
ภายในวันที่ 10 เมษายน 2565
ทั้งนี้ จะได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.11 ในระบบรายงาน
คำรับรองฯ ทาง DOC 4.0 ภายในเวลาที่กำหนดต่อไป สำหรับการขับเคลื่อนตัวชี้วัดในรอบ
5 เดือนหลัง จะดำเนินการวิเคราะห์ข ้อมูลเพื ่อพิ จารณาเพิ่ มเติ มหรื อปรับปรุงแผนต่ อ ไป
โดยสามารถดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ 
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02 หัวข้อ 3.11 ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบตั ิราชการ
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ตัวชี้วัดที่ 3.12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างของกรมอนามัย
นางสาวพันตรี รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม Template ตัวชี้วัดที่
3.12 ในรอบ 5 เดื อนแรก ผลการประเมิ น ได้ 5.0000 คะแนน สำหรั บ การดำเนิ นงาน
ตาม Template ตัวชี้วัดที่ 3.12 รอบ 5 เดือนหลัง ดังนี้
1. ระดับที่ 1 Assessment : มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ใน
การดำเนินงานตัวชี้วัด (ข้อมูลเหมือนเดิมกับรอบ 5 เดือนแรก/ จัดทำครั้งเดียวใช้ตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
2. ระดั บ ที ่ 2 Advocacy/ Intervention : มี การกำหนดมาตรการและประเด็ น
ความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (S) เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชีว้ ดั
(ข้อมูลเหมือนเดิมกับรอบ 5 เดือนแรก/ จัดทำครั้งเดียวใช้ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
3. ระดั บ ที ่ 3 Management and Governance : มี แ ผน/ผลการขั บ เคลื ่ อนการ
ดำเนินงานตัวชี้วัด การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(SOP) ของตั วชี ้ วั ด (ข้ อมู ลเหมื อนเดิ มกั บรอบ 5 เดื อนแรก/ จั ดทำครั ้ งเดี ยวใช้ ตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
4. การดำเนิ น งานการพั ฒ นาโครงสร้ า งของกรมอนามั ย กรมอนามั ย มี ค ำสั่ ง
ที่ 180/2565 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565 เรื่อง กำหนดส่วนราชการและการปฏิบัติราชการ
กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในการส่งเสริม
การดำเนินงานด้านการส่งเสริ มสุขภาพตามกลุ ่มวัยและด้า นอนามัยสิ่งแวดล้อม และการ
พัฒนางานห้องปฏิบัติการสาธารณสุข โดยการขยายขอบข่ายงานการตรวจวิเคราะห์แ ละ
ทดสอบทางห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมทั้งด้านการแพทย์และอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็น
หน่วยงานหลักในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานห้องปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัด
กรมอนามั ย ให้ ได้ รั บ การพั ฒนาเต็ มศั กยภาพและเป็นเอกภาพไปในทิ ศทางที ่ เ หมาะสม
สอดคล้องกับพันธกิจ
5. กิจกรรมที่ 2 : ทบทวนและจัดทำคำสั่งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างภายใน
กรมอนามัย
ผลการดำเนินงาน ตามที่ได้ปรับแผนสำหรับกิจกรรมที่ 2 เป็นดำเนินการทบทวน
และจัดทำคำสั่งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างภายในกรมอนามัยในเดือน ม.ค. 65 ได้
จั ด ทำร่ า งคำสั ่ ง เรี ย บร้ อ ยแล้ ว อยู ่ ร ะหว่ า งการพิ จารณาความเหมาะสมองค์ ป ระกอบ
คณะกรรมการ เนื่องจากจะมีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบคณะกรรมการชุดดังกล่าว ดังนั้น
ผอ.กพร. และที มผู ้ รั บ ผิ ด ชอบจึ ง เห็ นควรชะลอการเสนอคำสั ่ ง คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง
โครงสร้ า งภายในกรมอนามั ย ต่ อ กรมอนามั ย ออกไปก่ อ น จนกว่ า จะได้ อ งค์ ป ระกอบ
คณะกรรมการที ่แน่ นอนและเหมาะสมต่อไป คาดว่ า จะได้ องค์ ประกอบคณะกรรมการที่
แน่นอนและเหมาะสมภายในเดือน เม.ย. - พ.ค. 65
6. ข้อมูลเพิ่มเติม
6.1. ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 กพร. ได้ มี การดำเนินงานทบทวนภารกิจของ
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ทั้ง 38 หน่วยงาน และมีการจัดตั้งหน่วยงานภายในกรมอนามัย
เพิ่มขึ้น ได้แก่
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6.1.1 คำสั่งกรมอนามัย ที่ 724/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เรื่อง กำหนด
ส่วนราชการ สนง.ตรวจราชการ
6.1.2. คำสั่งกรมอนามัย ที่ 806/2564 ลงวันที่ 5 พ.ย. 64 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม
คำสั่งกำหนดส่วนราชการและการปฏิบัติราชการ สถาบันปัณณทัต
6.1.3. คำสั่งกรมอนามัย ที่ 843/2564 ลงวันที่ 17 พ.ย. 64 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างภารกิจการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
6.1.4. คำสั ่ ง กรมอนามั ย ที ่ 36/2565 ลงวั นที ่ 19 ม.ค. 65 เรื ่ อง จั ดตั้ง
สำนั กงานประสานงานโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิ มพระเกี ย รติ แ ละโครงการที่
เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมอนามัย
6.1.5. คำสั ่ งกรมอนามั ย ที ่ 130/2565 ลงวั นที่ 28 ก.พ. 65 เรื ่ อง แก้ไข
เพิ ่ มเติ มคำสั่ ง กำหนดส่วนราชการและการปฏิ บัติ ราชการ สำนั กงานตรวจราชการ กรม
อนามัย
6.1.6 คำสั่งกรมอนามัย ที่ 180/2565 ลงวันที่ 17 มี.ค. 65 เรื่อง กำหนดส่วน
ราชการและการปฏิบัติราชการ กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย
 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website กพร. หัวข้อ กำหนด/ปรับปรุง ส่วนราชการ
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/structure01 และ
หัวข้อ คณะกรรมการ/ คณะทำงาน https://psdg.anamai.moph.go.th/th/structure02
วาระที่ 3.3 การขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรม
3.3.1 องค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นางสาวรุ่งนภา แจ้งว่า กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ดำเนินการขับเคลื ่อนหน่ วยงาน
คุณธรรมโดยมีกิจกรรมต่าง ๆ และบุคลากรให้ความร่ วมมื อและร่ วมกันดำเนิ นการมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยรายงานผลการดำเนินงานเดือนมีนาคม 2565 และสิ่งที่ต้องดำเนินการขับเคลื่อน
หน่วยงานคุณธรรมต่อไป มีดังนี้
1. กพร.ได้ดำเนินการขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรม โดยดำเนินการและรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี
ผลงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด ซึ่งได้นำส่งรายงานผลให้กองการเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่กำหนด
และนำขึ้นเว็บไซต์ กพร. หัวข้อคุณธรรมและความโปร่งใส หัวข้อประชาสัมพันธ์และความรู้ และ
ภาพข่าว หัวข้อกิจกรรมการมีส่วนร่วมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เรียบร้อยแล้ว
2. กพร. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารชมรมจริยธรรม กรมอนามัย ประจำปี 2565
ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ สธ 0901.04/ว 987 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565 ส่งคำสั่ง
กรมอนามัย ที่ 234/2565 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม
จริยธรรม กรมอนามัย ประจำปี 2565 (ลำดับที่ 2.19 นางสาวรุ่งนภา เยี่ยมสาคร เป็นกรรมการ)
3. กพร.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบ ัติ การจัดทำแผนยุ ทธศาสตร์ส่ งเสริ มคุณธรรม
จริยธรรม และการป้องกันทุจริต (พ.ศ. 2566-2570) ในวันที่ 23-25 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม
ทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดย กพร.ได้ร่ วมแลกเปลี่ยน
นำเสนอการขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรมของ กพร. ในวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ซึ่งมีหน่วยงานที่
เข้าร่วมทั้งหมด 7 หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กองการเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 1

มติที่
ประชุม
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มติที่
ประชุม

ศูนย์อนามัยที่ 10 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ สำนัก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานซึ่ง กพร. ก็ได้ดำเนินการ
เช่นเดียวกัน ได้แก่ เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนทำอยู่แล้ว เน้นการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกระดับ
ทุกคน เน้นผนวกกิจกรรมตามภารกิจของหน่วยงาน ไม่เพิ่มภาระงานให้บุคลากร และปัจจัย
สำเร็จของ กพร. ที่แตกต่าง คือ การเชื่อมโยงความดีที่อยากทำ และปัญหาที่อยากแก้ ซึ่งใช้การ
ประหยัดพลังงานตามแนวทางของรัฐบาล ประกอบกับจุดแข็งของ กพร.ซึ่งเป็นหน่วยงานเล็ก
ผู้บริหารให้ความสำคัญ ทุกคนร่วมมือร่วมใจ สามัคคีเป็นทีมเดียวกัน โดยผลลัพธ์ที่ได้เมื่ อสิ้นสุด
การประชุ มคื อ ได้ ร่ างแผนยุ ทธศาสตร์ ส่ งเสริ มคุ ณธรรม จริ ยธรรม และการป้ องกั นทุจริต
พ.ศ.2566 - 2570 โดยกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กรมอนามัย จะได้ดำเนินการเสนอร่างแผนฯ
ตามขั้นตอนจนบรรลุเป็นแผนที่สมบูรณ์ต่อไป เช่น นำเสนอคณะกรรมการจริยธรรมกรมอนามัย
ให้ความเห็นชอบ ทำประชาพิจารณ์สอบถามความคิดเห็นของหน่วยงาน/บุคลากร เป็นต้น ทั้งนี้
นางจารุมน ได้เพิ่มเติมว่า จากการนำเสนอหน่วยงานคุณธรรม วิทยากรได้ชื่นชม กพร. ที่นำเสนอ
โดยมีฐานความคิดในการพัฒนาคุณธรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพกายด้วย
4. กพร.ต้องจัดทำเอกสารส่งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมอนามัย ภายในเวลาที่
กำหนด ได้ แ ก่ 1) จั ด ทำแบบประเมิ นองค์ กรคุ ณธรรมของหน่ วยงานในสั งกั ด กระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำหรับหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่า)
2) จั ด ทำแบบฟอร์ ม ส่ ง ผลงานหน่ วยงานคุ ณ ธรรม กรมอนามั ย ประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมแนบเอกสารหลักฐานอ้างอิงเชิงประจักษ์
ทั ้ ง นี ้ ได้ น ำข้ อ มู ล ผลการขั บ เคลื ่ อ นหน่ ว ยงานคุ ณ ธรรมดั ง กล่ า วเผยแพร่ /
ประชาสั มพั นธ์ บนเว็ บ ไซต์ กลุ ่มพั ฒนาระบบบริ ห าร เมนู ข ่ า วประชาสั มพั นธ์ เลื อกเมนู
คุณธรรมและความโปร่งใส หัวข้อคุณธรรมและความโปร่งใส หัวข้อประชาสัมพันธ์และความรู้ และ
ภาพข่าว หัวข้อกิจกรรมการมีส่วนร่วมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ตามลิงค์ต่อไปนี้
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita?textSearch=&category=5033
วาระที่ 4
เรื่องเพื่อ
พิจารณา
วาระที่ 5
เรื่องเพื่อ
ทราบ

รับทราบ
5.1 การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์สายด่วน ผู้พิทักษ์อนามัย COVID Watch
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ ได้แจ้งตารางการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
รับโทรศัพท์สายด่วน ผู้พิทักษ์อนามัย COVID Watch ประจำเดือนเมษายน 2565 และขอความ
อนุเคราะห์หน่วยงานส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติงานรับโทรศัพท์สายด่วน ผู้พิทักษ์อนามัย COVID
Watch “สร้างความรอบรู้อยู่กับโควิด” ซึ่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ลำดับคิวดังนี้
1.วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 รอบบ่าย ปฏิบัติงานเวลา 12.30 - 16.30 น.
2.วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 รอบบ่าย ปฏิบัติงานเวลา 12.30 - 16.30 น.
3.วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 รอบบ่าย ปฏิบัติงานเวลา 12.30 - 16.30 น.
4.วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 รอบบ่าย ปฏิบัติงานเวลา 12.30 - 16.30 น.

5.2 โครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมอนามัย สู่องค์กรแห่งความสุข”
สำนั กงานเลขานุ การกรม ได้ กำหนดโครงการพั ฒนาคุ ณภาพชี วิต บุ ค ลากรกรม
อนามัยสู่องค์กรแห่งความสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม
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ประเพณีอันดีงามของคนไทยให้คงอยู่ภายใต้วิถีใหม่ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร
กรมอนามัย การมีส่วนร่วมภายในองค์กรเป็นองค์กรแห่งความสุขฯ จึงจัดให้มีกิจกรรมดังนี้
1.กิจกรรมที่ 1 “สงกรานต์วิถีใหม่ ใส่ใจผู้สูงอายุ” กำหนดจัดงานในวันที่ 7 เมษายน
2565 เวลา 14.00 - 15.30 น. ณ วัดพุทธปัญญา จังหวัดนนทบุรี
2.กิจกรรมที่ 2 “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย เสริมสร้างความผูกพันใน
องค์ กร” กำหนดจัดงานในวั นที ่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องโถง อาคาร 1
กรมอนามัย จึ ง ขอเชิญ ผอ. และเจ้ า หน้ าที ่เ ข้ า ร่ วมกิ จกรรมดังกล่ าว โดยให้ จั ดส่ งรายชื่อ
เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมละ 2 คน (แต่งกายชุดผ้าไทย หรือผ้าลายพื้นบ้าน) ภายในวันที่ 1
เมษายน 2565
มอบหมายให้นางสาวทิวาวรรณ นางสาวปิยรัตน์ นายพีรพัฒน์ และนายสิทธิ์ชัย
เข้าร่วมกิจกรรมฯ วันที่ 7 เม.ย. 65 และเชิญเจ้าหน้าที่ กพร. เข้าร่วมกิจกรรมฯ วันที่ 12
เม.ย.65
5.3 แบบสำรวจความต้ อ งการเข้ า ร่ ว มการทดสอบภาษาอั งกฤษสำหรั บ บุ ค ลากร
กรมอนามัย
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้จัดทำแบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมการ
ทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรกรมอนามัย เพื่อให้บุคลากรสามารถประเมินศักยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษของตนเองได้ และนำความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่มีไปต่อยอดพัฒ นาเพิ่มเติม
โดยจะนำร่ อ งในหน่ ว ยงานส่ ว นกลาง เพื ่ อ สำรวจจำนวนผู ้ ส นใจเข้ ารั บ การทดสอบ
ภาษาอังกฤษจากหน่วยงานต่างๆ และนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนจัดการทดสอบภาษาอังกฤษ
ต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถแจ้งชื่อได้ที่ นางสาวทิวาวรรณ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565
เพื่อรวบรวมส่งในภาพหน่วยงานต่อไป

5.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการองค์การ กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร

นางสาวปิยรัตน์ แจ้งที่ประชุมทราบกำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริห าร
จัดการองค์การ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ 20-22 เมษายน 2565 ณ ซี แอนด์ ซี วิลล่า
รีสอร์ท แสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำ
เอกสารการขออนุมัติจัดประชุมฯ
วาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ

6.1 การแลกเปลี ่ ยนเรียนรู้ เรื ่ อ ง การจั ดทำ Data Governance และความรู ้ เกี่ยวกับ รับทราบ
กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
นางสาวจุ ฬ าลั ก ษณ์ เก่ ง การช่ า ง ได้ แ ลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู ้ ห ั วข้ อ “การจั ด ทำ Data
Governance และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)” เพื่อสื่อสาร
ความเข้าใจและรับรู้มาตราในกฎหมายที่เอื้อต่อการดำเนินงานตามภารกิจการบูรณาการข้อมูล
ภาครัฐ การกำกับดูแลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) ประกอบด้วย กฎหมายธรรมาภิบาล
ข้อมูล (Data Governance) ตามพ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.
2562 เพื ่ อให้ การบริ หารงานภาครัฐและการจั ดทำบริการสาธารณะเป็ นไปด้ วยความสะดวก
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน และตอบสนองต่ อการให้ บริการและการอำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชน โดยให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารงาน (การจัดทำข้อมูล) และบริการใน
รูปแบบและช่องทางดิจิทัล เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ บูรณาการข้อมูลภาครัฐที่มั่นคงปลอดภัยและมี
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ธรรมาภิบาล และกฎหมายการคุ้ มครองข้ อมู ลส่ วนบุคคล (Personal Data Protection Act ;
PDPA) ตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองและการให้สิทธิ์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การสร้างมาตรฐานการเก็บ รวบรวม ใช้
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย และนำไปใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ตามคำยินยอมที่เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต
6.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "KM & Best practices ในการพัฒนาสู่ระบบ
ราชการ 4.0 กรณีศึกษา : กรมสรรพากร" บรรยายโดย นายปิ่นสาย สุรัสวดี ที่ปรึกษาด้าน
ยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี กรมสรรพากร
นางสาวบุศรินทร์ ได้รานงานสรุปการเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาที่ปรึกษาในการ
พัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. ในหัวข้อ "KM & Best
practices ในการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 กรณีศึกษา : กรมสรรพากร" โดย นายปิ่นสาย
สุรัสวดี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
ว่าเคล็ดลับความสำเร็จในการไปสู่การเป็นองค์การ 4.0 ในมุมมองกรมสรรพากร คือ การสร้าง
นวั ต กรรม นำดิ จิ ทั ล เข้ า มาใช้ รวมถึ ง การประสานงานทุ กภาคส่ วน โดยกรมมี วิ ส ั ยทัศน์
ที่ปรับเปลี่ยนบ้างตามยุคสมัย พันธกิจ ตรงเป้า ตรงกลุ่ม ตรงใจ นำไปสู่ยุทธศาสตร์ ที่กรมนำ
3 อย่างมารวมกันปรับเป็นกลยุทธ์ที่ชัดเจนเรียกว่า “กลยุทธ์ D2RIVE” การปรับกระบวนงาน
ทั ้ ง หมดให้เป็นดิจิทัล ให้ ส อดคล้ องกับ ระบบราชการ 4.0 ทำระบบให้เป็ นอิ เล็ กทรอนิกส์
นำข้อมูลที่ได้จากระบบมาใช้วิเคราะห์ สร้างกลยุทธ์ที่สำคัญในการทำงาน แนวคิดที่ทำให้กรม
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมการขับเคลื่อนด้วยคุณธรรม เพิ่มประสิทธิภาพคน (Smart People)
และเพิ่มประสิทธิภาพงาน ให้เป็น (Smart office) และการใช้ Model of innovation เป็น
กรอบ โดยเน้นการพัฒนาเรื่ องคนและเทคโนโลยี เช่น ผู้บริหารต้องมีวิ สัยทัศน์ไปในทาง
เดี ย วกั น แผนยุ ทธศาสตร์ และแผนปฏิ บั ติ การต้ องชั ดเจน มี การประเมิ นผลองค์ กรและ
ทรัพยากรโดยใช้ตัวชี้วัด OKR ใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการมีส่วนร่วมกับทั้งภายใน
และภายนอกองค์ ก ร เพื ่ อ นำมาพั ฒ นาหน่ ว ยงาน ให้ ม ุ ่ ง เน้ น ในการสร้ า งนวั ต กรรม
สร้างสภาพแวดล้อมสำหรับการสร้างนวัตกรรม นำไปสู่องค์กรนวัตกรรม ใช้หลักการแก้ปัญหา
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง การหา Pain point ซึ่งแรงผลักดันที่ทำให้เกิดการพัฒนาเป็ นผล
มาจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเข้ามาของเทคโนโลยี รูปแบบการทำธุรกิจที่
เปลี่ยนไป และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำให้สรรพากรต้อง
ปรับตัวและมีผลิตภัณฑ์หรือระบบใหม่ ๆ ออกมามากมาย เช่น VRT Blockchain ,My Tax
account, Open API และ AI น้องอารี เป็นต้น

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
นางจารุมน บุญสิงห์
สรุปรายงานการประชุม

เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.1
 ควบคุมภายใน
ระดับที่ 3 Management and Governance
3.1 มีแผน-ผลการขับเคลื่อนการควบคุมภายใน ในระบบ DOC รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ที่

กิจกรรม

ขับเคลื่อนมาตรการ
เป้าหมาย

ผลสำเร็จตามแผนงาน/กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน

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

ระยะเวลา
ที่กำหนด
ที่ดำเนินการ
พ.ย. 64

3 ก.พ. 63






ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

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

ควบคุมภายในของ
กพร. รอบ 6 เดือน
(แบบติดตาม ปค.5
รอบ 6 เดือน)

การควบคุมภายใน

3 จัดทำมาตรฐานการ

การดำเนินงาน
การควบคุมภายใน

ปฏิบัติงานการควบคุม
ภายใน (SOP) และ

สรุปผลการดำเนินงาน

1 ครั้ง

(แบบติดตาม ปค.5 รอบ 6 เดือน)

เม.ย. 65

22 มี.ค. 65






1 ครั้ง

มีมาตรฐานการปฏิบัตงิ านการควบคุมภายใน
(SOP) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ธ.ค. 64

30 พ.ย. 64

 ดำเนินการแล้ว
 ยังไม่ดำเนินการ
 เป็นไปตามเป้าหมาย

ที่

กิจกรรม

ขับเคลื่อนมาตรการ
เป้าหมาย

เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน
4 ความรู้การควบคุม
การดำเนินงาน
ภายในสำหรับบุคลากร การควบคุมภายใน
ในหน่วยงาน

5 จัดทำมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานการควบคุม
ภายใน (SOP) ภารกิจ
หลักของ กพร. และ
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน

การดำเนินงาน
การควบคุมภายใน

ผลสำเร็จตามแผนงาน/กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ที่กำหนด
ที่ดำเนินการ

สรุปผลการดำเนินงาน
 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

2 ครั้ง

3 เรื่อง

1. ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ให้ความรู้ 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

* 2 ก.พ. 65
หมายเหตุ ข้อ 2

มีมาตรฐานการปฏิบัตงิ านการควบคุมภายใน
(SOP) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

** 2 เรื่อง
2 ก.พ. 65
หมายเหตุ ข้อ 1

มี.ค - ก.ค. 65














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

หมายเหตุ
จาก การประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 65 เวลา 9.30 – 14.00 น. ณ ห้อง
ประชุม กพร.
นางสาวพันตรี รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 รอบ 5 เดือนแรก ต่อที่ประชุม กพร.
ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือน ก.พ. 65 เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 65 บุคลากรของ กพร. ผู้เข้าร่วมประชุมครบทุกคน และมี
องค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของ
กพร. โดยมี ผอ.กพร. ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมภายใน เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีนางสาว
พันตรี วิเศษธนวัฒน์ เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของ
กพร. สรุปผลการดำเนินงานตาม TP ตัวชี้วัดที่ 2.1 ด้านการควบคุมภายใน ดังนี้
1. ได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน/ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)/ คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง
การพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการดำเนนิงานตัวชี้วีดที่ 2.2 และ 2.3 ตามลำดับและเป็นหนึ่ง ในงานภารกิจหลัก
ของ กพร. ด้วย เอกสารคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานดังกล่าว เป็นขั้นตอน หรือกระบวนการทำงานของ กพร. โดย
มีหัวข้อ/ รายละเอียดดังนี้
1) วัตถุประสงค์
2) ขอบเขต
3) ผู้รับผิดชอบ
4) เอกสารอ้างอิง ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานต่างๆ
5) แผนภูมิการทำงาน ประกอบด้วย ขั้นตอนกระบวนการ Flow Chart, จุดควบคุม,ระยะเวลา,
ผู้รับผิดชอบ
6) รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
โดยได้จัดทำตามรูปแบบฟอร์มของ กตส. ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 2.1 และได้นำเสนอต่อ ผอ.กพร. ลง
นามและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ กพร. จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ในเมนุรายการของควบคุมภายในของ กพร. และ
ตัวชี้วัดที่ 2.1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ได้ดำเนินการเร็วกว่าที่ได้กำหนดไว้ในแผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อที่ 5 ชื่อกิจกรรม จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุม
ภายใน (SOP) ภารกิจหลักของ กพร. และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแผนฯ ได้กำหนดไว้จำนวน 3
เรื่อง โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือน มี.ค. - ก.ค. 65 และยังอยู่ในระหว่างดำเนินการอีก 2 กระบวนการ
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ภายในเดือน ก.ค. 65 ตามแผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
2. ผอ.กพร. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบการดำเนินการควบคุมภายในของหน่วยงาน นำเสนอชี้แจงต่อที่
ประชุมของหน่วยงาน เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านการควบคุมภายในสำหรับบุคลากรในหน่วยงาน โดยให้มีการ
นำเสนอการดำเนิน การขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่ว ยงานและรายละเอียดการจัดทำมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (SOP) การดำเนินงานควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตามรูปแบบฟอร์มของ กตส. ซึ่งเป็น
หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 2.1 (เอกสารแนบ 3 ตาม TP และได้นำขึ้น web กพร. ทันตามกำหนดเรียบร้อยแล้ว)
โดยนางสาวพั น ตรี วิ เ ศษธนวั ฒ น์ ในฐานะผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบการขั บ เคลื ่ อ นตั ว ชี ้ ว ั ด ที ่ 2.1 ของ กพร. และเป็ น

คณะกรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบการควบคุมภายในของหน่วยงาน ได้ให้ความรู้ เรื่องการขับเคลื่อน/ การ
ติดตามการควบคุมภายในของหน่วยงาน ซึ่งได้กำหนดไว้ในแผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อที่ 4 ชื่อกิจกรรม ความรู้การควบคุมภายในสำหรับบุคลากรในหน่ว ยงาน
กำหนดไว้จำนวน 2 ครั้ง โดย ครั้งที่ 1. ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ให้ความรู้ เรื่องการควบคุมการเงิน
พัสดุ และการดำเนินการตรวจสอบภายในกับหน่วยงาน กำหนดครั้งที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค. 64 - ก.พ. 65 และ
ครั้งที่ 2. คณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน ให้ความรู้ เรื่องการขับเคลื่อน/ การติดตามการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน กำหนดครั้งที่ 2 ระหว่างเดือน มี.ค - ก.ค. 65 นั้น ในการนี้ จึงขอเลื่อนกิจกรรม ครั้งที่ 2
ความรู้การควบคุมภายในสำหรับบุคลากรในหน่วยงาน ได้ดำเนินการเร็วกว่าที่ ได้กำหนดไว้ในแผนฯ ดังกล่าว เป็น
ระหว่างเดือน ต.ค. 64 - ก.พ. 65 แทน ครั้งที่ 1 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบและรับทราบเรียบร้อยแล้ว
→ ดู ร ายงานการปร ะช ุ ม กพร. และรายละเ อี ย ดเ อ กสา รแ นบ ตั ว ช ี ้ ว ั ด ที ่ 2. 1 เพิ ่ ม เต ิ ม ที่ :
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
→ ดูระบบควบคุมภายในของ กพร. : https://psdg.anamai.moph.go.th/th/control-psdg
------------------------------แผนดำเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งต่ อ เนื ่ อ งสำหรั บ การบริ ห ารความพร้ อ มต่ อ สภาวะวิ ก ฤต (Business
Continuity Plan : BCP) ของ กพร.
1.3 มีเอกสารสรุปการสื่อสารแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของหน่วยงาน
และภาพถ่ายเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามเอกสารแนบ 4 (ใส่ไฟล์ PDF ในรายการข้อมูลที่นำมาใช้ ที่ระบบ DOC
รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ)
นางจารุมน และนางสาวพันตรี ผู้รับผิดชอบการดำเนินการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
(Business Continuity Plan: BCP) ของ กพร. และเป็นผู้ประสานงาน/ คณะทำงานและเลขานุการคณะทำงาน
บริหารความต่อเนื่องของ กพร. ได้ดำเนินการสื่อสารแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan:
BCP) ของ กพร. ผ่านช่องทางการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหารประจำเดือน ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือน เม.ย.
65 เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 65 โดยมีบุคลากรของ กพร. ผู้เข้าร่วมประชุมครบทุกคน และมีองค์ประกอบของคณะทำงาน
บริหารความต่อเนื่องของ กพร. โดยมี ผอ.กพร. ในฐานะประธานคณะทำงาน เป็นประธานการประชุมดังกล่าว
→ ดูรายงานการประชุม กพร. และรายละเอียดเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.1 เพิ่มเติมที่:
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
→ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กรมอนามัย (BCP) :
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/bcp/download?id=82360&mid=31594&mkey=m_document&l
ang=th&did=12612

สรุปการสื่อสารแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของหน่วยงาน
ประกอบด้วย 12 ข้อ
1. บทนำ
การจัดทำแผน BCP เพื่อให้ กพร. ได้มีการเตรียมความพร้อม และสามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและ
ปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ อุบัติการณ์โรคระบาด
หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร ฯลฯ โดยไม่ให้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้ กพร. ต้องหยุดการ
ดำเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์ (Objectives) ของการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน เตรียมความพร้อมในการรับมือกับ
สภาวะวิกฤต และลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดำเนินงานหรือการให้บริการ บรรเทาความเสียหายให้อยู่
ระดับที่ยอมรับได้ ให้ผู้บริหาร หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความ
เชื่อมั่นในศักยภาพของ กพร. แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้การดำเนินงานต้อง
หยุดชะงัก
3. สมมติฐานของแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (BCP Assumptions) จัดทำขึ้น แผน BCP ของ
กพร. อยูภ่ ายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้
แผน BCP ของ กพร. ครอบคลุมถึงสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสถานที่
ระบบงาน อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงาน และเอกสารข้อมูลที่สำคัญที่เป็นไปได้ในแต่ละกรณี ทั้งนี้
เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง ระบบงาน อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การทำงาน และเอกสารข้อมูลที่สำคัญที่ได้มีการจัดเตรียมไว้
4. ขอบเขตของแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (Scope of BCP)
แผน BCP ฉบับนี้ ใช้สำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุ กเฉิน
เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกิจกรรมหลักของ กพร. ประกอบด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้
1) เหตุการณ์โรคระบาดต่อเนื่อง
2) เหตุการณ์อุทกภัย
3) เหตุการณ์อัคคีภัย
4) เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/จลาจล
5) เหตุการณ์ผลกระทบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
5. การวิเคราะห์ทรัพยากรที่สำคัญ
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น เพื่อให้ กพร. สามารถบริหารจัดการการ
ดำเนินงานของหน่วยงานให้มีความต่อเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่สำคัญจึงเป็นสิ่งจำเป็น และต้องระบุไว้ในแผน
ดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่สำคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบใน 5 ด้าน ดังนี้
1) ผลกระทบด้านอาคาร/ สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้สถานที่ปฏิบัติงาน
หลักได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้ส ถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้า ไป
ปฏิบัติงานได้ชั่วคราวหรือระยะยาว

2) ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ/ การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทำให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญได้
3) ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ระบบงาน
เทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่สำคัญไม่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ
4) ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้บุคลากรหลักไม่สามารถมาปฏิบัติงาน
ได้ตามปกติ
5) ผลกระทบด้านคู่ค้า/ ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้คู่ค้า/
ผู้ให้บริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้
6. การวิเคราะห์เหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์
เหตุการณ์สภาวะวิกฤต
1 เหตุการณ์โรคระบาด
ต่อเนื่อง
2 เหตุการณ์อุทกภัย
3 เหตุการณ์อัคคีภัย
4 เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/
จลาจล
5 เหตุการณ์ผลกระทบด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั

ผลกระทบ
ด้านอาคาร/ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยี
สถานที่
ที่สำคัญ และการ สารสนเทศและ
ปฏิบัติงานหลัก จัดหา/จัดส่ง
ข้อมูลทีส่ ำคัญ
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

ด้าน
บุคลากร
หลัก
✓

คู่ค้า/
ผู้ให้บริการ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

7. โครงสร้างและทีมงานแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ (Business Continuity Plan Team)
กพร. ได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลัก/ งาน
บริการที่สำคัญได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพแม้เกิดสภาวะวิกฤติ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
1. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประธานคณะทำงาน
2. นางนัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น
คณะทำงาน
3. นางสาวรุ่งนภา เยี่ยมสาคร
คณะทำงาน
4. นางจารุมน บุญสิงห์
คณะทำงาน
5. นางสาวจุฬาลักษณ์ เก่งการช่าง
คณะทำงาน
6. นางสาวทิวาวรรณ หวังสุข
คณะทำงาน
7. นางสาวปิยรัตน์ ศรีม่วงกลาง
คณะทำงาน
8. นายพีรพัฒน์ เกิดศิริ
คณะทำงาน
9. นางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน์
ผู้ประสานงาน/คณะทำงานและเลขานุการ

โครงสร้างคณะทำงานบริหารความต่อเนื่อง กพร.
ผอ.กพร.
ประธานคณะทำงานบริหารความต่อเนื่อง
พันตรี
ผู้ประสานงาน/เลขานุการ
นัทฐ์หทัย
คณะทำงาน

รุ่งนภา
คณะทำงาน

จารุมน
คณะทำงาน

จุฬาลักษณ์
คณะทำงาน

ทิวาวรรณ
คณะทำงาน

ปิยรัตน์
คณะทำงาน

พีรพัฒน์
คณะทำงาน

เพื่อให้แผน BCP ของ กพร. สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลจึงได้กำหนดตัว
บุคลากรหลักและบุคลากรสำรอง และบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานบริหารความต่อเนื่องและทีมงาน ดังนี้
1. ประธานคณะทำงานบริหารความต่อเนื่อง รับผิดชอบงานอำนวยการ/ สั่งการ
2. ผู้ประสานงาน/ เลขานุการคณะทำงานบริหารความต่อเนื่อง รับผิดชอบในการติดต่อและประสานงาน
ภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหารตามกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)
3. ทีมบริหารความต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการร่วมมือ ดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืนเหตุการณ์ฉุกเฉินใน
ส่วนงานของตนเองให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วตามแผน BCP
ซึง่ แต่ละตำแหน่งมีหน้าทีใ่ นการร่วมมือดูแล ติดตาม ปฏิบตั ิงาน และกู้คนื เหตุการณ์ฉุกเฉินในแต่ละส่วน
งานให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ที่
กำหนดให้เป็นบุคลากรหลัก ในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคลากรสำรองรับผิดชอบ
บทบาทของบุคลากรหลักไปก่อน จนกว่าจะได้มีการมอบหมายและแต่งขึ้นขึ้นโดยหัวหน้าคณะทำงานบริหารความ
ต่อเนื่องในการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้คืน
8. ผลกระทบต่อกระบวนการทำงานหรือการให้บริการ
เกณฑ์การพิจารณาผลกระทบ เป็นเกณฑ์การพิจารณาความเสียหายหรือความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ต่อการปฏิบ ัติงาน และส่งผลต่อขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือการให้บริการลดลง โดยแบ่งระดับ
ผลกระทบ เป็น 4 ระดับ ดังตารางเกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบ
ตารางที่ 3 เกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ระดับผลกระทบ
สูงมาก
สูง

หลักเกณฑ์การพิจารณาผลกระทบ
- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการลดลงมากกว่าร้อยละ 50
- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการลดลงตั้งแต่ร้อยละ 25 ไม่เกินร้อยละ 50

ปานกลาง

- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือให้บริการลดลงตั้งแต่ร้อยละ 10 ไม่เกินร้อยละ 25

ต่ำ

- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือการให้บริการลดลงตั้งแต่ร้อยละ 5 ไม่เกินร้อยละ 10

หมายเหตุ : สามารถกำหนดระดับผลกระทบได้ตามความเหมาะสม เช่น สูง/ปานกลาง/ต่ำ หรือ สูงมาก/สูง/ปาน
กลาง/ต่ำ/ไม่เป็นสาระสำคัญ เป็นต้น
กระบวนงานสำคัญ กพร. ได้พิจารณากระบวนงานสำคัญ หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินภาวะวิกฤตและเกิดผลกระทบ
ต่อการดำเนินงาน จำนวน 4 กระบวนงาน ดังนี้
1. งานคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
2. งานพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
3. งานพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการกรมอนามัย
4. งานส่งเสริมและยกระดับผลงานกรมอนามัยสู่รางวัลเลิศรัฐ
การประเมินระดับผลกระทบต่อกระบวนงานที่สำคัญของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ กำหนดระยะเวลา
เป้าหมายในการกลับมาดำเนินงาน หรือฟื้นคืนสภาพให้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเป็นช่วงเวลา 1 วัน 3 วัน 7
วัน 15 วัน และ 30 วัน ซึ่งระยะเวลาดังกล่าว หมายถึง ระยะเวลาภายหลังจากเกิดอุบัติการณ์ขึ้น ที่ทำให้การ
ดำเนินงานหรือการให้บริการต้องกลับคืนสภาพเดิม กิจกรรมต้องกลับมาดำเนินการได้และทรัพยากรต้องได้รับการ
ฟื้นฟู ตามตารางดังนี้
ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลกระทบต่อกระบวนงานที่สำคัญหรือการให้บริการ (Business Impact Analysis)
กระบวนงานที่สำคัญ/กิจกรรม

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ

ระดับผลกระทบ
1 วัน

3 วัน

7 วัน


1. งานคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

ปานกลาง

2. งานพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ปานกลาง

3. การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการกรมอนามัย

ปานกลาง




4. งานส่งเสริมและยกระดับผลงานกรมอนามัยสู่รางวัลเลิศรัฐ

ปานกลาง



15 วัน

30 วัน

สำหรับกระบวนงานอื่น ๆ ที่ประเมินแล้ว อาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความยืดหยุ่น
สามารถชะลอการดำเนินงานและการให้บริการได้ โดยให้ผู้บริหารของฝ่ายงานประเมินความจำเป็นและเหมาะสม
ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องเช่นเดียวกับกระบวนงานหลัก
9. กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
เป็นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานให้เกิดความต่อเนื่องเมื่อ
เกิดสภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ด้าน ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร
อาคาร/ สถานที่
ปฏิบัติงานสำรอง

▪

▪
▪
▪

วัสดุอุปกรณ์ที่
สำคัญ / การจัดหา
จัดส่งวัสดุอุปกรณ์
ที่สำคัญ

▪
▪

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง
กำหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงานสำรองที่ได้รับคัดเลือก โดยมีการสำรวจความ
เหมาะสมของสถานที ่ ประสานงาน และการเตรี ย มความพร้อ ม กั บ
หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ (ส่วนกลาง กรมฯ พิจารณาให้ ศอ 5 ราชบุรีและ
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เป็น พท.สำรอง )
กำหนดให้ปฏิบัติงานที่บ้าน สำหรับภารกิจที่ไม่ ได้รับผลกระทบหรือมี
ลักษณะงานที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้
เหลื่อมเวลาการปฏิบัติราชการ
ในกรณี ท ี ่ ป ระเมิ น แล้ ว มี ค วามเสี ย หายขยายเป็ นวงกว้ า งและมีระยะ
เวลานานเกิน 1 เดือน กำหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงาน สำรอง ศูนย์อนามัยที่
อยูส่ ามารถเดินทางสะดวกต่อการ ปฏิบัติงาน โดยมีระยะทางไม่เกิน 120
กิโลเมตร โดยมี การสำรวจความเหมาะสมของสถานที่ ประสานงาน และ
การเตรียมความพร้อมล่วงหน้า
กำหนดให้ มี ก ารจั ด หาคอมพิ ว เตอร์ ส ำรอง พร้ อ มอุ ป กรณ์ ท ี ่ ส ามารถ
เชื่อมโยงต่อผ่านอินเทอร์เน็ตเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีของส่วนกลาง
กำหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop/Tablet) ของ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานได้เป็นการชั่วคราวหากมีความจำเป็น
เร่งด่วนในช่วงระหว่างการจัดหาคอมพิวเตอร์สำรอง

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สำคัญ

บุคลากรหลัก

▪ กำหนดให้งานพัสดุจัดเก็บวัสดุสิ้นเปลืองในปริมาณที่เหมาะสม
▪ ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญของหน่วยงาน
เป็นแบบรวมศูนย์ และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อการ
ใช้ ง าน ดั ง นั ้ น หากเกิ ด ภาวะฉุ ก เฉิ น ให้ ร อจนกว่ า ระบบการบริ ห าร
เทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนกลางจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ
▪ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจัดให้มีระบบการสำรอง
ข้อมูลไว้ในสถานที่อื่น
▪ จัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลาง ที่สามารถเข้าถึงได้จากสถานที่
อื่น ๆ ภายนอกสำนักงาน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนสามารถ
เข้าถึงข้อมูล และนำไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
▪ กำหนดให้ใช้บุคลากรทดแทนภายในหน่วยงานเดียวกันก่อน
▪ กำหนดให้มีการเปลี่ยนเวรบุคลากรเพื่อ Rotate งานและการปฏิบัติงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง
▪ จัดเตรียมพนักงานขับรถยนต์เพื่อติดต่ อประสานงานกับบุคคล และส่ วน
ราชการอื่น ๆ

ทรัพยากร

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง

คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ ▪ ประสานงาน/ประชุมโดยใช้ระบบสื่อสารในรูปแบบต่ าง ๆ โดยเน้นการ
สำคัญ/ผู้มีส่วนได้
ติดต่ อสื่อสารผ่านช่องทางอิเล็ กทรอนิกส์ และออนไลน์ เช่น เว็บไซต์
ส่วนเสีย
Facebook e-mail Line เป็นต้น
▪ มี ร ายชื ่ อ ผู ้ ป ระสานงาน พร้ อ มระบุ ช ่ อ งทางการติ ด ต่ อ เพื ่ อ ให้ ก าร
ให้บริการกับหน่วยงานอื่นๆ เกิดความต่อเนื่อง เช่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
กลาง ฯลฯ
▪ การส่งหนังสือราชการผ่านรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
▪ ประชาสั ม พั น ธ์ ข ้ อ มู ล ข่ า วสาร ผ่ า นช่ อ งทางการสื ่ อ สารต่ า ง ๆ
โดยเน้นการสื่อสารผ่านออนไลน์

10. การวิเคราะห์เพื่อกำหนดความต้องการทรัพยากรที่สำคัญ
1) ด้านสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง (Working Space Requirement)
ตารางที่ 6 ระบุพื้นที่การปฏิบัติงานสำรอง
ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ

สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง

1 วัน 3 วัน

พื้นที่สำหรับสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง
(เฉพาะบุคลากรหลักที่ไปปฏิบตั ิงาน ณ พื้นที่สำรอง)
- สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (ตามที่แผน BCP กรม กำหนด)

7 วัน

15 วัน

30 วัน

262 ตารางเมตร

2) ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) จัดเตรียมในกรณี
สถานการณ์ฉุกเฉินที่ทำให้บุคลากรมาสามารถเข้ามาปฏิบัติงานที่อาคารของหน่วยงานได้
ตารางที่ 7 ระบุจำนวนวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการ
วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการ

แหล่งที่มาของวัสดุ

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
1 วัน

3 วัน

7 วัน

15 วัน

30 วัน

Notebook ส่วนกลาง
โทรศัพท์มือถือส่วนกลาง

กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ

5 เครื่อง สำหรับเจ้าหน้าที่กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร
1 เครื่อง สำหรับเจ้าหน้าที่กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร

เครื่องถ่ายเอกสาร+ ปริ๊นเตอร์ส่วนกลาง

กลุ่มอำนวยการ

1 เครื่อง สำหรับเจ้าหน้าที่กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร

รถยนต์ส่วนกลางพร้อมคนขับ

กลุ่มอำนวยการ

1 คัน สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

3) ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement)
ตารางที่ 8 ระบุความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ข้อมูลที่ต้องการ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
1 วัน

ระบบ อินเทอร์เน็ต / อินทราเน็ต

งาน IT กพร.

✓

Air card/ WiFi

งาน IT กพร.

✓

3 วัน

7 วัน

15 วัน

30 วัน

4) ความต้องการด้านบุคลากรสำหรับความต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel Requirement)
ตารางที่ 9 ความต้องการด้านบุคลากรในการปฏิบัติงาน
จำนวนบุคลากรที่ต้องการตามระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ

บุคลากรที่ต้องการ

1 วัน

จำนวนบุคลากรปฏิบัติงานที่
สำนักงาน /สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง

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

30 วัน

จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานดังกล่าว ได้แก่ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่เท่าที่มีความจำเป็นต้องมาปฏิบัติ
หน้าที่ที่สำนักงาน/สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง เพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินงานในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
5) ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สำคัญ (Service Requirement)
ตารางที่ 10 ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่สำคัญ
ผู้ให้บริการ

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ

ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ประสานกองแผนงาน ผู้ดูแลระบบ)

1 วัน 3 วัน


ผู้ให้บริการไฟฟ้า (ประสานงานอาคารสถานที่ สำนักงานเลขานุการกรมอนามัย)



7 วัน

15 วัน

30 วัน

11. ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
กพร. กำหนดแนวทางการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต เป็น 3 ระยะ ได้แก่ การตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ทันที (ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะแรก (2-7 วัน) และการตอบสนองต่อ
เหตุการณ์และการกู้คืนกระบวนการปฏิบัติงานระยะเวลาเกิน 7 วัน
ตามตารางท้ายนี้ คือการจัดเตรียมสำหรับทีมบริหารความต่อเนื่อง ในการดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบ
สถานการณ์ และรายงานให้คณะทำงานบริหารความต่อเนื่องทราบเป็นระยะ ๆ ตามกรอบเวลา โดยตรวจสอบการ
ดำเนินงานตามขั้นตอนและกิจกรรมของผู้รับผิดชอบ ดังนี้

ตารางที่ 11 ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องสำหรับทีมบริหารความต่อเนื่อง เพื่อรวบรวม ตรวจสอบสถานการณ์และรายงาน
▪
▪
▪
▪
▪

การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที (ภายใน 24 ชั่วโมง)
ขั้นตอนและกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
แจ้ งเหตุ ฉ ุ ก เฉิ น วิ ก ฤตตามกระบวนการ Call Tree ให้ ก ั บ บุ ค ลากรใน ประธานคณะบริหารความ
หน่วยงานทราบ ภายหลังได้รับแจ้งจากหัวหน้าคณะบริหารความต่ อเนื่อง ต่อเนื่องของ กพร.
ของกรมอนามัย
จั ด ประชุ ม ที ม งานบริ ห ารความต่ อ เนื ่ อ งเพื ่ อ ประเมิ น ความ เสี ย หาย ทีมงานบริหารความ
ผลกระทบต่อการดำเนินงาน การให้บริการ และ ทรัพยากรสำคัญที่ต้องใช้ ต่อเนื่องของ กพร.
ในการบริหารความต่อเนื่อง
ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่ งด่วนหรือส่ งผลกระทบอย่างสูง (หากไม่
ดำเนินการ) ดังนั้ น จำเป็นต้องดำเนินงาน หรือปฏิบัติด้วยมือ (Manual
Processing)
หัวหน้าทีมบริหารความ
ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรใน กพร.ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ต่อเนื่องของ กพร.
รายงานคณะบริหารความต่อเนื่องของกรมอนามัย โดยครอบคลุมประเด็น หัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของ กพร.
ดังนี้
- จำนวนและรายชื่อบุคลากรทีไ่ ด้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิต
- ความเสียหายและผลกระทบต่อการดำเนินงานและ
การให้บริการ
- ทรัพยากรสำคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบ
อย่างสูงหากไม่ดำเนินการ และจำเป็นต้องดำเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ
(Manual Processing)

ดำเนินการแล้วเสร็จ






*ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆและปฏิบัติ
ตามแนวทางแผนฯ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กพร.กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
การตอบสนองในระยะสัน้ (2-7 วัน)
ขั้นตอนและกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
▪ ติ ด ตามสถานะภาพการกอบกู้ ค ื น มาของทรั พ ยากร ที่ ไ ด้ ร ั บ ผลกระทบ ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของ กพร
ประเมินความจำเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกูค้ ืน
▪ ตรวจสอบความพร้อมและข้อจำกัดในการจัดหาทรัพยากรทีจ่ ำเป็นต้องใช้ใน ทีมงานบริหารความ
ต่อเนื่องของ กพร
การบริหารความต่อเนื่องได้แก่
- สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง
- วัสดุอุปกรณ์ทสี่ ำคัญ
- เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ
- บุคลากรหลัก
- ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ คูค่ ้า/ ผู้ให้บริการที่สำคัญ

ดำเนินการแล้วเสร็จ








การตอบสนองในระยะสัน้ (2-7 วัน)
ขั้นตอนและกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
▪ รายงานหัวหน้าคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานเกี่ยวกับ ทีมบริหารความต่อเนื่องที่
ความพร้อมข้อจำกัดและข้อเสนอแนะในการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ รับผิดชอบการจัดหา
ทรัพยากรที่จำเป็น
ในการบริหารความต่อเนื่อง
▪ ประสานงานและดำเนินการจัดหาทรัพยากรที่ จำเป็นต้องใช้ในการบริหาร ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ของหน่วยงาน
ความต่อเนื่อง

ดำเนินการแล้วเสร็จ



การตอบสนองต่อเหตุการณ์และการกู้คืนกระบวนการปฏิบัติงานระยะเวลาเกิน 7 วัน
ขั้นตอนและกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการแล้วเสร็จ
▪ ติดตามสถานภาพการกอบกู้ คืนมาของทรัพยากรที่ ได้รับผลกระทบ และ ทีมงานบริหารความ

ต่อเนื่องของ กพร.
ประเมินความจำเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน
ทีมงานบริหารความ
▪ ระบุทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินงานและให้บริการตามปกติ

ต่อเนื่องของ กพร.
▪ รายงานหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานสถานภาพการกอบกู้ ทีมงานบริหารความ

คืนมาของทรัพยากรที่ ได้รับผลกระทบ และทรัพยากรที่ จำเป็นต้องใช้ เพื่อ ต่อเนื่องของ กพร.
ดำเนินงานและให้บริการตามปกติ
ทีมงานบริหารความ
▪ แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อ

ต่อเนื่องของ กพร.
ดำเนินงานและให้บริการตามปกติให้กับบุคลากรในหน่วยงาน

12. กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)
เพื่อให้แผน BCP สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล กพร. จึงกำหนดให้
มีกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ขึ้น โดยกระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับ
สมาชิกในทีมบริหารความต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการในการติดต่อบุคลากรของหน่วยงานภายหลังจากมี
การประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤต
กระบวนการ Call Tree เริ่มต้นที่ประธานคณะบริหารความต่อเนื่องแจ้งให้ผู้ประสานงานคณะบริหาร
ความต่อเนื่องทราบถึงเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ประสานงานฯ แจ้งให้ทีมบริหารความต่อเนื่องรับทราบเหตุการณ์
ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ จากนั้นทีมบริหารความต่อเนื่องของแต่ละฝ่ายมีหน้าที่
แจ้งไปยังบุคลากรภายในฝ่ายเพื่อรับทราบ ตามผังกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินตาม Call Tree ดังนี้

ผังกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินตาม Call Tree
ลำดับ

ผังกระบวนการ

1

ประกาศเหตุฉุกเฉินและ
ประกาศใช้แผน BCP

2

แจ้งเหตุฉุกเฉิน

3

ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด

อธิบดีกรมอนามัย

อธิบดีกรมอนามัยประกาศเหตุฉกุ เฉินและประกาศใช้แผนดำเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ประธานคณะทำงานบริหาร
ความต่อเนื่องของ กพร.

ประธานคณะทำงานฯ แจ้งให้ผู้ประสานงานคณะทำงานฯ ทราบ

ผู้ประสานงานคณะทำงานฯ

ผู้ประสานคณะทำงานฯ แจ้งประธานคณะทำงานบริหารความ
ต่อเนื่อง กพร. ทราบ
1. ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาทำการ ให้ดำเนินการติดต่อ
บุคลากรหลักโดยติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานเป็น
ช่องทางแรก
2. ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกเวลาทำการสถานที่ปฏิบัติงานหลัก
ได้รับผลกระทบ ให้ดำเนินการติดต่อบุคลากรหลักโดยติดต่อผ่าน
เบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางแรก
ถ้าสามารถติดต่อได้ให้แจ้งข้อมูลแก่บุคลากรของ กพร. ทราบ
ดังต่อไปนี้
- สรุปสถานการณ์ของเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผน
ดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
- เวลาและสถานที่สำหรับการนัดประชุมเร่งด่วนสำหรับผู้บริหาร
และคณะทำงานบริหารความต่อเนื่อง
- ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ เพื่อบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
ต่อไป เช่น สถานที่รวมพลในกรณีที่มีการย้ายสถานที่ทำงาน ฯลฯ
ผู้ประสานงานแจ้งข้อมูลทั้งหมดของสถานการณ์ไปยังบุคลากร
ภายในทีมฯ ได้รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ผู้ประสานงานคณะทำงานฯ รายงานสรุปความพร้อมของ กพร.
ในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต รวมทั้งความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ กพร.
ผู้ประสานงานคณะทำงานฯ รายงานสถานการณ์ทั้งหมดของ
กพร. ให้คณะทำงานบริหารความต่อเนือ่ งทราบ

แจ้งเหตุฉุกเฉิน

ในเวลา
ทำการ

ช่วงเวลา

นอกเวลา
ทำการ

ผ่านเบอร์โทรศัพท์
ของหน่วยงาน
ผ่านเบอร์
โทรศัพท์มือถือ

4
5

รายงานสรุปความพร้อม

ผู้ประสานงานคณะทำงาน
บริหารความต่อเนื่อง
ผู้ประสานงานคณะทำงาน
บริหารความต่อเนื่อง

รายงานสถานการณ์ทั้งหมด

ผู้ประสานงานคณะทำงาน
บริหารความต่อเนื่อง

แจ้งเหตุฉุกเฉิน

6
7
จบ

ภาพถ่ายเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์การสื่อสารแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP)

---------------------------------------------------------------------------------นางจารุมน บุญสิงห์ และนางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน์
สรุปการสื่อสารแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของหน่วยงาน
วันที่ 1 เมษายน 2565

เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2

ผลการดาเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม) ประจาปี พ.ศ. 2565
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 ้าน
พัฒนาศักยภาพ ทักษะ
การส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและความสมดุลในชีวิต
สมรรถนะในการทางาน
การทางาน
- ให้ความรู้จากเรื่องที่สารวจ อย่างน้อย 3 เรื่อง/ปี
1) การสารวจสมดุลของชีวิตและการทางานของพนักงาน (ทา
แบบสารวจ 1-31 ต.ค. 64)
2) เวลาทางานที่ยืดหยุ่น Flextime
3) การออกกาลังกายและโภชนาการ
4) สมดุลชีวิตและการทางาน
2.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ
สมรรถนะในการทางาน และมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

- กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดประชุมหน่วยงานประจาเดือนกุมภาพันธ์
เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆ อย่างทั่วถึงในองค์กร ได้แก่
ภารกิจตามกฎหมายงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ เรื่องจากการประชุมกรม
อนามัย ที่มีความสาคัญ และจาเป็นต่อองค์กร และรายงานความ
เคลื่อนไหวการขับเคลื่อนการดาเนินงานตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ
- กิจกรรมเชิดชูเกียรติคนดีศรีอนามัยระดับหน่วยงาน
- กิจกรรมเสียงตามสายกรมอนามัย (28 ก.พ.-4 มี.ค. 65)
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 1.1)
เพื่อแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในการปฏิบัติงานกิจกรรม “สวดมนต์” นั่ง
สมาธิ ฟังคมธรรมประจาวันกับท่าน ว.วชิรเมธี
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 1.2)

12 ครั้ง
6/12

16 ครั้ง
8/16

มี.ค.65

- ไม่มีการจัดประชุมในเดือน

5 ครั้ง
5/5

-

อย่างน้อย
3 เรื่อง/ปี
2/3

ธ.ค.64-ก.ค.
65

5 ครั้ง
6/5

1 เม.ย.65

- ส่งเสริมให้ความรูห้ ญิงวัยเจริญพันธุ์รับประทานวิตามินเสริมธาตุเหล็ก
และโฟลิก (ม.ค.)
- เมื่อความยืดหยุ่นคือหัวใจของคนทางานยุคใหม่ (ก.พ.)
- ไม่มีการให้ความรู้ (มี.ค.)

เรื่องแลกเปลี่ยน

ผู้ร่วมแลกเปลี่ยน

วันเวลา

ระยะเวลา
ดาเนินการ
1 เม.ย. 65

มาตรการหรือ
กิจกรรมสาคัญ

แผนงาน/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
1. สรุปการประชุม
อย่างไร ให้กระชับ
สาระสาคัญครบถ้วน
2. กรอบความคิด
(Mindset) ในการ
จัดการความรู้
3. ร่างแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13
หมุดหมายที่ 13
4. การรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อ
ความสาเร็จในการ
ทางาน
5.1 การสร้างวัฒนธรรม
องค์กร ประสิทธิภาพ
การทางาน และการ
ทางาน
5.2 อย่างมืออาชีพ
การเตรียมความพร้อม
บุคลากรสู่องค์การขีด
สมรรถนะสูงรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสู่โลก
อนาคตเทคโนโลยี
6.1 การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เรื่อง การจัดทา
Data Governance
และความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
(PDPA)
6.2 KM & Best
practices ในการพัฒนา
สู่ระบบราชการ 4.0
กรณีศึกษา :
กรมสรรพากร

นางกุลนันท์ เสนคา
นักโภชนการชานาญการพิเศษ

เป้าหมาย
30 พ.ย.64

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

6 ม.ค. 65

ทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย
อดีตรองอธิบดีกรมอนามัย

17 ก.พ. 65

นางสาวอริยาพัชร มหาศิริชวรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2 มี.ค. 65

นางสาวพันตรีวิเศษธนวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวจุฬาลักษณ์ เก่งการช่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ

นางสาวบุศรินทร์ ทนันชัยบุตร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 2.2)

1 เม.ย. 65

ระยะเวลา
ดาเนินการ

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

3.1 ประเมิ น และวิ เ คราะห์ ภ าวะสุ ข ภาพของบุ ค ลากรใน
หน่วยงาน
3.2 วิเคราะห์สถานการณ์การดาเนินงานสถานที่ทางานน่าอยู่
น่าทางาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทางาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3.3 วิเคราะห์ผรู้ ับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานและจัดทาเนียบผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
3.4 ทาเนียบผูร้ ับบริการ (C) ผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย (SH) และ/หรือ
เครือข่ายฯ

เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินตามตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
สถานที่ทางาน น่าอยู่ น่าทางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และ
การสารวจความต้องการความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม
และสมดุลชีวิตในการทางาน เพื่อจัดลาดับความสาคัญของปัญหาและกาหนด
มาตรการในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผน
เข้าถึงข้อมูล
 https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/download?
id=84636&mid=29662&mkey=m_document&lang=th&
did=26435 (ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ทที่ างานน่าอยู่น่า
ทางานฯ)
 https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/download?
id=84124&mid=29662&mkey=m_document&lang=th&
did=26435 (ผลการวิเคราะห์ภาวะสุขภาพของบุคลากรใน
หน่วยงาน)
 https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/download?
id=84125&mid=29662&mkey=m_document&lang=th&
did=26435 (วิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ)
 https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/download?
id=84127&mid=29662&mkey=m_document&lang=th&
did=26435 (ทาเนียบผู้รับบริการฯ)
เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถนาไปปฏิบัติให้
เกิดผลได้จริง และให้ทุกคนยึดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
เข้าถึงข้อมูล
 https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/downl
oad?id=84128&mid=29662&mkey=m_document&la
ng=th&did=26435 (SOP)
เพื่อให้บุคลากรรับทราบและปฏิบตั ิตามคาสั่ง/แผนพัฒนาสถานที่ทางาน
น่าอยู่ น่าทางานฯ
เข้าถึงข้อมูล
 https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/downl
oad?id=84636&mid=29662&mkey=m_document&la

3.5 จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด

3.5 ประกาศมาตรการ, จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
ขับเคลื่อนงาน
- จัดทาและแผนพัฒนาสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน มี
ชีวิตชีวา สร้างความผูกพันและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อเป็น
องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย

4 ฉบับ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

พ.ย. –ธ.ค.
64

1 ฉบับ

11-30 พ.ย.
64

4 ฉบับ

ธ.ค.64

มาตรการหรือ
กิจกรรมสาคัญ

แผนงาน/กิจกรรม
- จัดทาแผนการซ่อมบารุงเครื่องจักร/อุปกรณ์/เครื่องมือ/
เครื่องใช้

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

8 ครั้ง
4/8

มี.ค. 65

ng=th&did=26435 (ข้อมูลจากการวิเคราะห์มา
ประกอบการวางแผนฯ)
 https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/downl
oad?id=84637&mid=29662&mkey=m_document&la
ng=th&did=26435 (มาตรการและแผนการขับเคลื่อนฯ)

3.6 กิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง และกิจกรรม Big Cleaning day เพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของ
การจัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ โดยยึดหลัก 5 ส และเกณฑ์ (HWP) บุคลากรทุกคน ให้บุคลากรเกิดความสุขกายสบายใจในการทางาน
3.7 กิจกรรม 5 ส จัดเก็บโต๊ะทางานให้สะอาด “ก่อนกลับบ้าน
ศุกร์สะอาด ปราศจากเชื้อโรค”

ให้บุคลากรทุกคนทาความสะอาดที่โต๊ะทางานเป็นประจาทุกวันศุกร์ก่อน
ทุกวันศุกร์
กลับ และยังเป็นการสร้างพฤติกรรม 5 ส ให้กับบุคลากร
16/32
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 3.6)
3.8 ติดตาม ทบทวนและประเมินผลการดาเนินงานในองค์กร - มี ก ารติ ด ตามการขั บ เคลื่ อ นงานเป็ น ประจ าทุ ก เดื อ นในการประชุ ม การประชุม
หน่วยงาน
ประจาเดือน
8 ครั้ง
6/8
4. ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพกายใจ 4.1 กิ จ กรรม Happy Friday ทุ ก วั น ศุ ก ร์ สุ ด ท้ า ยของเดื อ น ให้บุคลากรออกกาลังกายโดยการเต้นบาสโลบ
5 ครั้ง
แข็งแรง
ออกกาลังกายในหน่วยงาน (เวลา 16.00 – 16.30 น.)
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 4.1)
3/5
4.2 กิจกรรม “Happy Friday” ทุกวันศุกร์ สุดท้ายของเดือน บุคลากรร่วมกิจกรรมโดยนาอาหารเพื่อสุขภาพมารับประทานและงดใช้
5 ครั้ง
“หิ้วปิ่นโต โชว์ Healthy Food” (งดการใช้ถุงพลาสติก)
ถุงพลาสติกโดยการทานที่โต๊ะทางานของแต่ละบุคคลเพื่อเป็นการเว้น
3/5
ระยะห่างในการป้องกันเชื้อโควิด
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 4.1)
4.3 กิจกรรม “Let’s take a break”การบริหารร่างกายและ บุคลากรได้มีการบริหารร่างกาย ยืดเหยียดระหว่างวัน ประมาณ 3-5 นาที จันทร์-ศุกร์
ยืดเหยียดระหว่างวัน
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 4.3)
80/100
4.4 วัดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เพื่อประเมินส่วนต่างๆของ
บุ ค ลากรทุ ก คนวั ด ค่ า ดั ชนี ม วลกาย (BMI) เพื่ อ ประเมิ น ส่ ว นต่ า งๆของ
2 ครั้ง
ร่างกายเบื้องต้น
ร่ า งกายเบื้ อ งต้ น เพื่ อ เฝ้ า ระวั งภาวะสุ ข ภาพของตนเอง และสามารถ
วางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมได้
-แจ้งผลลัพธ์ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ รอบ 5 เดือน
แรก ปี พ.ศ. 2565 (กุมภาพันธ์)
4.5 กิจกรรมก้าวย่างเพื่อสร้างหุ่นและให้เคล็ดลับเกี่ยวกับการ รวบรวมก้าวของบุคลากรทุกคนและจัดทาเป็นแผนภูมิรูปภาพแสดงก้าว
8 ครั้ง
ดูแลสุขภาพ
เฉลี่ยรวมของหน่วยงาน และสอดแทรกความรู้เรื่อง “เตรียมร่างกาย ให้
6/8

มี.ค. 65
1 เม.ย. 65

25 ก.พ. 65
25 ก.พ. 65

มี.ค. 65
21 ธ.ค. 64
มิ.ย. 65

มี.ค. 65

มาตรการหรือ
กิจกรรมสาคัญ

แผนงาน/กิจกรรม

4.6 กิจกรรม “สวดมนต์” บาบัดกาย เสริมสร้างความสบายใจ

4.7 กิจกรรมจิตอาสา

4.8 กิจกรรมตามเทศกาลและวันสาคัญต่างๆ
4.9 ประเมินความเครียดบุคลากร

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

พร้อมก่อนไป เที่ยววันหยุด แบบไม่มีสะดุด” พร้อมเผยแพร่ช่องทางไลน์
กลุ่ม กพร.
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 4.5)
- บุ ค ลลากร กพร. ร่ ว มกิ จ กรรม “สวดมนต์ ” นั่ ง สมาธิ ฟั ง คมธรรม 16 ครั้ง
ประจาวันกับท่าน ว.วชิรเมธี
8/16
- ร่ว มกิ จกรรม ตัก บาตรพระสงฆ์ 9 รู ป ในงานวั นคล้า ยสถาปนากรม
อนามัย ครบ 70 ปี
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 4.6)
บุคลากร กพร. (จานวน 2 คน) ร่วมเป็น คทง.อานวยความสะดวกด้าน
ปีละ 2 ครั้ง
การประกอบพิธสี งฆ์ ในงานวันคล้ายสถาปนากรมอนามัย ครบ 70 ปี
1/2
(12 มี.ค. 65)
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 4.6)
ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันน้าโลก จัดโดยสานักสุขาภิบาลอาหารและน้า
ปีละ 2 ครัง้
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 4.8)
2/2

ใช้ ผ ลการวิ เคราะห์ ภ าวะสุ ข ภาพของบุ ค ลากรในหน่ วยงาน (จากแบบ ปีละ 2 ครั้ง
ประเมินภาวะสุขภาพบุคลากรกรมอนามัย)
1/2
(รอบ 5
เดือนหลัง)
4.10 การตรวจสุขภาพประจาปีและประเมินความเสี่ยงต่อการ - ประเมินเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดของบุคลากร ปีละ 1 ครั้ง
เกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดของบุคลากร อายุ 35 ปี อายุ 35 ปีขึ้นไป
ขึ้นไป
- ข้ า ราชการจานวน 6 คน พนั ก งานราชการ 5 คน จ้ างเหมาบริ ก าร
จานวน 2 คน ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปีตามที่กรมอนามัยจัดหา
ให้บริการ (อยู่ระหว่างการรอผล)
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 4.10)
4.11 การประเมิน Thai save Thai และมาตรการจัดการกลุ่ม - บุคลากร กพร. ได้ทาการประเมิน Thai save Thai และมาตรการจัดการ 5 เดือน
เสียงสูง
กลุ่มเสียงสูงอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ
3/5

ระยะเวลา
ดาเนินการ

มี.ค. 65

ธ.ค.64-ก.ค.
65
22 มี.ค. 65
ธ.ค.64-ก.ค.
65
22-23 มี.ค.
65

ธ.ค.64-ก.ค.
65

สื่อสารและสร้างความเข้าใจอย่างทั่วถึงในองค์กร (เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 1.1)

สื่อสารและสร้างความเข้าใจอย่างทั่วถึงในองค์กร กิจกรรมเชิดชูเกียรติคนดีศรีอนามัยระดับหน่วยงาน
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 1.1)

สื่อสารและสร้างความเข้าใจอย่างทั่วถึงในองค์กร กิจกรรมเสียงตามสายกรมอนามัย (เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 1.1)

กิจกรรม Hello Wednesday (เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 1.2)

กิจกรรม KM สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ สมรรถนะในการทางาน (เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 2.2)

กิจกรรม 5 ส จัดเก็บโต๊ะทางานให้สะอาด “ก่อนกลับบ้าน ศุกร์สะอาด ปราศจากเชื้อโรค”
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 3.6)

กิจกรรม Happy Friday ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ออกกาลังกายในหน่วยงาน
และกิจกรรม“หิ้วปิ่นโต โชว์ Healthy Food” (งดการใช้ถุงพลาสติก) (เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 4.1)

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

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

กิจกรรมก้าวย่างเพื่อสร้างหุ่นและให้เคล็ดลับเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ (เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 4.5)

กิจกรรม “สวดมนต์” บาบัดกาย เสริมสร้างความสบายใจ และกิจกรรมจิตอาสา (เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 4.6)

กิจกรรมตามเทศกาลและวันสาคัญต่างๆ (เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 4.8)

การตรวจสุขภาพประจาปี (เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 4.10)
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เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.3

ระดับที่ 1 ：Assessment บทวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารงบประมาณกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี) และ 5 เดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)
1.1 บทวิเคราะห์สถานการณ์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
1.1.1 ข้อมูลที่นำมาใช้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 ย้อนหลัง 3 ปี (ใช้บทวิเคราะห์เหมือนกับรอบ 5
เดือนแรก ต.ค. 64 - ก.พ.65)
จากข้อมูลสรุปสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งกองคลังเสนอในที่ประชุมกรมอนามัย ข้อมูล ณ วันที่ 30
กันยายน ของแต่ละสิ้นปีง บประมาณ พ.ศ. 2562-2564 ย้อนหลัง 3 ปี มาประกอบการวิเ คราะห์ สถานการณ์
งบประมาณของ กพร. ด้วย ตามภาพผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562-2564 ภาพที่ 1- 4
ภาพที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562
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ภาพที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2563

ภาพที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564

. สรุปผลการวิเคราะห์
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ภาพที่ 4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2565

จากตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
ข้างต้น กพร. ได้นำมาแสดงกราฟเปรียบเทียบงบประมาณ ทั้งในส่วนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ดังภาพที่ 5
ภาพที่ 5 กราฟแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการเบิกจ่าย ปี 2562 - 2564 และ
(ปี 2565 ข้อมูล ณ สิ้นเดือนต.ค.64)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการเบิกจ่าย

กราฟแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการเบิกจ่าย
ปี 2562 - 2564 และปี 2565 (ณ สิ้นเดือน ต.ค. 64)
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
-

2,404,500
1,683,031

1,683,031
1,434,618
1,543,995
1,543,995
1,434,618
27,815
100

2562

100
2563

100
2564

ปีงบประมาณ
ได้รับจัดสรร

เบิกจ่ายสะสม

ร้อยละการเบิกจ่าย

1.16
2565
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1.1.2 ข้อมูลที่นำมาใช้ 5 เดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ และมีนาคม 2565)
ภาพที่ 6 ตารางภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ และงบประมาณที่ได้รับงวดแรก
งบที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด งบประมาณได้รับรอบที่ 1
รายการ
วงเงิน 50% ในไตรมาส 1 - 2
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ค่าเช่าบ้าน)
72,000
34,220

2

แผนพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

974,500

487,250

3

งบลงทุน (รถยนต์)

1,358,000

1,358,000

รวมเฉพาะงบดำเนินงาน
รวมทุกงบ (งบดำเนินงาน, งบลงทุน)

1,046,500
2,404,500

ภาพที่ 7 ตารางผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมจากระบบ GFMIS ข้อมูล ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเดือนมีนาคม
2565 ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565 ดังนี้
1. งบดำเนินงาน มีผลเบิกจ่ายสะสมเป็นจำนวน 445,878.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.60 (กรมฯ กำหนด
เป้าหมายเบิกจ่ายเดือนมี.ค. 65 ร้อยละ 50) โดยแบ่งเป็น
1.1 แผนพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มีผลเบิกจ่ายสะสมเป็นจำนวน 415,878.35 บาท คิดเป็นร้อยละ
43.53 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
1.2 แผนงานบุคลากรภาครัฐ มีผลเบิกจ่ายสะสมเป็นจำนวน 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.66 ของวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
2. งบลงทุน มีผลเบิกจ่ายเป็นจำนวน 1,355,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.78 ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายเมื่อเดือน
ธันวาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว
จากข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565 โดยสรุป กพร. มีผลเบิกจ่ายสะสมภาพรวมทุกงบ (งบดำเนินงาน งบลงทุน)
เป็นจำนวน 1,809,238.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.24 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
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1.1.3 สรุปผลการวิเคราะห์ ดังนี้
• งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ตลอดช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา(ใช้ผลการวิเคราะห์เดิมเหมือนรอบ
5 เดือนแรก)
กพร. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,661,643 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 4,661,643 บาท โดยในจำนวนนี้ แบ่งออกเป็นแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้
• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับจัดสรรเป็นจำนวน 1,683,031 บาท เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น
1,683,031 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 เบิกจ่ายได้บรรลุตามเป้าหมายกรม
• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรเป็นจำนวน 1,434,618 บาท เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น
1,434,618 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 เบิกจ่ายได้บรรลุตามเป้าหมายกรม
• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรเป็นจำนวน 1,543,995 บาท (รวมงบลงทุน) เบิกจ่าย
งบประมาณทั้งสิ้น 1,543,995 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 เบิกจ่ายได้บรรลุตามเป้าหมายกรม
• สำหรั บ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ ร ั บ จั ดสรรเป็น จำนวน 2,404,000 บาท (แบ่ ง เป็น งบ
ดำเนินงานจำนวน 1,046,000 บาท งบลงทุนเป็นจำนวน 1,358,000 บาท) โดยกรมได้จัดสรรให้
กพร. รอบที่ 1 วงเงิน 50% สำหรับไตรมาส 1-2 เป็นงบดำเนินงาน จำนวน 521,470 บาท โดย
กพร.มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม งบดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564 จำนวน 27,815
บาท คิดเป็นร้อยละ 1.16 (เป้าหมายกรมเดือนตุลาคมเท่ากับ ร้อยละ 9)
ภาพที่ 8 ตารางแสดงส่วนต่างของการได้รับจัดสรรงบประมาณระหว่างปี 2562 - 2564 และ 2565

ปีงบประมาณ
2562

ได้รบั จัดสรร
1,683,031

ส่วนต่างของการได้รับจัดสรรงบ
76,969

2563
2564
2565

1,434,618
1,543,995
2,404,000

248,413
109,377
860,005

เมื่อวิเคราะห์แนวโน้มการได้รับจัดสรรงบประมาณ จากตารางภาพที่ 6 จะเห็นได้ว่า กพร. ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 มีแนวโน้มลดลงตามลำดับ ซึ่งอาจเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ ส ่งผลกระทบต่อการได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงในภาพรวมของกรม
อนามัยด้วย ทำให้หน่วยงานจำเป็นต้องนำงบประมาณบางส่วนไปใช้เพื่อดำเนินการในภาวะการณ์ฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพร. ได้รับงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 2,404,000 บาท แบ่งเป็นงบดำเนินงานจำนวน
1,046,000 บาท และงบลงทุนจำนวน 1,358,000 บาท ทำให้มียอดรวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น แต่หาก
พิจารณาเฉพาะงบดำเนินงาน จะเห็นได้ว่าได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง
หากดูข้อมูลผลการเบิกจ่ายตามภาพที่ 7 ตารางผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมจากระบบ GFMIS ข้อมูล
ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) จะเห็นได้ว่า ผลการเบิกจ่ายยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่กรม
กำหนด แต่หากดูภาพรวมทุกงบประมาณ คืองบดำเนินงานและงบลงทุน กพร.สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่ กรม
กำหนด มีผลเบิกจ่ายสะสมภาพรวมทุกงบ (งบดำเนินงาน งบลงทุน) เป็นจำนวน 1,809,238.35 บาท คิดเป็นร้อยละ
75.24 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
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ปัญหาอุปสรรค
ในปีงบประมาณ 2564 และรอบ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา ถึงแม้ว่า กพร. จะสามารถ
ดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณได้บรรลุตามเป้าหมายเมื่อสิน้ ปีงบประมาณ 2564 แต่ยังมีปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรค
จากภายนอก ที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณบรรลุเป้าหมายเช่นผลการเบิกจ่ายงบประมาณรอบ 5 เดือน
แรกของปีงบประมาณ 2565 สรุปได้ดังนี้
1. ในช่วงปีงบ 64 การดำเนินการจัดกิจกรรมรูปแบบเดิมเช่น การจัดประชุมชี้แจงและถ่ายทอดเกณฑ์ การ
ประเมินตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ซึ่งจะมีกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้คือทุกหน่วยงานในสังกัดกรม
และมีจำนวนมาก และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนต่อผู้เข้าร่วมประชุม จึงกำหนดจัดการประชุม ณ โรงแรม
ภายนอก เมื ่ อ เกิ ด วิ ก ฤตการณ์ จ ากโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ทำให้ ไ ม่ ส ามารถดำเนิ น การได้ สำหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รัฐบาลมีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้ง
ในเรื่องของการส่งเสริม ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น ให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตประชุมทางไกลแทนการเดินทาง
มาร่วมประชุม การเดินทางไปราชการต่างจังหวัด การจัดที่นั่งให้มีระยะห่าง การเหลื่อมเวลาทำงาน เพื่อลดความ
แออัด หรือการจัดแบบ hybrid ที่มีผู้เข้าประชุมทั้ง online และ onsite (ปรับจำนวนคนน้อยลง)
2. ภารกิจของ กพร.เช่น งานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) งานรางวัล TPSA ลักษณะของ
การขับเคลื่อนงาน เช่น การชี้แจงเกณฑ์การสมัครรางวัล จะต้องใช้เกณฑ์ของสำนักงาน กพร.มาสื่อสารทำความ
เข้าใจให้แก่หน่วยงาน ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมก่อนที่หลักเกณฑ์จะออกได้ หรือเร่งรัดปรับ
แผนการจัดประชุมมาให้เร็วขึ้นได้ เนื่องจากมี timeline ที่ขึ้นอยู่กับสำนักงาน กพร.
1.2 องค์ความรู้ที่นำมาใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ
องค์ความรู้ท ี่นำมาใช้ในการเบิก จ่ายงบประมาณ ยัง คงเป็นประเด็นสำคัญ สำหรับ ผู้ร ับ ผิดชอบงาน
งบประมาณและบุคลากรในหน่วยงาน เนื่องจากมี ข่าวสาร ความรู้ แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบเกี่ยวกับงบประมาณ
จึงควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการทำงานมากยิ่งขึ้น และนำความรู้ในการพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการงบประมาณต่อไป มีดังนี้
องค์ความรู้ที่นำมาใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ
1. SOP การขับเคลื่อนตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

URL

https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/download?id=84011&mid=29662&mkey=m_document&lang=th&did=26436

2. SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/download?id=84012&mid=29662&mkey=m_document&lang=th&did=26436

3. แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ (งบดำเนินงาน)
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/download?id=84009&mid=29662&mkey=m_document&lang=th&did=26436

4. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ ายงบประมาณและการใช้
จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-142-filenamebudjet/download?id=86049&mid=32102&mkey=m_document&lang=th&did=26144

5. การเบิ กจ่ า ยค่ า ใช้ จ ่ า ยในการบริ ห ารงานของส่ ว น
ราชการ
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-142-filenamebudjet/download?id=85802&mid=32102&mkey=m_document&lang=th&did=26144
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ระดับที่ 2. Advocacy/Intervention
แม้ว่าปัญหาอุปสรรคในข้อ 1 – 2 ข้างต้น เป็นปัจจัยจากภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้ดำเนินการ
เบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมายที่กรมกำหนดในรายไตรมาสของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปี 2565 แต่เพื่อให้การ
บริหารงบประมาณและดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณของ กพร. มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้ได้มากที่สุด ส่งผลถึง
การพัฒนาระบบบริหารกรมอนามัยดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในภาวะวิก ฤตโควิด 19 จากการวิเคราะห์ Gap
ข้างต้น กพร. นำกรอบ PIRAB มาประยุกต์ใช้ โดยนำ R และ B มาใช้ ซึ่งสอดคล้องต่อปัญหาอุปสรรคและการ
ดำเนินงาน เพื่อกำหนดมาตรการ/แนวทางระหว่างสาเหตุและวิธีแก้ไขการทำงานภายในหน่วยงาน เป็นโอกาสใน
การพัฒนา ดังนี้
(1) มาตรการ
หลักการและเหตุผล

R : Regulate

(2) มาตรการ
B : Build Capacity

การกำกับ ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้วางแผนไว้ในแต่ละไตรมาส
เป็นประจำในที่ประชุมกองทุกเดือน
จากการวิเคราะห์ทบทวนผลการเบิกจ่ายงบฯ ตามข้อมูลข้างต้น พบว่า ยังมีผลการเบิกจ่าย
ไม่ ได้ ต ามเป้ า หมายที ่ กรมกำหนด ดั ง นั ้ น เพื ่ อติ ด ตามความก้ า วหน้ า ในการเบิ กจ่ า ย
งบประมาณ และหากมีกิจกรรมใดที่มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จะได้ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานหรื อปรับแผนการดำเนินงานได้
ทันท่วงที
GAP : ยังมีผลการเบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมายที่กรมกำหนด
แนวทางการพัฒนา : ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานแผนงาน กระตุ้นเตือน สื่อสารเพิ่ม
มากขึ้น รวมถึงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนและการเบิกจ่ายงบประมาณ
และหากมีกิ จกรรมใดที ่ มี แนวโน้ มที่ จะไม่ สามารถดำเนิ นการได้ตามแผนการเบิ กจ่าย
งบประมาณ จะได้ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานหรือปรับแผนการดำเนินงานได้ทันท่วงที
พัฒนาศักยภาพบุคลากร กพร.
GAP : บุคลากรมิได้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณโดยตรง อาจมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนเรื่อง กฎ ระเบียบ การเบิกจ่ายงบประมาณ
แนวทางการพัฒนา : สื่อสารให้ความรู้แก่บุคลากรเมื่อมีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับระเบียบ/
แนวทางใหม่ๆ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เวทีการประชุมหน่วยงาน group line กพร. ฯลฯ

➢ กพร.กำหนดประเด็นความรู้ทสี่ ื่อสารให้กับบุคลากร กพร.ดังนี้
ประเด็นความรู้
เหตุผลการนำประเด็น
ความรู้มาใช้
กลุ่มเป้าหมาย

กฎ ระเบียบ แนวทาง และข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
บุคลากรที่รับผิดชอบแต่ละโครงการไม่ได้มีความรู้ ประสบการณ์หรือมีความเชี่ยวชาญเรื่อง
การเบิกจ่ายงบประมาณโดยตรง
บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

8

ระดับที่ 3 : Management and Governance
3.1 แผนการขับเคลื่อนมาตรการและประเด็นความรู้
ที่

ชื่อกิจกรรม

1 ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และ SOP การ
เบิกจ่ายงบประมาณ
2 สื่อสารความรู้ กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ
เกี ่ ย วการเบิ ก จ่ ายงบประมาณ เพื ่ อสร้ า ง
ความเข้ าใจแก่ บ ุ ค ลากรของหน่ วยงานใน
ช่องทางต่างๆ และเผยแพร่นำขึ้นเว็บไซต์ ก
พร.

หน่วย
นับ
ครั้ง

เป้าหมาย วันเริ่มต้น

วันสิ้นสุด

1

มี.ค. 65

มี.ค. 65

เรื่อง

2

มี.ค. 65

ก.ค. 65

3 ร าย ง านข ้ อมู ล ส ถ า นะ ก าร เ บ ิ ก จ ่ า ย
งบประมาณเสนอต่ อที ่ประชุมกพร.ประจำ
ทุกเดือน

ครั้ง

5

มี.ค. 65

ก.ค. 65

4 จั ด ทำรายงานผลการติ ด ตามเร่ ง รั ด การ
เบิ ก จ่ า ยงบประมาณ รบจ.1 และผลการ
ประชุ มเร่ ง รั ด ติ ด ตามฯ และ upload ขึ้ น
เว็บไซต์กพร.ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน

ฉบับ

5

มี.ค. 65

ก.ค. 65

5 รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ
ในการประชุ มของหน่ วยงานและในระบบ
DOC ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ครั้ง

5

มี.ค. 65

ก.ค. 65

ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ
 ดำเนินการแล้ว
เมื่อวันที่ 1 เม.ย.65
ผลการดำเนินการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ
 ดำเนินการแล้ว
เรื่องที่ 1 เรื่อง การเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของส่วนราชการ
ผลการดำเนินการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ
 ดำเนินการแล้ว
รายงานครั้งที่ 1 วันที่ 1
เม.ย.65
ผลการดำเนินการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ
 ดำเนินการแล้ว
จัดทำ รบจ. 1 ฉบับที่ 1
และนำขึ้นเว็บได้ทันเวลา
ภายในวันที่ 20 มี.ค.65
ผลการดำเนินการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ
 ดำเนินการแล้ว
รายงานครั้งที่ 1 ภายใน
วันที่ 10 เม.ย. 65

3.2 ผลการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน
- ตามแผนขับเคลื่อนฯ กิจกรรมที่ 1 กพร.ได้ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ในการประชุม
กพร.ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนเมษายน 2565 พิจารณาทบทวนคำสั่งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ SOP เรื่อง การขับเคลื่อนตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และ SOP
เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณ ที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้คำสั่งและ SOP ชุดเดิม และได้นำขึ้นเว็บไซต์ กพร. พร้อมทั้งบันทึกใน
ระบบ DOC เรียบร้อยแล้ว

3.3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
- ตามมติที่ประชุม กพร. ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนเมษายน 2565เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 เห็นชอบให้
ใช้คำสั่งกพร. เดิม คำสั่งที่ 2/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564
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3.4 มี SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ
- ตามมติที่ประชุม กพร. ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนเมษายน 2565เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 เห็นชอบให้
ใช้ SOP เดิม ที่ได้รายงานเมื่อรอบ 5 เดือนแรก ได้แก่ เรื่อง การขับเคลื่อนตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และ SOP
เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ปรับปรุงแก้ไข เนื่องจากกรมยกเลิกระบบ D Fins
3.5 มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ตามคำรับรองทุกเดือนและนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในวันที่ 10
ของเดือนถัดไป
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 2.3 รายงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ในที่ประชุม กพร. เป็นประจำทุกเดือน
และได้นำขึ้นเว็บไซต์และระบบ DOC ตามที่กำหนดแล้ว
3.6 มีรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรบจ.1 ณ วันที่ 15 ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บ กพร.ภายในวันที่ 20
ของทุกเดือน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 2.3 ได้จัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรบจ.1 ณ วันที่ 15 ของเดือน
มีนาคม 2565 และนำขึ้นเว็บ กพร.ภายในวันที่ 20 ของมีนาคม 2565
…………………………………….

จัดทำบทวิเคราะห์โดย

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รบจ.1 เดือนมีนาคม 2565
URL : https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-204-filename-budjet/download?id=89822&mid=32107&mkey=m_document&lang=th&did=26022
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กพร. ได้จ ัดทำรายงานผลการติดตามเร่ง รัดการเบิก จ่ายงบประมาณ เป็นประจำทุก เดือน เสนอต่อ
ผู้อำนวยการและนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ กพร.

➢ การวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
ใช้ข้อมูลเดิมเหมือนบทวิเคราะห์รอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 7
URL :
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/download?id=83162&mid=29662&mkey=m_document&lan
g=th&did=26436

เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) รอบ 5 เดือนหลัง : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.4 เดือนมีนาคม 2565
❖ มาตรการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างบุคลากรของ กพร. สู่การเป็น SMART ครั้งที่ 5
1) หัวข้อ“การเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่องค์การขีดสมรรถนะสูงรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่โลกอนาคตเทคโนโลยี”

2) หัวข้อ “การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประสิทธิภาพการทำงาน และการทำงานอย่างมืออาชีพ”

ดาวน์โหลดสรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ
ที่เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย >> ศูนย์ความรู้
กพร. >> DM&KM >> KM’65-สมรรถนะและทักษะที่จำเป็น
ลิงค์ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/dm-km-psdg

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

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565

มาตรการ/แนวทาง
แผน/โครงการ/กิจกรรม
1. ยกระดับการรับรู้ของ 1.1 เปิดเผยข้อมูลสาธารณะบน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เว็บไซต์หน่วยงาน ตามแบบ OIT
ในองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ด้าน
ดังนี้
1.1.1 ด้านข้อมูลพื้นฐานของ
หน่วยงาน
1.1.2 ด้านการใช้งบประมาณ

เป้าหมาย
อย่างน้อย
2 ด้าน

ผลการดำเนินงาน
- ดำเนินการกรอกข้อมูล URL ตามแบบ OIT ใน
องค์ประกอบที่สำคัญครบถ้วน จำนวน 2 ด้าน ได้แก่
1.1.1 ด้านข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
1.1.2 ด้านการใช้งบประมาณ
และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงานเรียบร้อยแล้วเมื่อ
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 และดำเนินการปรับปรุง/
เพิ่มเติมข้อมูลเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 ให้เป็น
ปัจจุบันในแบบ OIT โดยเพิ่มเติมรายงานผลติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ประจำเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 ตามลิง้ ค์ต่อไปนี้
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita?textSear
ch=&category=5033 เมนูข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อ
คุณธรรมและความโปร่งใส หัวข้อย่อยประชาสัมพันธ์
และความรู้ เรื่อง แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
บนเว็บไซต์ของกลุม่ พัฒนาระบบบริหาร (Open Data
Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุง ณ 28
กุมภาพันธ์ 2565

ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ
มีข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน ครบถ้วนตามที่กำหนด
(2 ด้าน)
สรุปผลลัพธ์ที่ได้ คือ มีการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะบนเว็บไซต์ตามแบบ OIT และ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันในองค์ประกอบที่
สำคัญสอดคล้องกับการวิเคราะห์ IIT
จำนวน 2 ด้าน ตามที่กำหนด

มาตรการ/แนวทาง

2. พัฒนาประสิทธิภาพ
การสื่อสาร

แผน/โครงการ/กิจกรรม
1.2 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น และ
ติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวัง
ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงาน
เกี่ยวกับแผนการจัดหาพัสดุและ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ จัดหาพัสดุ
และการตรวจรับพัสดุ ที่เหมาะสม
2.1 สำรวจความคิดเห็นการรับรู้
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
ผูมีสวนไดสวนเสียภายในผาน
ระบบออนไลนตามแบบ IIT

เป้าหมาย
1 ช่องทาง

2.2 เผยแพร่สรุปผลการดําเนินงาน
ประเมินการรับรูของหนวยงาน
ตามแบบ IIT

1 ช่องทาง

1 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน
บุคลากรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องการจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยงานได้มากกว่า 1 ช่องทาง ได้แก่ ทางไลน์,
การประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน และสามารถ
ติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ติดตามการ
ดำเนินงานเกี่ยวกับแผนการจัดหาพัสดุและผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง ทางเว็บไซต์กรมอนามัย หัวข้อแผนการจัดซื้อจัด
จ้าง และเว็บไซต์ กพร. หัวข้อแผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- เตรียมพร้อมรับการสำรวจโดยนำเสนอผลการ
ดำเนินงานปีที่ผ่านมาในการประชุมประจำเดือน และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ กพร
- ดำเนินการสำรวจการรับรู้คุณธรรมและความโปร่งใส
ของ ผู้มีสวนได้สวนเสียภายใน (IIT) ทางออนไลน์โดย
กองการเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 7 - 18 ก.พ.65
- จำนวนบุคลากรตอบแบบประเมินครบทุกคน (13 คน)
เมื่อวันที่ 15 ก.พ.65
- ผลการรับรูฯ้ ร้อยละ 98
- จัดทำสรุปผลการดำเนินงานฯ ภายหลังได้รับผลการ
สำรวจจากกองการเจ้าหน้าที่ โดยเผยแพร่ดังนี้
1) นำเสนอในที่ประชุมกลุม่ พัฒนาระบบบริหารเมื่อวันที่
2 มีนาคม 2565
2) แจ้งเวียนให้บุคลากรรับทราบ
3) นำขึ้นเว็บไซต์ กพร.

ผู้รายงาน ชื่อ นางสาวปิยรัตน์ ศรีม่วงกลาง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป โทร. 0 2590 4729
หมายเหตุ

ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ
มีการเผยแพรประเด็นความรู 1 ช่องทาง
ตามที่กำหนด
สรุปผลลัพธ์ที่ได้ คือ มีการร่วมแสดงความ
คิดเห็น/ติดตามฯ จำนวน 3 ชองทาง ดังนี้
1) ไลน์กลุ่มหน่วยงาน
2) การประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน
3) เว็บไซต์ของหน่วยงาน
มีการสำรวจความคิดเห็นการรับรูค้ ุณธรรม
และความโปร่งใสตามแบบ IIT
สรุปผลลัพธ์ที่ได้ คือ
- บุคลากรตอบแบบประเมินครบทุกคน
(13 คน) คิดเป็นร้อยละ 100
- สรุปผลการประเมินการรับรู้จากกอง
การเจ้าหน้าทีแ่ ละมีผลคะแนนระดับการ
รับรู้ร้อยละ 95 ขึ้นไป (ได้ร้อยละ 98)
มีการเผยแพรประเด็นความรูการดำเนินงาน
ประเมินการรับรู้ 1 ชองทาง
สรุปผลลัพธ์ที่ได้ คือ
- เผยแพร่ 3 ช่องทาง ได้แก่ ที่ประชุม กพร.,
แจ้งเวียนบุคลากร, นำขึ้นเว็บไซต์ กพร

E-mail: piyarat.s@anamai.mail.go.th

สามารถดูเอกสารเพิม่ เติมได้ที่ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02 หัวข้อ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

หลักฐานอ้างอิงผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.6
มาตรการที่ 1 ยกระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กิจกรรมที่ 1.1 เปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน ตามแบบ OIT
เป้าหมาย เปิดเผยข้อมูล 2 ด้าน
สรุปผลลัพธ์ที่ได้ คือ กรอกข้อมูล URL ตามแบบ OIT ในองค์ประกอบที่สำคัญครบถ้วน จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ 1.1.1 ด้านข้อมูล
พื้นฐานของหน่วยงาน 1.1.2 ด้านการใช้งบประมาณ และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงานเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม
2564 และดำเนินการปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูลเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 ให้เป็นปัจจุบันในแบบ OIT โดยเพิ่มเติม
รายงานผลติ ด ตามเร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ (รบจ.1) เดื อ นมกราคมและกุ ม ภาพั น ธ์ 2565 ดู แบบ OIT ได้ ที่
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita?textSearch=&category=5033 เมนูข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อคุณธรรมและความ
โปร่งใส หัวข้อย่อยประชาสัมพันธ์ ติดตามการดำเนินงาน และความรู้ เรื่อง แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของ
กลุ ่ มพั ฒนาระบบบริ หาร (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ปรับปรุง ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สรุปรายการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นการทบทวนวิเคราะห์ Gap การดำเนินงาน IIT ของหน่วยงาน จำนวน 2 ด้าน ประกอบด้วย
1. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
2. ข้อมูลด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
รายละเอียดดังนี้
ปรับปรุง ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
1.ข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ)
ข้อ มาตรการ OIT
องค์ประกอบด้านข้อมูล
o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการ
01 โครงสร้าง
แบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

02

ข้อมูลผู้บริหาร

o ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ
และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น
สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม
เป็นต้น
o แสดงข้อมูลของผู้บริหารหรือหัวหน้า
หน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง รูปถ่าย
o ช่องทางการติดต่อ (หมายเลข
โทรศัพท์ และ e-mail) ของผู้บริหาร
แต่ละคน

แนบหลักฐาน URL Link
โครงสร้างกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/structure-psdg01
บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/psdg
ทำเนียบผู้บริหารกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/board-of-director
บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/psdg
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1.ข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ)
ข้อ มาตรการ OIT
03 อำนาจหน้าที่

องค์ประกอบด้านข้อมูล
o แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของ
หน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

04

ข้อมูลการติดต่อ

05

ข่าว
ประชาสัมพันธ์

06

Q&A

o ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลข
โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร e-mail
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตาม
อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน
o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก
สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้
และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้
คำตอบกับผูส้ อบถามได้ โดยมี
ลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง
เช่น Web board, กล่องข้อความ
ถาม - ตอบ เป็นต้น
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน
o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
หน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter,
Instagram เป็นต้น

07

Social Network

แนบหลักฐาน URL Link
ภารกิจ/ หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน (กรมอนามัย และ กลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/responsibility
ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/contact-us
ข่าวประชาสัมพันธ์
https://psdg.anamai.moph.go.th/th
บริการประชาชน กระดานถาม-ตอบ คำถามที่พบบ่อย แบบฟอร์ม
ติดต่อ
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/complaint01

https://psdg.anamai.moph.go.th/th
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007619885293
https://www.youtube.com/channel/UC7p_evmN7WoHYhRAP
CpKYpA/featured
https://www.instagram.com/psdg_doh/

08

แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต

o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน
o แสดงแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริต
หรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน และ
รายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ
กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลา
ดำเนินการ เป็นต้น

https://psdg.anamai.moph.go.th/th
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita/download?id=86932&
mid=35050&mkey=m_document&lang=th&did=27538
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita/download?id=86930&
mid=35050&mkey=m_document&lang=th&did=27538
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita/download?id=88178&
mid=35050&mkey=m_document&lang=th&did=27538
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1.ข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ)
ข้อ มาตรการ OIT
09 รายงานการกำกับ
ติดตาม
การดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจำปี
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องค์ประกอบด้านข้อมูล
o แสดงความก้าวหน้าในการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตามข้อ 08 และมีข้อมูลรายละเอียด
ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

แนบหลักฐาน URL Link
นำรายงานการประชุม ที่มีการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปีขึ้นเว็บหัวข้อคุณธรรมความโปร่งใส
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita?textSearch=&category=
5033

รายงานผลการ
o แสดงผลการดำเนินงานตาม
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita?textSearch=&category=
ดำเนินการป้องกัน แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
5033
การทุจริตประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยมีข้อมูลรายละเอียด สรุปผลการ
ดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการฯ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย เป็นต้น

3. การใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อ

มาตรการ OIT

01 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจำปี

องค์ประกอบด้านข้อมูล

o เป็นแผนที่มรี ะยะเวลาบังคับใช้ในปี
พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดของแผนฯ
เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณตามประเภท
รายการใช้จ่าย เป็นต้น
02 รายงานการกำกับ o แสดงความก้าวหน้าในการ
ติดตามการใช้จ่าย ดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565
ประจำปี
03 รายงานผล
๐ แสดงผลการดำเนินงานตาม
การใช้จ่าย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2565
ประจำปี
๐ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้
จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จา่ ย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

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

มาตรการ OIT

องค์ประกอบด้านข้อมูล

04 แผนการจัดซื้อจัด ๐ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
จ้างหรือแผนการ แผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน
จัดหาพัสดุ
จะต้องดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
๐ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปี
พ.ศ. 2565
05 ช่องทางการรับฟัง ๐ แสดงช่องทางที่บุคลากรใน
หน่วยงานสามารถแสดงความ
ความคิดเห็น
คิดเห็นต่อการจัดทำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงาน สอบถาม ทักท้วง
หรือร้องเรียนการใช้จ่าย
งบปประมาณ ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
06 การเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม

หมายเหตุ

แนบหลักฐาน URL Link
ม.ค. 65
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-204filenamebudjet/download?id=86195&mid=32107&mkey=m_documen
t&lang=th&did=26022
ก.พ.65
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-204-filenamebudjet/download?id=87936&mid=32107&mkey=m_document&lang=
th&did=26022
เว็บไซต์กรมอนามัย
https://eauction.anamai.moph.go.th/?page=eau
เว็บไซต์กพร.
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/plan

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

๐ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรม กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ กพร.
ที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita?textSearch=&category=5033
บุคลากร/ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียได้มีสว่ น
ร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน
เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ
ร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น หรือ
ร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น

- ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ กพร ที่ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita?textSearch=&category=5033
เมนูประชาสัมพันธ์ หัวข้อคุณธรรมและความโปร่งใส และหัวข้อประชาสัมพันธ์ ติดตามการดำเนินงาน และความรู้
- รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่เว็บไซต์ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02 หัวข้อ 2.6 ระดับ
ความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
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กิจกรรมที่ 1.2 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวัง
ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับแผนการจัดหาพัสดุและผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ จัดหาพัสดุ และ
การตรวจรับพัสดุ ที่เหมาะสม
เป้าหมาย มีการเผยแพรประเด็นความรู 1 ช่องทาง ตามที่กำหนด
สรุปผลลัพธ์ที่ได้ คือ มีการร่วมแสดงความคิดเห็น/ติดตามฯ จำนวน 3 ชองทาง ดังนี้
1) ไลน์กลุ่มหน่วยงาน

2) การประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน
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3) เว็บไซต์ของหน่วยงาน เว็บไซต์กรมอนามัย หัวข้อแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และเว็บไซต์ กพร. เมนูประชาสัมพันธ์ จัดซื้อ-จัด
จ้าง หัวข้อแผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

6

มาตรการที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร
กิจกรรมที่ 2.1 สำรวจความคิดเห็นการรับรู้คุณธรรมและความโปร่งใสของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน
ผานระบบออนไลนตามแบบ IIT
เป้าหมาย
มีการสำรวจความคิดเห็นการรับรู้คุณธรรมและความโปร่งใสตามแบบ IIT รอบ 5 เดือนแรก
สรุปผลลัพธ์ที่ได้ คือ บุคลากรตอบแบบประเมินครบทุกคน (13 คน) คิดเป็นร้อยละ 100 สรุปผลการประเมินการรับรู้จาก
กองการเจ้าหน้าที่ คะแนนการรับรู้ฯ ของหน่วยงานที่ได้ คือ ร้อยละ 98
- หน่วยงานมีการสื่อสารและติดตามบุคลากรให้ดำเนินการสำรวจหรือตอบแบบวัดการรับรู้ออนไลน์ เรื่อง การรับรู้การ
ดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค.
65-ก.พ.65) ทางไลน์กลุ่ม กพร.PSDG ดังภาพต่อไปนี้

กิจกรรมที่ 2.2 เผยแพร่สรุปผลการดําเนินงานประเมินการรับรูของหนวยงาน ตามแบบ IIT
เป้าหมาย
มีการเผยแพรประเด็นความรูการดำเนินงานประเมินการรับรู้ 1 ชองทาง ตามระยะเวลาที่กำหนด
คือ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 65
สรุปผลลัพธ์ที่ได้ คือ เผยแพร่ 3 ช่องทาง ได้แก่ ที่ประชุม กพร., แจ้งเวียนบุคลากร, นำขึ้นเว็บไซต์ กพร
- รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่เว็บไซต์ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02 หัวข้อ 2.6 ระดับ
ความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
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เอกสารแนบท้ายตัวชี้วัดที่ 2.6
เสนอแผนฯ รอบ 5 เดือนหลัง

ภาพการประชุมคณะทำงานรับผิดชอบ
ตัวชี้วดั ที่ ๒.๖ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ตามคำรับรองฯ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ร่าง)

เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3.10
ตัวชี้วัดที่ 3.10
การพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการเป็นระบบราชการ 4.0
สรุปผลการดาเนินงานเดือนมีนาคม 2565 ดังนี้
1. ประชุมเตรียมการส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัล PMQA (การพัฒนาระบบสารสนเทศ C/SH และอนามัยโพล)
ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาวุธ แสงกล้า อาคาร 4 ชั้น 2 กรมอนามัย ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย
ผู้แทนกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ ผู้เกี่ยวข้อง ผู้อานวยการกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร บุคลากรและผู้จัดการประชุมจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

2. ประชุมเตรียมการส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัล PMQA (ประชุมหารือเรื่อง Best Practice ด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม) ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 7
กรมอนามัย และผ่านระบบประชุมทางไกล ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย
ก้าวสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ผู้เกี่ยวข้อง ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร บุคลากรและผู้จัดการประชุมจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

3. ประชุมเตรียมการส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัล PMQA (พิจารณาเอกสารรายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ
(Application Report)) ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาวุธ แสงกล้า อาคาร 4 ชั้น 2 กรมอนามัย
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัยก้าวสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง ตาม
แนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ผู้เกี่ยวข้อง ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร บุคลากรและ
ผู้จัดการประชุมจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

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

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
การขับเคลื่อนนโยบาย/มาตรการ/ความรู้ - มาตรการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ
1 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และจัดทำเอกสารสรุป
1 ฉบับ มีสรุปตัวชี้วัดแสดงความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดที่สำคัญตามเอกสาร
ตัวชี้วัดแสดงความเชื่อมโยงกับนโยบายตัวชี้วัด
ตารางตัวชี้วัดของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่สำคัญ
(30 ก.ย. 64) แนบหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหารถึงทุก
หน่วยงาน (ยกเว้น ศอ 1-12) ด่วนที่สุด ที่ สธ 0926.02/ว 648
ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอให้ส่งชื่อตัวชี้วัดเพื่อจัดทำ
คำรับรองการปฏิบัตริ าชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. จัดประชุมกำหนดหน่วยงานร่วมดำเนินการ
ตัวชี้วัด (Joint KPI) เพื่อการจัดทำคำรับรองฯ
ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

1 ครั้ง

จัดประชุมกำหนดหน่วยงานร่วมดำเนินการตัวชี้วัด (Joint KPI)
เพื่อการจัดทำคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา
09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
อาคาร 6 ชั้น 5 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Teleconference)
ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สดุ ที่ สธ 0926.02/ว 622
ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมกำหนดหน่วยงาน
ร่วมดำเนินการตัวชี้วัด (Joint KPI) เพื่อการจัดทำคำรับรองฯ
ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ไม่ใช้งบประมาณ)

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

ผลสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
ที่กำหนด
ที่ดำเนินการ
3 จัดทำกรอบแนวทางการจัดทำคำรับรองการ
1 ฉบับ มีกรอบแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของ
1-4 ต.ค. 2564 4 ต.ค. 2564
ปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นำเสนอในการประชุมพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
เพื่อการจัดทำคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา
13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 6
ชั้น 5 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Teleconference)
(ไม่ใช้งบประมาณ)
4 จัดประชุมพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัด
(KPI Template) เพื่อการจัดทำคำรับรองฯ
ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

1 ครั้ง

จัดประชุมพิจารณารายละเอียดตัวชีว้ ัด (KPI Template) เพื่อการ
จัดทำคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา
13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
อาคาร 6 ชั้น 5 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Teleconference)
ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหารถึงหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัย ด่วนทีส่ ุด ที่ สธ 0926.02/ว 637 ลงวันที่ 1 ตุลาคม
2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัด
(KPI Template) เพื่อการจัดทำคำรับรองฯ ของหน่วยงานใน
สังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ไม่ใช้งบประมาณ)

5 จัดทำกรอบ Methodology กลาง เพื่อใช้ใน
การจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรม
อนามัย

1 ฉบับ

ออกแบบ Methodology กลาง และจัดทำแบบฟอร์ม
รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) พร้อมทั้งแก้ไขปรับปรุง
และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ กพร. เพื่อให้หน่วยงานนำไปใช้
ประโยชน์

สรุปผลการดำเนินงาน





ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

4 ต.ค. 2564

4 ต.ค. 2564






ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1-31 ต.ค. 2564

6 ต.ค. 2564






ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

2

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

6 จัดทำแบบลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างอธิบดีและรอง
อธิบดี 4 ท่าน และระหว่างรองอธิบดีกับหัวหน้า
หน่วยงาน 36 หน่วย)
7 จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัตริ าชการของ
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (36 หน่วยงาน)
8 จัดจ้างบำรุงรักษาระบบการรายงานตามคำ
รับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
40 ฉบับ มีแบบลงนามคำรับรองการปฏิบัตริ าชการของหน่วยงาน
ในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1 ครั้ง

จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัตริ าชการของหน่วยงาน
ในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ
(36 หน่วยงาน วันเดียวกับประชุมกรมไม่ใช้งบฯ)

1 ระบบ - อนุมัติหลักการจ้างบำรุงรักษาระบบการรายงานตามคำรับรอง
(11 เดือน) การปฏิบัตริ าชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ตาม
หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ สธ 0926.02/677 ลงวันที่
18 ตุลาคม 2564
- ดำเนินการจัดหาผูร้ ับจ้าง และจัดทำสัญญาจ้างฯเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564
- กำหนดจ่ายเป็นรายเดือนตามระยะเวลาตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2564 - กันยายน 2565 ภายในวงเงิน
44,000 บาท
- ส่งงานเดือน พ.ย. 2564 – มี.ค. 2565 แล้ว
- อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินเดือนมีนาคม 2565 ให้แก่ผู้รับจ้าง
(4,000 บาท)

ระยะเวลา
ที่กำหนด
ที่ดำเนินการ
1-10 ต.ค. 2564 10 ต.ค. 2564

สรุปผลการดำเนินงาน





ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย






ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

12 ต.ค. 2564

12 ต.ค. 2564

1 พ.ย. 2564
ถึง
30 ก.ย. 2565

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

3

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

9 จัดทำคู่มือรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
ที่กำหนด
ที่ดำเนินการ
1 ฉบับ จัดทำคู่มือรายงานตามคำรับรองการปฏิบัตริ าชการของ
1-10 พ.ย. 2564 10 พ.ย.2564
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
และนำเสนอในการประชุมถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การ
ประเมินผลตัวชี้วัด 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 ผ่านระบบประชุม
ทางไกล (Teleconference) พร้อมนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
กพร.

10 จัดประชุมถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การ
ประเมินผลตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ ของ
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1

1 ครั้ง

11 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอด
และชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด ตาม
คำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2

1 ครั้ง

จัดประชุมถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด
10 พ.ย. 25264 10 พ.ย. 25264
ตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปี
งบประมาณ 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)
-

11 พ.ค. 2565

-

สรุปผลการดำเนินงาน





ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย






ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย






ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

4

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
ที่กำหนด
ที่ดำเนินการ
12 ติดตามและประสานงานเพื่อจัดทำสรุปคะแนน
2 ครั้ง - จัดทำข้อมูลรหัสเข้าระบบ DOC4.0 สำหรับเจ้าภาพตัวชี้วัด
1-31 มี.ค.2565 1-31 มี.ค.2565
ผลการประเมินการปฏิบัตริ าชการตามคำรับรองฯ
เพื่อดำเนินการคีย์คะแนนผลผลิต (ระดับที่ 4) และผลลัพธ์
1-31 ส.ค.2565
ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปี
(ระดับที่ 5) รอบ 5 เดือนแรก โดยกำหนดเวลาเจ้าภาพ
งบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานคะแนนในระบบภายในวันที่ 15 มี.ค.2565
- จัดทำหนังสือส่ง Username และ Password พร้อมคู่มือการ
ปฏิบัติงานการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองฯ
ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ภายใต้ระบบศูนย์
ปฏิบัติการกรมอนามัย สำหรับผู้บนั ทึกผลคะแนนระดับที่ 4
และ 5 ของตัวชี้วัด กพร. และ Timeline การรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 5 เดือนแรก ให้หน่วยงาน
เจ้าภาพตัวชี้วัด ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วน
ที่ สธ 0926.02/34 - 53 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565
(รวม 19 ฉบับ)
- จัดทำสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการตาม
คำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก ให้หน่วยงานเข้าดู
คะแนนได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 ตามหนังสือกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร ด่วนทีส่ ุด ที่ สธ 0926.02/ว 199 ลงวันที่ 21
มีนาคม 2565
- จัดทำหนังสือถึงหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดเพื่อพิจารณาการ
อุทธรณ์ผลคะแนนตัวชี้วัดฯ ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร ด่วนทีส่ ุด ที่ สธ 0926.02/ว 202 ลงวันที่ 25 มีนาคม
2565
- จัดทำหนังสือเสนออธิบดีลงนามเพื่อแจ้งผลการพิจารณา
อุทธรณ์คะแนนผลการปฏิบตั ิราชการตามคำรับรองฯ ของ
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ

สรุปผลการดำเนินงาน





ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

หมายเหตุ
- จัดทำเอกสารสนับสนุนการ
ดำเนินงาน
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ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
ที่กำหนด
ที่ดำเนินการ
พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่
สธ 0926.02/207 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565
- จัดทำหนังสือถึงหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย แจ้งผล
การพิจารณาอุทธรณ์คะแนนผลการปฏิบัตริ าชการตามคำ
รับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก ตามหนังสือกรม
อนามัย ด่วนที่สุด ที่ สธ 0926.02/ว 2359 ลงวันที่ 31 มีนาคม
2565
- จัดทำหนังสือถึงกองการเจ้าหน้าที่ ส่งสรุปคะแนนผลการปฏิบัติ
ราชการตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก (1 ตุลาคม
2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565) ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร ลับ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0926.02/211 ลงวันที่ 31 มีนาคม
2565 (ค่าคะแนนเฉลี่ย 36 หน่วยงาน เท่ากับ 4.6611)
การขับเคลื่อนนโยบาย/มาตรการ/ความรู้ - ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
13 นำข้อมูล/ความรู้ทสี่ ำคัญและจำเป็นในการ
3 เรื่อง นำข้อมูล/ความรูเ้ ผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จำนวน
1 ต.ค. 2564
1 ต.ค. 2564
ปฏิบัติงานเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
8 เรื่อง ดังนี้
ถึง
ถึง
พร้อมปรับปรุงข้อมูล (ถ้ามี) เช่น แนวทางการ
1. แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัตริ าชการของหน่วยงาน 31 ก.ค. 2565 31 ม.ค. 2565
จัดทำคำรับรองฯ, รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI
ในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Template), คู่มือรายงาน, คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
2. รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
3. คู่มือรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานใน
สังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4. สำเนาคำสั่งกรมอนามัย ที่ 919/2564 สั่ง ณ วันที่ 29 พ.ย.
2564 เรื่อง แต่งตั้งเครือข่ายพัฒนาระบบราชการของ
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

สรุปผลการดำเนินงาน






ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

หมายเหตุ
- มีการเผยแพร่ข้อมูลทันเวลา
ที่กำหนด หากได้รับข้อมูลใหม่
จะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทันที
- ผลงานสูงกว่าเป้าหมายที่
กำหนด และดำเนินการแล้วเสร็จ
ก่อนระยะเวลาที่กำหนด
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ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
5. คู่มือการปฏิบัติงานการรายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ตาม
คำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ภายใต้ระบบ
ศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย สำหรับผู้บันทึกผลคะแนน
ระดับที่ 4 และ 5 ของตัวชี้วัด กพร.
6. Timeline การรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม

ระยะเวลา
ที่กำหนด
ที่ดำเนินการ

สรุปผลการดำเนินงาน

คำรับรองฯ รอบ 5 เดือนแรก
7. แบบฟอร์มเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 1.1-1.5 ส่งคะแนน 5 เดือนแรก
ให้ กพร.
8. แบบฟอร์มเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 2.1-2.6 ส่งคะแนน 5 เดือนแรก
ให้ กพร.

สรุปผลคะแนนระดับที่ 4 ผลผลิต และระดับที่ 5 ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.11 รอบ 5 เดือนแรก มีดังนี้
คะแนนระดับที่ 4
ผลผลิต

คะแนนระดับที่ 5
ผลลัพธ์

คะแนนที่ได้
1 คะแนน เป้าหมายรอบ 5 เดือนแรก
- ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยที่มีคะแนนเฉลีย่ ผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรองฯ ไม่น้อยกว่า 3.0000

เป้าหมายรอบ 5 เดือนแรก
มีผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด
คะแนน
ร้อยละ

0.2
>60

0.4
61-70

0.6
71-80

0.8
81-90

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565

1.0
91 ขึ้นไป

ผลการดำเนินงาน
- ร้อยละ 100 (มีผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด)
- บางกิจกรรมดำเนินงานสูงกว่าแผนที่กำหนด เช่น นำข้อมูล/ความรู้เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน ตามแผนกำหนดไว้ 3 เรื่อง ดำเนินการจริง จำนวน 8 เรื่อง เป็นต้น

คะแนน
ร้อยละ

0.2
91

0.4
92

0.6
93

0.8
94

คะแนนที่ได้
1 คะแนน

1.0
95

ผลการดำเนินงาน
ร้อยละ 100 (ข้อมูลคะแนนเฉลี่ยผลการปฏิบัตริ าชการตามคำรับรองฯ ใน
ระบบ DOC4.0 และสรุปคะแนนรายหน่วยงานหลังอุทธรณ์ ทุกหน่วยงานได้รับ
คะแนนไม่น้อยกว่า 3.0000) โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.6611

หมายเหตุ สามารถดูเอกสารเพิม่ เติมได้ที่ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02 หัวข้อ 3.11 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
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