รายงานการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ครั้งที่ 8/2565
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
*************************************
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายธวัชชัย
๒. นางนัทฐ์หทัย
๓. นางสาวรุง่ นภา
๔. ว่าที่ร้อยตรีสมพร
5. นางสาวจุฬาลักษณ์
6. นางสาวบุศรินทร์
7. นางสาวพันตรี
8. นางสาวทิวาวรรณ
9. นางสาวปิยรัตน์
๑0. นายพีรพัฒน์
๑1. นายสิทธิ์ชยั
๑2. นางสาวญาสุมิน
ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากลาพักผ่อน
1. นางสาวอริยาพัชร

บุญเกิด
ไตรฐิ่น
เยี่ยมสาคร
สมทอง
เก่งการช่าง
ทนันชัยบุตร
วิเศษธนวัฒน์
หวังสุข
ศรีม่วงกลาง
เกิดศิริ
ทะนงค์
สินทองวัฒนา

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั ิการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานธุรการ

มหาศิริชวรัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
วาระการ
ประชุม
วาระที่ ๑
เรื่องที่
ประธานแจ้ง
ให้ทปี่ ระชุม
ทราบ

สาระสำคัญ

มติที่ประชุม

นายธวัชชัย บุญเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร แจ้งให้ที่ประชุม รับทราบ
ทราบประเด็นสำคัญจากการประชุมกรมอนามัยและการประชุมอื่น ๆ ดังนี้
1. จากการประชุมกรมอนามัย เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 65 อธิบดีกรมอนามัยเน้นการ
ทำงานหลัง COVID ได้ปรับเป็นโรคประจำถิ่น การปรับ Mind set งานด้านสุขาภิบาล
มีภารกิจมากขึ้นให้ใช้โอกาสนี้ ในการบังคับใช้กฎหมาย ด้านสุขลักษณะของ
ประชาชน ทำให้เกิดความยั่งยืน การเข้าสถานที่สาธารณะ เช่น รถสาธารณะ รถตู้
สาธารณะ เป็นต้น ต้องสวมหน้ากากอนามัย ให้เป็นกิจวัตรประจำวัน การสวม
หน้ากากอนามัยมีประโยชน์หลายประการ เช่น การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ หรือโรค
วัณโรค เป็นต้น
2. COVID Free setting มาตรการใหม่รับมือโควิดเป็นแนวปฏิบัติของมาตรการเพื่อ
ลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรค การให้เปิดกิจการ การจัดกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย
และยั่งยืน เน้นย้ำว่าต้องเป็นการดำเนินการในพื้นทีน่ ำร่อง เฉพาะสถานประกอบการ
หรือสถานบริการที่มีความพร้อม อาทิ ร้านอาหาร ตลาด โดยให้ท้องถิ่นบังคับใช้
กฎหมายมากขึ้น อธิบดีกรมอนามัยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ
๑
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3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
กรมอนามัย รอบ 6 เดือน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 27 29 เม.ย. 65 ณ TK
3.1 เน้นเร่งรัดแผนงานโครงการของแต่ละหน่วยงาน
3.2 การส่ง Product ผ่านระบบดิจิทัล
3.3 ยุทธศาสตร์กรมอนามัย สืบเนื่องจากการปรับโครงสร้าง การปรับวิสัยทัศน์ ซึ่ง
กรมอนามัยไม่สามารถทำสำเร็จได้เพียงลำพัง ต้องมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยบงาน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. ร่างยุทธศาสตร์กรมอนามัย พ.ศ. 2566 - 2570
วิสัยทัศน์ (Vision) : สุขภาพดีทุกช่วงวัย ขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ (Purpose) : ทุกคนบนแผ่นดินไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงด้าน
สุขภาพมี 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่
1) การยกระดับการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
2) การยกระดับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เมืองและชุมชน
สุขภาพดี
3) การยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ
4) การยกระดับองค์กรให้มีความคล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
วาระที่ ๒
เรื่องรับรอง
รายงานการ
ประชุม
วาระที่ ๓
เรื่องสืบเนือ่ ง

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 7/๒๕๖5 วันที่ 1 รับรองรายงานการ
เมษายน 2565
ประชุม
นางสาวพันตรี นำเสนอรายงานการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 7/
๒๕๖5 วันที่ 1 เมษายน 2565 ให้ที่ประชุมรับรองฯ แทนนางจารุมน
รับทราบ และมอย
๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ว่าที่ร้อยตรีสมพร แจ้งที่ประชุมทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ กพร. เดือน หมายว่าที่ร้อยตรีสม
เมษายน 2565 กพร. ว่ า มี ย อดจั ด สรรรวมจากการจั ด สรรเพิ ่ ม เป็ น เงิน พร สมทอง
2,411,500.- บาท (หนังสือกองคลัง ที่ สธ. 0903.02/ว856 วันที่ 25 เม.ย. วิเคราะห์ผลการ
65 แจ้งจัดสรรเพิ่ม 10,000.- บาท แผนบุคลากรภาครัฐ ผ.1) และจากข้อมูล เบิกจ่ายจากรายงาน
การจัดสรรและการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ 27 เม.ย.65 กพร. มีจัดสรร การประชุมกรม
รวม 2,130,418.- บาท ผลการการเบิกจ่ายรวม 1,855,503.35.- บาท คิด อนามัยในแต่ละ
เดือนเพื่อหา
เป็นร้อยละ 76.94 สูงกว่าเป้าหมายกรมอนามัยที่กำหนด (เม.ย. ร้อยละ 62)
แนวทางดำเนินงาน
แบ่งเป็น
ไม่ให้อยู่ใน 5 ลำดับ
1) งบลงทุน 1,355,000.- บาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ 100 และ
สุดท้ายของ
2) งบดำเนินงาน 10,56,500.- บาท เบิกจ่าย 500,503.35.- บาท เป็น หน่วยงาน
ร้อยละ 47.37 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายกรมอนามัย (เม.ย. ร้อยละ 58) ทั้งนี้มียอดรอ กรมอนามัย

การเบิกจ่ายที่ได้ดำเนินการไปแล้วในเดือน เม.ย 65 รอการตัดยอดในระบบ
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GFMIS 83,550.- บาท (รวมยอดการใช้จ่ายจริง 584,053.35.- บาท คิดเป็น
ร้อยละ 55.28)
แผนเดือนพฤษภาคม 2565 มีเป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ 67 (707,855.- บาท)
มีแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่าย 123,801.- บาท แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1) แผนการใช้จ่ายประจำ 41,800.- บาท และ 2) เร่งรัดการดำเนินงานของ
กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ 82,000.- บาท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่
กำหนด ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กพร. เมนู แผนและผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ : เมนูข้อมูลด้านแผน
๓.๒ การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของ
หน่วยงาน
ปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 กพร. มีตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับหน่วยงาน จำนวน 9 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความ
ต่อเนื่อง (BCP)
นางสาวพันตรี รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 รอบ
5 เดือนหลัง ต่อที่ประชุม กพร. ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือน พ.ค. 65 เมื่อวันที่
3 พ.ค. 65 บุคลากรของ กพร. มีองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมภายใน
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กพร. โดยมี
ผอ.กพร. ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมภายใน เป็นประธานการประชุม
ดั ง กล่ า ว ซึ ่ ง มี น างสาวพัน ตรี วิ เ ศษธนวั ฒ น์ เป็ น กรรมการและเลขานุก าร
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิน ผลการควบคุม ภายใน ของ กพร. สรุป
ความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม TP ตัวชี้วัดที่ 2.1 ด้านการควบคุมภายใน ดังนี้
1.1 เนื่องจากองค์ประกอบคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของ กพร. มีการเปลี่ยนแปลง จึงมีคำสัง่
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัยที่ 3/๒๕๖5 ลงวันที่ 11 เม.ย. 65 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การควบคุมภายใน ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1.2 บทวิเคราะห์เพิ่มเติม การควบคุมภายในของ กพร.
1.2.1 ผลการประเมินการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ
(ข้อมูลเหมือนเดิมกับรอบ 5 เดือนแรก/ จัดทำครั้งเดียวใช้ตลอดปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)
1.2.2 รายงานข้อสังเกต การตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ รอบ 5
เดือนหลัง ในไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มพัฒนาระบบริ
หาร มีป ระเด็นข้อ ตรวจพบด้านการบริห ารงบประมาณมีผ ลการใช้จ ่า ยเงิ น
๓
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ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่เป็นไปตามมติกรมอนามัย เนื่องจาก 1. มี
การปรับรูปแบบและวิธีการดำเนินงาน เช่น การจัดประชุมออนไลน์การจัดประชุม
กลุ่มย่อย ทำให้เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด 2. บางกิจกรรม
มีการปรับเปลีย่ นผูบ้ ริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นต้องชะลอการ
จัดประชุมฯ ออกไปก่อน
1.2.3 กำหนดมาตรการ แนวทางการควบคุมภายใน ให้สอดคล้องกับระดับ
ที่ 1 และระบุหลักการ/เหตุผล PIRAB (ข้อมูลเหมือนเดิมกับรอบ 5 เดือนแรก/
จัดทำครั้งเดียวใช้ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
1.2.4 กำหนดประเด็ น ความรู ้ ก ารควบคุ ม ภายในสำหรั บ บุ ค ลากรใน
หน่วยงานและช่องทางการเผยแพร่ การให้ความรู้ (ข้อมูลเหมือนเดิมกับรอบ 5
เดือนแรก/ จัดทำครั้งเดียวใช้ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
1.2.5 ระดับ 4 Output ผลผลิต กพร. มีแผน-ผลการขับเคลื่อนการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน และบันทึกในระบบ DOC รายงานคำรับรองการปฏิบ ั ติ
ราชการ มีแผนและผลการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของ กพร.
1.2.6 มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน
และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
1.2.7 มีมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายในหรือการติดตามและการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน (SOP) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
หน่ ว ยงาน ทั ้ ง นี ้ สามารถดู เ อกสารเพิ ่ ม เติ ม ได้ ท ี ่ เมนู ค วคุ ม ภายใน
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/control-psdg
และ คำรับรองการปฏิบัติราชการ กพร.
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/download?id=92613
&mid=29662&mkey=m_document&lang=th&did=26434
1.3 ระดับ 5 Outcome: ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด มี 3 ส่วน คือ
1.3.1 รายงานการประชุม คณะกรรมการควบคุม ภายในของหน่วยงาน
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6
เดือน เสนอ ผอ.กพร. และ เผยแพร่ใน website ของหน่วยงาน เสร็จเรียบร้อย
แล้ว
1.3.2 สื่อ สารให้ความรู้การควบคุม ภายในแก่บุคลากร มีส รุป ผลการให้
ความรู้/ รูปภาพ ทั้งนี้ ผอ.กพร. และบุคลากรของ กพร. รับทราบ และ เผยแพร่
ใน website ของหน่วยงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1.3.3 จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure :
SOP) SOP ที่สอดคล้องกับการประเมินผลการควบคุมภายใน และ SOP ภารกิจ
สำคัญ/ โครงสร้าง หน่วยงาน
๔
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รอบ 6 เดือนแรก มี 3 เรื่อง ได้แก่
1) กระบวนงานการดำเนินงานควบคุม ภายในของกลุ่ม พัฒ นาระบบ
บริหาร
2) กระบวนงานการพัฒนาสถานทีท่ ำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
3) กระบวนงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือนหลัง มี 2 เรื่อง ได้แก่
1) กระบวนงานการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐและการเป็นระบบราชการ 4.0
2) กระบวนงานการดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
กพร. มีการปรับปรุงพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน/ คู่มือการ
ปฏิ บ ั ต ิ ง าน SOP (Standard Operating Procedure) ภายใต้ ภ ารกิ จ การ
ดำเนินงาน ผ่านความเห็นชอบจาก ผอ.กพร. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ กพร.
เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ดังเอกสารแนบตัวชี้วัด 2.1.1 ลิงค์เอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม TP ตัวชี้วัดที่ 2.1 ด้านแผนบริหารความ
ต่อเนื่อง (BCP) ดังนี้
1. จัดทำเอกสารสรุปการสื่อสารแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business
Continuity Plan: BCP) ของ กพร. และภาพถ่ายเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์
ตามเอกสารแนบ 4 และ ใส่ไฟล์ PDF ในรายการข้อมูลที่นำมาใช้ ที่ระบบ DOC
เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2. ส่วนการทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan:
BCP) ของหน่วยงานและภาพถ่ายเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามเอกสารแนบ 4 อยู่
ระหว่างการดำเนินงาน
ดูรายงานการประชุม กพร. และรายละเอียดเพิม่ เติมที่ :
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
➢ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๒
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ระดับ ความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่า
ทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
นางสาวปิยรัตน์ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 2.2 รายงานที่ประชุมทราบผลการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดที่ 2.2 ในรอบ 5 เดือน
หลัง ดังนี้
Assessment: 1.1 วิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงาน รอบ 5 เดือนแรก
๕

วาระการ
ประชุม

สาระสำคัญ

มติที่ประชุม

1.1 จัดทำผลการวิเคราะห์สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตและความสุขของคนทำงาน รอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ของหน่วยงาน พบว่า 5 ส ปรับปรุงในหัวข้อ อุปกรณ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร/ตู้
เก็บของ และถังขยะ เกณฑ์ HWP ปรับปรุงเกณฑ์สะอาด และสิ่งแวดล้อม ส่วน
เกณฑ์ด้านอื่นๆ หน่วยงานทำได้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย HWP ใน
ระดับดี ซึ่ง 5 เดือนหลังหน่วยงานต้องพัฒนาให้อยู่ในระดับดีมากและดีเยี่ยม
1.2 จัดทำผลการวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ปัจจุบัน
บุคลากรมีค่าดัชนีมวลกายปกติ (BMI 18.50-22.99) คิดเป็นร้อยละ 46.15
อ้วน (BMI 25-29.99) คิดเป็นร้อยละ 38.45 และมีภาวะผอมกับภาวะอ้วน
มากเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 7.7
1.3 จัดทำผลข้อมูลคุณภาพชีวิตของบุคลากร พบว่าบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารในภาพรวมมีความพึงพอใจอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิตในการทำงาน โดย
ประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ สภาพการปฏิบัติงานน่าอยู่น่าทำงานและ
ส่งเสริมสุขภาพ คะแนนเฉลี่ย 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.60 และประเด็นที่มี
คะแนนเฉลี่ยน้อยที่ส ุด คือ ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม คะแนนเฉลี่ย
4.36 คิดเป็นร้อยละ 87.20
1.2 วิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากรอบ 5
เดือนแรก 65 ควรมีการเชิดชู/ให้รางวัลเพิ่มเติมในกิจกรรม “Happy Friday”
ทุ ก วั น ศุ ก ร์ สุ ด ท้ า ยของเดื อ น “หิ ้ ว ปิ ่ น โต โชว์ Healthy Food” (งดการใช้
ถุงพลาสติก) และกิจกรรมก้าวย่างเพื่อสร้างหุ่น เพื่อเสริมสน้างแรงจูงใจในการ
การร่วมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น
ให้มีกิจกรรม Hello Wednesday เป็นประจำทุกวันพุธ เช่นเดิม เพื่อเป็ นการ
แลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับการทำงาน
1.3 จัดทำทำเนียบผู้ร ับ บริก ารและผู้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียใหม่เ นื ่องจากมี ก าร
เปลี่ยนแปลงข้าราชการในสังกัด
Advocacy/Intervention: 2.1 ทบทวนมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (อยู่ในแผนการดำเนินงานฉบับปรับปรุง)
Management and Governance:
3.1 จัดทำแผนการขับ เคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด (ฉบับ ปรับ ปรุง) โดยมี
ผู้บังคับบัญชารับทราบและให้บุคลากรในหน่วยงานเซ็นรับ ทราบเพื่อปฏิบัติตาม
แผน พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือนตามระบบ
3.2 จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ตัวชี้วัด 2.2 เนื่องจากมีการปรับปรุง
ในเรื่องของแผนการดำเนินงานและคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชุดใหม่เนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลรายชื่อบุคลากร กพร.
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รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 หรือเข้าถึงข้อมูลที่
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02?textSearch=&category
=4805
ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ว่าที่ร้อยตรีสมพร ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๒.๓ รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนการขับเคลื่อนและตาม Template ตัวชี้วัด ดังนี้
รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม – กรกฎาคม 2565) เจ้าภาพตัวชี้วัดได้ปรับ แบบ
วิเคราะห์ระดับที่ 1- 3 โดยนำขึ้นเว็บไซต์และบันทึกในระบบ DOC ภายในวันที่
10 เม.ย. 65 ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในส่วนการดำเนินการตามแผน
ขับเคลื่อนได้ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ทั้งนี้มีการทบทวนคำสั่งคณะกรรมการ
ติ ด ตามเร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า ยงบประมาร ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565
เนื่อ งจากมีก ารปรับเปลี่ยนผู้รับ ผิดชอบงานจากการย้ายหน่วยงานเมื่อดือน
เมษายน 2565 ที่ผ่านมา รายละเอียดผลการดำเนินงานตามเอกสารแนบ
ทั้ง นี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กพร. เมนู แผนและผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ : ข้อมูลด้านแผน
➢ ดูรายงานการประชุม กพร. และรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
➢ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ ๒.๓
ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
นางสาวจุฬาลักษณ์ รายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.4 ประจำเดือน
มีนาคม 2565 ดังนี้
1) กพร.ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างบุคลากรของ กพร. สู่
การเป็น SMART ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 65 ในการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุ มกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
จำนวน 2 หัวข้อ คือ 1) หัวข้อ “การจัดทำ Data Governance และความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)” โดยนางสาวจุฬาลักษณ์ เก่งการ
ช่ าง นั ก วิ เ คราะห์ นโยบายและแผนปฏิ บ ั ต ิ ก าร และ 2) หั วข้ อ “KM & Best
Practices ในการพั ฒนาระบบราชการ 4.0 กรณี ศ ึ กษา :กรมสรรพากร” โดย
นางสาวบุศรินทร์ ทนันชัยบุตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ พร้อมทั้งจัดทำ
เอกสารสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ กพร.>> ศูนย์ความรู้
กพร.>> DM/KM>> ป ี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ล ิ ง ค ์ ท ี ่ เ ก ี ่ ย วข ้ อ ง
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/dm-kmpsdg?textSearch=&category=4954
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2) รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.4 LO หน่วยงานสายบริหาร รอบที่ 2
: 5 เดือนหลัง (มี.ค.-ก.ค.65) รายละเอียดดังนี้
2.1) เอกสารผลการทบทวนและวิ เ คราะห์ ผ ลการขั บ เคลื ่ อ นการ
ดำเนินงานวิชาการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
(รอบ 5 เดือนแรก)
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/download?id=92786
&mid=29662&mkey=m_document&lang=th&did=26437
2.2) เอกสารรายการข้อมูลความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์
สถานการณ์ เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน (5 เดือนหลัง)
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/download?id=92787
&mid=29662&mkey=m_document&lang=th&did=26437
2.3) เอกสารการทบทวนมาตรการ ประเด็นความรู้ และทบทวน
แผนปฏิบัติการดำเนินงานวิชาการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัยสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปรับปรุง ณ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565)
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/download?id=92788
&mid=29662&mkey=m_document&lang=th&did=26437
2.4) เอกสารมาตรฐานการปฏิบ ัติงานการดำเนิ นงานวิช าการของ
หน่วยงานให้เป็นองค์ก รแห่งการเรียนรู้ (SOP) ปรับ ปรุง ณ เดือนพฤษภาคม
2565
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/download?id=92789
&mid=29662&mkey=m_document&lang=th&did=26437
รายละเอียดเอกสารตัวชี้วัด 2.4 ที่เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย >>
คำรับรองฯ กพร. >> ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (LO)
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02?textSearch=&category
=4805
ตัวชี้วัดที่ ๒.๕ ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ว่าที่ร ้อ ยตรีส มพร รายงานที่ป ระชุม ทราบการดำเนินงานตามแผนการ
ขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ ๒.๕ รอบ ๕ เดือนหลัง ดังนี้
ตามกรอบการจัดสรรงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
และได้อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน)
จำนวน 1,046,500.- บาท ทั ้ ง นี ้ เ ดื อ นเมษายน 2565 มี ย อดสรรเพิ่ ม
๘
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10,000.- บาท แผนบุคลากรภาครัฐ ผ.1) (หนังสือกองคลัง ที่ สธ. 0903.02/
ว856 วันที่ 25 เม.ย. 65) รวมจากการจัดสรรเพิ่ม เป็นเงิน 2,411,500.- บาท
ทั ้ ง นี ้ เ มื ่ อ มี ก ารเปิ ด ระบบ DOC ในไตรมาสที ่ 3 สามารถปรั บ แผนวงเงิ น
งบประมาณให้ตรงกับที่ได้จัดสรรต่อไป ทั้งนี้ได้วิเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ดำเนินงานและช่องว่าง (Gap) การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก ในการขับเคลื่อนงานต่อเนื่อง รอบ 6 เดือนหลัง
นำขึ้นเว็บไซต์และบันทึกในระบบ DOC เรียบร้อยแล้ว
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ข้อมูลในระบบ DOC ณ 2 พค. 65 จำนวน
กิจกรรมทั้งหมด 38 กิจกรรม โดยมีกิจกรรมที่ บรรลุเป้าหมายตามแผน จำนวน
10 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 26.31 ทั้งจะมีการรายงานผลให้เป็นบรรจุบันและ
เร่งรัดการดำเนินงานให้สอดคล้องตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะการ
ประชุม/อบรม/สัมมนา มีเป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาส 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ
90
ทั้งนี้ ได้นำขึ้นเว็บไซต์ กพร. เมนู แผนและผลการเบิกจ่าย เมนู ข้อมูลด้านแผน
➢ ดูรายงานการประชุม กพร. และรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02 และ
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-142filename-budjet
ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับ ความสำเร็จของการดำเนินงานคุณ ธรรมและความ
โปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
นางสาวรุ่ง นภา รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตั วชี้ วั ดตามแผน
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนหลัง (1 มีนาคม - 31 กรกฎาคม
2565) ได้ดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนฯ และจัดทำสรุปผลตามแผนฯ ไว้ใน
เอกสารแนบท้ายพร้อมนำขึ้นบนเว็บไซต์ กพร.เรียบร้อยแล้ว โดยผลงานเดือน
เมษายน 2565 ได้แก่
1. ผลงานขับเคลื่อนมาตรการยกระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีดังนี้
กิจกรรมที่ 1.1 เปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน ตามแบบ
OIT ในองค์ ป ระกอบที ่ ส ำคั ญ 2 ด้ า น ดั ง นี ้ 1.1.1 ด้ า นข้ อ มูล พื ้น ฐานของ
หน่วยงาน และ 1.1.2 ด้านการใช้งบประมาณ ตามเป้าหมายกำหนดระยะเวลา
ดำเนินการไว้ คือ 1 มี.ค. - 31 ก.ค. 65 ผลดำเนินการคือ กรอกข้อมูล URL ตาม
แบบ OIT ในองค์ประกอบที่สำคัญครบถ้วน จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ 1.1.1 ด้าน
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 1.1.2 ด้านการใช้งบประมาณ และนำเผยแพร่บน
๙
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เว็บไซต์หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันในแบบ OIT โดยเพิ่มเติมรายงานผลติดตามเร่งรัดการ
เบิ ก จ่ า ยงบประมาณ (รบจ.1) ประจำเดื อ น มี . ค. ถึ ง เม.ย.65 ตามลิ ้ ง ค์
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita?textSearch=&category=5033
เมนูข่าวประชาสัมพันธ์ เลือกเมนูคุณธรรมความโปร่งใส หัวข้อคุณธรรมและ
ความโปร่งใส หัวข้อประชาสัมพันธ์ ติดตามการดำเนินงาน และความรู้ เรื่อง แบบ
วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ บนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Open
Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ปรับปรุง ณ 31 มีนาคม 2565
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita/download?id=92506&mid=3
5050&mkey=m_document&lang=th&did=27537
และปรับปรุง ณ 30 เมษายน 2565
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita/download?id=92505&mid=3
5050&mkey=m_document&lang=th&did=27537
กิจกรรมที่ 1.2 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวัง สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน การดำเนินงานเกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน โดยเพิ่มการสื่อสารอย่าง
ใกล้ชิด ตามเป้าหมายกำหนด 1 ช่องทาง และระยะเวลาดำเนินการไว้ คือ 1 มี.ค.
ถึง 31 ก.ค. 65 ขณะนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยบุคลากรมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นได้มากกว่า 1 ช่องทาง ได้แก่ ทางไลน์, การประชุมประจำเดือนของ
หน่วยงาน และสามารถติดตาม ตรวจสอบได้ ทางเว็บ ไซต์ก ลุ่ม พัฒนาระบบ
บริหาร กรมอนามัย เมนูแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ กพร.
2. ผลงานขับเคลื่อนมาตรการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร รอดำเนินการทั้ง
2 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ 2.1 การสำรวจความคิดเห็นการรับรู้คุณธรรมแลความ
โปร่ง ใสของผู ม ีส วนไดสวนเสียภายใน ผานระบบออนไลน์ตามแบบ IIT รอบ
5 เดือนหลัง จะดำเนินการสำรวจโดยกองการเจ้าหน้าที่ ซึ่งกำหนดระยะเวลา
ดำเนินการไว้ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย – 31 ก.ค.65 และกิจกรรมที่ 2.2 เผยแพร่
สรุปผลการดำเนินงานประเมินการรับรู ของหนวยงาน ตามแบบ IIT เป็นแผน
ดำเนินงานภายหลังได้รับผลการสำรวจตามกิจกรรมที่ 2.1 ซึ่งกำหนดไว้ระหว่าง
วันที่ 1 ส.ค.-30 ก.ย.2565 ทั้งนี้ คณะทำงานรับผิดชอบตัวชี้วัดจะได้ดำเนินการ
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.6 ในระบบรายงานคำรับรองฯ ทาง DOC
4.0 ให้เรียบร้อยภายในเวลาที่กำหนดต่อไป โดยสามารถดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
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หัวข้อ 2.6 ระดับ ความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) และเผยแพร่แบบ OIT บน
เว็บไซต์ กพร. เมนูข่าวประชาสัมพันธ์ เลือกเมนูคุณธรรมความโปร่งใส หัวข้อ
คุณธรรมและความโปร่งใส หัวข้อประชาสัมพันธ์ ติดตามการดำเนินงาน และ
ความรู้ และหัวข้อภาพข่าวกิจกรรมการมีส่วนร่วมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โดยสามารถติดตามได้ตามลิงค์ต่อไปนี้
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita?textSearch=&category=5033
ตัวชี้วัดที่ 3.10 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐและการเป็นระบบราชการ 4.0
นางนัทฐ์หทัย แจ้งทีป่ ระชุมทราบว่า ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน
2565 ได้ดำเนินการดังนี้
1. สื่อสารองค์ความรู้ด้านการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์ PMQA ทาง
เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จำนวน 2 เรือ่ ง ได้แก่ 1) เกณฑ์การประเมิน
สถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/pmqaactivities/download?id=92285&mid=30862&mkey=m_document&l
ang=th&did=28981 และ
2) ภาพรวมการขับเคลื่อนไปสูร่ ะบบราชการ 4.0
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/pmqaactivities/download?id=92287&mid=30862&mkey=m_document&l
ang=th&did=28981
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2. เตรียมการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนา
องค์กร ซึง่ จะจัดในวันที่ 2 มิ.ย. 65 โดยได้จัดทำแบบสำรวจกลุม่ เป้าหมายเพื่อ
สอบถามความต้องการถึงประเด็นความรู้ที่สนใจ/ต้องการพัฒนาเกี่ยวกับการ
พัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ PMQA และระบบราชการ 4.0 เพือ่ นำมากำหนด
เนื้อหาในการประชุมให้ตรงกับความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย
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ตัวชี้วัดที่ 3.11 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำคำรับ รองการ
ปฏิบัติราชการ
นางสาวรุ่งนภา รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัด ดังนี้
1. ดำเนินการทบทวนข้อมูล ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.11 ของรอบ
5 เดือนแรก และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์เพื่อการขับเคลือ่ น
การดำเนินงานตัวชี้วัด (เพิ่มเติม) เรียบร้อยแล้ว โดยผลการวิเคราะห์ทบทวน
ตัวชี้วัดและผู้ร ับ บริการ/ผู้มีส่วนได้ส ่วนเสีย พบว่า สามารถดำเนินการตาม
มาตรการ ความรู ้ SOP และแผนการขั บ เคลื ่อ นฯ ตามที ่ ก ำหนดไว้ แล้วได้
เนื่อ งจากกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ครอบคลุม การดำเนินงานถึงสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 (กันยายน 2565)
2. ผลการดำเนิ น งานเป็ น ไปตามแผนการขั บ เคลื ่อ นตั ว ชี้ ว ัด ฯ ครบถ้วน
ทุกกิจกรรม และจัดทำสรุปผลตามแผนฯ ไว้ในเอกสารแนบท้ายพร้อมนำขึ้นบน
เว็บ ไซต์ กพร.เรียบร้อยแล้ว โดยผลงานเดือนเมษายน 2565 ได้แก่ ผลงาน
ขับเคลื่อนมาตรการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ
มีดังนี้
2.1 กิจกรรมที่ 8 จัดจ้างบำรุงรักษาระบบรายงานตามคำรับรองการปฏิบตั ิ
ราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระยะเวลาจ้างบำรุงรักษาระบบรายงานตามคำรับรองฯ 11 เดือน (1 พ.ย.
2564 ถึง 30 ก.ย. 2565) ภายในวงเงิน 44,000 บาท ผู้รับจ้างส่งงานเดือน
๑๓

วาระการ
ประชุม

สาระสำคัญ

มติที่ประชุม

เมษายน 2565 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินจำนวน 4,000 บาท
ให้แก่ผู้รับจ้าง
2.2 กิจกรรมที่ 11 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดและชี้แจง
เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ระยะเวลาดำเนินการที่กำหนดไว้ใน
แผนฯ คือ 11 พฤษภาคม 2565 ผลงานได้ดำเนินการดังนี้
2.2.1 จัดประชุมเตรียมการโดยจัดทำหนังสือเชิญเจ้าภาพตัวชี ้ว ัดที่
1.1 -1.5 และ 2.1 - 2.6 เข้าร่วมประชุมเตรียมการชี้แจงเกณฑ์การประเมินผล
ตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30-16.30 น. ณ
ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3 กรมอนามัย ตามหนังสือกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่ สธ 0926.02/ว 252 ลงวันที่ 25 เมษายน
2565 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเตรียมการชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วดั
ตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบที่ 2 (เป้าหมาย 35 คน ภายในวงเงิน 5,425 บาท) ซึ่งดำเนินการเรียบร้อย
แล้วเมื่อวานนี้
2.2.2 กำหนดจัดการประชุมถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผล
ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 - 16.30 น.
ณ ห้อ งประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย ห้องประชุมสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3 กรมอนามัย และผ่านระบบประชุมทางไกล
(Teleconference) ตามหนั ง สื อกลุ ่ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร ด่ ว นที ่ ส ุ ด ที ่ สธ
0926.02/ว 255 ลงวันที่ 25 เมษายน 2565 เรื่อง ขอเชิญประชุมถ่ายทอด
และชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2
(เป้าหมาย 80 คน ภายในวงเงิน 15,200 บาท)
3. กิจกรรมที่ดำเนินการนอกแผนงาน ได้แก่ ดำเนินการให้คำปรึกษา/แนะนำ
แก่หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยทางช่องทางต่าง ๆ (โทรศัพท์ มือถือ ไลน์กลุ่ม
ไลน์ส่วนตัว) ได้แก่ เกณฑ์การประเมินตามรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
และการรายงานผลคำรับรองฯ ในระบบ DOC4.0 ซึ่งผลงานเดือนเมษายน 2565
กำหนดให้หน่วยงานรายงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
ทั้งนี้ จะได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.11 ในระบบ
รายงานคำรับรองฯ ทาง DOC 4.0 ภายในเวลาที่กำหนดต่อไป โดยสามารถดู
เอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
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หัวข้อ 3.11 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบ ั ติ
ราชการ
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างของกรมอนามัย
นางสาวพันตรี รายงานที่ประชุมทราบการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่
๓.๑๗ รอบ ๕ เดือนหลัง ดังนี้
1. ระดับที่ 1 Assessment
มีร ายการข้อ มูล สารสนเทศ และความรู้ท ี่นำมาใช้ในการดำเนินงานตัวชี้วัด
(ข้อมูลเหมือนเดิมกับรอบ 5 เดือนแรก/ จัดทำครั้งเดียวใช้ตลอดปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)
2. ระดับที่ 2 Advocacy/ Intervention
มีการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (S) เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด (ข้อมูลเหมือนเดิมกับรอบ 5
เดือนแรก/ จัดทำครั้งเดียวใช้ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
3. ระดับที่ 3 Management and Governance
มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด การติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงาน และมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด (ข้อมูลเหมือนเดิม
กับรอบ 5 เดือนแรก/ จัดทำครัง้ เดียวใช้ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
4. การทบทวนและจัดทำคำสั่ง คณะกรรมการปรับ ปรุง โครงสร้ างภายใน
กรมอนามั ย ผลการดำเนินงาน ตามที่ได้ป รับ แผนสำหรับ กิจกรรมที่ 2 เป็น
ดำเนินการทบทวนและจัดทำคำสั่งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างภายในกรม
อนามัยในเดือ น ม.ค. 65 ได้จ ัดทำร่างคำสั่ง เรียบร้อยแล้ว อยู่ร ะหว่างการ
พิ จ ารณาความเหมาะสมองค์ ป ระกอบคณะกรรมการ เนื ่ อ งจากจะมี ก าร
ปรับ เปลี่ยนองค์ประกอบคณะกรรมการชุดดังกล่าว ดัง นั้น ผอ.กพร. และทีม
ผู้รับผิดชอบจึงเห็นควรชะลอการเสนอคำสั่งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้าง
ภายในกรมอนามั ย ต่ อ กรมอนามั ย ออกไปก่ อ น จนกว่ า จะได้ อ งค์ ป ระกอบ
คณะกรรมการที ่ แ น่ น อนและเหมาะสมต่ อ ไป คาดว่ า จะได้ อ งค์ ป ระกอบ
คณะกรรมการที่แน่นอนและเหมาะสมภายในเดือน เม.ย. - พ.ค. 65 ในขณะนี้
ได้ดำเนินการเสนอร่างคำสั่งดังกล่าวให้อธิบดีกรมอนามัยลงนามในคำสั่ง โดยผ่าน
กองกฎหมายเรียบร้อยแล้ว
5. บทวิเคราะห์สถานการณ์ การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 3.12
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างของกรมอนามัย (รอบ 5 เดือนหลัง)
เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ดูรายงานการประชุม กพร. เพิ่มเติมที่ :
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
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3.3 การขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรม
นางสาวทิวาวรรณ แจ้งว่า กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ดำเนินการขับเคลื่อน
หน่วยงานคุณธรรมโดยมีกิจกรรมต่าง ๆ และบุคลากรให้ความร่วมมือและร่วมกัน
ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยรายงานผลการดำเนินงานเดือนเมษายน 2565
และสิ่งที่ต้องดำเนินการขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรมต่อไป มีดังนี้
1. ดำเนินการขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรม โดยดำเนินการและรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผ ลงานเป็นไปตามแผนที่ก ำหนด ซึ่ง ได้นำส่ง
รายงานผลให้กองการเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่กำหนด และนำขึ้นเว็บไซต์ กพร.
หัวข้อคุณธรรมและความโปร่งใส หัวข้อประชาสัมพันธ์และความรู้ และภาพข่าว
หัวข้อกิจกรรมการมีส่วนร่วมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เรียบร้อยแล้ว
2. จัดทำแบบประเมินองค์กรคุณธรรมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานอ้างอิงเชิงประจักษ์ ส่งกลุ่ม
งานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ทางอีเมล์ ethics@anamai.mail.go.th
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565
3. จัดทำแบบฟอร์ม ส่ง ผลงานหน่วยงานคุณ ธรรม กรมอนามัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
อ้างอิงเชิงประจักษ์ ส่งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ทางอีเมล์
ethics@anamai.mail.go.th เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565
4. จัดทำประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 (เพิ่ม เติม ) ตามหลัก คุณธรรมนำการพัฒ นา ภายใต้คุณ ธรรม
เป้าหมาย “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” เมื่อวันที่ 7 เมษายน
2565 โดยเพิ่มเติม ปัญหาที่อยากแก้ 1 ประเด็น ได้แก่ การสร้างความรอบรู้ดา้ น
การเงิน ประหยัด พอเพียง และ ความดีที่อยากทำ 2 ประเด็น ได้แก่ กิจกรรมจิต
อาสา ทำความดีเ พื่อ ประชาชน และการส่ง เสริม ความรอบรู้เ รื่องสุขภาพให้
ประชาชน
5. กองการเจ้าหน้าที่ขอให้ทุกหน่วยงานแจ้งบุคลากรดำเนินการตอบแบวัดการ
รับรู้ (IIT) ของสำนักงาน ปปช. ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ได้แจ้งลิ้ ง ค์พร้อมจำนวน
โควตาผู้ตอบแบบประเมินของ กพร. จำนวน 10 คน (สธ 0902.07/ว 2014
ลว.25 เม.ย. 65) และแนบแนวทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (IIT) (ปรับปรุงข้อ I27) มาให้หน่วยงานเพื่อเป็นข้อมูลในการตอบแบบ
ประเมิน ระบบจะปิดการประเมินภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

- รับทราบ
- มอบหมาย
ผู้รบั ผิดชอบ
ดำเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
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4.1 แผนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับหน่วยงาน
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนแผนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของ
กลุ่ม พัฒ นาระบบบริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่ง ได้ม ีก ารดำเนินการ
มาแล้ว 8 ครั้ง ดังนี้

มอบให้บุคลากร
กพร. ทุกคนไป
ทบทวนและเสนอ
ประเด็นองค์ความรู้
ที่สำคัญและจำเป็น
ในการพัฒนาการ
ดำเนินงาน ในที่
ประชุม Hello
Wednesday

ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

กิจกรรม
สรุปการประชุม...อย่างไร? ให้กระชับ
และได้สาระสำคัญ
กรอบความคิด (Mindset) ในการ
จัดการความรู้
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ความสำเร็จในการทำงาน
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประสิทธิภาพการทำงาน
และการทำงานอย่างมืออาชีพ
การเตรียมความพร้อมของบุคลากรสู่
องค์การขีดสมรรถนะสูง รองรับการ
เปลี่ยนแปลงสู่โลกอนาคตเทคโนโลยี
การจัดทำ Data Governance และ
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
KM & Best practices ในการพัฒนา
สู่ระบบราชการ 4.0 กรณีศึกษา :
กรมสรรพากร

วัน เดือน ปี
30 พฤศจิกายน
2564
30 ธันวาคม
2564
6 มกราคม
2565
17 กุมภาพันธ์
2565
2 มีนาคม
2565

วิทยากร
นางกุลนันท์ เสนคำ
สำนักโภชนาการ
นางสาวอริยาพัชร มหาศิริชวรัตน์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางจารุมน บุญสิงห์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ทพ.สุธา เจียรมณีโชติชัย
อดีตรองอธิบดีกรมอนามัย
นางสาวอริยาพัชร มหาศิริชวรัตน์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

2 มีนาคม
2565

นางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

1 เมษายน
2565

นางสาวจุฬาลักษณ์ เก่งการช่าง
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

1 เมษายน
2565

นางสาวบุศรินทร์ ทนันชัยบุตร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำหรับการประชุมหน่วยงานในวันนี้ (3 เม.ย. 65) เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อ ง OKRs โดยว่าที่ร้ อยตรีส มพร สมทอง และ กพร.ได้วางแผนจะจัด เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อีก 2 เรื่อง คือ 1. ความรอบรู้
ด้านสุขภาพ (HL) และองค์กรรอบรู้สุขภาพ (HLO) และ 2. พิธีกรมืออาชีพ ซึ่งจะ
จัดในเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม 2565
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4.2 ทบทวนการมอบหมายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รับทราบ
นางสาวบุศรินทร์ นำเสนอแบบมอบหมายงานของบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับปรับปรุงรอบ 5 เดือนหลัง เนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลงบุคลากรภายใน กพร. เมื่อเดือนเมษายน 2565 โดยมอบหมาย
ให้ข้าราชการ รับ 5 ตัวขึ้นไป พนักงานราชการรับ 3 ตัวขึ้นไป หากตรวจสอบ
ข้อมูลเรียบร้อย แล้วให้กรอกข้อมูลลงในระบบประเมินผลการปฏิบัติงานได้
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BAR: การจัดประชุมถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด ตามคำ
รั บ รองการปฏิ บ ั ต ิ ร าชการของหน่ ว ยงานในสั ง กั ดกรมอนามั ย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2
นางสาวรุ่งนภา แจ้งว่า ตามที่ กพร. กำหนดจัดการประชุมถ่ายทอดและชี้แจง
เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานใน
สังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่
5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน
อาคาร 5 ชั้น 4 ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3 กรมอนามัย
และผ่านระบบประชุมทางไกล (Teleconference) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
เจ้าภาพตัวชี้วัด เครือข่าย กพร. ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง
และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒ นาระบบบริหารเป็นประธานการประชุม นั้น จึงขอ
ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานประชุม และขอความร่วมมือบุคลากร กพร. ใน
การจัดประชุมดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารสรุปแนบท้าย
6.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง OKR
รับทราบ
ว่าที่ร้อยตรีสมพร สมทอง เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาองค์กรสู่การเป็น
ระบบราชการ 4.0 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบ ZOOM Meeting
และการศึกษาหาข้อมูลเพิ่ม เติมทางอินเตอร์เน็ต ได้ส รุปความเข้าใจเพื่อร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ OKRs ย่อมาจากคำว่า Objectives and Key Results
เป็นเครื่องมือในการบริหารและกำกับการดำเนินงานอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมให้ใน
องค์กรณ์ในบริษัทชั้นนำที่ประสบความสำเร็จในระดับโลก ซึ่ง Google ได้นำมาใช้
และเผยแพร่ เ ป็น ที่ ร ู้ จ ั ก มากยิ่ ง ขึ้ น OKR มุ ้ ง เน้ น การสร้ า งแรงผลั ก ดันไปสู่
ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ โดยลักษณะสำคัญของ OKRs Superpower คือ 1) เน้นใน
เรื่องที่สำคัญ (Focus and Commitment to Priorities) 2) ปรับองค์กรให้ไปใน
ทิศทางเดียวกันและทำงานเป็นทีม (Align and Connect for Teamwork) 3) มี
ผู้รับผิดชอบและติดตามได้ง่าย (Track for Accountability) และ 4) ตั้งเป้าหมาย
ที่ท้าทาย (Stretch for Amazing) ซึ่งหัวใจสำคัญของการสร้าง OKRs คือ ความ
สอดคล้อ งเชื่อ งโยง (Alignment) ระหว่าง Objectives และ Key Results ซึ่ง
ต้องมั่นใจว่าไม่ขัดแย้งกันในทุกๆ ระดับของทุกส่วน จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้
องค์กรเติบโตและก้าวไปข้างหน้า สมกับ motto ที่ว่า Passion to Win ทั้งนี้ข้อ
ควรระวังสำคัญ คือ การไม่นำ OKRs ไปผูกติดกับระบบการประเมินผลพนักงาน
OKRs จะมีลักษณะของการติดตามความก้าวหน้าและประเมินความสำเสร็จของ
งานตามเป้าหมาย ที่จะช่วยให้เกิดแรงจูงใจภายในในการทำงานพร้อมทั้งการรับ
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ฟัง การโค้ช และยอมรับ ความสำเร็จ ของทีมงานร่วมกัน จึง ไม่นิยมใช้ในการ
ประเมินผลระดับบุคคล
6.2 การจัดทำคำของบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตามหนังสือกองแผนงาน ที่ สธ 09050.3/777 วันที่ 25 เม.ย. 2565
แจ้งการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบ
ลงทุน (ยกเว้นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ซึ่งได้นำระบบ e-Budget Anamai กรม
อนามัย มาใช้ในการจัดทำคำของบลงทุนปีแรก โดยคีย์ข้อมูลผ่านระบบและ Print
out และส่ง ให้ก องแผนงาน ภายในวันที่ 31 พค. 65 ซึ่ง มีห ลัก เกณฑ์ก าร
พิจารณารายการครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยหรือราคารวม ตั้งแต่ 50,000.- บาท ขึ้น
ไป (หากน้อยกว่าพิจารณาตั้งขอในงบลงทุนเหลือจ่ายในแต่ละปี) ทั้งนี้ที่ประชุม
เสนอการจัดทำคำขอ 3 รายการ ดังนี้ 1) เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ 2) ชุดโต๊ะพร้อม
เก้าอี้ห้องประชุม กพร. และ 3) ชุดระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
สำหรับห้องประชุม กพร. (ประกอบด้วย TV 80 นิ้ว พร้อมขาตั้ง /ชุดเครื่องเสียง
และไมโคโฟนเชื่อมต่อ Video Conference) (รายการที่ 3 สามารถเสนอแยก
ส่วนได้หรือมัย หรือเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้พิจารณาเตรียมความพร้อมใน
การเสนอคำขอต่อไป)

รับทราบ
มอบหมายว่าที่
ร้อยตรีสมพร
ดูแลการใช้งาน
ระบบ e-Budget
Anamai และ
เจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้องประสาน
ข้อมูลและจัดทำ
คำขอตามกรอบ
ระยะเวลาที่กอง
แผนงานกำหนด

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
นางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน์
สรุปรายงานการประชุม

๒๐

เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.1 ควบคุมภายใน
ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
ระดับที่ 1 Assessment
1.1 บทวิเคราะห์เพิ่มเติม การควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนระบบบริหารรอบ 5 เดือนหลัง
1) ผลการประเมินการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ (ข้อมูลเหมือนเดิมกับ รอบ 5
เดือนแรก/ จัดทำครั้งเดียวใช้ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
กลุ ่ ม พั ฒ นระบบบริ ห าร (กพร.) มี ค วามยึ ด มั ่ น ในคุ ณ ค่ า ของความซื ่ อ ตรงและจริ ย ธรรม
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนระบบบริหาร (ผอ.กพร.) และเจ้าหน้าที่ทุกคนใน กพร. ให้ความสำคัญ รับทราบ
และปฏิบัติหน้าที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด
และ ข้อบังคับของกรมอนามัยว่าด้วยเรื่องจรรยาข้าราชการ มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษ
ข้างต้นให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและลงลายมือชื่อด้วย กพร. มีกระบวนการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับ จริยธรรม จรรยา และวินัยสำหรับข้าราชการ
ลูกจ้าง พนักงานราชการ กพร. ไม่เคยมีเรื่องการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณ
ผอ.กพร. มีการกำหนดโครงสร้างองค์ กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมถึง
การจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตามโครงสร้างการบริหารงานของกรมอนามัยและ
หน่วยงานในสังกัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552
กพร. แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน 3 ฝ่าย ได้แก่ 1) ฝ่ายอำนวยการ 2) ฝ่ายพัฒนาระบบราชการ และ
3) ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งการบริหารงานจริง ผอ.กพร. ใช้วิธีการบริหารจัดการ
แบบกระจายอำนาจ แบ่งตามภารกิจงาน ออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ 1) ฝ่ายอำนวยการ 2) ฝ่ายพัฒนาระบบราชการ
และ3) ฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพ โดยมอบหมายงานให้บุคลากรทุกคน เนื่องจาก กพร. เป็นหน่วยงาน
ขนาดเล็ก มีบุคลากร จำนวน 13 คน สามารถประเมินผลการปฏิบัติงาน การติดตามงาน ได้อย่างใกล้ชิด
ง่ายและสะดวก มีการแบ่งงาน/ มอบหมายงานตามสายงานชัดเจนและเหมาะสมสอดคล้องกับบทบาท
ภารกิจ หน้าที่ของ กพร. มีการกำหนดสายการรายงานในหน่วยงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล และกำหนดให้รายงานผลการปฏิบัติงาน
ขึ้นตรงต่อเจ้าของงานหลักและ ผอ.กพร. เน้นการทำงานเป็นทีม เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก มีการ
กำหนด มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม โดย กพร. มีการประชุมของหน่วยงาน
เพื่อมอบหมายงาน/ ติดตามความก้าวหน้าของงานและความรับผิดชอบตามความเหมาะสม ตั้งแต่
ปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยแบ่งออกเป็นงานระดับกรม งานระดับหน่วยงาน งานที่ได้รับ
มอบหมาย และงานอื่นๆ มีการติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมาย โดยให้รายงานผลความก้าวหน้า
ของงานที่ได้รับมอบหมายต่อที่ประชุมของหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือนด้วย
กพร. จะพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/ ศึกษาดูงาน/ เข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการที่
กรมอนามัย/ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นตามความเหมาะสม มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ความสำเร็จของงานที่ได้มอบหมายให้บุคลากรด้วยความเป็นธรรม มีความยุติธรรมและมีความโปร่งใส
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยคำนึงถึงความประพฤติด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ด้วย โดยบุคลากรทุกคนของ กพร. รับทราบเกี่ยวกับการมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะที่
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ กพร. เปิดโอกาสและสนับสนุนให้บุคลากร
1

ทุกคนเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น เข้ารับการฝึกอบรม/ โครงการ/
กิจกรรม/ E - learning/ Coaching เป็นต้น กพร. ดำเนินการตามแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบ
ทอดตำแหน่ง (succession plan) ของกรมอนามัย
กพร. มีกระบวนการและการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน
และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการประชุม กพร. ประจำเดือน และการสื่อสาร
ภายใน/ ส่วนตัว ฯลฯ กพร. มีการประเมินแรงจูงใจ จากผลการประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพของบุคลากรกรมอนามัย เป็นประจำทุกปี นำมาวิเคราะห์เป็นแรงจูงใจในการทำงานของ กพร.
และยังมี แบบสำรวจความผูกพันของผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 64 อีกด้วย (วัตถุประสงค์ เพื่อ
เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต) ทั้งนี้ เนื่องจาก กพร. เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก มีการมอบหมายงาน/ ความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน ผอ.กพร. มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่ างใกล้ชิด เน้นการทำงานเป็นทีม
เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมและพัฒนาตนเอง รวมทั้งยึดถือความซื่อสัตย์ มีจริยธรรมเป็นหลักใน
การปฏิบัติงานด้วย
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน ของ กพร. ยึดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์การ โดย กระทรวงการคลัง
(ที่ กค 0409.3/236 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2564) ตามที่กองคลังกำหนด กพร. ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อกำหนด กฎหมายต่างๆ ฯลฯ เป็นเกณฑ์ในการกำหนดกิจกรรมควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของหน่วยงานและมีการแบ่งงาน บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ การ
ปฏิบัติงานที่สำคัญ ไว้อย่างชัดเจน เช่น งานพัสดุ งานบัญชีและการเงิน เป็นต้น ทำให้สามารถติดตาม
และตรวจสอบการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี
กพร. มีการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน
อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน การรายงาน
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ของ กพร.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยผู้รับผิดชอบงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงของ กพร.
มีการประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ของกระบวนงานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย การปรับปรุง
การควบคุมภายใน ของการจัดทำคำรับรองฯ โดย กพร. จะประสานงานกับเจ้าภาพตัวชี้วัดโดยเฉพาะ
ตัวชี้วัดที่ยังมีป ัญหาอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเ มิน
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ Methodology กลาง และมีการชี้แจงการจัด การ เอกสาร/
หลักฐาน ให้เป็น ระบบและสอดคล้องกับ Methodology กลาง และมีการสื่อสารผ่านทาง Social
Network เช่ น Line กลุ ่ ม เครื อ ข่ า ย กพร. เพื ่ อ ประสานและขอความร่ ว มมื อ ให้ ผ ู ้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม
ดำเนินการถ่ายทอด/ สื่อสารให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของหน่วยงานทราบ มีมาตรการและแผนปฏิบัติงาน
เพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น การลดความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
หรือการร่วมรับความเสี่ยง ตามแผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของ กพร.
กพร. ไม่เคยมีเรื่องการทุจริตเกิดขึ้นในหน่วยงาน และจะต้องรักษาสถานะที่ดีนี้ไว้ตลอดไป
กพร. มีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและไม่ให้
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เกิดจูงใจในการทุจริตได้สื่อสารให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายแ ละแนว
ทางการปฏิบัติที่กำหนดไว้ ผ่านวิธีการสื่อสารหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกันโดยตรง
และการประชุมต่างๆ ภายในของหน่วยงาน มีช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ แสดงความคิดเห็น
รับข่าวสารต่างๆ และมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกหลากหลายวิธีเช่นกัน เช่น การประชุม การอบรม
หนังสือราชการ โทรศัพท์ E-mail เว็บไซต์ Social media ต่าง ๆ เป็นต้น
กพร. มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร รูปแบบการดำเนินงาน ที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการดำเนินงาน การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว ผ่านการประชุมทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการกับ
ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ได้รับมอบหมาย กพร. ไม่มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร โดยที่ผ่านมา ผอ.กพร.
จะดำรงตำแหน่ง ผอ.กพร. ประมาณ 3 - 4 ปี และ ผอ.กพร. แต่ละท่านที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน ให้ความสำคัญ
และสนับสนุนการดำเนินงาน การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงินเป็นอย่างดี
กพร. มีมาตรการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะ
ของหน่วยงาน โดยมีแนวทางมาตรการควบคุม ภายในของกรมอนามัย เป็นแนวทางการดำเนินงานของ
หน่วยงาน ยึดถือมาตรการควบคุมภายในของกรมอนามัย ไม่ว่าจะเป็น นโยบายอธิบดีกรมอนามัย
ด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเงินการบัญชี
ของกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัดถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ กพร. มีการควบคุมภายในที่มีความหลากหลาย
อย่างเหมาะสมตามแต่ละกิจกรรม/ งาน/ โครงการ ฯลฯ กพร. มีการกำหนดให้มีการควบคุมภายในทุกระดับ
ของหน่ ว ยงาน โดยให้ ผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบงานจั ด ทำมาตรฐานการปฏิ บ ั ต ิ ง าน ( Standard Operation
Procedure : SOP) เอกสารคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นขั้นตอน หรือกระบวนการทำงานของ
กพร. โดยมีหัวข้อ/ รายละเอียดดังนี้ 1) วัตถุประสงค์ 2) ขอบเขต 3) ผู้รับผิดชอบ 4) เอกสารอ้างอิง
ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานต่างๆ 5) แผนภูมิการทำงาน ประกอบด้วย ขั้นตอนกระบวนการ Flow Chart,
จุดควบคุม, ระยะเวลา, ผู้รับผิดชอบ 6) รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตาม TP ที่ กตส.
เจ้าภาพ KPI ที่ 2.1 กำหนดไว้
กพร. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและได้กำหนด
ความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไป
ของระบบสารสนเทศและกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
มีการกำหนดการควบคุมภายในด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม และการเข้าถึง
ระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติราชการ มีการพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติราชการของ กพร.
กพร. มีนโยบายติดตามที่รัดกุมและขั้นตอนการควบคุมที่สนับสนุนให้มีนโยบายของฝ่ายบริหาร
สู่การปฏิบัติ ผ่านการประชุมประจำเดือนของ กพร. และสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ทั่วถึงทั้งหน่วยงาน
และกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสามารถนำนโยบายและ
กระบวนการไปสู่การปฏิบัติราชการได้ กพร. มีการดำเนินการตามกิจกรรมการควบคุม ภายในเวลาที่
เหมาะสม สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน มีการทบทวนกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสม
กพร. ได้กำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร
ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ โดยการค้นหา ทั้งจากทาง
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Internet/ คู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ จากองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาความสำคัญและคำนึงถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ และ
ดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ กพร. มีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการบริหารและ
การตัดสินใจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน/ การขับเคลื่อนพัฒนากรมอนามัย และมีการจัดเก็บ
เอกสารสำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ สามารถค้นหาและตรวจสอบได้
กพร. มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม
มีวิธีการสื่อสารหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกันโดยตรง และการประชุมต่างๆ ภายในของ
หน่ว ยงาน กพร. มีการรายงานข้อมูลที่ส ำคัญถึงผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอและสามารถเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และมีการจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการพั ฒนา
ระบบราชการ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นไว้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเข้าถึงได้ง่าย เพื่อเป็น
ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารให้บุคลากรภายใน/ ภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนผู้บริหารระดับกรมสามารถใช้
ประโยชน์ได้ กพร. มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้บุคคลต่างๆ ภายในหน่วยงานสามารถแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในหน่วยงาน ได้อย่างปลอดภัย มีกล่องรับความคิดเห็น/
ข้อร้องเรียน อยู่หน้าหน่วยงาน หรือผ่านทาง Website ของ กพร. ได้
กพร. มีกระบวนการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหน่วยงานและมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม
เช่น เว็บไซต์ กพร. มีข่าว ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่กระบวนการปฏิบัติงาน การให้บริการประชาชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น และ กพร. มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกหน่วยงานสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริต เช่น กล่องรับขอคิดเห็น/
ข้อร้องเรียน หน้าหน่วยงาน ทาง Line ทาง Facebook เป็นต้น
กพร. มีการประเมิน/ รายงานผลระหว่างการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือนผ่านการประชุมประจำเดือน
ของหน่วยงาน มีการตรวจสอบการปฏิบัติ โดยการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายในมีการติดตาม
และประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงาน เพื่อทราบและป้องกันปัญหาหรือ
จัดการกับอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น ผอ.กพร. หรือผู้ได้รับมอบมายจะดำเนินการติดตามและประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในของ กพร. มีการสร้างความเข้าใจพื้นฐานด้านการควบคุมภายในของหน่วยงาน
กพร. มีการประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตาม
แก้ไขอย่างทันท่วงที ผ่านการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน/ พูดคุยกันทั้งแบบเป็นทางการและไม่
เป็นทางการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการประชุมกลุ่มงานย่อย การประชุม BAR, AAR อย่างสม่ำเสมอ
เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการควบคุมการดำเนินงานต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ใช้การประชุม BAR,
AAR ในการควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน ตลอดจนนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ
ไปใช้ปรับปรุงรูปแบบ วิธีการทำงานให้ดีขึ้น กพร. จะต้องรายงานต่อผู้บริหารและผู้กำกับดูแลโดยพลัน
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมี
การกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและการเงินของหน่วยงานอย่างมีนัยสำคัญ กพร. มีการสรุป
แผนและผลการดำเนินงาน รายงานให้ ผอ. กพร. รับทราบตามรอบระยะเวลาที่กำหนด และระหว่าง
ดำเนินงานก็มีการติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ
เช่น รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
กรมอนามัย (DOC) เป็นประจำทุกเดือน เป็นต้น กพร. มีการติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายในตาม
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ผลการประเมินและหรือการตรวจสอบภายในที่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน กพร.
มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อควบคุมการดำเนินงานตามบทบาท ภารกิจ
ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) รายงานข้อสังเกต การตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ รอบ 5 เดือนหลัง
- ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
- ผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
- หน่วยงานตรวจสอบภายนอก สตง. ปปช. ปปท. คตป.
ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานของ กพร. ได้ปฏิบัติงานตามกระบวนการตรวจสอบตาม
ขั้นตอนที่กลุ่มตรวจสอบภายในของกรมอนามัยกำหนด โดยมีการรายงานผ่านระบบ Google Forms
ทุกไตรมาส ผ่านทางหน้า website ของกลุ่มตรวจสอบภายในทำให้เกิดความสะดวกและความคล่องตัว
ในการรายงานผลการตรวจสอบภายในของหน่ ว ยงาน และมี ก ารใช้ ช ่ อ งทางการขั บ เคลื ่ อ นการ
ดำเนิน งาน/ การสื่อสาร ผ่านทาง Group Line กลุ่มตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ทำให้การ
รายงานผลการตรวจสอบทัน เวลา การรายงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่ว ยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่วนกลางไม่รวมกองคลัง ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ
ด้านที่ 1 การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing)
ด้านที่ 2 การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)
ด้านที่ 3 การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing)
ด้านที่ 4 การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing)
โดยมีผลการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ดังนี้
ประจำปี
ไตร
ระยะเวลา
ประเด็น/ ข้อทักท้วง
หมายเหตุ
งบประมาณ มาสที่
พ.ศ. 2565
1 1 ต.ค. - 31 ธ.ค.64 ไม่มีประเด็น/ ข้อทักท้วง ได้ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ระเบียบฯ
2 1 ม.ค. - 31 มี.ค.65 มีประเด็นข้อตรวจพบ
เนื่องจาก
ด้านการบริหาร
1. มีการปรับรูปแบบและ
งบประมาณมีผลการใช้ วิธีการดำเนินงาน เช่น การ
จ่ายเงิน ประจำปี
จัดประชุมออนไลน์การจัด
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประชุมกลุ่มย่อย ทำให้
ไม่เป็นไปตามมติกรม
เบิกจ่ายงบประมาณน้อย
อนามัย
กว่าเป้าหมายที่กำหนด
2. บางกิจกรรมมีการ
ปรับเปลี่ยนผู้บริหารและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จึงมี
ความจำเป็นต้องชะลอการ
จัดประชุมฯ ออกไปก่อน
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ประจำปี
ไตร
ระยะเวลา
งบประมาณ มาสที่
3 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 65
4 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 65

ประเด็น/ ข้อทักท้วง

หมายเหตุ

ในไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มพัฒนาระบบริหาร มีประเด็นข้อตรวจพบ
ด้านการบริหารงบประมาณมีผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่เป็นไปตามมติกรมอนามัย
เนื่องจาก 1. มีการปรับรูปแบบและวิธีการดำเนินงาน เช่น การจัดประชุมออนไลน์การจัดประชุมกลุ่มย่อย
ทำให้เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด 2. บางกิจกรรมมีการปรับเปลี่ ยนผู้บริหารและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นต้องชะลอการจัดประชุมฯ ออกไปก่อน
กพร. มีคำสั่งมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างผู้ทำหน้าที่บันทึกการรับ และจ่ายวัสดุ
(ลงบัญชีวัสดุ) และผู้ทำหน้าที่คุมคลังพัสดุ โดยเป็นคนละคนกัน และได้จัดทำทะเบียน/ บัญชีคุมต่างๆ
ครบถ้วน และบันทึกเป็นปัจจุบัน ตลอดจนมีการจัดเก็บรักษาพัส ดุ/ จัดเก็บโดยยึดหลัก 5 ส. เช่น
สะอาด เป็น ระเบีย บ ปลอดภัย จัดเป็นหมวดหมู่ มี ป้ ายบอกชื่ อ พั ส ดุช ัด เจน มีการตรวจสอบยอด
คงเหลือในบัญชีวัสดุกับยอดคงเหลือในคลังพัสดุตรงกัน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประจำปี ทัน ตามที่ ร ะเบีย บฯ กำหนด ภายในเดือนกันยายนของทุกปี มีการจัดทำรายงานผลการ
ตรวจสอบพัส ดุป ระจำปี และรายงานค่าเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิง ต่อผู้แต่งตั้ง เสนอรายงานทันเวลา
ภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันเปิดทำการวันแรกและได้ส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี
และรายงานค่าเฉลี่ยน้ำมันครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาให้ สตง. โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารไม่มีการ
จัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 500,000 บาท
การใช้รถยนต์ราชการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีแบบฟอร์มครบทุกแบบฟอร์มและบันทึก
ตามแบบฟอร์มครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ได้แก่
1. ประเภทรถส่วนกลาง (แบบ 2)
2. จัดทำใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ 3) และบันทึกการใช้รถ (แบบ 4)
3. มีแบบรายงานกรณีเกิดอุบัติเหตุ ไว้ประจำรถยนต์ราชการ (แบบ 5)
4. บันทึกรายละเอียดการซ่อมบำรุง (แบบ 6)
5. บันทึกแบบควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงฯ (ตส.004)
ทั้งนี้ รถราชการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีนายสิทธิ์ชัย ทะนงค์ เป็นพนักงานขับรถ หมายเลขทะเบียน
นจ 3869 นนทบุรี มีการพ่นตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดกรมอนามัยตามระเบียบฯ รถราชการ
พ.ศ.2523 ข้อ 7
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มี
ประเด็นข้อตรวจพบด้านการบริหารงบประมาณมีผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไม่เป็นไปตามมติกรมอนามัยเนื่องจาก
1. มีการปรับรูปแบบและวิธีการดำเนินงาน เช่น การจัดประชุมออนไลน์การจัดประชุมกลุ่ม
ย่อย ทำให้เบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด
2. บางกิจกรรมมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นต้องชะลอ
การจัดประชุมฯ ออกไปก่อน และได้แจ้งหัวหน้าหน่วยงานรับทราบแล้ว
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- การควบคุมภายในของหน่วยงานปี 2564 – ปัจจุบัน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีกระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่า
การดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จะบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งด้านการดำเนินงาน ด้านการ
รายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ดังนี้
1. การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารไม่มี
ประเด็นปัญหา/ ไม่มีข้อทักท้วงในการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเรื่องการเบิกจ่ายเงิน การใช้เงินทดรองราชการ
การยืมเงินราชการ การคืนเงินทดรองราชการ/ เงินราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี งานด้าน
พัสดุ การควบคุมพัสดุ การตรวจสอบพัสดุ การจัดทำรายงานต่างๆ การจัดทำแผนการใช้จ่าย ตลอดจน
ไม่เคยมีเรื่องร้องเรียน หรือผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับ
มอบหมาย/ ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ปฏิบัติงานให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบเบิ ก
จ่ายเงินและระเบียบอื่นๆ อย่างเคร่งครัด ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. เนื่องจากองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน
มีการเปลี่ยนแปลง กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบการควบคุม
ภายในของหน่วยงานฉบับใหม่ ตามคำสั่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ที่ 3/2565 ลงวันที่ 11
เมษายน 2565 เรื่อง คณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุม
ภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริการ และได้เผยแพร่โดยขึ้นเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารครบถ้วน
ตามแนวทางที่คณะกรรมการระดับกรมอนามัยกำหนด และหัวหน้าหน่วยงานจะเป็นผู้ลงนามในรายงาน
การประเมินผลควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด ภายในปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน ให้ทันเวลาต่อไป (ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565)
3. การรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการ
ดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 (แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย) ของ
รอบ 6 เดื อ นแรกได้ ท ี ่ ผ ่ า นความเห็ น ชอบจากหั ว หน้ า หน่ ว ยงาน และได้ น ำขึ ้ น เว็ บ ไซต์ ข อง
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในเรื่องระบบควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และคำรับรอง
การปฏิบัติราชการของ กพร. เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สามารถดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ เมนูควบคุมภายใน
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/control-psdg และ คำรั บ รองการปฏิ บ ั ต ิ ร าชการ กพร.
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
ระดับที่ 2 Advocacy/ Intervention
2.1 กำหนดมาตรการ แนวทางการควบคุมภายใน ให้สอดคล้องกับระดับที่ 1 และระบุหลักการ/
เหตุผล PIRAB (ข้อมูลเหมือนเดิมกับรอบ 5 เดือนแรก/ จัดทำครั้งเดียวใช้ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.
2565)
การดำเนินงานการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน การปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี
การควบคุ ม ภายในตามข้ อ เสนอแนะของกลุ ่ ม ตรวจสอบภายใน (สอดรั บ กั บ House Model ของ
Cluster FIN ปี 2565 (Master Plan) Cluster Fin แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ปี 2564 ประเด็น/ แผน
ย่อย : ยกระดับระบบงานและระบบการเงินการคลังให้เป็นองค์กรสมรรถะสูง 4.0)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มี (PIRAB: Partnership) พันธมิตรที่ดี/ เครือข่าย กพร./ ได้รับความ
ร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกระดับตั้งแต่ ผู้บริหารระดับสูง - หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มี (PIRAB :Advocacy) การชี้แจง/ สื่อสาร
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หลากหลายช่องทาง การสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ของ
กพร. มีการเผยแพร่/ นำขึ้นทางเว็ ปไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ให้ผู้สนใจ/ ผู้เกี่ยวข้องได้นำไปใช้
ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด มีการใช้ข้อมูลผลการดำเนินงาน
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูลจากคณะกรรมการควบคุม
ภายในระดับกรมอนามัยมาใช้วิเคราะห์/ ปรับปรุงการดำเนินงาน/ แก้ไขปัญหา/ พัฒนาการดำเนินงาน
ให้ดีขึ้นต่อไปด้วย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของ กพร. (PIRAB: Build Capacity) อย่างสม่ำเสมอ ให้สามารถพัฒนาตน/ พัฒนางาน และให้สามารถ
เผยแพร่ความรู้ ที่ได้รับให้ค ำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ ตลอดจนมีการ
ปรับปรุงกระบวนการ/ ขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อเป็นมาตรฐาน SOP ที่เป็นปัจจุบัน ทั้งเรื่อง PMQA,
คำรับรองฯ, โครงสร้างฯ, รางวัล TPSA ตลอดจนเรื่อง การเงินการบัญชี งานพัสดุ ฯลฯ เป็นต้น
2.2 กำหนดประเด็นความรู้การควบคุมภายในสำหรับบุคลากรในหน่วยงานและช่องทางการเผยแพร่
การให้ความรู้ (ข้อมูลเหมือนเดิมกับรอบ 5 เดือนแรก/ จัดทำครั้งเดียวใช้ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.
2565)
ประเด็นความรู้การควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของ กพร. ดังนี้
1. ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ให้ความรู้ เรื่องการควบคุมการเงิน พัสดุ และการดำเนินการ
ตรวจสอบภายในกับหน่วยงาน

2. คณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน ให้ความรู้ เรื่องการขับเคลื่อน/ การติดตามการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน โดยช่องทางการเผยแพร่การให้ความรู้ของ กพร. ผ่านทางการประชุม
ประจำเดือนของ กพร.
นางสาวพันตรี ผู้รับผิดชอบได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 รอบ 5 เดือน
หลัง ต่อที่ประชุม กพร. ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือน เม.ย. 65 เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 65 บุคลากรของ กพร.
ผู้เข้าร่วมประชุมครบทุกคน และมีองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กพร. โดยมี ผอ.กพร. ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ควบคุมภายใน เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีนางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน์ ในฐานะเป็นกรรมการ
และเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กพร. ในการติดตาม
ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯของหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของ
การควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) สำหรับประเด็นความรู้การควบคุมภายในและ
การประเมินผลการควบคุมภายในของ กพร. และมีรายงานสรุปผลการให้ความรู้การควบคุมภายใน แก่
บุคลากรของ กพร. รอบ 5 เดือนหลัง ดังนี้
เนื่องจาก ผอ.กพร. มอบหมายให้นางสาวพันตรี ผู้รับผิดชอบการดำเนินการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน นำเสนอชี้แจงต่ อที่ประชุมของหน่วยงาน เพื่อเป็นการให้ ความรู้ด้านการควบคุมภายใน
สำหรับ บุคลากรของ กพร. โดยให้มีการนำเสนอการดำเนินการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของ
หน่วยงานและรายละเอียดการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การดำเนินงานควบคุมภายในของ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตามรูปแบบฟอร์มของ กตส. ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 2.1 (เอกสาร
แนบ 3 ตาม TP และได้นำขึ้น web กพร. ทันตามกำหนดเรียบร้อยแล้ว) โดยนางสาวพันตรี วิเศษ
ธนวัฒน์ ในฐานะผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.1 ของ กพร. และเป็น คณะกรรมการและ
เลขานุการผู้รับผิดชอบการควบคุมภายในของหน่วยงาน ได้ให้ความรู้ เรื่องการขับเคลื่อน/ การติดตาม
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การควบคุมภายในของหน่วยงาน ซึง่ ได้กำหนดไว้ในแผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อที่ 4 ชื่อกิจกรรม ความรู้การควบคุมภายในสำหรับบุคลากรใน
หน่วยงาน กำหนดไว้จำนวน 2 ครั้ง โดย ครั้งที่ 1. ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ให้ความรู้ เรื่อง
การควบคุมการเงิน พัสดุ และการดำเนินการตรวจสอบภายในกับหน่วยงาน กำหนดครั้งที่ 1 ระหว่าง
เดือน ต.ค. 64 - ก.พ. 65 และ ครั้งที่ 2. คณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน ให้ความรู้ เรื่องการ
ขับเคลื่อน/ การติดตามการควบคุมภายในของหน่วยงาน กำหนดครั้งที่ 2 ระหว่างเดือน มี.ค - ก.ค. 65
นั้น ในการนี้ จึงขอเลื่อนกิจกรรม ครั้งที่ 2 ความรู้การควบคุมภายในสำหรับบุคลากรในหน่วยงาน ได้
ดำเนินการเร็วกว่าที่ได้กำหนดไว้ในแผนฯ ดังกล่าว เป็นระหว่างเดือน ต.ค. 64 - ก.พ. 65 แทน ครั้งที่ 1
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบและรับทราบเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สามารถดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ website กพร.
ในเมนู รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดฯประจำเดือน ปี พ.ศ. 2565
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/download?id=89376&mid=29662&mkey=
m_document&lang=th&did=26433
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ระดับที่ 3 Management and Governance
3.1 มีแผน-ผลการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงาน และบันทึกในระบบ DOC รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ
แผน - ผลการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ที่

กิจกรรม

ขับเคลื่อนมาตรการ
เป้าหมาย

ผลสำเร็จตามแผนงาน/กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน

แผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1 ทบทวนและจัดทำคำสั่ง
1 ฉบับ
(เดิม) คณะกรรมการประเมินผลระบบการควบคุม
การดำเนินงาน
ภายในของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน ตามคำสั่ง กพร. ที่
แต่งตั้งคณะกรรมการ
การควบคุมภายใน
3/2563 ลงวันที่ 3 ก.พ. 63 เรื่อง คณะกรรมการ
ควบคุมภายใน ของ กพร.

ควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กพร. และยังใช้
คำสั่งดังกล่าวนี้ จนถึงปัจจุบัน เนือ่ งจากองค์ประกอบ
ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง และได้เผยแพร่โดยขึ้น
เว็บไซต์ของ กพร. ครบถ้วน ตามแนวทางที่
คณะกรรมการระดับกรมฯ กำหนด ปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน และ ผอ.กพร. เป็นผูล้ งนาม
ในรายงานการประเมินผลควบคุมภายในระดับส่วน
งานย่อย ตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564รอบ 12 เดือน ทันเวลา (ภายในวันที่ 31
ต.ค. 64)
* (ใหม่) เนื่องจาก กพร. มีการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน จึงมีคำสั่ง กพร. ที่
3/2565 ลงวันที่ 11 เม.ย. 65 เรื่อง คณะกรรมการ
ควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กพร. และได้
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ระยะเวลา
ที่กำหนด
ที่ดำเนินการ
พ.ย. 64

3 ก.พ. 63

เม.ย. 65

11 เม.ย. 65

สรุปผลการดำเนินงาน





ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ที่

กิจกรรม

2 ติดตาม ประเมินผลการ

ควบคุมภายในของ กพร.
รอบ 6 เดือน (แบบติดตาม
ปค.5 รอบ 6 เดือน)
3 จัดทำมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานการควบคุม
ภายใน (SOP) และเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4 ความรู้การควบคุมภายใน
สำหรับบุคลากรใน
หน่วยงาน

ขับเคลื่อนมาตรการ

การดำเนินงาน
การควบคุมภายใน

ผลสำเร็จตามแผนงาน/กิจกรรม
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
เผยแพร่โดยขึ้นเว็บไซต์ของ กพร. ครบถ้วน ตาม
แนวทางที่คณะกรรมการระดับกรมฯ กำหนด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน และ ผอ.
กพร. เป็นผูล้ งนามในรายงานการประเมินผลควบคุม
ภายในระดับส่วนงานย่อย ตามหลักเกณฑ์ที่กรม
กำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน
ทันเวลา (ภายในวันที่ 31 ต.ค. 65)
1 ครั้ง (แบบติดตาม ปค.5 รอบ 6 เดือน)

ระยะเวลา
ที่กำหนด
ที่ดำเนินการ

เม.ย. 65

22 มี.ค. 65

ธ.ค. 64

30 พ.ย. 64

การดำเนินงาน
การควบคุมภายใน

1 ครั้ง

มีมาตรฐานการปฏิบัตงิ านการควบคุมภายใน
(SOP) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

การดำเนินงาน
การควบคุมภายใน

2 ครั้ง

1. ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ให้ความรู้ ครั้งที่ 1
เรื่องการควบคุมการเงิน พัสดุ และการดำเนินการ ต.ค. 64 - ก.พ.
ตรวจสอบภายในกับหน่วยงาน
65

* 25 มี.ค. 65
หมายเหตุ ข้อ 3

2. คณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน ให้ ครั้งที่ 2
ความรู้ เรื่องการขับเคลื่อน/ การติดตามการ
มี.ค - ก.ค. 65
ควบคุมภายในของหน่วยงาน

* 2 ก.พ. 65
หมายเหตุ ข้อ 2
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สรุปผลการดำเนินงาน

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

ที่

กิจกรรม

5 จัดทำมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานการควบคุม
ภายใน (SOP) ภารกิจหลัก
ของ กพร. และเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ขับเคลื่อนมาตรการ

การดำเนินงาน
การควบคุมภายใน

ผลสำเร็จตามแผนงาน/กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน

เป้าหมาย
3 เรื่อง มีมาตรฐานการปฏิบัตงิ านการควบคุมภายใน

(SOP) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ระยะเวลา
ที่กำหนด
ที่ดำเนินการ

มี.ค - ก.ค. 65

สรุปผลการดำเนินงาน

 ดำเนินการแล้ว
** 2 เรื่อง
 ยังไม่ดำเนินการ
2 ก.พ. 65
หมายเหตุ ข้อ 1  เป็นไปตามเป้าหมาย

 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
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หมายเหตุ
จาก การประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 65 เวลา 9.30 – 14.00
น. ณ ห้องประชุม กพร.
นางสาวพันตรี รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 รอบ 5 เดือนแรก ต่อที่
ประชุม กพร. ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือน ก.พ. 65 เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 65 บุคลากรของ กพร. ผู้เข้าร่วม
ประชุมครบทุกคน และมีองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กพร. โดยมี ผอ.กพร. ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมภายใน
เป็น ประธานการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีนางสาวพันตรี วิเ ศษธนวัฒ น์ เป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กพร. สรุปผลการดำเนินงานตาม TP
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ด้านการควบคุมภายใน ดังนี้
1. ได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน/ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)/ คู่มือการ
ปฏิบัติงาน เรื่อง การพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และ
การเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการดำเนนิงานตัวชี้วีดที่ 2.2 และ 2.3
ตามลำดับและเป็นหนึ่ง ในงานภารกิจหลักของ กพร. ด้วย เอกสารคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานดังกล่าว
เป็นขัน้ ตอน หรือกระบวนการทำงานของ กพร. โดยมีหัวข้อ/ รายละเอียดดังนี้
1) วัตถุประสงค์
2) ขอบเขต
3) ผู้รับผิดชอบ
4) เอกสารอ้างอิง ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานต่างๆ
5) แผนภูมิการทำงาน ประกอบด้ว ย ขั้นตอนกระบวนการ Flow Chart, จุดควบคุ ม ,
ระยะเวลา, ผู้รับผิดชอบ
6) รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
โดยได้จัดทำตามรูปแบบฟอร์มของ กตส. ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 2.1 และได้นำเสนอต่อ
ผอ.กพร. ลงนามและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ กพร. จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ในเมนุรายการของควบคุม
ภายในของ กพร. และ ตัวชี้วัดที่ 2.1 เสร็ จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ได้ดำเนินการเร็วกว่าที่ได้กำหนดไว้ใน
แผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อที่ 5 ชื่อ
กิจกรรม จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน (SOP) ภารกิจหลักของ กพร. และเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแผนฯ ได้กำหนดไว้จำนวน 3 เรื่อง โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ระหว่าง
เดือน มี.ค. - ก.ค. 65 และยังอยู่ในระหว่างดำเนินการอีก 2 กระบวนการ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จทัน
ภายในเดือน ก.ค. 65 ตามแผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
2. ผอ.กพร. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบการดำเนินการควบคุมภายในของหน่วยงาน นำเสนอ
ชี้แจงต่อที่ประชุมของหน่วยงาน เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านการควบคุมภายในสำหรับบุคลากรใน
หน่ ว ยงาน โดยให้ ม ี ก ารนำเสนอการดำเนิ น การขั บ เคลื ่ อ นการควบคุ ม ภายในของหน่ ว ยงานและ
รายละเอียดการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การดำเนินงานควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร ตามรูปแบบฟอร์มของ กตส. ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 2.1 (เอกสารแนบ 3 ตาม
TP และได้นำขึ้น web กพร. ทันตามกำหนดเรียบร้อยแล้ว) โดยนางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน์ ในฐานะ
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ผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.1 ของ กพร. และเป็นคณะกรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบ
การควบคุมภายในของหน่วยงาน ได้ให้ความรู้ เรื่องการขับเคลื่อน/ การติดตามการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน ซึ่งได้กำหนดไว้ในแผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ข้อที่ 4 ชื่อกิจกรรม ความรู้การควบคุมภายในสำหรับบุคลากรในหน่วยงาน กำหนดไว้
จำนวน 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/ การ
ติดตามการควบคุมภายในของหน่วยงาน กำหนดครั้งที่ 2 ระหว่างเดือน มี.ค - ก.ค. 65 นั้น ในการนี้ จึง
ขอเลื่อนกิจกรรม ครั้งที่ 2 ความรู้การควบคุมภายในสำหรับบุคลากรในหน่วยงาน ได้ดำเนินการเร็วกว่า
ที่ได้กำหนดไว้ในแผนฯ ดังกล่าว เป็นระหว่างเดือน ต.ค. 64 - ก.พ. 65 แทน ครั้งที่ 1 ซึ่งที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบและรับทราบเรียบร้อยแล้ว
3. กิจกรรมที่ 4 ความรู้การควบคุมภายในสำหรับบุคลากรในหน่วยงาน ผู้ตรวจสอบภายใน
ประจำหน่วยงาน ให้ความรู้ เรื่องการควบคุมการเงิน พัสดุ และการดำเนินการตรวจสอบภายในกับ
หน่วยงาน ระยะเวลาที่กำหนดตามแผนฯ ระหว่างเดือน ต.ค. 64 - ก.พ. 65 และระยะเวลาที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ และขึ้นเผยแพร่ผ่านทาง website ของ กพร. เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 65 เรื่อง การอบรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานยุคใหม่เพื่อองค์กรโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ระหว่ า งวั น ที ่ 23 - 25 ธ.ค. 64 ณ โรงแรมริ เ วอร์ ต ั น อั ม พวา อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน มี
ความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบ ัติห น้าที่ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบเพื่อป้องกันข้อบกพร่องหรื อ
ข้อผิดพลาดที่อาจนำไปสู่การทุจริตและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ ข้อตรวจพบ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางการแก้ไขซึ่งผู้เข้าร่วม
การอบรมได้ แ ก่ ผู ้ ต รวจสอบประจำภานในของ กพร. คื อ 1. นางสาวจุ ฬ าลั ก ษณ์ เก่ ง การช่ า ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวทิวาวรรณ หวังสุข นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วม
อบรมโครงกาดังกล่าวและได้จัดทำสรุปประเด็นสาระสำคัญ เป็น KM ของ กพร. ด้วย
→ ดู ร ายงานการประชุ ม กพร. และรายละเอี ย ดเอกสารแนบตั ว ชี ้ ว ั ด ที ่ 2.1 เพิ ่ ม เติ ม ที่ :
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
→ ดูระบบควบคุมภายในของ กพร. : https://psdg.anamai.moph.go.th/th/control-psdg
→ ดูรายงานสรุปประเด็นสาระสำคัญ เรื่อง การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน
ป ร ะ จ ำ ห น ่ ว ย ง า น ย ุ ค ใ หม ่ เ พ ื ่ อ อ ง ค ์ ก ร โ ป ร ่ ง ใ ส ป ร ะ จ ำ ป ี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 5 :
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/dm-kmpsdg/download?id=91996&mid=11640&mkey=m_document&lang=th&did=27626
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3.2 มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือนและนำขึ้นเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
กพร. มีการประชุมหน่ วยงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ผู้ได้รับมอบหมาย/ ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินงานตัวชี้ของหน่วยงานได้รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ของหน่วยงาน
ทุกเดือน และจัดทำสรุปรายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ นำขึ้นเว็บไซต์
ของหน่วยงาน https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02 ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
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3.3 มีมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายในหรือการติดตามและการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน (SOP) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามเอกสารแนบ 3
ทั้งนี้ สามารถดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ เมนูควคุมภายใน
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/control-psdg

และ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ กพร.
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02?textSearch=&category=4805
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020365
รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน เสนอ ผอ.กพร. และ เผยแพร่ใน website ของหน่วยงาน
ครั้งที่ 1
การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
นางสาวพันตรี รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัด ที่ 2.1 รอบ 5 เดือนแรก ต่อที่ประชุม
กพร. ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือน มี.ค. 65 เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 65 บุคลากรของ กพร. ผู้เข้าร่วมประชุมครบทุก
คน และมีองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุม
ภายใน ของ กพร. โดยมี ผอ.กพร. ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมภายใน เป็นประธานการประชุม
ดังกล่าว ซึ่งมีนางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน์ เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การควบคุมภายใน ของ กพร. สรุปผลการดำเนินงานตาม TP ตัวชี้วัดที่ 2.1 ด้านการควบคุมภายใน ดังนี้
1. ระดับ 4 Output ผลผลิต
4.1 ร้อยละของจำนวนผลผลิตได้ครบตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อนที่กำหนด
คะแนนที่ได้
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
ร้อยละผลผลิตได้ครบตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อนที่กำหนด
<80 81-85 86-90 91-95 96-100
จากการประเมินผลฯ กพร. ได้คะแนนเต็ม 0.5000 คะแนน โดยพิจารณาจาก
ร้อยละของจำนวนผลผลิตได้ครบตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อนที่กำหนด โดยมีข้อมูลประกอบด้วย
1) มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก ครบตามจำนวนมาตรการที่หน่วยงานกำหนดไว้ใน
แผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงาน ในระบบ DOC รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ
2) มีรายงานสรุปผลการให้ความรู้การควบคุมภายใน แก่บุคลากร รอบ 5 เดือนแรก
ตามข้อมูลในระบบ DOC 4.0 ของ กพร. มีจำนวน 2 มาตรการ ดังนี้
มาตรการที่ 1 มาตรการการดำเนินงานการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน การปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้มีการควบคุมภายในตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน
โดยได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน/ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)/ คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure SOP) ตัวชี้วัด กระบวนงานของการ
ดำเนินงานควบคุมภายใน การพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
และการเบิกจ่ายงบประมาณ ของ กพร. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการดำเนนิงานตัวชี้วีดที่ 2.1, 2.2
และ 2.3 ตามลำดับและเป็นหนึ่ง ในงานภารกิจหลักของ กพร. ด้วย เอกสารคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว เป็นขั้นตอน หรือกระบวนการทำงานของ กพร. โดยมีหัวข้อ/ รายละเอียดดังนี้
1) วัตถุประสงค์
2) ขอบเขต
3) ผู้รับผิดชอบ
4) เอกสารอ้างอิง ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานต่างๆ
5) แผนภูมิการทำงาน ประกอบด้วย ขั้นตอนกระบวนการ Flow Chart, จุดควบคุม, ระยะเวลา,
ผู้รับผิดชอบ
6) รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ได้จัดทำตามรูปแบบฟอร์มของ กตส. ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 2.1 และได้นำเสนอต่อ
ผอ.กพร. ลงนามและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ กพร. จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ในเมนุรายการของควบคุมภายใน
ของ กพร. และ ตัวชี้วัดที่ 2.1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ได้ดำเนินการเร็วกว่าที่ได้กำหนดไว้ในแผนการ
ขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อที่ 5 ชื่อกิจกรรม จัดทำ
มาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน (SOP) ภารกิจหลักของ กพร. และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ตามแผนฯ ได้กำหนดไว้จำนวน 3 เรื่อง โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือน มี.ค. - ก.ค. 65
และยังอยู่ในระหว่างดำเนินการอีก 2 กระบวนการ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ภายในเดือน ก.ค. 65 ตาม
แผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มาตรการที่ 2 ประเด็นความรู้การควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของ กพร.
และมีรายงานสรุปผลการให้ความรู้การควบคุมภายใน แก่บุคลากรของ กพร. รอบ 5 เดือนแรก ดังนี้
ในการนี้ ผอ.กพร. มอบหมายให้ นางสาวพันตรี ผู้รับผิดชอบการดำเนินการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน นำเสนอชี้แจงต่อที่ประชุมของหน่วยงาน เพื่อเป็นการให้ ความรู้ด้านการควบคุมภายในสำหรับ
บุคลากรของ กพร. โดยให้มีการนำเสนอการดำเนินการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงานและ
รายละเอียดการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การดำเนินงานควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร ตามรูปแบบฟอร์มของ กตส. ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 2.1 (เอกสารแนบ 3 ตาม TP และได้
นำขึ้น web กพร. ทันตามกำหนดเรียบร้อยแล้ว ) โดยนางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน์ ในฐานะผู้รับผิดชอบการ
ขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.1 ของ กพร. และเป็น คณะกรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน ได้ให้ความรู้ เรื่องการขับเคลื่อน/ การติดตามการควบคุมภายในของหน่วยงาน ซึ่งได้กำหนดไว้ใน
แผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อที่ 4 ชื่อกิจกรรม
ความรู้การควบคุมภายในสำหรับบุคลากรในหน่วยงาน กำหนดไว้จำนวน 2 ครั้ง โดย ครั้งที่ 1. ผู้ตรวจสอบ
ภายในประจำหน่วยงาน ให้ความรู้ เรื่องการควบคุมการเงิน พัสดุ และการดำเนินการตรวจสอบภายในกับ
หน่วยงาน กำหนดครั้งที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค. 64 - ก.พ. 65 และ ครั้งที่ 2. คณะกรรมการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน ให้ความรู้ เรื่องการขับเคลื่อน/ การติดตามการควบคุมภายในของหน่วยงาน กำหนดครั้งที่ 2
ระหว่างเดือน มี.ค - ก.ค. 65 นั้น ในการนี้ จึงขอเลื่อนกิจกรรม ครั้งที่ 2 ความรู้การควบคุมภายในสำหรับ
บุคลากรในหน่วยงาน ได้ดำเนินการเร็วกว่าที่ได้กำหนดไว้ในแผนฯ ดังกล่าว เป็นระหว่างเดือน ต.ค. 64 - ก.พ.
65 แทน ครั้งที่ 1 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบและรับทราบเรียบร้อยแล้ว
→ ดูรายงานการประชุม กพร. และรายละเอียดเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.1 เพิ่มเติมที่:
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
→ ดูระบบควบคุมภายในของ กพร. : https://psdg.anamai.moph.go.th/th/control-psdg

2. ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน
คะแนนที่ได้
0.2 0.4 0.6 0.8 1
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน <60 61-70 71-80 81-90 91-100
ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับที่ 5 ตามเอกสารแนบ 1
จากการประเมินผลฯ กพร. ได้คะแนนเต็ม 1.0000 คะแนน โดยพิจารณาจาก
เอกสารแนบ 1

หลักเกณฑ์การให้คะแนน
ระดับที่ 5 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน รอบ 5 เดือนแรก
น้ำหนัก
ประเด็นการประเมิน
ร้อยละ
1. คำสั่ง
10 1.1 คำสั่งคณะกรรมการควบคุม
คณะกรรมการ
ภายใน เป็นปัจจุบัน บทบาทตาม
ควบคุม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ภายใน
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และ
เผยแพร่ที่หน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน
รายการ

หลักฐาน/ คำอธิบาย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็น
ปัจจุบัน คำสั่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ที่
3/2563 เรื่อง คณะกรรมการควบคุมภายใน และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
ของกลุ่มพัฒนาระบบบริการ ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์
2563 และยังใช้คำสั่งดังกล่าวนี้ จนถึงปัจจุบันเนื่องจาก
องค์ประกอบยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง และได้เผยแพร่
โดยขึ้นเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารครบถ้วน
ตามแนวทางที่คณะกรรมการระดับกรมอนามัยกำหนด
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน และหัวหน้า
หน่วยงานเป็นผู้ลงนามในรายงานการประเมินผลควบคุม
ภายในระดับส่วนงานย่อย ตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน ทันเวลา
(ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564)
→https://psdg.anamai.moph.go.th/th/controlpsdg/download?id=62184&mid=32901&mkey=m_document&la
ng=th&did=18294

→ ดูระบบควบคุมภายในของ กพร. :
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/controlpsdg
2. การ
รายงานการ
ควบคุม
ภายใน

60

2.1 รายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ครบถ้วน
(40 คะแนน) ประกอบด้วย
2.1.1 การควบคุมภายใน 5
องค์ประกอบ 17 หลักการตาม

2.1.1
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/

รายการ

3. การ
พัฒนา
ปรับปรุง
การควบคุม
ภายใน

น้ำหนัก
ร้อยละ

30

ประเด็นการประเมิน

หลักฐาน/ คำอธิบาย

มาตรฐานการควบคุมภายใน
ภาครัฐ (5 คะแนน)

download?id=82997&mid=29662&mkey=m_do
cument&lang=th&did=26434

2.1.2 การประเมินความเสี่ยง
(10 คะแนน)
- ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
- แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

2.1.2
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/controlpsdg/download?id=81959&mid=32901&mkey=
m_document&lang=th&did=17712

2.1.3 แบบ ปค 4 ส่วนงานย่อย
ผู้อำนวยการลงนาม (10 คะแนน)

2.1.3
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/controlpsdg/download?id=80407&mid=32901&mkey=
m_document&lang=th&did=17712

2.1.4 แบบ ปค 5 ส่วนงานย่อย
ผู้อำนวยการลงนาม (10 คะแนน)
2.1.5 แบบติดตาม ปค 5 ส่วนงาน
ย่อย ผู้อำนวยการลงนาม (5
คะแนน)
2.2 เผยแพร่รายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน
(ตามข้อ 2.1)
ที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน
(10 คะแนน)
2.3 รายงานการประเมินผลควบคุม
ภายในทันเวลาตามที่
คณะกรรมการ
ควบคุมภายใน กรมอนามัย
กำหนด (10 คะแนน)
3.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(Standard Operation Procedure :
SOP) (10 คะแนน)
ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (เอกสาร
แนบ 3) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) วั ต ถุ ป ระสงค์ 2) ขอบเขต 3)
ผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบ 4) เอกสารอ้ า งอิ ง
ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานต่างๆ

2.1.4
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/controlpsdg/download?id=80408&mid=32901&mkey=
m_document&lang=th&did=17712
2.2 และ 2.3 ดังนี้
→ ดูระบบควบคุมภายในของ กพร. :
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/controlpsdg
→ ดูรายงานการประชุม กพร. และรายละเอียด
เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.1 เพิ่มเติมที่:
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02

3.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation
Procedure : SOP)
ชื่อตัวชี้วัด/ กระบวนงาน
การดำเนินงานควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร →
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/
download?id=83604&mid=29662&mkey=m_do
cument&lang=th&did=26434

รายการ

น้ำหนัก
ร้อยละ

ประเด็นการประเมิน

หลักฐาน/ คำอธิบาย

5) แผนภู ม ิ ก ารทำงาน: ขั ้ น ตอน
กระบวนการ Flow Chart , จุ ด
ควบคุม,ระยะเวลา,ผู้รับผิดชอบ
6) รายละเอียดของขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

ชื่อตัวชี้วัด/ กระบวนงาน
การพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต →
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/
download?id=86592&mid=29662&mkey=m_do
cument&lang=th&did=26434
ชื่อตัวชี้วัด/ กระบวนงาน
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ →
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/
download?id=86465&mid=29662&mkey=m_do
cument&lang=th&did=26434.
และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
→ ดูระบบควบคุมภายในของ กพร. :
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/controlpsdg
→ ดูรายงานการประชุม กพร. และรายละเอียด
เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.1 เพิ่มเติมที่:
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02

3.2 การพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (Standard Operation
Procedure : SOP) การจัดทำ SOP
ที่สอดคล้องกับการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ตามประเด็น ดังนี้
(10 คะแนน)
1) ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงการ
ควบคุมภายใน
2) รายงานผลการประเมินการ
ควบคุมภายใน
3) รายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน หรือการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ
- ผู้ตรวจสอบภายในประจำ
หน่วยงาน

3.2 และ 3.3 ดังนี้
ชื่อกระบวนงาน
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานใน
สังกัดกรมอนามัย →
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/controlpsdg/download?id=69273&mid=32901&mkey=
m_document&lang=th&did=20999
ชื่อกระบวนงาน
การสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(Public Sector Management Quality Award) →
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/controlpsdg/download?id=69420&mid=32901&mkey=
m_document&lang=th&did=20999

รายการ

น้ำหนัก
ร้อยละ

- กลุ่มตรวจสอบภายใน กรม
อนามัย
- หน่วยงานตรวจสอบ
ภายนอก (สตง.ปปช.ปปท. คตป.)
4) ภารกิจ โครงสร้างของ
หน่วยงาน
3.3 การเผยแพร่ SOP ผ่านความ
เห็นชอบจากผู้อำนวยการลงนาม
และเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
(10 คะแนน)

รวม

หลักฐาน/ คำอธิบาย

ประเด็นการประเมิน

ชื่อกระบวนงาน
การสนับสนุนการส่งผลงานของกรมอนามัยสมัครขอรับ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
→https://psdg.anamai.moph.go.th/th/controlpsdg/download?id=69419&mid=32901&mkey=
m_document&lang=th&did=20999
ชื่อกระบวนงาน
การพัฒนาบทบาท ภารกิจและโครงสร้างส่วนราชการ
→ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/controlpsdg/download?id=68797&mid=32901&mkey=
m_document&lang=th&did=20999
เป็นต้น และสามารถดูรายละเอียดกระบวนงานอื่น ๆ
ของ กพร. เพิ่มเติมได้ที่
→ ดูระบบควบคุมภายในของ กพร. :
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/controlpsdg
→ ดูรายงานการประชุม กพร. และรายละเอียด
เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.1 เพิ่มเติมที่:
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02

100
-------------------------------

010465
รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน เสนอ ผอ.กพร. และ เผยแพร่ใน website ของหน่วยงาน
ครั้งที่ 2
และ การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
นางสาวพัน ตรี รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัว ชี้ว ัด ที่ 2.1 รอบ 5 เดือนแรก และการ
ดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง ต่อที่ประชุม กพร. ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือน เม.ย. 65 เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 65
บุคลากรของ กพร. ผู้เข้าร่วมประชุม ครบทุกคน และมีองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมภายในและ
คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ น ผลการควบคุ มภายใน ของ กพร. โดยมี ผอ.กพร. ในฐานะประธาน
คณะกรรมการควบคุมภายใน เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีนางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน์ เป็นกรรมการ
และเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กพร. สรุปผลการดำเนินงานตาม
TP ตัวชี้วัดที่ 2.1 ด้านการควบคุมภายใน ดังนี้
ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 2.1 รอบ 5 เดือนแรก คะแนนก่อนอุทรธรณ์ ได้ 5.0000 คะแนน และ
คะแนนหลังอุทรธรณ์ ได้ 4.9173 เนื่องจากเป็นการร่วมรับผิดชอบในฐานะเจ้าภาพตัวชี้วัดร่วมกับ กตส.
ระดับที่ 1 Assessment
1. ในรอบ 5 เดือนหลัง ในส่วนบทวิเคราะห์เพิ่มเติม การควบคุมภายในของ กพร. รอบ 5 เดือนแรก
รายงานข้อมูลที่นำมาใช้ในระบบ DOC รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ผู้รับผิดชอบได้จัดทำรายงานผล
การติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 1 ตุลาคม
2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 (แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย) ที่ผ่านความเห็นชอบจาก ผอ.กพร. ทราบ
พร้อมลงนามในรายงานดังกล่าว และเผยแพร่รายงานการประชุมในหน้าเว็บไซต์ของ กพร. เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ทันตามกำหนดเวลา ในเรื่องระบบควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ กพร. เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สามารถดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ เมนูควบคุมภายใน
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/control-psdg และ คำรับรองการปฏิบัติราชการ กพร.
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02เสนอรายงาน
2. บทวิเคราะห์เพิ่มเติม การควบคุมภายในของ กพร. ประกอบด้วย
2.1) ผลการประเมินการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ข้อมูลเหมือนเดิมกับรอบ 5
เดือนแรก/ จัดทำครั้งเดียวใช้ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.2) รายงานข้อสังเกต การตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ
- ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
- ผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
- หน่วยงานตรวจสอบภายนอก สตง. ปปช. ปปท คตป
ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานของ กพร. ได้ปฏิบัติงานตามกระบวนการตรวจสอบตามขั้นตอนที่
กลุ่มตรวจสอบภายในของกรมอนามัยกำหนด โดยมีการรายงานผ่านระบบ Google Forms ทุกไตรมาส ผ่าน
ทางหน้า website ของกลุ่มตรวจสอบภายในทำให้เกิดความสะดวกและความคล่องตัวในการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน และมีการใช้ช่องทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน/ การสื่อสาร ผ่านทาง
Group Line กลุ่มตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ทำให้การรายงานผลการตรวจสอบทันเวลา การรายงาน

ของผู ้ ต รวจสอบภายในประจำหน่ ว ยงาน ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ส่ ว นกลางไม่ ร วมกองคลั ง
ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ
ด้านที่ 1 การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing)
ด้านที่ 2 การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)
ด้านที่ 3 การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing)
ด้านที่ 4 การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing)
โดยมีผลการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ดังนี้
ประจำปี
ไตร
ระยะเวลา
ประเด็น/ ข้อทักท้วง
หมายเหตุ
งบประมาณ มาสที่
พ.ศ. 2565
1 1 ต.ค. - 31 ธ.ค.64 ไม่มีประเด็น/ ข้อทักท้วง ได้ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ระเบียบฯ
2 1 ม.ค. - 31 มี.ค.65
3 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 65
4 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 65
ระดับที่ 2 Advocacy/ Intervention
2.1 กำหนดมาตรการ แนวทางการควบคุมภายใน ให้สอดคล้องกับระดับที่ 1 และระบุหลักการ/เหตุผล
PIRAB (ข้อมูลเหมือนเดิมกับรอบ 5 เดือนแรก/ จัดทำครั้งเดียวใช้ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 )
2.2 กำหนดประเด็นความรู้การควบคุมภายในสำหรับบุคลากรในหน่วยงานและช่องทางการเผยแพร่ การ
ให้ความรู้ (ข้อมูลเหมือนเดิมกับรอบ 5 เดือนแรก/ จัดทำครั้งเดียวใช้ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 )
ประเด็นความรู้การควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของ กพร. ดังนี้
1. ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ให้ความรู้ เรื่องการควบคุมการเงิน พัสดุ และการดำเนินการ
ตรวจสอบภายในกับหน่วยงาน

2. คณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน ให้ความรู้ เรื่องการขับเคลื่อน/ การติดตามการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน โดยช่องทางการเผยแพร่การให้ความรู้ ของ 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. ผู้เข้าร่วม
ประชุมครบทุกคน และมีองค์ป ระกอบของคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กพร. โดยมี ผอ.กพร. ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมภายใน เป็น
ประธานการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีนางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน์ เป็น กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กพร. ในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
คำรับรองฯของหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริห ารความ
ต่อเนื่อง (BCP) สำหรับประเด็นความรู้การควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของ กพร.
และมีรายงานสรุปผลการให้ความรู้การควบคุมภายใน แก่บุคลากรของ กพร. รอบ 5 เดือนแรก ดังนี้
เนื่องจาก ผอ.กพร. มอบหมายให้ นางสาวพันตรี ผู้รับผิดชอบการดำเนินการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน นำเสนอชี้แจงต่อที่ประชุมของหน่วยงาน เพื่อเป็นการให้ ความรู้ด้านการควบคุมภายในสำหรับ
บุคลากรของ กพร. โดยให้มีการนำเสนอการดำเนินการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงานและ

รายละเอียดการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การดำเนินงานควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร ตามรูปแบบฟอร์มของ กตส. ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 2.1 (เอกสารแนบ 3 ตาม TP และได้
นำขึ้น web กพร. ทันตามกำหนดเรียบร้อยแล้ว) โดยนางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน์ ในฐานะผู้รับผิดชอบการ
ขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.1 ของ กพร. และเป็น คณะกรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน ได้ให้ความรู้ เรื่องการขับเคลื่อน/ การติดตามการควบคุมภายในของหน่วยงาน ซึ่งได้กำหนดไว้ใน
แผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อที่ 4 ชื่อกิจกรรม
ความรู้การควบคุมภายในสำหรับบุคลากรในหน่วยงาน กำหนดไว้จำนวน 2 ครั้ง โดย ครั้งที่ 1. ผู้ตรวจสอบ
ภายในประจำหน่วยงาน ให้ความรู้ เรื่องการควบคุมการเงิน พัสดุ และการดำเนินการตรวจสอบภายในกับ
หน่วยงาน กำหนดครั้งที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค. 64 - ก.พ. 65 และ ครั้งที่ 2. คณะกรรมการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน ให้ความรู้ เรื่องการขับเคลื่อน/ การติดตามการควบคุมภายในของหน่วยงาน กำหนดครั้งที่ 2
ระหว่างเดือน มี.ค - ก.ค. 65 นั้น ในการนี้ จึงขอเลื่อนกิจกรรม ครั้งที่ 2 ความรู้การควบคุมภายในสำหรับ
บุคลากรในหน่วยงาน ได้ดำเนินการเร็วกว่าที่ได้กำหนดไว้ในแผนฯ ดังกล่าว เป็นระหว่างเดือน ต.ค. 64 - ก.พ.
65 แทน ครั้งที่ 1 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบและรับทราบเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สามารถดูเอกสารเพิ่มเติ มได้ที่
website ของ กพร. ในเมนู รายงานผลการติ ด ตามกำกั บ ตั ว ชี ้ ว ั ด ฯประจำเดื อ น ปี พ.ศ. 2565
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/download?id=89376&mid=29662&mkey=m_do
cument&lang=th&did=26433
ระดับที่ 3 Management and Governance
3.1 มีแผน-ผลการขับเคลื่อนการควบคุมภายใน ในระบบ DOC รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ตามรายละเอียดเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.1
3.2 มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือนและนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
กพร. มีการประชุมหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ผู้ได้รับมอบหมาย/ ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน
ตัวชี้ของหน่วยงานได้รายงานการติดตามการดำเนินงานตั วชี้วัดตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานทุกเดือน และ
จัดทำสรุปรายงานการประชุม ติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ นำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02 ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.1
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
1 ฉบับ คณะกรรมการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
การดำเนินงาน
ของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน ตามคำสั่ง กพร. ที่
แต่งตั้งคณะกรรมการ
การควบคุมภายใน
3/2563 เรื่อง คณะกรรมการควบคุมภายใน และ
ควบคุมภายใน ของ กพร.

ระยะเวลา
ที่กำหนด
ที่ดำเนินการ
พ.ย. 64

3 ก.พ. 63






ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

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

2 ติดตาม ประเมินผลการ

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

ปฏิบัติงานการควบคุม
ภายใน (SOP) และเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

สรุปผลการดำเนินงาน

การดำเนินงาน
การควบคุมภายใน

1 ครั้ง

(แบบติดตาม ปค.5 รอบ 6 เดือน)

เม.ย. 65

22 มี.ค. 65






การดำเนินงาน
การควบคุมภายใน

1 ครั้ง

มีมาตรฐานการปฏิบัตงิ านการควบคุมภายใน
(SOP) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ธ.ค. 64

30 พ.ย. 64

 ดำเนินการแล้ว
 ยังไม่ดำเนินการ
 เป็นไปตามเป้าหมาย
 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ที่

กิจกรรม

4 ความรู้การควบคุมภายใน

สำหรับบุคลากรใน
หน่วยงาน

5 จัดทำมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานการควบคุม
ภายใน (SOP) ภารกิจหลัก
ของ กพร. และเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ขับเคลื่อนมาตรการ

การดำเนินงาน
การควบคุมภายใน

การดำเนินงาน
การควบคุมภายใน

ผลสำเร็จตามแผนงาน/กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน

เป้าหมาย
2 ครั้ง 1. ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ให้ความรู้

ระยะเวลา
ที่กำหนด
ที่ดำเนินการ

ครั้งที่ 1
เรื่องการควบคุมการเงิน พัสดุ และการดำเนินการ ต.ค. 64 - ก.พ.
ตรวจสอบภายในกับหน่วยงาน
65

3 เรื่อง

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

สรุปผลการดำเนินงาน













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

หมายเหตุ
จาก การประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 65 เวลา 9.30 – 14.00 น. ณ
ห้องประชุม กพร.
นางสาวพันตรี รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 รอบ 5 เดือนแรก ต่อที่ประชุม
กพร. ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือน ก.พ. 65 เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 65 บุคลากรของ กพร. ผู้เข้าร่วมประชุมครบทุก
คน และมีองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุม
ภายใน ของ กพร. โดยมี ผอ.กพร. ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมภายใน เป็นประธานการประชุม
ดังกล่าว ซึ่งมีนางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน์ เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การควบคุมภายใน ของ กพร. สรุปผลการดำเนินงานตาม TP ตัวชี้วัดที่ 2.1 ด้านการควบคุมภายใน ดังนี้
1. ได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน/ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)/ คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง การพัฒนาสถานที่ทำงานน่ าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการดำเนนิงานตัวชี้วีดที่ 2.2 และ 2.3 ตามลำดับและเป็นหนึ่ง
ในงานภารกิจหลักของ กพร. ด้วย เอกสารคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานดังกล่าว เป็นขั้นตอน หรือกระบวนการ
ทำงานของ กพร. โดยมีหัวข้อ/ รายละเอียดดังนี้
1) วัตถุประสงค์
2) ขอบเขต
3) ผู้รับผิดชอบ
4) เอกสารอ้างอิง ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานต่างๆ
5) แผนภูมิการทำงาน ประกอบด้วย ขั้นตอนกระบวนการ Flow Chart, จุดควบคุม,ระยะเวลา,
ผู้รับผิดชอบ
6) รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
โดยได้จัดทำตามรูปแบบฟอร์มของ กตส. ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 2.1 และได้นำเสนอต่อ ผอ.กพร.
ลงนามและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ กพร. จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ในเมนุรายการของควบคุมภายในของ กพร.
และ ตัวชี้วัดที่ 2.1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ได้ดำเนินการเร็วกว่าที่ได้กำหนดไว้ในแผนการขับเคลื่อนการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อที่ 5 ชื่อกิจกรรม จัดทำมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานการควบคุมภายใน (SOP) ภารกิจหลักของ กพร. และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแผนฯ
ได้กำหนดไว้จำนวน 3 เรื่อง โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือน มี.ค. - ก.ค. 65 และยังอยู่ในระหว่าง
ดำเนินการอีก 2 กระบวนการ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ภายในเดือน ก.ค. 65 ตามแผนการขับเคลื่อนการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. ผอ.กพร. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบการดำเนินการควบคุมภายในของหน่วยงาน นำเสนอชี้แจงต่อที่
ประชุมของหน่วยงาน เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านการควบคุมภายในสำหรับบุคลากรในหน่วยงาน โดยให้มีการ
นำเสนอการดำเนินการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงานและรายละเอียดการจัดทำมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (SOP) การดำเนินงานควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตามรูปแบบฟอร์มของ กตส. ซึ่ง
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้ว ัดที่ 2.1 (เอกสารแนบ 3 ตาม TP และได้นำขึ้น web กพร. ทันตามกำหนด
เรียบร้อยแล้ว) โดยนางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน์ ในฐานะผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ที่ 2.1 ของ กพร.
และเป็นคณะกรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบการควบคุมภายในของหน่วยงาน ได้ให้ความรู้ เรื่องการ
ขับเคลื่อน/ การติดตามการควบคุมภายในของหน่วยงาน ซึ่งได้กำหนดไว้ในแผนการขับเคลื่อนการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อที่ 4 ชื่อกิจกรรม ความรู้การควบคุมภายในสำหรับ

บุคลากรในหน่วยงาน กำหนดไว้จำนวน 2 ครั้ง โดย ครั้งที่ 1. ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ให้ความรู้
เรื่องการควบคุมการเงิน พัสดุ และการดำเนินการตรวจสอบภายในกับหน่วยงาน กำหนดครั้งที่ 1 ระหว่าง
เดือน ต.ค. 64 - ก.พ. 65 และ ครั้งที่ 2. คณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน ให้ความรู้ เรื่องการ
ขับเคลื่อน/ การติดตามการควบคุมภายในของหน่วยงาน กำหนดครั้งที่ 2 ระหว่างเดือน มี.ค - ก.ค. 65 นั้น ใน
การนี้ จึงขอเลื่อนกิจกรรม ครั้งที่ 2 ความรู้การควบคุมภายในสำหรับบุคลากรในหน่วยงาน ได้ดำเนินการเร็ว
กว่าที่ได้กำหนดไว้ในแผนฯ ดังกล่าว เป็นระหว่างเดือน ต.ค. 64 - ก.พ. 65 แทน ครั้งที่ 1 ซึ่งที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบและรับทราบเรียบร้อยแล้ว
→ ดู ร ายงานการประชุ ม กพร. และรายละเอี ย ดเอกสารแนบตั ว ชี ้ ว ั ด ที ่ 2.1 เพิ ่ ม เติ ม ที่ :
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
→ ดูระบบควบคุมภายในของ กพร. : https://psdg.anamai.moph.go.th/th/control-psdg
-------------------------------

020265
การสื่อสารให้ความรู้การควบคุมภายในแก่บุคลากร มีสรุปผลการให้ความรู้ พร้อมรูปภาพ
การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
นางสาวพันตรี รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัด ที่ 2.1 รอบ 5 เดือนแรก ต่อที่ประชุม
กพร. ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือน ก.พ. 65 เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 65 บุคลากรของ กพร. ผู้เข้าร่วมประชุม ครบทุก
คน และมีองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุม
ภายใน ของ กพร. โดยมี ผอ.กพร. ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมภายใน เป็นประธานการประชุม
ดังกล่าว ซึ่งมีนางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน์ เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การควบคุมภายใน ของ กพร. สรุปผลการดำเนินงานตาม TP ตัวชี้วัดที่ 2.1 ด้านการควบคุมภายใน ดังนี้
1. ได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน/ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)/ คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง การพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการดำเนนิงานตัวชี้วีดที่ 2.2 และ 2.3 ตามลำดับและเป็นหนึ่ง
ในงานภารกิจหลักของ กพร. ด้วย เอกสารคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานดังกล่าว เป็นขั้นตอน หรือ
กระบวนการทำงานของ กพร. โดยมีหัวข้อ/ รายละเอียดดังนี้
1) วัตถุประสงค์
2) ขอบเขต
3) ผู้รับผิดชอบ
4) เอกสารอ้างอิง ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานต่างๆ
5) แผนภูมิการทำงาน ประกอบด้วย ขั้นตอนกระบวนการ Flow Chart, จุดควบคุม,ระยะเวลา,
ผู้รับผิดชอบ
6) รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
โดยได้จัดทำตามรูปแบบฟอร์มของ กตส. ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 2.1 และได้นำเสนอต่อ ผอ.กพร.
ลงนามและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ กพร. จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ในเมนุรายการของควบคุมภายในของ กพร.
และ ตัวชี้วัดที่ 2.1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ได้ดำเนินการเร็วกว่าที่ได้กำหนดไว้ในแผนการขับเคลื่อนการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อที่ 5 ชื่อกิจกรรม จัดทำมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานการควบคุมภายใน (SOP) ภารกิจหลักของ กพร. และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแผนฯ
ได้กำหนดไว้จำนวน 3 เรื่อง โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือน มี.ค. - ก.ค. 65 และยังอยู่ในระหว่าง
ดำเนินการอีก 2 กระบวนการ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จทัน ภายในเดือน ก.ค. 65 ตามแผนการขับเคลื่อนการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. ผอ.กพร. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบการดำเนินการควบคุมภายในของหน่วยงาน นำเสนอชี้แจงต่อที่
ประชุมของหน่วยงาน เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านการควบคุมภายในสำหรับบุคลากรในหน่วยงาน โดยให้มีการ
นำเสนอการดำเนินการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงานและรายละเอียดการจัดทำมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (SOP) การดำเนินงานควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตามรูปแบบฟอร์มของ กตส. ซึ่ง
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้ว ัดที่ 2.1 (เอกสารแนบ 3 ตาม TP และได้นำขึ้น web กพร. ทันตามกำหนด
เรียบร้อยแล้ว) โดยนางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน์ ในฐานะผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.1 ของ กพร.
และเป็นคณะกรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบการควบคุมภายในของหน่วยงาน ได้ให้ความรู้ เรื่องการ
ขับเคลื่อน/ การติดตามการควบคุมภายในของหน่วยงาน ซึ่งได้กำหนดไว้ในแผนการขับเคลื่อนการควบคุม

ภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อที่ 4 ชื่อกิจกรรม ความรู้การควบคุมภายในสำหรับ
บุคลากรในหน่วยงาน กำหนดไว้จำนวน 2 ครั้ง โดย ครั้งที่ 1. ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ให้ความรู้
เรื่องการควบคุมการเงิน พัสดุ และการดำเนินการตรวจสอบภายในกับหน่วยงาน กำหนดครั้งที่ 1 ระหว่าง
เดือน ต.ค. 64 - ก.พ. 65 และ ครั้งที่ 2. คณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน ให้ความรู้ เรื่องการ
ขับเคลื่อน/ การติดตามการควบคุมภายในของหน่วยงาน กำหนดครั้งที่ 2 ระหว่างเดือน มี.ค - ก.ค. 65 นั้น ใน
การนี้ จึงขอเลื่อนกิจกรรม ครั้งที่ 2 ความรู้การควบคุมภายในสำหรับบุคลากรในหน่วยงาน ได้ดำเนินการเร็ว
กว่าที่ได้กำหนดไว้ในแผนฯ ดังกล่าว เป็นระหว่างเดือน ต.ค. 64 - ก.พ. 65 แทน ครั้งที่ 1 ซึ่งที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบและรับทราบเรียบร้อยแล้ว มติที่ประชุม รับทราบ
→ ดูรายงานการประชุม กพร. และรายละเอียดเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.1 เพิ่มเติมที่:
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
→ ดูระบบควบคุมภายในของ กพร. : https://psdg.anamai.moph.go.th/th/control-psdg
-------------------------------

เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.2
ผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง (เมษายน) ประจำปี พ.ศ. 2565
มาตรการและแผนพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา สร้างความสมดุลและความผูกพันในการทำงาน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และเป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มาตรการหรือ
กิจกรรมสำคัญ
1.สื่อสารและสร้างความ
เข้าใจอย่างทั่วถึงในองค์กร

แผนงาน/กิจกรรม
1.1 ประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน

1.2 Hello Wednesday
1.3 BAR : Before Action Review
ในกิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนา
2. สนับสนุนและส่งเสริมการ 2.1 สำรวจความต้องการหรือความสนใจเกี่ยวกับความรู้ด้าน
พัฒนาศักยภาพ ทักษะ
การส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและความสมดุลในชีวิต
สมรรถนะในการทำงาน
การทำงาน
- ให้ความรู้จากเรื่องที่สำรวจ อย่างน้อย 3 เรื่อง/ปี
1) การสำรวจสมดุลของชีวิตและการทำงานของพนักงาน (ทำ
แบบสำรวจ 1-31 ต.ค. 64)
2) เวลาทำงานที่ยืดหยุ่น Flextime
3) การออกกำลังกายและโภชนาการ (5 เดือนหลัง)
4) สมดุลชีวิตและการทำงาน (5 เดือนหลัง)
2.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ
สมรรถนะในการทำงาน และมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน

ผลการดำเนินงาน

เป้าหมาย

- กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดประชุมหน่วยงานประจำเดือนเมษายน เพื่อ
สื่อสารและสร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆ อย่างทั่วถึงในองค์กร ได้แก่ภารกิจ
ตามกฎหมายงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ เรื่องจากการประชุมกรมอนามัย
ที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อองค์กร และรายงานความเคลื่อนไหวการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ
- กพร.ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 1.1)
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานกิจกรรม “สวดมนต์” นั่งสมาธิ
ฟังคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 1.2)
- ไม่มีการจัดประชุมในเดือน

12 ครั้ง
7/12

- ส่งเสริมให้ความรู้หญิงวัยเจริญพันธุ์รับประทานวิตามินเสริมธาตุเหล็ก
และโฟลิก (ม.ค.)
- เมื่อความยืดหยุ่นคือหัวใจของคนทำงานยุคใหม่ (ก.พ.)
- ไม่มีการให้ความรู้ (เม.ย.)

เรื่องแลกเปลี่ยน
5.1 การสร้างวัฒนธรรม
องค์กร ประสิทธิภาพการ
ทำงาน และการทำงาน
5.2 อย่างมืออาชีพ
การเตรียมความพร้อม
บุคลากรสู่องค์การขีด

ผู้ร่วมแลกเปลี่ยน
นางสาวอริยาพัชร มหาศิริชวรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวพันตรีวิเศษธนวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันเวลา
2 มี.ค.
65

ระยะเวลา
ดำเนินการ
3 พ.ค. 65

20 ครั้ง
10/20

เม.ย. 65

ตามโครงการ
ของหน่วยงาน

-

อย่างน้อย
3 เรื่อง/ปี
2/3

ธ.ค.64-ก.ค.
65

4 ครั้ง
2/4

3 เม.ย.65

มาตรการหรือ
กิจกรรมสำคัญ

แผนงาน/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน
สมรรถนะสูงรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสู่โลกอนาคต
เทคโนโลยี
6.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง การจัดทำ Data
Governance และความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(PDPA)
6.2 KM & Best practices
ในการพัฒนาสู่ระบบราชการ
4.0 กรณีศึกษา :
กรมสรรพากร
7. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง OKR

นางสาวจุฬาลักษณ์ เก่งการช่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดำเนินการ

5 ฉบับ

มี.ค.-เม.ย. 65

1 เม.ย.
65

นางสาวบุศรินทร์ ทนันชัยบุตร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ว่าที่ร้อยตรีสมพร สมทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ

3 พ.ค.
65

➔ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/dm-km-psdg
3. การขั บ เคลื ่ อ นพั ฒ นา 3.1 วิเคราะห์สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานฯ รอบ 6 เดือน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินตามตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
สถานที ่ ท ำงานน่ า อยู ่ น่ า แรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และการ
ทำงาน มี ช ี ว ิ ต ชี ว า และ 3.2 วิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ
สำรวจความต้องการความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
3.3 วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพชีวิตของบุคลากร
สมดุ ลชี วิ ตในการทำงาน เพื ่ อจั ดลำดั บความสำคั ญของปั ญหาและกำหนด
3.4 วิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อน มาตรการในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน รอบ 5 เดือนหลัง
การดำเนินงานและจัดทำเนียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้าถึงข้อมูล
➔ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/download?id
=84636&mid=29662&mkey=m_document&lang=th&did
=26435 (NEWผลการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ทำงานน่าอยู่น่า
ทำงานฯ) (เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 –3.1)
➔ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/download?id
=84124&mid=29662&mkey=m_document&lang=th&did
=26435 (NEWผลการวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ) (เอกสาร
แนบตัวชี้วัด 2.2 –3.2)
➔ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/download?id
=84125&mid=29662&mkey=m_document&lang=th&did

มาตรการหรือ
กิจกรรมสำคัญ

แผนงาน/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดำเนินการ

1 ฉบับ

มี.ค.-เม.ย. 65

1 ฉบับ

มี.ค.-เม.ย. 65

1 ฉบับ

มี.ค.-เม.ย. 65

เพื่อให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติตามคำสั่ง/แผนพัฒนาสถานที่ทำงานน่า
อยู่ น่าทำงานฯ

2 ฉบับ

พ.ย.-ต.ค. 64

เพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของ
บุคลากรทุกคน ให้บุคลากรเกิดความสุขกายสบายใจในการทำงาน
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 –3.9)

10 ครั้ง
5/10

เม.ย. 65

=26435 (NEWวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพชีวิต) (เอกสารแนบ
ตัวชี้วัด 2.2 –3.3)
➔ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/download?id
=84127&mid=29662&mkey=m_document&lang=th&did
=26435 (NEWวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 –3.4)
3.5 จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด
เพื่อให้ทราบถึ ง ขั้ นตอนการปฏิบ ัต ิง านที ่ช ัดเจน สามารถนำไปปฏิบ ัต ิ ใ ห้
เกิดผลได้จริง และให้ทุกคนยึดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
เข้าถึงข้อมูล
➔ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/downloa
d?id=84128&mid=29662&mkey=m_document&lang=
th&did=26435 (NEW SOP)
3.6 จัดทำและแผนพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มี เพื่อให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติตามคำสั่ง/แผนพัฒนาสถานที่ทำงานน่า
ชีวิตชีวา สร้างความผูกพันและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อเป็น อยู่ น่าทำงานฯ
องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน (ฉบับปรับปรุง)
เข้าถึงข้อมูล
➔ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/downloa
d?id=84636&mid=29662&mkey=m_document&lang=
th&did=26435 (NEWแผนการขับเคลื่อน (ฉบับปรับปรุง))
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 –3.6)
3.7 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงาน (ฉบับ
เพื่อให้คณะทำงานเป็นชุดปัจจุบัน
ปรับปรุง)
➔ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/downloa
d?id=84636&mid=29662&mkey=m_document&lang=
th&did=26435 (NEWคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน(ฉบับ
ปรับปรุง))
3.8 จัดทำประกาศมาตรการ
- จัดทำแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์/เครื่องมือ/
เครื่องใช้
3.9 กิ จกรรมหน้ าบ้ านน่ ามอง และกิ จกรรม Big Cleaning
day การจัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ โดยยึดหลัก 5 ส และเกณฑ์
(HWP)

มาตรการหรือ
กิจกรรมสำคัญ

แผนงาน/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

เป้าหมาย

3.10 กิจกรรม 5 ส จัดเก็บโต๊ะทำงานให้สะอาด “ก่อนกลับ
บ้าน ศุกร์สะอาด ปราศจากเชื้อโรค”
3.11 ติ ด ตาม ทบทวนและประเมิ นผลการดำเนิ น งานใน
องค์กร

ให้บุคลากรทุกคนทำความสะอาดที่โต๊ะทำงานเป็นประจำทุกวันศุกร์ก่อน
ทุกวันศุกร์
กลับ และยังเป็นการสร้างพฤติกรรม 5 ส ให้กับบุคลากร
20/40
- มี ก ารติ ด ตามการขั บ เคลื ่ อ นงานเป็ น ประจำทุ ก เดื อ นในการประชุ ม การประชุม
หน่วยงาน
ประจำเดือน
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 1.1)
11 ครั้ง
6/11
4. ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพกายใจ 4.1 กิ จกรรม Happy Friday ทุ กวั นศุ กร์ ส ุ ด ท้ ายของเดื อ น ไม่มกี ิจกรรมในเดือนนี้เนื่องจากบุคลากรติดภารกิจประชุมนอกสถานที่เ ป็น
9 ครั้ง
แข็งแรง
ออกกำลังกายในหน่วยงาน (เวลา 16.00 – 16.30 น.)
จำนวนมาก
4/9
4.2 กิจกรรม “Happy Friday” ทุกวันศุกร์ สุดท้ายของเดือน
“หิ้วปิ่นโต โชว์ Healthy Food” (งดการใช้ถุงพลาสติก)
4.3 กิ จ กรรมขวั ญ ใจเชิ ด ชู เ มนู ส ุ ข ภาพ “หิ ้ ว ปิ ่ น โต โชว์
Healthy Food” (งดการใช้ถุงพลาสติก)
4.4 กิจกรรม “Let’s take a break”การบริหารร่างกายและ
ยืดเหยียดระหว่างวัน
4.5 วัดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เพื่อประเมินส่วนต่างๆของ
ร่างกายเบื้องต้น

ไม่มีกิจกรรมในเดือนนี้เนื่องจากบุคลากรติดภารกิจประชุมนอกสถานที่เป็น
จำนวนมาก
เริ่มกิจกรรมเดือน พ.ค.

9 ครั้ง
4/9
5 ครั้ง
0/5
บุคลากรได้มีการบริหารร่างกาย ยืดเหยียดระหว่างวัน ประมาณ 3-5 นาที
จันทร์-ศุกร์
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 4.4)
100/200
บุคลากรทุกคนวัดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เพื่อประเมินส่วนต่างๆของร่างกาย
2 ครั้ง
เบื ้ องต้ น เพื ่ อ เฝ้ าระวั ง ภาวะสุ ข ภาพของตนเอง และสามารถวางแผน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมได้
4.6 กิจกรรมก้าวย่างเพื่อสร้างหุ่นและให้เคล็ดลับเกี่ยวกับการ รวบรวมก้าวของบุค ลากรทุ กคนและจัด ทำเป็ นแผนภู มิร ูปภาพแสดงก้ าว 12 ครั้ง
ดูแลสุขภาพ
เฉลี่ยรวมของหน่วยงาน และสอดแทรกความรู้เรื่อง “ข้อแนะนำสำหรับการ
7/12
ทานข้าวเหนียวมะม่วง” พร้อมเผยแพร่ช่องทางไลน์กลุ่ม กพร.
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 4.6)
4.7 กิจกรรมเชิดชูสนับสนุนบุคลากรที่ได้ก้าวเฉลี่ยรวมเยอะ 1 ครั้ง
ที่สุด
4.8 กิจกรรม “สวดมนต์” บำบัดกาย เสริมสร้างความสบาย - บุคลลากร กพร. ร่วมกิจกรรม “สวดมนต์” นั่งสมาธิ ฟังคมธรรมประจำวัน
ใจ
กับท่าน ว.วชิรเมธี
4.9 กิจกรรมจิตอาสา

“กพร.ร่วมสร้างสุข ทำความดี วิถีพอเพียง” โดยทำกิจกรรมจิตอาสาเก็บ
ขยะบริเวณรอบชายหาดแสงอรุณ และทำกระปุกออมสินจากเศษวัสดุเหลือ
ใช้
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 1.1.1)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
เม.ย. 65
3 พ.ค. 65

-

เม.ย. 65
21 ธ.ค. 64
มิ.ย. 65
เม.ย. 65

ก.ค. 65

20 ครั้ง
10/20

เม.ย. 65

ปีละ 2 ครั้ง
3/2

22 เม.ย. 65

มาตรการหรือ
กิจกรรมสำคัญ

แผนงาน/กิจกรรม
4.10 กิจกรรมตามเทศกาลและวันสำคัญต่างๆ

ผลการดำเนินงาน

เป้าหมาย

ร่วมกิจกรรมสงกรานต์วิถีใหม่ ใส่ใจผู้สูงอายุและกิจกรรมสงกรานต์วิถีใหม่ ปีละ 2 ครั้ง
สืบสานวัฒนธรรมไทย เสริมสร้างความผูกพันในองค์กร
2/2
(เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 4.10)
4.11 ประเมินความเครียดบุคลากร
ใช้ผลการวิเคราะห์จากสถานการสุขภาพของบุคลากร
ปีละ 2 ครัง้
2/2
4.12 การตรวจสุขภาพประจำปีและประเมินความเสี่ย งต่ อ - ประเมินเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดของบุคลากร ปีละ 1 ครั้ง
การเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดของบุคลากร อายุ อายุ 35 ปีขึ้นไป
35 ปีขึ้นไป
- ข้าราชการจำนวน 6 คน พนักงานราชการ 5 คน จ้างเหมาบริการ จำนวน
2 คน ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีตามที่กรมอนามัยจัดหาให้บริการ
4.13 การประเมิ น Thai save Thai และมาตรการจั ด การ - บุคลากร กพร. ได้ทำการประเมิน Thai save Thai และมาตรการจัดการ 9 เดือน
กลุ่มเสียงสูง
กลุ่มเสียงสูงอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ
4/9

ระยะเวลา
ดำเนินการ
7, 12 เม.ย.
65
เม.ย. 65
22-23 มี.ค.
65
ธ.ค.64-ก.ค.
65

สื่อสารและสร้างความเข้าใจอย่างทั่วถึงในองค์กร (เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 1.1)

สื่อสารและสร้างความเข้าใจอย่างทั่วถึงในองค์กรต่อ (เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 1.1.1)

กิจกรรม Hello Wednesday (เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 1.2)

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานฯ (เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 –3.1)

Assessment 1.1 สถานที่ทำงานน่าอยาน่าทำงานฯ
Advocacy/Intervention 2.1 ทบทวนมาตรการ
2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และ
ความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)
.......................................................................
จากการประเมินเกณฑ์สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน
(Healthy Workplace Happy for Life) ซึ่งเป็นผลผลิต (Output) ในตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และการประเมิน 5 ส รอบ 5 เดือน
แรก สำนักส่งเสริมสุขภาพได้แจ้งผลการตรวจประเมินตามหนังสือที่ สธ 0923.05/ว1166 วันที่ 28 กุมภาพันธ์
2565 ซึ่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน รอบ 5 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เกณฑ์สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
หน่วยงาน

เกณฑ์ 5 ส
(42)

สนับสนุนของ
องค์กร
(5)

สะอาด
(11)

ปลอดภัย
(12)

กพร.

39.90

5.00

10.60

12.00

สิ่งแวดล้อมดี
(9)

มีชีวิตชีวา
สมดุลชีวิต
ระดับพื้นฐาน
(5)

มีชีวิตชีวาและ
สมดุลชีวิต
ระดับดี
(2)

รวม
(44)

8.60

5.00

2.00

43.20

กลุ่มพั ฒ นาระบบบริห าร คะแนน 5 ส ได้ 39.90 คะแนน เกณฑ์ Healthy Workplace Happy for
Life ได้คะแนนรวม 43.20 (ระดับพื้นฐาน) ได้ 5 คะแนน (ระดับดี) ได้ 2 คะแนน
คำแนะนำจากคณะกรรมการ และสิ่งที่ต้องแก้ไขปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น
เกณฑ์การประเมิน
1. 5 ส อุปกรณ์สำนักงาน
2. 5 ส ตู้เก็บเอกสาร/ตู้เก็บของ
3. 5 ส ถังขยะ

ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
1. โทรศัพท์ตั้งโต๊ะควรมีชอ่ื ผู้รับผิดชอบทุกเครื่อง
2.1 ติดป้ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้ถูกต้องตรงกับสิ่งของที่อยู่ในตู้
2.2 กล่องใส่เอกสารควรระบุให้ชัดเจน
3.1 ถังขยะภายในสำนักงานทิ้งได้แต่วัสดุอุปกรณ์ของสำนักงาน
เท่านั้น
3.2 แยกทิ้งขยะให้ถูกประเภท (หน้าห้องน้ำ)

เกณฑ์ สะอาด
ตู้เก็บของหรือชั้นวางของอยู่ในสภาพดีและสะอาด ติด
ป้ายแสดงชนิดสิ่งของ

-ทำความสะอาดเศษฝุ่นด้านข้าง และโดยรอบของตู้ใส่ภาชนะทาน
อาหาร/ตู้วางไมโครเวฟ เป็นประจำ
-จัดเก็บสิ่งของให้ตรงกับป้ายระบุที่ตู้/ชั้นวาง

เกณฑ์ สิ่งแวดล้อมดี
มีที่รองรับมูลฝอยเพียงพอ มีฝาปิดมิดชิด และแยกมูล
ฝอยอันตรายออก

แยกทิ้งขยะให้ถูกประเภท

ผลจากการประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน รอบ 5 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จากคณะกรรมการร่วมกับผลจากการวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพและข้อมูลคุณภาพชีวิตของบุคลากรแนวโน้มผล

ที่ ออกมาค่อนข้างน่าพอใจ จึงจะใช้ม าตรการเดิม ในการขับ เคลื่อนงานแต่เพิ่ม กิ จ กรรมและระยะเวลาดำเนิน
กิจกรรมและปรับผู้รับผิดชอบกิจกรรมเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของข้าราชการในสังกัด เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนฯ ในรอบ 6 เดือนหลัง ดังนี้
Partner การสร้างภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยผ่านคณะกรรมการการตรวจประเมินตาม
เกณฑ์ (Healthy Workplace Happy for Life)
Advocate สื่อสาร ประชาสัม พันธ์ และสร้างความเข้าใจอย่างทั่วถึงในองค์กร ทั้งแบบเป็นทางการและไม่ เป็น
ทางการเพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบรรลุตามวัตถุประสงค์
Build Capacity สนับ สนุนและส่งเสริม การพั ฒ นาศัก ยภาพ ทั ก ษะ สมรรถนะในการทำงานของบุคลากรใน
หน่วยงานโดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน
Regulate and legislate มีการติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
เป็นสถานที่ท ำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริม สร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace
Happy for Life)
ตารางที่ 2 มาตรการและแผนพัฒ นาสถานที่ ทำงานน่ าอยู่ น่าทำงาน มีชี วิตชี วา สร้างความสมดุ ลและความผู กพั นในการ
ทำงาน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และเป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มาตรการหรือ
กิจกรรมสำคัญ
1.สื่อสารและสร้าง
ความเข้าใจอย่าง
ทั่วถึงในองค์กร

แผนงาน/กิจกรรม
1.1 ประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน
1.2 Hello Wednesday
1.3 BAR : Before Action Review ในกิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนา

2. สนับสนุนและ
ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพ ทักษะ
สมรรถนะในการ
ทำงาน

2.1 สำรวจความต้องการหรือความสนใจเกี่ยวกับความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
สิ่งแวดล้อมและความสมดุลในชีวติ การทำงาน
- ให้ความรู้จากเรื่องที่สำรวจ อย่างน้อย 3 เรื่อง/ปี
1) การสำรวจสมดุลของชีวิตและการทำงานของพนักงาน (1-31 ต.ค. 64)
2) เวลาทำงานที่ยดื หยุ่น Flextime
3) การออกกำลังกายและโภชนาการ (5 เดือนหลัง)
4) สมดุลชีวิตและการทำงาน (5 เดือนหลัง)
2.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ สมรรถนะในการทำงานของบุคลากร
รอบ 5 เดือนหลัง ดังนี้
เรื่องแลกเปลี่ยน
ผู้ร่วมแลกเปลี่ยน
วันเวลา
1.1 การสร้างวัฒนธรรม
นางสาวอริยาพัชร มหาศิริชว 2 มี.ค. 65
องค์กร ประสิทธิภาพการ
รัตน์
ทำงาน และการทำงานอย่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
มืออาชีพ
1.2 การเตรียมความพร้อม นางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน์
บุคลากรสู่องค์การขีด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สมรรถนะสูงรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสู่โลกอนาคต
เทคโนโลยี

ระยะเวลาดำเนินการ
พ.ย.64-ก.ย.65
ทุกวันพุธ
ธ.ค.64-ก.ย.65
พ.ย.64-ก.ย.65

ผู้รับผิดชอบ
ทิวาวรรณ,ปิยรัตน์
อริยาพัชร
ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำรวจ 1 ครั้ง
1 ธ.ค. 64
ม.ค.-ก.ค. 65

นัทฐ์หทัย
อริยาพัชร
พีรพัฒน์

ประชุมประจำเดือน
มี.ค. – ก.ค. 65

นัทฐ์หทัย
จุฬาลักษณ์
อริยาพัชร

2.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง การจัดทำ Data
Governance และความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(PDPA)
2.2 KM & Best practices
ในการพัฒนาสู่ระบบราชการ
4.0 กรณีศึกษา :
กรมสรรพากร

3. การขับเคลื่อน
พัฒนาสถานที่
ทำงานน่าอยู่ น่า
ทำงาน มีชวี ิตชีวา
และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต

นางสาวจุฬาลักษณ์ เก่งการ
ช่างนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ

1 เม.ย. 65

นางสาวบุศรินทร์ ทนันชัยบุตร
นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ

(รอดำเนินการ)
(รอดำเนินการ)
(รอดำเนินการ)
(รอดำเนินการ)
3.1 วิเคราะห์สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานฯ รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3.2 วิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ
3.3 วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพชีวิตของบุคลากร
3.4 วิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและจัดทำเนียบผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.5 จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด
3.6 จัดทำและแผนพัฒนาสถานทีท่ ำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา สร้างความผูกพันและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อเป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน (ฉบับปรับปรุง)
3.7 จัดทำคำสั่งแต่งตัง้ คณะทำงานขับเคลื่อนงาน (ฉบับปรับปรุง)
3.7 จัดทำประกาศมาตรการ, จัดทำแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องใช้
3.8 กิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง และกิจกรรม Big Cleaning Day การจัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่
โดยยึดหลัก 5 ส และเกณฑ์ (Healthy Workplace Happy for Life)
3.9 กิจกรรม 5 ส จัดเก็บโต๊ะทำงานให้สะอาด “ก่อนกลับบ้าน ศุกร์สะอาด ปราศจากเชื้อโรค”
3.10 ติดตาม ทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานในองค์กร

4. ส่งเสริมสุขภาพ
กายใจแข็งแรง

28-31 มี.ค. 65
28-31 มี.ค. 65
28-31 มี.ค. 65
28-31 มี.ค. 65

อริยาพัชร
อริยาพัชร
อริยาพัชร
อริยาพัชร

28-31 มี.ค. 65
28-31 มี.ค. 65

อริยาพัชร
ปิยรัตน์, อริยาพัชร

28-31 มี.ค. 65
ธ.ค. 64

ปิยรัตน์
ปิยรัตน์

เดือนละ 1 ครัง้
ธ.ค.64-ก.ย.65
ธ.ค64-ก.ย.65
การประชุม
ประจำเดือน
4.1 กิจกรรม Happy Friday ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ออกกำลังกายในหน่วยงาน (เวลา
เดือนละ 1 ครั้ง
16.00 – 16.30 น.)
ธ.ค 64-ก.ย.65
4.2 กิจกรรม “Happy Friday” ทุกวันศุกร์ สุดท้ายของเดือน “หิ้วปิ่นโต โชว์ Healthy Food”
เดือนละ 1 ครั้ง
(งดการใช้ถุงพลาสติก)
ธ.ค 64-ก.ย.65
4.2.2 กิจกรรมขวัญใจเชิดชูเมนูสุขภาพ “หิ้วปิ่นโต โชว์ Healthy Food”
เม.ย.-ก.ย. 65
4.3 กิจกรรม “Let’s take a break”การบริหารร่างกายและยืดเหยียดระหว่างวัน
จันทร์ – ศุกร์
ธ.ค 64-ก.ย.65
4.4 วัดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เพื่อประเมินส่วนต่างๆของร่างกายเบื้องต้น
ปีละ 2 ครั้ง
ธ.ค 64-ก.ค.65
4.5 กิจกรรมก้าวย่างเพื่อสร้างหุ่น
เดือนละ 1 ครั้ง
ธ.ค 64-ก.ย.65
5.6 กิจกรรมเชิดชูสนับสนุนบุคลากรที่ได้ก้าวเฉลี่ยรวมเยอะที่สุด
ก.ค. 65
4.6 กิจกรรม “สวดมนต์” บำบัดกาย เสริมสร้างความสบายใจ
ทุกวันพุธ
ธ.ค 64-ก.ย.65
4.7 กิจกรรมจิตอาสา (5 เดือนหลัง)
2 ครั้ง
มี.ค.-ก.ย. 65
4.8 กิจกรรมตามเทศกาลและวันสำคัญต่างๆ
ปีละ 2 ครั้ง

บุคลากร กพร.
บุคลากร กพร.
บุคลากร กพร.
อริยาพัชร
อริยาพัชร
อริยาพัชร,พีรพัฒน์
อริยาพัชร
พีรพัฒน์, ญาสุมิน
อริยาพัชร
อริยาพัชร
อริยาพัชร
อริยาพัชร พีรพัฒน์
ปิยรัตน์
ปิยรัตน์

4.9 ประเมินความเครียดบุคลากร
4.10 การตรวจสุขภาพประจำปีและประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอด
เลือดของบุคลากร อายุ 35 ปีขึ้นไป
4.11 การประเมิน Thai save Thai และมาตรการจัดการกลุ่มเสี่ยงสูง

ปีละ 2 ครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง
ต.ค. 64-ก.ย. 65
วันทำการ

อริยาพัชร
อริยาพัชร
ทุกคน

ประเด็นความรูท้ ี่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารนำมาใช้ คือ
1. เกณฑ์ การดำเนินงานสถานที่ ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน
(Healthy Workplace Happy for Life) ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 2563
2. การออกกำลังกายและโภชนาการ
3. สมดุลชีวิตและการทำงาน
4. การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี ถังขยะมี 4 ประเภท ดังนี้
ถังขยะสีเขียว สำหรับทิ้งขยะอินทรีย์ ขยะเปียก ขยะเน่าง่าย ย่อยสลายได้เร็ว เช่น เศษอาหาร เศษผั ก เปลือก
ผลไม้ มูลสัตว์ กิ่งไม้และเศษไม้
แนวทางการคัดแยก :
1. แยกทิ้งเศษอาหารออกจากขยะประเภทกิง่ ไม้และเศษไม้ เพราะสามารถนำไปทำปุ๋ยหมักต่อได้
2. บรรจุในภาชนะที่มฝี าปิดมิดชิดก่อนทิ้งลงถังขยะ ป้องกันการเกิดแหล่งเชื้อโรค
ถังขยะสีเหลือง สำหรับทิง้ ขยะรีไซเคิล หรือขยะที่สามารถนำไปขายหรือนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น
กระดาษ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก และกระป๋องเครื่องดื่ม
แนวทางการคัดแยก :
1. แยกขยะตามสี ชนิด และประเภทของขยะรีไซเคิล เพือ่ ให้สะดวกต่อการใช้งาน
2. แยกขยะรีไซเคิลที่เสียหายและขยะสภาพดีออกจากกัน
ถังขยะสีนำ้ เงิน สำหรับทิ้งขยะทั่วไป ประเภทขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือไม่คุ้มทีจ่ ะนำกลับมารี
ไซเคิลใหม่ เช่น พลาสติกห่อขนม ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หลอดกาแฟ กล่องโฟม
แนวทางการคัดแยก :
1. แยกขยะออกมาให้ชัดเจน ไม่ทิ้งปะปนกับเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล เพื่อให้ง่ายต่อการนำกลับไปใช้
2. ขยะที่มีลักษณะแหลม เช่น ไม้ลูกชิ้น ควรหักปลายแหลมก่อนทิ้ง
ถังขยะสีแดง สำหรับทิ้งขยะอันตราย โดยสังเกตได้จากฉลากบนบรรจุภัณฑ์ หากมีคำว่า สารไวไฟ สารมีพิษ หรือ
สารกัดกร่อน ก็จัดอยู่ในขยะประเภทนีท้ ั้งหมด เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ กระป๋องสเปรย์ ขวด
ยาฆ่าแมลง
แนวทางการคัดแยก :
1. ไม่ทิ้งรวมในถุงเดียวกัน ควรแยกขยะอันตรายแต่ละประเภทออกจากกัน และวางให้พ้นมือเด็กและห่างจาก
ห้องครัว
2. ควรระวังไม่ให้ขยะอันตรายแตกหัก และสวมถุงมือขณะคัดแยกทุกครั้ง ป้องกันสารพิษเข้าสูร่ ่างกาย
วิธีการกำจัดขยะ
การกำจัดขยะไม่ให้มี คงกำจัดไม่ได้ เพราะในชีวิตประจำวันเราต้องใช้สิ่งของทีเ่ ป็นเครื่องอุปโภคบริโภค

จึงจำเป็นต้องมีของเหลือทิ้ง วิธีที่จะทำให้ขยะไม่เป็นปัญหากับมนุษย์และสิง่ แวดล้อม ก็คือการลดปริมาณขยะ การ
ทำให้ปริมาณขยะทีจ่ ะทิง้ ลดลง อาจโดยการนำสิ่งที่เป็นขยะนั้นกลับมาใช้ประโยชน์อีกหรือการลดปริมาณการใช้
และให้เหลือสิ่งทีจ่ ะทิง้ เป็นขยะจริงเพียงเท่าที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์อื่นใดได้อีก ดังนี้
1. การลดการใช้ หรือการลดขยะจากแหล่งที่เกิด โดยพยายามหลีกเลี่ยงหรือลดการเกิดขยะหรือมลพิษที่เกิดขึ้น
เช่นการใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก
2. การนำผลิตภัณฑ์มาใช้ซำ้ เป็นการนำวัสดุของใช้กลับมาใช้ในรูปแบบเดิมหรือนำมาซ่อมแซมใช้ หรือนำมาใช้
ทำประโยชน์อื่น ๆ โดยแบ่งได้เป็น 2 ขั้นตอนคือ
- ขั้นตอนการผลิตสินค้า พยายามทำให้เกิดเศษวัสดุหรือของเสียน้อยทีส่ ุด
- ขั้นตอนการนำของใช้มาใช้ซ้ำ เป็นการยืดอายุการใช้งานก่อนจะนำไปทิง้ เช่น การนำขวดพลาสติกมาบรรจุน้ำ
การใช้กระดาษ 2 หน้า
3. การนำกลับมาผลิตใหม่ เป็นการแยกวัสดุที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ออกจากขยะและรวบรวมใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตสินค้าขึ้นใหม่หรือเรียกว่า รีไซเคิล
4. การหลีกเลีย่ งการใช้วสั ดุกำจัดยาก เช่น กล่องโฟม การใช้จานหรือแก้วกระดาษ ยาฆ่าแมลง ควรใช้
สมุนไพรเป็นสารกำจัด
5. การซ่อมแซมนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นการซ่อมแซมวัสดุทใี่ ช้แล้ว ที่สามารถซ่อมแซมนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น
การซ่อมแซมเสือ้ ผ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด เป็นต้น
ทั้งนี้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จะดำเนินการตามนโยบาย มาตรการ และแผนขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็น
องค์กรแห่งความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามมาตรการทั้ง 4 มาตรการต่อไป
**********************************************************

ที่มา:
เกณฑ์การประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนทำงาน./ (ธันวาคม 2564)./ สืบค้นเมื่อวันที่ 30 ธ.ค.
64/ จากเว็บไซต์: https://1o0.in/4e4dbc
รณรงค์การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี./(2562)./สืบค้นเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 65// จากเว็บไซต์:
https://tanonpo2018.thai.ac/home/news/73/

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพเอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 –3.2

Assessment 1.1.2 สถานการณ์สุขภาพ

การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน
*******************************
สุขภาพ คือ สุขภาวะ ภาวะที่มีความสมบูรณ์ ทั้งทางกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ หรือปัญญาเชื่อมโยงกัน
เป็นองค์รวม และสุขภาพจะมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยกำหนดสุขภาพ ผลจากการดำเนินงานตาม นโยบาย แผนงาน
โครงการ กิจกรรม ต่าง ๆ ย่อมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงปัจจัยกำหนดสุขภาพ และส่งผล กระทบทางสุขภาพในที่สุด
สุขภาพกาย หมายถึง สภาวะแห่งความสมบูรณ์ของร่างกายไม่ใช่เฉพาะการ ปราศจากโรคและทุพพลภาพ
เท่านั้น สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และระบบการจัดการสาธารณสุขเป็นอิทธิพลสำคัญที่ทำให้สุขภาพกายของคนใน
แต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน
พฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) หมายถึง กิจกรรมหรือการปฏิบัติใดๆ ของปัจเจกบุคคลที่กระทำไป
เพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริม ป้องกัน หรือบำรุงรักษาสุขภาพ โดยไม่คำนึงถึงสถานะสุขภาพที่ดำรงอยู่หรือรับรู้ได้ ไม่
ว่าพฤติกรรมนั้นๆ จะสัมฤทธิ์ผลสมความมุ่งหมายหรือไม่ในที่สุด
การมีสุขภาพหรือสุขภาวะที่ดี ล้วนมีอิทธิพลจากปัจจัยกำหนดสุขภาพต่างๆ ที่ส่งผลทั้งทางบวก และทางลบต่อ
การมีสุขภาพดี ปัจจัยกำหนดสุขภาพเป็นการพยายามระบุสาเหตุของปัจจัย หรือความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผล
ต่อสุขภาพของมนุษย์ โดยตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือกิจกรรมหนึ่งกิจรรมใดที่ทำให้ปัจจัยเหล่านั้น
เปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลต่อสุขภาพของคนกลุ่มนั้นด้วย
จากการสำรวจการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 2543-2573 พบว่า คนในกรุงเทพฯและภาค
กลางมีภาวะอ้วนสูงสุดในทุกภาคทีร่ ้อยละ 40.4 การฆ่าตัวตายมีแนวโน้มเป็นปัญหาเพิม่ ขึ้นของไทย กลุม่ พัฒนาระบบ
บริหารได้เห็นความสำคัญของปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ต่อสุขภาพของบุคลากรจึงดำเนินการติดตามสถานการณ์สุขภาพบุคลากร
โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ ทราบสถานการณ์สุขภาพ โดยการตรวจสุขภาพประจำปี บันทึกสภาวะสุขภาพ (หนัก ส่วนสูง
รอบเอว) ประเมินความเครียด (ST-5) และประเมินความเสีย่ งต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดของ
บุคลากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 สภาวะสุขภาพ (หนัก ส่วนสูง รอบเอว)
ส่วนที่ 3 ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดของบุคลากรอายุ 35 ปีขึ้นไป
ส่วนที่ 4 การตรวจสุขภาพประจำปี
ส่วนที่ 5 แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q)
ส่วนที่ 6 แบบประเมินความเครียด (ST-5)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 76.92 เพศชายคิดเป็นร้อยละ 23.08
อายุ บุคลากรส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25 – 38 ปี (Generation Y) คิดเป็นร้อยละ 46.15 รองลงมาอายุ
ระหว่าง 39 – 53 ปี (Generation X) คิดเป็นร้อยละ 38.46 และอายุ 54 ปีขึ้นไป (Generation BB) คิดเป็น
ร้อยละ 23.08
ตำแหน่งในปัจจุบัน เป็นข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 46.15 เป็นพนักงานราชการ คิดเป็นร้อยละ 38.46
และจ้างเหมาบริการ คิดเป็นร้อยละ 15.38

ส่วนที่ 2 ตารางข้อมูลสภาวะสุขภาพเบื้องต้นของบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

อายุ
(ปี)

ชื่อ – สกุล
นายธวัชชัย บุญเกิด
นางนัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น
นางสาวรุ่งนภา เยี่ยมสาคร
ว่าที่ร้อยตรีสมพร สมทอง
นางสาวจุฬาลักษณ์ เก่งการช่าง
นางสาวบุศรินทร์ ทนันชัยบุตร
นางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน์
นางสาวทิวาวรรณ หวังสุข
นางสาวปิยรัตน์ ศรีม่วงกลาง
นางสาวอริยาพัชร มหาศิริชวรัตน์
นายพีรพัฒน์ เกิดศิริ
นายสิทธิ์ชัย ทะนงค์
นางสาวญาสุมิน สินทองวัฒนา

56
59
54
39
34
28
44
41
36
32
27
45
25

รอบ 5 เดือนแรก ปี 2565
(ข้อมูล ณ 28 ม.ค. 65)

ส่วนสูง
(ซม.)
163
156
154
169
163
168
160
157
162
161
180
173
152

น้ำหนัก
66.30
54.10
67.90
82.00
68.70
60.00
56.50
62.50
58.00
90.50
73.00
65.60
35.20

BMI
25.00
22.00
28.60
28.71
25.20
21.10
22.10
25.40
21.80
34.80
22.60
21.90
15.20

แปลผล
อ้วน
ปกติ
อ้วน
อ้วน
อ้วน
ปกติ
ปกติ
อ้วน
ปกติ
อ้วนอันตราย
ปกติ
ปกติ
ผอมเกินไป

รูปภาพสรุปข้อมูลดัชนีมวลกายของบุคลากร กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร
50

46.15

45
38.45

40
35

ร้อยละ

30
25
20

15
10

7.7

7.7

5
0
0

ชุดข้อมูล 1

ผอม (<18.50)
7.7

ปกติ (18.50 - 22.99)
46.15

ท้วม (23 - 24.99)
0

อ้วน (25 - 29.99)
38.45

อ้วนมาก (>30)
7.7

จากข้อมูลดัชนีมวลกายของบุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (รอบ 5 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) แสดงให้เห็นว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (BMI 18.50 – 22.99) ลอง
ลงมาคืออ้วน (25 – 29.99) และมีภาวะผอมกับภาวะอ้วนมากเท่ากัน (<18.50) กับ (>30) คิดเป็นร้อยละ 46.15,
38.45 และ 7.70 ตามลำดับ

สรุป ข้อมูลดัชนีมวลกาย กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร (รอบ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
พบว่า บุคลากรทีม่ ีค่าดัชนีมวลกายปกติ (BMI 18.50 – 22.99) คิดเป็นร้อยละ 46.15
ส่วนที่ 3 ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดของบุคลากรอายุ 35 ปีขนึ้ ไป

ประเภท
บุคลากร
ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ
ลูกจ้าง
รวม

ผลการวิเคราะห์ CV risk score
จำนวนคน (ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในอนาคต)
ที่อายุ 35
102030>40%
ปีขึ้นไป
<10%
20%
<30%
<40%
(สูง
(คน)
(เสี่ยงต่ำ)
(ปาน
(สูง)
(สูงมาก) อันตราย)
กลาง)
4
1
3
-

จำนวน
ทั้งหมด
(คน)

จำนวนที่
ตรวจ
สุขภาพ
(คน)

6

6

5

5

3

3

-

-

-

-

2
13

2
13

1
8

1
4

1

3

-

-

บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีจำนวน 13 คน เป็นข้าราชการ 6 คน พนักงานราชการ 5 คน ลูกจ้าง
2 คน จำนวนคนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป จำนวน 8 คน เป็นข้าราชการ 4 คน พนักงานราชการ 3 คน ลูกจ้าง 1 คน
ทั้งนี้ได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์ CV risk score (ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในอนาคต) ตาม
ลิงค์ด้านล่างhttps://www.rama.mahidol.ac.th/cardio_vascular_risk/thai_cv_risk_score/ พบว่า จำนวน
คนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป จำนวน 8 คน มีความเสี่ยงต่ำ จำนวน 4 คน เสี่ยงปานกลาง จำนวน 1 คน และเสี่ยงสูง
จำนวน 3 คน
ส่วนที่ 4 การตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2565 ตามที่กรมอนามัยจัดหามา
บริการบุคลากรกรมอนามัยจำนวน 13 คน (ข้าราชการ 6 คน พนักงานราชการ 5 คน และจ้างเหมา 2 คน) เมื่อ
วันที่ 22-23 มีนาคม 2565 (ผลอยู่ระหว่างดำเนินการ)
ประเภทบุคลากร

เข้ารับการตรวจสุขภาพ
ประจำปี 2565

ข้าราชการ

พนักงานราชการ

จ้างเหมาบริการ

ร้อยละ (N)

ร้อยละ (N)

ร้อยละ (N)

46.16 (6)

38.46 (5)

15.38 (2)

ส่วนที่ 5 แบบประเมินความเครียด (ST-5)
อาการหรือความรู้สึกที่เกิดในระยะ 2 - 4 สัปดาห์
มีปัญหาการนอน นอนไม่หลับหรือนอนมาก
มีสมาธิน้อยลง
หงุดหงิด / กระวนกระวาย / ว้าวุ่นใจ
รู้สึกเบื่อ เซ็ง
ไม่อยากพบปะผู้คน

เป็นประจำ
9.10
-

บ่อยครั้ง
9.10
-

เป็นบางครั้ง
27.27
63.63
27.28
36.37
-

แทบไม่มี
63.63
27.27
72.72
63.63
100

ส่วนที่ 6 แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q)
อาการ/ความรู้สึก
1. รู้สึก หดหู่ เศร้า หรือท้อแท้สิ้นหวัง
2. รู้สึก เบื่อ ทำอะไรก็ไม่เพลิดเพลิน

ไม่มี
90.90
72.72

มี
9.10
27.28

พบว่า บุคลากร กพร. มีอาการรู้สึก เบื่อ ทำอะไรก็ไม่เพลิดเพลิน /เบื่อ ไม่สนใจอยากทำอะไร/ไม่สบายใจ
ซึมเศร้า ท้อแท้/หลับยากหรือหลับๆตื่นๆหรือหลับมากไป/เบื่ออาหารหรือกินมากเกินไป/สมาธิไม่ดีเวลาทำอะไร
เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรือทำงานที่ต้องใช้ความตั้ง ใจ/ พูดช้าทำอะไรช้าลงจนคนอื่นสังเกตเห็นได้ หรือ
กระสับกระส่ายไม่สามารถอยู่นิ่งได้ ซึ่งมีอาการเป็นบางวันเท่านั้น ประมาณ 3 คน ร้อยละ 27.27
ประเด็นความรู้ที่นำมาใช้จากแบบสำรวจ คือ การแปรค่าดัชนีมวยกายเบื้องต้น หลักคิด : สุขภาพ สุขภาวะ
ปัจจัยกำหนดสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ ความหมายของแนวคิดพฤติกรรมสุขภาพ เกณฑ์การประเมินสถานที่
ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน เป็นต้น
จากการสำรวจสถานการณ์สุขภาพของบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นเพียงการประเมิน สภาน
การณ์สุขภาพของบุคลากรเพื่อให้ทราบถึงค่าดัชนีมวลกาย ทราบถึงรูปร่างและสัดส่วน ทราบถึงความเสี่ยงการเกิด
โรคต่าง ๆ ได้จริง ค่า BMI สามารถใช้เป็นเครื่องมือคัดกรองเพื่อระบุผู้ที่มีน้ำหนักเกิน หรือภาวะอ้วนและผู้ที่มี
น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานในผู้ใหญ่ที่อายุ 20 ปีขึ้นไป ในกรณีที่มีค่าดัชนีมวลกายสูง และถูกวินิจฉัยว่ามีภาวะ
น้ำหนักเกินหรือ เป็นโรคอ้วน ก็อ าจทำให้เ สี่ยงต่อปัญหาสุขภาพมากมาย ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง ระดับ
โคเลสเตอรอลและระดับไตรกลีเซอไรด์ ในเลือดสูง โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือด
สมอง โรคเกี่ยวกับถุงน้ำดี โรคข้อเข่าเสื่อม ภาวะการหยุดหายใจขณะหลับหรือปัญหาในการหายใจ และโรคมะเร็ง
ชนิดต่าง ๆ และเมื่อทราบผลค่าดัชนีมวลกายแล้ว ยังทำให้เรารู้ว่าควรปรับพฤติกรรมอย่างไรเพื่อให้ห่างไกลโรค
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตดีต่อไป
********************************************************************
ที่มา :
โรงพยาบาลรามาธิบดี./เครื่องมือประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดของหัวใจหรือสมอง./สืบค้นข้อมูลเมื่อ 28 เม.ย. 65./จากเว็บไซต์:
https://www.rama.mahidol.ac.th/cardio_vascular_risk/thai_cv_risk_score/
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล./ดัชนีมวลกาย สำคัญอย่างไร./สืบค้นข้อมูลเมื่อ 28 เม.ย. 65./จากเว็บไซต์:
https://www.si.mahidol.ac.th/th/healthdetail.asp?aid=1361#:~:text=ค่าดัชนีมวลกาย%20Body,อายุ%2020%20ปีขึ้นไป
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ./ (2564)./ รายงานสุขภาพคนไทย ปี 2564 สืบค้นข้อมูลเมื่อ 28 เม.ย. 65./ จากเว็บไซต์:
https://www.thaihealth.or.th/Books/725/รายงานสุขภาพคนไทย+ปี+2564.html
กรมสุขภาพจิต./ แบบประเมินความเครียด (ST5) สืบค้นข้อมูลเมื่อ 28 เม.ย. 65./จากเว็บไซต์: https://www.dmh.go.th/test/Download/view.asp?id=18

วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพชีวิต เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 –3.3

Assessment 1.1 ข้อมูลคุณภาพชีวิตของบุคลากร

สรุปผลวิเคราะห์ เรื่องคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย

*************************************************
ตามที่กรมอนามัยมีนโยบายส่งเสริมให้สถานที่ทำงานถูกสุขลักษณะ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย
เอื ้ อ ต่ อ การมี ส ุ ข ภาพที ่ ด ี โดยเริ ่ ม ดำเนิ น การมาตั ้ ง แต่ ป ี ง บประมาณ พ.ศ.2564 และในปี ง บประมาณ
พ.ศ.2565 ได้ ใ ห้ ค วามสำคั ญ กั บ ตั วบุ ค คล มุ ่ ง เน้ น ให้ บ ุ ค ลากรตระหนั ก และเฝ้ า ร ะวั ง ภาวะสุ ข ภาพของตนเอง
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม นำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานของบุคลากร
ในการนี้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ดำเนินการตอบแบบประเมินคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างประจำของหน่วยงานที่ทำงาน
อยู่ในหน่วยงานตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป จนถึงปัจจุบัน แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน 8 ข้อ
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
จำนวน 6 ข้อ
องค์ประกอบที่ 2 สภาพการปฏิบัติงานน่าอยู่น่าทำงานและส่งเสริมสุขภาพ
จำนวน 6 ข้อ
องค์ประกอบที่ 3 ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน
จำนวน 6 ข้อ
องค์ประกอบที่ 4 โอกาสในการพัฒนาและการใช้ความสามารถของบุคคล
จำนวน 6 ข้อ
องค์ประกอบที่ 5 การทำงานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
จำนวน 6 ข้อ
องค์ประกอบที่ 6 ประชาธิปไตยและความยุติธรรมในการทำงาน
จำนวน 6 ข้อ
องค์ประกอบที่ 7 สมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว
จำนวน 6 ข้อ
องค์ประกอบที่ 8 ความภูมิใจในองค์กร
จำนวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 3 แนวโน้มที่จะทำงานกับหน่วยงานต่อไป
จำนวน 4 ข้อ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีบุคลากรที่ตอบแบบสอบถามจำนวน 9 คน ร้อยละ 100
เพศ หญิง จำนวน 7 คน ร้อยละ 77.77 เพศชาย จำนวน 2 คน ร้อยละ 22.23
อายุ ระหว่าง 28-38 ปี จำนวน 4 คน ร้อยละ 44.44 อายุระหว่าง 39-49 ปี จำนวน 2 คน ร้อยละ 22.23 อายุ 50
ปีขึ้นไป จำนวน 3 คน ร้อยละ 33.33
สถานภาพสมรส โสด จำนวน 7 คน ร้อยละ 77.77 สมรส จำนวน 2 คน ร้อยละ 22.23
ระดับการศึกษา ปริญญาโท จำนวน 5 คน ร้อยละ 55.55 ปริญญาตรี จำนวน 4 คน ร้อยละ 44.45
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน ข้าราชการ จำนวน 5 คน ร้อยละ 55.55 พนักงานราชการ จำนวน 4 คน ร้อยละ 44.45
อายุงาน ปฏิบัติงาน 1-10 ปี จำนวน 4 คน ร้อยละ 44.44 ปฏิบัติงาน 11-20 ปี จำนวน 2 คน ร้อยละ 22.23 ปฏิบัติงาน
21 ปี ขึ้นไป 3 คน ร้อยละ 33.33
เงินเดือนปัจจุบัน เงินเดือน 10,000-30,000 บาท จำนวน 6 คน ร้อยละ 66.66 เงินเดือน 45,001 – 60,000 บาท
จำนวน 2 คน ร้อยละ 22.23 เงินเดือน 60,001 – 75,000 บาท จำนวน 1 คน ร้อยละ 11.11

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ดังนี้
ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย
ไม่เห็น
ประเด็นคำถาม
เห็นด้วย เห็นด้วย
ไม่เห็น
ปาน
ด้วย
ค่าเฉลี่ย
อย่างยิ่ง

มาก

กลาง

ด้วย

ร้อยละ

อย่างยิ่ง

1. การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
4.27 85.40
1.1 เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมและเพียงพอกับค่า
45.46 18.18 36.36
4.09 81.80
ครองชีพในปัจจุบัน
1.2 ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับจากการทำงานทำให้
45.46 27.27 27.27
4.18 83.60
ท่านสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ
1.3 ท่านได้รับเงินเดือนและผลตอบแทนที่เหมาะสม
54.54 18.18 18.18 9.10
4.18 83.60
เมื่อเทียบกับคนอื่นที่ปฏิบตั งิ านในระดับเดียวกัน
1.4 หน่วยงานจัดสวัสดิการต่าง ๆ เหมาะสมกับ
63.64
36.36
4.27 85.40
ตำแหน่งงาน ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของท่าน
1.5 ท่านได้รับความยุติธรรมในการประเมินผลงาน
63.63 27.27 9.10
4.55 91.00
เพื่อปรับเลื่อนขั้นเงินเดือน
จากตารางที่ 1 พบว่าค่าคะแนนเฉลีย่ ระดับความคิดเห็นประเด็นการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม คือ 4.27
อยู่ในเกณฑ์ของระดับความคิดเห็น ระดับเห็นด้วยมาก คิดเป็นร้อยละ 85.40
ระดับความคิดเห็น
เห็
น
ด้
ว
ย
ไม่เห็น
ประเด็นคำถาม
เห็นด้วย เห็นด้วย
ไม่เห็น
อย่างยิ่ง

มาก

ปาน
กลาง

ด้วย

ด้วย
อย่างยิ่ง

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

2. สภาพการปฏิบตั ิงานน่าอยู่น่าทำงานและ
4.68 93.60
ส่งเสริมสุขภาพ
2.1 สถานที่ปฏิบัติงานของท่านสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีเสียงรบกวนขณะ
72.73 27.27
4.73 94.60
ปฏิบัติงาน ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
2.2 หน่วยงานมีเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน วัสดุ
อุปกรณ์ เพียงพอ อยู่ในสภาพทีด่ ี พร้อมใช้งาน
72.73 27.27
4.73 94.60
เหมาะสมกับการทำงานและทันสมัย
2.3 หน่วยงานมีระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิต
72.72 18.18 9.10
4.64 92.80
และทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี
2.4 หน่วยงานของท่านมีสถานที่ หรือมีการจัด
63.64 36.36
4.64 94.60
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
2.5 หน่วยงานของท่านมีการตรวจสุขภาพประจำปี
72.72 18.18 9.10
4.64 94.60
ของบุคลากร อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
จากตารางที่ 2 พบว่าค่าคะแนนเฉลีย่ ระดับความคิดเห็นประเด็นสภาพการปฏิบตั ิงานน่าอยู่น่าทำงานและส่งเสริมสุขภาพ คือ
4.68 อยู่ในเกณฑ์ของระดับความคิดเห็น ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง คิดเป็นร้อยละ 93.60

ระดับความคิดเห็น
ประเด็นคำถาม

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

เห็นด้วย
มาก

เห็นด้วย
ปาน
กลาง

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

3. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน
4.55 91.00
3.1 งานที่ท่านทำอยู่ เป็นงานที่ตรงกับความรู้
63.63 27.27 9.10
4.55 91.00
ความสามารถ และทักษะเฉพาะตัวของท่าน
3.2 ท่านรู้สึกยินดีที่ได้เรียนรู้เทคนิคการทำงาน
72.73 27.27
4.73 94.60
ใหม่ๆ เสมอ
3.3 ท่านได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความรู้
63.64 36.36
4.64 92.80
ความสามารถและทักษะในการทำงานเพิ่มขึ้น
3.4 ท่านมีโอกาสก้าวหน้าในการเลื่อนตำแหน่งหรือ
เลื่อนระดับที่สูงขึ้นอย่างเหมาะสม ไม่ช้าเกินไปเมื่อ 63.64 18.18 18.18
4.45 89.00
เทียบกับบุคลากรของหน่วยงานอื่น ๆ
3.5 การปฏิบตั ิงานในองค์กรนี้ จะทำให้มีโอกาส
72.73
27.27
4.45 89.00
ประสบความสำเร็จในชีวิตตามเป้าหมาย
จากตารางที่ 3 พบว่าค่าคะแนนเฉลีย่ ระดับความคิดเห็นประเด็นความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน คือ 4.55 อยู่ในเกณฑ์
ของระดับความคิดเห็น ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง คิดเป็นร้อยละ 91
ระดับความคิดเห็น
เห็
น
ด้
ว
ย
ไม่เห็น
ประเด็นคำถาม
เห็นด้วย เห็นด้วย
ไม่เห็น
อย่างยิ่ง

4. โอกาสในการพัฒนาและการใช้ความสามารถ
ของบุคคล
4.1 หน่วยงานส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
4.2 ท่านมีโอกาสได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถโดย
การไปศึกษาดูงาน หรือเข้ารับการอบรมหลักสูตร
ต่างๆ
4.3 ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพใน
การทำงานได้อย่างเต็มที
4.4 หน่วยงานมีแหล่งความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่
สามารถศึกษาค้นคว้าได้อย่างสะดวก
4.5 หน่วยงานมีตำแหน่งหน้าที่ ที่พร้อมจะให้
ก้าวหน้าขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สงู ขึ้นตามลำดับ

มาก

ปาน
กลาง

ด้วย

ด้วย
อย่างยิ่ง

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

4.47 89.40
72.72 18.18

9.10

-

-

4.64

92.80

63.62 18.18

9.10

9.10

-

4.36

87.20

72.72

9.10

18.18

-

-

4.55

91.00

63.63 27.27

9.10

-

-

4.55

91.00

54.55 18.18 27.27

-

-

4.27

85.40

จากตารางที่ 4 พบว่าค่าคะแนนเฉลีย่ ระดับความคิดเห็นประเด็น โอกาสในการพัฒนาและการใช้ความสามารถของบุคคล คือ
4.47 อยู่ในเกณฑ์ของระดับความคิดเห็น ระดับเห็นด้วยมาก คิดเป็นร้อยละ 89.40
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5. การทำงานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
4.67 93.40
5.1 หน่วยงานมีการมอบหมายงาน หรือทำงาน
ร่วมกันโดยคำนึงถึงหน้าทีแ่ ละความสามารถมากกว่า 63.64 36.36
4.64 92.80
เรื่องส่วนตัว และไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก
5.2 ท่านมีความสัมพันธ์ทดี่ ีกับผูบ้ ังคับบัญชาและ
72.73 27.27
4.73 94.60
เพื่อนร่วมงาน
5.3 ท่านสามารถปรึกษาปัญหาเรื่องงานและเรื่อง
72.72 18.18 9.10
4.64 92.80
ส่วนตัวกับเพื่อนร่วมงานได้
5.4 ท่านได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือในการ
ปฏิบตั ิงานจากคนในหน่วยงาน หรือเพื่อนร่วมงาน
72.73 27.27
4.73 94.60
ต่างส่วนงานเป็นอย่างดี
5.5 หน่วยงานของท่านมีการจัดกิจกรรมที่สง่ เสริม
ให้บุคลากรได้มโี อกาสพบปะสังสรรค์เพื่อสร้าง
63.64 36.36
4.64 92.80
ความสัมพันธ์ทดี่ ีต่อกัน
จากตารางที่ 5 พบว่าค่าคะแนนเฉลีย่ ระดับความคิดเห็นประเด็น การทำงานร่วมกันและความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น คือ 4.67
อยู่ในเกณฑ์ของระดับความคิดเห็น ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง คิดเป็นร้อยละ 93.40
ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วย
ไม่เห็น
ประเด็นคำถาม
เห็นด้วย เห็นด้วย
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ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

6. ประชาธิปไตยและความยุติธรรมในการทำงาน
4.67 93.40
6.1 ผู้บังคับบัญชาให้อำนาจแก่ท่านอย่างเต็มที่ใน
72.72 18.18 9.10
4.64 92.80
การตัดสินใจในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของท่าน
6.2 ผู้บังคับบัญชายอมรับฟังความคิดเห็นและ
72.72 18.18 9.10
4.64 92.80
ข้อเสนอแนะของท่าน
6.3 ผู้บังคับบัญชาของท่านไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวที่
81.82 18.18
4.82 96.40
ไม่เกี่ยวข้องกับงาน
6.4 ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระใน
72.72 18.18 9.10
4.64 92.80
การทำงานโดยไม่มีผลต่อการพิจารณาความดีความชอบ
6.5 ท่านได้รับการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การปฏิบตั ิอื่น ๆ อย่างยุติธรรมเสมอภาคเช่นเดียวกับ 72.72 18.18 9.10
4.64 92.80
ผู้ร่วมงานคนอื่น
จากตารางที่ 6 พบว่าค่าคะแนนเฉลีย่ ระดับความคิดเห็นประเด็น ประชาธิปไตยและความยุตธิ รรมในการทำงาน คือ 4.67 อยู่
ในเกณฑ์ของระดับความคิดเห็น ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง คิดเป็นร้อยละ 93.40
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7. ความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ ส่วนตัว
4.52 90.40
7.1 การปฏิบตั ิงานของท่านเป็นไปตามแผนที่
45.45 45.45 9.10
4.36 87.20
กำหนดไว้
7.2 ท่านไม่ต้องทำงานนอกเวลาปฏิบตั งิ าน หรือนำ
36.36 54.54 9.10
4.27 85.40
งานกลับไปทำทีบ่ ้าน
7.3 ภาระงานทีต่ ้องรับผิดชอบไม่ทำให้เกิดปัญหา
กับสุขภาพร่างกายและจิตใจ เช่น เครียด นอนไม่
63.63 27.27 9.10
4.55 91.00
หลับ ป่วยง่าย
7.4 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ขององค์กรได้เสมอ
(งานของกลุ่มงานอื่นหรืองานที่เป็นส่วนรวมโดย
63.63 27.27 9.10
4.55 91.00
ตนเองไม่ใช่ผู้รับผิดชอบหลัก)
7.5 ท่านมีเวลาว่างให้กบั ตนเองและครอบครัวได้
72.73 27.27
4.73 94.60
อย่างมีความสุข
จากตารางที่ 7 พบว่าค่าคะแนนเฉลีย่ ระดับความคิดเห็นประเด็น ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว คือ 4.52 อยู่ใน
เกณฑ์ของระดับความคิดเห็น ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง คิดเป็นร้อยละ 90.40
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ย
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8. ความภูมิใจในองค์กร
8.1 ท่านเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้งานประสบผลสำเร็จ
8.2 ท่านมีความภูมิใจเมื่อบอกผู้อื่นว่าทำงานที่
หน่วยงาน/องค์กรแห่งนี้
8.3 ท่านสามารถนำความรู้จากการปฏิบตั ิงานไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติได้
8.4 หน่วยงาน/องค์กรของท่านมีชื่อเสียง เป็นที่
ยอมรับสำหรับบุคคลภายนอก
8.5 หน่วยงาน/องค์กรของท่านมีการรณรงค์ให้
บุคลากรตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น
การประหยัดพลังงาน

มาก

ปาน
กลาง

ด้วย

ด้วย
อย่างยิ่ง

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ
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-

-

4.52 90.40
4.45 4.45

45.46 18.18 18.18

-

-

4.45

89.00

63.64 36.36

-

-
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4.64

92.80

54.54 36.36

9.10

-

-

4.45

89.00

63.63 27.27

9.10

-

-

4.55

91.00

54.54 36.36

จากตารางที่ 8 พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นประเด็น ความภูมิใจในองค์กร คือ 4.52 อยู่ในเกณฑ์ของระดับความ
คิดเห็น ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง คิดเป็นร้อยละ 90.40
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9. แนวโน้มทีจ่ ะทำงานกับหน่วยงานต่อไป
4.64 92.80
1. ท่านยังไม่คิดมองหางานใหม่ในองค์กรอื่น
81.80 9.10 9.10
4.73 94.60
2. ท่านไม่ได้หาข้อมูลการทำงานใหม่ในองค์กรอื่น
81.80 9.10 9.10
4.73 94.60
3. ท่านมีการวางแผนเพื่อที่จะอยู่ในหน่วยงานนี้ให้
72.72 9.10 18.18
4.55 91.00
นานที่สุด
4. ท่านไม่เคยคิดที่จะลาออกจากหน่วยงาน
72.72 9.10 18.18
4.55 91.00
จากตารางที่ 9 พบว่าค่าคะแนนเฉลีย่ ระดับความคิดเห็นประเด็น แนวโน้มที่จะทำงานกับหน่วยงานต่อไป คือ 4.64 อยู่ใน
เกณฑ์ของระดับความคิดเห็น ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง คิดเป็นร้อยละ 92.80

ตารางที่ 10 โดยสรุปท่านพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการทำงานเพียงใด
ประเด็นคำถาม
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
ระดับ
1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
4.36
87.20
พึงพอใจมาก
2. สภาพการปฏิบัติงานน่าอยู่น่าทำงานและส่งเสริมสุขภาพ
4.73
94.60
พึงพอใจอย่างยิ่ง
3. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน
4.45
89.00
พึงพอใจมาก
4. โอกาสในการพัฒนาและการใช้ความสามารถของบุคคล
4.45
89.00
พึงพอใจมาก
5. การทำงานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
4.64
92.80
พึงพอใจอย่างยิ่ง
6. ประชาธิปไตยและความยุติธรรมในการทำงาน
4.64
92.80
พึงพอใจอย่างยิ่ง
7. ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว
4.64
92.80
พึงพอใจอย่างยิ่ง
8. ภูมิใจในองค์กร
4.55
91.00
พึงพอใจอย่างยิ่ง
บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหารในภาพรวมมีความพึงพอใจอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิตในการทำงาน โดย
ประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ สภาพการปฏิบัติงานน่าอยู่น่าทำงานและส่งเสริมสุขภาพ คะแนนเฉลี่ย 4.73
คิดเป็นร้อยละ 94.60 และประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม คะแนนเฉลี่ย
4.36 คิดเป็นร้อยละ 87.20

วิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 –3.4

Assessment 1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด

ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่
น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน
“ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่ใช้ผลผลิต การบริการ และผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการทำกิจกรรมเพื่อ
ขับเคลื่อนตัวชี้วัดการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน
“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมจาก
การดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน
สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน หมายถึง หน่วยงานมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และเอื้อ
ต่อการมีสุขภาพดีของบุคลากรในหน่วยงานทุกคน และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้บุคลากรทุก คนใน
หน่วยงานเกิดความสุขกายสบายใจในการทำงาน รวมถึงการมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนตระหนักและเฝ้าระวัง ภาวะ
สุขภาพของตนเอง รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
สถานที่ทำงานมีชีวิตชีวา หมายถึง สถานที่ทำงานมีการส่งเสริมและพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาด สดชื่น เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี ซึ่งจะ
นำไปสู่ผลลัพธ์ของการมีสุขภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพการทำงานที่คำนึงถึงความปลอดภัยและการส่งเสริมสุขภาพ
อันนำมาซึ่งความสุข ความมั่นคง ความก้าวหน้าในการทำงานของบุคลากรในหน่วยงาน
ผลจากการวิจัยในหลายประเทศพบว่า โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
และความสุขของคนทำงาน จะช่วยลดค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไปกับการรักษาพยาบาล ลดจำนวนวันป่วย วันลา ลด
อุบัติเหตุ รวมทั้งลดอัตราการเปลี่ยนงานได้ดีด้วย หากเป็นเช่นนั้นแล้วการที่เราจัดสถานที่ท ำงานของเราให้
เหมาะสมโดยการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงาน และส่งเสริมสุขภาพของคนทำงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ย่อมส่งผลให้เรามีความสุขในการทำงาน ความสำเร็จของการดำเนินการให้สถานที่ทำงานเป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่
น่าทำงาน เสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ กรอปกับต้องมีหลักการ
ดำเนินงานที่ชัดเจนครอบคลุมทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจ จึงจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจึงได้จัดทำแบบสำรวจความผูกพันของผู้รับบริการ/ผู้มีสว่ นได้ส่ว นเสียในกิจกรรม
การขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งความสุข ซึ่งมีรายละเอียดและองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้
1. การสื่อสารและสร้างความเข้าใจอย่างทั่วถึงในองค์กร
2. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ สมรรถนะในการทำงาน
3. การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนากลุ่มพัฒนาระบบบริห ารเป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)
4. ส่งเสริมสุขภาพกายใจแข็งแรง
5. ข้อเสนอแนะ
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ แบบ (Rating Scale) ให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็น เกณฑ์ที่ใช้แปรผล ดังนี้
1 หมายถึง น้อยที่สุด 2 หมายถึง น้อย
3 หมายถึง มาก
4 หมายถึง มากที่สุด
เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพันของผู้ตอบแบบสอบถามกำหนดไว้ดังนี้
3.26 – 4.00 พึงพอใจมากทีส่ ุด
2.51 – 3.25 พึงพอใจมาก
1.76 – 2.50 พึงพอใจน้อย
1.00 – 1.75 พึงพอใจน้อยที่สุด

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่า
ทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน บุคลากรในหน่วยงานมีจำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ตอบ
แบบสำรวจจำนวน 13 คน
มาตรการ/กิจกรรมในหน่วยงาน
1. การสื่อสารและสร้างความเข้าใจอย่างทั่วถึงในองค์กร
1.1 กิจกรรมการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน

น้อยมาก

ระดับความพึงพอใจ
น้อย
มาก
มากที่สุด

รวม

1
(7.70)

3.92

12
(92.30)

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ควรมีการชี้แจงทำความเข้าใจให้ครอบคลุมทุกงานใน กพร. รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมสำคัญของกรม
2. เพิ่มกิจกรรมบอกข่าวเล่าเรื่อง 3 นาที
1.2 การจัด BAR : Before Action Review ในกิจกรรมการ
2
11
3.85
ประชุม อบรม สัมมนา
(15.40) (84.60)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ควรมีการ BAR ทุกงานในกิจกรรมการประชุม และให้ทุกคนเข้าใจภาพรวมของงานอย่างทั่วถึง
2. ผู้รับผิดชอบ / เจ้าของงาน ควรจัด BAR การประชุมฯ ที่ต้องการประสาน/ เกี่ยวข้องกับฝ่ายต่าง ๆ ใน หน่วยงาน เพื่อให้ทุกคน
ในหน่วยได้รับทราบและให้ความร่วมมือฯ ในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ ราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน
3. กำหนดแบบฟอร์มเดียวกัน บันทึก online เชื่อมโยงข้อมูลกับตอน AAR
2. การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ สมรรถนะในการทำงาน
2.1 การให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
1
2
10
3.69
อนามัยสิ่งแวดล้อมและความสมดุลในชีวิตการทำงาน
(7.70) (15.40) (76.90)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการนำความรู้ที่จำเป็นมาแลกเปลี่ยนเผยแพร่ภายในองค์กร 2. อย่างน้อย 2 เดือน 1 ครั้ง
3. ทำแบบประเมินความรอบรู้สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมกับสุขภาพรายบุคคล
4. สำรวจประเด็นความรู้เพิ่มเติม
2.2 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์
2
11
3.85
ของหน่วยงาน
(15.40) (84.60)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ผู้นำหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ กพร. ร่วมกันเสนอองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. คัดเลือกเรื่องที่แลกเปลี่ยนไปสู่การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบเต็มรูปแบบไตรมาสละ 1 เรื่อง
3. การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนากลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)
3.1 กิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง และกิจกรรม Big Cleaning day
1
12
3.92
(7.70) (92.30)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
สามเดือนครั้ง/เดือนละครั้ง/ทำ 5 ส. สัปดาห์ละครั้ง เปลี่ยนโฉมหน้าบ้านปีละครั้ง
3.2 กิจกรรม 5 ส จัดเก็บโต๊ะทำงานให้สะอาด ก่อนกลับบ้าน
1
12
3.92
ศุกร์สะอาด ปราศจากเชื้อโรค
(7.70) (92.30)
4. “ส่งเสริมสุขภาพกายใจแข็งแรง”
4.1 กิจกรรม Happy Friday ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ออก
1
2
10
3.69
กำลังกายในหน่วยงาน (เวลา 16.00 – 16.30 น.)
(7.70) (15.40) (76.90)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สัปดาห์เว้นสัปดาห์/ ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด
4.2 กิจกรรม “Happy Friday” ทุกวันศุกร์ สุดท้ายของเดือน
1
2
10
3.69
“หิ้วปิ่นโต โชว์ Healthy Food” (งดการใช้ถุงพลาสติก)
(7.70) (15.40) (76.90)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม งดการรวมตัวเนื่องจากสถานการณ์โควิด

มาตรการ/กิจกรรมในหน่วยงาน

ระดับความพึงพอใจ
น้อยมาก
น้อย
มาก
มากที่สุด
2
2
9
(15.40) (15.40) (69.20)

รวม

4.3 กิจกรรม “Let’s take a break”การบริหารร่างกายและ
3.54
ยืดเหยียดระหว่างวัน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ขอให้เป็นช่วงที่ภารกิจงานไม่รีบเร่ง/ เร่งด่วน 2. เวลา 15.00 น. ประมาณ 10 นาที 3. ช่วยให้บุคลากรได้มีการขยับท่าทาง
ระหว่างการทำงานและช่วยป้องกันออฟฟิตซินโดม
4.4 กิจกรรมการวัดรอบเอว ชั่งน้ำหนัก เพื่อประเมินความเสี่ยง
1
12
3.92
และดัชนีมวลกายในหน่วยงาน (หาค่า BMI ของบุคลากร)
(7.70) (92.30)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ให้ทุกคนไปวัดค่า BMI ที่เครื่อง Inbody ปีละ 2 ครั้ง
2. มีชั่งน้ำหนักกับส่วนสูงแล้วยังวัดอยู่หรือไม่
4.5 กิจกรรมก้าวย่างเพื่อสร้างหุ่น
2
11
3.85
(15.40) (84.60)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. มีของรางวัลให้กับบุคลากรที่ได้ก้าวเยอะ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
2. แสดงก้าวทุกวันควรตั้งเป้าที่ 5000 ก้าวขึ้นไปแล้วเพิ่มเป้าขึ้น มีรางวัลคนที่มีความก้าวหน้าและได้ก้าวมากสุดประจำเดือน
4.6 กิจกรรม “สวดมนต์” บำบัดกาย เสริมสร้างความสบายใจ
1
12
3.92
(7.70) (92.30)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หาบทสวดที่มีคำแปล
4.7 กิจกรรมจิตอาสา
1
4
8
3.54
(7.70) (30.80) (61.50)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. จัดให้มีกิจกรรมจิตอาสา ให้ทุกคนมีส่วนร่วม 2. จัดหากิจกรรมนำมาร่วมกันทำที่ทำงาน
4.8 กิจกรรมตามเทศกาลและวันสำคัญต่างๆ
5
8
3.62
(38.50) (61.50)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยส่วนใหญ่กรมจะมี ควรร่วมในภาพกรม
4.9 การประเมินความเครียดบุคลากร
1
1
11
3.77
(7.70) (7.70) (84.60)
4.10 กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีและประเมินความ
2
11
เสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดของบุคลากร
3.85
(15.40) (84.60)
อายุ 35 ปีขึ้นไป

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม รูปแบบของกิจกรรม ภาพรวมเหมาะสมดีแล้ว อาจปรับไปตามสถานการณ์ แต่ละ
ช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมชาติหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากรอบ 5 เดือนแรก 65 ควรมีการเชิดชู/ให้รางวัลเพิ่มเติมในกิจกรรม “Happy
Friday” ทุกวันศุกร์ สุดท้ายของเดือน “หิ้วปิ่นโต โชว์ Healthy Food” (งดการใช้ถุงพลาสติก) และกิจกรรมก้าว
ย่างเพื่อสร้างหุ่น เพื่อเสริมสน้างแรงจูงใจในการการร่วมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น
ให้มีกจิ กรรม Hello Wednesday เป็นประจำทุกวันพุธ เช่นเดิม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับการทำงาน

แผนการขับเคลื่อนฉบับปรับปรุง เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2-3.6

กิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง และกิจกรรม Big Cleaning day
กิจกรรม 5 ส จัดเก็บโต๊ะทำงานให้สะอาด “ก่อนกลับบ้าน ศุกร์สะอาด ปราศจากเชื้อโรค” (เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 –3.9)

กิจกรรม “Let’s take a break”การบริหารร่างกายและยืดเหยียดระหว่างวัน (เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 4.4)

กิจกรรมก้าวย่างเพื่อสร้างหุ่นและให้เคล็ดลับเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ (เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 4.6)

กิจกรรมตามเทศกาลและวันสำคัญต่างๆ (เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 4.10)

กิจกรรมตามเทศกาลและวันสำคัญต่างๆ ต่อ (เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 – 4.10)

เอกสารแนบ ตชว. 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผนและผลการขับเคลื่อนมาตรการและประเด็นความรู้การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนหลัง
ที่

ชื่อกิจกรรม

1 ทบทวนคำสั่ง
คณะกรรมการ
เร่งรัดติดตามผล
การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
2565 และ SOP
การเบิกจ่าย
งบประมาณ
2 สื่อสารความรู้ กฎ
ระเบียบ แนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ เพื่อ
สร้างความเข้าใจ
แก่บุคลากรของ
หน่วยงานใน
ช่องทางต่างๆ
และเผยแพร่นำขึ้น
เว็บไซต์ กพร.
3 รายงานข้อมูล
สถานะการ
เบิกจ่าย
งบประมาณเสนอ
ต่อที่ประชุม กพร.
ประจำทุกเดือน

หน่วย เป้า
วัน
นับ หมาย เริ่มต้น
ครั้ง
1
มี.ค.-65

วัน
สิ้นสุด
มี.ค.-65

ผล

หมายเหตุ

1

- ทบทวนคำสั่ง และ SOP ไปแล้วในเดือน มีค.
ยืนยันตามเดิม
- มีการปรับย้ายหน่วยงานผูร้ ับผิดชอบงานในเดือน
เมย. จึงได้ทบทวนคำสั่งใหม่ในเดือน พค.
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal0
2/download?id=92561&mid=29662&mkey=m
_document&lang=th&did=26436

เรื่อง

2

มี.ค.-65

ก.ค.-65

2

ครั้ง

5

มี.ค.-65

ก.ค.-65

3

1. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/morenews-php-cid-142-filenamebudjet/download?id=85802&mid=32102&mk
ey=m_document&lang=th&did=26144
2. สื่อสารความรู้จากการอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพผูต้ รวจสอบภายในประจำหน่วยงานยุคใหม่
เพื่อองค์กรโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/dm-kmpsdg/download?id=91996&mid=11640&mkey
=m_document&lang=th&did=27626
1 รายงานประชุมเดือน มีนาคม
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal0
2/download?id=89376&mid=29662&mkey=m
_document&lang=th&did=26433
2 รายงานประชุมเดือน เมษายน
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal0
2/download?id=91307&mid=29662&mkey=m
_document&lang=th&did=26433
3 รายงานประชุมเดือน พฤษภาคม (อยู่ระหว่างการ
สรุปการประชม)

ที่

ชื่อกิจกรรม

4 จัดทำรายงานผล
การติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่าย
งบประมาณ รบจ.
1 และผลการ
ประชุมเร่งรัด
ติดตามฯ และ
upload ขึ้น
เว็บไซต์กพร.
ภายในวันที่ 20
ของทุกเดือน
5 รายงานการ
ติดตามการ
ดำเนินงานตัวชี้วัด
ฯ ในการประชุม
ของหน่วยงานและ
ในระบบ DOC
ภายในวันที่ 10
ของเดือนถัดไป

หน่วย เป้า
วัน
นับ หมาย เริ่มต้น
ฉบับ
5
มี.ค.-65

ครั้ง

5

มี.ค.-65

วัน
สิ้นสุด
ก.ค.-65

ผล

หมายเหตุ

2

1. รบจ.1 เดือน มีนาคม
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/morenews-php-cid-204-filenamebudjet/download?id=89822&mid=32107&mk
ey=m_document&lang=th&did=26022
2. รบจ.1 เดือน เมษายน
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/morenews-php-cid-204-filenamebudjet/download?id=92495&mid=32107&mk
ey=m_document&lang=th&did=26022

ก.ค.-65

2

1 รายงานประชุมเดือน มีนาคม
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal0
2/download?id=89376&mid=29662&mkey=m
_document&lang=th&did=26433
2 รายงานประชุมเดือน เมษายน
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal0
2/download?id=91307&mid=29662&mkey=m
_document&lang=th&did=26433
3 รายงานประชุมเดือน พฤษภาคม (อยู่ระหว่างการ
สรุปการประชม)

เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.4

เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) รอบ 5 เดือนหลัง : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วดั 2.4 เดือน เมษายน 2565
❖ มาตรการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างบุคลากรของ กพร. สู่การเป็น SMART
ครั้งที่ 6 วันที่ 1 เมษายน 2565 การประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 7/2565 จำนวน 2 หัวข้อ

1) หัวข้อ “การจัดทำ Data Governance และความรู้เกีย่ วกับกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)”
โดยนางสาวจุฬาลักษณ์ เก่งการช่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ดาวน์โหลดสรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ที่เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
>> ศูนย์ความรู้ กพร. >> DM&KM >> KM’65-ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลิงค์เอกสาร https://psdg.anamai.moph.go.th/th/dm-kmpsdg/download?id=91818&mid=11640&mkey=m_document&lang=th&did=27628

เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) รอบ 5 เดือนหลัง : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

2) หัวข้อ “KM & Best Practices ในการพัฒนาระบบราชการ 4.0 กรณีศึกษา :กรมสรรพากร”
โดยนางสาวบุศรินทร์ ทนันชัยบุตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ดาวน์โหลดสรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ที่เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
>> ศูนย์ความรู้ กพร. >> DM&KM >> KM’65-การพัฒนาระบบราชการ
ลิงค์เอกสาร https://psdg.anamai.moph.go.th/th/dm-kmpsdg/download?id=91817&mid=11640&mkey=m_document&lang=th&did=27624

ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (รอบ 5 เดือนหลัง)

การทบทวนและวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (รอบ 5 เดือนแรก : ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565)
กลุ่ม พัฒนาระบบริหาร (กพร.) ได้ท บทวนและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานวิชาการในปีท ี่ผ่านมาของ
หน่วยงานเพื่อสนับสนุนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และยกระดับสู่องค์กรคุณภาพ โดยใช้การจัดการความรู้ซึ่ง
เป็นกระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารจัดการให้หน่วยงานมีความรู้สำคัญอย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน มีการ
วิเคราะห์ GAP ข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจของหน่วยงาน วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน และนำข้อมูลผลการวิเคราะห์มาใช้
ในการบ่งชี้ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารคือ ด้านการพัฒนาระบบราชการ
พร้อมทั้งกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ ให้แก่บุคคลากรเพื่อ ใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ
โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายในการจัดการข้อมูลและความรู้ของหน่วยงานเป็น 2 ส่วน คือ 1) สำหรับบุคลากรของหน่วยงาน
ในสังกัดกรมอนามัย (ผู้รับบริการ) และ 2) บุคลากรของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (KM กพร.) วัตถุประสงค์ของการ
จัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดและแบ่งปัน เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจและทักษะในการทำงานแก่บุคลากรให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง เพื่อให้
บุคลากรใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการและยกระดับการปฏิบัติงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ที่ให้ความสำคัญ
กับระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยง รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงาน การให้บริการ และสมรรถนะของ
องค์ ก ารภาครั ฐให้ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภาพสู ง สุ ด อั น จะนำไปสู่ องค์ ก ารที ่เ ป็น เลิ ศเทีย บเท่ า มาตรฐานสากลต่อไป
โดยกลุ่มพัฒนาระบบริหาร (กพร.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานวิชาการของกลุ่มพัฒนาระบบบริการ กรมอนามัย
สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นแผนรายปี
ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค.64 – ก.พ. 65) สามารถสรุปผลได้ดังนี้
1. มาตรการส่งเสริมและยกระดับผลงานของกรมอนามัยสู่รางวัลเลิศรัฐ
การจัดการความรู้เกี่ยวกับการยกระดับการดำเนินงานภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากร
ในสังกัดกรมอนามัย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการให้บริการ
ประชาชนและเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรของกรมอนามัยเพื่อสนับสนุน การส่งผลงานสมัครขอรับรางวัล
คุณภาพระดับประเทศและสากล โดย กพร.สนับสนุนข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการประชาชน และยกระดับ ผลงานของกรมอนามัยสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงด้วยการส่งผลงาน
สมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐ (PSA) และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (PGA) ซึ่งการได้รับรางวัล
เป็นสิ่งยืนยันความสำเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ประชาชนได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถเป็นต้นแบบทีด่ ี
ให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบราชการและการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ประเด็นความรู้ที่สำคัญและจำเป็น ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบราชการสู่ความเป็น
เลิศเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การสมัครรางวัลบริการภาครัฐ (PSA) และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (PGA) แนวทางการ
เขียนผลงานให้สอดคล้องตามเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ เพื่อพัฒนาการเขียนผลงานให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้อง
ตามเกณฑ์ของแต่ละประเภทรางวัล และตัวอย่างผลงานต้นแบบ (Best Practice) ที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขา
บริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
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ผลการดำเนินงาน รอบ 5 เดือนแรก กพร. ได้กำหนดแผนการดำเนินงานการจัดการความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริม
และยกระดับผลงานของกรมอนามัยสู่รางวัลเลิศรัฐ ไว้ 3 กิจกรรมหลัก และสามารถดำเนินงานแล้วเสร็จครบทั้ง 3
กิ จ กรรม ทั ้ ง กิ จกรรมการแลกเปลี ่ ยนเรียนรู ้ภายในองค์ กร การเสริ มสร้างความรู ้ จากผู ้ เชี ่ยวชาญภายนอก
การเผยแพร่องค์ความรู้ทั้งจากภายในองค์กรและภายนอกองค์กร โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมอนามัย >> รางวัลบริการภาครัฐ >> การสมัครรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2565
รายงานผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับรางวัลคุณภาพ (รอบ 5เดือนแรก) ได้แก่
• ความรู้เกี่ยวกับแนวทางและหลักเกณฑ์การสมัครรางวัลฯ และแนวทางการเขียนผลงาน
- เอกสารการเตรียมความพร้อมการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 สาขาบริการภาครัฐและ
สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เอกสารสรุปประเด็นสำคัญประชุมเตรียมความพร้อมสมั ครรางวัลฯ
(16 พ.ย. 64 :ก.พ.ร.)
- เอกสารชี้แจงการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ปี 2565 แนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ
แนวทางการสมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2565 (22 ธ.ค.64 : สำนักงาน ก.พ.ร.)
- หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2565 (สำนักงาน ก.พ.ร.)
- หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2565 (สำนักงาน ก.พ.ร.)
- ใบสมัครรางวัลบริการภาครัฐ และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2565
- เอกสารบรรยายแนวทางและหลักเกณฑ์รางวัลการบริการภาครัฐ และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
พ.ศ. 2565 (12 ม.ค.64 :รศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ)
- TimeLine การส่งผลงานกรมอนามัยสู่รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2565 (22 ธ.ค. 64 : ก.พ.ร.)
- เอกสารสรุปประเด็นสำคัญประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยเสนอผลงานสมัคร
ขอรับรางวัลเลิศรัฐ (12 ม.ค. 65 : ก.พ.ร.)
- สรุปแนวทางและเทคนิควิธีการเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐและการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วม บรรยายโดยอ.กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ (20-21 ม.ค. 65 : ก.พ.ร.)
• การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (16 พ.ย. 64) “การพัฒนาผลงานสู่ความสำเร็จรางวัลบริการภาครัฐ” ผลงานที่ได้รับรางวัล
บริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 4 เรื่อง คือ 1) ผลงานเรื่อง “ชุดตรวจอนามัยสิ่งแวดล้อม (DOH Test
Kits)” โดยศูนย์ห้องปฏิบัติก ารกรมอนามัย ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดีเด่น 2) ผลงานเรื่อง “การ
ขับเคลื่อนมาตรการจัดเก็บภาษีน้ำตาลในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาวะคนไทย” โดยสำนักทัน ตสาธารณสุข ประเภท
นวัตกรรมการบริการ ระดับดี 3) ผลงานเรื่อง “อสม.กับหุ่นเต้านมจำลองมหัศจรรย์คัดกรองมะเร็ง ลดเสี่ยงให้สตรี
เขต 3” โดยศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดี และ 4) ผลงานเรื่อง “มหัศจรรย์
1,000 วันแรกแห่งชีวิต เขตสุขภาพที่ 9” โดยศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี
• ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดประชุม 3 ครั้ง วันที่ 16 พ.ย.64 วันที่ 12 ม.ค.65 และวันที่ 20-21
ม.ค.65 รวบรวมและสรุปโดย กพร.
ลิงค์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
▪ เอกสารการจัดการข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการรางวัลฯ
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/psa-award?textSearch=&category=4823
▪ รายงานผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้ของกพร. (รอบ 5เดือนแรก)
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/download?id=89349&mid=29662&mkey=m_document&l
ang=th&did=26437
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การทบทวนและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมและยกระดับผลงานของกรมอนามัย
สู่รางวัลเลิศรัฐ จำนวน 3 กิจกรรมหลัก สรุปได้ดังนี้
1.1) การเตรียมความพร้อมยกระดับผลงานกรมอนามัยพิชิตรางวัลเลิศรัฐ
ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ประชุมแบบ Onsite และผ่านระบบประชุมทางไกล
(Web Conference) เพื่อเตรียมความพร้อมการส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 สาขา
บริการภาครัฐและสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม รวมทั้ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาผลงานสู่ความสำเร็จ
รางวัลบริการภาครัฐจากผู้แทน 4 ผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2564 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
เครือข่าย กพร. และบุคลากรของกรมอนามัยทั้งหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดประชุมวันที่ 16 พ.ย.64 ผู้เข้าร่วมประชุมที่ตอบแบบประเมิน (N=24)
ส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ร้อยละ 46 รองลงมาคือ หน่วยงานสายส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ 21
ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ร้อยละ 96 เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference) ร้อยละ 79
ภาพรวมความพึงพอใจต่อเนื้อหาการจัดประชุม ร้อยละ 89 พบว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานเรื่อง “ชุดตรวจ
อนามัยสิ่งแวดล้อม (DOH Test Kits)” โดยศูนย์ห้องปฏิบัติการฯ มีความพึงพอใจสูงที่สุด ร้อยละ 93 รองลงมาคือ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานเรื่อง “การขับเคลื่อนมาตรการจัดเก็บภาษีน้ำตาลในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาวะคนไทย” โดย
สำนักทันตสาธารณสุข /เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประชุมฯ/ ระยะเวลาที่ใช้มีความเหมาะสม มีระดับ
ความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากันคือร้อยละ 90 ส่วนภาพรวมความพึงพอใจด้านรูปแบบการประชุม ร้อยละ 85 พบว่า
พึงพอใจการจัดประชุมในภาพรวม ร้อยละ 91 ไฟล์การประชุมฯ เข้าถึงง่าย ร้อยละ 87 ทั้งนี้ ได้สำรวจความต้องการ
สนับสนุนการส่งผลงาน พบว่า ต้องการให้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาเทคนิคการเขียนผลงาน ร้อยละ 92
1.2) การส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยเสนอผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ
ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ประชุมแบบ On Site และผ่านระบบประชุมทางไกล (Web
Conference) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรในสังกัดกรมอนามัยเกี่ยวกับแนวทางและหลักเกณฑ์
การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2565 และแนวทาง
การส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลให้สอดคล้องตามเกณฑ์ฯ วิทยากรโดย รศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ หัวหน้าภาควิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการพิจารณา
ผลงานบริการภาครัฐและการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม กรมอนามัย ประจำปี พ.ศ. 2565 และบุคลากรสังกัด
กรมอนามัยที่สนใจสมัครรับรางวัลฯ

หมายเหตุ: สำนักงานก.พ.ร. ชี้แจงเกณฑ์รางวัลฯ 22 ธ.ค.64 จึงเลื่อนกิจกรรมให้ความรู้เกณฑ์รางวัลฯ จาก ธ.ค.64 เป็น ม.ค.65

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดประชุมวันที่ 12 ม.ค.65 ผู้เข้าร่วมประชุมที่ตอบแบบประเมิน (N=40)
ส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงานที่ตั้งในภูมิภาค ร้อยละ 45 รองลงมาคือหน่วยงานส่วนกลางสายอนามัยสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 27.5
ภาพรวมความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 80 พบว่า ภาพรวมเนื้อหามีประโยชน์ ร้อยละ 88 เนื้อหาตรง
กับความต้องการความสนใจ ร้อยละ 86 และหลังการประชุมมีความรู้และความเข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 85 ความพึงพอใจ
ด้านวิทยากรภาพรวมร้อยละ 90 พบว่า วิทยากรมีความรอบรู้ ร้อยละ 93 ใช้ภาษาเหมาะสมเข้าใจง่าย ร้อยละ 91
ถ่ายทอดเนื้อหาได้ชัดเจน ร้อยละ 90 ความพึงพอใจด้านรูปแบบการจัดประชุมภาพรวม ร้อยละ 84 โดยเอกสาร
เข้าถึงง่าย ร้อยละ 88 การบริหารจัดการของผู้จัดประชุม ร้อยละ 87 และระยะเวลามีความเหมาะสม ร้อยละ 85 ทั้งนี้
มีข้อเสนแนะ คือ ควรมีการประชุมกระตุ้นเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจ มีแรงจูงใจในการดำเนินการสม่ำเสมอ การชี้แจง
แนวทางก่อนที่จะมีการรับสมัครและตัวอย่างผลงานด้านสาธารณสุข การพัฒนาวิธีการเขียนขอรางวัลเลิศรัฐ และ
เพิ่มระยะเวลาเป็น 2 วันจะได้ซักถามแลกเปลี่ยนกับวิทยากรมากขึ้น การประชุม onsite กลุ่มย่อย
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1.3) การพัฒนาและยกระดับการเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ
ดำเนินการแล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2565 วิทยากรโดยอาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ ประชุมแบบ
Onsite และผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference) เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและ
วิธีการเขียนผลงาน และยกระดับการเขียนผลงานให้มีคุณภาพสอดคล้องตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.พ.ร. ในการสมัคร
ขอรับรางวัลบริการภาครัฐและการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2565 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย
บุคลากรในสังกัดกรมอนามัยที่สนใจสมัครขอรับรางวัลฯ ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดประชุมระหว่างวันที่ 20-21 ม.ค.65 ผู้เข้าร่วมประชุมที่ตอบแบบ
ประเมิน (N=29) ส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงานที่ตั้งในภูมิภาค ร้อยละ 59 รองลงมาคือหน่วยงานส่วนกลางสายอนามัย
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 28 ภาพรวมความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 76 พบว่าเนื้อหามีประโยชน์ ร้อยละ 87
เนื้อหาตรงต้องการความสนใจ ร้อยละ 84 และหลังการประชุมรูแ้ ละเข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ภาพรวมความพึง
พอใจด้านวิทยากร ร้อยละ 92 พบว่า วิทยากรมีความรอบรู้ ร้อยละ 94 ตอบปัญหาได้ตรงประเด็น ร้อยละ 93
และเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยน ร้อยละ 92 ภาพรวมความพึงพอใจด้านรูปแบบการจัดประชุม ร้อยละ 85
พบว่าพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของผู้จัดประชุม ร้อยละ 88 ความพร้อมของอุปกรณ์ ร้อยละ 86 รูปแบบการประชุม
เหมาะสมและเอกสารเข้าถึงง่าย ร้อยละ 85 ตามลำดับ ทั้งนี้ มีข้อเสนแนะด้านเนื้อหาการจัดประชุมให้มีการปูพื้น
การเขียนสำหรับผู้เข้ามาเรียนรู้ครั้งแรก การเตรียมการก่อนการเขียนผลงาน ล่วงหน้า 1 ปี กพร.ควรเป็นพี่เลี้ยงให้
คำปรึกษา คำแนะนำและเทคนิคในการเขียน ส่วนด้านรูปแบบการจัดประชุม ให้มีการชี้แจงแนวทางการเขียน
ผลงานก่อนการสมัครขอรับรางวัล และควรเพิ่มเวลาการให้คำปรึกษา
สรุปผลการทบทวนและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก ตามมาตรการส่งเสริมและยกระดับ
ผลงานของกรมอนามัยสู่รางวัลเลิศรัฐให้แก่บุคลากรของกรมอนามัย จะเห็นว่า กพร. ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการยกระดับคุณภาพด้วยการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ให้
หน่วยงานมีความรู้ที่พร้อมใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานการพัฒนาระบบราชการและการบรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงาน ซึ่ง กพร. ได้เลือกประเด็นความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อการสนับสนุนภารกิจการพัฒนาระบบราชการ
คือการส่งเสริมและยกระดับผลงานของกรมอนามัยสู่รางวัลเลิศรัฐ เพื่อให้บุคลากรสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ประจำให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของบุคลากร และจากข้อมูลผลการประเมิน
การจัดกิจกรรม สามารถสรุปได้ว่า ภาพรวมบุคลากรมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการส่งเสริมและยกระดับการ
เขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ โดยความพึงพอใจด้านเนื้อหาการจัดประชุมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรก
คือ เนื้อหามีประโยชน์ เนื้อหาตรงความต้องการและความสนใจ และหลังการประชุมมีความรู้และเข้าใจเพิ่ม ขึ้น
ภาพรวมความพึงพอใจด้านรูปแบบการประชุมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 85 ได้แก่ ความพึงพอใจต่อการจัดประชุมในภาพรวม
รูปแบบการประชุมเหมาะสม เอกสารเข้าถึงง่าย ระยะเวลามีความเหมาะสม นอกจากนี้ยังได้สำรวจความต้องการ
สนับสนุนการส่งผลงาน พบว่า บุคลากรต้องการให้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเทคนิคการเขียนผลงาน
รวมทั้งมีข้อเสนอแนะคือ การประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อกระตุ้นเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจ มีแรงจูงใจในการดำเนินการ
การเตรียมการก่อนการเขียนผลงานล่วงหน้า การชี้แจงแนวทางเกี่ยวกับรางวัลและการเขียนผลงานก่อนการรับสมัคร
ตัวอย่างผลงานด้านสาธารณสุข การพัฒนาวิธีการเขียนขอรับรางวัลเลิศรัฐ และการให้คำปรึกษา คำแนะนำและ
เทคนิคในการเขียน จากข้อมูลดังกล่าวกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและสนองตอบความต้องการ
ของผู้รับบริการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผลงานและเตรียมความ
พร้อมการสมัครขอรับรางวัลฯ โดยเพิ่มกิจกรรมในแผนการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง คือ การจัดการความรู้
เกี ่ ย วกั บ การพัฒ นาและยกระดั บผลงานกรมอนามั ย สู ่รางวัล คุณ ภาพ เพื ่ อเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้าใจ
สร้างแรงจูงใจ และเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผลงานและยกระดับความสำเร็จสู่รางวัลเลิศรัฐ
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2. มาตรการเสริมสร้างบุคลากร ของ กพร.สู่การเป็น SMART
การจัดการข้อมูลและความรู้ของบุคลากรของกลุม่ พัฒนาระบบบริหาร (KM กพร.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรของ กพร. สามารถเข้าถึงข้อมูลและความรู้ รวมถึงพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาความรู้ และทักษะด้านต่างๆ
เพื่อให้บุคลากรมีการเรียนรู้ร่วมกัน มีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน สอดคล้องกับภารกิจ
และความต้องการของบุคลากร กพร. เพื่อให้หน่วยงานมีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สามารถขับเคลื่อนการ
พัฒนาระบบราชการของกรมอนามัยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ประเด็นความรู้ที่สำคัญและจำเป็น บุคลากรของ กพร. ได้ร่วมกันบ่งชี้ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อการทำงาน
และได้ร่วมกันกำหนดกรอบเนื้อหาความรู้ที่สนใจและสอดคล้องกับประเด็นความต้องการที่จะได้รับการพัฒนา
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ (แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ )
สมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เช่น การควบคุมตรวจสอบภายใน
การเบิกจ่ายงบประมาณ) ความรอบรู้สุขภาพ (HLO) และความรู้อื่นๆ ได้แก่ พิธีกรมืออาชีพ วิทยากรมืออาชีพ เป็นต้น
ผลการดำเนินงานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management) สู่การเป็น SMART กพร.
ดำเนินการแล้ว รอบ 5 เดือนแรก มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 4 ครั้ง คือครั้งที่ 1 (30 พ.ย. 64) หัวข้อ
“สรุปการประชุมอย่างไร ให้กระชับและได้สาระสำคัญ” โดยนางกุลนันท์ เสนคำ ครั้งที่ 2 (30 ธ.ค. 64) หัวข้อ “กรอบ
ความคิด (Mindset) ในการจัดการความรู้” โดยนางสาวอริยาพัชร มหาศิริชวรัตน์ ครั้งที่ 3 (6 ม.ค. 65) หัวข้อ “ร่าง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน)” โดยนางจารุมน บุญสิงห์ และครั้งที่ 4 (17 ก.พ. 65) หัวข้อ “การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ความสำเร็จในการทำงาน” โดยทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย นอกจากนี้ กพร.ยังสร้างและแสวงหาความรู้ทั้งจาก
ภายในและภายนอกหน่วยงาน การถ่ายทอด แบ่งปัน และเผยแพร่ความรู้ เพื่อให้ บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลและ
ความรู้ได้สะดวก โดยรวบรวมและจัดทำเอกสารสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เอกสารสรุปประเด็นสำคัญ เผยแพร่และ
จัดเก็บทางเว็บไซต์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย >>ศูนย์ความรู้ กพร. >> DM/KM >> ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง https://psdg.anamai.moph.go.th/th/dm-km-psdg?textSearch=&category=4954
รายการข้อมูลและความรู้ DM/KM ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร แบ่งเป็นหมวดหมู่ ดังนี้
KM’65-การพัฒนาระบบราชการ
1) เอกสารสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6 ม.ค. 65 โดยนางจารุมน บุญสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวข้อ “ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 13 (หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย
มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน)”
KM’65-สมรรถนะและทักษะที่จำเป็น
2) เอกสารสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 17 ก.พ. 65 โดยนางสาวบุศรินทร์ ทนันชัยบุตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
หัวข้อ “การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสำเร็จในการทำงาน”
3)เอกสารสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 30 ธ.ค. 64 โดยนางสาวอริยาพัชร มหาศิริชวรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวข้อ “กรอบความคิด (Mindset) ในการจัดการความรู้”
4) เอกสารสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 30 พ.ย. 64 โดยนางสาวบุศรินทร์ ทนันชัยบุตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
หัวข้อ “สรุปการประชุมอย่างไร ให้กระชับและได้สาระสำคัญ”
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KM’65-ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5) เอกสารความรู้เรื่อง ทบทวนแนวทางปฏิบัติการยืมเงินราชการ โดย น.ส.ทิวาวรรณ หวังสุข นักจัดการงานทั่วไป
KM’65-ความรอบรู้สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
6) ความรอบรู้สุขภาพ 2 ก.พ. 65 โดย นายพีรพัฒน์ เกิดศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรื่อง “ภาวะโลหิตจาง
จากการขาดวิตามินโฟเลต”
7) ความรอบรู้สุขภาพ 4 มี.ค. 65 โดย นายพีรพัฒน์ เกิดศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรื่อง “ความยืดหยุ่นคื อ
หัวใจของคนทำงาน”
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ได้มีการทบทวนและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในรอบ 5 เดือนแรก
พร้อมทั้งได้ทบทวนมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่บุคลากรในการจัดการความรู้ของ กพร. ในรอบ 5 เดือนหลัง
ในการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 และร่วมกัน
พิจารณาทบทวนแผนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้มี
การดำเนินการมาแล้ว 6 ครั้ง จำนวน 8 เรื่อง ดังนี้
ลำดับ
กิจกรรม
1 สรุปการประชุม...อย่างไร? ให้กระชับและได้
สาระสำคัญ
2 กรอบความคิด (Mindset) ในการจัดการความรู้
3
4
5
6
7
8

วัน เดือน ปี
วิทยากร
30 พฤศจิกายน 2564 นางกุลนันท์ เสนคำ
สำนักโภชนาการ
30 ธันวาคม 2564 นางสาวอริยาพัชร มหาศิรชิ วรัตน์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 6 มกราคม 2565 นางจารุมน บุญสิงห์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสำเร็จในการ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ทพ.สุธา เจียรมณีโชติชัย
ทำงาน
อดีตรองอธิบดีกรมอนามัย
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประสิทธิภาพการทำงาน
2 มีนาคม 2565 นางสาวอริยาพัชร มหาศิรชิ วรัตน์
และการทำงานอย่างมืออาชีพ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
การเตรียมความพร้อมของบุคลากรสู่องค์การขีดสมรรถนะ 2 มีนาคม 2565 นางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน์
สูง รองรับการเปลีย่ นแปลงสู่โลกอนาคตเทคโนโลยี
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
การจัดทำ Data Governance และความรู้เกีย่ วกับ
1 เมษายน 2565 นางสาวจุฬาลักษณ์ เก่งการช่าง
กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
KM & Best practices ในการพัฒนาสู่ระบบราชการ
1 เมษายน 2565 นางสาวบุศรินทร์ ทนันชัยบุตร
4.0 กรณีศึกษา : กรมสรรพากร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

การประชุมวันนี้ (3 พ.ค.65) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 7 เรื่องการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKRs
โดยว่าที่ร้อยตรีสมพร สมทอง ทั้งนี้ กพร.มีแผนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อีก 2 เรื่อง คือ
1. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL) และองค์ก รรอบรู้สุขภาพ (HLO) และ 2. พิธีก รมืออาชีพ โดยมติท ี่ประชุม
มอบให้บุคลากร กพร. ทุกคนไปทบทวนและเสนอประเด็นองค์ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นในการพัฒนาการดำเนินงาน
ในที่ประชุม Hello Wednesday พร้อมทั้งปรับแผนการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของ กพร. (KM กพร.) ตาม
มาตรการเสริมสร้างบุคลากร ของ กพร.สู่การเป็น SMART ในรอบ 5 เดือนหลัง จาก 8 ครั้ง (พ.ย.64-มิ.ย.65)
เป็น 9 ครั้ง (พ.ย.64-ก.ค.65)
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รายการข้อมูล ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์
เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานวิชาการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม – กรกฎาคม 2565)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ได้ทบทวนและวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงาน
ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก : ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีรายการข้อมูล ความรู้ ที่ใช้
ประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.4
ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ในรอบ5 เดือนหลัง ดังนี้
รายการข้อมูล
1. รายงานผลการดำเนินงานด้านวิชาการของกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร กรมอนามัย สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก :
ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565)
2. รายงานผลงานการจั ด การข้ อมู ลและความรู ้ ข องกลุ่ ม
พัฒนาระบบบริหาร (กพร.) (รอบ 5 เดือนแรก : ตุลาคม
2564 – กุมภาพันธ์ 2565)
3. เอกสารสรุ ป ผลการประเมิ นความพึ ง พอใจต่ อการจั ด
ประชุ ม เตรี ย มความพร้ อ มและยกระดั บ ผลงาน
กรมอนามัยพิชิตรางวัลเลิศรัฐ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
4. เอกสารสรุ ป ผลการประเมิ นความพึ ง พอใจต่ อการจั ด
ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารส่ ง เสริ ม หน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กรมอนามัยเสนอผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ วันที่
12 มกราคม 2565
5. เอกสารสรุ ป ผลการประเมิ นความพึ ง พอใจต่ อการจั ด
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับการเขียน
ผลงานเพื ่ อ สมั ค รขอรั บ รางวั ล เลิ ศ รั ฐ วั น ที ่ 20-21
มกราคม 2565
6. แผนปฏิบัติการดำเนินงานวิชาการของกลุ่มพัฒ นาระบบ
บริ ห าร กรมอนามัย สู ่ การเป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้
(LO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

URL ลิงค์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/do
wnload?id=89320&mid=29662&mkey=m_docum
ent&lang=th&did=26437
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/do
wnload?id=89349&mid=29662&mkey=m_docum
ent&lang=th&did=26437
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/psaaward/download?id=89167&mid=33458&mkey=
m_document&lang=th&did=26897
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/psaaward/download?id=89615&mid=33458&mkey=
m_document&lang=th&did=27796
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/psaaward/download?id=92284&mid=33458&mkey=
m_document&lang=th&did=28052
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/do
wnload?id=84509&mid=29662&mkey=m_docum
ent&lang=th&did=26437

ที่มา : รวบรวมและจัดทำโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
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การทบทวนมาตรการและประเด็นความรู้ที่ใช้ในการขับเคลื่อน
การดำเนินงานวิชาการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จากเอกสารผลการทบทวนและวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (รอบ 5 เดือนแรก : ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565) และจากการทบทวน
มาตรการและประเด็นความรู้ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของกพร. ซึ่งกำหนดเป็นแผนรายปีนั้น
แสดงให้เห็นว่าการจัดการความรู้ตามแนวทางการขับเคลื่อนงานดังกล่าวสอดคล้องกับความรู้ที่สำคัญและจำเป็น
ในการสนับสนุนภารกิจของกพร. ในการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย อันเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้เกิด
วัฒนธรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้บุคลากรใช้และต่อยอดความรู้ในการ
ทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน และสอดคล้องกับความต้องการ
ความสนใจของบุคลากร และต้องการให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น กพร. จึงคงใช้มาตรการและประเด็น
ความรู้ตามที่กำหนดในแผนปี พ.ศ. 2565 โดยเพิ่มกิจกรรมการขับเคลื่อนในรอบ 5 เดือนหลัง ดังนี้
1) มาตรการส่งเสริมและยกระดับผลงานของกรมอนามัยสู่รางวัลเลิศรัฐ
- เพิ่มกิจกรรมในแผนการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง คือ การจัดการความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับ
ผลงานกรมอนามัยสู่รางวัลคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างแรงจูงใจ และเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพผลงานและยกระดับความสำเร็จสู่รางวัลเลิศรัฐ
2) มาตรการเสริมสร้างบุคลากร ของ กพร.สู่การเป็น SMART
- ปรับช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมและรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ให้
สอดคล้องกับการตรวจประเมินรางวัลของสำนักงาน ก.พ.ร. (ประกาศผลผ่านขั้นตอนที่ 1 ปลาย พ.ค.65)
- ปรับแผนการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของ กพร. (KM กพร.) ในรอบ 5 เดือนหลัง จากเดิม 8 ครั้ง
(พ.ย.64-มิ.ย.65) เป็น 9 ครั้ง (พ.ย.64-ก.ค.65)
แผนปฏิบัติการดำเนินงานวิชาการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ปรับปรุง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565)
มาตรการ
รายละเอียดกิจกรรม
แผนการ
ผลดำเนินการ
ดำเนินงาน
(รอบ 5 เดือนแรก)
❖ การจัดการข้อมูลและความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (ผู้รับบริการ)
พ.ย. 64
ดำเนินการแล้วเสร็จ
• การเตรียมความพร้อมยกระดับผลงานกรมอนามัย
(1 ครั้ง)
พิชิตรางวัลเลิศรัฐ
- เพื ่ อ เตรี ย มความพร้ อ มและสร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจให้แก่
บุ ค ลากรของกรมอนามั ย เกี ่ ย วกั บ แนวทางการสมั ค รรางวั ล
บริ ก ารภาครั ฐ และรางวั ลการบริ ห ารราชการแบบมี ส่ วนร่วม
มาตรการส่งเสริมและ ประจำปี พ.ศ. 2565 รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา
ยกระดับผลงานของ ผลงานสู่ความสำเร็จรางวัลบริก ารภาครัฐจากผู้ แทนผลงานที่
ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2564
กรมอนามัย

สู่รางวัลเลิศรัฐ

• การส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยเสนอ
ผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ

- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรของกรมอนามัย
เกี่ยวกับแนวทางและหลักเกณฑ์การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ
สาขาบริการภาครัฐและสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ประจำปี พ.ศ. 2565

ธ.ค. 64
(1 ครั้ง)

ดำเนินการแล้วเสร็จ
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มาตรการ

แผนปฏิบัติการดำเนินงานวิชาการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ปรับปรุง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565)
รายละเอียดกิจกรรม
แผนการ
ผลดำเนินการ
ดำเนินงาน
(รอบ 5 เดือนแรก)
ม.ค.65
–ก.พ.65
ดำเนิ
นการแล้วเสร็จ
• การพัฒนาและยกระดับการเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับ
(2 ครั้ง)
รางวัลเลิศรัฐ

- เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการเขียนผลงาน
เพื่อสมัครขอรับรางวัลฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเขียน
ผลงานได้ตรงตามกรอบคำถามของเกณฑ์แต่ละประเภทรางวัล
และยกระดับการเขียนผลงานให้มีคุณภาพสอดคล้องตามเกณฑ์ฯ
ของสำนักงาน ก.พ.ร.
* มติที่ประชุมก.พ.ร. ครั้งที่5/2565 2ก.พ.65 ปรับเหลือ 1 ครั้ง

• การเตรียมความพร้อมและรับการตรวจประเมิน
รางวัลเลิศรัฐ

- เพื่อเตรียมความพร้อมและถ่ายทอดประสบการณ์ใ นการรับ
การตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐ ขั้นตอนที่ 2 ในการตรวจ
ประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ทั้งในส่วนของรูป แบบ
และเนื้อหาการนำเสนอผลงาน นิทรรศการ/สาธิตการดำเนินงาน
การบริหารจัดการ การเตรียมประเด็นเพื่อตอบข้อซักถามของ
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ
*สำหรับผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นตอนที่ 1 ซึ่งสำนักงาน
ก.พ.ร. จะประกาศผลช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2565

• เพิ่มใหม่ การจัดการความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและ
ยกระดับผลงานกรมอนามัยสู่รางวัลคุณภาพ

มิ.ย.65–ก.ค.65 อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
(4 ครั้ง)
(รอบ 5 เดือนหลัง)
-การดำเนินกิจกรรมนี้
จะสัมพันธ์สอดคล้อง
กับขั้นตอนการตรวจ
ประเมินรางวัลของ
สำนักงาน ก.พ.ร.

มิ.ย.65-ก.ค.65
(1 เรื่อง)

-เพื่อเสริมสร้ างความรู ้ความเข้ าใจ สร้างแรงจูงใจ และเตรียม
ความพร้อมให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ผลงานและเตรียมความพร้ อมในการสมั ครขอรั บรางวัลบริการ
ภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมต่อไป

❖ การจัดการข้อมูลและความรู้ของบุคลากรของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (KM กพร.)
มาตรการเสริมสร้าง • การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge
พ.ย.64-มิ.ย.65 -ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน
บุคลากร ของ กพร.สู่
(8 ครั้ง)
รอบ 5 เดือนแรก 4 ครั้ง
Management) สู่การเป็น SMART กพร.
การเป็น SMART
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของ กพร. มีการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ มีการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งมีการจัดการ ปรับแผนเป็น -อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ความรู้ในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ และสามารถนำความรู้ ใน พ.ย.64-ก.ค.65 รอบ 5 เดือนหลัง : 5 ครั้ง
ด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
(9 ครั้ง)
มี.ค.-ก.ค.65
เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อให้หน่วยงานมีลักษณะเป็ น
องค์ กรแห่ งการเรี ยนรู ้ สามารถขั บเคลื ่ อนการพั ฒนาระบบ
ราชการของกรมอนามัยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ สมรรถนะ
และทักษะที่จำเป็นในการปฏิ บัติ งาน ระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL) และองค์กรรอบรู้สุ ขภาพ
(HLO) และความรู้อื่นๆ ได้แก่ พิธีกรมืออาชีพ วิทยากรมืออาชีพ
เป็นต้น
* ประเด็นความรู้สามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมและ
ความต้องการของบุคลากรในปัจจุบัน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP)

ชื่อหน่วยงาน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมอนามัย

คู่มือการปฏิบัติงาน
ชื่อตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
ปรับปรุง ณ เดือนพฤษภาคม 2565

1. วัตถุประสงค์ (Objectives)
มาตรฐานการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของ กพร. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (SOP)
จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสนับสนุน
และขับเคลื่อนหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
2. ขอบเขต (Scope)
คู่มือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารสู่การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (LO) โดยสอดคล้อ งกับ ภารกิจของกลุ่มพัฒ นาระบบริหาร ประกอบด้วย การทบทวนวิเ คราะห์
สถานการณ์การจัดการข้อมูลและความรู้ของหน่วยงาน แนวทางการดำเนินงานเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน การกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจ ของ
หน่วยงาน การขับเคลื่อนงานและการรายงานการติดตามการขับเคลื่อนวิชาการของหน่วยงาน การสรุปผลการ
ดำเนินงานการประเมินผลการดำเนินงานด้านวิชาการของหน่วยงาน ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
3. คำจำกัดความ (Definition)
3.1 รางวั ล เลิ ศ รั ฐ (Public Sector Excellence Awards : PSEA) เป็ น รางวั ล แห่ ง เกี ย รติ ย ศที่
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ ได้
มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐทั้งปวง ประกอบด้วย 3 สาขา คือ
1) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2) รางวัลบริการภาครัฐ และ 3) รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มี การมอบรางวัลอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้คำว่า “รางวัลเลิศรัฐ” ในเอกสาร
มาตรฐานการปฏิบัติงานนีจ้ ะหมายความเฉพาะ 2 สาขารางวัล คือ
3.1.1 รางวัลบริการภาครัฐ (Public Service Award : PSA) เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ
ที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ
ซึ่งหน่วยงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีผลการทำงานในการยกระดับคุณภาพการให้บริการ
ที่ประสบผลสำเร็จ
3.1.2 รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance Award : PGA) เป็น
รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการโดยการให้ประชาชนหรือภาค
ส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่การให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) การรับฟังความคิดเห็น (Consult) การเข้ามาเกี่ยวข้อง
(Involve) ไปจนถึงการสร้างความร่วมมือ (Collaboration) รวมทั้ง สร้างความภาคภูมิใจของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนหรือผลักดันการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ อันนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการที่
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงและการนำไปสู่แนวปฏิบัติหรือต้นแบบที่ดี (Best
Practice) โดยมุ่งเน้นทั้งกระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Result) การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
(ที่มา : สำนักงาน ก.พ.ร.)
3.2 สำนักงาน ก.พ.ร. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
3.3 ก.พ.ร. หมายถึง กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
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4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ประกอบด้วย
1) นางนัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
2) นางสาวจุฬาลักษณ์ เก่งการช่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
3) นางสาวบุศรินทร์ ทนันชัยบุตร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
4) นางสาวอริยาพัชร มหาศิริชวรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)
1) สัญลักษณ์ที่ใช้
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ
แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน
จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน

2) ผังกระบวนการ
ลำดับ
1

ผังกระบวนการ
กำหนดผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 2.4

2
สำรวจข้อมูลและความรู้ที่สำคัญ
และจำเป็น
3
จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
การจัดการความรู้
4
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ระยะเวลา
ต.ค.64
(1 วัน)

จุดควบคุม
การกำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่
สอดคล้องกับการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ในการจัดการความรู้ของ กพร.

ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหารหน่วยงาน
และผู้รับผิดชอบงาน
ที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวชี้วัด

ต.ค 64
(3 วัน)

การสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลและความรู้
สำคัญและจำเป็นต่อการบรรลุภารกิจงาน
ของ กพร. ขอบเขตของการจัดการความรู้
และการกำหนดประเด็นความรู้ที่สำคัญ
และจำเป็น
การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
การจัดการข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและ
จำเป็นต่อภารกิจของ กพร. และสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้รับบริการ

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 2.4

การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน
และทบทวนแผนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้
การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 2.4

ต.ค 64
(3 วัน)

พ.ย. 64 มิ.ย. 65
(2-3 วัน/
กิจกรรม)

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 2.4
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ลำดับ
5

ผังกระบวนการ

การประมวลผลและกลั่นกรอง
ความรู้
6

เห็นชอบ
เผยแพร่องค์ความรู้

7
ติดตามและรายงาน
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน
8
สรุปผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด 2.4

ระยะเวลา
จุดควบคุม
พ.ย. 64 - การรวบรวมและจัดทำเอกสารสรุป
มิ.ย. 65 ประเด็นการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เอกสาร
(2 วัน/เรื่อง) สรุปประเด็นสำคัญ และตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร ก่อนนำไป
เผยแพร่และจัดเก็บเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหารหน่วยงาน
และผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 2.4

พ.ย. 64 มิ.ย. 65
(1 วัน)

การสร้างช่องทางเพื่อเข้าถึงความรู้
เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลและ
ความรู้ได้ง่าย ทันต่อสถานการณ์

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 2.4

พ.ย. 64 มิ.ย. 65
(2 วัน/
เดือน)
ก.พ.65 และ
ก.ค.65
(3 วัน/รอบ
รายงาน)

การรายงานการติดตามการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลในระบบ
DOC 4.0 ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแผนและ
มาตรการที่กำหนดไว้ และประเมินผล
การดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก และ 5
เดือนหลัง

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 2.4
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 2.4

3) รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.1) กำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 2.4 โดยผู้บริหารหน่วยงานและผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ การ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
3.2) การสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลและความรู้สำคัญและจำเป็นต่อการบรรลุภารกิจงานของ กพร. ขอบเขต
ของการจัดการความรู้และการกำหนดประเด็นความรู้ที่สำคัญและจำเป็น
3.3) การจัดทำแผนปฏิบัติกาเพื่อขับเคลื่อนการจัดการข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจของ
กพร. และสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
3.4) การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนและทบทวนแผนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้
3.5) การรวบรวมและจัดทำเอกสารสรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เอกสารสรุปประเด็นสำคัญ และ
การตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเนื้อหาเอกสาร ก่อนเผยแพร่และจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
3.6) การสร้างช่องทางเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้สะดวก โดยจัดเก็บและเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบริหาร และเผยแพร่ผ่านไลน์กลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
3.7) การรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมทั้ง
รายงานผลในระบบ DOC 4.0 ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
3.8) จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ประเมินผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งจัดทำเอกสารที่แสดงจำนวนผลงาน
การจัดการข้อมูลและความรู้ที่ดำเนินการจัดการอย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน โดยรายงานผลจำนวน 2 ครั้ง คือ
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ต.ค.64-ก.พ.65) และรอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มี.ค.-ก.ค.65)
6. ภาคผนวก (ถ้ามี)
6.1 แบบฟอร์มสรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร กพร.

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

หน้า 3

แบบฟอร์มสรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร กพร.

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

หน้า 4

เอกสารแนบท้ายตัวชี้วัดที่ 2.6
แบบรายงานผลการขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนหลัง (1 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2565)
หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2565

มาตรการ/แนวทาง
1. ยกระดับการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แผน/โครงการ/กิจกรรม
1.1 เปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์
หน่วยงาน ตามแบบ OIT ใน
องค์ประกอบที่สำคัญ 2 ด้าน ดังนี้
1.1.1 ด้านข้อมูลพื้นฐานของ
หน่วยงาน
1.1.2 ด้านการใช้งบประมาณ

เป้าหมาย
อย่างน้อย
2 ด้าน

ผลการดำเนินงาน
- ดำเนินการกรอกข้อมูล URL ตามแบบ OIT ในองค์ประกอบ
ที่สำคัญครบถ้วน จำนวน 2 ด้าน ได้แก่
1.1.1 ด้านข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
1.1.2 ด้านการใช้งบประมาณ
และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว และ
ดำเนินการปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูลอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
ในแบบ OIT โดยเพิ่มเติมรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ (รบจ.1) ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2565 ตาม
ลิ้งค์ต่อไปนี้
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita?textSearch=&cat
egory=5033 เมนูข่าวประชาสัมพันธ์ เลือกเมนูคุณธรรมความ
โปร่งใส หัวข้อคุณธรรมและความโปร่งใส หัวข้อประชาสัมพันธ์
ติดตามการดำเนินงาน และความรู้ เรื่อง แบบวัดการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ บนเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (Open Data
Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุง ณ 31 มีนาคม 2565
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita/download?id=92
506&mid=35050&mkey=m_document&lang=th&did=27
537 และ 30 เมษายน 2565
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/ita/download?id=92
505&mid=35050&mkey=m_document&lang=th&did=27
537

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

1

มาตรการ/แนวทาง

2. พัฒนาประสิทธิภาพ
การสื่อสาร

แผน/โครงการ/กิจกรรม
1.2 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบ
ติดตาม เฝ้าระวัง สอบถาม ทักท้วง
ร้องเรียน การดำเนินงานเกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ของหน่วยงาน โดยเพิ่มการสื่อสาร
อย่างใกล้ชิด
2.1 สำรวจความคิดเห็นการรับรู้คุณธรรม
และความโปร่งใสของผูมีสวนได
สวนเสียภายในผานระบบออนไลน
ตามแบบ IIT รอบ 5 เดือนหลัง

เป้าหมาย
1 ช่องทาง

ผลการดำเนินงาน
บุคลากรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีของหน่วยงานได้มากกว่า 1 ช่องทาง
ได้แก่ ทางไลน์, การประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน และ
สามารถติดตาม ตรวจสอบได้ ทางเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมอนามัย เมนูแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ กพร.

1 ครั้ง

- เตรียมพร้อมรับการสำรวจโดยนำเสนอผลการดำเนินงานรอบที่
ผ่านมาในการประชุมประจำเดือน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ กพร
- รอดำเนินการสำรวจการรับรู้คุณธรรมและความโปร่งใสของ ผู้
มีสวนได้สวนเสียภายใน (IIT) ทางออนไลน์โดยกองการเจ้าหน้าที่

2.2 เผยแพร่สรุปผลการดําเนินงาน
ประเมินการรับรูของหนวยงาน
ตามแบบ IIT

1 ช่องทาง

- รอดำเนินการ

ผู้รายงาน ชือ่ นางสาวปิยรัตน์ ศรีม่วงกลาง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป โทร. 0 2590 4729

ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ
มีการเผยแพรประเด็นความรู 1 ช่องทาง
ตามที่กำหนด
สรุปผลลัพธ์ที่ได้ คือ มีการร่วมแสดงความ
คิดเห็น/ติดตามฯ จำนวน 3 ชองทาง ดังนี้
1) ไลน์กลุ่มหน่วยงาน
2) การประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน
3) เว็บไซต์ของหน่วยงาน
มีการสำรวจความคิดเห็นการรับรู้คุณธรรม
และความโปร่งใสตามแบบ IIT
รอบ 5 เดือนหลัง จำนวน 1 ครั้ง
สรุปผลลัพธ์ที่ได้ คือ รอดำเนินการ
(1 มิ.ย - 31 ก.ค.65)
มีการเผยแพรประเด็นความรูการดำเนินงาน
ประเมินการรับรู้ 1 ชองทาง
สรุปผลลัพธ์ที่ได้ คือ รอดำเนินการ
(1 ส.ค. - 30 ก.ย. 65)

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

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

2

เอกสารแนบท้ายตัวชี้วัดที่ 3.11
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.11 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อมูล ณ 30 เมษายน 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
คำรับรองการปฏิบัติราชการ 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 ด่วนที่สุด 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

จัดประชุมพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัด (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 ด่วนที่สุด 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 จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (36 หน่วยงาน)
8 จัดจ้างบำรุงรักษาระบบการรายงานตามคำ
รับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

1 ครั้ง

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

1 ระบบ - อนุมัติหลักการจ้างบำรุงรักษาระบบการรายงานตามคำรับรอง
(11 เดือน) การปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ตาม
หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ สธ 0926.02/677 ลงวันที่
18 ตุลาคม 2564
- ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง และจัดทำสัญญาจ้างฯเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564
- กำหนดจ่ายเป็นรายเดือนตามระยะเวลาตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2564 - กันยายน 2565 ภายในวงเงิน
44,000 บาท
- ส่งงานเดือน พ.ย. 2564 - เม.ย. 2565 แล้ว
- อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินเดือนเมษายน 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.2564-30  ดำเนินการแล้ว
เม.ย. 2565  ยังไม่ดำเนินการ
 เป็นไปตามเป้าหมาย
 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
หมายเหตุ
ส่งงาน 1-30 เม.ย.2565
แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
ให้ผู้รับจ้าง

3

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

9 จัดทำคู่มือรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
ที่กำหนด
ที่ดำเนินการ
1 ฉบับ จัดทำคู่มือรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ
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.

สรุปผลการดำเนินงาน





ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

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

1 ครั้ง

จัดประชุมถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด
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)

10 พ.ย. 25264 10 พ.ย. 25264 




ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

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

1 ครั้ง

- กำหนดจัดประชุมเตรียมการชี้แจงเกณฑ์การประเมินผล
ตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 วันที่ 2 พฤษภาคม
2565 เวลา 09.30 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริม
สุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3 กรมอนามัย ตามหนังสือกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่ สธ 0926.02/ว 252 ลงวันที่ 25
เมษายน 2565 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเตรียมการชี้แจง

11 พ.ค. 2565






ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

-

4

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
ที่กำหนด
ที่ดำเนินการ
เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานใน
สังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2
(เป้าหมาย 30 คน ภายในวงเงิน 4,650 บาท)
- กำหนดจัดการประชุมถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผล
ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ในวันที่ 5 พฤษภาคม
2565 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน
อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ
อาคาร 7 ชั้น 3 กรมอนามัย และผ่านระบบประชุมทางไกล
(Teleconference) ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ด่วนที่สุด ที่ สธ 0926.02/ว 255 ลงวันที่ 25 เมษายน 2565
เรื่อง ขอเชิญประชุมถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผล
ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2
(เป้าหมาย 80 คน ภายในวงเงิน 15,200 บาท)
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 สำหรับผู้บันทึกผลคะแนนระดับที่ 4
และ 5 ของตัวชี้วัด กพร. และ Timeline การรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 5 เดือนแรก ให้หน่วยงาน
เจ้าภาพตัวชี้วัด ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วน

สรุปผลการดำเนินงาน






ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

หมายเหตุ
- จัดทำเอกสารสนับสนุนการ
ดำเนินงาน

5

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
ที่ สธ 0926.02/34 - 53 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565
(รวม 19 ฉบับ)
- จัดทำสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบตั ิราชการตาม
คำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก ให้หน่วยงานเข้าดู
คะแนนได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 ตามหนังสือกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่ สธ 0926.02/ว 199 ลงวันที่ 21
มีนาคม 2565
- จัดทำหนังสือถึงหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดเพื่อพิจารณาการ
อุทธรณ์ผลคะแนนตัวชี้วัดฯ ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร ด่วนที่สุด ที่ สธ 0926.02/ว 202 ลงวันที่ 25 มีนาคม
2565
- จัดทำหนังสือเสนออธิบดีลงนามเพื่อแจ้งผลการพิจารณา
อุทธรณ์คะแนนผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ของ
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่
สธ 0926.02/207 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565
- จัดทำหนังสือถึงหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย แจ้งผล
การพิจารณาอุทธรณ์คะแนนผลการปฏิบัติราชการตามคำ
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

ระยะเวลา
ที่กำหนด
ที่ดำเนินการ

สรุปผลการดำเนินงาน
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ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
ที่กำหนด
ที่ดำเนินการ
2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565) ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร ลับ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0926.02/211 ลงวันที่ 31 มีนาคม
2565 (ค่าคะแนนเฉลี่ย 36 หน่วยงาน เท่ากับ 4.6611)
- จัดทำหนังสือถึงหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ขอให้
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 รอบ 5 เดือนหลัง (1 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2565)
ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่ สธ
0926.02/ว 206 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565
การขับเคลื่อนนโยบาย/มาตรการ/ความรู้ - ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
13 นำข้อมูล/ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นในการ
3 เรื่อง นำข้อมูล/ความรู้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จำนวน
1 ต.ค. 2564
1 ต.ค. 2564
ปฏิบัติงานเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
8 เรื่อง ดังนี้
ถึง
ถึง
พร้อมปรับปรุงข้อมูล (ถ้ามี) เช่น แนวทางการ
1. แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 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
5. คู่มือการปฏิบัติงานการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตาม
คำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ภายใต้ระบบ
ศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย สำหรับผู้บันทึกผลคะแนน
ระดับที่ 4 และ 5 ของตัวชี้วัด กพร.
6. Timeline การรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม

สรุปผลการดำเนินงาน






ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

หมายเหตุ
- มีการเผยแพร่ข้อมูลทันเวลา
ที่กำหนด หากได้รับข้อมูลใหม่
จะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทันที
- ผลงานสูงกว่าเป้าหมายที่
กำหนด และดำเนินการแล้วเสร็จ
ก่อนระยะเวลาที่กำหนด

คำรับรองฯ รอบ 5 เดือนแรก
7

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
7. แบบฟอร์มเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 1.1-1.5 ส่งคะแนน 5 เดือนแรก
ให้ กพร.
8. แบบฟอร์มเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 2.1-2.6 ส่งคะแนน 5 เดือนแรก
ให้ กพร.

ระยะเวลา
ที่กำหนด
ที่ดำเนินการ

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

ผลการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างดำเนินการ

0.2
>60

0.4
61-70

0.6
71-80

0.8
81-90

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2565

คะแนนระดับที่ 5
ผลลัพธ์

คะแนนที่ได้
เป้าหมายรอบ 5 เดือนหลัง
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรองฯ ไม่น้อยกว่า 3.0000 (0.5 คะแนน)

เป้าหมายรอบ 5 เดือนหลัง
มีผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด
คะแนน
ร้อยละ

สรุปผลการดำเนินงาน

1.0
91 ขึ้นไป

คะแนน
ร้อยละ

0.1
91

0.2
92

0.3
93

0.4
94

คะแนนที่ได้
-

0.5
95

ผลการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเหตุ สามารถดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02 หัวข้อ 3.11 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
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1

เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3.12

บทวิเคราะห์สถานการณ์ การขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 3.12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างของกรมอนามัย (รอบ 5 เดือนหลัง)
Assessment
สถานการณ์ปัจจุบัน
สำนักงานสภาพัฒ นาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่ควรให้ความสำคัญในระยะ 5 ปี ภายใต้
หลักการและแนวคิดสำคัญ 4 ประการ คือ 1) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) แนวคิด “ล้มแล้วลุกไว”
(Resilience) มุ่งเน้นการลดความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลง และการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเพื่อสร้างการเติบโต
ที่มีคุณภาพและยั่งยืน 3) เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ 4) โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) รวมทั้งคำนึงถึงเงื่อนไขและข้อจำกัดที่เกิดจากการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ด้วย โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่าง
ยั่งยืน” ที่ต้องการบรรลุผลเป้าหมายหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการโครงสร้างส่วนราชการ คือ เป้าหมายการเสริมสร้าง
ความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลก มีสาระสำคัญคือ สร้าง
ความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของโลก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกลไกทาง
สถาบันที่เอื้อต่อการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล รวมทั้ง ปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของภาครัฐให้
สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ตามหมุดหมายการพัฒนา
หมุดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ ระดับ C (Comparison)
จากสถานการณ์ข้างต้น กรมอนามัยจึง จำเป็นต้องบริหารจัดการภายในโดยการปรับปรุงโครงสร้างและ
บทบาทของหน่วยงานเป็นการภายใน เพื่อความคล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน เมื่อทบทวน
ข้อมูลสถานการณ์ภายนอก การปรับปรุงโครงสร้างของกรมต่างๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีหลาย
หน่วยงานได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างภารกิจและออกกฎกระทรวงฉบับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่
เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทำให้การปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และอำนาจมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ดังนี้
ปี พ.ศ. ที่ออกกฎกระทรวง
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545 สำนักงานรัฐมนตรี
กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552 -กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
-กรมอนามัย
กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 -สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
-กรมสุขภาพจิต
กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 กรมการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก
กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 -กรมการแพทย์
-กรมควบคุมโรค
กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563 -สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
-กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2

แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
https://anyflip.com/yjcuv/cgoe/
จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 9 หน่วยงานที่ออกกฎกระทรวง
ฉบับใหม่ และมี 6 หน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการออกกฎกระทรวงกระทรวงใหม่ ซึ่งหมายรวมถึงกรมอนามัยด้วย

T (Trends)
1. ทิศทางและแนวโน้มโลก: ปัจจัยสำคัญที่ทำให้กรมอนามัยจำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างกรมอนามัย

จากแหล่งที่มาข้อมูล สำนักงานกพร.ข้างต้น กล่าวถึง ประเทศไทยจะต้องเผชิญจากแนวโน้มของโลกที่
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในเรื่อง disruptive technology, การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป้าหมายการ
พัฒนาแห่งสหัสวรรษ (SDGs) ภูมิศาสตร์การเมืองโลก (Geopolitics)
รัฐบาลกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ที่เน้นให้องค์กรภาครัฐมีความ
ยืดหยุ่น คล่องตัว ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ อีกทั้งมีแผนการปฏิรูปประเทศ ที่เน้นองค์การภาครัฐให้มีความ
กะทัดรัดปรับตัวเร็ว มีผลสัมฤทธิ์สูง (agile government transformation) และมีรูปแบบเรียบง่าย โดยโครงสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐจะต้องมีลักษณะที่ปรับตัวทันต่อสถานการณ์ (Adaptive) มีความคล่องตัว รวดเร็ว (Agile)
ยืดหยุ่น (Flexible) สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศและบริบทโลกได้อย่างรวดเร็ว
จากสถานการณ์ข้างต้น ส่งผลให้ในการประชุม หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่
4/2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้หน่วยงานภาครัฐปรับบทบาทเพื่อปฏิรูปไปสู่
ระบบราชการ 4.0 โดยให้ทุกส่วนราชการ พิจารณาเร่งรัดการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์การ ด้านโครงสร้าง/ด้าน
กระบวนการทำงาน /ด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงด้านบุคลากร (การแต่งตั้ง การพัฒนา ค่าตอบแทน)
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การเป็นระบบราชการ 4.0
มุ ่ ง เน้ น ภาครั ฐ หรื อ ระบบ
ราชการจะต้องทำงานยึ ดหลั ก
ธรรมาภิ บ าลของการบริ ห าร
จั ด การบ้ า นเมื อ งที ่ ด ี เ พื่ อ
ประโยชน์ ส ุ ข ของประชาชน
โดยจะต้ อ งเปิ ด กว้ า ง และ
เชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง และมีขีดสมรรถนะ
สูงและทันสมัย ดังภาพ

Le (Level)
2. ความเป็นมาของการดำเนินงานปรับบทบาทหน้าที่และโครงสร้าง กรมอนามัย พ.ศ. 2545 - 2563
ปี พ.ศ. 2545 - 2549
รัฐบาลปฏิรูประบบราชการอย่างจริงจัง เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการแผ่นดิน และโครงสร้าง
การบริห ารราชการของประเทศใหม่ จัดตั้งกระทรวงขึ้นเป็น 20 กระทรวง จากเดิม 14 กระทรวงและตรา
กฎกระทรวง ว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุข หมายรวมถึง
กรมอนามัยด้วย โครงสร้างกรมอนามัย ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2545 มีทั้งหมด 24 หน่วยงาน (สำนัก 2 หน่วยงาน
กอง 10 หน่วยงาน ศูนย์ 12 หน่วยงาน) มีหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อกรมอนามัย 3 หน่วยงาน
ปี พ.ศ. 2547 - 2548 กรมอนามัยเตรียมการทบทวนปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการภายในให้เหมาะสม
กับภารกิจและบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง แต่ยังคงภารกิจเดิมไว้ และเสนอให้มีการปรับปรุงโครงสร้าง 4 หน่วยงาน
คือยกฐานะ “กองทันตสาธารณสุข ” และ “กองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ” เป็น “สำนัก” และขอเพิ่มหน่วยงาน
ระดับ“กอง“ อีก 2 หน่วย คือ กองบริหารกฎหมายสาธารณสุข และศูนย์ห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น และต้องรองรับยุทธศาสตร์การดำเนินงานที่สำคัญในแผน
บริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาลที่มีเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน ตลอดจนการเพิ่ม
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ประสิทธิภาพในการบริหารงาน นอกจากนี้ ได้ขอเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจาก“ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12” เป็น “ศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้เกิดความชัดเจนในภารกิจหน้าที่และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่า
เป็น “สถานีอนามัย” ช่วงปี พ.ศ. 2549 ก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้า ง รัฐบาลมีมติให้
สำนักงาน ก.พ.ร. ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในกรม และกำหนดให้
ส่วนราชการแต่งตั้ง“คณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรม” เสียใหม่ กรมอนามัย จึงแต่งตั้งคณะทำงาน 2 คณะ
ได้แก่ “คณะทำงาน แบ่งส่วนราชการของกรมอนามัย ” และ “คณะทำงานพัฒนาโครงสร้างกรมอนามัย ” โดยมีผล
การดำเนินงานใน 3 เรื่องได้แก่
1. มีข้อเสนอแนะให้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ Positioning ของกรมอนามัยให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
2. กำหนดบทบาทภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) คน 2) ระบบ
และ 3) Information
3. กำหนดบทบาทภารกิจของกรมอนามัยในภาพรวมที่ควรจะเป็น 7 ประการ ในขอบเขตงาน (Issue) 2
ด้าน คือ ด้านส่งเสริมสุขภาพ และด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2550 - 2552
ด้ว ยสถานณ์การบ้านเมืองที่มีว ิกฤติทางการเมืองและมีการเปลี่ยนแปลงรัฐ บาลทำให้เรื่องดังกล่าว
หยุดชะงักไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ต่อมา คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 มีมติ
เห็นชอบกับขั้นตอนการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ และ
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ กรมอนามัยโดยคณะทำงานแบ่งส่วนราชการ
ภายในกรมอนามั ย จึ ง ได้ จ ั ด ทำรายละเอี ย ดคำชี้ แ จงประกอบคำขอจั ด ตั ้ ง ส่ ว นราชการ พร้ อ มทั ้ ง เสนอร่ า ง
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย พ.ศ. .... เสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ กรมอนามัยได้เสนอให้ 1)ยกฐานะกองวิชาการเป็น “สำนัก” 5 หน่วยงาน ได้แก่กองอนามัยการเจริญพันธุ์
กองโภชนาการ กองทันตสาธารณสุข กองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และกองสุขาภิบาลชุมชนและประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ 2)ยกฐานะหน่วยงานภายในเป็น หน่วยงานระดับ “กอง” 2 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์บริหารกฎหมาย
สาธารณสุข และศูนย์ห้องปฏิบัติการ ส่วนกลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกลุ่มวิชาการ (สำนัก
ที่ปรึกษา) เสนอให้เป็นกลุ่มงานในกฎกระทรวง
3. สถานการณ์โครงสร้าง ภารกิจ ณ ปัจจุบันของกรมอนามัย
กรมอนามัย มีห น่ว ยงานตามกฎกระทรวงการแบ่ งส่ว นราชการ พ.ศ. 2552 และการบริห ารจั ด การ
โครงสร้างภายใน รวมทั้งสิ้น 39 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานตามกฎกระทรวง จำนวน 26 หน่วยงาน และ
หน่วยงานจัดตั้งภายในกรมฯ จำนวน 13 หน่วยงาน นับตั้งแต่ปี 2552 โดยยังมิได้มีการปรับปรุงโครงสร้างที่เป็น
กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการฉบับ ใหม่ มีเพียงการจัดตั้งหน่วยงานเป็นการบริหารจัดการภายใน และปรับ
บทบาทภายในเพื่อให้มีการดำเนินงานที่คล่องตัว ตอบสนองภารกิจยุคใหม่ ซึ่งหากพิจารณาสถานการณ์ในข้อ 1
ข้างต้น โครงสร้าง หน้าที่และอำนาจของกรมอนามัยตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2552 จำเป็นต้อง
พัฒนาและปรับปรุงใหม่เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ได้
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C (Comparisons)
จากการวิเคราะห์ทบทวนข้อมูลและสถานการณ์ข้างต้น จะเห็นได้ว่าในระยะหลังจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้การ
ดำเนินงานของกรมอนามัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความคล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ กรมอนามัยจึง
ดำเนินการปรับโครงสร้างและบทบาทของหน่ว ยงานภายใน ในขณะเดียวกัน เมื่อทบทวนข้อมูลสถานการณ์
ภายนอก การปรับปรุงโครงสร้างของกรมต่างๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีหลายหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 9 หน่วยงาน และมี 6 หน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการออกกฎกระทรวงกระทรวงใหม่
ซึ่งหมายรวมถึงกรมอนามัยด้วยได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้ างภารกิจและออกกฎกระทรวงขึ้นใหม่เ พื่ อ ให้
สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทำให้การปฏิบัติภารกิจตาม
หน้าที่และอำนามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ดังนี้
ปี พ.ศ. ที่ออกกฎกระทรวง
ส่วนราชการ
กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข -สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2560
-กรมสุขภาพจิต
กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
พ.ศ. 2561
กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข -กรมการแพทย์
พ.ศ. 2562
-กรมควบคุมโรค
กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข -สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พ.ศ. 2563
-กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
https://opdc.moph.go.th/rule.php
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4. ความคาดหวังต่อบทบาทภารกิจกรมอนามัยของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกกรมอนามัย
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 กรมอนามัยได้จัดประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ และได้มีการสำรวจความเห็นจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกรมอนามัย ทั้งจากภายในและภายนอกกรมอนามัย จากผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของกรมอนามัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าในการประชุมดังกล่าว ทำให้พบว่า มีการแสดง
ความคิดเห็นซึ่งเป็นความคาดหวังต่อบทบาทภารกิจของกรมอนามัย ในประเด็นต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 3
ประเด็น ตามเอกสารแนบท้าย ได้แก่
1. ความคาดหวังให้กรมอนามัยแสดงบทบาทองค์กรนำ
2. ความคาดหวังให้กรมอนามัยมีบทบาทภารกิจดูแลสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชาชน
3. ความคาดหวังให้กรมอนามัยมีการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้มีการปรับปรุงการทำงาน เช่น ด้านนโยบาย
ด้านพัฒนาบุคลากร ด้านการสื่อสาร เทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงระบบการทำงาน พัฒนานวัตกรรม
5. ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในกรมอนามัยต่อการพัฒนาโครงสร้างกรมอนามัย
(ใช้ข้อมูลเดิมเหมือนรอบ 5 เดือนแรก)
5.1 ผู้บริหารกรมอนามัย มีความคาดหวังให้กรมอนามัยปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้าง เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของบริบทโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และเทคโนโลยี ตลอดจนทิศทางและนโยบายของประเทศ ทำให้การบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจและ
ขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
ผู้บริหารกรมอนามัย ได้แก่ อธิบดีกรมอนามัย รองอธิบดีกรมอนามัย ซึ่ง สืบเนื่องจากการประชุมกรม
อนามัย ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1
กรมอนามัยได้มอบหมายกลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องโครงสร้าง อัตรากำลัง
และบทบาทหน้าที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ให้สามารถดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจในพื้นที่เขตเมืองเป็นไป
ด้วยความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลังและบทบาท
หน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย และให้จัดตั้งหน่วยงานเพิ่มเติมให้เป็นหน่วยงานที่อยู่ในกฎกระทรวงการ
แบ่งส่วนราชการฉบับใหม่ จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กองกฎหมายสาธารณสุข
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
5.2 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีความคาดหวังให้ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง
ดำเนินการให้ทั้ง 4 หน่วยงานสามารถจัดทำคำขอตั้งส่วนราชการและผ่านการพิจารณาจากกลไกคณะทำงาน
ปรับปรุงโครงสร้างฯ อย่างน้อยเมื่อสิ้นปีงบประมาณพ.ศ. 2565 สามารถส่งร่างเอกสารคำขอจัดตั้งส่วนราชการฉบับ
ที่ 1 ให้สำนักงาน กพร.
5.3 ผู้ปฏิบัติของหน่วยงานที่จะขอจัดตั้งส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
- มีความคาดหวังที่จะสามารถดำเนินการขอตั้งส่วนราชการของตนเองให้เป็นหน่วยงานที่ถูกต้องและอยู่ใน
กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการฉบับใหม่ ซึ่งจะทำให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจที่ปรับปรุงใหม่ได้ อย่างคล่องตัว มี
ประสิทธิภาพ
- มีความคาดหวังในเรื่องการให้คำปรึกษาหลักเกณฑ์แนวทางการปรับปรุงบทบาทภารกิจโครงสร้าง การ
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเช่น สำนักงาน กพร. ในเรื่องของขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อเสนอร่างคำขอ
จัดตั้งส่วนราชการของหน่วยงานนั้นๆ การพิจารณาให้ความเห็นต่อบทบาทภารกิจที่ขอปรับป รุง การพิจารณา
ตรวจสอบคำสั่งขอจัดตั้งหน่วยงานเป็นการภายใน
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➢ สรุปผลการทบทวนสถานการณ์และ GAP การพัฒนาโครงสร้างกรมอนามัย ดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของบริบทโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
ตลอดจนทิศทางและนโยบายของประเทศ ส่งผลกระทบต่อบทบาทและโครงสร้างเดิมของกรมอนามัย
2. กรมอนามัยยังคงขับเคลื่อนโดยมีภารกิจทั้งภารกิจเดิมและใหม่ ด้วยโครงสร้างหน่วยงานตามกฎกระทรวงการ
แบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2552 ซึ่งอาจจะไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงอาจจจะไม่
สามารถตอบสนองความคาดหวังของประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรม
3. ผู้ปฏิบัติของหน่วยงานที่จะขอจัดตั้งส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ยังไม่มีความเข้าใจต่อ
หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ ในการปรับปรุงบทบาทภารกิจโครงสร้าง
จากบทสรุปสถานการณ์ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นข้อมูลนำเข้า กพร.ได้นำกรอบ PIRAB มาเป็นกรอบใน
การกำหนดมาตรการ/แนวทาง เป็นโอกาสในการพัฒนางานปรับปรุงโครงสร้างกรมอนามัย ให้สามารถรองรับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองความต้องการรวมถึงกำหนดประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ดังนี้
PIRAB
P : Partner
A: Advocate
I : Invest

มาตรการ/แนวทาง
เป็นโอกาสในการพัฒนา
สื ่ อ สารและให้ ข ้ อ มู ล ความรู ้ รวมถึ ง
ขั ้ น ตอนการดำเนิ น งานการพั ฒ นา
โครงสร้างกรมอนามัย

ประเด็นข้อมูล ความรู้ที่ให้แก่
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. แนวทางการแบ่งส่วนราชการ
ภายในกรม ของสำนักงาน กพร.
2. Timeline การดำเนิ น งาน
พัฒนาโครงสร้างกรมอนามัย
กระตุ ้ น ให้ เ ห็ น ความสำคั ญ ในการ 3. ความรู ้ เ กี ่ ย วกั บ การพั ฒ นา
ขั บ เคลื ่ อ นการดำเนิ น งานการพั ฒ นา โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างกรมอนามัย

R : Regulate

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน

B : Build
Capacity

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามแนว
ทางการแบ่ งส่ ว นราชการภายในกรม
โดยการจัดประชุม สื่อสารบนเว็บไซต์ก
พร.

เหตุผลการกำหนดมาตรการ
เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย ได้ ร ั บ ทราบ เข้ า ใจการ
ดำเนิ น งานการพั ฒ นาโครงสร้ า งกรม
อนามัย
เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียตระหนักถึงความสำคัญในการ
ขั บ เคลื ่ อ นแผนและผลกระทบที ่ จ ะ
เกิดขึ้นหากแผนไม่บรรลุเป้าหมาย
เพื่อให้เท่าทันต่อสถานการณ์ของการ
ดำเนินงานตามแผนและรับทราบปัญหา
อุ ป สรรคในการดำเนิ น งานล่ ว งหน้ า
สามารถหาแนวทางแก้ไขได้ทัน
เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย ที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบงานพั ฒ นา
โครงสร้ า งของหน่ ว ยงานสามารถ
ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
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แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.12
ที่

ชื่อกิจกรรม

หน่วยนับ เป้าหมาย

วันเริ่มต้น

1 จัดทำบทวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานพัฒนา
โครงสร้างกรมอนามัย รอบ 5 เดือนหลัง

ฉบับ

1

2 ทบทวนและจัดทำคำสั่งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้าง
ภายในกรมอนามัย
3 รวบรวมข้อมูลความรู้/นโยบาย/แนวทาง/ข้อสั่งการด้าน

ฉบับ

1

เรื่อง

2

มี.ค. 65

1 เม.ย. 65

10 พ.ค. 65 ได้จัดทำบทวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ดูรายละเอียดที่ ตัวชี้วัดที่ 3.12
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
11 เม.ย. 65 พ.ค. 65 รอคำสั่งอยู่ระหว่างเสนอ อธ. ออกคำสั่งฯ

ครั้ง

4

พ.ค. 65

ฉบับ

1

ม.ค. 65

การพั ฒ นาโครงสร้ า งส่ ว นราชการ และเผยแพร่ บ น
เว็บไซต์ กพร.และช่องทางอื่นๆ

4 ติดตามผลและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

ขับเคลื่อนตัวชี้วัด ในการประชุมประจำเดือนของ กพร.
และนำขึ้นเว็บไซต์ของ กพร. ภายในวันที่ 10 ของเดือน
ถัดไป
5 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 3.12

ผลการดำเนินงาน

วันสิ้นสุด

ก.ค. 65

1.คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงาน
ของรัฐ (ฉบับปรับปรุง)
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/manua
l/download?id=92721&mid=37261&mkey=
m_document&lang=th&did=29065
และหนังสือนำส่ง และแจ้งเวียน ให้บุคลากร
รับทราบ
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/manua
l/download?id=92720&mid=37261&mkey=
m_document&lang=th&did=29065

10 ส.ค. 65 1) 10 พ.ค. 65
2) 10 มิ.ย. 65
3) 10 ก.ค. 65
4) 10 ส.ค. 65
ก.ค. 65

กรุณาปรับใหตรงกับงานที่ทานไดรับมอบหมายในรอบ 5 เดือนหลัง
การมอบหมายงานตามตัวชี้วัด กลุมพัฒนาระบบบริหาร (KPI/PA) ป 2565 (ปรับปรุง 3 พ.ค. 65)
KPI/Work

นัทฐหทัย รุงนภา สมพร จุฬาลักษณ บุศรินทร

พันตรี อริยาพัชร พีรพัฒน ทิวาวรรณ ปยรัตน

สิทธิ์ชัย

ญาสุมิน

O

1

2

3

1

0

1

1

0

0

0

0

0

S

3

2

1

4

3

1

3

1

4

2

0

0

S

S

O

S

ตัวชี้วัดตามคํารับรองฯที่ลงนามกับกรม
2.1ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน และแผนดําเนิน
ธุรกิจอยางตอเนื่อง (BCP)
2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู
นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต
2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)
2.5 รอยละการดําเนินงานแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

O
S

3.11 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
3.12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาโครงสรางของกรมอนามัย

O

S
S

2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความ
โปรงใส (ITA)
3.10 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการตามเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการเปนระบบราชการ 4.0

S

S
O

S

O

S
S

S
S

S

S

S

S

O

S

O

S
O

S

S

S
O

S

S

กรุณาปรับใหตรงกับงานที่ทานไดรับมอบหมายในรอบ 5 เดือนหลัง
การมอบหมายงานตามตัวชี้วัด กลุมพัฒนาระบบบริหาร (KPI/PA) ป 2565 (ปรับปรุง 3 พ.ค. 65)
KPI/Work

นัทฐหทัย รุงนภา สมพร จุฬาลักษณ บุศรินทร พันตรี อริยาพัชร พีรพัฒน ทิวาวรรณ ปยรัตน

สิทธิ์ชัย

ญาสุมิน

O

2

2

3

1

3

2

1

4

3

1

1

1

S

1

2

0

4

4

2

5

3

2

4

3

3

เพิ่มเติมตัวชี้วัดอื่นๆ ที่รับผิดชอบ (นอกเหนือจากตัวชี้วัดตามคํารับรองฯที่ลงนามกับกรม)
การดําเนินงานการประเมินสวนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

S

การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวง
สาธารณสุข รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอธิบดีกรม
อนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

S

คํารับรองระดับหนวยงาน (ทุกหนวยงาน)
การจัดทําคํารับรองของ กพร.
งานแผนงานและงบประมาณ
การดําเนินงานการสนับสนุนการสงผลงานของกรมอนามัยสู
รางวัลคุณภาพ (TPSA TEPGA)
การดําเนินงานสนับสนุนหนวยงานสงสมัครรับรางวัล UNPSA
การดําเนินงานการสนับสนุนการสงผลงานของกรมอนามัยสู
รางวัลคุณภาพ (PMQA)
การพัฒนาสถานที่ทํางาน นาอยู นาทํางานเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตและความสุขของคนทํางาน
การเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)
การขับเคลื่อนงาน พรบ.อํานวยความสะดวก
การดําเนินงานควบคุมภายใน (ระดับกรมและหนวยงาน)
การดําเนินงานความเสมอภาคชายหญิง
การบริหารความเสี่ยงระดับกรม
การดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องสําหรับการบริหารความพรอม
ตอสภาวะวิกฤต (BCP) (ระดับกรมและหนวยงาน)
การปฎิบัติงานสนับสนุนผูอํานวยการ
การดําเนินงานดานงานการเจาหนาที่
การดําเนินงานดานการเงินและบัญชี
การดําเนินงานดานพัสดุ
การสนับสนุนการจัดประชุม
การบริหารจัดการ Website ของ กพร.
การพัฒนาระบบสารสนเทศของ กพร
การสื่อสารประชาสัมพันธ
การขับเคลื่อนงานพรบ.ขอมูลขาวสาร/ขอรองเรียน
การสรางความรอบรูดานสุขภาพประจําหนวยงาน
การดําเนินงานดานงานสารบรรณ
การดําเนินงานยานพาหนะ
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เอกสารแนบท ้ายวาระที่ 5

BAR การประชุมถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ รอบที่ ๒
วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร ๕ ชั้น ๔ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3 กรมอนามัย
และผ่านระบบประชุมทางไกล (Teleconference)
ประธานการประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม

นายธวัชชัย บุญเกิด ผู้อำนวยการกลุม่ พัฒนาระบบบริหาร
เจ้าภาพตัวชี้วัด เครือข่าย กพร. ผูร้ ับผิดชอบการรายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคำรับรองฯ
ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระการประชุม
วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ
๒.๑ สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
รอบ 5 เดือนแรก
๒.๒ การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามั ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ 5 เดือนหลัง และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ประเมินที่ผ่านมา
วาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
กิจกรรม
• เตรียมการก่อนการประชุม
- ทำหนังสือขออนุมัติจัดประชุมและเชิญประชุม จัดทำใบลงทะเบียน
- เตรียมค่าใช้จ่ายในการประชุม
- ประสานเรื่องอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
- เตรียมอุปกรณ์ Notebook ๑ เครื่อง, ที่อัดเสียง, ประสานช่องทางประชุมออนไลน์
• ระหว่างการประชุม (พร้อมกันที่ห้องประชุม 0๘.๓0 น.)
- ประธานการประชุม
- ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
- ดูแลเรื่องอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ดูแลความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ บันทึกเสียง บันทึกภาพการประชุม
- เตรียมเอกสาร/ข้อมูลการประชุม สรุปประเด็นการประชุม
• หลังการประชุม
- AAR การจัดประชุม
- จัดทำ Infographic กิจกรรมประชุม และสื่อสารผ่านเว็บไซต์, facebook

ผู้รับผิดชอบ
รุ่งนภา
ทิวาวรรณ
ทิวาวรรณ
พีรพัฒน์
ผอ.กพร.
ญาสุมิน
ปิยรัตน์, ญาสุมิน
บุศรินทร์ พีรพัฒน์ สิทธิ์ชัย
รุ่งนภา, บุศรินทร์
ผอ.กพร.
พีรพัฒน์

การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสําเร็จ
ด้วย OKRs

ศาสตราจารย์ ดร. นภดล ร่มโพธิ์
สาขาวิชาการบริหารการปฏิบต
ั ก
ิ าร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตัวอย่างขององค์กรที่ใช้ OKRs

ตัวอย่างขององค์กรที่ใช้ OKRs

OKRs คืออะไร (1)

ย่อมาจากคําว่า
Objectives and Key Results

OKRs

เป็นระบบบริหารจัดการที่เน้นเรื่อง
การตั้งเป้าหมายและการติดตามผลใน
สิ่งที่สําคัญโดยสร้างจากแรงจูงใจ
ภายใน

OKRs คืออะไร (2)

OKRs
Objectives
คือ วัตถุประสงค์หลัก
เป็นการบอกจุดมุ่งหมายของหน่วยงาน (What)

Key Results
คือ ผลลัพธ์หลัก
เป็นการบอกว่าจะทราบได้อย่างไรว่าเราบรรลุจด
ุ มุ่งหมาย
นั้น (How)

OKRs Superpower

● เน้นในเรื่องที่สําคัญ (Focus and Commitment to
Priorities)
● ปรับองค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกันและทํางานเป็นทีม
(Align and Connect for Teamwork)
● มีผู้รับผิดชอบและติดตามได้ง่าย (Track for
Accountability)
● ตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย (Stretch for Amazing)

การสร้าง OKRs (1)

ระดับ N ตั้ง OKRs หลัก
ระดับ N-1 สร้าง OKRs ให้สอดคล้องกับ
ระดับ N

การสร้าง OKRs (2)

ระดับ N-2 สร้าง OKRs ให้สอดคล้องกับ
OKRs ระดับ N-1
ระดับบุคคล (ถ้าต้องการ) สร้าง OKRs ให้
สอดคล้องกับ OKRs ระดับบน

ข้อแนะนําในการจัดทํา Objective (1)

่ ร้างขึน
้ ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
● Objective ทีส
● ควรมีจํานวน Objective ประมาณ 3-5 ข้อเท่านั้น
● Objective ควรเป็นข้อความที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเรา
มีลักษณะในเชิงคุณภาพ มากกว่าเชิงปริมาณ
● สามารถระบุได้ชัดเจนว่า Objective ของเรามี
ความสัมพั นธ์กับ Objective ในขั้นที่สูงขึ้นไปอย่างไร

การสร้าง Key Results (1)

้ แต่ละ
● Key results เป็นการวัดว่า Objective ทีเ่ ราสร้างขึน
ข้อนั้น จะทราบได้อย่างไรว่าเราประสบความสําเร็จหรือเรา
อยู่ตรงไหนแล้ว
่ ีการ
● Key results จะเป็นตัววัดในเชิงปริมาณ ทีม
กําหนดค่าเป้าหมายชัดเจน หรือบอกว่าจะทําอะไรให้เสร็จ
เมื่อไร

การสร้าง Key Results (2)

● โดยทั่วไปเราจะมี Key Results ไม่เกิน 3-5 ข้อต่อ
Objective 1 ข้อ

OBJECTIVE
KEY
RESULT

KEY
RESULT
KEY
RESULT

KEY
RESULT

KEY
RESULT

การสร้าง Key Results (3)

● Key Results มี 2 ประเภทได้แก่
○ Activity-Based Key Results เป็น Key Results ที่กล่าวถึง
กิจกรรมที่สําคัญที่จะทําให้สําเร็จ (Milestone)
○ Value-Based Key Results เป็น Key Results ที่กล่าวถึง
ผลลัพธ์หรือ Impact สุดท้ายที่เราต้องการ

การสร้าง Key Results (5)
● ในบางครั้ง เราอาจจะมี Key results ที่เป็น Activity-Based
ก่อนแล้วจึงสร้าง Value-Based ต่อไป

OBJECTIVE

KEY RESULTS

เป็นองค์กรที่ให้บริการชั้นเลิศระดับโลก

จัดทําโครงการสร้าง Service Mind ระดับ
โลกเสร็จสิ้น (Activity-Based)
คะแนนความพึ งพอใจผูใ้ ช้บริการมากกว่า
90% (Value-Based)

ขั้นตอนในการนํา OKRs ไปใช้

1

อธิบายทําความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิด OKRs

2

ออกแบบ OKRs
ให้มีความ
สอดคล้อง
เชื่อมโยงกัน

3

สื่อสารให้ทุกคน
4
เข้าใจวิธีการใช้
OKRs
เริ่มนําไปใช้
ในทาง
ปฏิบัติ

ปัญหาในการนํา OKRs ไปใช้

● ผู้บริหารและพนักงานไม่เข้าใจในแนวคิด OKRs จึงเกิดแรง
ต่อต้านหรือไม่ให้ความสนใจ
● ตั้งเป้าหมายไม่ท้าทาย
● ตั้ง Objective ที่เป็นงานทั่ว ๆ ไป ที่ทําได้สําเร็จอยู่แล้ว
● Objective ไม่สอดคล้องกันในองค์กร
● Key Results น้อยหรือมากจนเกินไป และไม่สอดคล้องกับ
Objective

การประเมินผล (1)
● OKRs มุ่งเน้นในการเพิ่ มแรงจูงใจภายในในการทํางาน

รูปภาพจาก https://www.simplypsychology.org/maslow.html

