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มติที่ประชุม
วาระที่ 1
1.1 เรื่องจากการประชุมกรมอนามัย และการประชุมอื่นๆ
รับทราบ
นายธวัชชัย บุญเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร แจ้งที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ประธาน
ดังนี้
แจ้งที่ประชุม
1) เรื่องการขออัตรากำลังเพิ่มของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ในส่วนของ
ทราบ
กรมอนามัยอัตรากำลังรวมทุกตำแหน่ง ประมาณ 400 อัตรา
2) งบประมาณปี พ.ศ. 2565 หน่วยงานได้รับจัดสรรแล้ว (400,000.- บาท)
3) การสำรวจความต้ อ งการครุภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ข องหน่ วยงาน มอบ
พีรพัฒน์สำรวจข้อมูลความต้องการคอมพิวเตอร์ของ ก.พ.ร.
4) การประชุ ม กรมอนามั ย เมื่ อ วัน ที่ 12 ตุ ล าคม 2564 กรมอนามั ย
โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริห ารได้จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยนายแพทย์สุวรรรชัย
วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อน
การดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่
ระดับบุคคล รวมทั้งให้มีการกำหนด Small Success
5) นโยบายอธิบดีกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยึดหลักการ
การขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยคำนึงถึงการดูแลผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
และการปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของ
COVID-19 โดยมุ่งเน้นการยกระดับงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่
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ความเป็นเลิศ การยกระดับองค์สมมรรถนะสูง การพัฒนาศักยภาพทุนมมนุษย์
และวัฒนธรรมองค์กร (สมรรถนะบุคลากร องค์กรแห่งความสุข)
6) วันนี้ (2 พ.ย. 64) เวลา 09.00 น. ได้มี พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ (PA) ผู้บริห ารกระทรวงสาธารณสุ ข ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด ดังนี้
- จำนวนคนมี ความรอบรู สุขภาพ (10 ล้นคน) สุขภาพดีวิถึใหม่ (นโยบาย.
รมต./รมช. PAรองปลัด PAอธิบดี)
- กิ จการ/กิ จกรรม/สถานประกอบการปฏิบั ติตามมาตรการ (ร้อยละ 90)
สุขภาพดีวิถึใหม่ (นโยบาย.รมต./รมช. PAปลัด PAอธิบดี)
- ประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันโรคพึงประสงค์ (ร้อยละ 80) สุขภาพดีวิถใี หม่
(นโยบาย.รมต./รมช.)
- เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย (PAอธิบดี)
- Long Term Care (PAอธิบดี)
- Green & Clean Hospital (PAอธิบดี ม.44)
- อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป (ม.44)
- จำนวนผลผลิตผู้บริบาลผู้สูงอายุ (ม.44)
- ความสำเร็จการตอบโต้การระบาดของ COVID-19 (ม.44)
- การพัฒนาองค์การสู่ดิจทิ ัล (Open data) : ทะเบียนผู้ประกอบกิจการและ
ผู้สัมผัสอาหาร (ม.44)
- PMQA 4.0 (ม.44)
7) การจัดตั้งสำนักงานตรวจราชการจำเป็นต้องมีการใช้ข้อมูลเพื่อสะท้ อน
กลับไปยังหน่วยงานระดับพื้นที่
8) HEALTH BOOK เน้นกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ เด็กที่เกิดใหม่ เด็กนักเรียน
ชั้น ป.1 และกลุ่มที่เข้าสู่วัยเกษียณ ต้องลงทะเบียนเข้าสู่ HEALTH BOOK
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วาระที่ 2
2.1 รับรองรายงานการประชุมกลุม่ พัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 1/2565
รับรองรายงานการ
เรื่องรับรองรายงาน วันที่ 3 ตุลาคม 2564
ประชุม
การประชุม
นางสาวปิยรัตน์ นำเสนอรายงานการประชุมกลุม่ พัฒนาระบบบริหาร ครัง้ ที่
1/2565 วันที่ 3 ตุลาคม 2564
วาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่อง

รับทราบ
3.1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางจารุมน แจ้งที่ประชุมทราบ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ กพร. ของ มอบผู้รบั ผิดชอบ
เดือนตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นรายการในแผนพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ดำเนินการ
เป็นจำนวน 83,815 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.00 โดยเป้าหมายกรมเดือน ต.ค.
ร้อยละ 9 เดือน พ.ย. ร้อยละ 19 และเดือน ธ.ค. ร้อยละ 32
ผู้ อำนวยการ กพร. ขอให้ ผู้ รับ ผิ ด ชอบโครงการดำเนิ นงานให้ ได้ ต ามแผนที่
กำหนดไว้
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มติที่ประชุม

3.2 การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯของ รับทราบ
มอบผู้รบั ผิดชอบ
หน่วยงาน ประกอบด้วย 9 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัว ชี้ วั ด ที่ 2.1 ระดั บ ความสำเร็จ ของการควบคุ ม ภายใน และแผน ดำเนินการ
บริหารความต่อเนื่อง (BCP)
นางสาวพันตรี รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ต่อที่ประชุม
กพร. ครั้งที่ 2/2565 โดยมีบุคลากรของ กพร. เข้าร่วมประชุมครบทุ กคน และมี
องค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุ มภายในและคณะกรรมการติดตามและ
ประเมิ นผลการควบคุ มภายใน ของ กพร. และมี ผอ.กพร. ในฐานะประธาน
คณะกรรมการควบคุมภายใน เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีนางสาวพันตรี
เป็ นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลการควบคุ ม
ภายใน ของ กพร. สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ด้านการควบคุมภายใน ดังนี้
1. การจั ดทำแบบรายงานตามหลั ก เกณฑ์ ก ระทรวงการคลั ง ว่ าด้ วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
2561 และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการระดับกรมกำหนด ดังนี้
- รายงานการประเมินการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน
สิ้นสุดวันที่ 30 กั นยายน 2564 ที่ ผ่านความเห็นชอบจาก ผอ.กพร. ที่ นำขึ้น
เว็บไซต์ระบบควบคุมภายในของ กพร. ดังนี้
1) แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบระยะเวลา 12 เดือน
2) แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย
3) แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย และ
4) ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ กพร.
และจะต้องดำเนินการจัดทำรายงานแบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย ของ กพร.
สำหรั บ ระยะเวลาดำเนิ นงานสิ้ นสุ ดวั นที่ 31 มี น าคม 2565 ที่ ผ่ านความ
เห็นชอบจาก ผอ.กพร. และนำขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในของ กพร. ภายใน
วันที่ 30 เมษายน 2565 ต่อไป
2. ขอความร่วมมือทุกท่าน จัดทำกระบวนการใหม่/ ทบทวนกระบวนงาน
เดิม เพื่ อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure :
SOP) เอกสารคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นขั้นตอน หรือกระบวนการทำงาน
ของ กพร. อย่างน้อยคนละ 1 กระบวนการ โดยมีหัวข้อ/ รายละเอียดดังนี้
1) วัตถุประสงค์ 2) ขอบเขต 3) ผู้รับ ผิดชอบ 4) เอกสารอ้ างอิ ง
ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานต่างๆ 5) แผนภูมิการทำงาน ประกอบด้วย ขั้นตอน
กระบวนการ Flow Chart, จุดควบคุม,ระยะเวลา, ผู้รับผิดชอบ 6) รายละเอียด
ของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3. ทีมผู้รับมอบหมาย/ ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
จะมี ก ารปรึก ษาหารือ / ประชุ ม ร่วมกั นเพื่ อดำเนิ นการตาม Template ของ
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ต่อไป
นางจารุ ม น แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ในส่ ว นของแผน BCP กพร. ต้ อ ง
ดำเนินการใน 2 บทบาท คือ
1. ในฐานะเจ้าภาพตัวชี้วัดเรื่อง การจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง ซึ่ง
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ได้จัดทำสไลด์เพื่อเตรียมนำเสนอในการประชุมชี้แจงถ่ายทอดตัวชี้วัดฯ ในวันที่
10 พ.ย. 64 เรี ยบร้อ ยแล้ ว อีก ทั้ งได้ จัดเตรียมทำตั วอย่ างแผน BCP และ
ตัวอย่างการทดสอบแผน BCP และจะนำขึ้นเว็บไซต์ กพร. ต่อไป
2. สำหรับบทบาทรับผิดชอบตัวชี้วัดเรื่องแผน BCP ขณะนี้ ได้ยกร่าง
แผน BCP ของ กพร. เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเสนอผอ. กพร.เพื่อพิจารณา
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่า
ทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
นางสาวอริยพั ชร แจ้งที่ประชุมทราบว่า อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด
ตัวชี้วัด 2.2 ทั้ งนี้ เจ้าภาพตัวชี้วัดจะชี้แจงเกณฑ์ ฯ ในการประชุมถ่ายทอดและ
ชี้แจงเกณฑ์ฯ ซึ่ง กพร.กำหนดจัดประชุมในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
นางจารุมน แจ้งที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด
เกณฑ์ ก ารประเมิ นตั วชี้ วัด (KPI Template) เพื่ อจั ดทำบทวิเคราะห์ และวาง
แผนการดำเนินงานซึ่งมีบางกิจกรรมได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คือ
1. การจัด ทำคำสั่ ง คณะกรรมการเร่ ง รัด ติ ด ตามผลการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้เผยแพร่เว็บไซต์ กพร.
เมนู แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. รายงานเรื่องงบประมาณในการประชุม กพร. ประจำเดือน ตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
นางสาวจุฬาลัก ษณ์ แจ้งที่ ประชุมทราบว่า ขณะนี้ อยู่ระหว่างการศึกษา
รายละเอียดตัวชี้วัด 2.4 หน่วยงานสายบริหาร ทั้งนี้ เจ้าภาพตัวชี้วัดจะชี้แจง
เกณฑ์ฯ ในการประชุมถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์ฯ ซึ่ง กพร.กำหนดจัดประชุม
ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละการดำเนินงานแผนปฏิบั ติการระดับ หน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
นางจารุมน แจ้งที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด
เกณฑ์ ก ารประเมิ นตั วชี้ วัด (KPI Template) เพื่ อจั ดทำบทวิเคราะห์ และวาง
แผนการดำเนินงาน ซึ่งมีบางกิจกรรมได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วคือ การรายงาน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนตุลาคม ในระบบ DOC 4.0 เรียบร้อยแล้ว
ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA)
นางสาวรุ่งนภา รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัด ดังนี้
1. อยู่ ร ะหว่ างศึ ก ษารายละเอี ย ดตั ว ชี้ วัด (KPI Template) เพื่ อ จั ด ทำ
บทวิเคราะห์ และวางแผนการดำเนินงาน
2. ดำเนินการขอข้อมูลผลการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ย้อนหลัง 3 ปี (6 รอบการประเมิน) ตั้งแต่
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จากหน่วยงานเจ้าภาพ (กองการเจ้าหน้าที่)
ซึ่งการวิเคราะห์ข้อ มูลเบื้องต้นพบว่า ค่าคะแนนภาพรวมผลการรับ รู้ ฯ ของ
หน่วยงานมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยในปีที่ผ่านมา (ปี 2564) ร้อยละการรับรู้ฯ
รอบ 5 เดือนหลัง มีค่าคะแนนสูงมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 99.73 แต่มีข้อสังเกตว่า
ในปี 2562 และ 2563 ร้อยละการรับรู้ฯ ของ กพร. ในรอบ 5 เดือนหลัง
จะต่ำกว่ารอบ 5 เดือนแรก แต่เมื่อเริ่มปีใหม่คะแนนจะสูงกว่าปีที่ผ่านมาทุกครั้ง
โดยคะแนนภาพรวมร้อยละการรับรู้ย้อนหลัง 3 ปี ของหน่วยงาน เป็นดังนี้
ปี 2562 รอบ 5 เดือนแรก = ร้อยละ 95.95
รอบ 5 เดือนหลัง = ร้อยละ 94.65
ปี 2563 รอบ 5 เดือนแรก = ร้อยละ 96.30
รอบ 5 เดือนหลัง = ร้อยละ 94.34
ปี 2564 รอบ 5 เดือนแรก = ร้อยละ 96.60
รอบ 5 เดือนหลัง = ร้อยละ 99.73
ทั้ งนี้ เจ้าภาพตัวชี้ วัดจะชี้ แจงเกณฑ์ ก ารประเมิ นตั วชี้ วัดนี้ ในการประชุ ม
ถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1
ซึ่ง กพร.จะจัดขึ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณ
กิจ และกองการเจ้าหน้าที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15–17 พฤศจิกายน 2564
ณ จังหวัดนครราชสีมา (ยังไม่มีหนังสือเชิญ) ต่อไป
ตัวชี้ วัดที่ 3.10 ระดับ ความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการเป็นระบบราชการ 4.0
นางนัทฐ์หทัย แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด
(KPI Template) ตัวชี้วัดที่ 3.10 เรียบร้อยแล้ว
ตัวชี้วัดที่ 3.11 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการ
นางสาวรุ่งนภา รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัด ดังนี้
1. ได้จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เรียบร้อยแล้ว
2. ทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้ข้อมูลทั้งจากผลการดำเนินงาน
ที่ผ่านมา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อดำเนินการจัดทำแผนขับเคลื่อนฯ และจะ
นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ กพร. หัวข้อคำรับรองการปฏิบัติราชการของ กพร. ตัวชี้วัดที่
3.11 รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดในระบบ DOC 4.0 ต่อไป
3. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยผลการดำเนินงาน
เดือนตุลาคม 2564 มีดังนี้
3.1 จัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3.2 จัดการประชุมกำหนดหน่วยงานร่วมดำเนินการตัวชี้วัด (Joint KPI)
เพื่ อ การจั ด ทำคำรั บ รองฯ ของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด กรมอนามั ย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น.
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ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 6 ชั้น 5 กรมอนามัย ผ่านระบบ
ประชุมทางไกล (Teleconference)
3.3 จัดการประชุมพิ จารณารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เพื่ อ
การจัดทำคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 ณ ห้องประชุม
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 6 ชั้น 5 กรมอนามัย ผ่านระบบประชุมทางไกล
(Teleconference)
3.4 จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 09.30 น. ณ ห้อง
ประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย
3.5 การพัฒนาระบบรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการจ้างบำรุงรักษา
ระบบรายงานตามคำรับรองฯ จำนวน 11 เดือน (1 พ.ย.64 – 30 ก.ย.65)
เรียบร้อยแล้ว
3.6 เผยแพร่ความรู้ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดทำคำรับรองฯ ของ
หน่วยงานในสังกั ดกรมอนามัย บนเว็บไซต์ กพร. ได้แก่ แบบฟอร์มการจัดทำ
รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แบบลง
นามคำรับรองฯ คู่มือการรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานใน
สังกั ดกรมอนามั ย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดตั วชี้วัด (KPI
Template) และปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
4. กิ จกรรมเดื อนพฤศจิกายน 2564 ที่ จะดำเนินการต่อไป คือ การจั ด
ประชุมถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบที่ 1 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย และผ่านระบบประชุม
ทางไกล (Teleconference) โดยเชิญ หน่ วยงานเจ้าภาพตัวชี้ วัดร่ วมชี้ แจง
เกณฑ์ และทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการตอบรับการเข้า
ร่วมประชุม และเจ้าภาพส่งไฟล์นำเสนอเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด ภายใน
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 และกพร.นำเสนอสรุปผลการประเมินปีที่ผ่านมา
และชี้แจงการรายงานผลคำรับรองฯ ในระบบ DOC4.0 ซึ่งผู้รับผิดชอบจะได้
ดำเนินการต่อไป
ทั้งนี้ สามารถดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร >> หัวข้อ
3.11 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02?textSearch=&category
=4805
ตัวชี้วัดที่ 3.12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างของกรมอนามัย
นางสาวพั นตรี แจ้งที่ ป ระชุม ทราบว่า ได้ ด ำเนิ น การจั ดทำรายละเอี ย ด
ตัวชี้วัด (KPI Template) ตัวชี้วัดที่ 3.12 เรียบร้อยแล้ว
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มติที่ประชุม
วาระที่ 4 เรื่อง 4.1 MOOC ANAMAI
รับทราบ
นางนัทฐ์หทัย แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิด
เพื่อทราบ
กรมอนามัย (Massive Open Online Course : MOOC ANAMAI) มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้การเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
เป็นไปตามมาตรฐานที่ กำหนด รวมทั้ งเพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมได้รับสิทธิห รือ
ประโยชน์จ ากการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร โดยมี หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการพิจารณาหลักสูตร คือ (1) เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองปัญหา
ด้ านสาธารณสุ ข ของประเทศ และสอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ ของกรมอนามั ย
(2) ระยะเวลาการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง (ไม่นับ ระยะเวลาการ
ทดสอบก่ อ นหรือ หลัง การเรียนการสอน หรือ การทำแบบประเมิ น ต่าง ๆ)
สำหรับระยะเวลาในการยื่นเอกสารขอรับรองหลักสูตร แบ่งเป็น 2 กรณี คือ
กรณีปกติ ต้องยื่นคำร้องขอพิจารณาหลักสูตร ก่อนเปิดการเรียนการสอน 90 วัน
และ กรณีเร่งด่วน ต้องยื่นคำร้องขอพิจารณาหลักสูตรก่อนเปิดการเรียนการสอน
30 วัน (กรณีเร่งด่วน หมายถึง หลักสูตรที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใต้
เงื่อนไข ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของหลักสูตรนั้น ๆ แบบฟอร์มการ
ขอรับรองหลักสูตร มี 4 แบบฟอร์ม คือ (1) แบบฟอร์ม F-MOOC-01 แบบคำ
ร้อ งขอพิ จ ารณาหลั ก สู ต ร (2) แบบฟอร์ ม F-MOOC-02 แบบคำร้ อ งขอ
ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (3) แบบฟอร์ม F-MOOC-03 แบบรายงาน
ขอยุ ติก ารสอนหลั ก สู ตร (4) แบบฟอร์ม F-MOOC-04 แบบรายงานสรุ ป
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนภายในหลักสูตร ในการยื่นเอกสารและแบบฟอร์ม
การขอรับรองหลักสูตร ให้ยื่นเอกสารได้ที่สถาบันปัณณทัต
4.2 เรื่องการจัดประชุมเตรียมความพร้อมยกระดับผลงานกรมอนามัยพิชิต รับทราบ
รางวัลเลิศรัฐ
นางสาวจุฬาลักษณ์ แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการจัดประชุมเตรียมความพร้อม
ยกระดับผลงานกรมอนามัยพิชิตรางวัลเลิศรัฐ ในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.00 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมนรพัฒน์ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักอนามั ย
การเจริญพันธุ์ กรมอนามัย และผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมการส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ
ประจำปี พ.ศ. 2565 สาขาบริการภาครัฐและสาขาการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วม รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาผลงานสู่ความสำเร็จรางวัลบริการ
ภาครัฐ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เครือข่าย ก.พ.ร.ของหน่วยงานในสังกั ด
กรมอนามัย ผู้ที่สนใจ และบุคลากรของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จำนวน 40 คน
โดยหน่วยงานส่วนกลางเข้าร่วมหน่วยงานละ 2 คน ส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุม
ผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference) เนื้อหาประกอบด้วย การส่งเสริม
และยกระดับผลงานกรมอนามัยสู่รางวัลเลิศรัฐ ความภาคภูมิใจรางวัลบริการ
ภาครัฐ การเตรียมความพร้อมการสมั ครขอรับรางวัลฯ ในปี 2565 และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ป ระสบการณ์ อันเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินงานหัวข้อ
“การพัฒนาผลงานสูค่ วามสำเร็จรางวัลบริการภาครัฐ” (จุดเด่นของผลงาน (ตัว
ผลงานเป็ นอย่างไร) แนวคิด/ประสบการณ์ ในการจัดทำผลงาน และความ

วาระการประชุม

วาระที่ 5 เรื่อง
เพื่อพิจารณา
วาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ

สาระสำคัญ
มติที่ประชุม
ภาคภู มิ ใจกั บ รางวัล ความสำเร็ จ ) จากผลงานที่ ได้ รั บ รางวั ล บริ ก ารภาครั ฐ
ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 4 ผลงาน คือ ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
สำนักทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 3 และ ศูนย์อนามัยที่ 9
4.3 การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนของข้ าราชการและการแจ้งการเลื่อน รับทราบ
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
นางสาวทิวาวรรณ แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการและแจ้งการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
กองการเจ้าหน้าที่ได้ส่งสำเนาคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และสำเนาคำสั่ง
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 มายังหน่วยงาน
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้าราชการสามารถเข้าดูผลการเลื่อนเงินเดือนได้ในระบบงาน
บุคลากรอิเล็กทรอนิกส์ของกรมอนามัย โดยเลือกประวัติส่วนตัว เลือกประวัติการ
รับเงินเดือน สำหรับพนักงานราชการจะแจ้งข้อมูลค่าตอบแทนพนักงานราชการ
เฉพาะรายบุคคลให้ทราบต่อไป
- ไม่มี 6.1 ความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง
รับทราบ
กพร. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มอบผู้รบั ผิดชอบ
(งบลงทุ น) รายการรถโดยสารขนาด 12 ที่ นั่ ง จำนวน 1 คั น ภายในวงเงิ น ดำเนินการ
1,358,000.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้ าหมื่ นแปดพั นบาทถ้วน) ซึ่งขณะนี้
หน่วยงานดำเนินการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์
โดยสารขนาด 12 ที่ นั่ง เรียบร้อยแล้วเมื่ อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ทาง
เว็บไซต์ e-GP เว็บไซต์กรมอนามัย เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์หน้าหน่วยงาน โดยผู้ชนะการประกวดราคา ได้แก่ บริษัท ศรีวัฒน์
ลิสซิ่ง จำกัด เสนอราคา 1,355,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าห้าหมื่นห้า
พันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ ได้รับ สามารถประหยัด
งบประมาณได้ 3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.22
ขั้นตอนต่อไปคือการยื่นอุทธรณ์ 7 วันทำการ (วันที่ 2-10 พฤศจิกายน 2564)
หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้หน่วยงานทราบต่อไป

ปิดการประชุม เวลา 14.00 น.
นางสาวจุฬาลักษณ์ เก่งการช่าง
สรุปรายงานการประชุม

