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สาระสำคัญ

มติที่
ประชุม
วาระที่ 1
นายธวัชชัย บุญเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบประเด็น รับทราบ
เรื่องที่ประธาน สำคัญจากการประชุมกรมอนามัยและการประชุมอื่นๆ ดังนี้
แจ้งให้ที่
1. เรื่องการจัดกิจกรรมโอดี ฝากอำนวยการดูช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่าให้นานเกินไปหากนาน
ประชุมทราบ เกินไปอาจเกิดผลกระทบโควิดระยะ 5 โดยให้จัดประมาณเดือนธันวาคม – มกราคม
2. การตอบแบบสอบถามของกรมอนามัย ฝากให้บุคลากร กพร. ทุกคนตอบแบบสอบถาม
จากกรมให้ครบถ้วน โดยเฉพาะอนามัยโพล และแชร์ให้คนรอบข้างที่ รู้จักช่วยประเมิ นให้ด้วย
เพื่ อที่ จ ะได้ ข้อมู ล เกี่ ย วกับ การรับ รู้ของประชาชน พฤติ ก รรม จะส่ ง ผลดี ต่ อ หมวด 3 (การให้
ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสีย)
3. การพิ จ ารณา On Top กรมฯ มี เรื่ อ งหารื อ เกี่ ย วกั บ เงิ น ที่ เหลื อ จะจั ด ให้ มี ลั ก ษณะ
On Top โดยพิ จ ารณาจากคะแนนองค์กรคุณ ธรรม, PMQA หมวด 3 หมวด 6, ก้าวท้ าใจ, Thai
Stop COVID และอนามั ยโพล ที่ จ ะเป็ น เครื่อ งมื อสำหรับ บุ ค ลากรที่ ให้ ค วามร่ว มมื อ กั บ กรมฯ
รวมถึงบางหน่วยงานที่ไปช่วยบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ
4. เรื่องนโยบาย 2 เร่ง 3 ยก จากการไปตรวจเยี่ยมที่อุบลฯ ท่านอธิบดียังให้ความสำคัญกับ
นโยบาย 2 เร่ง 3 ยก 1) เร่งสืบสานโครงการในพระบรมวงศานุวงศ์ 2) เร่งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ
ของรัฐ บาล สำหรับ 3 ยก ประกอบ 1) ยกระดั บ ความรอบรู้และส่ งเสริม สุ ขภาพทุ กกลุ่ ม วั ย
2) ยกระดับเมืองที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ และ 3) ยกระดับสู่องค์กรสมรรถนะสูง

วาระการประชุม

วาระที่ 2
เรื่องรับรอง
รายงานการ
ประชุม
วาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่อง

สาระสำคัญ

มติที่
ประชุม

5. มาตรฐาน COVID Free Setting ในสถานประกอบการร้า นอาหาร ห้ า งสรรพสิ น ค้ า
ร้านนวด โรงเรียน หากไปที่ไหนมีมาตรฐาน COVID Free Setting หมายความว่าพื้นที่นี้ปลอดภัย
จากไวรัสโควิด ซึ่งเป็นลักษณะ Plug-in ยกตัวอย่าง หากเข้าไปที่ห้างสรรพสินค้า ห้างสรรพสินค้า
ก็ต้ องมี ม าตรการ COVID Free Setting ของห้ างฯ แต่ พ อเข้า ไปในห้ า งก็ จ ะมี แยกไปอี ก เช่ น
ร้านอาหาร ร้านตัดผม ก็จะถูกเพิ่มมาตรการของสถานบริการนั้นอีกครั้ง เหมือนเป็นองค์ประกอบ
ที่ เพิ่ ม เข้าไปในแต่ ล ะที่ ซึ่ งจะถูกขับ เคลื่ อนอย่ า งเต็ ม รูป แบบ มาตรฐาน COVID Free Setting
จะคู่กับ มาตรฐาน SHA เป็นมาตรฐานส่งเสริมคู่กัน
2.1 รับรองรายงานการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 รับรอง
นางสาวจุฬ าลักษณ์ นำเสนอรายงานการประชุมกลุ่มพั ฒ นาระบบบริหาร ครั้งที่ 2/2565 รายงานการ
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เสนอที่ประชุมรับรองฯ
ประชุม
3.1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางจารุม น แจ้ งที่ ป ระชุ ม ทราบ ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณสะสมของ กพร. ของเดื อ น
พฤศจิ ก ายน 2564 ซึ่ ง เป็ น รายการในแผนพั ฒ นาศั ก ยภาพคนตลอดช่ ว งชี วิ ต เป็ น จำนวน
102,562.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.80 โดยเป้าหมายกรมเดือน พ.ย. ร้อยละ 19 และเดือน ธ.ค.
ร้อ ยละ 32 โดยคาดว่ า เมื่ อ สิ้ น ไตรมาส 1 อาจจะไม่ ได้ ต ามเป้ า หมายที่ ก รมกำหนด อย่ า งไร
ก็ตาม หากเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม คือ งบดำเนินงานและงบลงทุน เมื่อสิ้นไตรมาส 1
เดือน ธ.ค. 64 คาดว่า กพร.จะมีผลเบิกจ่ายสะสมภาพรวม เป็นเงิน 1,530,077.35 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 63.63
ผู้อำนวยการ กพร. ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินงานให้ได้ตามแผนของเดือน ธ.ค. 64 ตามที่
กำหนดไว้ และหากขอให้ทบทวนกิจกรรมที่สามารถเร่งดำเนินการได้ในช่วงโตรมาส 1 - 2
นางจารุม น แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า กองแผนได้ แ จ้ ง กำหนดการเปิ ด ระบบ DOC เพื่ อ ให้
ปรับ ปรุงแก้ ไขข้อมู ล แผนปฏิ บั ติ ก ารประจำปี ข องหน่ ว ยงานในแต่ ล ะไตรมาสให้ เป็ น ปั จ จุ บั น
โดยไตรมาส เริ่ ม ตั้งแต่ วัน ที่ 15 - 30 ธ.ค. 64 ตามหนั งสือกองแผนงานที่ สธ 0905.02/2226
ลงวันที่ 26 พ.ย. 64
3.2 การติ ด ตามความก้ า วหน้ า การดำเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด คำรั บ รองฯ ของหน่ ว ยงาน
ประกอบด้วย 9 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
นางสาวพันตรี รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 รอบ 5 เดือนแรก ต่อที่
ประชุม กพร. ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือน ธ.ค. 64 เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 64 บุ คลากรของ กพร.
ผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ครบทุ ก คน และมี อ งค์ ป ระกอบของคณะกรรมการควบคุ ม ภายในและ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กพร. โดยมี ผอ.กพร. ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการควบคุมภายใน เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีนางสาวพันตรี วิเศษ
ธนวัฒน์ เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
ของ กพร. สรุปผลการดำเนินงานตาม TP ตัวชี้วัดที่ 2.1 ด้านการควบคุมภายใน ดังนี้

รับทราบ
มอบ
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ
ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
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สาระสำคัญ
ระดับที่ 1 Assessment
1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กพร. ได้จัดทำแบบประเมิน
ความเหมาะสมการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
ภาครัฐ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ของ กพร. และรายงานข้อมูลที่นำมาใช้ในระบบ DOC รายงานคำ
รับ รองการปฏิบั ติ ราชการ ตามแบบประเมิน ความเพี ย งพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน
ตามเอกสารแนบ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2. จัดทำบทวิเคราะห์ การควบคุมภายในของ กพร. โดยมีข้อมูลประกอบด้วย
1) สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ (ตามข้อ 1.1)
2) รายงานข้อสังเกต การตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ
- ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
- ผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
- หน่วยงานตรวจสอบภายนอก สตง. ปปช. ปปท. คตป.
ระดับที่ 2 Advocacy/ Intervention
3. กำหนดมาตรการ แนวทางการควบคุ ม ภายใน ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ระดั บ ที่ 1 และระบุ
หลักการ/ เหตุผล PIRAB
4. กำหนดประเด็นความรู้การควบคุมภายในสำหรับบุคลากรใน ของ กพร. และช่องทางการ
เผยแพร่ การให้ความรู้
ระดับที่ 3 Management and Governance
5. จัดทำแผน – ผลการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของ กพร. และบันทึกในระบบ DOC
รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ
6. จัดทำรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือนและนำขึ้นเว็บไซต์
ของ กพร. ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
7. จัดทำมาตรฐานการปฏิบตั ิงานการควบคุมภายในหรือการติดตามและการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน (SOP) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ กพร. ตามเอกสารแนบ 3
8. ขอความร่วมมื อทุกท่าน จัดทำมาตรฐานการปฏิบั ติงาน (SOP) ในงานภารกิจหลักของ
กพร. และมี ก ระบวนการใหม่ หรือ มี การทบทวนกระบวนงานเดิ ม เพื่ อจั ด ทำมาตรฐานการ
ปฏิบั ติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) เอกสารคู่มื อมาตรฐานการปฏิบั ติ งาน
เป็นขั้นตอน หรือกระบวนการทำงานของ กพร. อย่างน้อยคนละ 1 กระบวนการ โดยมีหัวข้อ/
รายละเอียดดังนี้
1) วัตถุประสงค์ 2) ขอบเขต 3) ผู้รับผิดชอบ 4) เอกสารอ้างอิง ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานต่างๆ
5) แผนภูมิการทำงาน ประกอบด้วย ขั้นตอนกระบวนการ Flow Chart, จุดควบคุม,ระยะเวลา,
ผู้รับผิดชอบ 6) รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดย พันตรี จะส่ง แบบฟอร์มมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) ของ กตส. ทั้งแบบฟอร์มเปล่า และ
ตั ว อย่ าง ทางทาง Line กลุ่ ม กพร. เมื่ อ จั ด เสร็จ แล้ ว กรุณ าส่ งกลั บ มาเพื่ อให้ ผู้ รับ ผิ ด ชอบได้
นำเสนอต่อ ผอ.กพร. ลงนาม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ กพร.ต่อไป
9. กพร. ยังคงใช้คณะกรรมการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่ว ยงาน ตามคำสั่ง

มติที่
ประชุม
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สาระสำคัญ
กพร. ที่ 3/2563 เรื่อง คณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การควบคุ ม ภายใน ของ กพร. ลงวั น ที่ 3 ก.พ.63 และยั ง ใช้ ค ำสั่ ง ดั ง กล่ า วนี้ จนถึ ง ปั จ จุ บั น
เนื่องจากองค์ประกอบยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง และได้เผยแพร่โดยขึ้นเว็บไซต์ของ กพร. ครบถ้วน
ตามแนวทางที่คณะกรรมการระดับกรมฯ กำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน และ
ผอ.กพร. เป็นผู้ลงนามในรายงานการประเมินผลควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ตามหลักเกณฑ์
ที่กรมกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ทันเวลา (ภายในวันที่ 31 ต.ค. 64)
→ 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
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business
Continuity Plan : BCP) ของ กพร.
นางสาวพันตรี รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานแผน BCP ของ กพร. ตาม TP ตัวชี้วัด
ที่ 2.1 ด้ านแผน BCP ของ กพร. โดยที มผู้ รับ ผิด ชอบได้ จัด ทำแผนดำเนิ น ธุรกิจ อย่างต่ อเนื่ อง
(Business Continuity Plan: BCP) ของ กพร. ตามเอกสารแนบ 4 และได้นำไฟล์ PDF รายงาน
ที่ “รายการข้อมูล ที่น ำมาใช้ ” ในระบบ DOC เมนู รายงานคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบ 4
→ ดูรายงานการประชุม กพร. และรายละเอียดเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.1 เพิ่มเติมที่:
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
→ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กรมอนามัย (BCP) :
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/bcp/download?id=82360&mid=31594&mkey=
m_document&lang=th&did=12612
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
นางสาวอริยาพั ชร ผู้ รับ ผิดชอบตัวชี้วัด 2.2 รายงานที่ ป ระชุ มทราบผลการขับ เคลื่อนการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดที่ 2.2 ในรอบ 5 เดือนแรก ดังนี้
1. การวิเคราะห์ Assessment: 1) จัดทำผลการวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานสถานที่
ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ของหน่วยงาน 2) จัดทำผลการวิเคราะห์ภาวะสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน 3) จัดทำ
ผลการวิเคราะห์ผู้ รับบริการและผู้ มีส่ วนได้ ส่วนเสี ยเพื่ อขับ เคลื่อนตั วชี้วัดฯ 4) จัด ทำทำเนีย บ
ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5) ผลวิเคราะห์การสำรวจความต้องการความรู้ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และความสมดุลในชีวิตการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2. Advocacy/Intervention: จัดทำประกาศกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เรื่องนโยบายการ
ขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืนโดยกำหนดเป็น 4 มาตรการ และมี
ประเด็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
3. Management and Governance: 1) จัดทำแผนและแต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อน
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การดำเนินงานตัวชี้วัด โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ เช่น การจัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ น่าทำงาน เอื้อต่อ
การมีสุขภาพดี, การตรวจสุขภาพประจำปี และการวัดดัชนีมวลกาย (BMI) เป็นต้น และติดตามผล
การดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน 2) จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ตัวชี้วัด 2.2
→รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2 หรือเข้าถึงข้อมูลที่
→https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02?textSearch=&category=4805
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
นางจารุมน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 2.3 รายงานที่ประชุมทราบผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดที่ 2.3 ในรอบ 5 เดือนแรก ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์
การประเมินฯ ในระดับที่ 1 - 3 : Assessment, Advocacy/Intervention, Management and
Governance ดังนี้
1. การวิเคราะห์ Assessment: เกณฑ์ การประเมินกำหนดให้ นำข้อมูลนำหลัก ฐานข้อมู ล
อัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ 1) หน่วยงานวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด 3 ปีย้อนหลัง 2) องค์ความรู้ที่
นำมาใช้ ในการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. Advocacy/Intervention: นำหลักฐานข้อมูลอัป โหลดขึ้น เว็บ ไซต์ 1) มี มาตรการเพื่ อ
การขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ และประกาศเป็นแนวทางการดำเนินงานของ
หน่วยงาน (ใช้แนวทาง PIRAB บางตัวหรือทุกตัว) 2) มีประเด็นความรู้ที่สื่อสารให้กับบุคลากร
ภายในหน่วยงาน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. Management and Governance: เป็นการนำหลักฐานขึ้นเว็บไซต์ ซึ่งผู้รับผิดชอบได้
นำขึ้นเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ได้แก่
1) มี ชื่ อ กิ จ กรรม แผนการขั บ เคลื่ อ นมาตรการ แผนการขั บ เคลื่ อ นประเด็ น ความรู้
เป้าหมาย กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ
2) ผลการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน
3) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-204-filename-budjet
4) มี SOP การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ จำนวน 2 ไฟล์ ได้ แ ก่ SOP การขั บ เคลื่ อ นการ
ดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.3 และ SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ
5) มี รายงานการติ ด ตามการดำเนิ น งานตั วชี้ วั ด ตามคำรับ รองฯ ทุ กเดื อนและนำขึ้น
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือน ถัดไป
6) มีรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน
พร้อมนำข้อมูลอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-204-filename-budjet
สำหรับ แผนการขั บ เคลื่ อนฯ ได้ วางแผนการทำงานในรอบ 6 เดื อนแรก (กำหนดแผนให้
สอดคล้องต่อรอบการเบิกจ่ายงบประมาณ) มีกิจกรรมจำนวน 7 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ดำเนินงาน
แล้ว ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ได้จัดทำบทวิเคราะห์สถานการณ์ พร้อมทั้งนำข้อมูลที่เกณฑ์การ
ประเมินกำหนด ซึ่งจะมีข้อมูลที่ template กำหนดทุกหัวข้อรวมไว้ด้วยกันเป็นจำนวน 1 ชุด
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→สามารถดูรายงานการประชุม กพร. และรายละเอียดเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.3 เพิ่มเติมที่:
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
นางสาวจุฬาลักษณ์ รายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.4 รอบ 5 เดือนแรก ประจำเดือนพฤศจิกายน
2564 สรุปได้ดังนี้
1) ดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัด 2.4 รอบ 5 เดือนแรก ระดับที่ 1–3และรายงานในระบบ DOC
4.0 ดังนี้
1.1) ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ ได้แก่
1.1.1) รายการผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้ของ กพร. เพื่อการบริหารจัดการให้
หน่วยงานมีความรู้สำคัญอย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน โดยสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
1.1.2) สรุป ผลการวิ เคราะห์ GAP ข้อมู ล และความรู้ที่ ส ำคัญ และจำเป็ น ต่ อภารกิ จ
หน่วยงาน
1.1.3) รายการข้อมูลความรู้ที่นำมาใช้วิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อกำหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ, GAP ข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน
1.2) ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด ได้แก่ ความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจของหน่วยงาน
1.3) การกำหนดมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามกลยุทธ์ PIRAB พร้อมเหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการ
1.4) สรุปประเด็นความรู้ที่ให้แก่บุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของ
หน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมเหตุผลประกอบในการกำหนดประเด็นความรู้
1.5) แผนปฏิบัติการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2) รายงานการติ ดตามการดำเนิน งานตัวชี้วัดที่ 2.4 เพื่ อสนับ สนุนการเป็ นองค์กรแห่ งการ
เรียนรู้ (LO) เดือนพฤศจิกายน 2564 สรุปได้ดังนี้
2.1) ดำเนินกิจกรรมตามแผนการส่งเสริมและยกระดับผลงานของกรมอนามัยสู่รางวัลเลิศรัฐ
โดยจั ด ประชุ ม เตรียมความพร้อมยกระดั บ ผลงานกรมอนามั ยพิ ชิ ต รางวั ลเลิ ศรัฐ เมื่ อวั น ที่ 16
พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมนรพัฒน์ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
และผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เครือข่ายการ
พั ฒนาระบบราชการของหน่ วยงานในสังกัดกรมอนามั ย (เครือข่าย ก.พ.ร.) และผู้ ที่ สนใจ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่ อเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้ าใจให้ แก่บุ คลากรของกรมอนามั ย
เกี่ยวกับแนวทางเบื้องต้นในการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาผลงานสู่ความสำเร็จรางวัลบริการภาครัฐจากผู้แทน
ผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2564
2.2) ดำเนินกิจกรรมตามแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างบุคลากรของ กพร. สู่การ
เป็น SMAT โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ในการประชุมประจำเดือนของ กพร. ครั้งที่ 3/2565
วันที่ 30 พ.ย. 64 หัวข้อ “สรุปการประชุมอย่างไร ให้กระชับและได้สาระสำคัญ” โดยนางกุลนันท์
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เสนคำ นั ก โภชนาการชำนาญการพิ เศษ สำนั กโภชนาการ ให้ เกี ย รติ ม าแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ประสบการณ์ เทคนิคและวิธีการสรุปประเด็นการประชุมที่สั้นกระชับ มีสาระสำคัญครบถ้วน พร้อม
นี้นางสาวบุศรินทร์ ได้จัดทำสรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ กพร.
→เข้าถึงข้อมูล https://psdg.anamai.moph.go.th/th/dm-km-psdg
3) จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของ กพร. สู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (SOP)
→ตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.4 หรือเข้าถึงข้อมูลได้ที่
→https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
นางจารุมน แจ้งที่ ป ระชุ ม ทราบว่า ได้ จัด ทำบทวิเคราะห์ ส ถานการณ์ การดำเนิ น งานและ
แผนการดำเนิ น งาน โดยในบทวิ เคราะห์ จ ะประกอบด้ ว ยประเด็ น และข้อมู ลตามที่ เกณฑ์ การ
ประเมินกำหนด ดังนี้
1. Assessment: มี เอกสารสรุป ผลการวิ เคราะห์ ช่ องว่ าง (GAP) โดยใช้ ข้ อมู ลจากผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานรอบ 6 เดือนหลังในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และมี
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีหน่วยงาน ในระบบ DOC ตามกรอบวงเงินงบประมาณที่หน่วยงาน
ได้รับการจัดสรร
2. Advocacy/Intervention: มีเอกสารแสดงมาตรการ เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB สำหรับประเด็นเรื่องการจัดทำแผน
ความเสี่ ย งโครงการ เนื่ อ งจากแต่ ล ะโครงการภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารของ กพร. มี ว งเงิ น
งบประมาณไม่ถึง 500,000 บาท จึงไม่ได้จัดทำเอกสารข้างต้น
3. Management and Governance: มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด โดยมี 1
การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
3.2 มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในการประชุมประจำเดือนของ
หน่วยงาน
→สามารถดูรายงานการประชุม กพร. และรายละเอียดเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.5 เพิ่มเติมที่:
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
นางสาวรุ่งนภา รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัด ดังนี้
1. คณะทำงานรับผิดชอบตัวชี้วัดได้ประชุมเพื่อศึกษารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
โดยใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ฯ พร้อม
จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.6 ร่วมกันเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งได้
เสนอแผนฯ ให้ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารลงนามอนุมัติไปเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน
2564 และจะได้แจ้งเวียนให้บุคลากร กพร. รับทราบและร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป
โดยผลลัพธ์ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ 2.6 ที่กำหนดไว้ มีดังนี้

มติที่
ประชุม

วาระการประชุม

สาระสำคัญ
1.1 ประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ OIT
โดยเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยจำนวน 2 ด้าน จากองค์ประกอบ 6 ด้าน ซึ่งบังคับให้ทุกหน่วยงาน
ต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลด้านข้อมูลพื้นฐาน และพิจารณาเลือกดำเนินการในองค์ประกอบที่
เหลือ (5 ด้าน) ให้สอดคล้องกับประเด็นที่ได้จากการวิเคราะห์ ทบทวน GAP IIT ของหน่วยงานอีก
อย่างน้อย 1 ด้าน
1.2 ประเมินการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) ของหน่วยงาน ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ค่าเฉลี่ย 95 คะแนนขึ้นไป
ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า คะแนน IIT ของ กพร.มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยในปี 2564
รอบ 5 เดือนหลัง มีคะแนน 98.99 มากกว่าภาพรวมกรมอนามัย ซึ่งมีคะแนน 88.36 จึงคาดว่า
ผลการประเมิน IIT ในปี 2565 รอบ 5 เดือนแรก อาจมีคะแนนมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยกำหนด
แนวทางหรือมาตรการขับเคลื่อนการดำเนิน งาน ประจำปี 2565 รอบ 5 เดือนแรก จำนวน 2
มาตรการ ได้แก่ 1) ยกระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 2) พั ฒนาประสิทธิภาพการ
สื่อสาร ความรู้ที่ใช้ในการดำเนินงาน ได้แก่ รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ของตัวชี้วัดที่
2.6 และกำหนดประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 1) แบบตรวจการ
เปิ ด เผยข้อมู ล ต่ อสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
และ 2) แบบวัดการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
2. ผลการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2564 มีดังนี้
2.1 จั ด ทำรายงานการวิ เคราะห์ ทบทวนสถานการณ์ ปั ญ หาการดำเนิ น งาน และ
แนวทาง/มาตรการขับเคลื่อนคุณ ธรรมและความโปร่งใสของกลุ่มพั ฒ นาระบบบริหาร (กพร.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.2 จัด ทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนิน งานตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนิ น งานคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
ทั้งนี้ คณะทำงานรับผิดชอบตัวชี้วัดจะได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.6 ใน
ระบบรายงานคำรับ รองฯ ทาง DOC 4.0 ภายในเวลาที่ กำหนดต่ อไป โดยสามารถดู เอกสาร
เพิ่มเติมได้ที่ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02 หัวข้อ 2.6 ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
→ตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.6
ตัวชี้วัดที่ 3.10 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐและการเป็นระบบราชการ 4.0
นางนัทฐ์หทัย แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด ดังนี้
1. วิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐและการเป็นระบบราชการ 4.0
2. วิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึง่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ดำเนินการสำรวจ
ความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน รวมทั้งรับฟัง

มติที่
ประชุม

วาระการประชุม

สาระสำคัญ
ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัยก้าวสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง
ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Google
From)
3. จัดทำทำเนียบผู้รบั บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ตัวชี้วัดที่ 3.10 การพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐและการเป็นระบบราชการ 4.0
5. จัดทำมาตรการและกิจกรรมดำเนินการรอบ 5 เดือนแรก ซึ่งประกอบด้วย 3 มาตรการ
และ 5 กิจกรรม ดังนี้

6. ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ ได้แก่
1) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562
2) PMQA 4.0 คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0
3) หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564
4) แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาระบบส่ ง เสริม สุ ข ภาพและอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม ตาม
แผนพั ฒ นาสุขภาพแห่ งชาติ ในช่วงแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 12 (พ.ศ.
2563-2565) ฉบับปรับปรุง
5) แนวทางการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)
7. ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ องค์ความรู้เรื่องเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
→ดูรายละเอียดได้ที่ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC) และเว็บไซต์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02?textSearch=&category=4805)

มติที่
ประชุม

วาระการประชุม

สาระสำคัญ
ตัวชี้วัดที่ 3.11 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
นางสาวรุ่งนภา รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัด ผลงานเดือนพฤศจิกายน 2564
มีดังนี้
1. จั ด ประชุ ม ถ่า ยทอดและชี้ แจงเกณฑ์ การประเมิ น ผลตั ว ชี้ วัด ตามคำรับ รองการปฏิบั ติ
ราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 ในวันพุธที่
10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1
กรมอนามัย และผ่านระบบประชุมทางไกล (Teleconference)
2. การพัฒนาระบบรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลาจ้างบำรุงรักษาระบบรายงานตามคำรับรองฯ 11 เดือน
(1 พ.ย. 2564 – 30 ก.ย. 2565) ภายในวงเงิน 44,000 บาท ผู้รับจ้างส่งงานเดือนพฤศจิกายน
2564 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินจำนวน 4,000 บาท ให้แก่ผู้รับจ้าง
3. ดำเนินการให้คำปรึกษา/แนะนำแก่หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่
เกณฑ์การประเมินตามรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) และการรายงานผลคำรับรองฯ ใน
ระบบ DOC4.0 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานรายงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2564
ทั้ ง นี้ จะดำเนิ น การรายงานผลการดำเนิ น งานตั ว ชี้ วั ด ที่ 3.11 ในระบบรายงานคำรับ รองฯ
ทาง DOC 4.0 ภายในเวลาที่กำหนดต่อไป →รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3.11หรือ
สามารถดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
หัวข้อ 3.11 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 3.12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างของกรมอนามัย
นางสาวพันตรี รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.12 ดังนี้
1. ได้จัดทำบทวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้รายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลความต้องการ/ ความคาดหวังของผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย แบ่งเป็นผู้ปฏิบัติ , ผู้อำนวยการหน่วยงาน และ ผู้บริหาร ได้แก่ อธิบดีกรมอนามัยและรอง
อธิบดีกรมอนามัย
2. การดำเนินงานการพัฒนาโครงสร้างของกรมอนามัย กรมอนามัยมีคำสั่ง ดังนี้
2.1 คำสั่งกรมอนามัย ที่ 724/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เรื่อง กำหนดส่วนราชการ
สนง.ตรวจราชการ
2.2 คำสั่งกรมอนามัย ที่ 806/2564 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง
กำหนดส่วนราชการและการปฏิบัติราชการ สถาบันปัณณทัต
2.3 คำสั่ ง กรมอนามั ย ที่ 843/2564 ลงวั น ที่ 17 พฤศจิ ก ายน 2564 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างภารกิจการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
3. ทีมผู้รับผิดชอบกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำ ตารางทบทวนภารกิจของหน่วยงาน
ในสังกัดกรมอนามัย เพื่อส่งให้ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการทบทวนภารกิจของหน่วยงาน และส่งให้
กพร. เพื่อทำการวิเคราะห์ภารกิจ ลักษณะงาน ที่ยังดำเนินการอยู่ หรือมีการถ่ายโอนภารกิจงาน
ไปแล้ว ลักษณะการดำเนินงานอย่างไร รวมถึงอัตรากำลังที่ใช้ (ตามการปฏิบัติงานจริง) เป็นต้น

มติที่
ประชุม

วาระการประชุม

วาระที่ 4
เรื่องเพื่อ
พิจารณา

สาระสำคัญ
ในภาพรวมของกรมอนามัยต่อไป ให้ได้ผลการทบทวนบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกรม
อนามัย ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 ตาม TP
ของตัวชี้วัดที่ 3.12 ในรอบ 5 เดือนแรก ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย อยู่ระหว่างดำเนินการในรอบ 5 เดือนแรก
→ดู รายงานการประชุ ม กพร. และรายละเอี ยดเอกสารแนบตั วชี้ วั ด ที่ 3.12 เพิ่ ม เติ ม ที่ :
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
→บทบาท และโครงสร้ า งกรมอนามั ย →คำสั่ ง →กำหนด/ ปรั บ ปรุ ง ส่ ว นราชการ :
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/structure01
→บทบาท และโครงสร้ า งกรมอนามั ย →คำสั่ ง →คณ ะกรรมการ/ คณ ะทำงาน :
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/structure02
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/structure02/download?id=82952&mid=36454&
mkey=m_document&lang=th&did=26955
4.1 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรีอนามัยดีเด่น ประจำปี 2564
นางสาวทิวาวรรณแจ้งที่ประชุมว่า กรมอนามัยเห็นชอบให้มีการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรีอนามัยดีเด่น คนดีประเภทต่างๆ ประจำปี 2564 เพื่อยกย่องเชิดชู
เกีย รติ ประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญ กำลังใจ และความภาคภูมิใจในการมุ่ งมั่ นปฏิบั ติงานให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น
คนดีศรีอนามัยดีเด่น ประจำปี 2564 โดยคัดเลือกบุคลากร ระดับหน่วยงาน ผ่านกระบวนการ
พิ จ ารณาจากคณะกรรมการฯของหน่ วยงาน พิ จารณาคัด เลื อก กรอกข้อมู ล ของผู้ ที่ ผ่ านการ
พิจารณาคัดเลือกตามแบบกรอกประวัติ/ผลงานผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นคนดีศรีอนามัยดีเด่น
ประจำปี 2564 พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา และสรุปข้อมูลของผู้ที่ผ่านการพิจารณา
ตาม QR-Code ที่แนบมาให้ ผู้บังคับบัญชาประเมินผู้ที่ผ่านการพิจารณาในแบบประเมินผู้เข้ารับ
การคัดเลือกฯ จัดส่งเอกสารไปยังกองการเจ้าหน้าที่ และส่งไฟล์ PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ethics@anamai.mail.go.th ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2564
มติ ที่ ป ระชุ ม มอบนายพี ร พั ฒ น์ และนางสาวทิ ว าวรรณ จั ด ทำ Google Form สำหรั บ
บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานเพื่ อ เสนอชื่ อ ผู้ ส มควรได้ รับ การยกย่ อ งฯ เพื่ อ เป็ น ข้ อมู ล ประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารหน่วยงานต่อไป
4.2 การคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นางสาวทิวาวรรณแจ้งที่ประชุมว่า กรมอนามัยเห็นชอบให้มีการคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรม
เพื่ อยกย่ องเชิด ชู เกีย รติ ส ร้า งความภาคภูมิ ใจแก่ห น่ วยงานในสังกัด กรมอนามั ย ในการมุ่ งมั่ น
ส่งเสริมการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต ให้บรรลุผลสั มฤทธิ์ จึงขอให้
หน่วยงานเข้าร่วมการคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยแจ้งชื่อผลงานการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรม กรมอนามัย ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564
และส่งผลงานตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในรูปแบบไฟล์ PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ethics@anamai.mail.go.th ภายในวันที่ 30
เมษายน 2565
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สาระสำคัญ

มติที่
ประชุม

มติที่ ประชุม มอบนางสาวรุ่งนภา เป็ นแกนประสานเพื่อแจ้งชื่อผลงานและส่งผลงานตาม
หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
วาระที่ 5
5.1 การประเมินผลการปฏิบั ติ ราชการของข้ าราชการ พนักงานราชการในระบบงานบุ คลากร รับทราบ
เรื่องเพื่อทราบ อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมอนามัย
นางสาวทิวาวรรณแจ้งที่ประชุมว่า กองการเจ้าหน้าที่ ได้มีหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน เรื่อง
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ราชการของข้ า ราชการ พนั ก งานราชการ และลู ก จ้ า งประจำใน
ระบบงานบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมอนามัย ให้หน่วยงานดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิ บัติราชการรอบประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564)
โดยดำเนินการกรอกข้อมูลผลการปฏิบั ติราชการในระบบงานบุคลากรอิเล็กทรอนิ กส์ และส่ ง
ต้ น ฉบั บ แบบสรุ ป การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ราชการ (แบบฟอร์ม 1 – แบบฟอร์ ม 4) ของ
ผู้อำนวยการสำนัก กอง ศูนย์ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง พร้อมประเมินตนเอง
(กรอกข้อมูลด้วยดินสอ) และแนบผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ส่งถึงกองการ
เจ้าหน้าที่ หลังคะแนน กพร.กรมอนามัยออกแล้ว 7 วัน
5.2 การลงทะเบียนและการประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข(Happinometer)
และการประเมินสุขภาวะองค์กรภาครัฐ (HPI)
นางสาวอริยาพัชรแจ้งที่ประชุมว่า กองการเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือในการลงทะเบียนเข้าใช้งาน
เว็ บ ไซต์ Happy MOPH ซึ่ งเป็ นแหล่ งรวบรวมผลการดำเนิ น งานและฐานข้ อมู ลการขั บ เคลื่ อน
ความสุขกระทรวงสาธารณสุ ข และเป็ นพื้ นที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เป็ นช่ องทาง
ติดต่อสื่อสารของเครือข่ายสร้างสุข โดยให้บุคลากรลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 พ.ย. 64
และให้ทุกคนประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) และประเมินสุข
ภาวะองค์ กรภาครัฐ (Happy Public Organization Index : HPI) ระหว่ างวั นที่ 1 ธ.ค. 64 – 28
ก.พ. 65
วาระที่ 6
6.1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สรุปการประชุมอย่างไร ให้กระชับ สาระสำคัญครบถ้วน”
เรื่องอื่นๆ
กพร. ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ในการประชุมประจำเดือนของ กพร. ครั้งที่ 3/2565 วันที่
30 พ.ย. 64 หัวข้อ “สรุปการประชุมอย่างไร ให้กระชับและได้สาระสำคัญ” โดยนางกุลนันท์ เสนคำ
นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ สำนั กโภชนาการ ให้เกียรติมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
เทคนิคและวิธีการสรุปประเด็นการประชุมที่สั้นกระชับ มีสาระสำคัญ ครบถ้วน พร้อมนี้นางสาว
บุศรินทร์ ได้จัดทำสรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ กพร.
→เข้าถึงข้อมูล https://psdg.anamai.moph.go.th/th/dm-km-psdg
ปิดประชุมเวลา 16.30 น.
นางสาวอริยาพัชร มหาศิริชวรัตน์
สรุปรายงานการประชุม

เอกสารแนบ KPI ที่ 2.1
เอกสารแนบ 2

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

ใช่
✓

✓

ไม่ใช่

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

กพร. มีข้อกำหนดทีเ่ ป็นลายลักษณ์อักษร
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิหน้าทีด่ ้วยความซื่อตรงและ
รักษาจรรยาบรรณ มีการสื่อสารข้อกำหนด
และบทลงโทษข้างต้นให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
รับทราบและลงลายมือชื่อด้วย
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คำถาม
1.3 หน่วยงานมีกระบวนการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบตั ิตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับ
จริยธรรม จรรยา และวินัยสำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กรม
อนามัย
1.4 หน่วยงานมีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่
ปฏิบตั ิตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณ

ใช่

ไม่ใช่

✓

✓

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

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

ใช่
✓

2.2 ผู้กำกับดูแล ดำเนินการกำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด
รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน

✓

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

✓

✓

ไม่ใช่

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

ใช่
✓

ไม่ใช่

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

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

✓

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

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

ใช่

ไม่ใช่

คำอธิบาย

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

✓

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

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

ใช่
✓

4.3 หน่วยงานมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือ
เตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มคี วามรู้และ
ความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา

✓

✓

ไม่ใช่

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

ใช่
✓

4.5 หน่วยงานมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอด
ตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ

✓

ไม่ใช่

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

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

ไม่ใช่

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

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

ใช่

ไม่ใช่

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

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

ใช่
✓

ไม่ใช่

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

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

ใช่

10.1 มาตรการควบคุมของหน่วยงานมีความเหมาะสม
กับความเสีย่ ง และลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน

✓

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

✓

ไม่ใช่

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

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

ใช่

ไม่ใช่

คำอธิบาย
ระเบียบว่าด้วยการเงินการบัญชีของ
กรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัดถูกต้องตาม
ระเบียบที่กำหนดไว้

✓

กพร. มีการควบคุมภายในมีความหลากหลาย
อย่างเหมาะสมตามแต่ละกิจกรรม/ งาน/
โครงการ ฯลฯ

✓

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

✓

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

ใช่

ไม่ใช่

✓

11.3 หน่วยงานควรกำหนดการควบคุมด้านความ
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม

✓

11.4 หน่วยงานควรกำหนดการควบคุมกระบวนการ
ได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม

✓

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

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

ใช่
✓

12.2 หน่วยงานกำหนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบให้
ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบตั ินำนโยบายและ
กระบวนการไปสู่การปฏิบัติ

✓

12.3 หน่วยงานมีการดำเนินการตามกิจกรรมการ
ควบคุมในเวลาที่เหมาะสมโดยบุคลากรที่มี
ความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไข
ข้อผิดพลาด ในการปฏิบตั ิงาน

✓

12.4 หน่วยงานทบทวนนโยบายและกระบวนการ
ปฏิบตั ิให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ

✓

ไม่ใช่

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

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

ใช่
✓

13.2 หน่วยงานพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะ
ได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล

✓

13.3 หน่วยงานมีข้อมูลทีส่ ำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้
ประกอบการบริหารและการตัดสินใจ

✓

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

✓

ไม่ใช่

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

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

ใช่
✓

ไม่ใช่

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

ใช่

14.2 หน่วยงานมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงผูบ้ ริหาร
อย่างสม่ำเสมอและสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่
จำเป็นต่อการปฏิบตั ิงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ
ตามทีต่ ้องการได้

✓

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

✓

ไม่ใช่

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

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

ใช่
✓

✓

ไม่ใช่

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

16. หน่วยงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่าง
ครบถ้วน เหมาะสม
คำถาม
16.1 หน่วยงานจัดให้มีการประเมินผลระหว่างการ
ปฏิบตั ิงานและหรือการประเมินผลเป็นรายครัง้

ใช่
✓

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

✓

16.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน โดยผู้ที่มคี วามรู้และความสามารถ

✓

16..5 หน่วยงานมีการสร้างความเข้าใจพื้นฐานด้านการควบคุม
ภายในในหน่วยงาน

✓

ไม่ใช่

✓

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

17. หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ
ซึ่งรวมถึงผู้บริหารและผู้กำกับดูแลตามความเหมาะสม
คำถาม
17.1 หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของ
การควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไข
อย่างทันท่วงที

ใช่
✓

ไม่ใช่

คำอธิบาย
กพร. มีการประเมินผลและสื่อสาร
ข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และ
ดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที
ผ่านการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน
กพร. มีการประชุม/ พูดคุยกันทั้งแบบเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ มีการประชุมกลุ่มงานย่อย การ
ประชุม BAR, AAR อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็น
อีกช่องทางหนึ่งในการควบคุมการดำเนินงาน
ต่าง ๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
กพร. ใช้การประชุม BAR, AAR ในการ
ควบคุมความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้
การดำเนินงานต่างๆ มีประสิทธิผลและ
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ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
ระดับที่ 1 Assessment
1.2 บทวิเคราะห์ การควบคุมภายใน ของ กลุ่มพัฒนระบบบริหาร
1) สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ
กลุ ่ ม พัฒ นระบบบริ ห าร (กพร.) มี ค วามยึด มั ่น ในคุณ ค่า ของความซื่ อตรงและจริยธรรม
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนระบบบริหาร (ผอ.กพร.) และเจ้าหน้าที่ทุกคนใน กพร. ให้ความสำคัญ รับทราบ
และปฏิบัติหน้าที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด
และ ข้อบังคับของกรมอนามัยว่าด้วยเรื่ องจรรยาข้าราชการ มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษ
ข้างต้นให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและลงลายมือชื่อด้วย กพร. มีกระบวนการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับ จริยธรรม จรรยา และวินัยสำหรับข้าราชการ
ลูกจ้าง พนักงานราชการ กพร. ไม่เคยมีเรื่องการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณ
ผอ.กพร. มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมถึง
การจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตามโครงสร้างการบริหารงานของกรมอนามัยและ
หน่วยงานในสังกั ด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552
กพร. แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน 3 ฝ่าย ได้แก่ 1) ฝ่ายอำนวยการ 2) ฝ่ายพัฒนาระบบราชการ และ
3) ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งการบริหารงานจริง ผอ.กพร. ใช้วิธีการบริหารจัดการ
แบบกระจายอำนาจ แบ่งตามภารกิจงาน ออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ 1) ฝ่ายอำนวยการ 2) ฝ่ายพัฒนาระบบราชการ
และ3) ฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพ โดยมอบหมายงานให้บุคลากรทุกคน เนื่องจาก กพร. เป็นหน่วยงาน
ขนาดเล็ก มีบุคลากร จำนวน 13 คน สามารถประเมินผลการปฏิบัติงาน การติดตามงาน ได้อย่างใกล้ชิด
ง่ายและสะดวก มีการแบ่งงาน/ มอบหมายงานตามสายงานชัดเจนและเหมาะสมสอดคล้องกับบทบาท
ภารกิจ หน้าที่ของ กพร. มีการกำหนดสายการรายงานในหน่วยงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล และกำหนดให้ร ายงานผลการปฏิบัติงาน
ขึ้นตรงต่อเจ้าของงานหลักและ ผอ.กพร. เน้นการทำงานเป็นทีม เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก มีการ
กำหนด มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม โดย กพร. มีการประชุมของหน่วยงาน
เพื่อมอบหมายงาน/ ติดตามความก้าวหน้าของงานและความรับผิดชอบตามความเหมาะสม ตั้ง แต่
ปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยแบ่ง ออกเป็นงานระดับ กรม งานระดับ หน่วยงาน งานที่ได้รับ
มอบหมาย และงานอื่นๆ มีการติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมาย โดยให้รายงานผลความก้าวหน้า
ของงานที่ได้รับมอบหมายต่อที่ประชุมของหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือนด้วย
กพร. จะพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/ ศึกษาดูงาน/ เข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการที่
กรมอนามัย/ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นตามความเหมาะสม มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ความสำเร็จของงานที่ได้มอบหมายให้บุคลากรด้วยความเป็นธรรม มีความยุติธรรมและมีความโปร่งใส
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยคำนึงถึงความประพฤติด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ด้วย โดยบุคลากรทุกคนของ กพร. รับทราบเกี่ยวกับการมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะที่
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ กพร. เปิดโอกาสและสนับสนุนให้บุคลากร
ทุกคนเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น เข้ารับการฝึกอบรม/ โครงการ/
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กิจกรรม/ E - learning/ Coaching เป็นต้น กพร. ดำเนินการตามแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบ
ทอดตำแหน่ง (succession plan) ของกรมอนามัย
กพร. มีกระบวนการและการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน
และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการประชุม กพร. ประจำเดือน และการสื่อสาร
ภายใน/ ส่วนตัว ฯลฯ กพร. มีการประเมินแรงจูงใจ จากผลการประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพของบุคลากรกรมอนามัย เป็นประจำทุกปี นำมาวิเคราะห์เป็นแรงจูงใจในการทำงานของ กพร.
และยังมี แบบสำรวจความผูกพันของผูร้ บั บริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมการขับเคลือ่ นหน่วยงาน
ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 64 อีกด้วย (วัตถุประสงค์ เพื่อ
เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต) ทั้งนี้ เนื่องจาก กพร. เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก มีการมอบหมายงาน/ ความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน ผอ.กพร. มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เน้นการทำงานเป็นทีม
เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมและพัฒนาตนเอง รวมทั้งยึดถือความซื่อสัตย์ มีจริยธรรมเป็นหลักใน
การปฏิบัติงานด้วย
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน ของ กพร. ยึดแนวทางการบริหารจัดการความเสีย่ ง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์การ โดย กระทรวงการคลัง
(ที่ กค 0409.3/236 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2564) และ เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย กระทรวงการคลัง (สธ. 0925.02/ว6779 ลงวันที่ 2 ก.ย. 2564)
กพร. มีการจัดทำรายงานการเงิน เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ โดยรายการที่
เปิดเผยสะท้อ นสถานะและกิจ กรรมของ กพร. ตามที่ก องคลัง กำหนด กพร. ปฏิบ ัติตามระเบียบ
ข้อบังคับ ข้อกำหนด กฎหมายต่างๆ ฯลฯ เป็นเกณฑ์ในการกำหนดกิจกรรมควบคุม เพื่อลดความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของหน่วยงานและมีการแบ่งงาน บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานที่สำคัญ ไว้อย่างชัดเจน เช่น งานพัสดุ งานบัญชีและการเงิน เป็นต้น ทำให้สามารถ
ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี
กพร. มีการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน
อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน การรายงาน
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ของ กพร.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยผู้รับผิดชอบงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงของ กพร.
มีการประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ของกระบวนงานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย การปรับปรุง
การควบคุมภายใน ของการจัดทำคำรับรองฯ โดย กพร. จะประสานงานกับเจ้าภาพตัวชี้วัดโดยเฉพาะ
ตัวชี้วัดที่ยัง มีปัญหาอย่างใกล้ชิด เพื่อ ร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เกณฑ์ก ารประเมิน
ให้ม ีความเหมาะสมและสอดคล้อ งกับ Methodology กลาง และมีก ารชี้แจงการจัด การ เอกสาร/
หลัก ฐาน ให้เ ป็นระบบและสอดคล้อ งกับ Methodology กลาง และมีก ารสื่อสารผ่านทาง Social
Network เช่น Line กลุ่ม เครือ ข่าย กพร. เพื่อประสานและขอความร่ วมมื อให้ผ ู้เ ข้ าร่ วมประชุ ม
ดำเนินการถ่ายทอด/ สื่อสารให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของหน่วยงานทราบ มีมาตรการและแผนปฏิบัติงาน
เพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น การลดความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
หรือการร่วมรับความเสี่ยง ตามแผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของ กพร.
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กพร. ไม่เคยมีเรื่องการทุจริตเกิดขึ้นในหน่วยงาน และจะต้องรักษาสถานะที่ดีนี้ไว้ตลอดไป
กพร. มีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและไม่ให้
เกิดจูงใจในการทุ จริตได้สื่อสารให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติที่กำหนดไว้ ผ่านวิธีการสื่อสารหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกันโดยตรง
และการประชุมต่างๆ ภายในของหน่วยงาน มีช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ แสดงความคิดเห็น
รับข่าวสารต่างๆ และมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกหลากหลายวิธีเช่นกัน เช่น ประชุม การอบรม
หนังสือราชการ โทรศัพท์ E-mail เว็บไซต์ Social media ต่าง ๆ เป็นต้น
กพร. มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร รูปแบบการดำเนินงาน ที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการดำเนินงาน การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว ผ่านการประชุมทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการกับ
ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ได้รับมอบหมาย กพร. ไม่มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร โดยที่ผ่านมา ผอ.กพร.
จะดำรงตำแหน่ง ผอ.กพร. ประมาณ 3 - 4 ปี และ ผอ.กพร. แต่ละท่านที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน ให้ความสำคัญ
และสนับสนุนการดำเนินงาน การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงินเป็นอย่างดี
กพร. มีมาตรการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะ
ของหน่วยงาน โดยมีแนวทางมาตรการควบคุม ภายในของกรมอนามัย เป็นแนวทางการดำเนินงานของ
หน่วยงาน ยึดถือ มาตรการควบคุมภายในของกรมอนามัย ไม่ว่าจะเป็น นโยบายอธิบดีกรมอนามัย
ด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเงินการบัญชี
ของกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัดถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ กพร. มีการควบคุมภายในที่มีความหลากหลาย
อย่างเหมาะสมตามแต่ละกิจกรรม/ งาน/ โครงการ ฯลฯ กพร. มีการกำหนดให้มีการควบคุมภายในทุกระดับ
ของหน่ ว ยงาน โดยให้ ผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบงานจั ดทำมาตรฐานการปฏิ บ ั ต ิง าน ( Standard Operation
Procedure : SOP) เอกสารคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นขั้นตอน หรือกระบวนการทำงานของ
กพร. โดยมีหัวข้อ/ รายละเอียดดังนี้ 1) วัตถุประสงค์ 2) ขอบเขต 3) ผู้รับผิดชอบ 4) เอกสารอ้างอิง
ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานต่างๆ 5) แผนภูมิการทำงาน ประกอบด้วย ขั้นตอนกระบวนการ Flow Chart,
จุดควบคุม,ระยะเวลา, ผู้รับผิดชอบ 6) รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตาม TP ที่ กตส. เจ้าภาพ
KPI ที่ 2.1 กำหนดไว้
กพร. มีการมอบหมายผูร้ ับผิดชอบที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและได้กำหนด
ความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุม ทั่วไป
ของระบบสารสนเทศและกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
มีการกำหนดการควบคุมภายในด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม และการเข้าถึง
ระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติราชการ มีก ารพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติราชการของ กพร.
กพร. มีนโยบายติดตามที่รัดกุมและขั้นตอนการควบคุมที่สนับสนุนให้มีนโยบายของฝ่ายบริหาร
สู่การปฏิบัติ ผ่านการประชุมประจำเดือนของ กพร. และสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ทั่วถึงทั้งหน่วยงาน
และกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสามารถนำนโยบายและ
กระบวนการไปสู่การปฏิบัติราชการได้ กพร. มีการดำเนินการตามกิจกรรมการควบคุม ภายในเวลาที่
เหมาะสม สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน มีการทบทวนกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสม
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กพร. ได้กำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร
ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ โดยการค้นหา ทั้งจากทาง
Internet/ คู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาความสำคัญและคำนึง ถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ และ
ดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ กพร. มีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการบริหารและ
การตัดสินใจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน/ การขับเคลื่อนพัฒนากรมอนามัย และมีการจัดเก็บ
เอกสารสำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ สามารถค้นหาและตรวจสอบได้
กพร. มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม
มีวิธีการสื่อสารหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกันโดยตรง และการประชุมต่างๆ ภายในของ
หน่วยงาน กพร. มีก ารรายงานข้อ มูลที่สำคัญถึงผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอและสามารถเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และมีการจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการพั ฒนา
ระบบราชการ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นไว้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเข้าถึงได้ง่าย เพื่อเป็น
ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารให้บุคลากรภายใน/ ภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนผู้บริหารระดับกรมสามารถใช้
ประโยชน์ได้ กพร. มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้บุคคลต่างๆ ภายในหน่วยงานสามารถแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในหน่วยงาน ได้อย่างปลอดภัย มีกล่องรับความคิดเห็ น/
ข้อร้องเรียน อยู่หน้าหน่วยงาน หรือผ่านทาง Website ของ กพร. ได้
กพร. มีกระบวนการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหน่วยงานและมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม
เช่น เว็บไซต์ กพร. มีข่าว ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่กระบวนการปฏิบัติงาน การให้บริการประชาชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น และ กพร. มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีสว่ นได้เสีย
ภายนอกหน่วยงานสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต เช่น กล่องรับขอคิดเห็น/
ข้อร้องเรียน หน้าหน่วยงาน ทาง Line ทาง Facebook เป็นต้น
กพร. มีการประเมิน/ รายงานผลระหว่างการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือนผ่านการประชุมประจำเดือน
ของหน่วยงาน มีการตรวจสอบการปฏิบัติ โดยการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายในมีการติดตาม
และประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงาน เพื่อทราบและป้องกันปัญหาหรือ
จัดการกับอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น ผอ.กพร. หรือผู้ได้รับมอบมายจะดำเนินการติดตามและประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในของ กพร. มีการสร้างความเข้าใจพื้นฐานด้านการควบคุมภายในของหน่วยงาน
กพร. มีการประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตาม
แก้ไขอย่างทันท่วงที ผ่านการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน/ พูดคุยกันทั้งแบบเป็นทางการและไม่
เป็นทางการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการประชุมกลุ่มงานย่อย การประชุม BAR, AAR อย่างสม่ำเสมอ
เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการควบคุมการดำเนินงานต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ใช้การประชุม BAR,
AAR ในการควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน ตลอดจนนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ
ไปใช้ปรับปรุงรูปแบบ วิธีการทำงานให้ดีขึ้น กพร. จะต้องรายงานต่อผู้บริหารและผู้กำกับดูแลโดยพลัน
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมี
การกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและการเงินของหน่วยงานอย่างมีนัยสำคัญ กพร. มีการสรุป
แผนและผลการดำเนินงาน รายงานให้ ผอ. กพร. รับทราบตามรอบระยะเวลาที่กำหนด และระหว่าง
ดำเนินงานก็มีการติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ
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เช่น รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
กรมอนามัย (DOC) เป็นประจำทุกเดือน เป็นต้น กพร. มีการติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายในตาม
ผลการประเมินและหรือการตรวจสอบภายในที่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน กพร.
มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อควบคุมการดำเนินงานตามบทบาท ภารกิจ
ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) รายงานข้อสังเกต การตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ
- ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
- ผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
- หน่วยงานตรวจสอบภายนอก สตง. ปปช. ปปท. คตป.
ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานของ กพร. ได้ปฏิบัติงานตามกระบวนการตรวจสอบตาม
ขั้นตอนที่กลุ่มตรวจสอบภายในของกรมอนามัยกำหนด โดยมีการรายงานผ่านระบบ Google Forms
ทุกไตรมาส ผ่านทางหน้า website ของกลุ่มตรวจสอบภายในทำให้เกิดความสะดวกและความคล่องตัว
ในการรายงานผลการตรวจสอบภายในของหน่ ว ยงาน และมี ก ารใช้ ช ่ องทางการขับ เคลื่ อนการ
ดำเนินงาน/ การสื่อ สาร ผ่านทาง Group Line กลุ่ม ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ทำให้การ
รายงานผลการตรวจสอบทันเวลา การรายงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนกลางไม่รวมกองคลัง ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ
ด้านที่ 1 การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing)
ด้านที่ 2 การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)
ด้านที่ 3 การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing)
ด้านที่ 4 การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing)
โดยมีผลการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ดังนี้
ประจำปี ไตร
ระยะเวลา
ประเด็น/ ข้อทักท้วง
หมายเหตุ
งบประมาณ มาสที่
พ.ศ. 2564
1 1 ต.ค. - 31 ธ.ค.63 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร แนวทางการควบคุมความ
มีการส่งใช้เงินยืม
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อมิ
ราชการเป็นเงินสดเกิน ให้เกิดการคืนเงินยืมราชการ
20% จำนวน 1 ครั้ง
เกิน 20% โดยเจ้าหน้าที่/
ได้แก่ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เจ้าของโครงการ/ ผู้ต้องการ
และค่าทางด่วน 1,000 ใช้รถยนต์ราชการ จะต้องมี
บาท โดยใช้เป็นค่าทาง การสอบถามฝ่าย
ด่วน 60 บาท เหลือคืน อำนวยการ/ พนักงานขับรถ
เป็นจำนวนเงิน 940
เรื่องปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง
บาท
มีเพียงพอหรือไม่/ ประมาณ
การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
เท่าไรจึงจะเพียงพอ
เหมาะสมทุกครัง้ เมื่อ
ต้องการใช้รถยนต์ราชการ
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ประจำปี ไตร
ระยะเวลา
งบประมาณ มาสที่
2 1 ม.ค. - 31 มี.ค.64
3
4

ประเด็น/ ข้อทักท้วง

หมายเหตุ

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

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

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

กิจกรรม

ขับเคลื่อนมาตรการ
เป้าหมาย

ผลสำเร็จตามแผนงาน/กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน

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

ระยะเวลา
ที่กำหนด
ที่ดำเนินการ
พ.ย. 64

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

2 ติดตาม ประเมินผลการ

การดำเนินงาน
การควบคุมภายใน

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

1 ครั้ง

(แบบติดตาม ปค.5 รอบ 6 เดือน)

เม.ย. 65

1 ครั้ง

มีมาตรฐานการปฏิบตั ิงานการควบคุมภายใน
(SOP) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ธ.ค. 64
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3 ก.พ. 63

สรุปผลการดำเนินงาน





ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

 ดำเนินการแล้ว
 ยังไม่ดำเนินการ
 เป็นไปตามเป้าหมาย
 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 ดำเนินการแล้ว
 ยังไม่ดำเนินการ
 เป็นไปตามเป้าหมาย
 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ที่

กิจกรรม

4 ความรู้การควบคุมภายใน

สำหรับบุคลากรใน
หน่วยงาน

ขับเคลื่อนมาตรการ

การดำเนินงาน
การควบคุมภายใน

ผลสำเร็จตามแผนงาน/กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน

เป้าหมาย
2 ครั้ง 1. ผูต้ รวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ให้ความรู้

ระยะเวลา
ที่กำหนด
ที่ดำเนินการ

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

5 จัดทำมาตรฐานการ

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

การดำเนินงาน
การควบคุมภายใน

3 เรื่อง

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

สรุปผลการดำเนินงาน













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

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

คู่มือการปฏิบัติงาน
ชื่อตัวชี้วัด/ กระบวนงาน
การดำเนินงานควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

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

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

4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ของ กพร.
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)
ขั้นตอนการดำเนินงาน

วันทำการ/
ระยะเวลา
1 วัน

ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย

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

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน

5 วัน

สรุปความเสี่ยงที่มีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน

5 วัน

ดำเนินการตามรูปแบบที่ กรม/ กระทรวง
สาธารณสุขกำหนด

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน

2 วัน

ตรวจสอบว่าความเสี่ยงจากปีที่ผ่านมา ได้รับ คณะกรรมการ
การแก้ไขแล้วหรือยัง ได้ดำเนินการอย่างไร ติดตามและ
แล้ว
ประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน

30 วัน
2. จัดทำ SOP/ Flow chart การ
ปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน

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

ผู้รับผิดชอบ

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

1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดวางระบบการควบคุมภายใน
และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

3. จัดทำแบบสอบถามการควบคุม
ภายใน

จุดควบคุม

5 วัน

2 วัน

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน

2

ขั้นตอนการดำเนินงาน
8. เสนอผู้อำนวยการ กพร.เพื่อพิจารณา
ลงนามในแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันทำการ/
ระยะเวลา
2 วัน

ผู้รับผิดชอบ

1. พิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม
2. ลงนามในแบบต่าง ๆ ให้ครบถ้วน

ผู้อำนวยการ กพร.

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

- คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน
- เจ้าหน้าที่ IT
ของหน่วยงาน

1 วัน

จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มและจัดเก็บ File
ควบคุมภายในของ กพร. ให้ครบถ้วน
ถูกต้อง และง่ายในการค้นหา

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน

55 วัน

ระยะเวลาการดำเนินการเป็นการประมาณ คณะกรรมการ
การ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ติดตามและ
ประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน

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

11. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม และจัดเก็บ
File ควบคุมภายในของ กพร.

รวมเวลาทำการ

จุดควบคุม

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน

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

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

ด้านอาคาร/ ด้านวัสดุอุปกรณ์
สถานที่
ที่สำคัญ และการ
ปฏิบัติงานหลัก
จัดหา/จัดส่ง

ผลกระทบ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สำคัญ

ด้าน
บุคลากรหลัก

คู่ค้า/
ผู้ให้บริการ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

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

ประธานคณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
ผู้ประสานงาน/คณะทำงานและเลขานุการ

โครงสร้างคณะทำงานบริหารความต่อเนื่องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประธานคณะทำงานบริหารความต่อเนื่อง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้ประสานงาน/เลขานุการ
พันตรี วิเศษธนวัฒน์

นัทฐ์หทัย
ไตรฐิ่น
คณะทำงาน

รุ่งนภา
เยี่ยมสาคร
คณะทำงาน

จารุมน
บุญสิงห์
คณะทำงาน

จุฬาลักษณ์
เก่งการช่าง
คณะทำงาน

ทิวาวรรณ
หวังสุข
คณะทำงาน

ปิยรัตน์
ศรีม่วงกลาง
คณะทำงาน

พีรพัฒน์
เกิดศิริ
คณะทำงาน

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

หมายเลขโทรศัพท์

บุญเกิด

08 1251 5881

นางนัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น

08 1864 7699

นางสาวรุง่ นภา เยีย่ มสาคร

09 6940 4999

นางจารุมน

08 1424 0248

บุญสิงห์

บุคลากรสำรอง

บทบาท

นางสาวจุฬาลักษณ์ เก่งการช่าง 08 7555 1641
นางสาวทิวาวรรณ หวังสุข

08 6081 6492

นางสาวปิยรัตน์ ศรีม่วงกลาง

08 6134 5801

นายพีรพัฒน์ เกิดศิริ

06 1713 2010

นางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน์

08 5811 2247

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

หมายเลขโทรศัพท์

นางนัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น

08 1864 7699

นางสาวปิยรัตน์
ศรีม่วงกลาง

08 6134 5801

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

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

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ

ระดับผลกระทบ
1 วัน

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

3 วัน

7 วัน

ปานกลาง



ปานกลาง



ปานกลาง



ปานกลาง



15 วัน

30 วัน

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

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง

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

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

สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง

1 วัน

3 วัน

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

7 วัน

15 วัน

30 วัน

262 ตารางเมตร

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

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ

แหล่งที่มาของวัสดุ

1 วัน

3 วัน

7 วัน

15 วัน

30 วัน

Notebook ส่วนกลาง
โทรศัพท์มือถือส่วนกลาง

กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ

5 เครื่อง สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1 เครื่อง สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เครื่องถ่ายเอกสาร
+ ปริ๊นเตอร์ส่วนกลาง
รถยนต์ส่วนกลาง
พร้อมคนขับ

กลุ่มอำนวยการ

1 เครื่อง สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มอำนวยการ

1 คัน สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

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

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ

ผู้รับผิดชอบ

1 วัน

งาน IT กพร.

✓

งาน IT กพร.

✓

3 วัน

7 วัน

15 วัน

30 วัน

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

จำนวนบุคลากรที่ต้องการตามระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
1 วัน

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

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

1 วัน


3 วัน

7 วัน

15 วัน

30 วัน



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

ผู้รับผิดชอบ

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

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

ดำเนินการแล้วเสร็จ




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

เสียชีวิต

ต่อเนื่องของ กพร.

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




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

ผู้รับผิดชอบ

▪ ติดตามสถานะภาพการกอบกู้ คืนมาของทรัพยากร ที่ ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ กพร

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

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






การตอบสนองต่อเหตุการณ์และการกู้คืนกระบวนการปฏิบัติงานระยะเวลาเกิน 7 วัน
ขั้นตอนและกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

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

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

กพร.

ดำเนินการแล้วเสร็จ


ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
กพร.
ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
กพร.



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



ด้านทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อดำเนินงานและให้บริการตามปกติ กพร.
ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน






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

ผังกระบวนการ

ผู้รับผิดชอบ
อธิบดีกรมอนามัย

อธิบดีกรมอนามัยประกาศเหตุฉุกเฉินและประกาศใช้แผน
ดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ประธานคณะทำงาน
บริหารความต่อเนื่อง
ของ กพร.
ผู้ประสานงาน
คณะทำงานฯ

ประธานคณะทำงานฯ แจ้งให้ผู้ประสานงานคณะทำงานฯ
ทราบ

ประกาศเหตุฉุกเฉินและ
ประกาศใช้แผน BCP

2

แจ้งเหตุฉุกเฉิน

3
แจ้งเหตุฉุกเฉิน

ในเวลา
ทำการ

ช่วงเวลา

นอกเวลา
ทำการ
ผ่านเบอร์โทรศัพท์
ของหน่วยงาน

ผ่านเบอร์
โทรศัพท์มือถือ

4

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

แจ้งเหตุฉุกเฉิน

ผู้ประสานงาน
คณะทำงานบริหาร
ความต่อเนื่อง

รายงานสรุปความพร้อม

ผู้ประสานงาน
คณะทำงานบริหาร
ความต่อเนื่อง

ผู้ประสานงานคณะทำงานฯ รายงานสรุปความพร้อมของ
กพร. ในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต รวมทั้งความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ กพร.

รายงาน
สถานการณ์ทั้งหมด

ผู้ประสานงาน
คณะทำงานบริหาร
ความต่อเนื่อง

ผู้ประสานงานคณะทำงานฯ รายงานสถานการณ์ทั้งหมดของ
กพร. ให้คณะทำงานบริหารความต่อเนื่องทราบ

5

6

รายละเอียด

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

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

มี

ไม่มี

☐





☐



☐
☐
☐

☐
☐

☐
☐
☐







☐
☐



☐









☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.2

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การดาเนินงานสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และ
ความสุขของคนทางาน (Healthy Workplace Happy for Life)
.......................................................................
จากการประเมินเกณฑ์สถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน เสริมสราางุณณาาชีีิิ ละะุิามสณขของุนทางาน
(Healthy Workplace Happy for Life) ซึ่งเป็นผะผะิ (Output) ใน ัิีี้ิัดที่ 2.2 ระดับุิามสาเร็จของการ
ชัฒนาองุ์กรลห่งุิามสณขที่มีุณณาาช กะณ่มชัฒนาระบบบริหารไดารับการ ริจประเมิน รอบ 5 เดือนหะัง ิันที่
23 กรกฎาุม 2564 สานักอนามัยสิ่งลิดะาอมไดาลจางผะการ ริจประเมิน ามหนังสือที่ สธ 0924.05/ิ1808
ิันที่ 27 กรกฎาุม 2564 ซึ่งกะณ่มชัฒนาระบบบริหารไดาุะลนน ามเกณฑ์ ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการประเมินสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน รอบ 5 เดือนหลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คะแนน

คะแนน HWP ระดับดี 44 คะแนน

หน่วยงาน

เกณฑ์ 5 ส
(42)

1. การ
สนับสนุน
(5)

กพร.

41.50

5.00

2. สะอาด
(11)

10.95

3. ปลอดภัย
(12)

4.
สิ่งแวดล้อมดี
(9)

5. มีชีวิตชีวา
สมดุลชีวิต
ระดับดี
(7)

รวม
(44)

HWP
ระดับดีมาก
(1)

12.00

9.00

7.00

43.95

9.00

กะณ่ มชั ฒ นาระบบบริห าร ุะลนน 5 ส ไดา 41.50 ุะลนน เกณฑ์ Healthy Workplace Happy for
Life ไดาุะลนนริม 43.95 (ระดับดี) ไดา 7 ุะลนน (ระดับดีมาก) ไดา 9 ุะลนน
คาแนะนาจากคณะกรรมการ และสิ่งที่ต้องแก้ไขปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น
เกณฑ์การ
ประเมิน
เกณฑ์ 5 ส ถัง
ขยะ

เกณฑ์ สะอาด
บริเิณที่จดั เก็บ
ิัสดณสิ่งของ

ประเด็นที่ต้องปรับปรุง

ข้อมูล/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

9.2 จัดให้มีจุดรวบรวมขยะของหน่วยงาน
และมีการคัดแยกขยะอย่างน้อย 3
ประเภท (ทั่วไป อินทรีย์ รีไซเคิล)
ประเด็น
9.2 จัดใหามีจดณ ริบริมขยะของหน่ิยงาน
ละะมีการุัดลยกขยะอย่างนาอย 3 ประเาท
(ทั่ิไป อินทรีย์ รีไซเุิะ)

จากสรณปรายงานการประีณม ุกก.ขับเุะื่อนละะประเมินผะ HWP ุรั้งที่
5/2564 ที่ สธ 0924.05/ิ1793 ิันที่ 22 ก.ุ. 2564 ไดาสรณป
ประเด็นการิางถังขยะบนอาุารไิาิ่า บนอาุารุิรมีถังขยะอย่างนาอง 2
ประเาท ุือ มูะฝอยทั่ิไป มูะฝอยนากะับมาใีาใหม่หรือมูะฝอยรีไซเุิะ
ส่ินของมูะฝอบอัน รายใหาทิ้งที่จดณ เดียิกัน ละะมูะฝอยอินทรีย์กาหนดจณด
ทิ้งที่โรงอาหาร
ในหาอง กชร. จึงมีถังขยะเชียง 2 จณด (ขยะมูะฝอยทั่ิไป)
ละะมีหนาาหาองน้าเป็นถังขยะริมจานิน 2 ถัง (ทั่ิไป ละะรีไซเุิะ) จึงเห็น
ุิรไดาุะลนนเชิ่มในส่ินนี้

8. ตู้เก็บของหรือชั้นวางของอยู่ในสภาพดี
และสะอาด ติดป้ายแสดงชนิดสิ่งของ
- มีป้ายลสดงขาอมูะีื่อผูารับผิดีอบีนิด
สิ่งของที่มีการจัดเก็บาายใน ูา

ูา รงบริเิณมณมอิ่มใจไม่ไดาเขียนิ่าาายใน ูาุืออะไร

เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.2

ผะจากการประเมินสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน รอบ 5 เดือนหะัง ประจาปีงบประมาณ ช.ศ. 2564
จากุณะกรรมการร่ิมกับผะจากการิิเุราะห์ ผูารับบริการละะผูามีส่ินไดาส่ินเสียในการขับเุะื่อน ัิีี้ิัดการ
ดาเนินงานสถานที่ทางานน่ าอยู่น่ าทางาน ละะการสาริจุิาม าองการุิามรูาดาานการส่งเริมสณขาาช อนามัย
สิ่งลิดะาอม ละะสมดณะีีิิ ในการทางาน กะณ่มชัฒนาระบบบริหารจึงไดาจัดะาดับุิามสาุัญของปัญหาละะกาหนด
มา รการในการขับเุะื่อนการดาเนินงาน ามลผนปฏิบั ิการ โดยใีากะยณทธ์ PIRAB ดังนี้
Partner การสราางาาุีเุรือข่ายทั้งาายในละะาายนอกหน่ิยงาน โดยผ่านุณะกรรมการการ ริจประเมิน าม
เกณฑ์ (Healthy Workplace Happy for Life)
Advocate สื่อสาร ประีาสัมชันธ์ ละะสราางุิามเขาาใจอย่างทั่ิถึงในองุ์กร ทั้งลบบเป็นทางการละะไม่เป็น
ทางการเชื่อใหาการดาเนินงาน ามลผนปฏิบั ิการบรระณ ามิั ถณประสงุ์
Build Capacity สนั บ สนณ น ละะส่ งเสริม การชั ฒ นาศักยาาช ทั กษะ สมรรถนะในการท างานของบณ ุะากรใน
หน่ิยงานโดยการจัดเิทีละกเปะี่ยนเรียนรูาาายในหน่ิยงาน
Regulate and Legislate มีการ ิด าม ประเมินผะการขับเุะื่อนการดาเนินงานชัฒนากะณ่มชัฒนาระบบบริหาร
เป็นสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน เสริมสราางุณณาาชีีิิ ละะุิามสณขของุนทางาน (Healthy Workplace
Happy for Life)
ตารางที่ 2 มาตรการและแผนพัฒนาสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน มีชีวิตชีวา สร้างความสมดุลและความผูกพันในการ
ทางาน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และเป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มาตรการหรือ
แผนงาน/กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมสาคัญ
ดาเนินการ
1.สื่อสารละะสราาง 1.1 ประีณมประจาเดือนของหน่ิยงาน
ช.ย.64-ก.ุ.65 ทิิาิรรณ
ุิามเขาาใจอย่าง
ปิยรั น์
ทั่ิถึงในองุ์กร
1.2 Hello Wednesday
ทณกิันชณธ
ธ.ุ.64-ก.ุ.
65
1.3 BAR : Before Action Review ในกิจกรรมการประีณม อบรม สัมมนา
ช.ย.64-ก.ุ.65 ผูารับผิดีอบ
โุรงการ
2. สนับสนณนละะ
2.1 สาริจุิาม าองการหรือุิามสนใจเกี่ยิกับุิามรูดา าานการส่งเสริมสณขาาช สาริจ 1 ุรั้ง นัทฐ์หทัย
ส่งเสริมการชัฒนา อนามัยสิ่งลิดะาอมละะุิามสมดณะในีีิิ การทางาน
1 ธ.ุ. 64
อริยาชัีร
ศักยาาช ทักษะ
- ใหาุิามรูาจากเรื่องที่สาริจ อย่างนาอย 3 เรื่อง/ปี
ม.ุ.-ก.ุ. 65
ชีรชัฒน์
สมรรถนะในการ
1) การสาริจสมดณะของีีิิ ละะการทางานของชนักงาน (1-31 .ุ. 64)
ทางาน
2) เิะาทางานที่ยืดหยณ่น Flextime
3) การออกกาะังกายละะโาีนาการ
4) สมดณะีีิิ ละะการทางาน
2.2 จัดเิทีละกเปะี่ยนเรียนรูาเชื่อชัฒนาศักยาาช ทักษะ สมรรถนะในการทางาน ประีณม
นัทฐ์หทัย
ของบณุะากร
ประจาเดือน
จณฬาะักษณ์
ม.ุ. – ก.ุ. 65 อริยาชัีร
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ลาดับ
1
2
4
5
6

3. การขับเุะื่อน
ชัฒนาสถานที่
ทางานน่าอยู่ น่า
ทางาน มีีีิิ ีีิา
ละะเสริมสราาง
ุณณาาชีีิิ

4. ส่งเสริมสณขาาช
กายใจลข็งลรง

กิจกรรม
สรณปประีณมอย่างไรใหากระีับละะไดา
สาระสาุัญ
ชิธีกรมืออาีีช

วัน เดือน ปี
30 ธ.ุ. 64
(รอดาเนินการ)

ุิามรอบรูาดาานสณขาาช (HL) ละะ
องุ์กรรอบรูาสณขาาช (HLO)
Leadership าาิะผูานา

(รอดาเนินการ)

Change Management การ
บริหารการเปะี่ยนลปะง

(รอดาเนินการ)

(รอดาเนินการ)

วิทยากร
นางกณะนันท์ ลสมุา
กองลผนงาน
ร.อ.หญิง ฐาปนชร
สิงหโกิินท์ (สส.)
จันทิรา นันทมงุะีัย
ผอ.ศรี/ท่านิีิระ/หมอปิ/
ท่านสณธา
ผอ.ศรี/ท่านิีิระ

3.1 ประเมินละะิิเุราะห์าาิะสณขาาชของบณุะากรในหน่ิยงาน

11-25 ช.ย.
64
3.2 ิิเุราะห์สถานการณ์การดาเนินงานสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน
11-30 ช.ย.
เสริมสราางุณณาาชีีิิ ละะุิามสณขของุนทางานปีงบประมาณ ช.ศ.2564
64
3.3 ิิเุราะห์ผรูา ับบริการละะผูามสี ่ินไดาส่ินเสียเชื่อขับเุะื่อนการดาเนินงานละะ 11-30 ช.ย.
จัดทาเนียบผูามสี ่ินไดาส่ินเสีย
64
3.4 จัดทามา รฐานการปฏิบั ิงาน (SOP) ของ ัิีี้ิัด
11-30 ช.ย.
64
3.5 ประกาศมา รการ, จัดทาุาสั่งล ่ง ั้งุณะทางานขับเุะื่อนงาน
ธ.ุ. 64
- จัดทาละะลผนชัฒนาสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน มีีีิิ ีีิา สราางุิาม
ผูกชันละะเสริมสราางุณณาาชีีิิ เชื่อเป็นองุ์กรลห่งุิามสณขอย่างยั่งยืน
- จัดทาลผนการซ่อมบารณงเุรื่องจักร/อณปกรณ์/เุรื่องมือ/เุรื่องใีา
3.6 กิจกรรมหนาาบาานน่ามอง ละะกิจกรรม Big Cleaning day การจัด
เดือนะะ 1 ุรั้ง
สิ่งลิดะาอมใหาน่าอยู่ โดยยึดหะัก 5 ส ละะเกณฑ์ (Healthy Workplace Happy ธ.ุ.64-ก.ุ.65
for Life)
3.7 กิจกรรม 5 ส จัดเก็บโ ๊ะทางานใหาสะอาด “ก่อนกะับบาาน ศณกร์สะอาด
ธ.ุ64-ก.ุ.65
ปราศจากเีื้อโรุ”
3.8 ิด าม ทบทินละะประเมินผะการดาเนินงานในองุ์กร
การประีณม
ประจาเดือน
4.1 กิจกรรม Happy Friday ทณกิันศณกร์สณดทาายของเดือน ออกกาะังกายใน
เดือนะะ 1 ุรั้ง
หน่ิยงาน (เิะา 16.00 – 16.30 น.)
ธ.ุ 64-ก.ุ.65
4.2 กิจกรรม “Happy Friday” ทณกิันศณกร์ สณดทาายของเดือน “หิ้ิปิ่นโ โีิ์
เดือนะะ 1 ุรั้ง
Healthy Food” (งดการใีาถณงชะาส ิก)
ธ.ุ 64-ก.ุ.65
4.3 กิจกรรม “Let’s take a break”การบริหารร่างกายละะยืดเหยียดระหิ่าง
จันทร์ – ศณกร์
ิัน
ธ.ุ 64-ก.ุ.65
4.4 ิัดุ่าดัีนีมิะกาย (BMI) เชื่อประเมินส่ิน ่างๆของร่างกายเบือ้ ง าน
4.5 กิจกรรมกาาิย่างเชื่อสราางหณ่น

บณุะากร
กชร.
อริยาชัีร
อริยาชัีร
อริยาชัีร
ปิยรั น์

บณุะากร
กชร.
บณุะากร
กชร.
บณุะากร
กชร.
อริยาชัีร
อริยาชัีร
อริยาชัีร
ชีรชัฒน์
ญาสณมิน
อริยาชัีร

ปีะะ 2 ุรั้ง
ธ.ุ 64-ก.ุ.65
เดือนะะ 1 ุรั้ง อริยาชัีร
ธ.ุ 64-ก.ุ.65
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4.6 กิจกรรม “สิดมน ”์ บาบัดกาย เสริมสราางุิามสบายใจ
4.7 กิจกรรมจิ อาสา
4.8 กิจกรรม ามเทศกาะละะิันสาุัญ ่างๆ
4.9 ประเมินุิามเุรียดบณุะากร
4.10 การ ริจสณขาาชประจาปีละะประเมินุิามเสี่ยง ่อการเกิดโรุเสานเะือด
หัิใจละะหะอดเะือดของบณุะากร อายณ 35 ปีขึ้นไป
4.11 การประเมิน Thai save Thai ละะมา รการจัดการกะณ่มเสี่ยงสูง

ทณกิันชณธ
ธ.ุ 64-ก.ุ.65
ปีะะ 2 ุรั้ง
ปีะะ 2 ุรั้ง
ปีะะ 2 ุรั้ง
ปีะะ 1 ุรั้ง
.ุ. 64-ก.ย.
65
ิันทาการ

อริยาชัีร
ชีรชัฒน์
ปิยรั น์
ปิยรั น์
อริยาชัีร
อริยาชัีร
ทณกุน

ประเด็นความรู้ที่กะณ่มชัฒนาระบบบริหารนามาใีา ุือ เกณฑ์การดาเนินงานสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน เสริมสราาง
ุณณาาชีีิิ ละะุิามสณ ขของุนทางาน (Healthy Workplace Happy for Life) ของสานักอนามัยสิ่งลิดะาอม กรม
อนามัย 2563 “เกณฑ์สะอาด” ประกอบดาิย 10 ขาอ ที่เกี่ยิขาองกับหน่ิยงาน ุือ
1. กาหนดพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจน โดยลบ่งเป็นชื้นที่เชื่อการปฏิบั ิงาน การจราจร ขนยาายิัสดณ จัดเก็บิัสดณ/
สารเุมี จัดเก็บิัสดณเหะือใีา ชื้นที่สาหรับชักผ่อน ชื้ นที่สาหรับรับประทานอาหาร/ดื่มน้าละะชื้นที่อื่น ๆ ที่จาเป็น
ชราอมมีป้ายลสดง ละะมีการปฏิบั ิ ามมา รฐาน 5ส
2. ไม่แขวนวัสดุต่าง ๆ ตามเสาหรือผนังของอาคาร เิานล ่เป็นอณปกรณ์ที่ใีาเชื่อการเฝ้าระิัง ริจ ราหรือใีา
เชื่อการ ริจิัดสาาชลิดะาอมในบริเิณนั้น ละะิัสดณอื่น ๆ ที่จาเป็น เี่น นาฬิกาลขินผนัง ปฏิทินลขินผนัง
3. สภาพของหน้าต่าง ประตู ขั้นบันได ราวบันได อยู่ในสภาพดีและสะอาด
4. อุปกรณ์และหลอดไฟตามที่ต่าง ๆ ต้องอยู่ในสภาพดี และสะอาด
5. พื้ น อยู่ในระนาบเดียวกัน เรียบ ไม่ลื่น ไม่ดูดซึมน้า หากเป็นบริเิณ ่างระดับ าองมีสัญ ะักษณ์ บอกุิาม
ล ก ่าง มีการกันะื่น อยู่ในสาาชดีละะสะอาด
6. บริเวณที่ต้องมีเศษวัสดุเหลือใช้หรือเป็นผลิตภัณฑ์กลาง จะ าองมีาาีนะรองรับหรือมีการจัดเก็บอย่างถูกิิธี
ละะเหมาะสม
7. ขนาดความกว้ า งของพื้ น ทางเดิ น ทางขนย้ า ย หรื อ ทางเพื่ อ การจราจรมี ข นาดเหมาะสม ที่ จ ะใีา เชื่ อ
จณดประสงุ์ในการนั้น อยู่ในสาาชดีละะสะอาดไม่มีสิ่งกีดขิาง
8. ตู้เก็บของหรือชั้นวางของอยู่ในสภาพดีและสะอาด ิดป้ายลสดงีนิดสิ่งของ
9. ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย ของกรมอนามัย เี่น หาองน้า หา องสาิมมีการระบายอากาศละะลสงสิ่าง
เชียงชอไม่มีกะิ่น ริมทั้งมีเุรื่องใีาละะสิ่งอานิยุิามสะดิก
10. มีการควบคุมสัตว์และแมลงนาโรค ไดาลก่ ลมะงสาบ ลมะงิัน หนู ละะยณงในสถานที่ทางาน
ประเด็นความรู้ “PERMA ทฤษฎีมีสุข” โมเดะนีุ้ิดุานโดย ดร.มาร์ ิน เซะิกลมน บิดาลห่งจิ ิิทยาเีิงบิก ซึ่ง
ีชิมช์ในหนังสือที่ีื่อิ่า Flourish ในปี 2001 โดยใีาอักษรย่อ PERMA เป็น ัิลทนขององุ์ประกอบ 5 ที่จะทา
ใหาเรามีุิามสณขมากขึ้นละะยั่งยืนยิ่งขึ้น ดังนี้
P มาจาก Positive Emotion เพิ่มอารมณ์เชิงบวก หมายถึง อารมณ์ที่เป็นบิก เี่น รูาสึกสงบ รูาสึกชึงชอใจ รูาสึก
มีลรงบันดาะใจ รูาสึกมีุิามหิัง หรือรูาสึกรักใุร่ ุิามรูาสึกเหะ่านี้สาุัญมาก เชราะมันทาใหาเราเชะิดเชะินกับีีิิ
ในปัจจณบัน ละะจะยังุงอยู่ ราบเท่าที่องุ์ประกอบอื่น ๆ ของ PERMA เกื้อหนณน
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E มาจาก Engagement ดาดิ่ง ไหลลื่นในสิ่งที่ทา หมายถึง การมีส่ินร่ิมละะผูกชัน ไม่ิ่าจะเป็น ่อสถานการณ์
่าง ๆ ่อหนาาที่การงาน ่อโปรเจ็ก ์นั้น ๆ เมื่อเราอยู่ในาารกิจละาิปฏิบั ิไดาอย่างไหะะื่น เราจะะืมุิดถึง ัิ น
หรือสิ่ง ่าง ๆ ละะหันไปมีสมาธิจดจ่อกับปัจจณบันขณะที่กาะังทาาารกิจอยู่ สิ่งนี้จะทาใหาเรามีุิามสณขขึ้นมาไดา
R มาจาก Relationships เอาใจใส่ต่อมิตรภาพ หมายถึง การสราางุิามสัม ชันธ์ในเีิงบิก เชราะมนณษย์เป็น
สั ิ์สังุม การผูกชันกับใุรในทางที่ดีละะมีุิามหมาย จะทาใหามีุิามสณขไดามากกิ่าุนที่ไม่ผูกชันกับใุรหรือมี
ุิามสัมชันธ์ในเีิงะบ
M มาจาก Meaning ความหมายของการมีชีวิตอยู่ หมายถึง การรูาสึกถึงุิามหมายในีีิิ ลน่นอนิ่าหมายถึง
ุิามหมายที่ยิ่งใหญ่กิ่า ัิของเราเอง อาจจะเป็นุิามหมายที่เรามี ่อเชื่อนมนณษย์ ่อองุ์กร หรือ ่อสถาบัน ่าง
ๆ ก็ไดา
A มาจาก Accomplishment การบรรลุถึงเป้าหมาย หมายถึง การประสบุิามสาเร็จ ซึ่งไม่ไดาจากัดลุ่ถาิย
รางิัะหรือเหรียญ รา ยังริมถึงการสาเร็จในทักษะ ุิามีานาญ การบรระณเป้าหมายบางอย่างทีุ่ณณไดา ั้งเอาไิา
ดาิย
ทั้งนี้ กะณ่มชัฒนาระบบบริหาร จะดาเนินการ ามนโยบาย มา รการ ละะลผนขับเุะื่อนหน่ิยงานใหาเป็น
องุ์กรลห่งุิามสณข ประจาปีงบประมาณ ช.ศ.2565 ามมา รการทั้ง 4 มา รการ ่อไป
**********************************************************

ที่มา:
เกณฑ์การประเมินสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน เสริมสราางุณณาาชีีิิ ของุนทางาน./ (ธันิาุม 2564)./ สืบุานเมื่อิันที่ 30 ธ.ุ.
64/ จากเิ็บไซ ์: https://1o0.in/4e4dbc
Okmd./ (2564)./ ทฤษฎี สู ระับสราางุิามสณขในการทางานละะการใีาีีิิ ./ สืบุานเมื่อิันที่ 1 ธ.ุ. 64./ จากเิ็บไซ ์:
https://www.okmd.or.th/okmd-kratooktomkit/4131/
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ผลการวิเคราะห์ภาวะสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน (จากแบบประเมินภาวะสุขภาพบุคลากรกรมอนามัย)
*******************************
สุขภาพ คือ สุขภาวะ ภาวะที่มีความสมบูรณ์ ทั้งทางกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ หรือปัญญาเชื่อมโยงกัน
เป็นองค์รวม และสุขภาพจะมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยกาหนดสุขภาพ ผลจากการดาเนินงานตาม นโยบาย แผนงาน
โครงการ กิจกรรม ต่าง ๆ ย่อมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงปัจจัยกาหนดสุขภาพ และส่งผล กระทบทางสุขภาพในที่สุด
นิยามความหมายของสุขภาพ องค์การอนามัยโลกได้ให้คาจากัดความว่า “สุขภาพคือ สภาวะที่สมบูรณ์ของ
ร่างกาย จิตใจ และ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและมิได้หมายความเฉพาะเพียงแต่การปราศจากโรคและทุพพล
ภาพ เท่านั้น” (WHO,1998)
ภาวะสุขภาพแบ่งออกเป็น 4 มิติ ดังนี้
1. ทางกาย (Physical) หมายถึง การรับรู้ระดั บความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายไม่เจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดิ น
หายใจส่วนบน โรคจากอุบัติเหตุจราจร โรคจากการประกอบอาชีพ เป็นต้น
2. ทางจิตใจ (Mental) การรับรู้ความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ของประชาชน การไม่มีความเครียด ความวิตกกังวลใน
การดารงชีวิต และมีความรู้สึกปลอดภัย
3. ทางสังคม (Social) การรับรู้ถึงสัมพันธภาพของคนในครอบครัวในชุมชน และการช่วยเหลือกิจกรรมในชุมชน
4. ทางจิตวิญญาณ (Spiritual) การรับรู้ถึงการมีคุณค่าในตนเองภาคภูมิใจในบ้านเกิด และความรักหวงแหนต่อชุมชน
พฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) หมายถึง กิจกรรมหรือการปฏิบัติใดๆ ของปัจเจกบุคคลที่กระทาไป
เพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริม ป้องกัน หรือบารุงรักษาสุขภาพ โดยไม่คานึงถึงสถานะสุขภาพที่ดารงอยู่หรือรับรู้ได้ ไม่
ว่าพฤติกรรมนั้นๆ จะสัมฤทธิ์ผลสมความมุ่งหมายหรือไม่ในที่สุด
ปั จจั ยก าหนดสุ ขภาพทางสั งคม (Social Determinants of Health) หมายถึ ง ขอบเขตปั จจั ยด้ านบุ คคล
สังคมเศรษฐกิจ ประชากร และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นตัวกาหนดสถานะทางสุขภาพของบุคคลหรือประชากร (กระทรวง
สาธารณสุข, 2552)
การมีสุขภาพหรือสุขภาวะที่ดี ล้วนมีอิทธิพลจากปัจจัยกาหนดสุขภาพต่างๆ ที่ส่งผลทั้งทางบวก และทางลบ
ต่อการมีสุขภาพดี ปัจจัยกาหนดสุขภาพเป็นการพยายามระบุสาเหตุของปัจจัย หรือความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่มี
ผลต่อสุขภาพของมนุษย์ โดยตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือกิจกรรมหนึ่งกิจรรมใดที่ทาให้ปัจจัยเหล่านั้น
เปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลต่อสุขภาพของคนกลุ่มนั้นด้วย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้เห็นความสาคัญของปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อสุขภาพจึงดาเนินการสารวจภาวะสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบข้อมูลสภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร ใน
การน าข้ อมู ลไปวางแผนจั ดกิจกรรมพั ฒนาพฤติ กรรมสุ ขภาพและลดปั จจั ยเอื้ อเพื่ อให้เกิ ดการส่ งเสริ มสุ ขภาพใน
หน่ ว ยงาน ให้ เ ป็ น หน่ ว ยงานต้ น แบบในการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ โดยแบบส ารวจประกอบด้ ว ย 11 ส่ ว น ดั ง นี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 สภาวะสุขภาพ (หนัก ส่วนสูง รอบเอว)
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมสุขภาพ
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร
ส่วนที่ 5 พฤติกรรมการสูบบุหรี่
ส่วนที่ 6 พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์
ส่วนที่ 7 แบบประเมินความเครียด (ST-5) ส่วนที่ 8 แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q)
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ส่วนที่ 9 แบบสอบถามกิจกรรมทางกาย ส่วนที่ 10 พฤติกรรมการนอนหลับ
ส่วนที่ 11 พฤติกรรมการแปรงฟัน
ผลการวิเคราะห์ภาวะสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ในแบบประเมินภาวะสุขภาพบุคลากรกรม
อนามัย จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 81.82 เพศชายคิดเป็นร้อยละ 18.18
อายุ บุคลากรส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 27 – 37 ปี (Generation Y) คิดเป็นร้อยละ 45.46 รองลงมาอายุ
54 ปีขึ้นไป (Generation BB) คิดเป็นร้อยละ 36.36 และอายุระหว่าง 41 – 44 ปี (Generation X) คิดเป็น
ร้อยละ 18.18 และ
วุฒิการศึกษา บุคลากรมีวุฒิการศึกษาระดับปริญ ญาโท คิดเป็นร้อยละ 54.55 วุฒิการศึกษาระดั บ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 45.45
ตาแหน่งในปัจจุบัน (เป็นผู้บริหาร/ข้าราชการประเภทอานวยการ คิดเป็นร้อยละ 9.10 เป็นข้าราชการ
คิดเป็นร้อยละ 45.45 เป็นพนักงานราชการ คิดเป็นร้อยละ 45.45
รายได้ที่บุคลากร กพร. ได้รับทั้งหมดในแต่ละเดือน เมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน
พบว่า บุคลากรมีรายจ่ายเท่ากับรายได้ คิดเป็นร้อยละ 63.64 และรายจ่ายเกินกว่ารายได้เล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ
36.36
เงินเก็บออมในแต่ละเดือนของบุคลากร พบว่า มี/เก็บออมปานกลาง ร้อยละ 45.46 มี/เก็บออมเพียง
เล็กน้อย ร้อยละ 27.27 ไม่มี/มีน้อยที่สุด ร้อยละ 27.27
การผ่อนชาระหนี้สินต่างๆ โดยรวมของบุคลากรในปัจจุบัน พบว่า (ไม่เป็นภาระ/ไม่ได้ผ่อนชาระ/ไม่มี
หนี้สิน)/(เป็นภาระปานกลาง) ร้อยละ 72.72 เป็นภาระหนักมาก/เป็นภาระหนักที่สุด ร้อยละ 18.18 และเป็น
ภาระน้อย 9.10
ส่วนที่ 2 สภาวะสุขภาพ การตรวจสุขภาพเบื้องต้นของบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ค่าดัชนีมวลกาย การตรวจสุขภาพ และโรคประจาตัว (คน)(ร้อยละ)

ดัชนีมวลกาย
(BMI)

อยู่ในเกณฑ์

อายุน้อยกว่า 35 ปี
N (ร้อยละ)

อายุ 35 ปีขึ้นไป
N (ร้อยละ)

< 18.50
18.5 – 22.99
23 – 24.99
25 ขึ้นไป

ผอม
น้าหนักปกติ
น้าหนักเกิน
อ้วน

รวม
รับการตรวจสุขภาพใน 1 ปี ที่ผ่านมา
ไม่ได้ตรวจสุขภาพ

2 (18.18)
2 (18.18)
4 (36.36)
3 (27.27)
1 (9.10)

3 (27.27)
3 (27.27)
1 (9.10)
7 (63.64)
6 (54.54)
1 (9.10)

โรคประจาตัว

-

1 (9.10)

รวม
N (ร้อยละ)

5 (45.46)
3 (27.27)
3 (27.27)
11 (100)
9 (81.82)
2 (18.18)

-
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ส่วนที่ 3 พฤติกรรมสุขภาพ
บุคลากร กพร. ส่วนใหญ่ ท่านผักใบปรุ งสุ กแล้ วหรื อ ผักใช้ผล/หั ว/ราก เช่น มะเขือเทศ แครอท ฟักทอง
ข้าวโพด กะหล่าดอก ถั่วฝักยาว หอมหัวใหญ่ หรือผักใบเขียวสดไม่ผ่านการปรุงสุก ปริมาณ 4 ทัพพีขึ้นไปต่อวันต่อ
สัปดาห์ ร้อยละ 63.63 และทาน 1-3 วันต่อสัปดาห์เพียง ร้อยละ 36.37
รับประทานผลไม้รสไม่หวาน ครบ 3 มื้อต่อวัน (1 มื้อ เท่ากับ 1 จานเล็ก) พบว่า ทาน 4 – 7 วันต่อสัปดาห์
ร้อยละ 54.54 และทาน 1 – 3 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 45.46
การปรุงเค็มและการปรุงหวาน ส่วนใหญ่บุคลากรเติมเครื่องปรุงรสเค็ม ร้อยละ 63.63 ปรุงรสหวาน ร้อยละ
72.72 ไม่เติมเครื่องปรุงเค็ม ร้อยละ 36.37 ไม่เติมเครื่องปรุงหวาน ร้อยละ 27.28
ดื่มเครื่องดื่มรสหวาน พบว่าส่วนใหญ่ ดื่ม 1 – 3 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 72.72 ดื่ม 4 – 7 วันต่อสัปดาห์
ร้อยละ 18.18 และไม่ดื่มเลย ร้อยละ 9.10
ข้อแนะนาในการลดหวาน
1. ชิมก่อนปรุงรสทุกครั้งก่อนเติมน้าตาลลงในอาหารโดยเฉพาะอาหารจานจานด่วน
2. หลีกเลี่ยงการบริโภคขนมหวาน เครื่องดื่มรสหวานที่มีน้าตาลเป็นองค์ประกอบ หรือผลไม้ที่หวานจัด
3. อ่านฉลากโภชนาการทุ กครั้งก่ อนเลือกซื้อผลิ ตภัณฑ์ ในการบริโภค หรืออาจเลื อกซื้อจากผลิตภัณฑ์ที่ มี
สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ เพื่อลดหวาน มัน เค็ม
ข้อแนะนาในการลดเค็ม
1. ชิมก่อนปรุงทุกครั้ง ลดการเติมเครื่องปรุงรส เพราะในเครื่องปรุงรสเกือบทุกชนิดที่ปริมาณโซเดียมสูง
2. ลดการบริโภคอาหารแปรรูป อาหารกึ่งสาเร็จรูป อาหารแช่แข็ง อาหารกรุบกรอบ อาหารจานด่วน
3. ลดปริมาณของน้าจิ้ม ซึ่งมีส่วนของโซเดียมที่สูงมาก และเรามักจะบริโภคในปริมาณที่เยอะ ทาให้ได้รับ
โซเดียมเกิน
4. ใช้สมุนไพรเพื่อแต่งรสและเพิ่มกลิ่นหอมของอาหาร เช่น มะนาว ขิง ข่า ตะไคร้ พริก หอมหัวใหญ่
5. เลือกผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสที่โซเดียมต่า เพราะผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใช้โพแทสเซียมคลอไรด์แทน แต่ไม่
เหมาะในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจหรือผู้ป่วยที่ต้องจากัดปริมาณโพแทสเซียม
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร
การใช้อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติภัยจราจร เช่น การใช้เข็มขัดนิรภัยขณะเป็นผู้โดยสารข้างคนขับ การสวมหมวก
นิรภัยขณะขับขี่รถจักยานยนต์ การสวมหมวกนิรภัยขณะโดยสารรถจักยานยนต์
พฤติกรรมการป้องกันการบาดเจ็บ
ไม่ได้ขับ/โดยสารรถยนต์/
ใช้ทุกครั้ง
ใช้บางครั้ง
จักรยานยนต์
จากอุบัติเหตุจราจร
การใช้เข็มขัดนิรภัยขณะขับรถยนต์
72.72
27.28
การใช้เข็มขัดนิรภัยขณะเป็นผู้โดยสารข้างคนขับ
63.63
36.37
การสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักยานยนต์
27.27
9.10
63.63
การสวมหมวกนิรภัยขณะโดยสารรถจักยานยนต์
36.36
9.10
54.54

ส่วนที่ 5 พฤติกรรมการสูบบุหรี่
บุคลากร กพร. ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 100
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ส่วนที่ 6 พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์
พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์
ดื่มเบียร์เกิน 4 กระป๋อง / 2 ขวดใหญ่ขึ้นไป
ดื่มสุรา เกิน 1/2 แบนขึ้นไป

สัปดาห์ละครั้ง
18.18
9.10

เดือนละครั้ง
9.10
9.10

ไม่ดื่มเลย
72.72
81.80

ส่วนที่ 7 แบบประเมินความเครียด (ST-5)
อาการหรือความรู้สึกทีเ่ กิดในระยะ 2 - 4 สัปดาห์
มีปัญหาการนอน นอนไม่หลับหรือนอนมาก
มีสมาธิน้อยลง
หงุดหงิด / กระวนกระวาย / ว้าวุ่นใจ
รู้สึกเบื่อ เซ็ง
ไม่อยากพบปะผู้คน

เป็นประจา
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 8 แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q)
อาการ/ความรู้สึก
1. รู้สึก หดหู่ เศร้า หรือท้อแท้สิ้นหวัง
2. รู้สึก เบื่อ ทาอะไรก็ไม่เพลิดเพลิน

ไม่มี
90.90
72.72

มี
9.10
27.28

พบว่า บุคลากร กพร. มีอาการรู้สึก เบื่อ ทาอะไรก็ไ ม่เพลิดเพลิน /เบื่อ ไม่สนใจอยากทาอะไร/ไม่สบายใจ
ซึมเศร้า ท้อแท้/หลับยากหรือหลับๆตื่นๆหรือหลับมากไป/เบื่ออาหารหรือกินมากเกินไป/สมาธิไม่ดีเวลาทาอะไร
เช่น ดูโทรทัศ น์ ฟั งวิท ยุ หรือท างานที่ต้ องใช้ความตั้ ง ใจ/ พูดช้ าทาอะไรช้า ลงจนคนอื่นสั ง เกตเห็ นได้ หรื อ
กระสับกระส่ายไม่สามารถอยู่นิ่งได้ ซึ่งมีอาการเป็นบางวันเท่านั้น ประมาณ 3 คน ร้อยละ 27.27
ส่วนที่ 9 แบบสอบถามกิจกรรมทางกาย
พบว่าบุคลากร กพร. มีกิจกรรมทางกายจนรู้สึกเหนื่อยกว่าปกติ น้อยกว่าสัปดาห์ละ 150 นาที หรือน้อย
กว่า 30 นาทีต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 81.81 มีเพียง ร้อยละ 18.19 ที่มีกิจกรรมทางกายน้อยกว่าเกณฑ์
ที่กาหนด และมีพฤติกรรมการนั่งหรือเอนกายเฉยๆ นานเกิน 2 ชั่วโมง (บางวัน ร้อยละ 54.55) (ไม่นั่งหรือเอน
กายเฉยๆ ร้อยละ 27.27) (ทุกวัน ร้อยละ 18.18)
ส่วนที่ 10 พฤติกรรมการนอนหลับ
พบว่าบุคลากร กพร. มีพฤติกรรมการนอนถึง 7 ชั่วโมง (บางวัน ร้อยละ 54.54) (ทุกวัน ร้อยละ 27.27)
(ไม่ถึง 7 ชม. ร้อยละ 18.19) รู้สึกสดชื่นหลังตื่นนอน (5 ถึง 6 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 54.54) (ทุกวัน ร้อยละ
27.27) (5 ถึง 6 วันต่อสัปดาห์/ไม่เคยเลย ร้อยละ 18.19)
ส่วนที่ 11 พฤติกรรมการแปรงฟัน
พบว่าบุคลากร กพร. มีพฤติกรรมการแปรงฟันก่อนนอน ร้อยละ 100 ระยะเวลาในการแปรงแต่ละครั้ง
(นานกว่า 2-3 นาที ร้อยละ 81.82) (นานกว่า 3 นาที/น้อยกว่า 2 นาที 18.18 )
ในปีที่ผ่านมา
ไปรับบริการทันตกรรม

ไม่ไปรับบริการ
45.45

ไปรับบริการ
54.55

ประเภทบริการ
อุดฟัน, ขูดหินปูน
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ข้อแนะนาการตรวจช่องปากด้วยตนเอง
1. ตรวจขี้ฟัน/หินปูน ว่าพบคราบสีเหลืองบริเวณคอฟัน ขอบเหงือกหรือไม่
2. ตรวจสภาพเหงือก ว่าพบเหงือกอักเสบ บวมแดง เลือดออกง่าย ฟันโยกหรือไม่
3. ตรวจฟันผุ/รากฟันผุ ว่าพบมีรอยดา รูผุหรือไม่
4. ตรวจบริเวณเหงือก ข้างแก้ม เพดาน ลิ้น ริมฝีปาก ว่าพบรอยขาว/แดง หรือแผล/ก้อนนูน หรือไม่
ถ้ามีกลิ่นปากก็แสดงว่าช่องปากเริ่มผิดปกติควรปรึกษาทันตกรรม
ประเด็นความรู้ที่นามาใช้จากแบบสารวจ คือ การแปรค่าดัชนีมวยกายเบื้องต้น หลักคิด : สุขภาพ สุขภาวะ
ปัจจัยกาหนดสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ ความหมายของแนวคิดพฤติกรรมสุขภาพ ไขรหัสลับ 6:6:1 ลดหวาน
มันเค็ม การตรวจช่องปากด้วยตนเองดูอะไรบ้าง เกณฑ์การประเมินสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตและความสุขของคนทางาน เป็นต้น
จากการสารวจภาวะสุขภาพของบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นเพียงการประเมินภาวะสุขภาพของ
บุคลากรเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมสุขภาพในการดารงชีวิต และสามารถนาผลการวิเคราะห์ไปจัดทาแผนกิจกรรม
ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของบุคลากรเพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของตนเอง รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ต่อไป
*********************************************************************

ที่มา :
ดร.เพ็ญ สุขมาก./หลักคิด : สุขภาพ สุขภาวะ ปัจจัยกาหนดสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ./ การประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายนัก
ประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพภาคเหนือ./ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย./ ไขรหัสลับ 6:6:1./ สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 64./ จากเว็บไซต์: https://rehab.redcross.or.th//ไขรหัสลับ-6-6-1/
อาจารย์อรวรรณ มุงวงษา./ ความหมายของแนวคิดพฤติกรรมสุขภาพ ./ สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 64./ จากเว็บไซต์:
http://nurse.pbru.ac.th/th/wp-content/uploads/2020/05/ครั้งที่-1-ความหมายของแนวคิดพฤติกรรมสุขภาพ.pdf
สานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย./ (2563)./ ตรวจช่องปากด้วยตนเองดูอะไรบ้าง?./ สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 64./ จากเว็บไซต์:
https://multimedia.anamai.moph.go.th/infographics/funyoungdee-oral-self-check-2/
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ผลวิเคราะห์การสารวจความต้องการความรู้ด้านการส่งเริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม
และความสมดุลในชีวิตการทางาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
*****************************************

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ทาการสารวจความต้องการความรู้ด้านการส่งเริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม
และสมดุลชีวิตในการทางาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของบุคลากรในหน่วยงานผ่านช่องทาง Google
Form โดยอิ ง ข้อ มู ล ความรู้ ด้า นการส่ ง เสริ ม สุ ขภาพฯ ตามเกณฑ์ มีชี วิ ต ชีว า และสมดุ ล ชี วิ ต (ภาคผนวก ง.)
เพื่อจัดลาดับความสาคัญของปัญหาร่วมกับข้อมูลสารวจภาวะสุขภาพของบุคลากรในการจัดทาแผนให้ความรู้และ
แก่บุคลากรในหน่วยงาน
แผนภูมิภาพที่ 1 แสดงเรื่องความต้องการความรู้ด้านการส่งเริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และสมดุลชีวิตในการทางาน
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ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564

ผลการสารวจพบว่า เรื่องที่บุคลากรต้องกรได้รับความรู้มากที่สุดจานวน 5 เรื่อง คือ 1)การสารวจสมดุล
ของชีวิตและการทางานของพนักงาน (ร้อยละ 84.60) 2)เวลาทางานที่ยืดหยุ่น Flextime (ร้อยละ 83.30) 3)การ
ออกกาลังกาย (ร้อยละ 61.50) 4)โภชนาการกับสมดุลชีวิตและการทางานได้ค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ร้อยละ 53.80)
จากผลสารวจนี้ผู้รับผิดชอบจานาไปร่วมกับข้อมูลการสารวจภาวะสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน และ
จัดทาแผนการให้ความรู้ผ่านช่องทาง ไลน์กลุ่ม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เป็นต้น โดย
เรื่องแรกเริ่มเดือน มกราคม – กรกฎาคม 2565 ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการดาเนินกิจกรรม
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ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดการดาเนินงานสถานทีท่ างานน่าอยู่
น่าทางาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทางาน
“ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่ใช้ผลผลิต การบริการ และผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการทากิจกรรมเพื่อ
ขับเคลื่อนตัวชี้วัดการดาเนินงานสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทางาน
“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมจาก
การดาเนินงานสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทางาน
สถานที่ทางานน่าอยู่น่าทางาน หมายถึง หน่วยงานมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และเอื้อ
ต่อการมีสุขภาพดีของบุคลากรในหน่วยงานทุกคน และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้บุคลากรทุกคนใน
หน่วยงานเกิดความสุขกายสบายใจในการทางาน รวมถึงการมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนตระหนักและเฝ้าระวังภาวะ
สุขภาพของตนเอง รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
สถานที่ทางานมีชีวิตชีวา หมายถึง สถานที่ทางานมีการส่งเสริมและพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาด สดชื่น เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี ซึ่งจะ
นาไปสู่ผลลัพธ์ของการมีสุขภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพการทางานที่คานึงถึงความปลอดภัยและการส่งเสริมสุขภาพ
อันนามาซึ่งความสุข ความมั่นคง ความก้าวหน้าในการทางานของบุคลากรในหน่วยงาน
ผลจากการวิจัยในหลายประเทศพบว่า โครงการสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
และความสุขของคนทางาน จะช่วยลดค่าใช้ จ่ายที่สูญ เสียไปกับการรักษาพยาบาล ลดจานวนวันป่วย วันลา ลด
อุบัติ เหตุ รวมทั้ งลดอัต ราการเปลี่ ยนงานได้ดี ด้วย หากเป็น เช่น นั้นแล้ว การที่เราจั ดสถานที่ทางานของเราให้
เหมาะสมโดยการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทางาน และส่งเสริมสุขภาพของคนทางานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ย่อมส่งผลให้เรามีความสุขในการทางาน ความสาเร็จของการดาเนินการให้สถานที่ทางานเป็นสถานที่ทางานน่าอยู่
น่าทางาน เสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทางาน จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ กรอปกับต้องมีหลักการ
ดาเนินงานที่ชัดเจนครอบคลุมทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจ จึงจะทาให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจึงได้จัดทาแบบสารวจความผูกพันของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรม
การขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งความสุข ซึ่งมีรายละเอียดและองค์ประกอบที่สาคัญ ดังนี้
1. การสื่อสารและสร้างความเข้าใจอย่างทั่วถึงในองค์กร
2. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ สมรรถนะในการทางาน
3. การขั บเคลื่อนการดาเนินงานพั ฒนากลุ่ม พัฒนาระบบบริหารเป็นสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทางาน (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
เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพันของผู้ตอบแบบสอบถามกาหนดไว้ดังนี้
3.26 – 4.00 พึงพอใจมากที่สุด
2.51 – 3.25 พึงพอใจมาก
1.76 – 2.50 พึงพอใจน้อย
1.00 – 1.75 พึงพอใจน้อยที่สุด
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพือ่ ขับเคลื่อนตัวชีว้ ัดการดาเนินงานสถานที่ทางานน่าอยู่ น่า
ทางาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทางาน บุคลากรในหน่วยงานมีจานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ตอบ
แบบสารวจจานวน 13 คน
มาตรการ/กิจกรรมในหน่วยงาน
1. การสื่อสารและสร้างความเข้าใจอย่างทัว่ ถึงในองค์กร
1.1 กิจกรรมการประชุมประจาเดือนของหน่วยงาน

ระดับความพึงพอใจ
น้อยมาก น้อย
มาก มากที่สุด
1
(7.70)

12
(92.30)

รวม
3.92

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ควรมีการชี้แจงทาความเข้าใจให้ครอบคลุมทุกงานใน กพร. รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมสาคัญของกรม
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 ในการดาเนินงานให้ประสบความสาเร็จ ราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน
3. กาหนดแบบฟอร์มเดียวกัน บันทึก online เชื่อมโยงข้อมูลกับตอน AAR
2. การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ สมรรถนะในการทางาน
2.1 การให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
1
2
10
3.69
อนามัยสิ่งแวดล้อมและความสมดุลในชีวิตการทางาน
(7.70) (15.40) (76.90)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการนาความรู้ที่จาเป็นมาแลกเปลี่ยนเผยแพร่ภายในองค์กร 2. อย่างน้อย 2 เดือน 1 ครั้ง
3. ทาแบบประเมินความรอบรู้สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมกับสุขภาพรายบุคคล
4. สารวจประเด็นความรู้เพิ่มเติม
2.2 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์
2
11
3.85
ของหน่วยงาน
(15.40) (84.60)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ผู้นาหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ กพร. ร่วมกันเสนอองค์ความรู้ที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานเพื่อนามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. คัดเลือกเรื่องที่แลกเปลี่ยนไปสู่การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบเต็มรูปแบบไตรมาสละ 1 เรื่อง
3. การขับเคลื่อนการดาเนินงานพัฒนากลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
และความสุขของคนทางาน (Healthy Workplace Happy for Life)
3.1 กิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง และกิจกรรม Big Cleaning day
1
12
3.92
(7.70) (92.30)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
สามเดือนครั้ง/เดือนละครั้ง/ทา 5 ส. สัปดาห์ละครั้ง เปลี่ยนโฉมหน้าบ้านปีละครั้ง
3.2 กิจกรรม 5 ส จัดเก็บโต๊ะทางานให้สะอาด 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
กาลังกายในหน่วยงาน (เวลา 16.00 – 16.30 น.)
(7.70) (15.40) (76.90)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สัปดาห์เว้นสัปดาห์/ ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด
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มาตรการ/กิจกรรมในหน่วยงาน

ระดับความพึงพอใจ
น้อยมาก น้อย
มาก มากที่สุด
1
2
10
(7.70) (15.40) (76.90)

รวม

4.2 กิจกรรม “Happy Friday” ทุกวันศุกร์ สุดท้ายของเดือน
3.69
“หิ้วปิ่นโต โชว์ Healthy Food” (งดการใช้ถุงพลาสติก)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม งดการรวมตัวเนื่องจากสถานการณ์โควิด
4.3 กิจกรรม “Let’s take a break”การบริหารร่างกายและ
2
2
9
3.54
ยืดเหยียดระหว่างวัน
(15.40) (15.40) (69.20)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ขอให้เป็นช่วงที่ภารกิจงานไม่รีบเร่ง/ เร่งด่วน 2. เวลา 15.00 น. ประมาณ 10 นาที 3. ช่วยให้บุคลากรได้มีการขยับท่าทาง
ระหว่างการทางานและช่วยป้องกันออฟฟิตซินโดม
4.4 กิจกรรมการวัดรอบเอว ชั่งน้าหนัก เพื่อประเมินความเสี่ยง
1
12
3.92
และดัชนีมวลกายในหน่วยงาน (หาค่า BMI ของบุคลากร)
(7.70) (92.30)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ให้ทุกคนไปวัดค่า BMI ที่เครื่อง Inbody ปีละ 2 ครั้ง
2. มีชั่งน้าหนักกับส่วนสูงแล้วยังวัดอยู่หรือไม่
4.5 กิจกรรมก้าวย่างเพื่อสร้างหุ่น
2
11
3.85
(15.40) (84.60)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. มีของรางวัลให้กับบุคลากรที่ได้ก้าวเยอะ เพื่อเป็นขวัญกาลังใจ
2. แสดงก้าวทุกวันควรตั้งเป้าที่ 5000 ก้าวขึ้นไปแล้วเพิ่มเป้าขึ้น มีรางวัลคนที่มีความก้าวหน้าและได้ก้าวมากสุดประจาเดือน
4.6 กิจกรรม “สวดมนต์” บาบัดกาย เสริมสร้างความสบายใจ
1
12
3.92
(7.70) (92.30)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หาบทสวดที่มีคาแปล
4.7 กิจกรรมจิตอาสา
1
4
8
3.54
(7.70) (30.80) (61.50)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. จัดให้มีกิจกรรมจิตอาสา ให้ทุกคนมีส่วนร่วม 2. จัดหากิจกรรมนามาร่วมกันทาที่ทางาน
4.8 กิจกรรมตามเทศกาลและวันสาคัญต่างๆ
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 กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจาปีและประเมินความ
2
11
เสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดของบุคลากร
3.85
(15.40) (84.60)
อายุ 35 ปีขึ้นไป

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม รูปแบบของกิจกรรม ภาพรวมเหมาะสมดีแล้ว อาจปรับไปตามสถานการณ์ แต่ละ
ช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมชาติหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน

เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.2

ทำเนียบผู้รบั บริกำร (C) และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย (SH) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
หน่วยงำน กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร กรมอนำมัย
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ- นำมสุกล
(ผู้รบั บริกำร/ ผู้ติดต่อ)
นายธวัชชัย บุญเกิด
นางนัทฐ์หทัย ไตรฐิน่
นางสาวรุ่งนภา เยี่ยมสาคร
นางจารุมน บุญสิงห์
นางสาวจุฬาลักษณ์ เก่งการช่าง
นางสาวบุศรินทร์ ทนันชัยบุตร
นางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน์
นางสาวทิวาวรรณ หวังสุข
นางสาวปิยรัตน์ ศรีม่วงกลาง
นางสาวอริยาพัชร มหาศิริชวรัตน์
นายพีรพัฒน์ เกิดศิริ
นายสิทธิ์ชัย ทะนงค์
นางสาวญาสุมิน สินทองวัฒนา

ตำแหน่ง

สังกัด/หน่วยงำน

ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั ิการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พนักงานขับรถ
พนักงานธุรการ

กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมอนามัย

ประเภทกำรติดต่อ/
E-mail (ถ้ำมี)
กำรมีส่วนได้ส่วนเสีย
1. มีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
พัฒนา
สถานที่ทางานให้น่าอยู่ น่าทางาน
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
2. มีส่วนร่วมในการตระหนักและ
เฝ้าระวังภาวะสุขภาพของตนเอง
รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสม
3. มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปั่นข้อมูล
สุขภาพที่จาเป็นต่อการดารง
ชีวิตประจาวัน ตามความเหมาะสม

หมำยเหตุ : หน่วยงานสามารถปรับรูปแบบให้ตรงตามบริบทของหน่วยงานได้ ตามความเหมาะสม

เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2

เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2

เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2

เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2

เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2

เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2

เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.2

เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.2

แบบฟอร์มมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)
ชื่อหน่วยงาน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาสถานที่ทางานน่าอยู่
น่าทางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

1. วัตถุประสงค์ (Objectives)
เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนตัวชี้วัดการดาเนินงานสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่จะท าให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถดาเนินตามแผนปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง มีทิศทาง
เดียวกันโดยมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดความสุขกายสบายใจ
ในการท างาน (Healthy workplace Happy for life) โดยมุ่ง เน้น ให้บุคลากรตระหนักและเฝ้าระวัง ภาวะ
สุขภาพของตนเอง รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
2. ขอบเขต (Scope)
เอกสารฉบับนี้เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดการดาเนินงานสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต สาหรับบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
3. คาจากัดความ (Definition) (ถ้ามี)
ไม่มี
4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
นางสาวอริยาพัชร มหาศิริชวัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวปิยรัตน์ ศรีม่วงกลาง นักจัดการงาน
ทั่วไป และนายพีรพัฒน์ เกิดศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับ
ความสาเร็จของการพัฒนาสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
5. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)
ลาดับ
1

2

ผังกระบวนการ

ราละเอียดงาน

- กาหนดผู้รับผิดชอบหลักในการ
กาหนดผู้รับผิดชอบ ดาเนินงานตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 2.2
- กาหนดตัวแทนจากหน่วยงานเป็น
คกก.
ในหน่วยงานการประเมินผล
(ส่วนกลาง)
- เข้าร่วมประชุมเพื่อศึกษา
รายละเอียดตัวชี้วัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจาปี
ประชุมส่วนกลาง งบประมาณ พ.ศ.2565
- ร่วมประชุม คกก.ประเมินผล
สถานที่ทางานน่าอยู่น่าทางานฯ เพื่อ
รับทราบเกณฑ์การประเมิน

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ต.ค.-พ.ย.
64

อริยาพัชร
ปิยรัตน์
พีรพัฒน์

พ.ย. 64

อริยาพัชร
ปิยรัตน์

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

- KPI Template
2.2
- เกณฑ์การ
ประเมินสถานที่
ทางานน่าอยู่ฯ
(HWP)

1

เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.2

ลาดับ ผังกระบวนการ
3

4

5

ราละเอียดงาน

- วิเคราะห์สถานการณ์การดาเนินงาน
สถานที่ทางาน น่าอยู่ น่าทางาน
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุข
ของคนทางาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
- วิเคราะห์ภาวะสุขภาพของบุคลากร
ในหน่วยงาน
- วิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพชีวิต
รวบรวมข้อมูล
การทางานของบุคลากร
การดาเนินงาน
- วิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
- วิเคราะห์การสารวจความต้องการ
ความรู้ด้านการส่งเริมสุขภาพ อนามัย
สิ่งแวดล้อมและความสมดุลชีวิตในการ
ทางาน
- จัดทาข้อมูลทาเนียบผู้รับบริการ (C)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)
- ศึกษาประเด็นความรู้ที่นามาใช้
ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูล
- จัดทาประกาศนโยบายพัฒนา
สถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน มี
ชีวิตชีวา สร้างความสมดุลและความ
ผูกพันในการทางาน เพื่อเสริมสร้าง
ประกานโยบาย คุณภาพชีวิต และเป็นองค์กรแห่ง
แต่งตั้งคณะทางาน
จัดทาแผนขับเคลื่อน ความสุขอย่างยั่งยืน
- แต่งตั้งคณะทางาน และ
งาน
คณะกรรมการตรวจ/ประเมินผล
(หน่วยงาน)
- จัดทาแผนการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานแจ้งเวียนให้บุคลากรใน
หน่วยงานพร้อมลงลายมือชื่อรับทราบ
แผนแผนการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
- ชี้แจงแนวทางการประเมินตาม
เกณฑ์ (HWP) ให้บุคลากรรับทราบ
ดาเนินงาน
ตามมาตรการ
และแผนฯ
ของหน่วยงาน

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. -พ.ย.
64
20-30 วัน

อริยาพัชร

พ.ย.–ธ.ค.
64
10-15 วัน

ปิยรัตน์
อริยาพัชร

บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามคาสั่งและให้ ต.ค. 64ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรม
ก.ค. 65
ตามมาตรการและแผนของหน่วยงาน
1 ปี
(รวมถึงกิจกรรมย่อยตามเกณฑ์ HWP) (วันทาการ)

บุคลากร
กพร.

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
- หนังสือ (สว.)
แจ้งผลการตรวจ
ประเมินที่ สธ
0924.05/ว1808
วันที่ 27 ก.ค. 64
- แบบประเมิน
ภาวะสุขภาพกรม
อนามัย
- แบบประเมิน
คุณภาพชีวิตการ
ทางานของ
บุคลากร
- แบบสารวจ
ความต้องการ
ความรู้ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ
- แบบสารวจ
ความผูกพัน
(C/SH)
- หนังสือประกาศ
นโยบายพัฒนา
สถานที่ทางาน
น่าอยู่ฯ
(หน่วยงาน)
- หนังสือแต่งตั้ง
คณะทางาน และ
คณะกรรมการ
ตรวจ/ประเมินผล
(หน่วยงาน)
- แบบลงลายมือ
รับทราบแผนฯ
- มาตรการและ
แผนขับเคลื่อน
งาน
- เกณฑ์การ
ประเมินสถานที่
ทางานน่าอยู่ฯ
(HWP)

2

เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.2

6

ไม่เห็นชอบ
7

8

- ติดตามการดาเนินงานทุกเดือนใน
ต.ค. 64การประชุมหน่วยงาน
ก.ค. 65
- รับการตรวจประเมินผลการ
5 วัน
ดาเนินงาน โดยประเมินจาก เสนอผล
ติดตาม
การดาเนินงาน/ประเมินเอกสาร/
ทบทวน
แลประเมินผล
ประเมินภาคสนาม
- หน่วยงานรับทราบผลการตรวจ
ประเมิน (HWP)
- ทบทวนแผนการดาเนินการ
- หากหน่วยงานเห็นด้วยกับผล
มิ.ย.-ก.ค.
ประเมินให้ผู้รับผิดชอบหลักแจ้งผล
65
อุทธรณ์ผล
การประเมิน
ประเมินกับหน่วยงาน
5 วัน
- หากไม่เห็นด้วยกับผลคะแนนให้ส่ง
(หลังจาก
เห็นชอบ เรื่องอุทธรณ์ไปยังทีมเลขานุการ
ทราบ
(ส่วนกลาง) เพื่อพิจารณาอีกครั้ง
คะแนน)
สรุปผลการดาเนินงานการขับเคลื่อน
มิ.ย.-ก.ค.
ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสาเร็จของการ
65
สรุปผลการ
พัฒนาสถานที่ทางาน น่าอยู่ น่าทางาน 10 วัน
ดาเนินงาน
มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

คกก.
(ส่วนกลาง)
อริยาพัชร
ปิยรัตน์
พีรพัฒน์

อริยาพัชร
ปิยรัตน์
พีรพัฒน์

อริยาพัชร
ปิยรัตน์
พีรพัฒน์

- รายงานการ
ประชุมของ
หน่วยงาน
- ผลการผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน 5ส.
ของหน่วยงาน
- ผลการประเมิน
(HWP)
- หนังสือแจ้งผล
การประเมิน
(HWP)
- เอกสารขอ
อุทธรณ์
เอกสารสรุปผล

6. ภาคผนวก (ถ้ามี)
ไม่มี

3

เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.3
รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่

ชื่อกิจกรรม

1

จัดทำคำสั่ง
คณะกรรมการเร่งรัด
ติดตามผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศมาตรการ/แนว
ทางการดำเนินงาน
บริหารจัดการ
งบประมาณของ
หน่วยงาน
ปรั บปรุ ง ระบบ/ขั ้นตอน
วิ ธ ี ก ารทำงาน SOP การ
เบิกจ่ายงบประมาณ

2

3

4

5

6

7

สื่อสารความรู้ กฎ
ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ
เกีย่ วการเบิกจ่าย
งบประมาณ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจแก่บุคลากร
ของหน่วยงานในช่องทาง
ต่างๆ และเผยแพร่นำขึ้น
เว็บไซต์กพร.
รายงานข้อมูลสถานะการ
เบิกจ่ายงบประมาณเสนอ
ต่อที่ประชุมกพร.ประจำ
ทุกเดือน
จั ด ทำรายงานผลการ
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ รบจ.1 และ
ผลการประชุ ม เร่ ง รั ด
ติ ด ตามฯ และupload
ขึ ้ น เว็ บไซต์ ก พร.ภายใน
วันที่ 20 ของทุกเดือน

รายงานการติ ด ตามการ
ดำเนิ น งานตั ว ชี ้ ว ั ด ฯ ใน
ระบบ DOC ทุกเดือน

หน่วย
เป้าหมาย
นับ
ชุด
1

วันเริ่มต้น

วันสิ้นสุด

ผลการดำเนินงาน

18 ต.ค.
64

18 ต.ค.
64

คำสั่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ 2/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564
และนำขึ้นเว็บไซต์ กพร.แล้ว ที่ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-204filename-budjet

ฉบับ

1

พ.ย. 64

พ.ย. 64

จัดทำประกาศมาตรการ/แนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงาน และสื่อสาร
นำขึ้นเว็บไซต์ กพร. ที่ URL: https://bit.ly/3Dm8fgm

ฉบับ

1

30 พ.ย.
64

10 ธ.ค.
64

จัดทำ SOP จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้
1. SOP การขับเคลือ่ นตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ
ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์กพร. ตัวชี้วัดที่ 2.3 https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02

เรื่อง

1

พ.ย. 64

ก.พ. 64

ครั้ง

4

พ.ย. 64

ก.พ. 64

ได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ กพร. เดือนพฤศจิกายน 2564 ในการประชุมประจำเดือน
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
เมนู รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดฯประจำเดือน ปี พ.ศ. 2565

ฉบับ

4

พ.ย. 64

ก.พ. 64

ได้จัดทำรายงาน รบจ.1 เสนอผอ.ลงนามและนำขึน้ เว็บไซต์ กพร. ภายในเวลาที่กำหนด
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-204filename-budjet เมนู รายงานการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2565

ครั้ง

4

พ.ย. 64

ก.พ. 64

รายงานข้อมูลการขับเคลื่อนดำเนินงานตัวชีว้ ัดตามคำรับรองฯ ในระบบ DOC เรียบร้อยแล้ว

คําสั่งคณะกรรมการเรงรัดติดตามฯ

1

บทวิเคราะหสถานการณ

Assessment
I : บทวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารงบประมาณกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี)
1. ข้อมูลที่นำมาใช้
จากข้อมูลสรุปสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งกองคลังเสนอในที่ประชุมกรมอนามัย ข้อมูล ณ วันที่ 30
กันยายน ของแต่ละสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 ย้อนหลัง 3 ปี รวมทั้งได้นำข้อมูลงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564 มาประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์งบประมาณของ กพร. ด้วย ตามภาพผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ปี 2562-2564 ภาพที่ 1- 4
ภาพที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562

2

ภาพที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2563

ภาพที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564

. สรุปผลการวิเคราะห์

3

ภาพที่ 4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2565

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

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการเบิกจ่าย

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

2,404,500
1,683,031

1,683,031
1,434,618
1,543,995
1,543,995
1,434,618

100
2562

100
2563

100
2564

ปีงบประมาณ
ได้รับจัดสรร

เบิกจ่ายสะสม

ร้อยละการเบิกจ่าย

27,815
1.16
2565
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จากภาพที่ 5 แสดงข้อมูลงบประมาณที่ กพร.ได้รับจัดสรรและข้อมูลผลการเบิกจ่าย เปรียบเทียบตั้งแต่
ปีง บประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 รวมถึง ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สิ้น เดือนตุลาคม 2564 สรุปผลการ
วิเคราะห์ ดังนี้
• งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
ตลอดช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา กพร. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
4,661,643 บาท เบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,661,643 บาท โดยในจำนวนนี้ แบ่งออกเป็นแต่ละปีงบประมาณ
ดังนี้
• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับจัดสรรเป็นจำนวน 1,683,031 บาท เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น
1,683,031 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 เบิกจ่ายได้บรรลุตามเป้าหมายกรม
• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรเป็นจำนวน 1,434,618 บาท เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น
1,434,618 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 เบิกจ่ายได้บรรลุตามเป้าหมายกรม
• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรเป็นจำนวน 1,543,995 บาท (รวมงบลงทุน) เบิกจ่าย
งบประมาณทั้งสิ้น 1,543,995 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 เบิกจ่ายได้บรรลุตามเป้าหมายกรม
• สำหรั บ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ ร ั บ จั ดสรรเป็น จำนวน 2,404,000 บาท (แบ่ ง เป็น งบ
ดำเนินงานจำนวน 1,046,000 บาท งบลงทุนเป็นจำนวน 1,358,000 บาท) โดยกรมได้จัดสรรให้
กพร. รอบที่ 1 วงเงิน 50% สำหรับไตรมาส 1-2 เป็นงบดำเนินงาน จำนวน 521,470 บาท โดย
กพร.มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม งบดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564 จำนวน 27,815
บาท คิดเป็นร้อยละ 1.16 (เป้าหมายกรมเดือนตุลาคมเท่ากับ ร้อยละ 9)
ภาพที่ 6 ตารางแสดงส่วนต่างของการได้รับจัดสรรงบประมาณระหว่างปี 2562 - 2564 และ 2565

ปีงบประมาณ

ได้รบั จัดสรร

ส่วนต่างของการได้รับจัดสรรงบ

2562
2563
2564
2565

1,683,031
1,434,618
1,543,995
2,404,000

76,969
248,413
109,377
860,005

เมื่อวิเคราะห์แนวโน้มการได้รับจัดสรรงบประมาณ จากตารางภาพที่ 6 จะเห็นได้ว่า กพร. ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 มีแนวโน้มลดลงตามลำดับ ซึ่งอาจเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ ส ่งผลกระทบต่อการได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงในภาพรวมของกรม
อนามัยด้วย ทำให้หน่วยงานจำเป็นต้องนำงบประมาณบางส่วนไปใช้เพื่อดำเนินการในภาวะการณ์ฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพร. ได้รับงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 2,404,000 บาท แบ่งเป็นงบดำเนินงานจำนวน
1,046,000 บาท และงบลงทุนจำนวน 1,358,000 บาท ทำให้มียอดรวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น แต่หาก
พิจารณาเฉพาะงบดำเนินงาน จะเห็นได้ว่าได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง
2.2 ปัญหาอุปสรรค
ถึงแม้ว่า กพร. จะสามารถดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณได้บรรลุตามเป้าหมายเมือ่ สิ้นปีงบประมาณ แต่ยัง
มีปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคจากภายนอก ที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณบรรลุเป้าหมาย ระหว่างการ
ดำเนินงานในแต่ละไตรมาส สรุปได้ดังนี้
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1. ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้กิจกรรมที่จะต้อง
ดำเนินการไม่สามารถจัดได้ ภารกิจของกพร. เกี่ยวข้องกับงานรางวัลคุณภาพ เช่น PMQA, TPSA, TEPGA งานการ
จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่ง เป็นการให้ความรู้ การชี้แจงสร้างความเข้าใจกับหน่ว ยงานกรมอนามัยใน
ระยะแรก และเป็นกิจกรรมที่ต้องเริ่มทำต้นปีงบประมาณ น้ำหนักของกิจกรรมที่ใช้งบประมาณจะอยู่ในช่วง 6 เดือน
แรก
2. การดำเนินการจัดกิจกรรมรูปแบบเดิมเช่น การจัดประชุมชี้แจงและถ่ายทอดเกณฑ์การประเมิ นตัวชี้วัด
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ซึ่งจะมีกลุ่มเป้าหมายคือทุกหน่วยงานในสังกัดกรม และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่
ชัดเจนต่อผู้เข้าร่วมประชุม จึงกำหนดจัดการประชุม ณ โรงแรมภายนอก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก
ช่วงต้นปีงบประมาณพ.ศ. 2564 รัฐบาลมีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ทั้งในเรื่องของการส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตประชุมทางไกลแทนการเดินทางมาร่วมประชุม การเดินทาง
ไปราชการต่างจังหวัด การจัดที่นั่งให้มีระยะห่าง การเหลื่อมเวลาทำงาน เพื่อลดความแออัด
แม้ว่าปัญหาอุปสรรคในข้อ 1 – 2 เป็นปัจจัยจากภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้ดำเนินการเบิกจ่าย
ไม่ได้ตามเป้าหมายที่กรมกำหนดในรายไตรมาสของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเพื่อให้การบริหารงบประมาณ
และดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณของ กพร. มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลถึงการพัฒนาระบบบริหารกรมอนามัย
ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในภาวะวิกฤตโควิด 19 กพร. จึงวิเคราะห์ Gap โดยนำกรอบ PIRAB มาประยุกต์ใช้ โดย
ใช้เพียง P R A B ซึ่งสอดคล้องต่อปัญหาอุปสรรคและการดำเนินงาน เพื่อกำหนดมาตรการ/แนวทางระหว่างสาเหตุ
และวิธีแก้ไขการทำงานภายในหน่วยงาน เป็นโอกาสในการพัฒนา ดังนี้
PRAB

การดำเนินงานในปัจจุบัน

P : Partner
(มิติกพร. P คือผู้ร่วมดำเนินการเร่ง รั ด
การเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน)
R : Regulate

มี การจั ด ตั ้ ง คณะกรรมการเพื ่ อ เร่ ง รั ด
กำกับติดตามผลการดำเนินงานเบิกจ่าย
งบประมาณ
กำหนดให้ ก ารกำกั บ ติ ด ตามผลการ
เบิ ก จ่ า ยเป็ น วาระสื บ เนื ่ อ งของการ
ประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน

A : Advocate

ผู้อำนวยการสื่อสารเรื่ องการเร่งรัด การ
เบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน

B : Build Capacity

ม ี ก า ร ส ื ่ อ ส า ร ท ำ ค ว า ม เ ข ้ า ใ จ ใ ห้
ผู้รับผิดชอบทราบเรื่องการปรับรูปแบบ
วิ ธี การทำงานใหม่ New normal เพื่ อ
เป็นการบริหารจัดการงบประมาณ แต่ยัง
ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่ องระเบียบ
งบประมาณการเบิ กจ่ ายใหม่ ๆที่ เข้ า มา
ในช่วงสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน

มาตรการ/แนวทาง
เป็นโอกาสในการพัฒนา
สื ่ อ สารและให้ ข ้ อ มู ล /ความรู ้ ด ้ า น
ง บ ป ร ะ มาณ การ เ ง ิ นการ ค ล ั งแก่
คณะกรรมการเพิ่มมากขึ้น
จัดทำเอกสารรายงานเรื่องงบประมาณที่
นำเสนอในที่ประชุม และแจ้งเน้นย้ำให้
ผู ้ ร ั บ ผิด ชอบทราบภายหลั งการประชุม
ประจำเดือน
กำหนดเป็นประกาศ/มาตรการ/แนวทาง
ของหน่ ว ยงานเพื ่ อ การสื ่ อ สารที ่ เ ป็ น
รูปธรรมมากขึ้น
เพื่อให้เกิด Budget literacy
- ชี้แจงทำความเข้าใจในการประชุมของ
หน่วยงาน
-รวบรวมข้อมูลความรู้ด้ านงบประมาณ
และสื่อสารบนเว็บไซต์ กพร.และช่องทาง
อื่นๆ
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II : ผลผลิตผลลัพธ์ระดับ Level ของผลการดำเนินงานในปัจจุบัน
ภาพที่ 6 รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รบจ.1 เดือนพฤศจิกายน 2564
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กพร. ได้จ ัดทำรายงานผลการติดตามเร่ง รัดการเบิก จ่ายงบประมาณ เป็นประจำทุก เดือน เสนอต่อ
ผู้อำนวยการและนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ กพร.

III : การวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
• นิยาม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง บุคคล และกลุ่มอื่น ๆ ที่เพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร หรือสนใจหรือรับผลกระทบ
จากกิจกรรมขององค์กร ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงเป็นข้อมูลสำคัญ ที่ใช้ในการ
กำหนดกลยุทธ์ ทิศทาง แผนการดำเนินงาน และ แนวทางในการพัฒนาองค์กร เพื่อให้ผลการดำเนินงานตามแนว
ทางการพัฒนาดังกล่าวมีส่วนร่วม
• ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรื่องการบริหารจัดการงบประมาณของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คือ ผู้บริหาร : 1.อธิบดี
กรมอนามัย 2. รองอธิบดีกรมอนามัย 3. กองคลัง และ 4. ความคาดหวังของผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร ซึ่งเป็นบุคคลที่กำกับดูแล เป็นผู้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ/มาตรการที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้บังคับบัญชา
โดยตรง
จากการดำเนินงานในการบริหารจัดการงบประมาณ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พบว่า มีความคาดหวัง
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้างต้น ในผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ดังนี้
1. ความคาดหวังของผู้บริหารกรมอนามัย มี ค วามคาดหวั ง ให้ ห น่ ว ยงานเบิ ก จ่ า ยงบประมาณได้ ตาม
เป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด และกำหนดให้เป็นวาระในการประชุมกรมอนามัยเพื่อกำกับติดตามผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานกรมอนามัย
2. ความคาดหวังของรองอธิบดีกรมอนามัย นายบัญชา ค้าของ ในฐานะที่กำกับดูแล กพร. ซึ่งได้มีการ
ประชุมหน่วยงานตามสายบังคับบัญชา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 และวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เพื่อติดตามผล
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นความคาดหวังเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตาม
เป้าหมายที่กรมกำหนด
3. ความคาดหวังของกองคลัง : ในฐานะหน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก เรื่องการเบิก จ่ายงบประมาณใน
ภาพรวมของกรม กองคลัง มีความคาดหวัง ให้หน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่ กระทรวงการคลัง
กำหนด โดย
3.1 ส่งหนังสือแจ้งเวียนการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จำนวน 3 ฉบับ คือ 1)หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 534 ลงวันที่ 12
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พฤศจิ ก ายน 2563 2) หนั ง สื อ กองคลั ง ที ่ สธ 0903.02/ว7926 ลงวั น ที ่ 24 พฤศจิ ก ายน 2563 3) หนั ง สื อ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0412.4/60575 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 และ 4) หนังสือกองคลัง ที่ สธ 0903.02/
ว2250 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เรื่องขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(6เดือนแรก)
3.2 การรายงานสถานะข้อมูลการเบิกจ่ายของหน่วยงาน ในเวทีการประชุมกรมอนามัย
3.3 การสื่อสารในไลน์กลุ่มงบประมาณ แจ้งเวียนเรื่องเป้าหมายการเบิกจ่าย
3.4 กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำรายงานการเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รบจ. 1 เป็น
ประจำทุกเดือน
3.5 กำหนดให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นตัวชี้วัด ในการจัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA)
ซึ่งทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยจะต้องให้ความสำคัญและดำเนินการขับเคลื่อนให้ได้ตามเป้าหมาย
4. ความคาดหวังของผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผอ.กพร. ในฐานะผู้บังคับบัญชา เป็นหัวหน้า
หน่วยงาน จึงมีความคาดหวังต่อการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมาย จึง มีการกำหนดให้มีวาระ
สืบเนื่องในการประชุมประจำเดือนของ กพร. และให้ผู้รับผิดชอบรายงานสถานะข้อมูลการเบิกจ่ายของหน่วยงาน
ทราบเพื่อเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายในแต่ละโครงการ

IV: ด้านข้อมูลวิชาการ
แนวทางการพัฒนาตนเอง ยังคงเป็นประเด็นสำคัญ สำหรับผู้รับผิดชอบงานงบประมาณและบุคลากรใน
หน่วยงาน เนื่องจากมีข่าวสาร ความรู้ แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบเกี่ยวกับงบประมาณ จึงควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิด
ความเชี่ยวชาญในการทำงานมากยิ่งขึ้น และนำความรู้ในการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง เกิดประสิทธิภาพต่อ
การบริหารจัดการงบประมาณต่อไป

Advocacy/Intervention
มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ
จากการวิเคราะห์ข้อมูล การเบิกจ่ายงบประมาณข้างต้น และจากความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กพร.จึงกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้
2.3.1 ประกาศมาตรการ/แนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงาน
2.3.2 ปรับปรุงระบบ/ขั้นตอนวิธีการทำงาน SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ
2.3.3 สื่อสารความรู้ กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อสร้างความ
เข้าใจแก่บุคลากรของหน่วยงานในช่องทางต่างๆ
2.4 ประเด็นความรู้ที่สื่อสารให้บุคลากรของ กพร.เป็นแนวทางการพัฒนาตนเอง
2.4.1 กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวการเบิกจ่ายงบประมาณ
…………………………………………………………………
จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ กพร.
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Management and Governance
แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่

ชื่อกิจกรรม

หน่วยนับ

เป้าหมาย

วันเริ่มต้น

วันสิ้นสุด

1

จัดทำคำสัง่ คณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
ประกาศมาตรการ/แนวทางการดำเนินงานบริหาร
จัดการงบประมาณของหน่วยงาน
ปรั บ ปรุงระบบ/ขั้ นตอนวิธีการทำงาน SOP การ
เบิกจ่ายงบประมาณ
สื่อสารความรู้ กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติเกี่ยว
การเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่
บุ ค ลากรของหน่ ว ยงานในช่ อ งทางต่ า งๆ และ
เผยแพร่นำขึ้นเว็บไซต์กพร.
รายงานข้อมูลสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณเสนอ
ต่อที่ประชุมกพร.ประจำทุกเดือน
จั ด ทำรายงานผลการติ ดตามเร่ ง รัด การเบิกจ่าย
งบประมาณ รบจ.1 และผลการประชุ ม เร่ ง รั ด
ติ ด ตามฯ และ upload ขึ ้ นเว็ บ ไซต์ กพร.ภายใน
วันที่ 20 ของทุกเดือน
รายงานการติ ดตามการดำเนิ นงานตั วชี้ วั ดฯ ใน
ระบบ DOC ทุกเดือน

ชุด

1

18 ต.ค. 64

18 ต.ค. 64

2
3
4

6
7

8

ผลการดำเนินงาน
คำสัง่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ 2/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 และ
นำขึ้นเว็บไซต์กพร.แล้ว ที่ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/morenews-php-cid-204-filename-budjet

ฉบับ

1

พ.ย. 64

พ.ย. 64

ฉบับ

1

30 พ.ย. 64

10 ธ.ค. 64

เรื่อง

1

พ.ย. 64

ก.พ. 64

ครั้ง

4

พ.ย. 64

ก.พ. 64

ฉบับ

4

พ.ย. 64

ก.พ. 64

ครั้ง

4

พ.ย. 64

ก.พ. 64

แนวทางการติดตามเรงรัดการเบิกจายของ กพร.

แนวทางการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
ตามที่ กรมอนามัยได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้
อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ตลอดจนสอดคล้องตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจึงกำหนดแนวทางการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ดังนี้
1. ให้กำหนดเรื่อง สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานเป็นวาระสืบเนื่องในการ
ประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน
2. ให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิก จ่ายงบประมาณฯ ดำเนินการกำกับ ติดตาม
และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ และรายงานผล
การเบิกจ่ายงบประมาณในวาระสืบเนื่องของการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน
3. ให้ ผู้รับ ผิดชอบทุกโครงการกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
หากมีความจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ ให้แจ้งคณะกรรมการฯ ทราบเพื่อเสนอผู้อำนวยการ
พิจารณาแนวทางการแก้ไขต่อไป
4. ให้ คณะกรรมการฯ สื่อสารข้อมู ล ข่าวสาร ความรู้เ กี่ ยวกั บ เรื่องงบประมาณให้แก่
บุคลากรในช่องทางต่างๆ
5. ให้ คณะกรรมการฯ จัดทำข้อมู ล การเบิก จ่ายงบประมาณตามแผนงานที่ ได้รับ การ
จัดสรรเสนอต่อผู้อำนวยการเพื่อรับทราบสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน และจัดทำ
รายงานผลการเบิก จ่ายทุ ก วันที่ 15 ของเดือน โดยรายงานเสนอผู้อำนวยการและนำขึ้น เว็บ ไซต์ของ
หน่วยงานภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน
...............................................................

SOP การเบิกจายงบประมาณ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP)

ชื่อหน่วยงาน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คู่มือการปฏิบัติงาน
ชื่อตัวชี้วัด
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

1. วัตถุประสงค์ (Objectives)
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นำคู่มือการดำเนินงานการเงินและบัญชี
การเบิกจ่ายเงิน หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (งบดำเนินงาน) ไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบ ัติ ในการเบิก จ่ าย
งบประมาณได้
2. ขอบเขต (Scope)
ครอบคลุมการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่การเบิกจ่ายเงิน หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (งบ
ดำเนินงาน) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
3. คำจำกัดความ (Definition) (ถ้ามี)
1. การเบิกจ่ายงบประมาณ หมายถึง การดำเนินงานการเงินและบัญชีการเบิกจ่ายเงิน หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย ค่าวัสดุ (งบดำเนินงาน)
2. ขบ. 02 หมายถึง แบบฟอร์มขอเบิกเงินงบประมาณ
3. ระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) หมายถึง ระบบติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเริ่มตั้งแต่การ
บันทึกขอมูลโอนเงินงบประมาณ การควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ การบันทึกข้อมูล การขอเบิกจ่ายงบประมาณ การ
ยืมเงินราชการ และการสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
- งานการเงิน กลุ่มอำนวยการ
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)
1) ผังกระบวนการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

จุดควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

2 วัน

- แจ้งผู้เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบทราบ
ถึงรายการเอกสาร/หลักฐานที่ต้องส่ง
มอบให้การเงินเพื่อนำมาใช้สำหรับขอ
เบิก

ทิวาวรรณ

2 วัน

ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบ
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
คชจ.เดินทาง
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย คชจ.
ฝึกอบรม การจัดงานฯ
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ฯลฯ

ทิวาวรรณ

1 วัน

- บันทึกรายละเอียดของข้อมูล,เลือก
รหัสงบประมาณไม่ถูกต้อง ลืมคลิก
“ส่งเอกสาร” ในระบบ

ทิวาวรรณ

1 วัน

- ลงบัญชีตรงตามผลผลิต กิจกรรม
และแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย
- ประทับตรา “ลงบัญชีแล้ว” และลง
ชื่อพร้อมวันที่กำกับ เพื่อป้องกัน
ข้อผิดพลาด หรือการลงบัญชีซ้ำซ้อน

7 วัน

- ความถูกต้องทันเวลา

7 วัน

- ความทันเวลาครบถ้วน ถูกต้องของ
จำนวนเงินที่โอน ตามเอกสารการ
เบิกจ่าย

1.รับใบเสร็จรับเงิน,เอกสาร,หลักฐาน
หลังจากจัดประชุม-อบรม/แบบขอเบิก
คชจ.เดินทางฯ/ตารางการปฏิบัติงานOT/
รับเรื่อง ข้อ 22 พร้อมเอกสาร
ประกอบการเบิก/หลังจากส่งใบ ขบ. 02

2.ตรวจสอบ
เอกสาร
หลักฐาน/
ใบเสร็จรับเงิน

ไม่ถูกต้อง/
ไม่ครบถ้วน

3.บันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบ
บริหารการเงินการคลัง (D-Fins)
พร้อมพิมพ์หน้าใบสำคัญ
เสนอ ผอ.ลงนามอนุมัติ

4.งานสารบรรณออกเลขและจัดส่ง
กองคลัง
งานการเงินลงทะเบียนคุมเงิน
งบประมาณในคอมพิวเตอร์

5.กองคลัง
ตรวจสอบ

- ญาสุมิน
- ทิวาวรรณ

กองคลัง

ไม่ถูกต้อง/
ไม่ครบถ้วน

6.เงินโอนเข้าบัญชีของเจ้าหน้าที่ผู้เบิก

จนท.ผู้เบิก
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รวมเวลาทำการ

ระยะเวลา

จุดควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

20

ระยะเวลาการดำเนินการเป็นการ
ประมาณการ สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม

งานการเงิน
กลุ่มอำนวยการ

6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) รับ ใบเสร็จรับเงิน,เอกสาร,หลัก ฐาน หลัง จากจัดประชุม -อบรม/แบบขอเบิกคชจ.เดินทางฯ/ตารางการ
ปฏิบัติงานOT/รับเรื่อง ข้อ 22 พร้อมเอกสารประกอบการเบิก/หลังจากส่งใบ ขบ 02
- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีรับใบเสร็จรับเงิน,เอกสาร,หลักฐาน หลังจากจัดประชุม-อบรม/แบบขอเบิกคชจ.
เดินทางฯ/ตารางการปฏิบัติงาน OT/รับเรื่อง ข้อ 22 พร้อมเอกสารประกอบการเบิก/หลังจากส่งใบ ขบ 02
2) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ใบเสร็จรับเงิน
- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารหลักฐาน/ใบเสร็จรับเงิน จาก
เจ้าหน้าที่พัสดุ/เจ้าของเรื่องนั้นๆ โดยดูจากระเบียบ/หลักเกณฑ์/อัตราการเบิก ค่าใช้จ ่ายต่างๆ ที่กำหนดไว้ โดยใช้
แบบฟอร์มหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเป็นตัวช่วยในการตรวจสอบ
3) บันทึก ข้อ มู ลในโปรแกรมระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) พร้อมพิมพ์หน้าใบสำคัญ เสนอ ผอ.ลง
นามอนุมัติ
- บันทึกรายละเอียดของข้อมูล,เลือกรหัสงบประมาณให้ถูกต้อง และต้องคลิกปุ่ม “ส่งเอกสาร” ในระบบ
พร้อมทั้งพิมพ์ใบสำคัญจากระบบเสนอ ผอ.ลงนาม
4) งานสารบรรณออกเลขและจัดส่งกองคลัง งานการเงินลงทะเบียนคุมเงินงบประมาณในคอมพิวเตอร์
- งานสารบรรณออกเลขและจัดส่งกองคลัง เจ้ าหน้าที่การเงินและบัญชี ลงทะเบียนคุมเงินงบประมาณใน
คอมพิวเตอร์
- ลงบัญชีตรงตามผลผลิต กิจกรรม และแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย
- ประทับตรา “ลงบัญชีแล้ว” และลงชื่อพร้อมวันที่กำกับ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด หรือการลงบัญชีซ้ำซ้อน
5) กองคลังตรวจสอบ
- ความถูกต้องทันเวลา
6) เงินโอนเข้าบัญชีของเจ้าหน้าที่ผู้เบิก
- ความทันเวลาครบถ้วน ถูกต้องของจำนวนเงินที่โอน ตามเอกสารการเบิกจ่าย
7. ภาคผนวก (ถ้ามี)
1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การจัดงานฯ
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
………………………………..
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SOP การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.3
มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน (Standard Operation Procedure : SOP)

ชื่อหน่วยงาน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คู่มือการปฏิบัติงาน
ชื่อตัวชี้วัด
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

1. วัตถุประสงค์ (Objectives)
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณของ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นำคู่มือการการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุ
ความสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดที่เจ้าภาพกำหนด
2. ขอบเขต (Scope)
ครอบคลุมการขับเคลื่อนดำเนินงานตัวชี้วัด ตั้งแต่การศึกษา Template ของตัวชี้วัด การรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานที่
ผ่านมาและในปัจจุบัน จัดทำบทวิเคราะห์สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ การกำหนดมาตรการ การสื่อสารข้อมูลด้าน
งบประมาณ การจัดทำแผนการขับเคลื่อน การจัดทำรายงานสรุป
3. คำจำกัดความ (Definition) (ถ้ามี)
1. การเบิกจ่ายงบประมาณ หมายถึง การเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยประเมินจากร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 3 ประเภท ดังนี้ 1) ภาพรวม (ทุกงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร
ยกเว้นงบบุคลากร) 2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน งบอุดหนุน ยกเว้นงบบุคลากร) 3) รายจ่ายลงทุน (ถ้ามี)
2. ผู้รับบริการของงานเบิกจ่ายงบประมาณ (มิติกพร.) คือ เจ้าหน้าที่ในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงานเบิกจ่ายงบประมาณ (มิติกพร.) คือ 1.ผู้บริหารกรม 2.กองคลัง 3.ผู้อำนวยการ กพร. 4.
เจ้าหน้าที่ กพร.

4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
ผู้รับผิดชอบงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้แก่
- งานบริหารยุทธศาสตร์
- งานการเงิน กลุ่มอำนวยการ
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)
1) ผังกระบวนการ
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน

ระยะเวลา

- ปรึกษา สอบถามเพิ่มเติมจากเจ้าภาพ
ตัวชี้วัดที่ 2.3 หรือ ผู้รับผิดชอบงานคำ
รับรองฯ ของหน่วยงาน เพื่อทำความ
เข้าเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน

2 วัน

จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ให้ ง ่ า ยต่ อ การสื บ ค้ น เป็ น ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
หมวดหมู่
ขับเคลื่อนตัวชี้วัด

2 วัน

ทวนสอบว่านำข้อมูลมาวิเคราะห์ครบถ้วน
ตามที่เกณฑ์กำหนด

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ขับเคลื่อนตัวชี้วัด

1 วัน

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ขับเคลื่อนตัวชี้วัด

1 วัน

- กำหนดและนิยามผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของหน่วยงานให้ชัดเจน รวมถึง
ข้อมูลความต้องการความคาดหวัง
(ผู้รับบริการ ของ กพร. คือ เจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ อธิบดี รองอธิบดี ผอ.
กองคลัง ผอ.กพร. และเจ้าหน้าที่ กพร.)
- ตรวจสอบ template เรื่องกำหนดเวลาใน
การจัดทำคำสั่งและนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน
และองค์ประกอบควรมี1. ผอ. 2. การเงิน
3. บรย.
-ตรวจสอบกิจกรรมในแผนการขับเคลื่อนให้
ครอบคลุมตามบทวิเคราะห์
- ตรวจสอบขั้นตอนให้ครบถ้วน

1 วัน

- จัดทำปฏิทินการทำงาน

- ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด
- เจ้าหน้าที่ด้าน IT

3. ทบทวนสถานการณ์ วิเคราะห์
ข้อมูล และจัดทำบทวิเคราะห์
สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานเพือ่ หา Gap
4. เมื่อวิเคราะห์พบ Gap กำหนดประเด็นดังนี้
-มาตรการการดำเนินงานเพื่อปิด Gap
-ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ/ผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย

5. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ และ จัดทำแผนการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.3

6. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของ
การขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.3

7. ดำเนินการตามแผนและกิจกรรมที่ตอ้ งดำเนินการ
เป็นประจำทุกเดือน ดังนี้
- รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายฯ รบจ.1 และ
นำขึ้นเว็บไซต์ กพร.
- รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ทุกเดือน
ในที่ประชุม กพร.และนำขึน้ เว็บไซต์ กพร.
- ประสานงานการเงินเพื่อ update ข้อมูลผลการ
เบิกจ่าย และดู SOP การเบิกจ่ายงลประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1 วัน
1.ศึกษารายละเอียดเกณฑ์การประเมินของ
ตัวชี้วัดที่ 2.3

2. รวบรวมข้อมูลผลการเบิกจ่าย
งบประมาณตามที่เกณฑ์การประเมินฯ
กำหนด รวมทั้งข้อมูลเรื่องอื่นๆ

จุดควบคุม

3 ชั่วโมง

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ขับเคลื่อนตัวชี้วัด

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ขับเคลื่อนตัวชี้วัด

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ขับเคลื่อนตัวชี้วัด

ต่อ

กก
กก
กก
ด
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน

ระยะเวลา

จุดควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

1 วัน

- หลังจากคีย์ขอ้ มูลในระบบแล้ว ให้ทวน
สอบการคีย์อกี ครั้ง โดยเฉพาะ URL ของ
แหล่งที่อยู่ของข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามี
ครบถ้วนถูกต้องและสามารถเปิดไฟล์ได้

- ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด
- เจ้าหน้าที่ด้าน IT

2 วัน

ทบทวนข้อมูลผลการดำเนินงานให้
ครอบคลุม

- ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด

14 วัน

ระยะเวลาการดำเนินการเป็นการประมาณ
การ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม

8. ประสานจนท. IT เพือ่ นำไฟล์ข้อมูลขึ้นเว็บกพร.และ
รายงานข้อมูลการขับเคลื่อนตัวชีว้ ัดในระบบ DOC
ตามกำหนดเวลา

9. จัดทำบทสรุปและรายงานในระบบ DOC
พร้อมทั้งที่ประชุมหน่วยงานรับทราบ เมือ่ สิน้ รอบ
การประเมินฯ

รวมเวลาทำการ

6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษารายละเอียดเกณฑ์การประเมินของตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด ศึกษารายละเอียดเกณฑ์การประเมินของตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการ
เบิกจ่ายงบประมาณ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาหรือสอบถามเพิ่มเติมจากเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 2.3 หรือ ผู้รับผิดชอบงานคำ
รับรองฯ ของหน่วยงาน เพื่อทำความเข้าเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน
2. รวบรวมข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่เกณฑ์การประเมินฯ กำหนด รวมทั้งข้อมูลเรื่องอื่นๆ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด ดำเนินการรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ template กำหนด
3. ทบทวนสถานการณ์ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำบทวิเคราะห์สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานเพื่อหา Gap
วิเคราะห์ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณและนำมาจัดทำบทวิเคราะห์สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานเพื่อหา Gap
4. ผลจาการวิเคราะห์ข้อ 3 กำหนดประเด็น ดังนี้
- มาตรการการดำเนินงานเพื่อปิด Gap โดยใช้กรอบแนวทาง PIRAB
- วิเคราะห์ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ประเด็นความรู้ที่จะให้แก่ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และจัดทำแผนการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.3
- ตรวจสอบ template เรื่องกำหนดเวลาในการจัดทำคำสั่งและนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน และ
คณะกรรมการควรประกอบด้วย 1. ผู้อำนวยการ 2. เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน 3. เจ้าหน้าที่ด้านบริหารยุทธศาสตร์
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- ตรวจสอบกิจกรรมในแผนการขับเคลื่อนให้ครอบคลุมตามบทวิเคราะห์ โดยในตารางแผนการ
ขับเคลื่อนควรประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน
6. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.3
- ทบทวนการดำเนินงานขับเคลื่อนและจัดทำ SOP โดยตรวจสอบขั้นตอนให้ครบถ้วน
7. ดำเนินการตามแผนและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน ดังนี้
- จัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายฯ รบจ.1 ตามแบบฟอร์มที่กองคลังกำหนด โดยใช้ข้อมูลผล
การเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS ที่กองคลังนำขึ้นเว็บไซต์ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ กพร.
ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน
- จัดทำข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเทียบกับเป้าหมายกรม และรายงานผลการเบิกจ่าย ใน
การติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ทุกเดือนในที่ประชุม กพร.และนำขึ้นเว็บไซต์ กพร.
- ประสานงานการเงินเพื่อ update ข้อมูลผลการเบิกจ่าย
- ให้จัดทำปฏิทินการทำงาน เพื่อเป็นการเตือนการทำงานที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนและมีเงื่อน
กำหนดเวลา
8. ประสานเจ้าหน้าที่ IT เพื่อนำไฟล์ข้อมูลขึ้นเว็บไซต์กพร.และรายงานข้อมูลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดในระบบ
DOC ตามกำหนดเวลา
เมื่อจัดทำข้อมูลต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว ให้ประสานเจ้าหน้าที่ IT เพื่อนำไฟล์ข้อมูลขึ้นเว็บไซต์กพร.และ
รายงานข้อมูลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดในระบบ DOC ตามกำหนดเวลา โดยภายหลังจากการคีย์ข้อมูลในระบบแล้ว ให้ทวน
สอบอีกครั้ง โดยเฉพาะ URL ของแหล่งที่อยู่ของข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถเปิดไฟล์นั้นได้
9. จัดทำบทสรุปและรายงานในระบบ DOC พร้อมทั้งที่ประชุมหน่วยงานรับทราบ เมื่อสิ้นรอบการประเมินฯ
เมื่อสิ้นรอบการประเมินคำรับรองฯ ให้ จัดทำบทสรุปผลการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในแต่
ละรอบ และรายงานในระบบ DOC พร้อมทั้งที่ประชุมหน่วยงานรับทราบ
7. ภาคผนวก (ถ้ามี)
- แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินงาน)
………………………………..
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ความรูที่ใหแก SH

ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก

การวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดและความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์
รายการผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
เพื่อการบริหารจัดการให้หน่วยงานมีความรูส้ ำคัญอย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 มีหน้าที่ผลักดันและสนับสนุนการบริหารจัดการกระบวนการพัฒนาระบบราชการ
ของกรมอนามัย ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(ฉบับที่ 5) คือการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน และรายงานผลต่อคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมอนามัยให้เกิดผลสั มฤทธิ์
มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมอนามัย โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่อธิบดีกรมอนามัยเกีย่ วกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
2. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม
3. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒ นาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และ
หน่วยงานในสังกัดกรม
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ภารกิจทีส่ ำคัญของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ประกอบด้วย 4 ภารกิจ ดังนี้
1. การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
2. การพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
3. การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการกรมอนามัย
4. การส่งเสริมและยกระดับผลงานกรมอนามัยสู่รางวัลเลิศรัฐ
การจัดการข้อมูลและความรู้ที่สอดคล้องกับภารกิจของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการเพื่อสนับสนุนการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้และยกระดับสู่องค์กรคุณภาพด้วยการจัดการความรู้ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการ
ดำเนินพันธกิจและการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน โดยมีจัดการข้อมูลและความรู้ สำคัญตามภารกิจของ
หน่วยงานอย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน พร้อมทั้ง เผยแพร่ข้อมูลความรู้ผ่า นช่องทางหลักคือเว็บไซต์ของ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และเผยแพร่ผ่านทางกลุ่มไลน์และเพจกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยแบ่ง การจัดการ
ข้อมูลและความรู้ ออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลและความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการสำหรับ
บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย เครือข่าย กพร. ของหน่วยงานอื่นๆ และผู้สนใจทั่วไป และส่วนที่ 2
การจัดการข้อมูลและความรู้ภายในหน่วยงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (KM กพร.) เพื่อให้บุคลากรสามารถ
เข้าถึงข้อมูลความรู้ที่เป็นปัจจุบันได้อย่างสะดวก สามารถนำข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตามบริบทของงาน
ต่อไป

การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการข้อมูลและความรู้ของ กพร.

หน้า 1

ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก

ภาพรวมสถานการณ์การจัดการข้อมูลและความรู้เพื่อการบริหารจัดการให้หน่วยงานมีความรู้สำคัญ
อย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งานที่สอดคล้องกับภารกิจของ กพร. สรุปได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 การจัดการข้อมูลและความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (ผู้รับบริการ)
ภารกิจที่สำคัญของ กพร.
ข้อมูลและความรู้ที่สำคัญ
1. การปฏิบัติราชการตามคำ
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัตริ าชการ เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการ
รับรองการปฏิบัติราชการของ ที่ช่วยให้ผู้บงั คับบัญชาและผู้ปฏิบัตงิ านเกิดความเข้าใจร่วมกันและมี
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ความคาดหวังที่ตรงกันเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการดำเนินการที่
ต้องบรรลุเป้าหมาย โดยมีตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติราชการเพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงาน
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ตงั้ ไว้
ประเด็นข้อมูลความรู้ที่สำคัญและจำเป็น ที่ได้รวบรวมและเผยแพร่ ได้แก่
➢ คู่มือรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัย แต่ละปีงบประมาณ
➢ คู่มือการปฏิบัติงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองฯ
ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ภายใต้ระบบ DOC 4.0 สำหรับผู้
บันทึกผลคะแนนระดับที่ 4 และ 5 ของตัวชี้วัด
➢ คำรับรองการปฏิบัตริ าชการกรมอนามัย แต่ละปีงบประมาณ
➢ คำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย แต่ละปี
ลิงค์ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/agreement
2. การพัฒนาองค์การตามเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็นเครื่องมือใน
คุณภาพการบริหารจัดการ
การพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพ
ภาครัฐ (PMQA/PMQA4.0)
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) พ.ศ. 2562 และเกณฑ์การเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA4.0) โดยมีกลไกรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐเป็นเครื่องมือผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐมีการพัฒนาองค์การอย่าง
ต่อเนื่อง และมีผลการดำเนินการปรับปรุงองค์การได้ตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐอย่างโดดเด่น เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่สากลและ
มุ่งสู่องค์การที่เป็นเลิศ รวมถึงการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
ประเด็นข้อมูลความรู้ที่สำคัญและจำเป็น ที่ได้รวบรวมและเผยแพร่ ได้แก่
➢ ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA/PMQA 4.0) เช่น เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) พ.ศ. 2562 เกณฑ์การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA4.0)
และคู่มือแนวทางการพัฒนาองค์การสูร่ ะบบราชการ 4.0
ลิงค์ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/cms-of-59
-เอกสารเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาองค์การ
ลิงค์ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/cms-of-58
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ข้อมูลและความรู้ที่สำคัญ
➢ Best Practice รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ลิงค์ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/cms-of-60
➢ ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ แต่ละปี
ลิงค์ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/cms-of-74
ลิงค์ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/pmqa-activities
➢ รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)
กรมอนามัย PMQA/PMQA 4.0
ลิงค์ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/pmqa-report
➢ รายงานผลการพัฒนาองค์การที่เป็นเลิศของกรมอนามัย
(Application Report)
ลิงค์ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/cms-of-62
➢ ตัวอย่าง Application Report ของหน่วยงานอื่น
ลิงค์ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/cms-of-61

3. การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ โดยการวางรูปแบบ
ส่วนราชการกรมอนามัย
โครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะกับสภาวการณ์ต่างๆ ทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
เพื่อยกระดับขีดความสามารถและสร้างประสิทธิภาพโดยรวมของส่วน
ราชการ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติราชการที่มปี ระสิทธิภาพ ประสิทธิผลเกิด
ผลสัมฤทธิ์ คุ้มค่า และสามารถตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวังที่
หลากหลายของส่วนรวมตามภารกิจที่กำหนด รวมถึงการสร้างความ
เชื่อมั่นของประชาชนและสังคมต่อระบบราชการ
ประเด็นข้อมูลความรู้ที่สำคัญและจำเป็น ที่ได้รวบรวมและเผยแพร่ ได้แก่
➢ ข้อมูลเกี่ยวกับ กำหนด/ปรับปรุง ส่วนราชการ การปรับบทบาท
โครงสร้างของกรมอนามัย
ลิงค์ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/structure01
➢ มติ ครม. ข้อมูล และความรู้เกี่ยวกับการปฏิรปู ระบบราชการ
ลิงค์ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/bureaucratic-reform
4. การส่งเสริมและยกระดับ
ผลงานกรมอนามัยสู่รางวัลเลิศรัฐ
- รางวัลบริการภาครัฐ (PSA)
- รางวัลการบริหารราชการแบบ
มีส่วนร่วม (PGA)
- รางวัล United Nations Public
Service Awards (UNPSA)

สำนักงาน ก.พ.ร. ใช้กลไกการมอบรางวัลบริการภาครัฐ และรางวัลการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการ
พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งนับเป็นหัวใจของการพัฒนาระบบราชการ
และการได้รับรางวัลเป็นสิง่ ยืนยันความสำเร็จของหน่วยงานภาครัฐในการ
สะท้อนการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพได้
มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ สามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่
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ข้อมูลและความรู้ที่สำคัญ
หน่วยงานอืน่ ๆ ใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนาระบบการให้บริการและ
ระบบการบริหารของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และกรมอนามัยมีนโยบาย
ในการพัฒนาภารกิจสู่ความเป็นเลิศ และยกระดับสู่องค์กรสมมรรถนะสูง
รวมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติอย่างต่อเนือ่ ง เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการสู่ความสำเร็จขององค์กร
ประเด็นข้อมูลความรู้ทสี่ ำคัญและจำเป็น ที่ได้รวบรวมและเผยแพร่ ได้แก่
➢ ข้อมูลและความรูเ้ กี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ
สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม แต่ละปี
รวมถึงเอกสารความรูเ้ กี่ยวกับการพัฒนางานสู่ความสำเร็จรางวัลคุณภาพ
ที่รวบรวมและจัดทำโดย กพร.
ลิงค์ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/psa-award
➢ หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ
ประจำปี (สำนักงาน ก.พ.ร.)
ลิงค์ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/psa-manual
➢ หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี (สำนักงาน ก.พ.ร.)
ลิงค์ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/tepga-manual
➢ ผลงานต้นแบบ (Best Practice) รางวัลบริการภาครัฐ
ลิงค์ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/psa-best
➢ ผลงานต้นแบบ (Best Practice) รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ลิงค์ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/cms-of-116/207344
➢ ผลงานที่กรมอนามัยได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ตั้งแต่ปี 2558-2564
ลิงค์ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/anamai-tpsabest
➢ การสมัครรางวัล United Nations Public Service Awards
- คู่มือแนวทางการสมัครรางวัล UNPSA
- เอกสารชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การสมัครรางวัล UNPSA
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานของประเทศไทยที่ได้รบั รางวัล UNPSA
ลิงค์ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/unpsa-manaul
แหล่งจัดเก็บข้อมูล: เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
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ผลงานการจัดการข้อมูลและความรูส้ ำคัญอย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน
สำหรับบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (ผู้รับบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ได้ดำเนินการวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการ
ข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจงานของ กพร. ในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์การและการเพิม่
ประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อประชาชนสุขภาพดี โดยพบว่า ผลความสำเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ให้บริการของหน่วยงานภาครัฐนับเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาระบบราชการ ในการพัฒนาการให้บริการที่
ตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งการได้รับรางวัลเป็นสิ่งยืนยัน
ความสำเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนได้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ สามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาระบบราชการและการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ดังนั้น กพร. จึงกำหนดประเด็นการจัดการความรู้
เกี่ยวกับการยกระดับการดำเนินงานภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนวิชาการฯ ดังนี้
มาตรการสร้า งเสริม ศักยภาพบุคลากรและยกระดับ ผลงานสู่รางวัล คุณ ภาพ เพื่อส่ง เสริมให้
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยมีการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการให้บริการที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
และส่งเสริมการทำงานแบบหุ้นส่วนความร่วมมือ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการส่งผลงานสมัครขอรับรางวัล เพื่อ
สมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ประเด็นความรู้ที่สำคัญและจำเป็น ที่สนับสนุนการพัฒนาระบบราชการของกรมอนามัย คือ ความรู้
เกี่ยวกับแนวทางและหลักเกณฑ์การสมัครรางวัลบริการภาครัฐ (PSA) และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
(PGA) ประจำปี พ.ศ. 2564 และแนวทางการเขียนผลงานให้สอดคล้องตามเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ ของ
สำนักงาน ก.พ.ร.
ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารสู่การเป็นองค์กรแห่ งการ
เรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรในสังกัดกรมอนามัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน และยกระดับผลงานของกรมอนามัยสู่องค์กรที่มี
สมรรถนะสูงด้วยการส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลคุณภาพระดับประเทศและยกระดับมาตรฐานสู่สากล อาทิ
รางวัลบริการภาครัฐ (PSA) และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (PGA) รวมถึงการสมัครรางวัล United
Nations Public Service Awards (UNPSA) จากการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนการสนับสนุนการส่งผลงาน
ของกรมอนามัยเพื่อยกระดับผลงานสู่รางวัลฯ สามารถสรุปผลการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้ดังนี้
1) หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยส่งผลงานเพื่อพิจารณาสมัครขอรับรางวัลฯ จำนวนทั้งสิ้น 45 ผลงาน
2) ผลงานผ่านการพิจารณากลั่นกรองและส่งสมัครขอรับรางวัลไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบ
ออนไลน์ จำนวนทั้งสิ้น 37 ผลงาน ประกอบด้วย (1) รางวัลบริการภาครัฐ จำนวนรวม 32 ผลงาน ได้แก่ นวัตกรรม
การบริการ จำนวน 11 ผลงาน พัฒนาการบริการ จำนวน 18 ผลงาน บูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ จำนวน 2
ผลงาน และยกระดับบริการที่ตอบสนองสถานการณ์โควิด 19 จำนวน 1 ผลงาน (2) รางวัลการบริหารราชการ
แบบมีส ่วนร่วม จำนวนรวม 5 ผลงาน ได้แก่ สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน 3 ผลงาน สัมฤทธิผล
ประชาชนมีส่วนร่วมและผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ จำนวน 2 ผลงาน
3) ผลงานผ่านเกณฑ์และได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 5 รางวัล แบ่งเป็น
ระดับดีเด่น 1 รางวัล และระดับดี 4 รางวัล คือ (1) ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดีเด่น ผลงานเรื่องชุดตรวจ
อนามัยสิ่งแวดล้อม (DOH Test Kits) โดยศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย (2) ประเภทนวัตกรรมการบริการ
ระดับดี ผลงานเรื่องการขับเคลื่อนมาตรการจัดเก็บภาษีน้ำตาลในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาวะคนไทย โดยสำนักทันต
สาธารณสุข (3) ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดี ผลงานเรื่องอสม.กับหุ่นเต้านมจำลองมหัศจรรย์คัดกรอง
มะเร็ง ลดเสี่ยงให้สตรีเขต 3 โดยศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ (4) ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดีผลงาน
การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการข้อมูลและความรู้ของ กพร.
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เรื่องมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต เขตสุขภาพที่ 9 โดยศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา และ (5) ประเภท
ยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 ระดับดี ผลงานเรื่องกรมอนามัยยกระดับกระบวนการ
ทำงานและส่งเสริมป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 โดยกรมอนามัย (สำนักทันตสาธารณสุข สำนักสุขาภิบาล
อาหารและน้ำ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
การประเมินผลการดำเนินงาน การดำเนินงานในปี 2564 ส่งผลให้กรมอนามัย มีผลงานส่งสมัคร
ขอรับรางวัลจำนวนเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาและพบว่าปี 2564 มีการส่งผลงานจำนวนมากที่สุด คือ 37 ผลงาน
และมีหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยที่ส่งผลงานในปี 2564 เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาและมีจำนวนมากที่สุด คือ
23 หน่วยงาน คิดเป็น ร้อยละ 63.89 ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย โดยร้อยละของการได้รับรางวัล
เปรียบเทียบกับจำนวนการส่งผลงาน PSA/PGA มีสัดส่วนสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา จาก ร้อยละ 4 ใน ปี 2563
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 14 ในปี 2564 และหากพิจารณาเฉพาะการส่งผลงาน TPSA พบว่า การผ่านเกณฑ์รางวัลของ
ผลงานกรมอนามัย อยู่ที่ร้อยละ 16 ซึ่งสูงกว่าร้อยละการผ่านเกณฑ์ของประเทศ คือ ร้อยละ 11

กราฟแสดงจำนวนการส่งผลงานสมัคร
ขอรับรางวัล PSA/PGA เปรียบเทียบกับ
จำนวนที่ได้รับรางวัล ปี 2558 -2564

กราฟแสดงจำนวนหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
ที่ส่งผลงานสมัครขอรับรางวัล ปี 2558 -2564

กราฟแสดงจำนวนร้อยละของการได้รับรางวัล
ของกรมอนามัย ปี 2558 -2564

การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการข้อมูลและความรู้ของ กพร.

กราฟแสดงร้อยละของการผ่านเกณฑ์รางวัล PSA
ปี 2562 -2564
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สรุปบทเรียนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามมาตรการสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรและยกระดับ
ผลงานสู่รางวัลคุณภาพ สำหรับบุคลากรกรมอนามัย
• ปัจจัยความสำเร็จ
1) กพร.สนับสนุนข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลงาน
ของกรมอนามัยสู่รางวัลคุณภาพ เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง
2) บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยให้ความสนใจและร่วมเสนอผลงานสมัครขอรับรางวัลฯ
3) การพัฒนาเทคนิคการเขียนผลงานและการให้คำปรึกษา ช่วยยกระดับคุณภาพของผลงาน
4) การเขียนผลงานที่แสดงผลการดำเนินการที่โดดเด่น ผลผลิตผลลัพธ์ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
สอดคล้องกับปัญหา สามารถตอบโจทย์ตามเกณฑ์ของรางวัลประเภทที่สมัครได้
5) การกำหนดเป็น PA ของหน่วยงานปี 64 สนับสนุนให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการส่งผลงานมากขึ้น
• GAP/โอกาสในการพัฒนา
1) การเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรของกรมอนามัยเพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ส่งผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล
2) ระยะเวลาในการรับคำปรึกษาที่จำกัด ทำให้ได้รับคำแนะนำไม่ครอบคุลมทุกประเด็น
3) การเขียนผลงานไม่ชัดเจน ไม่สามารถตอบโจทย์ตามเกณฑ์ของรางวัลประเภทที่สมัครได้ ควร
แสดงการวิเคราะห์และสรุปปัญหาที่สำคัญที่เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาการบริการ/พัฒนานวัตกรรมการบริการ
การแสดงผลผลผลิต ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหา โดยแสดงผลที่เป็นรูปธรรมในเชิงสถิติ ทั้งในด้าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการพัฒนาการบริการ
ส่วนที่ 2 การจัดการข้อมูลและความรู้ของบุคลากรของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่ม พัฒ นาระบบบริหาร มีก ารขับ เคลื่อนหน่วยงานสู่ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning
Organization : LO) ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) มีการปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการทำงาน และการจัดการข้อมูลความรู้ในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้หน่วยงานมีลักษณะ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยมีการรวบรวมประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ ที่มีอยู่ในหน่วยงาน
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถเข้าถึง
ข้อมูล ความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้ง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เป็นบุคลากรมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน อันจะส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์และ
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน
ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการจัดการข้อมูลและความรู้ของบุคลากรของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้มีก ารดำเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยผลการดำเนินงานและการรวบรวมผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้สามารถสรุปได้ดังนี้
รายการผลการดำเนินงานการจัดการข้อมูลและความรู้ของบุคลากรของกลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร
(DM&KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปได้ดังนี้
กระบวนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กพร. ได้ขับเคลื่อนการจัดการ
ข้อมูลและความรู้ ของบุคลากรรายบุคคล (Data Management & Knowledge Management : DM&KM)
ตามภารกิจงานหลักที่รบั ผิดชอบ รวบรวม จัดเก็บและเผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย

การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการข้อมูลและความรู้ของ กพร.
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❖ การจัดการความรู้ของ กพร. ประจำปี พ.ศ. 2563
การจัดการข้อมูลและความรู้ ของ กพร. (รายบุคคลตามภารงานหลักที่รับผิดชอบ)
1. นายธวัชชัย บุญเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
➢ การออกแบบระบบรายงาน PA63_1
2. นางนัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
➢ การพัฒนาคุณภาพองค์การ, รางวัลคุณภาพ ได้แก่ TPSA และ TEPGA
- OKR กุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไกล
- Benchmarking
3. นางสาวรุ่งนภา เยีย่ มสาคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
➢ คำรับรองการปฏิบตั ิราชการ
- ฟอร์มสรุปการเรียนรู้ตรวจสอบภายใน
- ความรู้ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (กรณีไปราชการชั่วคราว)
- ความรู้ เรื่อง ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
- สรุปความรู้เรื่อง แนวทางประสานงานบนความแตกต่างของบุคคล เพื่อบริหารความสำเร็จร่วมกัน
- ฟอร์มสรุปการเรียนรู้การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยม
และความผูกพันองค์กรในการป้องกันทุจริต
- สรุปความรู้เรื่อง องค์กรคุณธรรม
- สรุปความรู้เรื่อง รู้จักลักษณะนิสัยของบุคคล (4 แบบ 4 ทิศ 4 ชนิด) เพื่อประโยชนในการเรียนรู้/ พัฒนาตนเอง
4. นางจารุมน บุญสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
➢ การพัฒนาบทบาทและโครงสร้างองค์การ , งานแผนงาน
- การปฏิรูปประเทศกับการปรับบทบาทกรมอนามัย
5. นางสาวจุฬาลักษณ์ เก่งการช่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบตั ิการ
➢ รางวัลคุณภาพ ได้แก่ TPSA และ TEPGA ,การพัฒนาคุณภาพองค์การ
- ความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับการวิจยั เชิงคุณภาพ
- บอกต่อการพัฒนาผลงานเพื่อก้าวสู่รางวัลคุณภาพ
- สรุปแนวทางการสมัครและเกณฑ์การพิจารณารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม(TEPGA) ประจำปีพ.ศ.2563
- สรุปสาระสำคัญแนวทางการสมัครและเกณฑ์การพิจารณารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (TEPGA)
ประจำปี 2563
6. นางสาวบุศรินทร์ ทนันชัยบุตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัตกิ าร
➢ รางวัลคุณภาพ ได้แก่ TPSA และ TEPGA ,การพัฒนาคุณภาพองค์การ
- การพัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ตามเกณฑ์การประเมิน ITA
- เสริมสร้างความรู้ในการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0
7. นางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
➢ การควบคุมภายใน ,การพัฒนาบทบาทและโครงสร้างองค์การ
- ความรู้ที่ได้รับจากโครงการอบรมการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
8. นางสาวอริยาพัชร มหาศิริชวรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
➢ HL, การพัฒนาคุณภาพองค์การ, รางวัลคุณภาพ ได้แก่ TPSA และ TEPGA
- หุ่นดี สวยใส ชะลอวัย ป้องกันโรคร้ายด้วยผัก ผลไม้
- เทคนิคการวิจยั สำรวจแบบ R2R

การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการข้อมูลและความรู้ของ กพร.
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❖ การจัดการความรู้ของ กพร. ประจำปี พ.ศ. 2563
การจัดการข้อมูลและความรู้ ของ กพร. (รายบุคคลตามภารงานหลักที่รับผิดชอบ)
9. นายพีรพัฒน์ เกิดศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
➢ Website, แผน BCP
- เอกสารประกอบการรายงานตามคำรับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
10. นางสาวทิวาวรรณ หวังสุข นักจัดการงานทั่วไป
➢ งานการเงิน ,งานการเจ้าหน้าที่
- เงินยืมราชการ บัตรเครดิตราชการ
11. นางสาวปิยรัตน์ ศรีม่วงกลาง นักจัดการงานทั่วไป
➢ งานพัสดุ, HWP
- สรุปสาระสำคัญ พรบ จัดซื้อจัดจ้าง
ที่มา : เว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร >> ศูนย์ความรู้ กพร. >> DM/KM
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง https://psdg.anamai.moph.go.th/th/dm-km-psdg

รายการผลการดำเนินงานการจัดการข้อมูลและความรู้ของบุคลากรของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(KM กพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปได้ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ ขับเคลื่อนการดำเนินงานชาการเพื่อสนับสนุน
หน่วยงานสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยการจัดการความรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน โดยบุคลากรของ กพร.
ได้ร ่วมกันกำหนดทิศทางของหน่วยงาน สร้างทัศนคติร่วมกันในการมุ่งสู่ก ารเป็นองค์ก รแห่งการเรียนรู้
ร่วมกันกำหนดกรอบและประเด็นการเรียนรู้ มีการบ่งชี้ประเด็นความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัตงิ าน
ที่สอดคล้องตามภารกิจของ กพร. และสอดคล้องกับ ความสนใจและความต้องการในการพัฒนาความรู้ของ
บุคลากร รวมทั้งมีการทบทวนและปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจ จุบัน
ทั้งนี้ ได้มีการถ่ายทอดแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงาน
อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการบริหารจัดการข้อมูลและความรู้สำคัญอย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน เพื่อให้
บุคลากรสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการพัฒนาระบบราชการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร >> ศูนย์ความรู้ กพร. >> DM/KM ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/dm-km-psdg
❖ ผลงานการจัดการความรู้ของ กพร. ประจำปี พ.ศ. 2564 (ตามหมวดความรูท้ ี่สำคัญและจำเป็น)
การจัดการความรู้ของ กพร.
ข้อมูลและความรูท้ ี่สำคัญ
1. การพัฒนาระบบราชการ ➢ เอกสารสรุปการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ของ กพร.
- HPO” บทบาท กพร. ต่อการพัฒนากรมอนามัยสู่องค์การสมรรถนะสูง
-สรุปประเด็นสำคัญของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
2. สมรรถนะและทักษะที่จำเป็น ➢ เอกสารสรุปการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ของ กพร.
- เสริมสร้างบุคลากรของกพร. สู่การเป็น SMART และคู่มือแนวทางการพัฒนา
องค์การสู่ระบบราชการ 4.0
- “สร้างสุข...กระตุกใจ”
- “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย”
- “ความรู้ความเข้าใจเรื่อง AAIM”
การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการข้อมูลและความรู้ของ กพร.
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❖ ผลงานการจัดการความรู้ของ กพร. ประจำปี พ.ศ. 2564 (ตามหมวดความรูท้ ี่สำคัญและจำเป็น)
การจัดการความรู้ของ กพร.
ข้อมูลและความรูท้ ี่สำคัญ
3. ระเบียบและกฎหมายที่
➢ เอกสารสรุปการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ของ กพร.
เกี่ยวข้อง
- “ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง”
4. ความรอบรู้สุขภาพและ
➢ เอกสารสรุปการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ของ กพร.
อนามัยสิ่งแวดล้อม
- “การดำเนินงานตามเกณฑ์สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวติ
และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) ของ กพร.”
- ความรอบรู้สขุ ภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม ประจำเดือน มี.ค.64 : มหัศจรรย์พลังผัก
5 สี
- ความรอบรูส้ ุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม ประจำเดือน ก.ค.64 : เทคนิคการดูแล
ช่องปากด้วยตนเอง การดูแลสุขภาพช่องปากที่ดที ี่สดุ คือการแปรงฟัน
- ความรอบรู้สขุ ภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน เม.ย.64: คุณประโยชน์
10 ประการของไข่ไก่
- ความรอบรู้สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน มิ.ย.64: วิธีสร้าง
ความสุขในการทำงานง่ายๆ
- ความรอบรู้สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน พ.ค.64: 5 อาหารบำรุง
เลือดป้องกันโรคโลหิตจาง
5. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี ➢ เอกสารสรุปการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ของ กพร.
สารสนเทศ
- หัวข้อ “การใช้งานระบบไฟล์แชร์”

สรุปบทเรียนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามมาตรการการจัดการข้อมูลและความรู้ของ กพร.
สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2564
• ปัจจัยความสำเร็จ
1) การให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทุกระดับ
2) การให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร กพร. และเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทุกครั้ง
3) การสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และการดำเนินงานตามเกณฑ์สถานที่ทำงานน่าอยู่
น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)
4) มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวรองรับกับสถานการณ์โควิด 19 โดยมีก ารปรับ แผนและ
ประเด็นความรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการในปัจจุบัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
5) การบริหารจัดการความรู้ของ กพร. อย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน
• ปัญหาและอุปสรรค
1) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโควิด 19 ทำให้
มีการปรับรูปแบบการทำงานเป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (WFH) ส่งผลให้กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ประสบการณ์จากวิทยากรซึ่งเป็นบุคลากรจากสำนักอื่นไม่สามารถดำเนินการได้
2) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ประสิทธิภาพการเรียนรู้ไม่ดีเท่าที่ ควร ความ
ไม่เสถียรของระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ไม่จูงใจให้เกิดการเรียนรู้

การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการข้อมูลและความรู้ของ กพร.
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ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก

แหล่งจัดเก็บข้อมูลและความรู้ : เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
https://psdg.anamai.moph.go.th/th
ส่วนที่ 1 การจัดการข้อมูลและความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (ผู้รับบริการ)

ส่วนที่ 2 การจัดการข้อมูลและความรู้ของบุคลากรของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (KM กพร.)

การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการข้อมูลและความรู้ของ กพร.
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สรุปผลการวิเคราะห์ GAP ข้อมูลและความรู้ทสี่ ำคัญและจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน
จากการวิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์การจัดการข้อมูลและความรู้เพื่อการบริหารจัดการให้หน่วยงาน
มีความรู้สำคัญอย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งานที่สอดคล้องกับภารกิจของ กพร. รวมทั้งผลของการวิเคราะห์
ข้อมูลผลการดำเนินงานวิชาการเพื่อสนับสนุนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมานั้น พบว่า การสนับสนุนข้อมูลและความรู้ที่จำเป็น
ให้แก่บุคลากรกรมอนามัย ตามมาตรการสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรและยกระดับผลงานสู่รางวัลคุณภาพ
ซึ่งเป็นการจัดการความรู้เกี่ยวกับการยกระดับการดำเนินงานภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของกรมอนามัยในการมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรถรถนะสูง ผลการดำเนินงานสะท้อนให้เห็น
ว่าการจัดการข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนและยกระดับ
ผลงานของกรมอนามัยสู่รางวัลนั้น ส่งผลให้แนวโน้มการส่งผลงานของกรมอนามัยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง
สัดส่วนการได้รับรางวัลมีจำนวนมากขึ้น บุคลากรให้ความสนใจและมีความต้องการให้ กพร. สนับสนุนข้อมูลและ
ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นอย่างต่อเนื่อง อาทิ ความรู้เกี่ยวกับประเภทและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล เทคนิค
และวิธีการเขียนผลงานอย่างไรให้สามารถตอบโจทย์ข้อคำถามของรางวัล และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ผู้แทนผลงานที่ได้รับรางวัล เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีในการพัฒนาผลงานสู่ความสำเร็จต่อไป และในส่วนของผลการ
ดำเนินงานตามมาตรการการจัดการข้อมูลและความรู้ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
(KM กพร.) ในปี พ.ศ. 2564 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ได้ดำเนินการรวบรวม/สร้างความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร
ทั้งที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร การถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ ผ่านเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจัดเก็บข้อมูลและความรู้ พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้อย่างเป็นระบบ
และพร้อมใช้งานผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย หัวข้อ “ศูนย์ความรู้ กพร.”>> หัวข้อ
“DM/KM” ทั้งนี้ จากรายการผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้ของ กพร. เพื่อการบริหารจัดการให้หน่วยงานมี
ความรู้สำคัญอย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน โดยสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน สามารถสรุปประเด็นการ
ดำเนินงานวิชาการของ กพร. เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ
ของ กพร. ในปี 2565 เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) สรุปได้ดังนี้
การดำเนินงานการจัดการข้อมูลและความรู้
ที่สำคัญและจำเป็น ต่อภารกิจของ กพร.
ส่วนที่ 1 การจัดการข้อมูลและความรู้แก่บุคลากร
ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (ผู้รับบริการ)
➢ มาตรการสร้ า งเสริ ม ศั กยภาพบุ คลากรและ
ยกระดับผลงานสู่รางวัลคุณภาพ
เพื ่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด พั ฒ นาและ
ยกระดับคุณภาพการให้บริการที่มีประสิทธิภาพได้
มาตรฐาน และส่งเสริมการทำงานแบบหุ้นส่วนความ
ร่วมมือ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการส่งผลงานสมัคร
ขอรับรางวัล

โอกาสในการพัฒนา
(GAP)
จากข้อมูลผลการดำเนินงาน และการสำรวจความพึง
พอใจและความต้องการด้านการสนับสนุนการส่งผล
งานเพื่อสมัครขอรับรางวัลฯ สรุปได้ดังนี้
1) ต้ อ งการให้ จ ั ด เวที แ ลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู้ เพื่ อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาผลงาน เทคนิค
การเขียนผลงานอย่างไรให้ได้รับรางวัล เป็นต้น
2) ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเทคนิคการ
เขียนผลงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการเขียนน
ผลงานให้สามารถตอบโจทย์ตามเกณฑ์ของรางวัล

สรุปผลการวิเคราะห์ GAP ข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจ ของ กพร.
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การดำเนินงานการจัดการข้อมูลและความรู้
ที่สำคัญและจำเป็น ต่อภารกิจของ กพร.
ประเด็นความรู้ที่สำคัญและจำเป็น
-ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบราชการสู่
ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ
และการมีส่วนร่วมของประชาชน
-ความรู้ เกี่ ยวกับแนวทางและหลักเกณฑ์ การสมั คร
รางวั ลบริ การภาครั ฐ (PSA) และรางวั ลการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม (PGA)
- แนวทางการเขียนผลงานให้สอดคล้องตามเกณฑ์การ
พิจารณารางวัลฯ ของสำนักงาน ก.พ.ร.
-ผลงานต้นแบบ (Best Practice) รางวัลเลิศรัฐ สาขา
บริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วม ที่ได้รับรางวัล
-ผลงานของกรมอนามัยที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ

โอกาสในการพัฒนา
(GAP)
3) ต้องการให้มีการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
การส่งผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล
4) สำนักงาน ก.พ.ร. มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การ
พิจารณารางวัลและข้อคำถามตามแบบฟอร์ ม การ
สมัครรางวัลทุกปี จึงจำเป็นต้องมีการสร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่บุคลากรของกรมอนามัย เกี่ยวกับ
แนวทางการสมัครทุกปี

ส่วนที่ 2 การจัดการข้อมูลและความรู้ของบุคลากร จากข้อมูลผลการดำเนินงาน และการร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นของบุคลากรของ กพร. สรุปได้ดังนี้
ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1) จากสถานการณ์ โควิ ด 19 ส่งผลให้ก ิจกรรมการ
➢ มาตรการการจัดการข้อมูลและความรู้ของกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์จากวิทยากรซึ่งเป็น
พัฒนาระบบบริหารสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บุคลากรจากสำนักอื่นไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้มี
ผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM กพร.)
ความรู้บางหัวข้อที่ยังไม่ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้ เช่น การสรุปสาระสำคัญของการประชุม วิทยากรมื อ
และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ อาชีพ พิธีกรมืออาชีพ เป็นต้น
ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสม 2) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทำ
ต่อสถานการณ์ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้เป็น ให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ไม่ดีเท่าทีควร ความไม่
บุคลากรมีการเรียนรู้ร่วมกัน และมีจัดการความรู้อย่าง เสถียรของระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่
เป็นระบบและพร้อมใช้งาน สอดคล้องกับภารกิจและ ไม่จูงใจให้เกิดการเรียนรู้เมื่อเทียบกับบรรยากาศที่ อยู่
ร่วมกัน
ความต้องการของบุคลากร กพร.
ประเด็นความรู้ที่สำคัญและจำเป็น
-ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ เช่น
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
-สมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
-ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การควบคุม
ตรวจสอบภายใน
-ความรอบรู้สุขภาพ (HLO)
-ความรู้อื่นๆ ได้แก่ พิธีกรมืออาชีพ วิทยากรมืออาชีพ
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ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.4
ส่วนที่ 1 ข้อมูลความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการต่อกระบวนงานสนับสนุน
การส่งผลงานของกรมอนามัยสู่รางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ข้อมูลสรุปผลความคิดเห็นต่อการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงเกณฑ์และเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ได้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงเกณฑ์และเขียนผลงานเพื่อ
สมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 24 -25 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ
และสำหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาคประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเขียนผลงานให้แก่บุคลากรในสังกัดกรมอนามัย
ที่สนใจสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2564
และได้สำรวจความคิดเห็นต่อการจัดประชุมฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
สนับสนุนการส่งผลงานสมัครขอรับรางวัล ให้ดียิ่งขึ้น โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วมประชุม คือ
บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยที่สนใจสมัครรับรางวัลฯ ผ่านแบบสำรวจออนไลน์ที่สร้างด้วย
Google Form เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้ง นี้ม ีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 15 คน
โดยสามารถสรุปผลได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูม ิภาค ร้อยละ 46 รองลงมาคือ
หน่วยงานสายส่งเสริมสุขภาพ ร้อ ยละ 27 หน่วยงานสายอนามัยสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 20 และหน่วยงาน
สายสนับสนุน ร้อยละ 7 ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมอนามัย ร้อยละ 87 และ
ประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) ร้อยละ 13 ตามลำดับ
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ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการประชุม
จากผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 13 คน ที่เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมกรมอนามัย ผลสำรวจพบว่า ความพึงพอใจต่อ
การบริหารจัดการประชุม มีค่าเฉลี่ยรวม 3.23 อยู่ในระดับมาก
(ร้อยละ 80.77) โดยประเด็น ความพึง พอใจต่อการบริ ห าร
จัดการประชุมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.69 อยู่ในระดับมากที่สุด
(ร้อยละ 92.31) รองลงมาคือ ด้านการอำนวยความสะดวก/
ประสานงานของผู้จ ัดการประชุม และด้านอาหาร/
อาหารว่าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.31 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ร้อยละ 82.69) และด้านความพร้อมของอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ (เครื่องเสียง จอภาพ) มีค่าเฉลี่ย 3.23
อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 80.77)
จากผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 2 คน ที่เข้าร่วม
ประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)
ผลสำรวจพบว่าความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย
3.50 อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 87.50) โดยแต่ละประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่า กันคือ ด้านการ
อำนวยความสะดวก/ประสานงานของผู้จดั การประชุม ด้านความพร้อมของระบบประชุมทางไกล (การเชื่อมต่อ
สัญญาณ/เสียง/ภาพ) ของกรมอนามัย และด้านความพึงพอใจต่อการจัดประชุมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
คือ 3.50 อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 87.50)

ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นต่อเนื้อหาการจัดประชุม
ผลการสำรวจความคิดเห็นต่อเนื้อหาการจัดประชุมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.45 อยู่ในระดับมากที่สุด
(ร้อยละ 86.30) โดยพบว่าประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ เอกสารประกอบการบรรยายสอดคล้องกับเนื้อหา
การประชุม และไฟล์ข้อมูลประกอบการประชุมเข้าถึงง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.60 อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ
90.00) รองลงมาคือ การจัดลำดับเนื้อ หา/บรรยาย มี
ความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.53 อยู่ในระดับมากที ่สุด
(ร้อยละ 88.33) และเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการประชุม เนื ้ อ หาสอดคล้ อ งกับ ความคาดหวัง
ภาพรวมเนื้อหามีประโยชน์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.47 อยู่ในระดับ
มากที่สุด (ร้อยละ 86.67)
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ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก

ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นต่อวิทยากร (อาจารย์ กิตติณัฐ พนมฤทธิ์)
ผลการสำรวจความคิดเห็น ต่อวิท ยากร
(อาจารย์ กิตติณัฐ พนมฤทธิ์) ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
3.72 อยู ่ ในระดั บ มากที ่ ส ุ ด (ร้ อยละ 92.92)
โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ความรอบรู้
ในเนื้อหาของวิทยากร มีค่าเฉลี่ย 3.80 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ร้อยละ 95.00) รองลงมาคือ
วิทยากรถ่ายทอดเนื้อหาได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย
มีค่าเฉลี่ย 3.73 อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ
93.33) และวิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบ
ปัญ หา/ข้อซัก ถาม ได้ตรงประเด็น มีค่าเฉลี่ย
เท่ากันคือ 3.67 อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ
91.67) ตามลำดับ รายละเอียดดังตาราง
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ส่วนที่ 5 ความต้องการส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลประจำปี พ.ศ. 2564
ผลการสำรวจผลงานที่จะส่งสมัครขอรับรางวัลฯ
ในปี พ.ศ. 2564 พบว่ า ผู ้ ต อบแบบสำรวจส่วนใหญ่
ประสงค์จะส่งสมัครขอรับรางวัล ร้อยละ 67 และไม่ส่ง
สมัครขอรับรางวัล ร้อยละ 33 ตามลำดั บ โดยสาขาที่
ประสงค์จะส่งสมัครส่วนใหญ่คือรางวัลบริก ารภาครัฐ
ร้อยละ 90 และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ร้อยละ 10
ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา/ปรับปรุงเพิ่มเติม
1) จัดการประชุมทุกปีเพื่อให้เครือข่ายทั้งใหม่และเก่าได้พฒ
ั นาความรู้ ความเข้าใจอย่างต่อเนือ่ ง
2) ที่นั่งประชุม ควรมีการเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
3) อยากให้อาจารย์นำตัวอย่างผลงานที่ได้รบั รางวัลมาให้ศกึ ษา
4) ขอให้มีทีมพี่เลี้ยงเพื่อเป็นทีป่ รึกษาในการจัดทำผลงาน
5) เพิ่มตัวอย่าง best practice ของหน่วยงานที่ได้รับรางวัล
หมายเหตุ :
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.75
ค่าเฉลี่ย 1.76 - 2.50
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.25
ค่าเฉลี่ย 3.26 - 4.00

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

น้อยที่สุด
น้อย
มาก
มากที่สุด

: ร้อยละความพึงพอใจ
ร้อยละ 25 - 43.99 น้อยที่สุด
ร้อยละ 44.00 - 62.74 น้อย
ร้อยละ 62.75 - 81.49 มาก
ร้อยละ 81.50 - 100.00 มากที่สุด
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สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อกระบวนงานสนับสนุนการส่งผลงานของกรมอนามัยสูร่ างวัลบริการภาครัฐ
และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2564
***************
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ได้จัดทำโครงการพัฒนาผลงานกรมอนามัยสู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน หลักเกณฑ์และวิธีการเขียนผลงาน
เพื่อยกระดับผลงานสู่มาตรฐานระดับประเทศด้วยการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม โดยในปี พ.ศ. 2564 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ขับเคลื่อนกระบวนงานสนับสนุนการส่งผลงานของกรม
อนามัยสู่รางวัลฯ ประกอบด้วยกิจกรรม 1) ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการสมัครขอรับรางวัลบริ การภาครัฐ
และรางวัลการบริหารราชการแบบีส่วนร่วมประจำปี พ.ศ.2564 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงเกณฑ์และเขียนผลงาน
เพื่อสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 3) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการเขียนผลงานสู่รางวัลบริ การภาครัฐ
และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่ วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2564 และได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อกระบวนงานสนับสนุนการส่งผลงานของกรมอนามัยสู่รางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการ
แบบมี ส ่ วนร่ วม ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื ่ อเก็ บรวบรวมข้อมู ลความพึ งพอใจ ความไม่ พึงพอใจ ความคิด เห็ นและ
ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ ในการประเมินผลกระบวนงานสนับสนุนการส่งผลงานของกรมอนามัย สู่รางวัลบริการ
ภาครั ฐและรางวั ล การบริหารราชการแบบมีส่ วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื ่ อ เป็นข้ อมู ลประกอบการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม/การประชุมเพื่อ
สนับสนุนการส่งผลงานฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านแบบสำรวจออนไลน์ที่สร้างด้วย Google Form เป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 30 คน โดยสามารถสรุปผลได้ดังนี้
แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น 6 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อกระบวนงานสนับสนุนการส่งผลงานของกรมอนามัยสู่รางวัลบริการภาครัฐและ
รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2564
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อการสนับสนุนการส่งผลงานของกรมอนามัยสู่รางวัลฯ
ส่วนที่ 4 ความต้องการในการส่งผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลฯ ในปีต่อไป
ส่วนที่ 5 ประเด็นความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนงานสนับสนุนการส่งผลงานเพื่อสมัครขอรับ
รางวัลฯ
ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการสนับสนุนการส่งผลงานของกรมอนามัยสู่รางวัล
เกณฑ์การแปรผลระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น
ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด
4.51 - 5.00 มากที่สดุ
ระดับ 4 หมายถึง มาก
3.51 - 4.50 มาก
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง
2.51 - 3.50 ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง น้อย
1.51 - 2.50 น้อย
ระดับ 1 หมายถึง น้อยที่สุด
1.00 - 1.50 น้อยที่สดุ
ระดับ 0 หมายถึง ไม่ทราบ/ไม่เคยเข้าร่วม
0 ไม่ทราบ/ไม่เคยเข้าร่วม
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20 - 30 น้อยที่สดุ
0 ไม่ทราบ/ไม่เคยเข้าร่วม
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่สงั กัดหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (สสม., ศอ. 1-12, ศอช. ศทป.)
ร้อยละ 43 รองลงมาสังกัดหน่วยงานส่วนกลางสายส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ 27 หน่วยงานส่วนกลางสายอนามัย
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 23 และหน่วยงานสายสนับสนุน ร้อยละ 7 ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ร้อยละ 97
และอื่นๆ (ลูกจ้างเหมา) ร้อยละ 3 บุคลากรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 53 ปริญญาตรี
ร้อยละ 40 และปริญญาเอก ร้อยละ 7 ตามลำดับ

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อกระบวนงานสนับสนุนการส่งผลงานของกรมอนามัยสู่รางวัลบริการภาครัฐและ
รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2564
จากข้อมูล การตอบแบบสำรว พบว่า ภาพรวมความพึง
พอใจต่อกระบวนงานสนับ สนุนการส่งผลงานของกรมอนามัยสู่
รางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ประจำปี พ.ศ. 2564 มีค่าเฉลี่ยรวม 4.19 อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ
84) โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด สามอันดับแรก
คือ การประสานงานเพื่อปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติมผลงานระหว่างผู้
เสนอผลงานกั บ เจ้ า หน้ า ที่
ผู้ร ับผิดชอบของกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร มีค่าเฉลี่ย 4.43
อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 89)
รองลงมาคือความพึงพอใจต่อ
การจัดประชุมพัฒนา
ศั ก ยภาพด้ า นการเ ขี ย น
ผลงาน สร้ า งความรู ้ ค วาม
เข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
อย่างชัดเจน (เดือน ม.ค. ก.พ.64) มีค่าเฉลี่ย 4.30 อยู่ใน
ระดับมาก (ร้อยละ 86) และประเด็นการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล
สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน (เดือ น ธ.ค. 63) กับภาพรวมของการดำเนินงาน
ประสานงาน และอำนวยความสะดวกของผู้รับผิดชอบงานของ กพร. มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.23 อยู่ในระดับมาก
(ร้อยละ 85) ตามลำดับ ส่วนประเด็น การกลั่นกรองผลงานโดยคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกส่งสมัครไปยัง
สำนักงาน ก.พ.ร. พบว่าความพึงพอใจอยู่ในอันดับน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.97 อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 79)
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ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อการสนับสนุนการส่งผลงานของกรมอนามัยสู่รางวัลฯ
จากข้อมูลการตอบแบบสำรวจ พบว่า ภาพรวมความคิ ดเห็ นต่ อการสนับสนุ นการส่งผลงานของ
กรมอนามัยสู่รางวัลฯ มีค่าเฉลี่ยรวม 4.42 อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 88) โดยประเด็นที่ม ีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
สามอันดับแรก คือ การส่งผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลฯ เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานฯ และวิทยากรจากภายนอก
(อ.กิตติณัฐ พนมฤทธิ์) มีความรอบรู้และสามารถถ่ายทอดเนื้อหาเกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.53 อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 91) รองลงมาคือการมีผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากรจากภายนอก
มาให้ความรู้และข้อแนะนำเกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลและเทคนิคการเขียนผลงานมีประโยชน์ต่อการทำงาน มีค่าเฉลี่ย
4.47 อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 89) และผู้บริหารของหน่วยงานให้ความสำคัญและสนับสนุนการส่งผลงานเพื่อ
สมัครขอรับรางวัลฯ การจัดประชุมพัฒนาศักยภาพการเขียนผลงานให้สอดคล้องตามเกณฑ์รางวัลฯ มีประโยชน์
และต้องการให้มีการจัดอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.43 อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 89) ตามลำดับ ส่วน
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับน้อยที่สุดคือคณะกรรมการของกรมอนามัยให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย 4.17 อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 83)

ส่วนที่ 4 ความต้องการในการส่งผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลฯ ในปีต่อไป
จากการสำรวจความต้องการของผู้รับบริก ารในการส่งผลงาน
เพื่อสมัครขอรับรางวัลฯ ในปีต่อไป พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการส่งผลงาน
ร้อยละ 64 รองลงมาคือยังไม่แน่ใจ ร้อยละ 33 และไม่ต้องการส่งผลงาน
มีเพียง ร้อยละ 3
ส่วนที่ 5 ประเด็นความไม่พึงพอใจของท่านต่อกระบวนงานสนับสนุน
การส่งผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล คือ ระยะเวลาในการนำเสนอผลงานมีจำกัด ทำให้การทำความเข้าใจ
และการได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไม่ครอบคลุม
ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการสนับสนุนการส่งผลงานของกรมอนามัยสู่รางวัล ฯ
6.1 อยากให้มีการเสนอแนะจากคณะกรรมการกรมฯ ในผลงานที่ส่งเข้าไปเพื่อปรับปรุง
6.2 เสนอให้มีระยะเวลาการวางแผนการนำเสนอผลงานให้มากขึ้น
6.3 เสนอให้มีการประชุมเพิ่มศักยภาพการเขียนผลงานทุกปี/ให้มีการเข้าค่ายเขียนผลงานแบบเข็มข้น
6.4 เพิ่ม การให้คำปรึก ษารายบุคคล โดยให้คำปรึก ษาหรือข้อเสนอแนะผ่านทางโทรศัพท์ หรือ
comment ในเอกสารส่งคืน ให้ปรับแก้อย่างน้อย 1 รอบ เพื่อเพิ่มรายละเอียดสำคัญที่น่าสนใจ
6.5 สร้างแรงจูงให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยให้ความสนใจและสนับสนุนผู้เขียนผลงานและให้การสนับสนุนที่ชัดเจน
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ความต้องการด้านการสนับสนุนการส่งผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลฯ
จากข้อมูลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดประชุมเตรียมความพร้อมยกระดับผลงานกรมอนามัย
พิชิตรางวัลเลิศรัฐ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมนรพัฒน์ อาคาร 2 ชั้น 3
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย และผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference) ผู้ตอบแบบ
ประเมินได้ตอบประเด็นความต้องการด้านการสนับสนุนการส่งผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลฯ สรุปได้ดังนี้
ประเด็นการประเมิน

ค่าเฉลีย่

ร้อยละ

การแปรผล

1) ต้องการให้มีการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการส่งผล
งาน
2) ต้องการให้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ กี่ยวกับการส่งผลงาน

4.54

91

มากที่สุด

4.58

92

มากที่สุด

3) ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเทคนิคการเขียน
ผลงาน
เฉลี่ยรวม

4.58

92

มากที่สุด

4.57

91

มากที่สุด

จากผลการสำรวจตามตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินต้องการให้มีการจัดกิจกรรมสนับสนุน
การส่งผลงานในภาพรวม ร้อยละ 91 (ค่าเฉลี่ย 4.57) ความต้องการอยู่ในระดับมาที่สุดก เมื่อพิจารณาราย
ประเด็น พบว่า ข้อ 2) ต้องการให้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งผลงาน และ ข้อ 3) ต้องการให้มีการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเทคนิคการเขียนผลงาน มีความต้องการสูงที่สุดเท่ากัน
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลความต้องการของบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ต่อการจัดการข้อมูลและความรู้ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ได้ร่วมกันทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการข้อมูลและ
ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจงานของ กพร. และกำหนดมาตรการการจัดการข้อมูลและความรู้ของ กพร.
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของ กพร. ในการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัยและเพิ่มประสิทธิผล
การดำเนินงานตามพันธกิจและการบรรลุเป้ าหมายของหน่วยงาน โดยนำค่านิยม กพร. คือ SMART และ
ร่วมกันบ่งชี้ประเด็นความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการ
ของบุคลากรของกพร. รวมทั้งประเด็นที่ยังไม่ได้ดำเนินการในปี 2564 ประกอบด้วย 1) ความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบราชการ เช่น การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 2) สมรรถนะและทักษะที่จำเป็น
ในการปฏิบัติงาน 3) ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การควบคุมตรวจสอบภายใน 4) ความรู้เกี่ยวกับ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO) และ
ความรู ้ อ ื ่ น ๆ ได้ แ ก่ พิ ธ ี ก รมื อ อาชี พ
วิท ยากรมืออาชีพ เป็นต้น เพื่อ จัดทำ
แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้
ของ กพร. ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อ
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การบริ ห าร
จั ด การความรู ้ ข อง กพร. อย่ า งเป็ น
ระบบ การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร
ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู ้ ด ้ วย ก า ร ถ่ า ย ท อ ด ก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และ
ทักษะร่วมกัน ควบคู่กับการรับความรู้
จากภายนอกทั ้ง การเรีย นรู ้ใ นระดับ
บุคคลและหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมและ
พั ฒ นาความรู ้ ค วามสามารถของ
บุคลากร กพร. และพัฒนาการทำงาน
ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นและเกิดผลสัม ฤทธิ์
นำไปสู ่ ก ารสร้ า งฐานความรู ้ ข อง
หน่วยงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและทั น ต่ อ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสัง คม
ปั จ จุ บ ั น และเพื ่ อ พั ฒ นาสู ่ ก ารเป็ น
องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ (Learning
Organization : LO)
ที่มา : สรุปรายงานการประชุมกลุม่ พัฒนาระบบบริหาร
ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 8 ตุลาคม 2564
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รายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์
เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ
GAP ข้อมูลและความรู้ทสี่ ำคัญและจำเป็นต่อภารกิจของ กพร.
รายการข้อมูล ความรู้ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ต.ค.64 - ก.พ.65)
1. รายงานผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) (รอบ 5 เดือนหลัง : มีนาคม
– กรกฎาคม 2564)
เอกสารอ้างอิง
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/download?id=77815&mid=29662&mkey=m_do
cument&lang=th&did=17680
2. รายงานผลการดำเนินงานวิชาการตามตัวชี้วัดที่ 2.4 (รอบ 5 เดือนหลัง : มีนาคม – กรกฎาคม 2564)
เอกสารอ้างอิง
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/download?id=77814&mid=29662&mkey=m_do
cument&lang=th&did=17680
3. การทบทวนและวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานวิชาการของกลุม่ พัฒนาระบบบริหารสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (รอบ 5 เดือนแรก : ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564)
เอกสารอ้างอิง
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/download?id=71921&mid=29662&mkey=m_do
cument&lang=th&did=17680
4. รายการข้อมูลความรู้ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ (5 เดือนหลัง/2564)
เอกสารอ้างอิง
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02/download?id=71920&mid=29662&mkey=m_do
cument&lang=th&did=17680
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ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก

รายการความรู้อื่นๆ ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ต.ค.64 - ก.พ.65)
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO)
ที่มา : งานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
https://www2.si.mahidol.ac.th/km/knowledgeassets/definition/1920/
หมายถึง องค์กรที่ยกระดับคุณภาพด้วยการจัดการความรู้ โดยมีการพัฒนาปรับปรุงให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ
ทั้ง ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ/กระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่ม ประสิทธิผลในการดำเนินพันธกิจและการบรรลุ
เป้าหมายของคณะฯ
1. การปรับเปลี่ยนองค์กร (Organization Transformation) หมายถึง การกำหนดทิศทางของ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บทบาทผู้บริหารในการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในการมุ่งสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้
2. การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หมายถึง การจัดการความรู้ (Knowledge
Management) คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารจัดการให้คณะฯ มีความรู้สำคัญที่พร้อมใช้ เพื่อให้
บุคลากรสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานประจำ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการและคณะฯ รวมทั้ง
สนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของคณะฯ โดยกระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย
การแลกเปลี่ยน การรวบรวมและสร้าง การถ่ายทอดและแบ่งปัน การจัดเก็บ และการเผยแพร่ความรู้ เพื่อให้
บุคลากรใช้และต่อยอดความรู้ในการทำงานประจำให้เกิดประสิท ธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงานและคณะฯ รวมทั้งการแลกเปลี่ยน/บูรณาการความรู้ที่เป็นประโยชน์จากผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน ผู้ส่ง
มอบ พันธมิตรและองค์กรภายนอก การประยุกต์ใช้หลักฐานทางวิท ยาศาสตร์ ผลงานวิจัย โดยกระบวนการ
จัดการความรู้มีทั้งระดับการทำงานประจำ และการวางแผนกลยุทธ์
3. เทคโนโลยีเ พื่อการเรีย นรู้ (Learning Technology) หมายถึง การพัฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การจัดการความรู้ (KM) และการทำงาน โดยคณะฯ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การส่งเสริมการจัดการความรู้
4. การให้อำนาจแก่บุคคล (People Empowerment) หมายถึง การเปิดโอกาส หรือให้อำนาจ แก่
บุคลากรในการเรียนรู้ เพื่อการปฏิบัติงานที่ดี สามารถแก้ไขปัญหา ปรับปรุง และสร้างนวัตกรรมร่วมกั น
รวมทั้งการเรียนรู้ร่วมกับผู้รับบริการ องค์กรภายนอก และผู้ส่งมอบ
5. พลวัตการเรียนรู้ (Learning Dynamic) หมายถึง การให้โอกาสหรือสร้างการเรียนรู้แก่บุคลากร
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ตอบสนองเป้าหมายขององค์กร เช่น แผนที่
ความคิด (Mind mapping) เทคนิคในการช่วยจำ (mnemonics) เช่น รหัส กลุ่มคำย่อประโยค บทกลอน คำ
พ้องเสียง ได้แก่ วัฒนธรรม SIRIRAJ “CEE.EO” จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพคณะฯ ประจำปี การเปรียบเทียบ
ให้เห็นภาพ (imagery) ดนตรี (music) เป็นต้น
แนวคิดในการพัฒ นาองค์ก รโดยเน้นการพัฒ นาการเรี ยนรู ้ส ภาวะของการเป็นผู้น ำในองค์ ก ร
(Leadership)และการเรียนรู้ร่วมกันของคนในองค์กร (Team Learning) เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ประสบการณ์และทักษะร่วมกันและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงและ
การแข่งขันการมีองค์กรแห่งการเรียนรู้จะทำให้องค์กรและบุคลากรมีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและ
มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล โดยมีการเชื่อมโยงรูปแบบของการทำงานเป็นทีม (Team Working) สร้าง
กระบวนการในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลง เปิดโอกาสให้ทีมทำงาน และมี
การให้อำนาจในการตัดสินใจ (Empowerment) เพื่อเป็ นการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการคิดริเริ่ม
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(Initiative) และการสร้างนวัตกรรม (Innovation) ซึ่งจะทำให้เกิดองค์กรที่เข้มแข็ง พร้อมเผชิญกับสภาวะการ
แข่งขัน การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยการตรวจสอบ และ
แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายในองค์กร
การจัดการความรู้กับองค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นจากการค้น
พบว่าองค์กรต้องสูญเสียความรู้ไปพร้อมๆ กับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณ อายุราชการ อันส่งผลกระทบ
ต่อการดำเนินการขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจากแนวคิดที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มากแต่เพียงอย่าง
เดียวจึงเปลี่ยนไป และมีคำถามต่อไปว่าจะทำอย่างไรให้องค์กรได้เรียนรู้ด้วย ดังนั้น การบริหารจัดการความรู้
จึงสัมพันธ์กับเรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นอย่างยิ่ง หากองค์กรจะพัฒนา
ตนเองให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้กจ็ ำเป็นจะต้องบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กรให้เป็นระบบเพื่อส่งเสริม
ให้บุคลากรเรียนรู้ได้จริงและต่อเนื่อง หากองค์กรใดมีการจัดการความรู้โดยไม่มีการสร้างบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ก็นับเป็นการลงทุนที่สญ
ู เปล่าได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการความรู้
มีความซับซ้อนมากกว่าการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรม เพราะเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการต่อ
ภายหลังจากที่บุคลากรมีความรู้ความชำนาญแล้ว องค์กรจะทำอย่างไรให้บุคลากรเหล่านั้นยินดีถ่ายทอด และ
แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น และในขั้นตอนสุดท้าย องค์กรจะต้องหาเทคนิคการจัดเก็บความรู้เฉพาะไว้กับ
องค์กรอย่างมีระบบเพื่อที่จะนำออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งในสหรัฐอเมริกา
ยังคงแข่งขันกันหาวิธีบริหารจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อให้อยู่ในโลกของการแข่งขันได้สำหรับ
ประเทศไทยนั้นคงเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้บริหารที่จะหายุทธวิธีในการดึงความรู้ออกมาจากตัวบุ คคล และ
การกระตุ้นให้บุคลากรถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนร่วมงาน ซึ่งการถ่ายทอดความรู้บางประเภทนั้น การฝึกอบรม
อาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด อุปสรรคที่มักพบอยู่เสมอของการบริหารจัดการความรู้คือพฤติกรรม "การหวงความรู้"
และวัฒนธรรม "การไม่ยอมรับในตัวบุคคล" หากองค์กรสามารถกำจัดจุดอ่อนทั้งสองอย่างนี้ได้การบริหาร
จัดการความรู้ก็มิใช่เรื่องยากจนเกินไป สืบเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการครั้งสำคัญที่ผ่านมาเมื่อเดือน
ตุลาคม 2545 ได้มีการวางกรอบแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงการประกาศใช้
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เป็นเรื่องของการกำหนด
ขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติ โดยเฉพาะมาตรา 11 ได้กำหนดเป็นหลักการว่าส่วนราชการต้องมีห น้าที่ ในการ
พัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งสร้างความมีส่ว นร่วมในหมู่
ราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
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แนวทางการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
ที่มา:แนวทางการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
(The Set Up of Learning Organization)
พลตรีวรพล วรพันธ์
จากลักษณะและองค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้น แนวทางที่นำไปสู่การสร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรู้ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก (วสันต์ อติศัพท์, 2555) คือ
1. บุคคลรอบรู้ (Personal Mastery) หมายถึง การเรียนรู้ของบุคลากรจะเป็นจุดเริม่ ต้น คนในองค์กร
จะต้องให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ฝึกฝน ปฏิบัติและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ
2. แบบแผนทางความคิด (Mental Model) หมายถึง แบบแผนทางความคิด ความเชื่อ ทัศนคติแสดง
ถึงวุฒิภาวะ(Emotional Quotient, EQ) ที่ได้จากการสั่งสมประสบการณ์กลายเป็นกรอบความคิดที่ท ำให้
บุคคลนั้นๆมีความสามารถในการทำความเข้าใจ วินิจฉัย ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
3. การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) หมายถึง การสร้างทัศนคติร่วมของคนในองค์กร ให้สามารถ
มองเห็นภาพและมีความต้องการที่จะมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน
4. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในลักษณะ
กลุ่มหรือทีมงานเป็นเป้าหมายสำคัญที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นเพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์กัน
อย่างสม่ำเสมอ
5. การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) หมายถึง การที่คนในองค์ก รมีความสามารถที่จะ
เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ โดยมองเห็นภาพความสัมพันธ์กันเป็นระบบโดยรวม (Total System) ได้อย่างเข้าใจ แล้ว
สามารถมองเห็นระบบย่อย(Subsystem) ที่จะนำไปวางแผนและดำเนินการทำส่วนย่อยๆ นั้นให้เสร็จทีละส่วน
ลักษณะสำคัญ 5 ประการขององค์การแห่งการเรียนรู้
องค์การที่เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ จะมีลักษณะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้คือ
1. มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Systematic problem Solving) โดยอาศัยหลักทางวิทยาศาสตร์
เช่น การใช้วงจรของ Damming (PDCA : Plan, Do, Check, Action)
2. มีการทดลองปฏิบัติ (Experimental) ในสิ่งใหม่ๆทีมีประโยชน์ต่อองค์การเสมอ โดยอาจจะเป็น
Demonstration Project หรือเป็น ongoing program
3. มีการเรียนรู้จากบทเรียนในอดีต (Learning from their own experience) มีการบันทึกข้อมูล
เป็นcase study เพื่อให้ส มาชิกในองค์การได้ศึกษาถึง ความสำเร็จและความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพื่อนำมา
ประยุกต์ใช้ในอนาคต มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของสมาชิก
4. มีการเรียนรู้จากผู้อื่น (Learning from the others) โดยการใช้การสัมภาษณ์ (Interview), การ
สังเกต (Observation) ฯลฯ
5. มีการถ่ายทอดความรู้โดยการทำ Report, Demonstration, Training & Education, Job Rotationฯลฯ
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้
ที่มา:รายงานวิจัยการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ของวิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร
นางสาวเสาวภาคณ์ เชาวนะสิริยธรรม

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมุ่งสู่องค์กรที่มีการเรียนรู นั้น Marquardt and Reynolds (1994) ไดกล่าวไว
11 ลักษณะ ดังนี้
1) โครงสร้างที่เหมาะสม (Appropriate Structure) ไมมีขั้นการบังคับบัญชามากเกินไป มีลักษณะ
“จิ๋วแต่แจว” ยืดหยุน คลองตัว มีคำพรรณนาหน้าที่ความรับผิดชอบของงานในตำแหน่งที่ยืดหยุน เอื้อต่อการ
จัดตั้งทีมงานได มีโ ครงสร้าง แบบองค์รวมที่มีองค์ประกอบที่ทำหน้าที่ ของตนอย่างประสานสัมพันธ์ กับ
องค์ ป ระกอบอื่น ๆ อย่างแยกเป็น อิส ระจากกันไมได และมีล ัก ษณะแบบทีม ข้ามสายงาน เพื่อสร้า ง
กระบวนการเรียนรูเป็นทีม และวิธีการใหม่ๆ ที่เชื่อถือได
2) มีวัฒนธรรมการเรียนรูในองค์กร (Corporate Learning Culture) การมีบรรยากาศที่ส่งเสริม
การทดลองทำสิ่งใหม่ๆ แม้ จะเสี่ยงต่อการผิดพลาดบ้างก็ตาม วัฒนธรรมองค์ กรต้องช่วยให้เกิดการเรียนรูใน
เรื่องความตระหนักในตนเอง (Self-Awareness) การไตรตรอง(Self-Reflective) และการสร้างสรรค์ ส่งเสริม
ให้ มีการเรียนรู จากประสบการณ โดยให้ คนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย สนับสนุนให้มีการให้ข ้อมู ล
ย้อนกลับ รวมทั้งมีโอกาสในการพัฒนาตนเองทุกคนรวมทั้งการสนับสนุนด้านขวัญกำลังใจและการเงินจาก
องค์กร
3) การเพิ่มอำนาจการรับผิดชอบในงาน (Empowerment) การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้
บุคลากรมีการเรียนรู มีอิสระในการตัดสินใจ ลดความรูสึกต้องพึ่งพิงผูอ้ ื่นในการแกปัญหาการขยายความใน
การเรียนรูของตนเองให้บังเกิดผลงอกงาม สร้างสรรค์อย่างเต็มที่ กระจายความรับผิดชอบและการตัดสินใจแก
ปัญหาไปสูระดับล่าง หรือผู้ปฏิบัตเิ พื่อให้มีศักยภาพในการเรียนรูภายใต้ กลยุทธ์และแผนการขององค์กร
4) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment Scanning) คาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะมี
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมองค์กร ไหวตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงแสดงท่วงทีในธุรกิจตนเองให้มีนัยสำคัญ
แกสังคม เลือกเป้าหมายในสภาพแวดล้อมที่องค์กรมุ่งที่จะปฏิสัมพันธ์ด้วย
5) ทุกคนมีส ่วนสร้างและถ่ายโอนความรู (Knowledge creation and transfer) หน้าที่การ
สร้างสรรค์ นวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่ ๆ มิใช่หน้าที่ของนักวิจัยและนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เท่านั้น ในองค์
กรแห่งการ เรียนรู้ผู้ปฏิบัติทุกคนจะมีบทบาทส่งเสริมความรู เรียนรูจากบุคคลอื่น สวนงานอื่น จากเครือข่าย
สัมพันธ์ติดต่อ ผ่านช่องทางการสื่อสารและเทคโนโลยีต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกัน กัน มีการ
สร้างความรู้ใหม่ นอกจากจะเกี่ยวข้องกับข่าวสารภายนอกแลว ยังรวมถึงการเรียนรูและการหยั่งทางความคิด
ของแต่ละบุคคล ในองค์กรอีกด้วย
6) มีเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู (Learning Technology) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่เี หมาะสม
เพื่อ ช่วยปฏิบัติงานในกระบวนการการเรียนรูอย่างทั่วถึง และให้มีการเก็บประมวลถ่ายทอดข้อมูลอย่างรวดเร็ว
เร็วและถูกต้องเหมาะสมกับแต่ละบุคคลและสถานการณ เช่น มีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางไกล (Artificial
Intelligence) เทียบเคียงกับการทำงานของมนุษย์เพื่อช่วยโอนการเรียนรูทั้งองค์กร สร้างเครือข่าย สร้างฐาน
ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรโดยการเรียนรูจากประสบการณของตนเอง
7) มุ่งเน้นคุณภาพ (Quality) การที่องค์กรความสำคัญกับการบริหารเชิงคุณภาพโดยรวม ที่เน้นการ
ปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ผลการเรียนรูโดยตั้งใจและไมตั้งใจกลายเป็นผลงานที่ดีขึ้น
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8) กลยุทธ์ (Strategy) กระบวนการเรียนรู จะเป็นไปอย่างมีกลยุทธ์ทั้งในด้านของการยกร่างการ
ดำเนินการประเมินผู้บริหารจะเป็นตัวกำหนดแนวทางปฏิบัติหรือคำตอบไว้ให้
9) บรรยากาศที ่ส นับ สนุ น (Support Atmosphere) บรรยากาศที่ ส ่ง เสริม คุณภาพชีวิตการ
ปฏิบัติงาน นั่นคือ ให้ เขาไดพัฒนาศักยภาพของเขาไดอย่างเต็มที่ เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ยอมรับใน
ความแตกต่าง ของบุคคล ให้ความเท่าเทียม เสมอกัน ให้เป็นความอิสระสร้างบรรยากาศและแรงงานที่
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม โดยมีความสมดุลระหว่างความต้องการของบุคคลและองค์กร
10) มีการทำงานเป็นทีม (Teamwork and Networking) การตระหนักถึงความร่วมมือกันแบ่งปัน
การทำงานเป็นทีม การทำงานเป็นเครือข่าย เป็นการทำงานที่มิใช่เพียง แต่การแกปัญหาเฉพาะหนาอย่างหนึ่ง
แต่ต้องร่วมมือแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว และริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ สร้างการแข่งขันและการสร้างพลัง
ร่วมกันจะทำให้องค์กรอยูรอดและเจริญเติบโต
11) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Vision) วิสัยทัศน์จะเป็นแรงผลักดันในการปฏิบัติงานมุ่งเข้าสู่เป้าหมาย
อย่างมีเจตจำนงอย่างผูกพันบนพื้นฐานของค่านิยม ปรัชญา ความคิด ความเชื่อที่คล้ายคลึงกัน ส่งผลให้มีการ
ร่วมกันกิจกรรมที่มีจุดหมายเดียวกันในที่สุด
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ความสำคัญ ความจำเป็นของการจัดการความรู้
ที่มา: ประชุม DM&KM วันที่ 20 ม.ค. 63
โดย นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ
รก.นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)

การจัดการข้อมูลและความรู้ (Data Management & Knowledge Management) หมายถึง
การรวบรวม ข้อมูล และองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้
เป็นระบบ และเผยแพร่เ พื่อ ให้ท ุก คนในหน่วยงานสามารถเข้าถึง ความรู้ได้ส ะดวกและรวดเร็ว รวมทั้ ง
ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

กระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน
1.การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) เป็นขั้น ตอนที่ท ีม ร่วมกัน พิจ ารณาว่าจะทำ
อย่างไรให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายที่ วางไว้ ความรู้อะไรที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานมีแล้วหรือยังต้องใช้อะไร
อยู่ในรูปแบบใด และอยู่ที่ใคร
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) เป็นขั้นตอนที่ระบุ
ได้แล้วว่าความรู้ที่จำเป็นต้องใช้คืออะไร ดำเนินการสร้างความรู้นั้นมาโดยพิจารณาว่าความรู้เก่าที่เกี่ยวข้องนั้น
ใช้ได้หรือไม่ ควรรักษาไว้หรือแยกความรู้ที่ไม่ได้ใช้ออกไปเนื่องจากล้าสมัย พร้อมทั้งแสวงหาความรู้ทั้งภายใน/
ภายนอก
3.การจัดความรู้ให้เ ป็นระบบ(Knowledge Organization) เป็นขั้นตอนในการวางโครงสร้าง
ความรู้ที่ จำเป็นต้องใช้ว่าต้องจัดเก็บในรูปแบบใด แบ่งชนิด ประเภท เพื่อให้สืบค้น เรียกคืนและใช้งานได้ง่าย
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) เป็น
ขั้นตอนในการปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็น มาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้ ครบถ้วนสมบูรณ์
5. การเข้า ถึง ความรู ้ (Knowledge Access) เป็นขั้นตอนในการทำความรู้ ท ี่ ไ ด้ป ระมวลและ
กลั่นกรองเสร็จเรียบร้อยแล้ว มาเข้าสู่เครื่องมือทำให้ ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
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6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) สำหรับ Explicit Knowledge สามารถ
แบ่งปันในลักษณะเอกสารฐานข้อมูลความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนกรณี Tacit Knowledge สามารถ
แบ่ง ปันผ่านกิจ กรรม จัดทำเป็นระบบทีม ข้ามสายงาน กิจ กรรมกลุ่ม คุณภาพ และนวัตกรรม กิจ กรรม
แลกเปลี่ยนความรู้ การ หมุนเวียนงาน เป็นต้น
7. การเรียนรู้ (Learning) เป็นขั้นตอนการน าความรู้มาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ แก้ปัญหาและ
ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้ การนำความรู้ในไปใช้ เกิดการเรียนรู้
และ ประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง
แนวทางจัดทำแผนการจัดการความรู้
หลักการในการดำเนินงาน
➢ ใช้หลัก A2IM เนื่องจากกรมอนามัยมีดีเอนเอที่สำคัญ คือ A2IM ในการกำหนดตัวชี้วัดจึงใช้หลักการ
A2IMในการดำเนินงาน ดัง นั้น ในแต่ล ะรอบของการดำเนินงาน จึง ต้องมีก ารดำเนินการ Assessment,
Advocacy, Intervention และ Management & Governance
➢ ใช้หลักการจัดการความรู้ Knowledge Management เพื่อรวบรวมข้อมูล และองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กรที่กระจัดกระจาย อยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ และเผยแพร่เพื่อให้ทุกคนใน
หน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้ได้สะดวกและ รวดเร็ว รวมทั้งปฏิบ ัติง านได้อย่างมีประสิท ธิภาพ และมี
ประสิท ธิผ ลยิ่ง ขึ้น เพื่ อ ให้บ ุคลากรทุก คนเป็นผู้ม ีความรู้ความสามารถใน วิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา
มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และทำให้กรมอนามัยเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ด้วยพลังของทุกคนในองค์กร
➢ ใช้หลัก Plan-Do-Check-Act (PDCA) ในการวางแผนและดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม ด้วยการวางแผน
ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
เครื่องมือในการจัดการความรู้ KM TOOLS
เครื่องมือการจัดการความรู้เป็นการช่วยให้การค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ สะดวก
รวดเร็วขึ้น การเลือกใช้กระบวนการและเครือ่ งมือขึ้นกับชนิดของความรู้ ลักษณะขององค์กร (ขนาด สถานที่ตั้ง
ฯลฯ) ลัก ษณะการทำงาน วัฒ นธรรมองค์ก ร ทรัพยากร ฯลฯ สำหรับ เครื่องมือการจัดการความรู้ม ีได้
หลากหลายรูปแบบ บางรูปแบบเหมาะ กับการเก็บรวบรวมความรู้ที่เป็นความรู้ แฝง (Tacit Knowledge)
บางรูปแบบเหมาะกับการเก็บรวบรวมความรู้แบบชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ตัวอย่างของเครื่องมือใน
การจัดการความรู้ ได้รวบรวมไว้ 18 วิธี ได้แก่
1.การเล่าเรื่อง (Story Telling)
เป็นวิธีการเผยแพร่สิ่งที่เราได้เรียนรู้หรือมีประสบการณ์มา ให้แก่ผู้สนใจหรือคน ในกลุ่มงานเดียวกัน
ได้ทราบหรือเรียนรู้ เพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยน ข้อมูล
ความรู้ที่มีระหว่างกันจนได้องค์ความรู้ที่ดีไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานด้วย
ปัจจุบัน นี้มีแนวทางในการนำเสนอเรื่องเล่าได้อย่างน่าสนใจมากและเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต เช่น TED Talk
(Technology, Entertainment, Design Talk) สำหรั บ กรมอนามั ย ได้ ใ ช้ เ วที LIKE Talk ในการนำเสนอ
เรื่องราวที่น่าสนใจ
แนวทาง กำหนดประเด็น กำหนดผู้เล่า เช่น เล่าเรื่องการทำงานในโครงการที่ผ่านมา ทั้ง ที่เป็น
ความสำเร็จหรือ ล้มเหลวมาผูกเป็นเรื่องราวให้น่าสนใจ โดยต้องสร้างความสมดุลระหว่างความน่าสนใจในการ
บรรยายเรื่องและเนื้อหาที่ ต้องการสื่อ การนำเสนอผลการเข้าร่วมประชุมหรืออบรม นำเสนอที่มาของการ
พัฒนานวัตกรรม เป็นต้น
รายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด 2.4 LO
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ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
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2. การจัดเก็บความรู้และวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
วิธีการทำงานที่ดีที่สุดในเรื่องนั้นๆ เพื่อนำไปเป็นต้นแบบในการประยุกต์ใช้ในการทำงาน
แนวทาง ซึ่งอาจจะเป็นระบบบริหารเทคนิควิธีการต่างๆที่ทำให้ผลงานบรรลุเป้าหมาย ระดับสูงสุด
เป็นการจัดเก็บความรู้หรือข้อมูลขององค์กรในรูปแบบง่ายๆ เพื่อความสะดวกในการ ค้นหาและนำไปใช้ เช่น
คู่มือการจัดฝึกอบรม คู่มือการตรวจประเมิน 5 ส. คู่มือการจัดการความรู้
3. ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice หรือ CoP)
เป็นการรวมกลุ่มของกลุ่มคนที่มาจากกลุ่มงานเดียวกัน หรือมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ งร่วมกัน
เพื่อดำเนินการในเรื่องที่เป็นความสนใจร่วมกัน(Knowledge Domain) และมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จ
เป็นการรวมตัวกันอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ มีปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ใน กลุ่ม (Community)
มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างองค์ ความรู้ใหม่ๆ ในเรื่องที่มีความสนใจเพื่อพัฒนาการทำงาน
และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ด้วยวิธีปฏิบัติคล้ายกัน ใช้เครื่องมือและภาษา
เดียวกัน
แนวทาง กำหนดประเด็น นัดหมายรวมตัวกัน มีการแลกเปลี่ยน สร้างความรู้ สร้างแนวปฏิบัติร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง
4. การบันทึกความรู้
เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการรวบรวมความรู้ทั้งที่เป็น Tacit และ Explicit Knowledge โดยเฉพาะ
ความรู้ที่มีอยู่ในตัวคนที่เป็น Tacit Knowledge ควรมีกระบวนการจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิด
เป็นความรู้ที่พร้อมนำไปใช้ได้
แนวทาง บันทึกความรู้ทำได้หลากหลายวิธี เริ่มต้นด้วย บันทึกจากการฟังหรือการอ่าน การสังเกต
เพื่อนนำมา จัดทำ เป็นบันทึกความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น รายงานการประชุม Flow chart, Mind Map และ
สามารถนำมาต่อยอด เพื่อการจัดการความรู้ในรูปแบบอื่นได้อีก เช่น จัดทำเป็นบทความ การจัดทำเป็น
Info graphic หรือ คลิปวีดิโอ เป็นต้น
5. การทบทวนสรุปบทเรียนหลังการปฏิบัติ (After action review หรือ AAR)
เป็นการดำเนินการภายหลังดำเนิน กิจกรรมเรียบร้อยแล้ว แนวทาง ร่วมกันทบทวนกระบวนการ
ทำงานแต่ละขั้นตอน เพื่อค้นหาโอกาสและอุปสรรคในการดำเนินการ ซึ่งในการทบทวนนั้น อาจได้ค้นพบวิธี
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และแนวทางการปรับปรุงให้เกิดผลงานที่ดีขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องทำการ สรุปบทเรียน
ทุกครั้ง เมื่อเสร็จกระบวนการทำงานที่สำคัญแต่ละขั้นตอน รวมถึงเป็นการตรวจสอบว่าบรรลุ วัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้หรือไม่
6. เวทีเสวนา (Dialogue หรือ สุนทรียสนทนา)
เป็นรูปแบบการจัดกลุ่มพูดคุยกัน เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้น และเพื่อนำสิ่ง ดีๆ จากแต่ละ
คนออกมา เป็นการเสริมสร้างทักษะของบุคลากรในด้านการฟัง การคิด การพูด ความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น
จะเป็น ประโยชน์ต่อการสื่อสารระหว่างกันภายในองค์กร
แนวทาง ในการร่วมกิจกรรม ควรกำหนดประเด็นที่จะสนทนาแบบกว้างๆ โดยไม่ขีดวงที่ชัดเจนมาก
เกินไป ไม่รู้คำตอบสุดท้ายว่าคือ อะไร เปิดกว้างทั้งด้านเวลา สถานที่ บุคคล รวมทั้ง เปิดใจให้กว้าง ทุกคนที่
เข้าร่วมกิจกรรมกัน ในบรรยากาศแบบสบายๆ เน้นการฟังอย่าง ลึกซึ้ง (Deep Listening) ไม่โต้แย้ง ไม่รีบสรุป
ไม่จำเป็นต้องหาข้อยุติ โดยมีกติกา ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพูดคุย แลกเปลี่ยนแสดงความ คิดเห็นอย่าง
สร้างสรรค์ เท่าเทียมกัน ปราศจากอคติ ไม่มีเรื่องส่วนตัว ไม่โต้แย้ง โต้เถียง ปะทะคารม ไม่มีการตัดสินใจ ไม่มี
ใครถูกใครผิด นำเสนอในมุมมองที่ต่างกันได้
รายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด 2.4 LO
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7. เวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Forum)
เป็นการจัดการประชุมหรือกิจกรรมอย่างมีเป้าหมาย เฉพาะเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นอีกวิธีหนึ่ ง
ซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันได้
แนวทาง จัดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเปิดพื้นที่ให้บุคลากรในองค์กรมีโอกาสพบปะ
พูดคุยกัน เช่น การสัมมนาวิชาการ การประชุมวิชาการ เป็นต้น
8. เวทีถาม-ตอบ (Forum)
เป็นเวทีในการที่เราสามารถโดยคำถามเข้าไป เพื่อให้ผู้รู้ที่อยู่ร่วมในเวที Forumช่วยกันตอบคำถาม
หรือส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญอื่นช่วยตอบ
แนวทาง ในการสัมมนาในหัวข้อที่กำหนด หากตรงกับความสนใจของเรา เราอาจตั้งประเด็นคำถาม
เพื่อให้ผู้อยู่ในเวทีช่วยตอบข้อ ข้องใจของเราได้ หรือหากองค์กรมีการจัดตั้ง ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of
Practice - CoP) หรือกำหนดแหล่งผู้รู้ในองค์กร (Center of Excellence -CoE) อาจกำหนดช่องทางให้ม ีก าร
ตอบข้อซักถาม เพื่อหาคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่เป็นสมาชิกในวงนั้นๆ หรืออาจมี ผู้รับอาสาไปหาคำตอบ
จากนอกวงได้ด้วย องค์ความรู้ที่ได้รับควรมีการบันทึกไว้ เพื่อนำไปใช้ในอนาคตหรือประยุกต์ใช้ในกรณีอื่นๆ ต่อไป
9. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning)
เป็นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อ ให้เข้าใจถึงสาเหตุและนำไปสู่ก ารแก้ไขปัญหา โดย
สามารถพัฒนาวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แนวทาง กำหนดเป้าหมาย/ประเด็นดำเนินการเรื่องอะไร เริ่มทดลองทำ ลองผิด ลองถูกจากหน้างาน
จริง สรุปทั้งส่วนที่ทำแล้ว สำเร็จหรือไม่สำเร็จ
10. การสอนงาน (Coaching)
เป็นการถ่ายทอดจากผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าหรือผู้พี่ที่มีผลงานดีมาแนะนำ สอนให้ บุคลากรใหม่
หรือผู้ที่ต้องการเรียนรู้ได้ปรับปรุงวิธีการทำงาน
แนวทาง กำหนดเนื้อหา/ประเด็นที่จะเรียนรู้ แสวงหาผู้สอน เรียนรู้ในระยะเวลาที่ กำหนด ในช่วงของ
การเรียนรู้ควรมี การซักถาม ตั้งประเด็น สรุป เพื่อให้มั่นใจว่าได้รับความรู้อย่างถูกต้อง
11. การหมุนเวียนเปลี่ยนการทำงาน (Job Rotation)
เป็นการสับเปลี่ยนงานโดยการย้ายบุคลากรไปทำงานในหน่วยงานอื่นๆ ที่อยู่ใน สายงานเดียวกัน เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะให้หลากหลายมากขึ้น
แนวทางกำหนดเป้าหมายว่าจะดำเนินการเพื่ออะไร กำหนดตำแหน่งและบุคคลที่จะมีการหมุนเวียน
เปลี่ยนการทำงาน สรุปบทเรียนเป็นระยะ
12. การใช้ที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง (Mentoring System)
เป็นการให้คนทำงานที่อยู่คนละฝ่าย/กลุ่มงาน/แผนกหรือแผนกเดียวกันก็ได้ มาช่วยแนะนำวิธีการ
ทำงาน ช่วยเหลือสนับสนุน คอยให้คำปรึกษาชี้แนะ มักใช้ในการเรียนรู้ในกลุ่มผู้บริหารหรือผู้ที่จะก้ าวไปเป็น
ผู้บริหาร เป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์แบบตัวต่อตัว จากผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์มากกว่า
ไปยังผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์น้อยกว่า
แนวทาง กำหนดเป้าหมายว่าจะดำเนินการเพื่ออะไร กำหนดผู้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง (Mentor) และผู้
ที่จะเรียนรู้ (Mentee) กำหนดกรอบกว้างๆ เพื่อการเรียนรู้ ในระยะเวลาที่กำหนด ในช่วงของการเรียนรู้ควรมี
การซักถาม ตั้งประเด็น สรุปและ Feedback เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการเรียนรู้อย่างถูกต้องไม่แปลความผิด
13. เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist)
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เป็นการให้หรือขอรับคำแนะนำหรือประสบการณ์จากบุคคลหรือหน่วยงานที่ ประสบความสำเร็จใน
เรื่องนั้นๆ เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
แนวทาง กำหนดประเด็นที่เราต้องการขอรับหรือให้คำแนะนำ หาเพื่อนที่สามารถให้คำแนะนำได้
สรุปการเรียนรู้ รวมทั้งข้อเด่น ข้อจำกัด ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของการดำเนินงาน คัดสรร วิเคราะห์
และนำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
14. การศึกษาดูงาน (Study tour)
เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น/หน่วยงานอื่น โดยเข้าไปศึกษาที่สถานที่จริง การปฏิบัติจริง
เพื่อให้เห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้
แนวทาง กำหนดประเด็นที่เราต้องการเรียนรู้ หาพื้นที่ศึกษา คัดเลือกพื้นที่ศึกษา/ดูงานที่ตอบโจทย์
ความต้องการที่จะเรียนรู้/ปฏิบัติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สรุปการเรียนรู้ รวมทั้งข้อเด่น ข้อจำกัด ปัจจัยเอื้อ
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของการดำเนินงาน คัดสรร วิเคราะห์และนำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
15. การเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมา (Lesson Learned)
เป็นการเรียนรู้จ ากการดำเนินการที่ผ ่านมา เพื่อหาแนวทางในการวาง แผนการทำงานให้เ กิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยข้อมูลความสำเร็จและความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพื่อ ลดข้อผิดพลาดให้เกิดน้อย
ที่สุด หรือไม่เกิดความผิดพลาดเลยในประเด็นที่เคยผิดพลาดมาแล้ว
แนวทาง สรุป ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา บันทึก ข้อมูล ทั้ง สิ่ง ที่ได้ดำเนินการ ผลที่เ กิดขึ้น
ความสำเร็จ ความผิดพลาด ปัจจัยเอื้อ อุปสรรค ข้อเสนอในการดำเนินการต่อไป
16. การจัดทำแผนที่ความรู้ (Knowledge Map)
เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายเข้ามาไว้ด้วยกันในรูปแผนที่ แผนภาพ Mind map หรือ
รูปแบบอื่นๆ ที่จดจำได้ง่าย สามารถเก็บรวบรวมความรู้ท ั้ง แบบ Tacit และ Explicit Knowledge แผนที่
ความรู้มีหลายรูปแบบ ได้แก่ แผนที่แหล่งความรู้ แผนที่ขุมทรัพย์ความรู้ แผนที่โครงสร้างความรู้ แผนที่การ
พัฒนาความรู้ แผนที่การ ประยุกต์ใช้ความรู้ เป็นต้น
แนวทาง กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดรูปแบบ รวบรวมข้อมูล นำไปใช้ ปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย แผน
ที่แหล่งความรู้ กรณีแหล่งความรู้เป็นบุคคล เป็นการเก็บรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล ผลงาน ประเภทความรู้
ความเชี่ยวชาญของ บุคคลที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ในเรื่องต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
เพื่อให้เกิดการเชื่อ มโยงระหว่างคนที่ต้อ งการใช้ ข้อมูล กับ แหล่งข้อมูลที่เป็นบุคค ลได้ เช่น รายชื่อของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ในกรมอนามัย รายชื่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานของกรม
อนามัย เป็นต้น แผนที่ขุมทรัพย์ความรู้ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กร อาจอยู่ในรูปของแผ่นสรุปบัญชี
ทรัพย์สินที่อยู่ภายในองค์กร เช่น รายการทรัพย์สินทางปัญญาของกรมอนามัย ที่ได้รับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
เป็นต้น แผนที่โครงสร้างความรู้ เป็นแผนที่แสดงโครงสร้างขององค์ความรู้ว่ามีอะไรบ้าง สัมพันธ์กับศาสตร์ใด
เพื่อจะได้นำมาใช้ได้ ครบถ้วน แผนที่การพัฒนาความรู้ เป็นแผนที่แสดงกระบวนการในการท างานและการ
สร้างการพัฒนาองค์ความรู้ในกระบวนการทำงาน แผนที่การประยุกต์ใช้ความรู้ เป็นแผนที่ระบุองค์ความรู้
เฉพาะที่จะนำไปใช้งานจริงกับกระบวนการในการทำงาน ทำให้ผู้ใช้ สามารถเข้าถึงความรู้เฉพาะด้านที่นำมาใช้
งานในเรื่องนั้นๆ
17. งานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)
เป็นการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย โดยมีเป้าหมายเพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ใน การพัฒนางานประจำ
และ R2Rเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน เพื่อพัฒนางาน ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning
Organization) ได้ด้วย ปัจจุบันนี้ R2R ได้ถูกพัฒนาจนมีความชัดเจนในกระบวนการมากขึ้น แต่ไม่ถึงกับขั้น
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การวิจัยเต็มรูป ต้องมีการจัดทำข้อมูล ค้นคว้างานที่เกี่ยวข้อง ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงปฏิบัติการใน
รูปแบบที่กำหนด มีผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้วิจัย R2R คุณอำนวย และผู้บริหาร ที่ต้องร่วมกันทำให้งาน
ประจำที่ดำเนินงานนั้น ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การจัดการความรู้รูปแบบนี้เหมาะกับ บุคลากรที่ทำงาน
ประจำหรืองานบริการประจำ เช่น การเงิน งานยานพาหนะ งานธุรการ การจัดบริการผู้ป่วยนอก เป็นต้น
แนวทาง ผู้รับผิดชอบงาน ค้นหาประเด็นที่ต้องการคำตอบเพื่อพัฒนาการบริการและการ ทำงาน
ดำเนินการ นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน มีการวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดงานประจำให้มีการพัฒนา
มากขึ้น ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องจน R2R กลายเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมองค์กร
18. CQI (Continuous Quality Improvement)
เป็นการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการใช้กระบวนการท างานและ แนวคิดสร้างสรรค์เพื่อ
ปรับปรุงระบบงาน ให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับผลงานอย่างไม่หยุดยั้ง โดยมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศในด้าน
ใดด้าน หนึ่ง ผลที่ได้คือกระบวนการปฏิบัติที่คาดการณ์ได้ว่าจะดีขึ้นเสมอ
แนวทาง ใช้แนวคิด Plan-Do-Check-Act (PDCA) โดยต้องวิเคราะห์ไปถึงรากของปัญหา หาแนวทาง
แก้ไขที่หลากหลายทางเลือก วิเคราะห์เปรียบเทียบแต่ละทางเลือก ดำเนินการด้วยทางเลือกนั้น พร้อมแนวทาง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย เพื่อจะแก้ไขและปรับปรุงงานได้ตรงจุด เมื่อรวมกับแนวคิด
อย่างสร้างสรรค์ ไม่ยึดติดกรอบเดิม จะได้แนวทางใหม่ในการดำเนินงานอย่างสร้างสรรค์
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการพัฒนาระบบราชการ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 “การบริหาร
ราชการตามพระราชบั ญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน…”
ที่มา : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=317356&ext=htm
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด ๑ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หมวด ๒ การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
หมวด ๓ การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
หมวด ๔ การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
หมวด ๕ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หมวด ๖ การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ
ที่มา : http://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=836502&ext=htm
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มาตรการและประเด็นความรู้ที่ใช้ในการขับเคลื่อน
การดำเนินงานวิชาการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จากการวิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์การจัดการข้อมูลและความรู้เพื่อการบริหารจัดการให้หน่วยงาน
มีความรู้สำคัญอย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งานที่สอดคล้องกับภารกิจของ กพร. รวมทั้งผลของการวิเคราะห์
ข้อมูลผลการดำเนินงานวิชาการเพื่อสนับสนุนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมานั้น สามารถนำมาเป็นข้อมูลเพื่อสนับสนุนการกำหนด
มาตรการและประเด็นความรู้ท ี่ใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของกลุ่ม พัฒนาระบบบริหาร กรม
อนามัยสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 การจัดการข้อมูลและความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (ผู้รับบริการ)
➢ มาตรการส่งเสริมและยกระดับผลงานของกรมอนามัยสู่รางวัลเลิศรัฐ
จากการวิเ คราะห์ GAP ข้อ มูล และความรู้ท ี่ส ำคัญ และจำเป็ นต่อภารกิจ งานของ กพร. พบว่า
ผลความสำเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐนับเป็นหัวใจสำคัญของการ
พัฒนาระบบราชการ ในการพัฒนาการให้บริการที่ตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผรู้ ับบริการที่ชัดเจน
และเป็นรูปธรรม ซึ่งการได้รับรางวัลเป็นสิ่งยืนยันความสำเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการที่มี
ผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ สามารถเป็น
ต้นแบบที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบราชการและการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ดังนั้น กพร. จึงกำหนดประเด็นการจัดการความรู้เกี่ยวกับการยกระดับการดำเนินงานภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ
เพื่อให้สนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยมีการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
และสนับสนุนข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ
ประเด็นความรู้ที่สำคัญและจำเป็น
- ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบราชการสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ
และการมีส่วนร่วมของประชาชน
-ความรู้เกี่ยวกับแนวทางและหลักเกณฑ์การสมัครรางวัลบริการภาครัฐ (PSA) และรางวัลการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม (PGA)
- แนวทางการเขียนผลงานให้สอดคล้องตามเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ ของสำนักงาน ก.พ.ร.
- ผลงานต้นแบบ (Best Practice) รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วม ที่ได้รับรางวัล
- ผลงานของกรมอนามัยที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ
ความสอดคล้องกับ P I R A B
- Advocate สื่อสารและให้ข้อมูล ความรู้
- Invest กระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบราชการ
- Build Capacity พัฒนาศักยภาพผู้รับบริการ สร้างความรู้ความเข้าใจ
มาตรการและประเด็นความรู้ที่ใช้ในการขับเคลื่อน
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ส่วนที่ 2 การจัดการข้อมูลและความรู้ของบุคลากรของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (KM กพร.)
➢ มาตรการเสริมสร้างบุคลากร ของ กพร.สู่การเป็น SMART
เพื่อให้ ท ุกคนในหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ให้เป็นบุคลากรมีการเรียนรู้ร่วมกัน และมีจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน สอดคล้องกับ
ภารกิจและความต้องการของบุคลากร กพร.
ประเด็นความรู้ที่สำคัญและจำเป็น
- ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ เช่น พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
- สมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
- ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การควบคุมตรวจสอบภายใน
- ความรอบรู้สุขภาพ (HLO)
- ความรู้อื่นๆ ได้แก่ พิธีกรมืออาชีพ วิทยากรมืออาชีพ
ความสอดคล้องกับ P I R A B
- Advocate สื่อสารและให้ข้อมูล ความรู้
- Invest กระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบราชการ
- Build Capacity พัฒนาศักยภาพผู้รับบริการ สร้างความรู้ความเข้าใจ

********************

มาตรการและประเด็นความรู้ที่ใช้ในการขับเคลื่อน
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มาตรการ

แผนปฏิบัติการดำเนินงานวิชาการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรม/การดำเนินงาน
หน่วยนับ ระยะเวลาดำเนินการ

❖ การจัดการข้อมูลและความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (ผู้รับบริการ)
• การเตรียมความพร้อมยกระดับผลงานกรมอนามัยพิชิต
รางวัลเลิศรัฐ
- เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
บุคลากรของกรมอนามัยเกี่ยวกับแนวทางเบื้องต้น ในการสมัคร
ขอรับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2565 รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
พัฒนาผลงานสู่ความสำเร็จรางวัลบริการภาครัฐจากผู้แทนผลงานที่
ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2564
• การส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยเสนอผลงาน
สมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ
- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรของ
กรมอนามัยเกี่ยวกับแนวทางและหลักเกณฑ์การสมัครขอรั บ รางวัล
มาตรการส่งเสริมและ
เลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐและสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วน
ยกระดับผลงานของ
ร่วม ประจำปี พ.ศ. 2565
กรมอนามัย
• การพัฒนาและยกระดับการเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล
สู่รางวัลเลิศรัฐ
เลิศรัฐ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการเขียนผลงานเพื่อ
สมัครขอรับรางวัลฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเขียนผลงาน
ได้ตรงตามกรอบคำถามของเกณฑ์แต่ละประเภทรางวัล และ
ยกระดับการเขียนผลงานให้มีคุณภาพสอดคล้องตามเกณฑ์ฯ ของ
สำนักงาน ก.พ.ร.
• การเตรียมความพร้อมและรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ
- เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลบริการ
ภาครัฐ ขั้นตอนที่ 2 ในการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน
(Site Visit) ทั้งในส่วนของรูปแบบและเนื้อหาการนำเสนอผลงาน
นิทรรศการ/สาธิตการดำเนินงาน การบริหารจัดการ การเตรียม
ประเด็นเพื่อตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ
❖ การจัดการข้อมูลและความรู้ของบุคลากรของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (KM กพร.)
มาตรการเสริมสร้าง
• การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management) สู่
บุคลากร ของ กพร.สู่การ
การเป็น SMART กพร.
เป็น SMART
- เพื่อส่งเสริมและสนั บสนุนให้บ ุ คลากรของ กพร. มีการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ มีการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งมีการจัดการ
ความรู้ในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ และสามารถนำความรู้ในด้าน
ต่ างๆ มาประยุ กต์ ใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ วและ
เหมาะสมกั บสถานการณ์ และเพื ่ อให้ หน่ วยงานมี ล ั กษณะเป็ น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ
ของกรมอนามัยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยประเด็น
ความรู ้ ประกอบด้ วย ความรู ้ เกี ่ ยวกั บการพั ฒนาระบบราชการ
Leadership ภาวะผู ้ นำ Change Management การบริ หารการ
เปลี่ยนแปลง ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL) และองค์กรรอบรู้สุขภาพ
(HLO) การสรุปสาระสำคัญในการประชุม วิทยากรมืออาชีพ พิธีกร
มืออาชีพ เป็นต้น

1 ครั้ง

พ.ย. 64

1 ครั้ง

ธ.ค. 64

2 ครั้ง

ม.ค.65 – ก.พ.65

4 ครั้ง

เม.ย.65 – ก.ค.65

8 ครั้ง

พ.ย.64 - มิ.ย.65

เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) รอบ 5 เดือนแรก : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วดั 2.4 เดือนพฤศจิกายน 2564
❖ มาตรการส่งเสริมและยกระดับผลงานของกรมอนามัยสู่รางวัลเลิศรัฐ
กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมยกระดับผลงานกรมอนามัยพิชิตรางวัลเลิศรัฐ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมนรพัฒน์ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
และผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference)

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
>> การสมัครรางวัลบริการภาครัฐ (PSA) และ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (PGA)
ทางลิงค์ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/psa-award

เอกสารแนบตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) รอบ 5 เดือนแรก : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วดั 2.4 เดือนพฤศจิกายน 2564
❖ มาตรการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างบุคลากรของ กพร. สู่การเป็น SMAT
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ กพร. ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
หัวข้อ “สรุปการประชุมอย่างไร ให้กระชับและได้สาระสำคัญ”
โดย นางกุลนันท์ เสนคำ นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ สำนักโภชนาการ

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

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP)

ชื่อหน่วยงาน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมอนามัย

คู่มือการปฏิบัติงาน
ชื่อตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

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
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงและการนำไปสู่แนวปฏิบัติหรือต้นแบบที่ ดี (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
1

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

ระยะเวลา
ต.ค.64

จุดควบคุม
การกำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่
สอดคล้องกับการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ในการจัดการความรู้ของ กพร.

ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหารหน่วยงาน
และผู้รับผิดชอบงาน
ที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวชี้วัด

ต.ค 64

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

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 2.4

การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน
และทบทวนแผนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้
การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 2.4

กำหนดผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 2.4
2
สำรวจข้อมูลและความรู้ที่สำคัญ
และจำเป็น
3

ต.ค 64
จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
การจัดการความรู้

4
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

พ.ย. 64 มิ.ย. 65

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 2.4

2

ลำดับ
5

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
พ.ย. 64 มิ.ย. 65

การประมวลผลและกลั่นกรอง
ความรู้
6

เห็นชอบ
เผยแพร่องค์ความรู้

7
ติดตามและรายงาน
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน
8
สรุปผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด 2.4

พ.ย. 64 มิ.ย. 65

จุดควบคุม
การรวบรวมและจัดทำเอกสารสรุป
ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของ
เนื้อหาเอกสาร ก่อนเผยแพร่และจัดเก็บ
เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหารหน่วยงาน
และผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 2.4

การสร้างช่องทางเพื่อเข้าถึงความรู้
เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลและ
ความรู้ได้ง่าย ทันต่อสถานการณ์

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 2.4

พ.ย. 64 มิ.ย. 65

การรายงานการติดตามการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลในระบบ
DOC 4.0 ภายในวันที่ 10 ของเดือน
ถัดไป
ก.พ.65 และ จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแผนและ
ก.ค.65
มาตรการที่กำหนดไว้ และประเมินผล
การดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก และ 5
เดือนหลัง

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 2.4

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 2.4

3) รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.1) กำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 2.4 โดยผู้บริหารหน่วยงานและผู้รั บผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ 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 การตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเนื้อหาเอกสาร ก่อนเผยแพร่และจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
3.6) การสร้างช่องทางเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้สะดวก โดยจัดเก็บและเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบริหาร และเผยแพร่ผ่านไลน์กลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
3.7) การรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ ของหน่วยงาน พร้อมทั้ง
รายงานผลในระบบ DOC 4.0 ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
3.8) จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนดไว้ และประเมินผลการดำเนินงานรอบ
5 เดือนแรก และ 5เดือนหลัง
6. ภาคผนวก (ถ้ามี)
6.1 แบบฟอร์มสรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร กพร.

3

แบบฟอร์มสรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร กพร.

4

เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.5
แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.5
ที่

ชื่อกิจกรรม

หน่วยนับ

เป้าหมาย

วันเริ่มต้น

วันสิ้นสุด

ผลการดำเนินงาน
ได้จัดทำบทวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ
มีรายการข้อมูลสารสนเทศ แผนปฏิบัติการและข้อมูลผลการ
ดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือนหลัง ปีงบ 64
➢ ดูรายละเอียดรายงานการประชุม และเอกสารตัวชี้วัดที่ 2.5 ที่
เว็บไซต์ กพร.
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02

1

จัดทำบทวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ

ฉบับ

1

1 พ.ย.64

5 ธ.ค. 64

2

รวบรวมข้อมูลความรู้/นโยบาย/แนวทาง/ข้อสั่งการด้าน
แผนงานและงบประมาณ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ กพร.
และช่องทางอื่นๆ

เรื่อง

2

พ.ย.64

ก.พ. 65

3

ติดตามผลและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
ตามแผนในการประชุมประจำเดือนของ กพร. และนำขึ้น
เว็บไซต์ของ กพร. ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ครั้ง

4

พ.ย.64

ก.พ. 65

4

สื่อสารและให้ข้อมูล/ความรู้ด้านแผนงาน การรายงานผล
การดำเนินงานในระบบ DOC 4.0 แก่บุคลากร กพร.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนในระบบ DOC 4.0 ให้
เป็นปัจจุบัน

ครั้ง

2

พ.ย.64

ก.พ. 65

ครั้ง

4

พ.ย.64

ก.พ. 65

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย
ภาพรวม

ฉบับ

1

ก.พ. 65

ก.พ. 65

5

6

ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานในที่
ประชุม กพร.เมื่อวันที่ 30 พ.ย.2564
➢ สามารถดูรายละเอียดทีร่ ายงานการประชุม กพร.
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
รายงานผลดำเนินงานตามแผนในระบบ DOC4.0 เป็นข้อมูล
ปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 64)
https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=strproject/projectplanlistresult

1

Assessment
บทวิเคราะห์ทบทวนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รอบ 5 เดือนแรก
(ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กพร. ได้ export ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2564 จาก
ระบบ DOC เพื่อนำมาประกอบเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูล ในการวิเคราะห์ทบทวนและนำผลการทบทวนมา
ปรับปรุงการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.5 ของหน่วยงานในรอบ 5 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2565
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น *สามารถดูตารางผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือนหลัง ได้ที่
เว็บไซต์ กพร. ตัวชี้วัดที่ 2.5 https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
สรุปผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP)
จากข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การฯ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี งบประมาณ พ.ศ.
2564 รอบ 6 เดือนหลัง (มีนาคม – กันยายน 2564) กพร.มีกิจกรรมที่กำหนดไว้ ทั้งสิ้น 20 กิจกรรม พบว่า
กพร. ดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 20 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 และสามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายที่กรมกำหนดเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปัญหาอุปสรรค / GAP ในการรายงานผลการดำเนินงาน
ถึงแม้ว่า กพร. จะสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายในรอบ 5 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2564
แต่เมื่อทบทวนสถานการณ์ที่ผ่านมาแล้ว พบว่า ยังมีปัจจัยทีส่ ่งผลกระทบระหว่างการดำเนินงาน ดังนี้
1. ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรัฐบาลมี
มาตรการในการจัดประชุมของส่วนราชการ และมาตรการ Work From Home ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ทุกองค์กร
เกิดปัญหาอุปสรรคในการทำงาน กิจกรรมที่กำหนดไว้ไม่สามารถจัดได้เต็มรูปแบบหรือตามแบบที่เคยดำเนินการ
อย่างเช่นที่ผ่านมา ทำให้หน่วยงานต้องปรับรูปแบบวิธีการดำเนินงาน เพื่อให้ภารกิจของกพร. ไม่หยุดชะงั ก
สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและไม่กระทบต่อเป้าหมายการดำเนินงาน ประเด็นการสื่อสารทำความ
เข้าใจในขั้นตอน/กระบวนการการบริหารแผนงานฯ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การภาพรวมของหน่วยงาน ต้องสื่อสารกับบุคลากรในหน่วยงานให้เกิดความเข้าใจในการบริหารแผนงานโครงการ
กิจกรรมเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กรมกำหนดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ
แนวทางแก้ไข
1. การเร่งรัดกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ หากพบว่ากิจกรรมรายการใด
มีปัญหา ต้องรีบแก้ไขและร่วมกัน หาแนวทางแก้ไขเร่งด่วน เพื่อปรับรูปแบบวิธีการดำเนินงานกิจกรรมให้
สอดคล้องกับสถานการณ์
2. สื่อสารสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรในหน่วยงานทราบอย่างใกล้ชิดและมากขึ้น
3. ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ DOC ต้องสอบทานกับเจ้าของโครงการ
ภายหลังการจัดกิจกรรมนั้นๆ และเข้ารายงานในระบบ DOC เพื่อป้องกันความผิดพลาด

2

Advocacy/Intervention
นอกจากแนวทางในการแก้ ไ ขข้ า งต้ น กพร.ได้ น ำกรอบ PIRAB มาวิ เ คราะห์ Gap เพื ่ อ กำหนด
มาตรการ/แนวทางระหว่างสาเหตุและวิธีแก้ไขการทำงานภายในหน่วยงาน เป็นโอกาสในการพัฒนา ดังนี้
PIRAB

มาตรการ/แนวทาง
เหตุผลการกำหนดมาตรการ
เป็นโอกาสในการพัฒนา
P : Partner
สื่อสารและให้ข้อมูล รวมถึง ขั้นตอนการ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(มิติกพร. P คือบุคลากรกพร. ดำเนินงาน ด้านแผนงานและงบประมาณ ได้รับทราบ เข้าใจและเห็นความสำคัญของ
ที่เป็นเจ้าของโครงการ)
การบริหารแผนปฏิบัติการ
A: Advocate
I : Invest

R : Regulate

B : Build Capacity

กระตุ ้ น ให้ เ ห็ น ความสำคั ญ ในการ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนแผน
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากแผนไม่บรรลุ
เป้าหมาย
เร่งรัดติดตามการดำเนินงานตามแผน เพื ่ อ ให้ เ ท่ า ทั น ต่ อ สถานการณ์ ข องการ
ดำเนิ น งานตามแผนและรั บ ทราบปั ญ หา
ในที่ประชุมประจำเดือน กพร.
อุปสรรคในการดำเนินงานล่วงหน้า สามารถ
หาแนวทางแก้ไขได้ทัน
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ด้านการบริหาร เพื่อให้บุคลากร กพร. มี Planning literacy
แผนปฏิบัติการ
สามารถบริหารแผนปฏิบัติการที่รับผิดชอบได้
ตามเป้าหมาย

ปัจจัยความสำเร็จที่ผ่านมา
1. ผู้อำนวยการให้ความสำคัญในการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้
2. กำหนดวาระการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นวาระ
สืบเนื่องในการประชุมประจำเดือนของกพร.
3. บุคลากรกพร.ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผน และพร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการดำเนินงานจัด
กิจกรรม
ประเด็น ความรู้ที่ควรนำมาสื่อสารและให้ข้อมูล ความรู้แก่บุคลากร กพร. ในการขับเคลื่อ นการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานให้เกิดผลสำเร็จนั้น ได้แก่
1. ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านแผนงานและงบประมาณของกรมนามัย
2. แนวทาง/ขั้นตอนการบริหารแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน

3

Management and Governance
จากการทบทวนข้อมูลและสถานการณ์ การกำหนดมาตรการข้างต้น กพร. จึงได้จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.5 เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้
แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.5
ที่

ชื่อกิจกรรม

หน่วยนับ

เป้าหมาย

วันเริ่มต้น

วันสิ้นสุด

1

จัดทำบทวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ

ฉบับ

1

1 พ.ย.64

5 ธ.ค. 64

2

รวบรวมข้อมูลความรู้/นโยบาย/แนวทาง/ข้อสั่งการ
ด้ า นแผนงานและงบประมาณ และเผยแพร่ บ น
เว็บไซต์ กพร.และช่องทางอื่นๆ

เรื่อง

2

พ.ย.64

ก.พ. 65

3

ติ ด ตามผลและรายงานความก้ า วหน้ า ผลการ
ดำเนินงานตามแผนในการประชุมประจำเดือนของ
กพร. และนำขึ้นเว็บไซต์ของ กพร. ภายในวันที่ 10
ของเดือนถัดไป
สื ่ อ สารและให้ข ้ อ มู ล /ความรู้ ด ้า นแผนงาน การ
รายงานผลการดำเนินงานในระบบ DOC 4.0 แก่
บุคลากร กพร.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนในระบบ DOC
4.0 ให้เป็นปัจจุบัน

ครั้ง

4

พ.ย.64

ก.พ. 65

ครั้ง

2

พ.ย.64

ก.พ. 65

ครั้ง

4

พ.ย.64

ก.พ. 65

ฉบับ

1

ก.พ. 65

ก.พ. 65

4

5
6

สรุ ปผลการดำเนิ นงานตามแผนปฏิ บ ั ต ิ การที ่ บ รรลุ
เป้าหมายภาพรวม

ผลการดำเนินงาน
ได้จัดทำบทวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ดูรายละเอียดที่ ตัวชี้วัดที่ 2.5
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02

ขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ กพร. รอบ 6 เดือนหลัง ปงบประมาณ 2564
กิจกรรมดำเนินกำร
แผนงบประมำณ
ผลกำรเบิกจ่ำย
1.1 1. ค่าเช่าบ้าน (คน)

แผน
ผล

- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
แผนงบประมำณ
ผลกำรเบิกจ่ำย
2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ (คน)

แผน
ผล

- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
2.2 ค่าถ่ายเอกสาร (ครั้ง)

แผน
ผล

- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
2.3 ค่าใช้จ่ายเดินทางของเจ้าหน้าที่ (คน)

แผน
ผล

- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
2.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | จัดประชุมราชการ (ครั้ง)

แผน
ผล

- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
2.5 ค่าวัสดุส้านักงาน/คอมพิวเตอร์/วิทยาศาสตร์ (ครั้ง)

แผน
ผล

- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
2.6 ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง (ครั้ง)

แผน

มี.ค.
6,000.00
6,000.00
1
1
6,000.00
6,000.00
144,070.00
144,070.00
2
2
24,800.00
24,800.00
1
1
1,000.00
1,000.00
1
1
6,490.00
6,490.00
1
3
20,010.00
20,010.00
0
0
1

เม.ย.
6,000.00
6,000.00
1
1
6,000.00
6,000.00
43,505.00
43,505.00
2
2
24,800.00
24,800.00
1
1
1,000.00
1,000.00
1
2
11,040.00
11,040.00
1
2
6,665.00
6,665.00
0
0
-

พ.ค.
6,000.00
6,000.00
1
1
6,000.00
6,000.00
30,450.00
30,450.00
2
2
24,800.00
24,800.00
1
1
1,000.00
1,000.00
0
0
2
2
4,650.00
4,650.00
0
0
-

มิ.ย.
6,000.00
6,000.00
1
1
6,000.00
6,000.00
28,260.00
28,260.00
2
2
24,800.00
24,800.00
1
1
1,000.00
1,000.00
0
0
1
1
1,860.00
1,860.00
0
0
-

ก.ค.
6,000.00
6,000.00
1
1
6,000.00
6,000.00
29,520.00
29,520.00
2
2
24,800.00
24,800.00
1
1
1,000.00
1,000.00
0
0
2
2
3,720.00
3,720.00
0
0
-

ส.ค.
6,000.00
6,000.00
1
1
6,000.00
6,000.00
60,027.84
60,027.84
2
2
24,800.00
24,800.00
1
1
1,000.00
1,000.00
0
0
0
0
2
2
17,955.81
17,955.81
-

ก.ย.
6,000.00
6,000.00
1
1
6,000.00
6,000.00
174,675.95
174,675.95
2
2
24,800.00
24,800.00
1
1
1,000.00
1,000.00
0
0
1
1
1,860.00
1,860.00
4
4
144,005.95
144,005.95
-

รวม
42,000.00
42,000.00
7
7
42,000.00
42,000.00
510,508.79
510,508.79
14
14
173,600.00
173,600.00
7
7
7,000.00
7,000.00
2
3
17,530.00
17,530.00
8
11
38,765.00
38,765.00
6
6
161,961.76
161,961.76
1

สถำนะ

☻

☻

☻

☻

☻

☻

☻

2.6 ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง (ครั้ง)

ผล

- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
2.7 ค่าน้้าดืม่ (ครั้ง)

แผน
ผล

- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
2.8 ค่าผ่านทางพิเศษ (ครั้ง)

แผน
ผล

- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
2.9 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ค่าจ้างอื่นๆ(ค่าลงทะเบียนอบรม) (ครั้ง)

แผน
ผล

- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
2.10 ค่าดูแลบ้ารุงรักษาครุภัณฑ์ส้านักงาน (ครั้ง)

แผน
ผล

- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
2.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ (ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
แผนงบประมำณ
ผลกำรเบิกจ่ำย
3.1 ประชุมหารือการพัฒนาองค์การกรมอนามัย ปี 2564 ตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์การกลุม่ พัฒนาระบบบริหาร
(ครั้ง)
- แผนงบประมาณ

แผน
ผล

แผน
ผล

แผน
ผล

1
1,200.00
1,200.00
1
1
570
570
0
0
1
1
90,000.00
90,000.00
0
0
0
0
13,427.00
13,427.00
0
0
0

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19,872.00
19,872.00
0
0
0

0
0
1
1
480
480
1
1
120
120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
14,017.00
14,017.00
1
1
2,255.03
2,255.03
0
0
0
0
0

0
0
1
1
870
870
0
0
0
0
2,140.00
2,140.00
0
0
3,510.00
3,510.00
0
0
0

1
1,200.00
1,200.00
3
3
1,920.00
1,920.00
1
1
120
120
1
1
90,000.00
90,000.00
1
1
16,157.00
16,157.00
1
1
2,255.03
2,255.03
36,809.00
36,809.00
0
0
0
0
0
0
0

☻

☻

☻

☻

☻

☻

- ผลการใช้จ่าย
3.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดท้าเอกสารส่งสมัคร
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 1 (ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
3.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดท้าเอกสารส่งสมัคร
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 2 (ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
3.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความพร้อมในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
3.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคในการเขียนรายงานการ
พัฒนาองค์การ (Application Report) ครั้งที่ 2 (ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
3.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคในการเขียนรายงานการ
พัฒนาองค์การ (Application Report) ครั้งที่ 3 (ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
3.8 ประชุมเตรียมด้าเนินงานพัฒนาองค์กร ปี 2565 ครั้งที่ 1
(เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ขอปรับยกเลิก) (ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
3.9 ประชุมเตรียมด้าเนินงานพัฒนาองค์กร ปี 2565 ครั้งที่ 2
(เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ขอปรับยกเลิก) (ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
3.10 จัดพิมพ์เอกสารผลการด้าเนินการพัฒนาองค์การของกรม
อนามัย (ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย

แผน
ผล

แผน
ผล

แผน
ผล

แผน
ผล

แผน
ผล

แผน
ผล

แผน
ผล

แผน
ผล

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
13,427.00
13,427.00
0
0
0
0
0
0

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
19,872.00
19,872.00

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

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

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

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
13,427.00
13,427.00
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
19,872.00
19,872.00

☻

☻

3.11 จัดกิจกรรมเชิดชูผลงานของกรมอนามัยที่ได้รับรางวัลด้าน
การพัฒนาระบบราชการ (ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
3.12 ประชุมคณะท้างานปรับปรุงโครงสร้างกรมอนามัย (ครั้ง)

แผน
ผล

แผน
ผล

- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
3.13 จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ (ของกลุม่ งาน กพร.) (ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
3.14 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ทบทวนบทบาทโครงสร้าง
กรมอนามัย ครั้งที่ 1 (วัน)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
3.15 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ทบทวนบทบาทโครงสร้าง
กรมอนามัย ครั้งที่ 2 (วัน)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
3.16 ประชุมทบทวนบทบาทโครงสร้าง และวิสัยทัศน์ กรม
อนามัย ครั้งที่ 3(เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ขอปรับยกเลิก)
(ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
แผนงบประมำณ
ผลกำรเบิกจ่ำย
4.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท้าค้ารับรองการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 (ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
4.2 ประชุมลงนามค้ารับรองการปฏิบัติราชการประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไม่ใช้งบประมาณ จัดพร้อมประชุมกรม)
(ครั้ง)

แผน
ผล

แผน
ผล

แผน
ผล

แผน
ผล

แผน
ผล

แผน
ผล

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,000.00
4,000.00
0
0
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,000.00
4,000.00
0
0
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,000.00
4,000.00
0
0
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,000.00
4,000.00
0
0
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,000.00
4,000.00
0
0
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,000.00
4,000.00
0
0
-

1
1
3,510.00
3,510.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,000.00
4,000.00
0
0
-

1
1
3,510.00
3,510.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28,000.00
28,000.00
0
0
0
0
0
0

☻

- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
4.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์
การประเมินผลตัวชี้วัด ตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
4.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์
การประเมินผลตัวชี้วัด ตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
4.5 พัฒนาระบบรายงานตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
แผนงบประมำณ
ผลกำรเบิกจ่ำย
5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการสมัครขอรับ
รางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบส่วนร่วม
ประจ้าปีพ.ศ.2564 (ครั้ง)

0
0
0
0
0
0
1
1
4,000.00
4,000.00
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
4,000.00
4,000.00
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
4,000.00
4,000.00
0
0

0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
4,000.00
4,000.00
8,310.00
8,310.00

0
0
0
0
0
0
1
1
4,000.00
4,000.00
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
4,000.00
4,000.00
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
4,000.00
4,000.00
2,540.00
2,540.00

0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
7
7
28,000.00
28,000.00
10,850.00
10,850.00

แผน

-

-

-

-

-

-

-

0

ผล

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

แผน

-

-

-

-

-

-

-

0

ผล

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

แผน

-

-

-

-

-

-

-

0

ผล

0
0
-

0
0
-

0
0
-

0
0
-

0
0
-

0
0
-

0
0
-

0
0
0
0

แผน
ผล

แผน
ผล

แผน
ผล

- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
5.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงเกณฑ์และเขียนผลงานเพื่อสมัคร
ขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
5.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการเขียนผลงานสูร่ างวัล
บริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ประจ้าปี พ.ศ.2564 (ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
5.4 ประชุมเพื่อขับเคลือ่ นการส่งผลงานของกรมอนามัยสูร่ างวัล
คุณภาพแห่งชาติ (ครั้ง)

แผน

☻

☻

5.4 ประชุมเพื่อขับเคลือ่ นการส่งผลงานของกรมอนามัยสูร่ างวัล
คุณภาพแห่งชาติ (ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
5.5 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับผลงานของ
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยสูร่ างวัลคุณภาพแห่งชาติ (ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
5.6 ประชุมรับการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit)
รางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วม (ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
5.7 สนับสนุนหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยเตรียมความพร้อม
ผลงานสูร่ างวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบ
มีส่วนร่วม (เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ขอปรับยกเลิก) (ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
5.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริการภาครัฐและส่งเสริม
การท้างานแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับผลงานกรมอนามัยสู่
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ขอปรับ
ยกเลิก) (ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
5.9 กิจกรรมสร้างขวัญก้าลังใจในการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการและพัฒนาระบบราชการ (ครั้ง)
- แผนงบประมาณ
- ผลการใช้จ่าย
รวมงบประมำณ
รวมผลกำรเบิกจ่ำย

ผล

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

แผน

-

-

-

1

-

-

-

1

ผล

0
0

0
0

0
0

1
350
350

0
0

0
0

0
0

1
350
350

แผน

-

-

-

1

-

-

-

1

ผล

0
0

0
0

0
0

1
7,960.00
7,960.00

0
0

0
0

0
0

1
7,960.00
7,960.00

แผน

-

-

-

-

-

-

-

0

ผล

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

แผน

-

-

-

-

-

-

-

0

ผล

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

แผน

-

-

-

-

-

-

1

1

ผล

0
0
167,497.00
167,497.00

0
0
53,505.00
53,505.00

0
0
60,322.00
60,322.00

0
0
46,570.00
46,570.00

0
0
39,520.00
39,520.00

0
0
70,027.84
70,027.84

1
2,540.00
2,540.00
190,725.95
190,725.95

1
2,540.00
2,540.00
628,167.79
628,167.79

☻

☻

☻

การรายงานผลการดาเนินงานในระบบ DOC ข้อมูล ณ วันที่ 30 พย.64
กิจกรรมดำเนินกำร

ต.ค.

แผนงบประมำณ
ผลกำรเบิกจ่ำย
1.1 เตรียมกำรส่งผลงำนเพือ
่ ขอรับรำงวัล PMQA
(ครัง้ )

แผน
ผล

- แผนงบประมำณ
้ ำ่ ย
- ผลกำรใชจ
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ำรแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้กำร
ดำเนินงำนพัฒนำองค์กร (ครัง้ )

แผน
ผล

- แผนงบประมำณ
้ ำ่ ย
- ผลกำรใชจ
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ำรสร ้ำงเสริมศักยภำพด ้ำน
กำรพัฒนำองค์กร (ครัง้ )

แผน
ผล

- แผนงบประมำณ
้ ำ่ ย
- ผลกำรใชจ
1.4 ประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ำรแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้ระดับ
หน่วยงำนกลุม
่ พัฒนำระบบบริหำร (ครัง้ )

แผน
ผล

- แผนงบประมำณ
้ ำ่ ย
- ผลกำรใชจ
1.5 จัดทำเอกสำร application report (เรือ
่ ง)

แผน
ผล

- แผนงบประมำณ
้ ำ่ ย
- ผลกำรใชจ
1.6 จัดทำใบประกำศเกียรติคณ
ุ (ครัง้ )
- แผนงบประมำณ
้ ำ่ ย
- ผลกำรใชจ
แผนงบประมำณ
ผลกำรเบิกจ่ำย

แผน
ผล

พ.ย.

ธ.ค.

รวม

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

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

5,800.00
0
1
5,800.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,800.00
0
1
0
5,800.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6,000.00
6,000.00

6,000.00
0

6,000.00
0

18,000.00
6,000.00

สถำนะ

☹

2.1 ค่ำเช่ำบ ้ำน (ครัง้ )

แผน
ผล

- แผนงบประมำณ
้ ำ่ ย
- ผลกำรใชจ
แผนงบประมำณ
ผลกำรเบิกจ่ำย
3.1 ค่ำจ ้ำงเหมำบริกำร (คน)

แผน
ผล

- แผนงบประมำณ
้ ำ่ ย
- ผลกำรใชจ
3.2 ค่ำเช่ำเครือ
่ งถ่ำยเอกสำร (ครัง้ )
- แผนงบประมำณ
้ ำ่ ย
- ผลกำรใชจ
3.3 ค่ำใช ้จ่ำยในกำรเดินทำงไปประชุม/อบรม/
สัมมนำ/พัฒนำศักยภำพบุคลำกร กพร. (ครัง้ )

แผน
ผล

แผน
ผล

- แผนงบประมำณ
้ ำ่ ย
- ผลกำรใชจ
3.4 ค่ำใช ้จ่ำยในกำรจัดประชุมรำชกำร (ครัง้ )

แผน
ผล

- แผนงบประมำณ
้ ำ่ ย
- ผลกำรใชจ
3.5 ค่ำวัสดุสำนักงำน และวัสดุคอมพิวเตอร์ (ครัง้ )

แผน
ผล

- แผนงบประมำณ
้ ำ่ ย
- ผลกำรใชจ
้ เพลิง (ครัง้ )
3.6 ค่ำน้ ำมันเชือ

แผน
ผล

- แผนงบประมำณ
้ ำ่ ย
- ผลกำรใชจ
3.7 ค่ำน้ ำดืม
่ (ครัง้ )

แผน
ผล

1
1
6,000.00
6,000.00

1
6,000.00
0

1
6,000.00
0

3
1
18,000.00
6,000.00

34,815.00
33,385.00
2
2
25,800.00
25,800.00
1
1
1,000.00
1,000.00
1
1
6,000.00
4,570.00
1
1
2,015.00
2,015.00
0
0
0
0
-

75,815.00
37,777.35
2
2
25,800.00
25,800.00
1
1,000.00
0
3
0
8,780.00
1
1
2,015.00
2,015.00
0
0
1
1,000.00
0
-

34,965.00
0
2
25,800.00
0
1
1,000.00
0
1
6,000.00
0
1
2,015.00
0
0
0
0
0
-

145,595.00
71,162.35
6
4
77,400.00
51,600.00
3
1
3,000.00
1,000.00
2
4
12,000.00
13,350.00
3
2
6,045.00
4,030.00
0
0
0
0
1
0
1,000.00
0
0
0

☹

☹

☹

☻

☹

☹

- แผนงบประมำณ
้ ำ่ ย
- ผลกำรใชจ
3.8 ค่ำผ่ำนทำงพิเศษ (ครัง้ )
- แผนงบประมำณ
้ ำ่ ย
- ผลกำรใชจ
3.9 ค่ำดูแลบำรุงรักษำครุภัณฑ์สำนักงำน
คอมพิวเตอร์ (ครัง้ )

แผน
ผล

แผน
ผล

- แผนงบประมำณ
้ ำ่ ย
- ผลกำรใชจ
3.10 ค่ำดูแลบำรุงรักษำซ่อมแซมยำนพำหนะ (ครัง้ )

แผน
ผล

- แผนงบประมำณ
้ ำ่ ย
- ผลกำรใชจ
3.11 ค่ำใช ้จ่ำยอืน
่ ๆ ค่ำจ ้ำงอืน
่ ค่ำลงทะเบียน (ครัง้ )

แผน
ผล

- แผนงบประมำณ
้ ำ่ ย
- ผลกำรใชจ
แผนงบประมำณ
ผลกำรเบิกจ่ำย
้ จงแนวทำงกำรจัดทำคำรับรองกำร
4.1 ประชุมชีแ
ปฏิบัตริ ำชกำรของหน่วยงำนในสังกัดกรมอนำมัย
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565 (ครัง้ )
- แผนงบประมำณ
้ ำ่ ย
- ผลกำรใชจ
4.2 ลงนำมคำรับรองกำรปฏิบัตริ ำชกำรประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 (36 หน่วยงำน) วันเดียวกับ
ประชุมกรม (ไม่ใช ้งบประมำณ) (ครัง้ )
- แผนงบประมำณ
้ ำ่ ย
- ผลกำรใชจ
้ จงเจ ้ำภำพตัวชีว้ ด
4.3 ประชุมชีแ
ั และพิจำรณำ
เกณฑ์กำรประเมินตัวชีว้ ด
ั ระดับหน่วยงำน (ครัง้ )
- แผนงบประมำณ
้ ำ่ ย
- ผลกำรใชจ

แผน
ผล

แผน
ผล

แผน
ผล

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
46,000.00
1,182.35

0
0
1
150
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
46,000.00
1,182.35

18,600.00
0
1
9,300.00
0
0
0
1
9,300.00
0

29,350.00
19,200.00
0
0
0
0
0
0

4,000.00
0
0
0
0
0
0
0

51,950.00
19,200.00
1
0
9,300.00
0
0
0
0
0
1
0
9,300.00
0

☹

☻

☹

☹

4.4 ประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ำร เรือ
่ ง กำรถ่ำยทอดและ
้ จงเกณฑ์กำรประเมินผลตัวชีว้ ด
ชีแ
ั ตำมคำรับรอง
กำรปฏิบัตริ ำชกำรของหน่วยงำนในสังกัดกรม
- แผนงบประมำณ
้ ำ่ ย
- ผลกำรใชจ
4.5 ประชุมพิจำรณำรำยละเอียดตัวชีว้ ด
ั (KPI
Template) ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565
หน่วยงำนวิชำกำรสำยส่งเสริมสุขภำพ (ครัง้ )
- แผนงบประมำณ
้ ำ่ ย
- ผลกำรใชจ
4.6 ประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ำร เรือ
่ ง กำรถ่ำยทอดและ
้ จงเกณฑ์กำรประเมินผลตัวชีว้ ด
ชีแ
ั ตำมคำรับรอง
กำรปฏิบัตริ ำชกำรของหน่วยงำนในสังกัดกรม
- แผนงบประมำณ
้ ำ่ ย
- ผลกำรใชจ
4.7 พัฒนำระบบรำยงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัต ิ
รำชกำรของหน่วยงำนในสังกัดกรมอนำมัย
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565 (ครัง้ )
- แผนงบประมำณ
้ ำ่ ย
- ผลกำรใชจ
4.8 ประชุมพิจำรณำรำยละเอียดตัวชีว้ ด
ั (KPI
Template) ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565
หน่วยงำนวิชำกำรสำยอนำมัยสิง่ แวดล ้อม (ครัง้ )
- แผนงบประมำณ
้ ำ่ ย
- ผลกำรใชจ
4.9 ประชุมพิจำรณำรำยละเอียดตัวชีว้ ด
ั (KPI
Template) ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565
หน่วยงำนสำยบริหำร (ครัง้ )
- แผนงบประมำณ
้ ำ่ ย
- ผลกำรใชจ
แผนงบประมำณ
ผลกำรเบิกจ่ำย
5.1 ประชุมเตรียมควำมพร ้อมยกระดับผลงำนกรม
ิ รำงวัลเลิศรัฐ (ครัง้ )
อนำมัยพิชต
- แผนงบประมำณ
้ ำ่ ย
- ผลกำรใชจ
5.2 ประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ำรส่งเสริมหน่วยงำนใน
สังกัดกรมอนำมัยเสนอผลงำนสมัครขอรับรำงวัล
เลิศรัฐ (ครัง้ )

แผน
ผล

แผน
ผล

แผน
ผล

แผน
ผล

แผน
ผล

แผน
ผล

แผน
ผล

แผน
ผล

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

1
1
11,400.00
15,200.00
1
4,650.00
0
0
0
1
1
4,000.00
4,000.00
1
4,650.00
0
1
4,650.00
0

0
0
0
0
0
0
1
4,000.00
0
0
0
0
0

1
1
11,400.00
15,200.00
1
0
4,650.00
0
0
0
0
0
2
1
8,000.00
4,000.00
1
0
4,650.00
0
1
0
4,650.00
0

0
0
0
0
-

7,600.00
6,200.00
1
1
7,600.00
6,200.00
-

11,600.00
0
0
0
1
-

19,200.00
6,200.00
1
1
7,600.00
6,200.00
1
0

☻

☹

☹

☹

☹

☻

☹

- แผนงบประมำณ
้ ำ่ ย
- ผลกำรใชจ
5.3 ประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ำรพัฒนำและยกระดับกำร
เขียนผลงำนเพือ
่ สมัครขอรับรำงวัลเลิศรัฐ (ครัง้ )
- แผนงบประมำณ
้ ำ่ ย
- ผลกำรใชจ
5.4 ประชุมขับเคลือ
่ นกำรส่งเสริมหน่วยงำนใน
สังกัดกรมอนำมัยเสนอผลงำนสมัครขอรับรำงวัล
เลิศรัฐ (ครัง้ )
- แผนงบประมำณ
้ ำ่ ย
- ผลกำรใชจ
5.5 กำรสนับสนุนหน่วยงำนในสังกัดกรมอนำมัย
เตรียมควำมพร ้อมรับกำรตรวจประเมินรำงวัลเลิศรัฐ
(ครัง้ )
- แผนงบประมำณ
้ ำ่ ย
- ผลกำรใชจ
5.6 ประชุมเตรียมควำมพร ้อมและรับกำรตรวจ
ประเมินรำงวัลเลิศรัฐ (ครัง้ )
- แผนงบประมำณ
้ ำ่ ย
- ผลกำรใชจ
5.7 เชิดชูเกียรติและเสริมพลังในกำรพัฒนำบริกำร
ภำครัฐและกำรบริหำรรำชกำรแบบมีสว่ นร่วม (เรือ
่ ง)

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

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

6,600.00
0
0
0
1
5,000.00
0
0
0
0
0
0
0

6,600.00
0
0
0
0
0
1
0
5,000.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

แผน
ผล

2,325.00
0
0
0

13,550.00
0
1
12,000.00
0

6,200.00
0
0
0

22,075.00
0
1
0
12,000.00
0

แผน

-

-

-

0

ผล

0
0

0
0

0
0

0
0
0

แผน
ผล

แผน
ผล

แผน
ผล

แผน
ผล

แผน
ผล

- แผนงบประมำณ
้ ำ่ ย
- ผลกำรใชจ
แผนงบประมำณ
ผลกำรเบิกจ่ำย
ั ทัศน์กรมอนำมัย (ครัง้ )
6.1 ประชุมทบทวนร่ำงวิสย
- แผนงบประมำณ
้ ำ่ ย
- ผลกำรใชจ
6.2 กำรประชุมคณะกรรมกำรปรับปรุงโครงสร ้ำง
ภำรกิจและอัตรำกำลังของกรมอนำมัย (ครัง้ )
- แผนงบประมำณ
้ ำ่ ย
- ผลกำรใชจ

☹

☹

6.3 ประชุมปรับปรุงโครงสร ้ำงภำรกิจของ
หน่วยงำนกรมอนำมัยทีข
่ อจัดตัง้ เป็ นกฎกระทรวง
กำรแบ่งส่วนรำชกำร (ครัง้ )
- แผนงบประมำณ
้ ำ่ ย
- ผลกำรใชจ
6.4 กำรประชุมคณะทำงำนแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน
กรมอนำมัย (ครัง้ )
- แผนงบประมำณ
้ ำ่ ย
- ผลกำรใชจ
่ ง กรม
6.5 ประชุมกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย
อนำมัย (ครัง้ )

แผน

-

1

1

2

ผล

0
0
0
0
0
0
0
0
1
2,325.00
0
0
0
61,740.00
39,385.00

1,550.00
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
132,315.00
63,177.35

1,550.00
0
0
0
1
4,650.00
0
0
0
0
0
0
0
68,565.00
0

0
3,100.00
0
0
0
0
0
1
0
4,650.00
0
1
0
0
0
1
0
2,325.00
0
0
0
0
0
262,620.00
102,562.35

แผน
ผล

แผน
ผล

- แผนงบประมำณ
้ ำ่ ย
- ผลกำรใชจ
6.6 กำรประชุมทบทวนแผน BCP กรมอนำมัย (ครัง้ )

แผน
ผล

- แผนงบประมำณ
้ ำ่ ย
- ผลกำรใชจ
่ งกรม
6.7 ประชุมทีมทำงำนบริหำรจัดกำรควำมเสีย
อนำมัย (ครัง้ )

แผน
ผล

- แผนงบประมำณ
้ ำ่ ย
- ผลกำรใชจ
6.8 กำรประชุมเชิงปฏิบัตก
ิ ำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรองค์กร (ครัง้ )

แผน
ผล

- แผนงบประมำณ
้ ำ่ ย
- ผลกำรใชจ
รวมงบประมำณ
รวมผลกำรเบิกจ่ำย

☹

☹

☹

☹

เอกสารแนบต ัวชวี้ ัดที่ 2.6

เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.6

เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.6

เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.6

เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.6

สรุปการประชุมคณะทำงานรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ตามคำรับรองฯ ของกลุมพัฒนาระบบบริหาร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ หองประชุมกลุมพัฒนาระบบบริหาร อาคาร ๖ ชั้น ๕ กรมอนามัย
ผูเขาประชุม
๑. นางสาวรุงนภา เยี่ยมสาคร
๒. นางสาวทิวาวรรณ หวังสุข
๓. นางสาวปยรัตน ศรีมวงกลาง

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป

ประธาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สรุปสาระสำคัญของการประชุม เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เรื่อง
สาระสำคัญ
มติที่ประชุม
วาระที่ ๑ เรื่องแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ ชี้แจงวัตถุประสงค นางสาวรุงนภาฯ ประธานแจงที่ประชุมทราบวา การประชุมนี้ - รับทราบ
ของการประชุม
เป นการประชุ มคณะทำงานรั บผิ ดชอบตั วชี ้ ว ั ดที ่ 2.6 ระดั บ
ความสำเร็ จของการดำเนิ น งานคุ ณ ธรรมและความโปร ง ใส
( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่ ง เป น
ตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ ของกลุมพัฒนาระบบบริหาร ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่ง กพร.มีมติมอบหมายผูรับผิดชอบ
ตามวารที่ ๕.๓ ของการประชุมกลุมพัฒนาระบบบบริหาร ครั้งที่
1/2565 ประจำป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื ่ อ วั น ที ่ ๘
ตุ ล าคม ๒๕๖๔ ณ ห อ งประชุ ม กพร. จึ งขอใหท ี ่ป ระชุ ม ได
รวมกันพิจารณาวิเคราะหสถานการณการดำเนินงานคุณธรรม
และความโปรงใสของหนวยงาน โดยมีขอมูลผลการประเมิน IIT
ของ กพร. ยอนหลัง 3 ป ซึ่งไดรับขอมูลสนับสนุนจากกลุมงาน
คุมครองจริยธรรม กรมอนามัย สงทางอีเมลลงวันที่ 29 ตุลาคม
๒๕๖๔ และขอเสนอแนะของผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อหา Gap
กำหนดมาตรการ และจัดทำแผนการขับ เคลื่อนตัวชี้วัด โดย
ตรวจสอบเนื้อหาที่ตองดำเนินการใหสอดคลองกับ เกณฑการ
ประเมิน ที่กำหนดไวในรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ของตัวชี้วัดที่ 2.6 ซึ่งไฟลลา สุด กพร.ไดนำขึ้น เว็บ ไซต เมนู
คำรับรองฯ ทั้งนี้ เจาภาพจะมีการถายทอดและชี้แจงเกณฑฯ
ในการประชุมที่ กพร. จะจัดขึ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
ณ หองประชุมกำธรฯ และผานระบบประชุมทางไกล รวมทั้ง
ชี ้ แ จงเพิ ่ มเติม ในการประชุ มที ่ กองการเจ าหนา ที่ (เจ าภาพ)
จะจัดขึ้น ในการประชุมวัน ที ่ ๑๕ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ณ โรงแรมที่เขาใหญ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ตอไป
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-๒–
เรื่อง
สาระสำคัญ
มติที่ประชุม
วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา
๒.๑ ทบทวน วิเคราะห ที่ประชุมรวมกันพิจารณาขอมูล และเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ - รับทราบ และถือ
สถานการณ เพื่อ
กั บ การดำเนิน งาน ITA ย อ นหลัง 3 ป ซึ่ ง ไดม ี ก ารวิเคราะห ปฏิบัติในสวนที่
กำหนดมาตรการ
ขอมูลเปรียบเทียบกับกรมอนามัย และดูแนวโนมยอนหลัง 3 ป เกี่ยวของ
ประเด็นความรูและ และยอนหลัง 3 รอบ โดยพิจารณาใหความสำคัญกับขอมูลผล
แผนการขับเคลื่อน การประเมิ น ในปป  จ จุ บั น (2564) เป น หลั ก ซึ ่ง คะแนน IIT
การดำเนินงาน
กพร. ป 2564 รอบ 5 เดื อ นหลั ง อยู  ที่ 98.99 ไม ม ี ข อ
ตัวชี้วัดที่ 2.6
รองเรียนการทุจริต และไมมีขอเสนอแนะจากผูม ีสวนไดสวนเสีย
ภายใน เนื่องจาก กพร. ไดพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสของ
หนว ยงานมาอย า งต อ เนื ่อ ง ที่ ป ระชุ มได จ ั ด ทำบทวิ เคราะห
มาตรการ ความรูที่ใช และแผนการขับเคลื่อน โดยไดกำหนด
ประเด็นตาง ๆ ใหครบถวนครอบคลุมตามเกณฑการประเมิน
ตัวชี้วัดที่กำหนดไว รายละเอียดตามเอกสารแนบทายสรุปการ
ประชุม ทั้งนี้ ขอใหเลขานุการจัดทำสรุปการประชุมใหแลวเสร็จ
เพื ่ อเป น ขอ มูล ประกอบการนำเสนอรายงานการวิเ คราะหฯ
รวมกับแผนการขับ เคลื่อนตัวชี้ว ัดใหผูอำนวยการกลุมพัฒนา
ระบบบริ หารลงนามอนุมั ติ และแจ งเวีย นให บุ คลากร กพร.
รั บ ทราบรายงานการวิ เคราะห ฯ แผนการขั บ เคลื ่ อ นฯ และ
ความรูเกี่ยวกับแบบ OIT และแบบ IIT พรอมใหความรวมมือใน
การขับ เคลื่อนคุณธรรมและความโปรง ใสโดยทั ่วกัน รวมทั้ง
กำชับคณะทำงานฯ ใหรวมกับบุคลากรในหนวยงานขับเคลื่อน
แผนฯ และรายงานผลการดำเนินงานในระบบ DOC 4.0 เมนู
รายงานคำรับรองฯ ใหครบถวน ภายในเวลาที่กรมอนามัยกำหนด
และรายงานผลการดำเนิ นงานในการประชุ ม ติ ด ตามตั ว ชี ้ วั ด
ประจำเดือนของกลุมพัฒนาระบบบริหาร เพื่อเปนหลักฐานใน
การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.6 โดยตั้งเปาหมายการดำเนินงาน
คุณธรรมและความโปรงใส (Integrity and Transparency Assessment
: ITA) ของ กพร. ใหบรรลุคาคะแนนระดับที่ 5 ตอไป และหาก
การประชุ มที่เขาใหญม ี ประเด็ นอะไรเพิ ่ม เติม อาจตอ งมีการ
ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มเติมขอมูลในโอกาส
ตอไป
ปดประชุมเวลา 16.30 น.
นางสาวปยรัตน ศรีมวงกลาง
กรรมการและเลขานุการคณะทำงานฯ
ผูสรุปการประชุม
ผูรับรองสรุปการประชุม
นางสาวรุง นภา เยีย่ มสาคร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ประธาน

นางสาวทิวาวรรณ หวังสุข
นักจัดการงานทั่วไป
กรรมการ

นางสาวปยรัตน ศรีมวงกลาง
นักจัดการงานทั่วไป
กรรมการและเลขานุการ
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ภาพการประชุมคณะทำงานรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๒.๖ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ตามคำรับรองฯ ของกลุมพัฒนาระบบบริหาร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
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เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.6
รายงานการวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์ ปัญหาการดำเนินงาน
และแนวทาง/มาตรการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ความเป็นมา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) เพื่อยกระดับการดำเนินงานตามมาตรการด้านการป้องกันทุจริตเชิงรุก และนำแนวทางการ
ขับเคลื่อน ITA ไปเป็นกรอบในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงาน ตามหลัก
ธรรมาภิบาล อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอนามัยได้กำหนดให้ทุกหน่วยงาน
จัดทำตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน วิเคราะห์ผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา วิเคราะห์ประเด็นจาก
คะแนนผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564)
ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อหา Gap และจัดทำข้อเสนอหรือมาตรการ สร้างการรับรู้ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งการพัฒนาและขับเคลื่อน
คุณธรรมและความโปร่งใสที่เหมาะสม จะสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ดังนี้
1.1 ประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ OIT โดยเปิดเผยข้อมูล
อย่างน้อยจำนวน 2 ด้าน จากองค์ประกอบ 6 ด้าน ซึ่งบังคับให้ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการเปิดเผย
ข้อมูลด้านข้อมูลพื้นฐาน และพิจารณาเลือกดำเนินการในองค์ประกอบที่เหลือ (5 ด้าน) ให้สอดคล้อง
กับประเด็นที่ได้จากการวิเคราะห์ ทบทวน GAP IIT ของหน่วยงานอีกอย่างน้อย 1 ด้าน
1.2 ประเมินการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของ
หน่วยงาน ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ค่าเฉลี่ย 95 คะแนนขึ้นไป
ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้จะส่งผลต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของกรมอนามัยต่อไป
2. ทบทวนสถานการณ์ผลการดำเนินงาน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ดำเนินงานขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสมาอย่างต่อเนือ่ ง และรายงาน
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อทบทวน วิเคราะห์ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานปัจจุบัน
และผลการดำเนินงานจากปีที่ผ่านมา มีดังนี้
ตารางที่ 1 สรุปการเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (IIT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารกับกรมอนามัย จำแนกรายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่
1. การปฏิบัติหน้าที่
2. การใช้งบประมาณ
3. การใช้อำนาจ
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
คะแนนภาพรวม

ปี 2564 รอบ 5 เดือนแรก (ร้อยละ)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
97.69
93.42
95.19
82.32
97.60
87.64
98.40
83.05
94.71
87.61
96.60
87.86

ปี 2564 รอบ 5 เดือนหลัง (ร้อยละ)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
99.04
92.83
98.40
83.71
99.04
89.25
99.73
88.05
98.72
87.77
98.99
88.36

1

จากตารางที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนประเมินการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (IIT)
ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารกับกรมอนามัยในปีที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีคะแนนรายตัวชี้วัดทุกตัว
และคะแนนภาพรวมทั้งสองรอบการประเมินมากกว่ากรมอนามัย โดยรอบ 5 เดือนหลัง มีคะแนนภาพรวมมากที่สุด
อยู่ที่ 98.99 และคะแนนรายตัวชี้วัดที่มากที่สุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ อยู่ที่ 99.73 และ
ตัวชี้วัดที่มีคะแนนน้อยที่สุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ อยู่ที่ 98.40 ทั้งนี้ ผลคะแนนดังกล่าวมีค่า
มากกว่าผลลัพธ์คะแนนภาพรวมการประเมินการรับรู้ฯ ตามเกณฑ์การประเมินฯ ที่กำหนดไว้ (ระดับที่ 5 เท่ากับ
95 คะแนน) และจากสรุปผลการประเมินฯ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่) พบว่า ไม่มี
ข้อเสนอแนะ/ประเด็นปัญหาเพิ่มเติมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของหน่วยงาน
ตารางที่ 2 สรุปผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินระดับการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (IIT) ของ กพร. เปรียบเทียบรอบ 5 เดือนแรก และรอบ 5 เดือนหลัง ย้อนหลัง 3 ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) จำแนกรายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่
1. การปฏิบัติหน้าที่
2. การใช้งบประมาณ
3. การใช้อำนาจ
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
คะแนนภาพรวม

รอบ 5 เดือนแรก (ร้อยละ)
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
97.22
97.42
97.69
95.56
96.82
95.19
96.18
96.31
97.60
93.98
94.32
98.40
95.37
95.27
94.71
95.95
96.30
96.60

รอบ 5 เดือนหลัง (ร้อยละ)
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
97.50
97.05
99.04
93.13
92.31
98.40
93.36
95.19
99.04
92.71
92.63
99.73
94.01
92.79
98.72
94.65
94.34
98.99

ตารางที่ 3 ผลคะแนนเฉลีย่ การประเมินระดับการรับรูก้ ารดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) ของ กพร. เปรียบเทียบ 3 รอบ (ปี 2563 รอบ 5 เดือนหลัง ปี 2564 รอบ 5 เดือนแรก
และรอบ 5 เดือนหลัง) จำแนกรายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่
1. การปฏิบัติหน้าที่
2. การใช้งบประมาณ
3. การใช้อำนาจ
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
คะแนนภาพรวม

ปี 2563
รอบ 5 เดือนหลัง
97.05
92.31
95.19
92.63
92.79
94.34

ปี 2564
รอบ 5 เดือนแรก
97.69
95.19
97.60
98.40
94.71
96.60

รอบ 5 เดือนหลัง
99.04
98.40
99.04
99.73
98.72
98.99

จากตารางที่ 2 และ 3 เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินระดับการรับรูก้ ารดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (IIT) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ย้อนหลัง 3 รอบ ได้แก่ ปี 2563 รอบ 5 เดือนหลัง และปี 2564
รอบ 5 เดือนแรก กับรอบ 5 เดือนหลัง พบว่า คะแนนภาพรวมปี 2564 รอบ 5 เดือนหลัง มีคะแนนมากที่สุดอยู่ที่ 98.99
และคะแนนรายตัวชี้วัดในปี 2564 รอบ 5 เดือนหลัง มีคะแนนมากกว่าทุกรอบการประเมิน โดยตัวชี้วัดที่ 4 การใช้
ทรัพย์สินของราชการ มีคะแนนมากที่สุดอยู่ที่ 99.73 รองลงมา คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ และตัวชี้วัดที่ 3 การใช้
อำนาจ มีคะแนนเท่ากัน คือ 99.04 และตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มีคะแนนน้อยที่สุดอยู่ที่ 98.40 (มากกว่า
เป้าหมายของผลลัพธ์ตัวชี้วัดนีท้ ี่กำหนดไว้ 95 คะแนน) ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า ทิศทางของคะแนนรายตัวชี้วัดยังมีแนวโน้ม
ที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ เช่นเดียวกับคะแนนภาพรวมการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของ กพร.
2

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ Gap จากผลการประเมินการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของ กพร.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)
ลำดับ
ที่
1

2

3

ดัชนี/ตัวชี้วัด
ภาพรวมของหน่วยงาน (n=13)
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
1. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อเป็นไปตาม
ขั้นตอนที่กำหนด และระยะเวลาที่กำหนด มากน้อยเพียงใด
2. บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
ตามประเด็นโปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด มากน้อยเพียงใด
3. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน โดยให้ความสำคัญกับงาน
มากกว่าธุระส่วนตัว และพร้อมรับผิดชอบหากงานผิดพลาด มากน้อย
เพียงใด
4. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสินบน (เงิน/ทรัพย์สิน/
ประโยชน์อื่นใด) จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การ
อนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่
5. นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ
ตาม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันใน
สังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสินบน (เงิน/
ทรัพย์สิน/ประโยชน์อื่นใด) หรือไม่
6. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สินบน (เงิน/ทรัพย์สิน/
ประโยชน์อื่นใด) แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคตหรือไม่
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
7. ท่านทราบเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของ
หน่วยงานของท่าน หรือไม่
8. หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณที่ตั้งไว้ มากน้อยเพียงใด
9. หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
10. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่า
ทำงานล่วงเวลา ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด
11. การจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ ในหน่วยงาน
ของท่าน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์ให้
ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด
12. หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการสอบถาม
หรือตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ มากน้อยเพียงใด
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ
13. ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
14. ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของ
ผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

ค่าน้ำหนัก
(ร้อยละ)
100
18.00

คะแนนที่ได้
ร้อยละ คะแนนถ่วงน้ำหนัก
98.99
99.04
17.83
98.08
98.08
98.08
100.00
100.00

100.00
16.00

98.40
100.00

15.74

98.08
100.00
100.00
94.23
98.08
18.00

99.04
98.08

17.83

98.08

3

ลำดับ
ที่

4

5

ดัชนี/ตัวชี้วัด

ค่าน้ำหนัก
(ร้อยละ)

15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือการ
ให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
16. ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวหรือไม่
17. ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความ
เสี่ยงต่อการทุจริตหรือไม่
18. การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน ถูกแทรกแซงจากผู้มี
อำนาจ มีการซื้อขายตำแหน่งหรือเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องหรือไม่
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
21.00
19.1 ท่านนำเอาทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่ม/
พวกพ้องมากน้อยเพียงใด
19.2 ท่านพบเห็นบุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่ม/พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
20. ท่านทราบแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินราชการ ของหน่วยงานท่านหรือไม่
21. หน่วยงานของท่านมีขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพย์สินราชการที่มี
ความสะดวก มากน้อยเพียงใด
22. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ
โดยขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
23. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการ จาก
หน่วยงานของท่านไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง หรือไม่
24. หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม/
พวกพ้อง หรือไม่
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
27.00
25. ผู้บริหารสูงสุดในหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการต่อต้าน
การทุจริต มากน้อยเพียงใด
26. หน่วยงานของท่าน มีการจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน หรือไม่
27.1 ในหน่วยงานของท่านมีปัญหาการทุจริต หรือไม่
27.2 หน่วยงานของท่านมีแนวทาง/มาตรการในการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต หรือไม่
28. หน่วยงานของท่าน มีระบบการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการ
ทุจริต และลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต หรือไม่
29. หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบ จากฝ่ายตรวจสอบทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกัน
การทุจริต หรือไม่
30.1 ท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้น ในหน่วยงานของท่าน
มากน้อยเพียงใด
30.2 หน่วยงานของท่านมีช่องทางการร้องเรียน และติดตามผลการ
ร้องเรียน ที่สะดวกมากน้อยเพียงใด
30.3 หากท่านร้องเรียน ท่านมั่นใจว่าจะไม่มีผลกระทบต่อตนเองมากน้อยเพียงใด

คะแนนที่ได้
ร้อยละ คะแนนถ่วงน้ำหนัก
98.08
100.00
100.00
100.00
99.73
100.00

20.94

100.00
100.00
100.00
98.08
100.00
100.00
98.72
98.08

26.65

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
98.08
92.31
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ SWOC Analysis การดำเนินงานคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ของ กพร.
จุดแข็ง (Strength)
- ผู้บริหารให้ความสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใส รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินงานดังกล่าว
- หน่วยงานมีการกำหนดนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อป้องกันการทุจริต และ
ผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างชัดเจน
- หน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และมีผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อกำกับ
ติดตามการดำเนินงาน และตรวจสอบ สอบทานกันอย่างสม่ำเสมอ
- บุคลากร กพร. มีจำนวนน้อย แต่มีทิศทางเดียวกันว่า การกระทำการทุจริตเป็นเรื่องที่น่า
ละอาย จึงให้ความร่วมมือเรียนรู้และปฏิบัติตามมาตรการด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปร่งใส เป็นอย่างดี
โอกาส (Opportunity)
- ผู้บริหารให้ความสำคัญในการดำเนินงาน และเป็นแบบอย่างที่ดี
- กรมอนามัยมีระบบการดำเนินงานให้ความรู้ ควบคุม กำกับ ติดตาม ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และความโปร่งใสที่เข้มแข็ง พร้อมให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษาแนะนำ
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นอย่างดี เช่น
กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กลุ่มตรวจสอบภายใน กองแผนงาน เป็นต้น
- กรมอนามัยมีการนำแนวทางการดำเนินงาน เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กำหนดลงในคำรับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัด
ของทุกหน่วยงาน ขับเคลื่อนลงสู่ระดับบุคคลอย่างต่อเนื่อง และชัดเจน
- กรมอนามัยมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ช่วย
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรมอนามัย และส่งผลให้สร้างความน่าเชื่อถือในการ
ประสานงานกับภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายอื่น ๆ ด้วย

จุดอ่อน (Weakness)
ระเบียบ ข้อบังคับ และ
จรรยาบรรณด้านต่างๆ มี
รายละเอียดมาก ต้องเร่งให้
ความรู้ความเข้าใจให้บุคลากร
ได้รับทราบ และถือปฏิบัติทั่วทั้ง
องค์กร

ความท้าทาย (Challenge)
หน่วยงานมีการผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนการทำงาน และมีการ
เปลี่ยนแปลงของบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง (บรรจุใหม่) ต้อง
วางแผนและจัดทำแนวทางเพื่อ
ขับเคลื่อน คุณธรรม จริยธรรม
ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

จากตารางที่ 4 และ 5 พบว่า กพร. มีค่าคะแนนภาพรวมรายตัวชี้วัดในระดับมากอยู่ที่ 98.99 โดยจุดแข็ง
โอกาส และความท้าทาย มีส่วนสนับสนุนการดำเนินของ กพร.ให้ดีขึ้น สำหรับตัวชี้วัดที่มีคะแนนน้อยที่สุด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ค่าคะแนน 98.40 โดยประเด็นข้อ 11 การจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ และการตรวจ
รับพัสดุ ในหน่วยงานของท่าน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งมากน้อย
เพียงใด มีคะแนนน้อยที่สุดอยู่ที่ 94.23 รองลงมา คือ ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ค่าคะแนน 98.72 โดย
ประเด็น ข้อ 30.3 หากท่านร้องเรียน ท่านมั่นใจว่าจะไม่มีผลกระทบต่อตนเอง มากน้อยเพียงใด มีค่าคะแนน
น้อยที่สุดอยู่ที่ 92.31
3. ข้อเสนอแนะของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ไม่มี (ที่มา : 1) ข้อมูลสรุปผลคะแนนประเมินการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) จากกองการเจ้าหน้าที่ และ 2) ข้อมูลจากช่องทางการรับข้อร้องเรียน)
4. ประเด็นความรู้และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
ความรู้ที่ใช้ในการดำเนินงาน ได้แก่ รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ของตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับ
ความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ (เจ้าภาพ) ได้นำความรู้และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใสมาบรรจุไว้ เพื่อตอบโจทย์การดำเนิน งานคุณธรรมและความโปร่งใสระดับประเทศ
เนื่องจากเป็นเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด จำนวน 2 เครื่องมือ ดังนี้
5

4.1 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
4.2 แบบวัดการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal
Integrity and Transparency Assessment : IIT)
5. แนวทาง/มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและ
ความโปร่ง ใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ก ำหนดไว้ จึง ได้ท บทวน วิเ คราะห์ Gap
สถานการณ์ปัญหา จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับเกณฑ์และระดับกรมอนามัย และข้อเสนอแนะ
เพื่อกำหนดมาตรการในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
ตารางที่ 5 แนวทางเพื่อกำหนดมาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Gap Activities
สถานการณ์/ปัญหา
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ บุคลากรยังมีข้อสงสัยถึงความ
(98.40)
ชัดเจน ในการจัด ซื ้ อจัด จ้า ง/
จั ด หาพั ส ดุ และการตรวจรับ
พัสดุ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหา บุ ค ลากรยั ง ขาดความเชื ่อมั่น
การทุจริต
ต่อกระบวนงานข้อร้องเรียนว่า
(98.72)
กรณีหากดำเนินการร้องเรีย น
อาจมีผลกระทบต่อตนเอง

แนวทางเพื่อกำหนดมาตรการดำเนินงาน ปี 2565
ควรชี้แจง/สื่อสารให้บุคลากรรับทราบแผนการจัดหาพัส ดุ
และผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ จัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ และ
สื่อสารประชาสั มพันธ์ ช่ องทางการเผยแพร่ ข้ อมู ล เพื่อให้
บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจหรือรับทราบมากยิ่งขึ้น
ควรชี้แจง/สื่อสารให้บุคลากรรับทราบคู่มือหรือแนวทางการ
ดำเนิ นการเรื ่ องร้ องเรี ย นปั ญ หาการทุ จริ ต และควรแจ้ ง
ช่องทางร้องเรียนทั้งในระดับหน่วยงาน ระดับกรมอนามั ย
และระดับประเทศ โดยสื่อสารทำความเข้าใจเพื่อให้ ทุกคน
มีความมั่นใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนมากยิ่งขึ้น

จากการทบทวน วิเคราะห์ Gap สถานการณ์ปัญหา ใช้ข้อมูลผลงาน ข้อเสนอแนะฯ และความรู้ จึงได้กำหนด
แนวทาง/มาตรการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก ให้บรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ PIRAB ดังนี้
5.1 มาตรการยกระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยดำเนินการดังนี้ (Partner)
5.1.1 เปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน ในองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ด้าน ตามแบบ OIT คือ
5.1.1.1 ด้านข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน (ทุกหน่วยต้องดำเนินการ)
5.1.1.2 ด้านการใช้งบประมาณ (สอดคล้องกับการวิเคราะห์ Gap IIT ของหน่วยงาน)
5.1.2 เปิดโอกาสให้บคุ ลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวัง
ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินงานเกี่ยวกับ แผนการจัดหาพัส ดุและผลการจัดซื้อจัดจ้ าง/
จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ ที่เหมาะสม เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถเข้าใจหรือ
รับทราบมากยิ่งขึ้น
5.2 มาตรการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยดำเนินการดังนี้ (Advocate, Building capacity)
5.2.1 สำรวจความคิดเห็นการรับรู้คุณธรรมและความโปร่งใสของผู้มีสวนได้สวนเสียภายใน ผ่าน
ระบบออนไลน์ตามแบบ IIT
5.2.2 เผยแพร่สรุปผลการดําเนินงานประเมินการรับรูของหน่วยงาน ตามแบบ IIT
สำหรับประเด็นการแก้ไขปัญหาการทุจริต นั้น เนื่องจากข้อมูลที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อตั้งหน่วยงานจนถึงปัจจุบัน (17 ปี)
กพร.ยังไม่เคยมีข้อร้องเรียนปัญหาการทุจริต จึงควรนำข้อมูลผลคะแนนจากการสำรวจฯ (IIT) รอบ 5 เดือนแรก
ที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในปีนี้ มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในรอบ 5 เดือนหลัง ต่อไป
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ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู เรื่อง การรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 5 เดือนแรก)

หนวยงาน: กลุมพัฒนาระบบบริหาร
ลําดับที่

1

ดัชนี/ตัวชี้วัด
ภาพรวมของหนวยงาน (N=9)
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่
1.1 บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอดวยความโปรงใสเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนด
1.2 บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอดวยความโปรงใสเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
2. บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอทั่วๆ ไป กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน
3.1 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยมุงผลสําเร็จของงาน
3.2 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยใหความสําคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว
3.3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานดวยความพรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง
4.1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเรียกรับ "เงิน" จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ
4.2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเรียกรับ "ทรัพยสิน" จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ
4.3 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเรียกรับ "ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน" จากผูมาติดตอ
เพื่อแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ
5.1 ในชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตางๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการรับ "เงิน" นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา

คาน้ําหนัก
(รอยละ)
100
30.00

คะแนนที่ได
คะแนน
รอยละ
ถวงน้ําหนัก
95.95
97.22
29.17
94.44
94.44
91.67
97.22
91.67
88.89
100.00
100.00
100.00
100.00

5.2 ในชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตางๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการรับ "ทรัพยสิน" นอกเหนือจากการรับโดย
ธรรมจรรยา
5.3 ในชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตางๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการรับ "ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน
การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน" นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา
6.1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการให "เงิน" แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต
6.2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการให "ทรัพยสิน" แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต

100.00

6.3 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการให "ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน" แกบุคคลภายนอก
หรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต

100.00

100.00
100.00
100.00

ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู เรื่อง การรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 5 เดือนแรก)

หนวยงาน: กลุมพัฒนาระบบบริหาร
ลําดับที่
2

3

ดัชนี/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ
7. ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงานของทาน
8.1 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นคุมคา
8.2 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว
9. หนวยงานของทาน ไมใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง
10. บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเบิกจายเงินที่เปนเท็จ เชน คาทํางานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ
11.1 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ โปรงใส ตรวจสอบได
11.2 หนวยงานของทาน ไมมกี ารจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ เอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง
12.1 หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการสอบถามถึงการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
12.2 หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการทักทวงถึงการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
12.3 หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการรองเรียนถึงการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจ
13. ผูบังคับบัญชาของทาน มอบหมายงานแกทานอยางเปนธรรม
14. ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน
15. ผูบังคบบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม
16. ผูบังคับบัญชาของทาน ไมมกี ารสั่งการใหทานทําธุระสวนตัวของ ผูบังคับบัญชา
17. ผูบังคับบัญชาของทาน ไมมกี ารสั่งการใหทานทําในสิ่งที่ไมถูกตองหรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต
18.1 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทานไมมลี ักษณะ ถูกแทรกแซงจากผูมีอํานาจ
18.2 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทานไมมลี ักษณะ มีการซื้อขายตําแหนง
18.3 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทานไมมลี ักษณะ เอื้อประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง

คาน้ําหนัก
(รอยละ)
20.00

16.00

คะแนนที่ได
คะแนน
รอยละ
ถวงน้ําหนัก
95.56
19.11
94.44
97.22
88.89
100.00
100.00
100.00
100.00
97.22
88.89
88.89
96.18
91.67
88.89
91.67
100.00
100.00
100.00
100.00
97.22

15.39

ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู เรื่อง การรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 5 เดือนแรก)

หนวยงาน: กลุมพัฒนาระบบบริหาร
ลําดับที่
4

ดัชนี/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ
19. บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเอาทรัพยสินของราชการไปเปนของสวนตัว หรือนําไปใหกลุมหรือพวกพอง
20. ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวก
21. กรณีที่ตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนญาตอยางถูกตอง
22. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน ไมมกี ารนําทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน
23. ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง

คาน้ําหนัก
(รอยละ)
10.00

24. หนวยงานของทานมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนําไปใชประโยชน สวนตัว กลุม หรือพวกพอง

5

ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต
25. ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทานใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริต
26.1 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ
26.2 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการจัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน
27. ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทานไดรับการแกไข
28.1 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการเฝาระวัง ตอการทุจริตในหนวยงาน
28.2 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการตรวจสอบ ตอการทุจริตในหนวยงาน
28.3 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการลงโทษทางวินัย ตอการทุจริตในหนวยงาน
29. หนวยงานของทานมีการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน
30.1 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นวา สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก
30.2 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นวา สามารถติดตามผลการรองเรียนได
30.3 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความมั่นใจวาจะมีการดําเนินการอยางตรงไปตรงมา
30.4 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความมั่นใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง

24.00

คะแนนที่ได
คะแนน
รอยละ
ถวงน้ําหนัก
93.98
9.40
100.00
83.33
94.44
97.22
94.44
94.44
95.37
100.00
100.00
100.00
88.89
94.44
94.44
94.44
94.44
94.44
94.44
94.44
94.44

22.89

ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู เรื่อง การรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 5 เดือนหลัง)

หนวยงาน: กลุมพัฒนาระบบบริหาร
ลําดับที่

1

ดัชนี/ตัวชี้วัด
ภาพรวมของกลุมงาน (n=8)
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่
1.1 บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอดวยความโปรงใสเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนด
1.2 บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอดวยความโปรงใสเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
2. บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอทั่วๆ ไป กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน
3.1 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยมุงผลสําเร็จของงาน
3.2 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยใหความสําคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว
3.3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานดวยความพรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง
4.1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเรียกรับ "เงิน" จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ
4.2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเรียกรับ "ทรัพยสิน" จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ
4.3 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเรียกรับ "ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน" จากผูมาติดตอ
เพื่อแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ
5.1 ในชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตางๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการรับ "เงิน" นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา
5.2 ในชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตางๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการรับ "ทรัพยสิน" นอกเหนือจากการรับโดย
ธรรมจรรยา
5.3 ในชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตางๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการรับ "ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน
การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน" นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา
6.1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการให "เงิน" แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต
6.2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการให "ทรัพยสิน" แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต
6.3 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการให "ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน" แกบุคคลภายนอก
หรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต

คาน้ําหนัก
(รอยละ)
100
30.00

คะแนนที่ได
คะแนน
รอยละ
ถวงน้ําหนัก
94.65
97.50
29.25
93.75
93.75
93.75
93.75
93.75
93.75
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู เรื่อง การรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 5 เดือนหลัง)

หนวยงาน: กลุมพัฒนาระบบบริหาร
ลําดับที่
2

3

ดัชนี/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ
7. ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงานของทาน
8.1 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นคุมคา
8.2 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว
9. หนวยงานของทาน ไมใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง
10. บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมกี ารเบิกจายเงินที่เปนเท็จ เชน คาทํางานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ
11.1 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ โปรงใส ตรวจสอบได
11.2 หนวยงานของทาน ไมมกี ารจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ เอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง
12.1 หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการสอบถามถึงการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
12.2 หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการทักทวงถึงการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
12.3 หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการรองเรียนถึงการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจ
13. ผูบังคับบัญชาของทาน มอบหมายงานแกทานอยางเปนธรรม
14. ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน
15. ผูบังคบบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม
16. ผูบังคับบัญชาของทาน ไมมีการสั่งการใหทานทําธุระสวนตัวของ ผูบังคับบัญชา
17. ผูบังคับบัญชาของทาน ไมมีการสั่งการใหทานทําในสิ่งที่ไมถูกตองหรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต
18.1 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทานไมมีลักษณะ ถูกแทรกแซงจากผูมีอํานาจ
18.2 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทานไมมีลักษณะ มีการซื้อขายตําแหนง
18.3 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทานไมมีลักษณะ เอื้อประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง

คาน้ําหนัก
(รอยละ)
20.00

16.00

คะแนนที่ได
คะแนน
รอยละ
ถวงน้ําหนัก
93.13
18.63
90.63
96.88
93.75
96.88
96.88
96.88
96.88
90.63
90.63
81.25
93.36
90.63
90.63
87.50
96.88
96.88
93.75
96.88
93.75

14.94

ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู เรื่อง การรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 5 เดือนหลัง)

หนวยงาน: กลุมพัฒนาระบบบริหาร
ลําดับที่
4

ดัชนี/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ
19. บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมกี ารเอาทรัพยสินของราชการไปเปนของสวนตัว หรือนําไปใหกลุมหรือพวกพอง
20. ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวก
21. กรณีที่ตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนญาตอยางถูกตอง
22. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน ไมมกี ารนําทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน
23. ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง

คาน้ําหนัก
(รอยละ)
10.00

24. หนวยงานของทานมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนําไปใชประโยชน สวนตัว กลุม หรือพวกพอง

5

ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต
25. ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทานใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริต
26.1 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ
26.2 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการจัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน
27. ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทานไดรับการแกไข
28.1 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการเฝาระวัง ตอการทุจริตในหนวยงาน
28.2 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการตรวจสอบ ตอการทุจริตในหนวยงาน
28.3 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการลงโทษทางวินัย ตอการทุจริตในหนวยงาน
29. หนวยงานของทานมีการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน
30.1 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นวา สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก
30.2 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นวา สามารถติดตามผลการรองเรียนได
30.3 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความมั่นใจวาจะมีการดําเนินการอยางตรงไปตรงมา
30.4 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความมั่นใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง

24.00

คะแนนที่ได
คะแนน
รอยละ
ถวงน้ําหนัก
92.71
9.27
96.88
90.63
87.50
96.88
93.75
90.63
94.01
93.75
100.00
87.50
93.75
93.75
93.75
96.88
96.88
93.75
93.75
93.75
90.63

22.56

ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู เรื่อง การรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนแรก)

หนวยงาน: กลุมพัฒนาระบบบริหาร
ลําดับที่

1

ดัชนี/ตัวชี้วัด
ภาพรวมของหนวยงาน (n=11)
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่
1.1 บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอดวยความโปรงใสเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนด
1.2 บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอดวยความโปรงใสเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
2. บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอทั่วๆ ไป กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน
3.1 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยมุงผลสําเร็จของงาน
3.2 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยใหความสําคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว
3.3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานดวยความพรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง
4.1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเรียกรับ "เงิน" จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ
4.2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเรียกรับ "ทรัพยสิน" จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ
4.3 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเรียกรับ "ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน" จากผูมาติดตอ
เพื่อแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ
5.1 ในชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตางๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการรับ "เงิน" นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา
5.2 ในชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตางๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการรับ "ทรัพยสิน" นอกเหนือจากการรับโดย
ธรรมจรรยา
5.3 ในชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตางๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการรับ "ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน
การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน" นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา
6.1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการให "เงิน" แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต
6.2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการให "ทรัพยสิน" แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต
6.3 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการให "ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน" แกบุคคลภายนอก
หรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต

คาน้ําหนัก
(รอยละ)
100
30.00

คะแนนที่ได
คะแนน
รอยละ
ถวงน้ําหนัก
96.30
97.42
29.23
93.18
93.18
93.18
95.45
93.18
93.18
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู เรื่อง การรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนแรก)

หนวยงาน: กลุมพัฒนาระบบบริหาร
ลําดับที่
2

3

ดัชนี/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ
7. ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงานของทาน
8.1 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นคุมคา
8.2 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว
9. หนวยงานของทาน ไมใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง
10. บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเบิกจายเงินที่เปนเท็จ เชน คาทํางานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ
11.1 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ โปรงใส ตรวจสอบได
11.2 หนวยงานของทาน ไมมกี ารจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ เอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง
12.1 หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการสอบถามถึงการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
12.2 หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการทักทวงถึงการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
12.3 หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการรองเรียนถึงการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจ
13. ผูบังคับบัญชาของทาน มอบหมายงานแกทานอยางเปนธรรม
14. ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน
15. ผูบังคบบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม
16. ผูบังคับบัญชาของทาน ไมมีการสั่งการใหทานทําธุระสวนตัวของ ผูบังคับบัญชา
17. ผูบังคับบัญชาของทาน ไมมีการสั่งการใหทานทําในสิ่งที่ไมถูกตองหรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต
18.1 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทานไมมีลักษณะ ถูกแทรกแซงจากผูมีอํานาจ
18.2 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทานไมมีลักษณะ มีการซื้อขายตําแหนง
18.3 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทานไมมีลักษณะ เอื้อประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง

คาน้ําหนัก
(รอยละ)
20.00

16.00

คะแนนที่ได
คะแนน
รอยละ
ถวงน้ําหนัก
96.82
19.36
95.45
95.45
95.45
100.00
100.00
95.45
100.00
95.45
95.45
95.45
96.31
93.18
93.18
88.64
100.00
100.00
97.73
100.00
97.73

15.41

ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู เรื่อง การรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนแรก)

หนวยงาน: กลุมพัฒนาระบบบริหาร
ลําดับที่
4

ดัชนี/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ
19. บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเอาทรัพยสินของราชการไปเปนของสวนตัว หรือนําไปใหกลุมหรือพวกพอง
20. ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวก
21. กรณีที่ตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนญาตอยางถูกตอง
22. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน ไมมีการนําทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน
23. ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง

คาน้ําหนัก
(รอยละ)
10.00

24. หนวยงานของทานมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนําไปใชประโยชน สวนตัว กลุม หรือพวกพอง

5

ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต
25. ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทานใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริต
26.1 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ
26.2 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการจัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน
27. ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทานไดรับการแกไข
28.1 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการเฝาระวัง ตอการทุจริตในหนวยงาน
28.2 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการตรวจสอบ ตอการทุจริตในหนวยงาน
28.3 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการลงโทษทางวินัย ตอการทุจริตในหนวยงาน
29. หนวยงานของทานมีการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน
30.1 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นวา สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก
30.2 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นวา สามารถติดตามผลการรองเรียนได
30.3 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความมั่นใจวาจะมีการดําเนินการอยางตรงไปตรงมา
30.4 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความมั่นใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง

24.00

คะแนนที่ได
คะแนน
รอยละ
ถวงน้ําหนัก
94.32
9.43
97.73
90.91
90.91
100.00
93.18
93.18
95.27
95.45
100.00
100.00
100.00
95.45
95.45
100.00
97.73
90.91
88.64
86.36
93.18

22.86

ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู เรื่อง การรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง)

หนวยงาน: กลุมพัฒนาระบบบริหาร
ลําดับที่

1

ดัชนี/ตัวชี้วัด
ภาพรวมของหนวยงาน (n=13)
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่
1.1 บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอดวยความโปรงใสเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนด
1.2 บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอดวยความโปรงใสเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
2. บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอทั่วๆ ไป กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน
3.1 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยมุงผลสําเร็จของงาน
3.2 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยใหความสําคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว
3.3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานดวยความพรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง
4.1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเรียกรับ "เงิน" จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ
4.2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเรียกรับ "ทรัพยสิน" จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ
4.3 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเรียกรับ "ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน" จากผูมาติดตอ
เพื่อแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ
5.1 ในชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตางๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการรับ "เงิน" นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา
5.2 ในชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตางๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการรับ "ทรัพยสิน" นอกเหนือจากการรับโดย
ธรรมจรรยา
5.3 ในชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตางๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการรับ "ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน
การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน" นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา
6.1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการให "เงิน" แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต
6.2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการให "ทรัพยสิน" แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต
6.3 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการให "ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน" แกบุคคลภายนอก
หรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต

คาน้ําหนัก
(รอยละ)
100
30.00

คะแนนที่ได
คะแนน
รอยละ
ถวงน้ําหนัก
94.34
97.05
29.12
92.31
92.31
94.23
94.23
90.38
92.31
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู เรื่อง การรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง)

หนวยงาน: กลุมพัฒนาระบบบริหาร
ลําดับที่
2

3

ดัชนี/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ
7. ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงานของทาน
8.1 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นคุมคา
8.2 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว
9. หนวยงานของทาน ไมใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง
10. บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเบิกจายเงินที่เปนเท็จ เชน คาทํางานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ
11.1 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ โปรงใส ตรวจสอบได
11.2 หนวยงานของทาน ไมมกี ารจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ เอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง
12.1 หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการสอบถามถึงการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
12.2 หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการทักทวงถึงการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
12.3 หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการรองเรียนถึงการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจ
13. ผูบังคับบัญชาของทาน มอบหมายงานแกทานอยางเปนธรรม
14. ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน
15. ผูบังคบบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม
16. ผูบังคับบัญชาของทาน ไมมีการสั่งการใหทานทําธุระสวนตัวของ ผูบังคับบัญชา
17. ผูบังคับบัญชาของทาน ไมมีการสั่งการใหทานทําในสิ่งที่ไมถูกตองหรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต
18.1 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทานไมมีลักษณะ ถูกแทรกแซงจากผูมีอํานาจ
18.2 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทานไมมีลักษณะ มีการซื้อขายตําแหนง
18.3 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทานไมมีลักษณะ เอื้อประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง

คาน้ําหนัก
(รอยละ)
20.00

16.00

คะแนนที่ได
คะแนน
รอยละ
ถวงน้ําหนัก
92.31
18.46
88.46
92.31
90.38
96.15
96.15
92.31
98.08
90.38
90.38
88.46
95.19
92.31
90.38
90.38
98.08
100.00
96.15
98.08
96.15

15.23

ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู เรื่อง การรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง)

หนวยงาน: กลุมพัฒนาระบบบริหาร
ลําดับที่
4

ดัชนี/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ
19. บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเอาทรัพยสินของราชการไปเปนของสวนตัว หรือนําไปใหกลุมหรือพวกพอง
20. ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวก
21. กรณีที่ตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนญาตอยางถูกตอง
22. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน ไมมีการนําทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน
23. ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง

คาน้ําหนัก
(รอยละ)
10.00

24. หนวยงานของทานมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนําไปใชประโยชน สวนตัว กลุม หรือพวกพอง

5

ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต
25. ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทานใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริต
26.1 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ
26.2 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการจัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน
27. ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทานไดรับการแกไข
28.1 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการเฝาระวัง ตอการทุจริตในหนวยงาน
28.2 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการตรวจสอบ ตอการทุจริตในหนวยงาน
28.3 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการลงโทษทางวินัย ตอการทุจริตในหนวยงาน
29. หนวยงานของทานมีการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน
30.1 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นวา สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก
30.2 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นวา สามารถติดตามผลการรองเรียนได
30.3 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความมั่นใจวาจะมีการดําเนินการอยางตรงไปตรงมา
30.4 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความมั่นใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง

24.00

คะแนนที่ได
คะแนน
รอยละ
ถวงน้ําหนัก
92.63
9.26
96.15
90.38
86.54
100.00
90.38
92.31
92.79
94.23
100.00
100.00
94.23
92.31
94.23
94.23
92.31
88.46
88.46
88.46
86.54

22.27

ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู เรื่อง การรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 5 เดือนแรก)

หนวยงาน: กลุมพัฒนาระบบบริหาร
ลําดับที่

1

ดัชนี/ตัวชี้วัด
ภาพรวมของหนวยงาน (n=13)
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่
1.1 บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอดวยความโปรงใสเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนด
1.2 บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอดวยความโปรงใสเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
2. บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอทั่วๆ ไป กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน
3.1 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยมุงผลสําเร็จของงาน
3.2 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยใหความสําคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว
3.3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานดวยความพรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง
4.1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเรียกรับ "เงิน" จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ
4.2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเรียกรับ "ทรัพยสิน" จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ
4.3 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเรียกรับ "ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน" จากผูมาติดตอ
เพื่อแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ
5.1 ในชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตางๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการรับ "เงิน" นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา
5.2 ในชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตางๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการรับ "ทรัพยสิน" นอกเหนือจากการรับโดย
ธรรมจรรยา
5.3 ในชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตางๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการรับ "ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน
การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน" นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา
6.1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการให "เงิน" แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต
6.2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการให "ทรัพยสิน" แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต
6.3 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการให "ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน" แกบุคคลภายนอก
หรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต

คาน้ําหนัก
(รอยละ)
100
30.00

คะแนนที่ได
คะแนน
รอยละ
ถวงน้ําหนัก
96.60
97.69
29.31
94.23
94.23
96.15
94.23
94.23
92.31
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู เรื่อง การรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 5 เดือนแรก)

หนวยงาน: กลุมพัฒนาระบบบริหาร
ลําดับที่
2

3

ดัชนี/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ
7. ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงานของทาน
8.1 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นคุมคา
8.2 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว
9. หนวยงานของทาน ไมใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง
10. บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเบิกจายเงินที่เปนเท็จ เชน คาทํางานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ
11.1 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ โปรงใส ตรวจสอบได
11.2 หนวยงานของทาน ไมมกี ารจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ เอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง
12.1 หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการสอบถามถึงการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
12.2 หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการทักทวงถึงการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
12.3 หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการรองเรียนถึงการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจ
13. ผูบังคับบัญชาของทาน มอบหมายงานแกทานอยางเปนธรรม
14. ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน
15. ผูบังคบบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม
16. ผูบังคับบัญชาของทาน ไมมกี ารสั่งการใหทานทําธุระสวนตัวของ ผูบังคับบัญชา
17. ผูบังคับบัญชาของทาน ไมมกี ารสั่งการใหทานทําในสิ่งที่ไมถูกตองหรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต
18.1 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทานไมมีลักษณะ ถูกแทรกแซงจากผูมีอํานาจ
18.2 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทานไมมีลักษณะ มีการซื้อขายตําแหนง
18.3 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทานไมมีลักษณะ เอื้อประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง

คาน้ําหนัก
(รอยละ)
18.00

16.00

คะแนนที่ได
คะแนน
รอยละ
ถวงน้ําหนัก
95.19
17.13
90.38
96.15
96.15
100.00
100.00
96.15
94.23
94.23
94.23
90.38
97.60
94.23
94.23
96.15
100.00
100.00
98.08
100.00
98.08

15.62

ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู เรื่อง การรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 5 เดือนแรก)

หนวยงาน: กลุมพัฒนาระบบบริหาร
ลําดับที่
4

ดัชนี/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ
19. บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเอาทรัพยสินของราชการไปเปนของสวนตัว หรือนําไปใหกลุมหรือพวกพอง
20. ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวก
21. กรณีที่ตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนญาตอยางถูกตอง
22. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน ไมมีการนําทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน
23. ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง

คาน้ําหนัก
(รอยละ)
12.00

24. หนวยงานของทานมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนําไปใชประโยชน สวนตัว กลุม หรือพวกพอง

5

ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต
25. ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทานใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริต
26.1 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ
26.2 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการจัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน
27. ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทานไดรับการแกไข
28.1 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการเฝาระวัง ตอการทุจริตในหนวยงาน
28.2 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการตรวจสอบ ตอการทุจริตในหนวยงาน
28.3 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการลงโทษทางวินัย ตอการทุจริตในหนวยงาน
29. หนวยงานของทานมีการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน
30.1 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นวา สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก
30.2 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นวา สามารถติดตามผลการรองเรียนได
30.3 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความมั่นใจวาจะมีการดําเนินการอยางตรงไปตรงมา
30.4 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความมั่นใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง

24.00

คะแนนที่ได
คะแนน
รอยละ
ถวงน้ําหนัก
98.40
11.81
100.00
96.15
100.00
100.00
96.15
98.08
94.71
96.15
100.00
100.00
92.31
92.31
92.31
92.31
94.23
94.23
94.23
94.23
94.23

22.73

ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู เรื่อง การรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

หนวยงาน: กลุมพัฒนาระบบบริหาร
ลําดับที่

1

ดัชนี/ตัวชี้วัด
ภาพรวมของหนวยงาน (n=13)
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่
1. บุคลากรในหนวยงานของทาน ใหบริการแกผูมาติดตอเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนด และระยะเวลาที่กําหนด มากนอยเพียงใด

คาน้ําหนัก
(รอยละ)
100
18.00

2. บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอตามประเด็นโปรงใสเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด มากนอยเพียงใด
3. บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน โดยใหความสําคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว และพรอมรับผิดชอบหากงานผิดพลาด มากนอย
เพียงใด
4. บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสินบน (เงิน/ทรัพยสิน/ประโยชนอื่นใด) จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ
อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม
5. นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ ตาม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันใน
สังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสินบน (เงิน/ทรัพยสิน/ประโยชนอื่นใด) หรือไม
6. บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหสินบน (เงิน/ทรัพยสิน/ประโยชนอื่นใด) แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธ
ที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคตหรือไม
2

ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ

100.00
100.00
100.00
16.00

7. ทานทราบเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําป ของหนวยงานของทาน หรือไม
8. หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเปนไปตามวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว มากนอยเพียงใด
9. หนวยงานของทานใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด
10. บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทํางานลวงเวลา คาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด
11. การจัดซื้อจัดจาง/จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ ในหนวยงานของทาน มีความโปรงใส ตรวจสอบได ไมเอื้อประโยชนใหผูประกอบการ
12. หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทานมีสวนรวมในการสอบถาม หรือตรวจสอบการใชจายงบประมาณ มากนอยเพียงใด
3

ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจ

13. ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด
14. ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด
15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด
16. ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทําธุระสวนตัวหรือไม
17. ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทําในสิ่งที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการทุจริตหรือไม
18. การบริหารงานบุคคลในหนวยงานของทาน ถูกแทรกแซงจากผูมีอํานาจ มีการซื้อขายตําแหนงหรือเอื้อประโยชนแกพวกพองหรือไม

คะแนนที่ได
คะแนน
รอยละ
ถวงน้ําหนัก
98.99
99.04
17.83
98.08
98.08
98.08

18.00

98.40
100.00
98.08
100.00
100.00
94.23
98.08
99.04
98.08
98.08
98.08
100.00
100.00
100.00

15.74

17.83

ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู เรื่อง การรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

หนวยงาน: กลุมพัฒนาระบบบริหาร
ลําดับที่

ดัชนี/ตัวชี้วัด

คาน้ําหนัก
(รอยละ)

4

ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ

21.00

5

19.1 ทานนําเอาทรัพยสินของราชการไปใชสวนตัว หรือนําไปใหกลุม/พวกพองมากนอยเพียงใด
19.2 ทานพบเห็นบุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการไปใชสวนตัว หรือนําไปใหกลุม/พวกพอง มากนอยเพียงใด
20. ทานทราบแนวปฏิบัติการใชทรัพยสินราชการ ของหนวยงานทานหรือไม
21. หนวยงานของทานมีขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพยสินราชการที่มีความสะดวก มากนอยเพียงใด
22. บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขอยืมทรัพยสินของราชการ โดยขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด
23. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนําทรัพยสินของราชการ จากหนวยงานของทานไปใชโดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง หรือไม
24. หนวยงานของทาน มีการกํากับดูแลและตรวจสอบ การใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนําไปใชประโยชนสวนตัว กลุม/
พวกพอง หรือไม
ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต

25. ผูบริหารสูงสุดในหนวยงานของทาน ใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด
26. หนวยงานของทาน มีการจัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน หรือไม
27.1 ในหนวยงานของทานมีปญหาการทุจริต หรือไม
27.2 หนวยงานของทานมีแนวทาง/มาตรการในการแกไขปญหาการทุจริต หรือไม
28. หนวยงานของทาน มีระบบการเฝาระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต หรือไม
29. หนวยงานของทาน มีการนําผลการตรวจสอบ จากฝายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อปองกัน
การทุจริต หรือไม
30.1 ทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้น ในหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด
30.2 หนวยงานของทานมีชองทางการรองเรียน และติดตามผลการรองเรียน ที่สะดวกมากนอยเพียงใด
30.3 หากทานรองเรียน ทานมั่นใจวาจะไมมีผลกระทบตอตนเอง มากนอยเพียงใด

27.00

คะแนนที่ได
คะแนน
รอยละ
ถวงน้ําหนัก
99.73
20.94
100.00
100.00
100.00
100.00
98.08
100.00
100.00
98.72
98.08
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
98.08
92.31

26.65

ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู เรื่อง การรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 5 เดือนแรก)

หนวยงาน: กรมอนามัย
ลําดับที่

1

ดัชนี/ตัวชี้วัด
ภาพรวมของหนวยงาน (n=2,979)
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่
1.1 บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอดวยความโปรงใสเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนด
1.2 บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอดวยความโปรงใสเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
2. บุคลากรในหนวยงานของทานปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอทั่วๆ ไป กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน
3.1 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยมุงผลสําเร็จของงาน
3.2 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยใหความสําคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว
3.3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานดวยความพรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง
4.1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเรียกรับ "เงิน" จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ
4.2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเรียกรับ "ทรัพยสิน" จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ
4.3 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการเรียกรับ "ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน" จากผูมาติดตอ
เพื่อแลกกับ การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ
5.1 ในชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตางๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการรับ "เงิน" นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา
5.2 ในชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตางๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการรับ "ทรัพยสิน" นอกเหนือจากการรับโดย
ธรรมจรรยา
5.3 ในชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตางๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการรับ "ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน
การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน" นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา
6.1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการให "เงิน" แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต
6.2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการให "ทรัพยสิน" แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต
6.3 บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมีการให "ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคํานวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน" แกบุคคลภายนอก
หรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต

คาน้ําหนัก
(รอยละ)
100
30.00

คะแนนที่ได
คะแนน
รอยละ
ถวงน้ําหนัก
87.86
93.42
28.03
88.60
87.49
86.98
88.18
85.18
85.26
98.09
98.15
96.78
97.92
97.92
96.71
98.56
98.52
97.05

ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู เรื่อง การรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 5 เดือนแรก)

หนวยงาน: กรมอนามัย
ลําดับที่
2

3

ดัชนี/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ
7. ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงานของทาน
8.1 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นคุมคา
8.2 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว
9. หนวยงานของทาน ไมใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง
10. บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมกี ารเบิกจายเงินที่เปนเท็จ เชน คาทํางานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ
11.1 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ โปรงใส ตรวจสอบได
11.2 หนวยงานของทาน ไมมกี ารจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ เอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง
12.1 หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการสอบถามถึงการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
12.2 หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการทักทวงถึงการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
12.3 หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการรองเรียนถึงการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอํานาจ
13. ผูบังคับบัญชาของทาน มอบหมายงานแกทานอยางเปนธรรม
14. ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน
15. ผูบังคบบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม
16. ผูบังคับบัญชาของทาน ไมมกี ารสั่งการใหทานทําธุระสวนตัวของ ผูบังคับบัญชา
17. ผูบังคับบัญชาของทาน ไมมกี ารสั่งการใหทานทําในสิ่งที่ไมถูกตองหรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต
18.1 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทานไมมลี ักษณะ ถูกแทรกแซงจากผูมีอํานาจ
18.2 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทานไมมลี ักษณะ มีการซื้อขายตําแหนง
18.3 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทานไมมลี ักษณะ เอื้อประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง

คาน้ําหนัก
(รอยละ)
18.00

16.00

คะแนนที่ได
คะแนน
รอยละ
ถวงน้ําหนัก
82.32
14.82
70.33
85.36
84.82
90.07
92.25
87.34
83.25
78.31
76.50
74.97
87.64
82.83
80.85
79.67
92.77
94.64
87.69
94.05
88.64

14.02

ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู เรื่อง การรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 5 เดือนแรก)

หนวยงาน: กรมอนามัย
ลําดับที่
4

ดัชนี/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ
19. บุคลากรในหนวยงานของทาน ไมมกี ารเอาทรัพยสินของราชการไปเปนของสวนตัว หรือนําไปใหกลุมหรือพวกพอง
20. ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวก
21. กรณีที่ตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนญาตอยางถูกตอง
22. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน ไมมกี ารนําทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน
23. ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง

คาน้ําหนัก
(รอยละ)
12.00

24. หนวยงานของทานมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนําไปใชประโยชน สวนตัว กลุม หรือพวกพอง

5

ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต
25. ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทานใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริต
26.1 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ
26.2 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการจัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน
27. ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทานไดรับการแกไข
28.1 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการเฝาระวัง ตอการทุจริตในหนวยงาน
28.2 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการตรวจสอบ ตอการทุจริตในหนวยงาน
28.3 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการลงโทษทางวินัย ตอการทุจริตในหนวยงาน
29. หนวยงานของทานมีการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน
30.1 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นวา สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก
30.2 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นวา สามารถติดตามผลการรองเรียนได
30.3 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความมั่นใจวาจะมีการดําเนินการอยางตรงไปตรงมา
30.4 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความมั่นใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง

24.00

คะแนนที่ได
คะแนน
รอยละ
ถวงน้ําหนัก
83.05
9.97
90.68
73.24
83.80
93.16
75.69
81.75
87.61
88.55
95.00
94.13
85.66
94.09
94.29
91.00
86.38
80.94
80.33
81.18
79.72

21.03

ผลคะแนนกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ เรื่อง กำรรับรู้กำรด้ำเนินงำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน ในสังกัดกรมอนำมัย ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

หน่วยงำน: กรมอนำมัย
ล้ำดับที่

1

ดัชนี/ตัวชีวัด
ภำพรวมของหน่วยงำน (n=2,919)
ตัวชีวัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่
1. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ให้บริการแก่ผมู้ าติดต่อเป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด และระยะเวลาที่กาหนด มากน้อยเพียงใด

ค่ำน้ำหนัก
(ร้อยละ)
100
18.00

2. บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อตามประเด็นโปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด มากน้อยเพียงใด
3. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน โดยให้ความสาคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว และพร้อมรับผิดชอบหากงานผิดพลาด มากน้อย
เพียงใด
4. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสินบน (เงิน/ทรัพย์สิน/ประโยชน์อื่นใด) จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ
อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่
5. นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ ตาม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันใน
สังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสินบน (เงิน/ทรัพย์สิน/ประโยชน์อื่นใด) หรือไม่
6. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สินบน (เงิน/ทรัพย์สิน/ประโยชน์อื่นใด) แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
และคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคตหรือไม่
2

ตัวชีวัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ

98.12
98.56
98.29
16.00

7. ท่านทราบเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ของหน่วยงานของท่าน หรือไม่
8. หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ มากน้อยเพียงใด
9. หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
10. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด
11. การจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ ในหน่วยงานของท่าน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ
12. หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการสอบถาม หรือตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ มากน้อยเพียงใด
3

ตัวชีวัดที่ 3 กำรใช้อ้ำนำจ

13. ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
14. ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
16. ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทาธุระส่วนตัวหรือไม่
17. ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือไม่
18. การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน ถูกแทรกแซงจากผู้มีอานาจ มีการซื้อขายตาแหน่งหรือเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องหรือไม่

คะแนนที่ได้
คะแนน
ร้อยละ
ถ่วงน้ำหนัก
88.36
92.83
16.71
89.11
87.26
85.64

18.00

83.71
77.63
83.74
90.50
92.95
79.80
77.66
89.25
83.32
81.52
80.55
96.47
98.01
95.65

13.39

16.07

ผลคะแนนกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ เรื่อง กำรรับรู้กำรด้ำเนินงำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน ในสังกัดกรมอนำมัย ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)

หน่วยงำน: กรมอนำมัย
ล้ำดับที่

ดัชนี/ตัวชีวัด

ค่ำน้ำหนัก
(ร้อยละ)

4

ตัวชีวัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร

21.00

19.1 ท่านนาเอาทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว หรือนาไปให้กลุ่ม/พวกพ้องมากน้อยเพียงใด
19.2 ท่านพบเห็นบุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว หรือนาไปให้กลุ่ม/พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
20. ท่านทราบแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินราชการ ของหน่วยงานท่านหรือไม่
21. หน่วยงานของท่านมีขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพย์สินราชการที่มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด
22. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ โดยขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
23. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนาทรัพย์สินของราชการ จากหน่วยงานของท่านไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง หรือไม่
24. หน่วยงานของท่าน มีการกากับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม/พวก
พ้อง หรือไม่
5

ตัวชีวัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต

25. ผู้บริหารสูงสุดในหน่วยงานของท่าน ให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด
26. หน่วยงานของท่าน มีการจัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน หรือไม่
27.1 ในหน่วยงานของท่านมีปัญหาการทุจริต หรือไม่
27.2 หน่วยงานของท่านมีแนวทาง/มาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริต หรือไม่
28. หน่วยงานของท่าน มีระบบการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต หรือไม่
29. หน่วยงานของท่าน มีการนาผลการตรวจสอบ จากฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทางาน เพื่อป้องกันการ
ทุจริต หรือไม่
30.1 ท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้น ในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด
30.2 หน่วยงานของท่านมีช่องทางการร้องเรียน และติดตามผลการร้องเรียน ที่สะดวกมากน้อยเพียงใด
30.3 หากท่านร้องเรียน ท่านมั่นใจว่าจะไม่มีผลกระทบต่อตนเอง มากน้อยเพียงใด

27.00

คะแนนที่ได้
คะแนน
ร้อยละ
ถ่วงน้ำหนัก
88.05
18.49
98.30
94.66
85.75
76.65
78.59
97.77
84.62
87.77
88.03
92.91
92.09
91.64
93.66
93.80
89.79
79.21
68.83

23.70

1

12/11/2564
หน่วยงานเจ้าภาพ
ตัวชี้วดั ที่ 2.6

กองการเจ้าหน้าที่ (กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม)
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency
Assessment : ITA)
หน่วยงานรับการประเมิน ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
คำนิยาม
- การขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนด
เป็นกลยุทธ์สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 21 การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ (2561
- 2580) เพื่อยกระดับการดำเนินงานตามมาตรการด้านการป้องกันทุจริตเชิงรุก โดยมุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐนำแนวทางการขับเคลื่อนไปเป็นกรอบในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ให้บริการสาธารณะด้วย
ความเป็นธรรม มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และ
ลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ และยังเป็นการผลักดันให้เกิดทิศทาง การพัฒนาและ
ปรั บปรุ งการทำงานภายในหน่ วยงานให้ มี ประสิ ทธิ ภาพยิ่ งขึ ้ น โดยใช้ กรอบแนวทางและ
เครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย เข้าร่วมการประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดยใช้กรอบแนวทางและเครื่องมือการประเมิน 2 เครื่องมือ
ดังนี้
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT) เป็ นการประเมิ นระดั บการรั บรู ้ ของผู ้ มี ส ่ วนได้ ส่ วนเสี ยภายในที ่ มีต่อ
หน่วยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต
2. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment : OIT) เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง ข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน
การบริหารงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส)
และตั วชี ้วัดการป้ องกันการทุจริ ต (ประกอบด้ วย 2 ตั วชี ้วัดย่ อย ได้ แ ก่ การดำเนินงาน
เพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต)
วิธกี ารจัดเก็บข้อมูล
- เก็บข้อมูลจากเอกสาร หลักฐาน ข้อมูลจากกระบวนการดำเนินงาน ตามแนวทาง/เกณฑ์
การประเมินผล ตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ
- ประเมินการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์ OIT
- สำรวจข้อมูลการรับรู ้คุณธรรมและความโปร่งใสฯ ของหน่วยงานในสังกัด กรมอนามั ย
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)
- ประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปคะแนนผลการประเมิน
คะแนน
คะแนนข้อคำถาม
น้ำหนักแบบสำรวจ
คะแนนรวม

แหล่งข้อมูล
ระยะเวลาประเมินผล

แบบวัดการรับรู้ IIT
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ OIT
คะแนนเฉลี่ยของข้อ
คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถาม
คำถามจากผู้ตอบทุกคน
ร้อยละ 30
ร้อยละ 70
ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจที่ถ่วงน้ำหนัก

ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2565)

2

เกณฑ์การประเมิน :
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
1
Assessment
มีบทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด
มีข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้

คะแนน
1

2

Advocacy/ Intervention
กำหนดมาตรการ กลไก ขับเคลื่อนดำเนินงานคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน รอบ 5 เดือนแรก

1

3

Management and Governance
- มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด
- การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน

1

4

Output ผลผลิต

1

มีผลผลิตตามแผนการดำเนินงานและมาตรการที่กำหนด
คะแนนที่ได้

0.2

0.4

0.6

0.8

1

ร้อยละของผล
การดำเนินงาน
ตามแผน รอบ
5 เดือนแรก

60

70

80

90

100

แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1.รายงานการประชุมวิเคราะห์ ทบทวน
สถานการณ์ ปัญหาการดำเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน โดยวิเคราะห์ gap 1
ประเด็นจากคะแนนการรับรู้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (IIT) (0.5 คะแนน)
2. รายงานผลการวิเคราะห์ Gap ปัญหา
การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใส
ของหน่วยงาน โดยมีองค์ประกอบของ
ข้อมูล ดังนี้
2.1 ผลผลิตและผลลัพธ์การดำเนินงาน
ระดับ C (Comparisons) การเปรียบเทียบ
ผล 3 ปีย้อนหลัง T (Trends) แนวโน้ม
(0.25)
2.2 ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(0.25)
1.กำหนดมาตรการ กลไก การดำเนินงาน
รอบ 5 เดื อ นแรก ที ่ ส อดคล้ อ ง ตาม
กลยุ ท ธ์ PIRAB พร้ อมเหตุ ผ ลประกอบ
ในการกำหนดมาตรการ และเชื่อมโยง
กั บ หลั ก เกณฑ์ ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล
สาธารณะ OIT (0.5)
2. สรุ ป ประเด็ น ความรู ้ แ ก่ C/SH เพื่ อ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน (0.5)
1. มีแผนการดำเนินงานสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(OIT) ตามเอกสารแนบ 1 และ 2 (0.5)
2. มีการขับเคลื่อนงานเป็นไปตามแผน
ที่กำหนด (0.25)
3. มีรายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ทุกเดือน และ
นำขึ ้ นเว็ บ ไซต์ ข องหน่ วยงาน ภายใน
วันที่ 10 ของเดือนถัดไป (0.25)
จำนวนผลผลิตตามแผนการดำเนินงาน
และมาตรการที่กำหนด
1. หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์ OIT ที่
กำหนด (เอกสารแนบ 1)
2. มีเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนฯ รอบ 5 เดือนแรก (เอกสารแนบ
3) นำขึ้นระบบ DOC หัวข้อ “รายงานผล
การติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือน”
ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565

3

ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
5
Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด
1.ประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานตามหลักเกณฑ์ OIT (ค่าน้ำหนักร้อยละ 70)
2.ประเมินระดับการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมความ
โปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของหน่วยงาน
(ค่าน้ำหนักร้อยละ 30)
ตารางค่าคะแนนระดับผลการประเมิน โดยมีคะแนนเต็ม
100 คะแนน
คะแนนที่ได้

0.2

0.4

0.6

0.8

1

คะแนนระดับ
ผลการประเมิน

55.00 64.99

6574.99

7584.99

8594.99

95100

คะแนนรวม

คะแนน
1

แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมายตามสัดส่วนที่
กำหนด
- หน่วยงานตอบประเมินการรับรู้ตามแบบ
ประเมิน IIT โดยประเมินบุคลากรจำนวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวน
บุคลากรทั้งหมด แต่จะต้องมีจำนวนไม่
น้อยกว่า 25 คน
- กรณีหน่วยงานที่มีบุคลากรน้อยกว่า
25 คน ให้บุคลากรตอบแบบประเมิน
ทั้งหมด

5

รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2565)
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
1
Assessment
ทบทวน วิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด
มีข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้

2

ระดับ

คะแนน
แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1
1.รายงานการประชุมวิเคราะห์ ทบทวน
สถานการณ์ ปัญหาการดำเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน โดยวิเคราะห์ gap 1
ประเด็นจากคะแนนการรับรู้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (IIT) รอบ 5 เดือนแรก
(0.5 คะแนน)
2. รายงานผลการวิเคราะห์ Gap ปัญหา
การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใส
ของหน่วยงาน โดยมีองค์ประกอบของ
ข้อมูล ดังนี้
2.1 ผลผลิตและผลลัพธ์การดำเนินงาน
ระดับ Le (Level) ของผลการดำเนิน
งานปัจจุบัน (0.25)
2.2 ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(0.25)
Advocacy/ Intervention
1
1. กำหนดมาตรการ กลไกการดำเนิ นงาน
กำหนดมาตรการ กลไก ขับเคลื่อนดำเนิ นงานคุ ณธรรมและ
รอบ 5 เดือนหลัง ที่สอดคล้อง ตาม
ความโปร่งใสของหน่วยงาน รอบ 5 เดือนหลัง
กลยุทธ์ PIRAB พร้อมเหตุผลประกอบ
ในการกำหนดมาตรการ และเชื่อมโยง
กั บ หลั ก เกณฑ์ ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล
สาธารณะ (0.5)
2. สรุ ป ประเด็ นความรู ้ แ ก่ C/SH เพื่ อ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน (0.5)

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน

4

3

Management and Governance
- มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด
- การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน

1

4

Output ผลผลิต

1

มีผลผลิตตามแผนการดำเนินงานและมาตรการที่กำหนด
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คะแนนที่ได้

0.2

0.4

0.6

0.8

1

ร้อยละของผล
การดำเนินงาน
ตามแผน รอบ
5 เดือนหลัง

60

70

80

90

100

Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด

1.ประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานตามหลักเกณฑ์ OIT (ค่าน้ำหนักร้อยละ 70)
2.ประเมินระดับการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมความ
โปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของหน่วยงาน
(ค่าน้ำหนักร้อยละ 30)
ตารางค่าคะแนนระดับผลการประเมิน โดยมีคะแนนเต็ม
100 คะแนน
คะแนนที่ได้

0.2

0.4

0.6

0.8

1

คะแนนระดับ
ผลการประเมิน

55.00 -

65-

75-

85-

95-

64.99

74.99

84.99

94.99

100

เอกสารสนับสนุน :

คะแนนรวม

1
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1.มี แ ผนการดำเนิ นงานสอดคล้ อ งกั บ
ห ล ั กเ กณฑ ์ การ เ ป ิ ด เ ผ ย ข ้ อ มู ล
สาธารณะ (OIT) ตามเอกสารแนบ 1
และ 2 (0.5)
2. มีการขับเคลื่อนงานเป็ นไปตามแผน
ที่กำหนด (0.25)
3. มี ร ายงานการกำกั บ ติ ด ตามการ
ดำเนิ นงานตามตั ว ชี ้ วั ด คำรั บ รองฯ
ทุ ก เดื อ น และนำขึ ้ น เว็ บ ไซต์ ข อง
หน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือน
ถัดไป (0.25)
จำนวนผลผลิตตามแผนการดำเนินงาน
และมาตรการที่กำหนด
1. หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์ OIT ที่
กำหนด (เอกสารแนบ 1)
2. มีเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนฯ รอบ 5 เดือนหลัง (เอกสาร
แนบ 3) นำขึ้นระบบ DOC หัวข้อ
“รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัด
ประจำเดือน” ภายในวันที่ 10 สิงหาคม
2565
มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมายตามสัดส่วนที่
กำหนด
- หน่วยงานตอบประเมินการรับรู้ตาม
แบบประเมิน IIT โดยประเมิน
บุคลากรจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด แต่
จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 25 คน
- กรณีหน่วยงานที่มีบุคลากรน้อยกว่า
25 คน ให้บุคลากรตอบแบบประเมิน
ทั้งหมด

1. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) กรมอนามัย ประเมินโดย
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. ผลประเมินการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัดกรม
อนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline data

หน่วยวัด

ผลการประเมิน Integrity and
Transparency : ITA
ผลการประเมิน Internal Integrity
and Transparency : IIT
(ประเมินการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน)

ร้อยละ
(สำรวจโดย ปปช.)
ร้อยละ
(สำรวจโดย ปปช.)
ร้อยละ
(สำรวจโดย กรมอนามัย)

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วดั

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
2563
2564
91.07
91.02
92.04
88.19

80.84

86.52

83.31
(5 เดือนแรก)
91.12
(5 เดือนหลัง)

87.05
(6 เดือนแรก)
86.73
(6 เดือนหลัง)

87.86
(5 เดือนแรก)
88.36
(5 เดือนหลัง)

1. นางสาวอมรรัตน์ ไชยศิรินทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
2. นางสาวพรพนา พูลสวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
3. นางสาวณัชชา เสือแดง
นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : 0 2590 4035-6
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล 1. นางสาวอมรรัตน์ ไชยศิรินทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
การดำเนินงาน
2. นางสาวพรพนา พูลสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
3. นางสาวณัชชา เสือแดง
นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : 0 2590 4035-6
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่
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เอกสารแนบ 1

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency
Assessment : OIT) เป็นแบบวัดที่ให้หน่วยงานดำเนินการตามองค์ประกอบข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อ
เชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับ การเปิดเผยข้อมูล ต่อ
สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก/ผู้รับบริการ
สามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ โดยมีองค์ประกอบ 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ)
2. ด้านการปฏิบัติหน้าที่
ข้อ 2 - ข้อ 6 ให้หน่วยงานเลือกดำเนินการให้
3. ด้านการใช้งบประมาณ
สอดคล้ อ งกั บ การวิ เ คราะห์ ทบทวน gap IIT
4. ด้านการใช้อำนาจ
ของหน่วยงาน
5. ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ
6. การแก้ไขปัญหาทุจริต
เงื่อนไขสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในแบบวัด OIT
1. หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามองค์ประกอบข้อมูลที่กำหนด
2. หน่วยงานจะต้องเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ครบถ้วนตามเกณฑ์ และเป็นปัจจุบัน
3. ข้อมูลการดำเนินงาน ให้ใช้ข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4. หน่วยงานต้องคงสภาพเว็บไซต์เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ทุกช่วงเวลาและระหว่างประเมิน
1.ข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ)
ข้อ
มาตรการ OIT
องค์ประกอบด้านข้อมูล
O1 โครงสร้าง
o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

แนบหลักฐาน URL Link
o

o ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น
สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
O2

ข้อมูลผู้บริหาร

o แสดงข้อมูลของผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ- o
นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์ และ
e-mail) ของผู้บริหารแต่ละคน

O3

อำนาจหน้าที่

o แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด o

O4

ข้อมูลการติดต่อ

o ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร e-mail
แผนที่ตั้งหน่วยงาน

O5

ข่าวประชาสัมพันธ์

o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตาม o
อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน
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O6

Q&A

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ o
ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดย
มี ล ั กษณะเป็ น การสื ่ อสารได้ ส องทาง เช่ น Web board, กล่ อง
ข้อความถาม - ตอบ เป็นต้น
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน

O7

Social Network

o แสดงเครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ ของหน่ วยงาน เช่ น Facebook, o
Twitter, Instagram เป็นต้น
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน

O8

แผนปฏิบัติการป้องกัน o แสดงแผนปฏิบั ติ การ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ที ่มี o
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและ
การทุจริต
ความโปร่ ง ใสของหน่ ว ยงาน และรายละเอี ย ดของแผนฯ เช่น
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น

O9

รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจำปี

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ o
ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้ อ O8 และมี ข ้ อ มู ล
รายละเอี ย ดความก้ า วหน้ า การดำเนิ น การแต่ ล ะโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

O10 รายงานผลการ
o แสดงผลการดำเนิ นงานตามแผนปฏิบัต ิ การป้ องกั นการทุ จริต o
ดำเนินการป้องกันการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีข้อมูลรายละเอียด สรุปผล
การดำเนิ น การ เช่ น ผลการดำเนิ น การฯ ผลการใช้ จ ่ า ย
ทุจริตประจำปี
งบประมาณ ปั ญ หา อุ ป สรรค ข้ อ เสนอแนะ ผลสั ม ฤทธิ ์ ต าม
เป้าหมาย เป็นต้น
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มาตรการ OIT เพื่อปิด Gap IIT
(หน่วยงานเลือกดำเนินการจาก 5 ด้าน ให้สอดคล้องประเด็นที่วิเคราะห์ ทบทวน Gap การดำเนินงาน)
2. การปฏิบัติหน้าที่
ข้อ

มาตรการ OIT

องค์ประกอบด้านข้อมูล

แนบหลักฐาน URL Link

O1

คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

O2

คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ

O3

ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ

O4

รายงานผลการ
o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ o
สำรวจความพึงพอใจ หรือภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี 2565
การให้บริการ

O5

E–Service

O6

มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน

o แสดงคู ่ ม ื อ /แนวทางการปฏิ บ ั ต ิ ง านที ่ เ จ้ า หน้ า ที่ ของ o
หน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
o มี ข้ อมู ล รายละเอี ย ดของการปฏิ บ ั ต ิ ง าน เช่ น เป็ น คู ่ มื อ
ปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด
กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
o แสดงคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อกับ o
หน่ ว ยงานใช้ เป็ น ข้ อมู ล ในการขอรั บ บริ การหรื อติ ด ต่ อกับ
หน่วยงาน
o มี ข้ อมู ลรายละเอี ยดของการปฏิบ ัต ิ เช่ น เป็ นคู ่ ม ือสำหรับ
บริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอน การให้บริการหรือ
การติดต่ออย่างไร เป็นต้น
o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน o
ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับ o
หน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก
แก่ผู้ขอรับบริการ
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน IIT ของหน่วยงาน ในปีที่ o
ผ่านมา เพื่อกำหนดมาตรการ เช่น การป้องกันการรับสินบน
เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงิน
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดี
ขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน
o มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์
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3. การใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อ

มาตรการ OIT

องค์ประกอบด้านข้อมูล

O1 แผนการใช้จา่ ย
o เป็ น แผนที ่ ม ี ร ะยะเวลาบั ง คั บ ใช้ ใ นปี พ.ศ. 2565 โดยมี
งบประมาณประจำปี รายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
O2 รายงานการกำกับ
o แสดงความก้ าวหน้ าในการดำเนิ นงานตามแผนการใช้ จ ่ าย
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565
งบประมาณประจำปี
O3 รายงานผลการใช้
๐ แสดงผลการดำเนิ น งานตามแผนการใช้ จ ่ า ยงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. 2565
จ่ายงบประมาณ
๐ มี ข ้ อ มู ล รายละเอี ย ดสรุ ป ผลการใช้ จ ่ า ยงบประมาณ เช่ น
ประจำปี
ผลการใช้ จ่ ายงบประมาณ ปั ญ หา อุ ป สรรค ผลสั ม ฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย เป็นต้น
O4 แผนการจัดซื้อจัด
๐ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
จ้างหรือแผนการ
หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด
จัดหาพัสดุ
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
๐ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
O5 ช่องทางการรับฟัง ๐ แสดงช่องทางทีบ่ ุคลากรในหน่วยงานสามารถแสดงความ
คิดเห็นต่อการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อ
ความคิดเห็น
จัดจ้างของหน่วยงาน สอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียนการใช้
จ่ายงบปประมาณ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
O6 การเปิดโอกาสให้เกิด ๐ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้
บุคลากร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ
การมีส่วนร่วม
หน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น

แนบหลักฐาน URL Link
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4. การใช้อำนาจ
ข้อ
มาตรการ OIT
O1 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

องค์ประกอบด้านข้อมูล
แนบหลักฐาน URL Link
o แสดงนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล o
ของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2565
๐ แสดงนโยบาย หรื อแผนการบริ หารและพั ฒนาทรัพยากร
บุ คคลที ่ ม ี จ ุ ด มุ ่ ง หมายหรื อวั ต ถุ ป ระสงค์ เพื ่ อก่ อให้ เกิ ด การ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของผู้บริหารสูงสุดที่กำหนดในนามของหน่วยงาน

O2 การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

O3 หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
O4 รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจำปี
O5 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
O6 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน

o แสดงการดำเนิ น การตามนโยบายการบริ หารและพั ฒ นา
ทรั พ ยากรบุ ค คล ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 เช่ น
การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตาม
ภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน การพั ฒ นาบุ ค ลากร การสร้ า งทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น
o เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๐ แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรของหน่วยงาน
ในปี พ.ศ. 2565 เช่น การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากร การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
o แสดงรายงานผลการบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ คคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน IIT ของหน่วยงาน ในปีท่ผี ่านมา
เพื่อกำหนดมาตรการ เช่น การป้องกันประโยชน์ทับซ้อน การ
บริหารงานบุคคล
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนา
ให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน
o มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์

o

o

o

o
o
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5. การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ข้อ

มาตรการ OIT

องค์ประกอบด้านข้อมูล

แนบหลักฐาน URL Link

O1 คู ่ ม ื อหรื อ มาตรฐาน
การให้ ข ออนุ ญ าต
เพื่อยืมทรัพย์สินของ
ราชการ

o แสดงคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติที่ บุคลากร/ผู้รับบริการ/ผู้มา o
ติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อ
กับหน่วยงาน ขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ

O2 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ
O3 รายงานผลการ
สำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
O4 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน

o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน o
ของหน่วยงานที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565
o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขออนุญาตเพื่อยืม o
ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน ประจำปี 2565

O5 การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน
O6 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร

o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการ
หรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่อ
อย่างไร เป็นต้น

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน IIT ของหน่วยงาน ในปีที่ผ่านมา o
เพื่อกำหนดมาตรการ เช่น การขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการ
การแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม
o มี ข ้ อ มู ล รายละเอี ย ดการวิ เ คราะห์ เช่ น ประเด็ น ที ่ เ ป็ น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การ
ปฏิบัติของหน่วยงาน
o มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์
o แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม o
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O4 ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง o
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
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6 .การแก้ไขปัญหาทุจริต
ข้อ

มาตรการ OIT

องค์ประกอบด้านข้อมูล

O1 แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

o

O2

o

O3

O4
O5

O6

๐ แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียด
วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน ขั้นตอนหรือวิธีการ
ในการจัดการเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ เป็นต้น
ช่องทางแจ้งเรื่อง
o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
ร้องเรียน การทุจริต เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผ่านทาง
และประพฤติมชิ อบ ช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็น
การคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o สามารถเข้าถึ งหรื อเชื ่อมโยงไปยัง ช่องทางข้ างต้ นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ร้องเรียนการทุจริต ของเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2565
และประพฤติมชิ อบ o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง
ประจำปี
เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น
(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน)
ช่องทางการรับฟัง ๐ แสดงช่องทางที่บุคลากร/ผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียสามารถแสดงความ
ความคิดเห็น
คิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
การเปิดโอกาสให้เกิด ๐ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส
การมีส่วนร่วม
ให้บุคลากร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
การประเมินความ o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการ
เสี่ยงการทุจริต
ปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่าง
ประจำปี
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
ประจำปี พ.ศ. 2565
o มีรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์และระดับ
ของความเสี่ ย ง มาตรการและการดำเนิ นการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เป็นต้น

แนบหลักฐาน URL Link

o

o
o

o
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รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

มากที่สุด

มาก

น้อย

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

i1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
เป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดมากน้อยเพียงใด
i2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
ทั่วๆ ไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว อย่างเท่า
เทียมกัน มากน้อยเพียงใด
i3 บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานของท่ า น ปฏิ บ ั ต ิ ง าน โดยให้
ความสำคั ญ กั บ งานมากกว่ า ธุ ร ะส่ ว นตั ว และพร้ อ ม
รับผิดชอบหากงานผิดพลาด มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน
i4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสินบน (เงิน/ทรัพย์สิน/ประโยชน์อื่นใด) จากผู้มา
ติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่
i5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ ตาม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน ในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน
มีการเรียกรับสินบน (เงิน/ทรัพย์สิน/ประโยชน์อื่นใด) หรือไม่
i6 บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานของท่ า น มี ก ารให้ ส ิ น บน (เงิ น /ทรั พ ย์ ส ิ น /ประโยชน์ อ ื ่ น ใด) แก่
บุคคลภายนอกหรือ ภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนใน
อนาคตหรือไม่

ระดับ
มี

ไม่มี

9

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

ทราบ

ไม่ทราบ

i7 ท่านทราบเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของท่าน หรือไม่
ระดับ
ประเด็นการประเมิน
i8 หน่ ว ยงานของท่ า น ใช้ จ ่ า ยงบประมาณ เป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด
i9 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
i10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ
เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด
i11 การจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ ในหน่วยงาน
ของท่าน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ
รายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด
i12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วม ในการสอบถาม
หรือตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ มากน้อยเพียงใด

มากที่สุด

มาก

น้อย

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

มากที่สุด

มาก

น้อยที่สุด
หรือไม่มี
เลย

น้อย

i13 ท่านได้รับมอบหมายงานจาก ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม
มากน้อยเพียงใด
i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับ คุณภาพ
ของผลงาน มากน้อยเพียงใด
i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม
หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน

ระดับ
เคย

ไม่เคย

i16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวหรือไม่
i17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือไม่
ประเด็นการประเมิน

ระดับ
มี

ไม่มี

i18 การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ มีการซื้อขาย
ตำแหน่งหรือเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องหรือไม่

1

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 7 ข้อ ดังนี้
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

มากที่สุด

มาก

น้อยที่สุดหรือไม่มี
เลย

น้อย

i19.1 ท่านนำเอาทรัพย์ส ิน ของราชการไปใช้ ส่วนตัว หรือ
นำไปให้กลุ่ม/พวกพ้องมากน้อยเพียงใด
i19.2 ท่านพบเห็นบุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอา
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่ม /พวก
พ้องมากน้อยเพียงใด

ระดับ
ทราบ
ไม่ทราบ

ประเด็นการประเมิน
i20 ท่านทราบแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินราชการ ของหน่วยงานท่านหรือไม่

ระดับ
ประเด็นการประเมิน

มากที่สุด

มาก

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย

i21 หน่วยงานของท่านมีขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพย์สินราชการ
ที่มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด
i22 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ
โดยขออนุญาตอย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน

ระดับ
มี

ไม่มี

i23 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการ จากหน่วยงานของท่าน
ไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่

ประเด็นการประเมิน

ระดับ
มี

ไม่มี

i24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม/พวกพ้องหรือไม่
2

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

มากที่สุด

มาก

น้อย

i25 ผู้บริหารสูงสุดในหน่วยงานของท่านให้ความสำคัญ กับการต่อต้าน
การทุจริต มากน้อยเพียงใด

น้อยที่สุด
หรือไม่มี
เลย

ระดับ

ประเด็นการประเมิน

มี

ไม่มี

น้อย

น้อยที่สุด
หรือไม่มี
เลย

i26 หน่วยงานของท่ าน มีการจัดทำแผนงานด้านการป้ องกั นและปราบปรามการทุจริ ตของ
หน่วยงาน หรือไม่
i27.1 ในหน่ ว ยงานของท่ า นมี ปัญหาการทุจริต
i27.2 หน่วยงานของท่านมีแนวทาง/มาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
i28 หน่วยงานของท่าน มีระบบการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทาง
วินัย เมื่อมีการทุจริต หรือไม่
i29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบ จากฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริต
ระดับ
ประเด็นการประเมิน
i30.1 ท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้น ในหน่วยงานของท่าน
มากน้อยเพียงใด

มากที่สุด

มาก

I30.2 หน่วยงานของท่านมีช่องทางการร้องเรียน และติดตามผล
การร้องเรียน ที่สะดวกมากน้อยเพียงใด
I30.3 หากท่านร้องเรียน ท่านมั่นใจว่าจะไม่มีผลกระทบต่อตนเอง
มากน้อยเพียงใด

3

เอกสารแนบ 2
แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด................ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน.......................................................................
แนวทาง/มาตรการ

แผน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ของโครงการ

1.1......................
1.2......................
2.1………………….
2.2…………………..

ผู้อนุมัตแิ ผน:………………………………..........
(ผู้บริหารหน่วยงาน)
หมายเหตุ 1. แผนขับเคลื่อนตัวชี้วัดต้องมีความสอดคล้องกับสถานการณ์/Gap ของหน่วยงาน และจัดทำแผนฯเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ในสังกัดกรมอนามัย (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

1

เอกสารแนบ 3

แบบรายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัด....................................................ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน .....................................................
มาตรการ/แนวทาง
1...................

แผน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ

1.1..............
1.2..............

2...................

2.1............
2.2.............

ผู้รายงาน ชื่อ………………………………………………ตำแหน่ง……………………………………..…..โทร....................................................E-mail:………………………………..........

2

เอกสารแนบตัวชวี้ ด
ั ที่ 3.11

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.11 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2564
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

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

ระยะเวลา
ที่กำหนด
ที่ดำเนินการ

สรุปผลการดำเนินงาน

1-30 ก.ย.
2564

30 ก.ย. 2563






ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1 ต.ค. 2564

1 ต.ค. 2564






ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1

เอกสารแนบตวัชวี้ดัที่3.11

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

3 จัดทำกรอบแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

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

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

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

สรุปผลการดำเนินงาน





ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย






ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย






ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

2

เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3.11

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

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

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

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

12 ต.ค. 2564

1 พ.ย. 2564
ถึง
30 ก.ย. 2565

สรุปผลการดำเนินงาน

 ดำเนินการแล้ว
 ยังไม่ดำเนินการ
 เป็นไปตามเป้าหมาย
 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
12 ต.ค. 2564  ดำเนินการแล้ว
 ยังไม่ดำเนินการ
 เป็นไปตามเป้าหมาย
 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
1-30 พ.ย. 2564  ดำเนินการแล้ว
 ยังไม่ดำเนินการ
 เป็นไปตามเป้าหมาย
 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
หมายเหตุ
ส่งงาน 1-30 พ.ย.2564 แล้ว
อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินให้
ผู้รับจ้าง

3

เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3.11

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

9 จัดทำคู่มือรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

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

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

ผลสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
ที่กำหนด
ที่ดำเนินการ
1 ฉบับ จัดทำคู่มือรายงานตามคำรับรองการปฏิบตั ิราชการ 1-10 พ.ย. 2564 10 พ.ย.2564
ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และนำเสนอในการประชุม
ถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด
ตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 เมื่อวันที่
10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1
กรมอนามัย ผ่านระบบประชุมทางไกล
(Teleconference) พร้อมนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของ กพร.
1 ครั้ง จัดประชุมถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผล 10 พ.ย. 25264 10 พ.ย. 25264
ตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรม
อนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1
กรมอนามัย และผ่านระบบประชุมทางไกล
(Teleconference)
(80 คน จำนวนเงินที่เบิกจ่าย 15,200 บาท)
1 ครั้ง
20 เม.ย. 2565
-

สรุปผลการดำเนินงาน





ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย






ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย






ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

4

เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3.11

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

12 ติดตามและประสานงานเพื่อจัดทำสรุปคะแนนผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ของหน่วยงาน
ในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
2 ครั้ง
-

การขับเคลื่อนนโยบาย/มาตรการ/ความรู้ - ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
13 นำข้อมูล/ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติงาน
3 เรื่อง นำข้อมูล/ความรู้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานพร้อมปรับปรุงข้อมูล
จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้
(ถ้ามี) เช่น แนวทางการจัดทำคำรับรองฯ, รายละเอียด
1. แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด (KPI Template), คู่มือรายงาน, คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
2. รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
3. คู่มือรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

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

1 ต.ค. 2564
ถึง
31 ก.ค. 2565

สรุปผลการดำเนินงาน





ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1 ต.ค.-30 พ.ย.  ดำเนินการแล้ว
2564
 ยังไม่ดำเนินการ
 เป็นไปตามเป้าหมาย
 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
หมายเหตุ
- มีการเผยแพร่ข้อมูลทันเวลา
ที่กำหนด หากได้รับข้อมูลใหม่
จะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทันที

5

เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3.11

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

0.2
>60

ผลการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างดำเนินการ

0.4
61-70

0.6
71-80

0.8
1.0
81-90 91 ขึ้นไป

คะแนนที่ได้
-

ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2564

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

0.2
91

0.4
92

0.6
93

0.8
94

คะแนนที่ได้
-

1.0
95

ผลการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างดำเนินการ

6
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➢ เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3.12
รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.12
ที่

ชื่อกิจกรรม

หน่วยนับ

เป้าหมาย

วันเริ่มต้น

วันสิ้นสุด

ผลการดำเนินงาน
ได้จัดทำบทวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ดูรายละเอียดที่ ตัวชี้วัดที่ 3.12
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
อยู่ระหว่างดำเนินการ

1

จัดทำบทวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงาน
พัฒนาโครงสร้างกรมอนามัย

ฉบับ

1

1 พ.ย.64

5 ธ.ค. 64

2

ทบทวนและจัดทำคำสั่งคณะกรรมการปรับปรุง
โครงสร้างภายในกรมอนามัย
รวบรวมข้อมูลความรู้/นโยบาย/แนวทาง/ข้อสั่งการ
ด้านการพัฒนาโครงสร้างส่วนราชการ และเผยแพร่
บนเว็บไซต์ กพร.และช่องทางอื่นๆ

ฉบับ

1

ธ.ค. 64

ม.ค. 65

เรื่อง

2

พ.ย.64

ก.พ. 65

4

ติ ด ตามผลและรายงานความก้ า วหน้ า ผลการ
ดำเนิ น งานขั บ เคลื ่ อ นตั ว ชี ้ ว ั ด ในการประชุ ม
ประจำเดือนของ กพร. และนำขึ้นเว็บไซต์ของ กพร.
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ครั้ง

4

พ.ย.64

ก.พ. 65

5

สื่อสารและให้ข้อมูล/ความรู้ด้านความรู้ /นโยบาย/
แนวทาง/ข้อสั่งการด้านการพัฒนาโครงสร้างส่วน
ราชการในการประชุม
สรุ ป ผลการดำเนิ น งานตามแผนการขั บ เคลื ่ อ น
ตัวชี้วัดที่ 3.12

ครั้ง

1

พ.ย.64

ก.พ. 65

ฉบับ

1

ก.พ. 65

ก.พ. 65

3
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ความรู้ที่เผยแพร่ เดือน พ.ย. 64
1. แนวทางการมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายใน
กรม ดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ กพร. :
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/structure01
ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในทีป่ ระชุม
กพร. สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ กพร.
→ ดูรายงานการประชุม กพร. และรายละเอียด
เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 3.12 เพิ่มเติมที่:
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02

ตัวชี้วัดที่ 3.12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างของกรมอนามัย

I: Assessment
การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญประการหนึ่งของผู้บริหารงานภาครัฐเพื่อให้
เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ในปัจจุบัน ตลอดจนรองรับกับอนาคตที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้
สามารถตอบสนองต่อบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การปรับปรุงโครงสร้างจึงมีความจำเป็นที่ทุกองค์กรไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้หากต้องการขับเคลื่อนภารกิจ อำนาจหน้าที่ และระบบกระบวนการทำงานขององค์กรให้
ประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในฐานะมีบทบาทในการพัฒนาโครงสร้าง
ของหน่วยงาน จึงดำเนินการทบทวนบทบาทภารกิจและโครงสร้างของกรมอนามัย เพื่อปรับปรุงกฎกระทรวงการ
แบ่ง ส่วนราชการเป็นฉบับใหม่ โดยการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การทบทวนสถานการณ์ต่างๆ
ตลอดจนความคาดหวังจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

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 ที่เน้นองค์การภาครัฐให้มี ความ
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)
การเป็นระบบราชการ 4.0
มุ ่ ง เน้ น ภาครั ฐ หรื อ ระบบ
ราชการจะต้องทำงานยึดหลัก
ธรรมาภิ บ าลของการบริห าร
จั ด การบ้ า นเมื อ งที ่ ด ี เ พื่ อ
ประโยชน์ ส ุ ข ของประชาชน
โดยจะต้ อ งเปิ ด กว้ า งแล ะ
เชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง และมีขีดสมรรถนะ
สูงและทันสมัย ดังภาพ

Le (Level)
2. ความเป็นมาของการดำเนินงานปรับบทบาทหน้าที่และโครงสร้าง กรมอนามัย พ.ศ. 2545 - 2563
ปี พ.ศ. 2545 - 2549
รัฐบาลปฏิรูประบบราชการอย่างจริงจัง เพื่อปรับเปลีย่ นระบบการบริหารราชการแผ่นดิน และโครงสร้าง
การบริห ารราชการของประเทศใหม่ จัดตั้ง กระทรวงขึ้นเป็น 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
กับ ภารกิจ และบริบ ทต่างๆ ที่เ ปลี่ยนแปลง แต่ยัง คงภารกิจ เดิม ไว้ และเสนอให้ม ีก ารปรับ ปรุง โครงสร้าง 4
หน่วยงาน คือยกฐานะ “กองทันตสาธารณสุข” และ “กองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ” เป็น “สำนัก” และขอเพิ่ม
หน่วยงานระดับ“กอง“ อีก 2 หน่วย คือ กองบริหารกฎหมายสาธารณสุข และศูนย์ห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น และต้องรองรับยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
ที่สำคัญในแผนบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาลที่มีเพิ่มมากขึ้น อีก ทั้งเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน
ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน นอกจากนี้ ได้ขอเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจาก“ศูนย์อนามัยที่ 1 12” เป็น “ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้เกิดความชัดเจนในภารกิจหน้าที่ และไม่ท ำให้เกิด
ความเข้าใจผิดว่าเป็น “สถานีอนามัย” ช่วงปี พ.ศ. 2549 ก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้าง
รัฐบาลมีมติให้สำนักงาน ก.พ.ร. ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในกรม
และกำหนดให้ส่วนราชการแต่งตั้ง “คณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรม” เสียใหม่ กรมอนามัย จึงแต่งตั้ง
คณะทำงาน 2 คณะได้แก่ “คณะทำงาน แบ่งส่วนราชการของกรมอนามัย ” และ “คณะทำงานพัฒนาโครงสร้าง
กรมอนามัย” โดยมีผลการดำเนินงานใน 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
ด้วยสถานณ์ก ารบ้านเมืองที่มีวิก ฤติทางการเมืองและมีก ารเปลี่ยนแปลงรัฐบาลทำให้เรื่องดังกล่าว
หยุดชะงักไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ต่อมา คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 มีมติ
เห็นชอบกับขั้นตอนการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ตามความเห็นของคณะกรรมการพั ฒนาระบบราชการ และ
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ กรมอนามัยโดยคณะทำงานแบ่งส่วนราชการ
ภายในกรมอนามัย จึง ได้จ ัดทำรายละเอียดคำชี้แจงประกอบคำขอจัดตั ้ง ส่วนราชการ พร้อมทั้ง เสนอร่าง
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย พ.ศ. .... เสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ กรมอนามัยได้เสนอให้ 1)ยกฐานะกองวิชาการเป็น “สำนัก” 5 หน่วยงาน ได้แก่กองอนามัยการเจริญพันธุ์

กองโภชนาการ กองทันตสาธารณสุข กองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และกองสุขาภิบาลชุมชนและประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ 2)ยกฐานะหน่วยงานภายในเป็นหน่วยงานระดับ “กอง” 2 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์บริหาร
กฎหมายสาธารณสุข และศูนย์ห้องปฏิบัติก าร ส่วนกลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกลุ่ม
วิชาการ (สำนักที่ปรึกษา) เสนอให้เป็นกลุ่มงานในกฎกระทรวง
3. สถานการณ์โครงสร้าง ภารกิจ ณ ปัจจุบันของกรมอนามัย
กรมอนามัยมีห น่วยงานตามกฎกระทรวงการแบ่ง ส่วนราชการ พ.ศ. 2552 และการบริห ารจัดการ
โครงสร้างภายใน รวมทั้งสิ้น 36 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานตามกฎกระทรวง จำนวน 26 หน่วยงาน และ
หน่วยงานจัดตั้งภายในกรมฯ จำนวน 10 หน่วยงาน นับตั้งแต่ปี 2552 โดยยังมิได้มีการปรับปรุงโครงสร้างที่เป็น
กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการฉบับ ใหม่ มีเพียงการจัดตั้งหน่วยงานเป็นการบริหารจัดการภายใน และปรับ
บทบาทภายในเพื่อให้มีการดำเนินงานที่คล่องตัว ตอบสนองภารกิจยุคใหม่ ซึ่งหากพิจารณาสถานการณ์ในข้อ 1
ข้างต้น โครงสร้าง หน้าที่และอำนาจของกรมอนามัยตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2552 จำเป็นต้อง
พัฒนาและปรับปรุงใหม่เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ได้

C (Comparisons)
จากการวิเคราะห์ทบทวนข้อมูลและสถานการณ์ข้างต้น จะเห็นได้ว่าในระยะหลังจนถึงปัจจุบนั เพื่อให้การ
ดำเนินงานของกรมอนามัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความคล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ กรมอนามัยจึง
ดำเนินการปรับโครงสร้างและบทบาทของหน่วยงานภายใน ในขณะเดียวกัน เมื่อทบทวนข้อมูลสถานการณ์
ภายนอก การปรับปรุงโครงสร้างของกรมต่างๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีหลายหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 9 หน่วยงาน และมี 6 หน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการออกกฎกระทรวงกระทรวงใหม่
ซึ่ง หมายรวมถึงกรมอนามัยด้วยได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างภารกิจและออกกฎกระทรวงขึ้นใหม่เ พื่อให้
สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจ ตาม
หน้าที่และอํานาจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ดังนี้
ปี พ.ศ. ที่ออกกฎกระทรวง
ส่วนราชการ
กฎกระทรวงการแบ่ ง ส่ ว นราชการกระทรวง -สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สาธารณสุข พ.ศ. 2560
-กรมสุขภาพจิต
กฎกระทรวงการแบ่ ง ส่ ว นราชการกระทรวง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สาธารณสุข พ.ศ. 2561
กฎกระทรวงการแบ่ ง ส่ ว นราชการกระทรวง -กรมการแพทย์
สาธารณสุข พ.ศ. 2562
-กรมควบคุมโรค
กฎกระทรวงการแบ่ ง ส่ ว นราชการกระทรวง -สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สาธารณสุข พ.ศ. 2563
-กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แหล ่ งข ้ อม ู ล : เว็ บ ไซต์ กลุ ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร สำนั ก งานปลั ด กระทรวงสาธา ร ณสุ ข
https://opdc.moph.go.th/rule.php
4. ความคาดหวังต่อบทบาทภารกิจกรมอนามัยของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกกรมอนามัย
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 กรมอนามัยได้จัดประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ และได้มีการสำรวจความเห็นจากผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกรมอนามัย ทั้งจากภายในและภายนอกกรมอนามัย จากผู้รับบริการ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของกรมอนามัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าในการประชุมดังกล่าว ทำให้พบว่า มีการแสดง
ความคิดเห็นซึ่งเป็นความคาดหวังต่อบทบาทภารกิจของกรมอนามัย ในประเด็นต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 3
ประเด็น ตามเอกสารแนบท้าย ได้แก่
1. ความคาดหวังให้กรมอนามัยแสดงบทบาทองค์กรนำ
2. ความคาดหวังให้กรมอนามัยมีบทบาทภารกิจดูแลสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชาชน
3. ความคาดหวังให้กรมอนามัยมีการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้มกี ารปรับปรุงการทำงาน เช่น ด้านนโยบาย
ด้านพัฒนาบุคลากร ด้านการสื่อสาร เทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงระบบการทำงาน พัฒนา
นวัตกรรม

5. ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในกรมอนามัยต่อการพัฒนาโครงสร้างกรมอนามัย
5.1 ผู้บริหารกรมอนามัย มีความคาดหวังให้กรมอนามัยปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้าง เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของบริบทโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม
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 สามารถส่งร่างเอกสารคำขอจัดตั้งส่วนราชการ
ฉบับที่ 1 ให้สำนักงาน กพร.
5.3 ผู้ปฏิบัติของหน่วยงานที่จะขอจัดตั้งส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
- มีความคาดหวังที่จะสามารถดำเนินการขอตั้งส่วนราชการของตนเองให้เป็นหน่วยงานที่ถูกต้องและอยู่ใน
กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการฉบับใหม่ ซึ่งจะทำให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจที่ปรับปรุงใหม่ได้อย่างคล่องตัว มี
ประสิทธิภาพ
- มีความคาดหวังในเรื่องการให้คำปรึกษาหลักเกณฑ์แนวทางการปรับปรุงบทบาทภารกิจโครงสร้าง การ
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเช่น สำนักงาน กพร. ในเรื่องของขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อเสนอร่างคำขอ
จัดตั้งส่วนราชการของหน่วยงานนั้นๆ การพิจารณาให้ความเห็นต่อบทบาทภารกิจที่ขอปรับป รุง การพิจารณา
ตรวจสอบคำสั่งขอจัดตั้งหน่วยงานเป็นการภายใน
➢ สรุปผลการทบทวนสถานการณ์และ GAP การพัฒนาโครงสร้างกรมอนามัย ดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของบริบทโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
ตลอดจนทิศทางและนโยบายของประเทศ ส่งผลกระทบต่อบทบาทและโครงสร้างเดิมของกรมอนามัย
2. กรมอนามัยยังคงขับเคลื่อนภารกิจ ทั้งภารกิจเดิมและใหม่ ด้วยโครงสร้างหน่วยงานตามกฎกระทรวงการแบ่ง
ส่วนราชการ พ.ศ. 2552 ซึ่งอาจจะไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ รวมถึง อาจจจะไม่
สามารถตอบสนองความคาดหวังของประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรม

3. ผู้ปฏิบัติของหน่วยงานที่จะขอจัดตั้งส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ยังไม่มีความเข้าใจต่อ
หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ ในการปรับปรุงบทบาทภารกิจโครงสร้าง
จากบทสรุปสถานการณ์ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นข้อมูลนำเข้า กพร.ได้นำกรอบ PIRAB มาเป็นกรอบ
ในการกำหนดมาตรการ/แนวทาง เป็นโอกาสในการพัฒนางานปรับปรุงโครงสร้างกรมอนามัย ให้สามารถรองรับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองความต้องการรวมถึงกำหนดประเด็นความรู้ที่ให้ผรู้ ับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ดังนี้
PIRAB
P : Partner
A: Advocate
I : Invest

R : Regulate

มาตรการ/แนวทาง
ประเด็นข้อมูล ความรู้ที่ให้แก่
เป็นโอกาสในการพัฒนา
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สื ่ อสารและให้ ข ้ อมู ล ความรู ้ รวมถึ ง 1. แนวทางการแบ่งส่วนราชการ
ขั ้ น ตอนการดำเนิ น งานการพั ฒ นา ภายในกรม ของสำนักงาน กพร.
โครงสร้างกรมอนามัย
2. Timeline การดำเนิ น งาน
กระตุ ้ น ให้ เ ห็ น ความสำคั ญ ในการ พัฒนาโครงสร้างกรมอนามัย
ขั บ เคลื ่ อนการดำเนิ นงานการพั ฒ นา 3. ความรู ้ เ กี ่ ย วกั บ การพั ฒ นา
โครงสร้างกรมอนามัย
โครงสร้างส่วนราชการ
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน

B : Build เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามแนว
Capacity
ทางการแบ่ ง ส่ วนราชการภายในกรม
โดยการจัดประชุม สื่อสารบนเว็ บไซต์ ก
พร.

เหตุผลการกำหนดมาตรการ
เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย ได้ ร ั บ ทร าบ เข้ า ใจการ
ดำเนิ นงานการพั ฒ นาโครงสร้ า งกรม
อนามัย
เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียตระหนักถึงความสำคัญในการ
ขั บ เคลื ่ อ นแผนและผลกระทบที ่ จ ะ
เกิดขึ้นหากแผนไม่บรรลุเป้าหมาย
เพื่อให้เท่าทันต่ อสถานการณ์ ข องการ
ดำเนินงานตามแผนและรับทราบปั ญหา
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

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.12
ที่

ชื่อกิจกรรม

หน่วยนับ

เป้าหมาย

วันเริ่มต้น

วันสิ้นสุด

ผลการดำเนินงาน

1

จัดทำบทวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานพัฒนา
โครงสร้างกรมอนามัย

ฉบับ

1

1 พ.ย.64

5 ธ.ค. 64

ได้จัดทำบทวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานตาม
แผนปฏิบตั ิการ ดูรายละเอียดที่ ตัวชี้วดั ที่ 3.12
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02

2

ทบทวนและจัดทำคำสั่งคณะกรรมการปรับปรุง
โครงสร้างภายในกรมอนามัย

ฉบับ

1

ธ.ค. 64

ม.ค. 65

3

รวบรวมข้อมูลความรู้ /นโยบาย/แนวทาง/ข้อสั่ง
การด้านการพัฒนาโครงสร้างส่วนราชการ และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ กพร.และช่องทางอื่นๆ
ติ ด ตามผลและรายงานความก้ า วหน้า ผลการ
ดำเนิ น งานขั บ เคลื ่ อ นตั ว ชี ้ ว ั ด ในการประชุม
ประจำเดือนของ กพร. และนำขึ้นเว็บไซต์ของ
กพร. ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
สื ่ อ สารและให้ ข ้ อ มู ล /ความรู ้ ด ้ า นความรู้ /
นโยบาย/แนวทาง/ข้ อ สั ่ ง การด้ า นการพัฒ นา
โครงสร้างส่วนราชการในการประชุม

เรื่อง

2

พ.ย.64

ก.พ. 65

ครั้ง

4

พ.ย.64

ก.พ. 65

ครั้ง

1

พ.ย.64

ก.พ. 65

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
ที่ 3.12

ฉบับ

1

ก.พ. 65

ก.พ. 65

4

5

6

ผลการสำรวจความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมอนามัย
ประเด็น กรมอนามัยในมุมมองของท่าน
ดำเนินการสำรวจเมื่อเดือนมกราคม 2564
โดยผลสำรวจนำมาใช้ประกอบการประชุมทบทวนวิสัยทัศน์กรมอนามัย
เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2564 และเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ตอบแบบสำรวจผ่าน google form
หน่วยงาน
เขตสุขภาพ, สสจ., สสอ.
โรงพยาบาล, รพสต.
ได้รับข่าวสาร ความรู้จากกรมอนามัยผ่านสื่อต่าง ๆ
ไม่เกี่ยวข้องใด ๆ เลย
บุคลากรภายในกรม
ผู้มาใช้บริการโรงอาหารของทาง กรมอนามัย ครับ และเป็นเจ้าหน้าที่ในกระทรวง
ผู้รับบริการที่ศูนย์อนามัย หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงานงานกำกับดูแล และให้นโยบาย
หน่วยงานราชการนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานร่วมกัน
หน่วยงานราชการส่วนกลางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานร่วมกัน
หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฎิบัติงานเชื่อมโยงกันในบางงาน
เช่น NCD ,EnOcc
รวมจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ

จำนวนผู้ตอบ
7
3
6
10
42
1
5
1
5
16

ประเด็น “กรมอนามัยในมุมมองของท่าน ความคาดหวังต่อบทบาทกรมอนามัย” สรุปได้ 3 ประเด็น ดังนี้
• คาดหวังให้มีบทบาทองค์กรนำ
1. เป็นองค์กรนำด้านการส่งเสริมสุขภาพของประเทศ
2. เป็นผู้นำในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชน
3. เป็นผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพในระดับประเทศ มีกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุขภาพเป็นระยะๆ เช่น
ส่งเสริมการออกกำลังกาย ลงทะเบียนผ่านQR code สะสมระยะทาง ฯลฯ เป็นกิจกรรมที่ดีครับ
4. เป็นผู้นำด้านการสร้างสุขอนามัยที่ดีของประชากรไทย
5. เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับจากภาคีเครือข่าย
6. อยากให้มีบทบาทด้านส่งเสริมการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย

1
97

2

7. สามารถขับเคลื่อนในระดับนโยบาย หรือกฎหมายเพื่อการควบคุมด้านสุขภาพอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะกับ
ผู้ประกอบการรายใหญ่
8. National Lead / Regional Lead, Policy Advocacy ที่เข้มข้น
9. เป็นโมเดลด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
10. เป็นหน่วยงานอันดับหนึ่งในกระทรวงในการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มวัย
ตั้งแต่แรกเกิดจนสูงอายุ
11. อยากให้คงเป็นกรมอนามัยต่อไป เป็นหลักในการส่งเสริมสุขภาพ เป็นผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพที่
เข้มแข็งอยาก มีสุขภาพดี ต้องนึกถึงกรมอนามัย
12. เป็นศูนย์วิชาการที่มีการรวบรวมสังเคราะห์ข้อมูลสุขภาพถูกต้อง รวดเร็วเชื่อถือได้ นำมาผลิตองค์ความรู้
เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเครือข่าย ขับเคลื่อนพรบ.ของกรมให้มีอำนาจใช้ในการสนับสนุนให้งานบรรลุ
เป้าหมายต่อไป
13. อยากให้กรมอนามัยกลับมา เข้าใจตนเอง (จุดยืนกรมอนามัย) ใน ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
14.
• คาดหวังให้มีบทบาทภารกิจดูแลสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชาชน
1. ไม่ทราบ แต่คุ้นกับคำว่า อนามัยแม่และเด็ก และการสร้างเสริมสุขภาพ อยากเห็นคนไทยห่างไกลโรค
สุขภาพแข็งแรง
2. คนป่วยต้องลดลงประชาชนมีสุขภาพดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดี
3. ทำให้เด็กกินผักได้ เปิดวันเสาร์อาทิตย์บ้าง
4. การดูแลสุขภาพ อนามัย ของประชาชนคนไทยและชุมชน อย่างทั่วถึงแต่ต่อเนื่อง ยั่งยืน
5. การโปรโมทโปรแกรมการดูแลสุขภาพผ่านสื่อต่างๆและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการดูแลสุขภาพ
ออกเคมเปมเชิญชวนให้ประชาชนหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพของตนเองและครอบครัว
6. ป้องกันให้ประชาชนเกิดโรคน้อยที่สุด
7. งานสุขอนามัย งานป้องกันส่งเสริม
8. ดูแลด้านการส่งเสริมสุขภาพ
9. รักษาประชาชนให้ปลอดโรค ปลอดภัยให้มากที่สุด
10. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตมาตรฐานเด็กไทย ให้มีความเท่าเทียมกัน
11. วิถีในการดูแลสุขภาพตนเอง คนรอบข้าง ให้แข็งแรง
12. อยากให้ดูแล แนะนำ วิธีการดูแลรักษาสุขภาพ ของประชาชนอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง
13. ส่งเสริม สนับสนุน การมีสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน ส่งเสริมให้ ปชช มีสุขภาพดี แบบ เข้าถึงง่าย
14. อนามัยพื้นฐานเริ่มแต่ตั้งครรภ์ จะช่วยให้ระบบสุขภาพยั่งยืน โดยบูรณาการทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
กาย ใจ จิต
15. ดูแลด้านสุขอนามัยของประชาชน สามารถส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยให้มีสุขภาพที่ดี อยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
16. ทำให้คนไทยมีความรอบรู้มีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตนเอง ลดการเจ็บป่วย ทำให้ประชาชนคนไทยมี
สุขภาพดีแข็งแรง
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17. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดเสี่ยงลดโรคได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิม
18. ยกระดับคุณภาพชีวิต สุขอนามัยที่ดีของประชาชนให้สูงขึ้นเทียบประเทศที่พัฒนาแล้ว
19. ร้านอาหารที่สะอาด ราคาประหยัด
• ความคาดหวังให้กรมอนามัยให้มีการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้มีการปรับปรุงการทำงาน เช่น ด้าน
นโยบาย ด้านพัฒนาบุคลากร ด้านการสื่อสาร เทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงระบบการ
ทำงาน พัฒนานวัตกรรม
1. เรื่องพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะด้านส่งเสริมสุขภาพ
2. สร้างแบรนด์ในงานด้านเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
3. การแปลงนโนบายสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่
4. ช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาระดับรากหญ้า
5. ปรับปรุงระบบการทำงาน ให้ชัดเจน ทำงานในบทบาทตามกฎกระทรวง ฯ ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน เพิ่ม
คุณค่าในงานให้มากขึ้น
6. อยากให้กรมอนามัยให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับ เพราะบุคลากรคือปัจจัยสำคัญขององค์กรที่มี
คุณภาพ
7. เทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่ทันสมัย
8. เน้นการทำงานที่ถึงประชาชนมากกว่าเสียเวลากับกระบวนการภายในมากเกินไป
9. แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง
10. การเสนอนโยบายแผนงาน การพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของราชการ การควบคุม
สอดส่องดูแลปฏิบัติการของราชการ
11. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือที่สุด ทำให้ประชาชนเชื่อมั่นในงานด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ
12. การวางแผนและประเมินผล
13. ควรเปิดให้บริการด้านสูติกรรม
14. ค้นหาปัจจัยกำหนดภาวะสุขภาพรายบุคคลวิธีปฏิบัติเพื่อให้มีสุขภาพดีที่เหมาะสมรายบุคคล การบังคับ
ชักชวน ให้ทุกภาคส่วนจัดการสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
15. ช่วง COVID ก็การดูแลตลาด หอพัก ก็ควรจะถือเป็นโอกาสจัดการตลาดทั้งหมดให้มีสุขภาพที่ดี หรือ
แนวทางการส่งเสริมการล้างมือ การดำเนินการส่วนต่างๆ ของแรงงานข้ามชาติ เป็นต้น
16. มาตรฐานหลายอย่างควร comply กับ มาตรฐานของกรมอื่นด้วย เช่น กรมการแพทย์ กรมคร. หรือ
หน่วยงานที่ออกมาตรฐานคุณภาพ ไม่อย่างนั้น จะขัดแย้งหรือคลาดเคลื่อนกัน
17. ดูแลขั้นพื้นฐานให้แก่บุคลากรในสังกัด สธ. ให้เพียงพอ ในด้านแม่และเด็ก เพื่อ จนท.ได้ทำงานเพื่อ
ประชาชนเต็มที่ เต็มศักยภาพ
18. นอกเหนือจากระบบการให้บริการแล้ว คาดหวังให้กรมอนามัย(ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค) ช่วยในการพัฒนา
ศักยภาพให้บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ โดยเฉพาะด้านอนามัยแม่และเด็ก สตรีทุกกลุ่มวัย การวางแผน
ครอบครัว (เป็น Expert)
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19. บทบาทการอภิบาลระบบที่ชัดเจน
20. ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ องค์ความรู้ และนวัตกรรมงานส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่
ทันสมัย แก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
21. พัฒนาองค์ความรู้ ใหม่ๆ สร้างนวัตกรรมบริการที่เหมาะกับแต่ละบุคคล
22. มองเห็นบทบาทที่ชัดเจนของกรม และการดูแล/ให้ความรู้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง
23. มีนวตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพเป็นที่ยอมรับ
24. มีบทบาททางสื่อมากขึ้น
25. ส่งเสริม สนับสนุน รพ.ทั้งภาครัฐ และเอกชน
26. นโยบาย และการทำงานไม่อยากให้เน้นเป็นงาน event
27. หวังให้สนับสนุนวิชาการ ติดตามตัวชี้วัด นโยบายต่างๆของกระทรวง
28. แบ่งงานให้ชัดเจน..และทำKPIร่วมกัน ไม่ใช่กำหนดฝ่ายเดียว
29. กรมอนามัย ดูแล รพ สต
30. การบริการที่ครบครันและทันสมัย
31. การบูรณาการกิจกรรมที่ลงตัว ระหว่างกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเป็นรายบุคคล กับการจัดการสิ่งแวดล้อม
เป็นราย settings เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
32. ตอบคำถามเรื่องสุขภาพได้ทุกเรื่อง
33. นโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริม ป้องกันสุขภาพและต่อเนื่อง
34. นำเสนอข้อเท็จจริงให้มากเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
35. พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข
36. การดำเนินงานที่ต่อเนื่อง และนำโครงการงบประมาณลงที่หน่วยปฐมภูมิที่ใกล้ชิดประชาชน จะเป็น
ประโยชน์มากกว่า ทำเป็นภาพใหญ่ๆ ในระดับประเทศ
37. ความรวดเร็วในการตัดสินใจ นโยบายที่ชัดเจนทันเหตุการณ์ สร้างผลงานเป็นที่เชื่อถือของหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
38. นโยบายสุขภาพที่ชัดเจน มีการส่งเสริมความรู้ที่มากขึ้น
39. ความถูกต้อง และความชัดเจน ของนโยบาย และ แนวทางปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง
………………………………………….

สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : สรุปการประชุม...อย่างไร? ให้กระชับและได้สาระสาคัญ
สถานที่ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 – 14.00น.
ผู้สรุปประเด็นการเรียนรู้ : นางสาวบุศรินทร์ ทนันชัยบุตร

สรุปการประชุม...อย่างไร ? ให้กระชับและได้สาระสาคัญ
โดย : นางกุลนันท์ เสนคา นักโภชนาการชานาญการพิเศษ สานักโภชนาการ

ก่อนการประชุม :  Trick : มีใจ + ให้ความสาคัญ & ตนเอง พิจารณาใจตัวเองก่อน ว่าเราเป็นคนสาคัญที่ต้องมาทางาน
ตรงนี้ ให้ความสาคัญกับสิ่งที่เราทา ให้ความภูมิใจในตัวเอง ถ้าเราสรุปได้ดี ก็จะสามารถสื่อสารให้ผู้อื่นได้ดี สามารถจับใจความได้ดี
บอกต่อได้อย่างมั่นใจ สาร้างความเข้าใจให้กับผู้อื่น
 สิ่งที่ต้องรู้
เรื่องที่จะประชุม : ศึกษาเรื่องที่จะประชุมก่อน ว่ามีความรู้เรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับเรื่องนี้
ประธาน/ผู้นาเสนอ : เป็นสิ่งสาคัญที่จะต้องรู้ในการสรุปประชุม ต้องรู้ชื่อ ตาแหน่ง ลักษณะการพูด
วาระการประชุม : ต้องทราบว่ามีกี่วาระ และแต่ละวาระมีเรื่องอะไรบ้าง
เอกสารประกอบการประชุม : ได้รับเอกสารประกอบการประชุมก่อนยิ่งดี จะทาให้รู้เนื้อหา รายละเอียด ก่อนล่วงหน้า
 สิ่งที่ต้องเตรียม
ค้นคว้าข้อมูล : หาข้อมูลในสิ่งที่ยังไม่รู้ ข้อมูลความก้าวหน้าที่ผู้นาเสนอนามาพูด
วัตถุประสงค์ของแต่ละวาระ : บางเรื่องอาจเป็นวาระเพื่อทราบ แต่ ในเนื้อหาผู้สรุปประชุมต้องพิจารณาด้วยว่า แจ้ง
เพื่อทราบหรือให้พิจารณา จะให้ทราบเกี่ยวกับอะไร หรือ ให้ที่ประชุมพิจารณาความเห็น วัตถุประสงค์ที่จะให้ทราบ
หรือพิจารณาเป็นเรื่องอะไร
 เทคนิคสาคัญ
ร่างบันทึกการประชุมล่วงหน้า : เมื่อทราบวาระการประชุมแล้ว ให้เตรียมรูปแบบการจดประชุมไว้ล่วงหน้า เช่น
วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ อาจมีการประสานประธานล่วงหน้าว่ามีเรื่องอะไรที่จะพูด ในที่ประชุมเพื่อเตรียม
ข้อมูลไว้ก่อน หรือในแต่ละวาระ ถ้ามีเอกสารประกอบการประชุม ควรมาศึกษาก่อนว่าแต่ละวาระมีเนื้อหาความ
เป็นมาอย่างไร

สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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ระหว่างการประชุม  Trick : มีใจ + จดจ่อ มีสติ & สมาธิ มีใจ มีสติ มีสมาธิในการจดบันทึก
 สิ่งที่ต้องรู้
สาระสาคัญหรือรายละเอียดประกอบ : สาระสาคัญที่ได้ศึกษามาล่วงหน้า จะทาให้ทราบว่าผู้พูดต้องการสื่ออะไร
ดูรายละเอียดประกอบจากเอกสารที่มี สาระที่ต้องจดเป็นเรื่องอะไร ตรงไหนไม่เข้าใจสามารถดูรายละเอียดประกอบ
 สิ่งที่ต้องเตรียม
ใจพร้อม : เตรียมใจให้พร้อม ไม่ล่องลอย ไม่คิดวอกแวก
อุปกรณ์พร้อม : วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ต้องเตรียมพร้อม
ทีมพร้อม : ต้องมีทีมช่วยสนับสนุน อาจมีทีมช่วยจดอีก หรือช่วยสนับสนุนการประชุมด้านอื่นๆให้ดาเนินไปอย่างราบรืน่
กายพร้อม : เตรียมร่างกายให้พร้อม
หู สมอง สองมือ (จดดีกว่าจา) : หูต้องรับฟัง สมองต้องย้าคิด สองมือต้องพร้อมจด จดดีกว่าจา
 เทคนิคสาคัญ
เข้าใจวัตถุประสงค์ : ศึกษาทาความเข้าใจวัตถุประสงค์ก่อนเริ่มการประชุม
การใช้ภาษา/คาย่อ : การใช้ภาษา โดยในแต่ละคนจะมีสไตล์เป็นของตัวเอง บางคนอาจเขียนไว แต่อ่ านไม่ออก
บางคนอาจใช้คาย่อ เป็นคนของตัวเอง แต่ผู้จดสามารถสื่อสารและสรุปสาระสาคัญได้
แบ่งสัดส่วนเนื้อหา : การแบ่งสัดส่วนของเนื้อหา จะทาให้เนื้อหาดูเป็นสัดส่วนเข้าใจง่ายมากขึ้น
ผู้ช่วยหรือทีม : ถ้ามีผู้ช่วยหรือทีมก็จะยิ่งดี
หลังการประชุม  Trick : มีใจ + กระตือรือร้น มีใจ กระตือรือร้นในการสรุปให้รวดเร็ว ตั้งใจ
 สิ่งที่ต้องรู้
Time line การส่งงาน : กรอบระยะเวลาที่จะต้องส่งสรุปรายงานการประชุม
 สิ่งที่ต้องเตรียม
ทบทวนสิ่งที่จด / สรุปทันที : ทบทวนสิ่งที่สรุปมาว่ามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหน ควรรีบสรุปทันที หากปล่อยให้
ล่าช้า อาจจารายละเอียดไม่ได้ครบถ้วน
สงสัยอะไรให้ถาม / หาข้อมูล : สงสัยอะไรให้ถาม อาจถามผู้รู้ เช่น บางคาศัพท์ที่เราไม่เข้าใจ หรือหาข้อมูลจากเว็บไซต์
 เทคนิคสาคัญ
คนอื่นช่วยอ่าน : การทวนสอบข้อมูล หากมีคนช่วยจดให้นาข้อมูลมาทวนสอบกันจะทาให้การสรุปตรงประเด็นและ
ชัดเจนยิ่งขึ้น

สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : สรุปการประชุม...อย่างไร? ให้กระชับและได้สาระสาคัญ
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4 หลุมพรางของการฟัง
1.ฟัง แบบคิดล่วงหน้า พลาดสิ่งที่ผู้พูดต้องการสื่อสารอย่างแท้จริง
Trick: ฟังอย่างมีสติรู้ตัว ฟังด้วยความว่าง ไม่ขัด ไม่แทรก ปล่อยให้ผู้พูด พูดจนจบ แล้วหากมี
คาถามจึง สอบถามทีหลัง ไม่ด่วนให้คาแนะนา หากคนพูดไม่ได้ร้องขอ
2.ฟัง แล้วจมกับอารมณ์ อินมากไป อารมณ์บดบังการฟัง ทาให้ละเลยผู้พูด
Trick: เมื่อรู้ สึกเกิดอารมณ์ ร่วม อย่างมากในการฟัง ให้กลับมาระลึกรู้ ใช้สติ แยกแยะว่าเรา
สามารถรับฟังเค้าได้ แสดงความเห็นใจผู้พูดได้ โดยที่ไม่ต้องจมไปกับอารมณ์นั้น
3.ฟัง แบบใจลอย
ไม่สนใจคนที่พูด หรือไม่สนใจเรื่องๆนั้น หากแม้ยังนั่งฟังอยู่ กริยาภายนอกเหมือนฟัง แต่หากสังเกตด้วย
การมองตาก็จะรู้เลยว่า ใจไม่ได้อยู่กับตัว และหากถามถึงเรื่องที่พึ่งฟังไป จะรีบบอกว่าเข้าใจ
แต่ไม่สามารถจับประเด็นได้เลย
Trick: ฝึกความพร้อมในการฟัง
4.ฟัง แบบมีธงในใจ
คิดว่าตัวเองรู้ดีกว่าผู้พูด หรือรู้อยู่แล้วว่าผู้พูดจะพูดอะไรต่อ
Trick: เมื่อรู้สึกอึดอัดไม่อยากฟัง ให้พิจารณาว่าเรากาลังตัดสินใจ หรือมีธงในใจอยู่แล้วใช่ไหม ถ้าใช่
ให้ลอง “ห้อยแขวนคาตัดสิน” นั้นๆ ไปก่อน แล้วกลับมามีสติอยู่กับการฟังใหม่อีกครั้ง
“หลุมพรางในการฟังทั้ง 4 ประการ” เป็นเรื่องที่หากไม่ตระหนักรู้หรือสังเกตตัวเองให้ดีพอ เราจะคิดว่าเราฟังเป็นอยู่แล้ว
หากเรามีทักษะการฟังที่ดี ก็จะมีความเข้าใจอีกฝ่าย การสื่อสารที่ดีก็จะเกิดขึ้น หากฝึกฝนแต่ทักษะการพูด ละเลยทักษะการฟัง ก็
จะทาให้การสื่อสารขาดความสมดุล และจะกระทบไปถึงประสิทธิภาพการทางาน
ที่มา: บทความโดย “เรือรบ” ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการสื่อสาร
https://learninghubthailand.com/4failure-listening2/

สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : สรุปการประชุม...อย่างไร? ให้กระชับและได้สาระสาคัญ
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ตัวอย่างการแบ่งสัดส่วนเนื้อหา จะช่วยให้จัดทาสรุปได้ง่าย และแยกประเด็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
 เรื่อง : ทราบเรื่องที่จะฟัง
 ประเด็นสาคัญ : ประเด็นสาคัญมีอะไรบ้าง อาจเขียนเป็นข้อๆ
 ประเด็นทั่วไป/อื่นๆ : ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่มีการพูดถึง มีการให้ข้อคิดเห็น
 สรุป/มติ/ข้อสั่งการ : สรุปมติข้อสั่งการในวาระนั้นๆ

การค้นหาตัวเอง เพื่อนาไปสู่การพัฒนา สิ่งสาคัญ : Mindset พร้อมเปลี่ยนแล้วหรือยัง ?
 เขียนช้าไม่ถนัดพิมพ์ เทคนิคการใช้คาย่อ เพื่อให้สามารถจดได้เร็วขึ้น
 สไตล์ ไม่มี / ไม่รสู้ ไตล์ : เริ่มจากพื้นฐาน / ลองผิดลองถูก อาจเริ่มจากถอดเทปสรุป จับใจความสาคัญของแต่ละประเด็น
 พิมพ์คล่อง แต่จับใจความไม่ได้ ฝึกหา keywords : จับประเด็นใจความสาคัญของผู้พูด
การหา Keyword
 เรื่อง ? : เรื่องอะไร ประเด็นสาคัญ วัตถุประสงค์คืออะไร
 เข้าใจโครงสร้างประโยค : โครงสร้างประโยค ต้องมีอธิบายประธานคือใคร ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร
 ประธาน กริยา กรรม : เช่น เรื่องที่ประธานมอบหมาย ประธานมอบหมายใคร ทาอะไร ที่ไหน หา Keyword
แล้วรีบจดหรือรีบพิมพ์
 ชอบฟัง ไม่ชอบจด
ฟังแล้วเข้าใจ? : เข้าใจ ฝึกจดและถ่ายทอด ถ้าไม่เข้าใจ ให้ฝึกตัวเอง
 พิมพ์คล่อง จับใจความได้
พัฒนาจนชานาญ : ถ่ายทอดบอกต่อ เพื่อให้ผู้อื่นสามารถฝึกฝนและทาตามได้

