รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2/256๕
วันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
…………………………………………………………………………………………………………….

ผู้มาประชุม
1. นายอุดม
2. นางทับทิม
3. นางสาวพรรณี
4. นางสาวธวัลรัตน์
5. นางสาวสุธาภรณ์
6. นางสาวสมฤทัย
7. นางสาวปิยะนุช
8. นางสาวณิชา
9. นางสาวขวัญจิรา
10. นางสาวรดาธร
11. นายเศวต
12. นายธวัชชัย
13. นายพิเชษฐ์

อัศวุตมางกุร
ศรีวิไล
พันธ์เสือ
ใหม่รัตนไชยชาญ
ถาวรบูรณทรัพย์
พลยุทธ
ฤทธิ์ชารี
คงทวีศักดิ์
นัดประสิทธิ์
เชื้อทองดี
เซี่ยงลี่
ทองบ่อ
นกบิน

ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ (ประธาน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รก.นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
ผู้รับจ้างขับรถและด้านคลังพัสดุ

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น/ลาพักผ่อน/ ลาป่วย/ลาศึกษาต่อ/ลาคลอดบุตร)
1. นายชลพันธ์
ปิยถาวรอนันต์
รองผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
2. นางนงพะงา
ศิวานุวัฒน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
3. นางนภัสบงกช
ศุภะพิชน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
4. นางสาวสุพิชชา
วงค์จันทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
5. นายวัชรินทร์
แสงสัมฤทธิ์ผล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
6. นางสาวณัฐนันท์
นวลมีศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
7. นางสาวพัทธ์ธีรา
พระราช
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
8. นางณัฏฐกา
กิจสมมารถ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
9. นายวสันต์
อุนานันท์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
10. นางสาวขนิษฐา
ระโหฐาน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
11. นางสาวภิมณณัฏฐ์ พงษ์เกษตรการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
12. นางสาวศิรินญา วัลภา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
13. นางสาวปทุมรัตน์ สามารถ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
14. นางสาวพรรณี
ทับธานี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
15. นายอภิรติ
ชัยวิจิตร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
16. นางสาวณัฐณันท์ แซมเพชร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
17. นายสันสนะ
ณรงค์อินทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
18. นางสาวอนงค์นาถ อำมาตย์มณี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
19. นายฤทธิรงค์
โพธิ์กลางดอน
พนักงานธุรการ ส3
20. นางสาวจิรัญชญา พารอด
พนักงานธุรการ ส3

-221. นางสาวชญาภา
22. นางสาวกรรณิกา
23. นางสาวบุษยา
24. นายชวพล
25. นายธวัชชัย
26. นางสาวรุ่งนภา
27. นายรังสิต
28. นางสาวอัญชลี
29. นายสมภพ
30. นางสาวนูรอารีนี
31. นายพงษ์พันธ์
31. นางสาวนฤมล
33. นางสาวกนกวรรณ
34. นายกิตติพงษ์
35. นายณัฐพงษ์
36. นางสาววัชราภรณ์
เริ่มประชุม

แตงจั่น
แก่นสาร
ภูฆัง
หัชลีฬหา
แคใหญ่
ดุงสูงเนิน
ศรีพรหม
จุฑานนท์
จันทะดวง
บูงอ
สมบูรณ์ทรัพย์
กิ่งแล
ดอกไม้
ภัสสร
อินต๊ะปัญญา
เถาว์แล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
ธุรการ
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้รับจ้างขับรถยนต์
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
ผู้รับจ้างขับรถยนต์และด้านทะเบียนรถยนต์
นักวิชาการสาธารณสุข

เวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายอุ ด ม อั ศ วุ ต มางกุ ร ผู้ อ ำนวยการกองกิ จ กรรมทางกายเพื่ อ สุ ข ภาพ ประธาน
การประชุ ม ฯ แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ท่ านอธิบ ดี ก รมอนามั ย ได้ มี น โยบายเข็ ม มุ่ งการบริห ารงาน ประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2565 ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยึดหลักการขับเคลื่อน
การดำเนิ น งานโดยคำนึ งถึ งการดู แ ลผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพประชาชน (Health Impact) เป็ น สำคั ญ และต้ อ ง
ประยุกต์/ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ดังนี้
1. การพัฒนาภารกิจสู่ความเป็นเลิศ
- เร่งรัดการดำเนินงานโครงการพระราชดำริให้เกิดผลสัมฤทธิ์
- ยกระดับการส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย
- ยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
- การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
- ยกระดับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย (EOC)
2. การยกระดับองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
- ความสำเร็จการขับเคลื่อนงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
- ความสำเร็จในการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
- ความสำเร็จในการบริหารและยุทธศาสตร์
- ความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง
- ความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
3. การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กร
- ความสำเร็จการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
- ความสำเร็จการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข

-3ตัวชี้วัดมุ่งเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่เกี่ยวกับกรมอนามัย
ข้อ 4. สุขภาพดีวิถีใหม่
1. ประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันโรคพึงประสงค์ ร้อยละ 80
2. จำนวนคนมีความรอบรู้สุขภาพ 10 ล้านคน
3. กิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ ร้อยละ 90
ข้อ 7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
7.1 บูรณาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ครบด้าน BMTEC (Brain-Mental-Teeth-Eye & Ear-Cardio)
1) ร้อยละ 50 ของประชาชนสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึ่งประสงค์
2) ร้อยละ 30 ของผู้ สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็น Geriatric Syndromes ได้รับการ
ดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ กรมการแพทย์/กรมอนามัย/กรมสนับสนุนฯ
7.2 พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุก
1) เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ย IQ ไม่ต่ำกว่า 100
2) อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน 8.0 ต่อประชากรแสนคน กรมสุขภาพจิต
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

ที่ประชุมรับทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564
รับรองรายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1/2565
ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม และให้ทีมเลขาแจ้งเวียนรายงานการประชุม
กองฯ 1 สัปดาห์ก่อนการประชุมกองฯ ครั้งถัดไป
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
งบประมาณกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นางสาวพรรณี พั น ธ์ เสื อ เจ้ า พนั ก งานพั ส ดุ ช ำนาญงาน รายงานผลการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณของกองฯ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 การเบิกจ่ายตามแผนงานโครงการ
1. ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ (ค่าพตส., แพทยไม่ทำเวช,ค่าเช่าบ้าน) เบิกจ่ายได้ร้อยละ 1.80%
2. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรหน่วยงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 5.10%
ในภาพรวมของไตรมาสแรกในแต่ ล ะโครงการยังไม่ มีเบิ กจ่าย ซึ่งรวมแล้ ว ในภาพรวมของกองฯ เบิ กจ่ ายไปได้
120,420 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.35% รวมงบลงทุน
สำหรับเงินนอกงบประมาณมีโครงการวิจัย
1. โครงการนวัตกรรมรูปแบบส่งเสริมการเล่น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทักษะเด็กไทย
ในศตวรรษที่ 21 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 21.73
2. โครงการพัฒนารูปแบบสร้างเสริมสุขภาพและความรอบรู้สุขภาพที่ส่งผลต่อภาวะอ้วน
ในวัยทำงาน (15 - 59 ปี) เบิกจ่ายได้ร้อยละ 36.76%
3. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีในการวัดพฤติกรรมสุขภาพ 2564 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 54.22%

-4เงินงบประมาณ สสส.
1. โครงการพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นรู ป แบบบู ร ณาการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพระดั บ ชาติ
ด้านกิจกรรมทางกายฯ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 20.99%
ซึ่งไตรมาสแรกเป้าหมายของเราตามที่กรมอนามัยกำหนด ไตรมาสแรกจะอยู่ที่ร้อยละ 32.01%
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 5

ที่ประชุมรับทราบ

เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี -

เรื่องเพื่อทราบ
นำเสนอรายละเอี ย ดตั ว ชี้ วั ด (KPI Template) กองกิ จ กรรมทางกายเพื่ อ สุ ข ภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดบริหารจัดการ 6 ตัวชี้วัด
นางสาวธวัลรัตน์ ใหม่รัตนไชยชาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ จากการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองฯ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติในการแบ่ง Owner กับ Supporter
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
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ขณะนี้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ได้จัดทำร่างคำสั่งกพร. และจะแจ้งเวียนให้ทุกกลุ่มงานตรวจสอบความถูกต้อง
และแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อจัดทำคำสั่งของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ต่อไป
ชี้แจง Template ตัวชี้วัดของรอบ 5 เดือนแรก ดังนี้
ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)
เกณฑ์การประเมิน :
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565)
ระดับ
1

เกณฑ์การให้คะแนน
Assessment
1.1-1.2 มีบทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด
มีข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ทนี่ ำมาใช้
(0.5 คะแนน)
- การรวบรวมข้อมูลรายงานการควบคุมภายใน และการวิเคราะห์
การควบคุมภายในของหน่วยงาน

คะแนน

แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน

1

1.1 คณะกรรมการควบคุมภายในหรือ
ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ประเมินความเหมาะสมการควบคุมภายใน
5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในภาครัฐ เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์หน่วยงาน และรายงานข้อมูลที่
นำมาใช้ในระบบ DOC รายงานคำรับรอง
การปฏิบัตริ าชการ (0.25 คะแนน)
โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสม
ของการควบคุมภายใน ตามเอกสารแนบ 2

ระดับ

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1.2 บทวิเคราะห์ การควบคุมภายในของ
หน่วยงาน รายงานข้อมูลที่นำมาใช้ในระบบ
DOC รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ
(0.25 คะแนน) โดยมีข้อมูลประกอบด้วย
1) สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน
5 องค์ประกอบ 17 หลักการ (ตามข้อ 1.1)
2) รายงานข้อสังเกต การตรวจสอบของ
หน่วยงานตรวจสอบ
- ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
- ผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
- หน่วยงานตรวจสอบภายนอก สตง. ปปช.
ปปท. คตป.
1.3 มีเอกสารการวิเคราะห์ทบทวนสภาวะ
วิกฤติ/ เหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อ
การดำเนินงานของหน่วยงาน ตามเอกสาร
แนบ 4
(ใส่ไฟล์ PDF ในรายการข้อมูลที่นำมาใช้ ที่
ระบบ DOC รายงานคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ) (0.5 คะแนน)
2.1 กำหนดมาตรการ แนวทางการควบคุม
ภายใน ให้สอดคล้องกับระดับที่ 1 และระบุ
หลักการ/เหตุผล PIRAB (0.5 คะแนน)
2.2 กำหนดประเด็นความรู้การควบคุม
ภายในสำหรับบุคลากรในหน่วยงานและ
ช่องทางการเผยแพร่ การให้ความรู้
(0.5 คะแนน)
3.1 มีแผน-ผลการขับเคลื่อนการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน และบันทึกในระบบ
DOC รายงานคำรับรองการปฏิบัตริ าชการ
(0.25 คะแนน)
3.2 มีรายงานการติดตามการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือนและนำ
ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10
ของเดือนถัดไป
(0.5 คะแนน)
3.3 มีมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุม
ภายในหรือการติดตามและการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน (SOP) และ
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตามเอกสารแนบ 3
(0.25 คะแนน)

1.3 มีการวิเคราะห์ทบทวนสภาวะวิกฤติ/เหตุการณ์ฉุกเฉินทีส่ ่งผล
กระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน (0.5 คะแนน) ตาม
เอกสารแนบ 4 (ข้อที่ 1 - 7)
ข้อที่ 1
2
3
4
5
6
7
คะแน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
นที่ได้ 500 500 500 750 750 000 000
2

Advocacy/ Intervention
มีการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผรู้ ับบริการ (C)/ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด
- กำหนดมาตรการ แนวทางการควบคุมภายในและจัดทำแผนการ
ขับเคลื่อนการควบคุมภายใน

1

3

Management and Governance
- มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด
- การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
- มีมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (SOP) ของตัวชี้วัด

1

ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
4 Output ผลผลิต
1
4.1 ร้อยละของจำนวนผลผลิตได้ครบตามมาตรการและแผนการขับ
เคลื่อนที่กำหนด
(0.5 คะแนน)
คะแนนที่ได้
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
ร้อยละผลผลิตได้ครบ <8 81- 86- 91- 96-100
ตามมาตรการและแผน 0 85 90 95
การขับเคลือ่ นที่
กำหนด

5

4.2 มีแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan:
BCP)
(0.5 คะแนน)
ตามเอกสารแนบ 4 (ข้อที่ 8 - 12)
ข้อที่
8
9
10
11
12
คะแนน 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100
ที่ได้
0
0
0
0
0
Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน
คะแนนที่ได้
0.2 0.4 0.6 0.8 1
ร้อยละความสำเร็จของ <6 61- 71- 81- 91การดำเนินงานการ
0 7
8
9
1
ควบคุมภายในของ
0
0
0
0
หน่วยงาน
0
.
คะแนนรวม

1

แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
4.1 ร้อยละของจำนวนผลผลิตได้ครบตาม
มาตรการและแผนการขับเคลื่อนที่กำหนด
(0.5 คะแนน) โดยมีข้อมูลประกอบด้วย
1) มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ
5 เดือนแรก ครบตามจำนวนมาตรการที่
หน่วยงานกำหนดไว้ในแผนการขับเคลื่อน
การควบคุมภายในของหน่วยงาน ในระบบ
DOC รายงานคำรับรองการปฏิบตั ิราชการ
2) มีรายงานสรุปผลการให้ความรู้การควบคุม
ภายใน แก่บุคลากร รอบ 5 เดือนแรก
4.2 มีเอกสารแผนดำเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง (Business Continuity Plan:
BCP) ของหน่วยงาน ตามเอกสารแนบ 4
(ใส่ไฟล์ PDF ในรายการข้อมูลที่นำมาใช้
ที่ระบบ DOC รายงานคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ) (0.5 คะแนน)
5. ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด
(1 คะแนน)
ตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับที่ 5
ตามเอกสารแนบ 1

5

ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
1 Assessment
หน่วยงานรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานสถานที่ทำงาน น่าอยู่
น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และภาวะสุขภาพของบุคลากรใน
หน่วยงาน (โดยใช้แบบประเมินภาวะสุขภาพบุคลากรกรม
อนามัย)

คะแนน
แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1
1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การ
ดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่
น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ
ความสุขของคนทำงาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 และผลการวิเคราะห์ภาวะ
สุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน และ
ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์
(0.5)
- ผลผลิต/ผลลัพธ์ แสดงการ
เปรียบเทียบ (Comparisons)/
แนวโน้ม (Trends)/ ผลการ
ดำเนินการในปัจจุบัน (Level)
- ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการ
วิเคราะห์
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชีว้ ัด

ระดับ

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

2

Advocacy/ Intervention
นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาประกอบการวางแผน
เพื่อกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ให้แก่บุคลากร
ในหน่วยงาน

1

3

Management and Governance
3.1 หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาสถานที่ทำงาน
น่าอยู่น่าทำงานมีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ตามผลการวิเคราะห์ ทั้งนี้ ในแผนปฏิบัติการต้องมี
กิจกรรมสำคัญให้บุคลากรเข้าร่วม ดังนี้
1. การจัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ น่าทำงาน เอื้อต่อการมี
สุขภาพดี
2. การตรวจสุขภาพประจำปี
3. การวัดดัชนีมวลกาย (BMI)
3.2 การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

1
3.1 มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด (0.25)

3.2 มีรายงานการติดตามการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือนและ
นำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายใน
วันที่ 10 ของเดือนถัดไป (0.5)
3.3 มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของ
ตัวชี้วัด (0.25)

3.3 มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด
4

Output ผลผลิต
4.1 หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน 5ส.
ตารางค่าคะแนนวัดผลผลิต เกณฑ์ประเมิน 5ส.
คะแน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
น
จำนว 0-35.99 36- 38- 40-41.99 42
น
37.99 39.99
(ข้อ)
หมายเหตุ : การดำเนินงานตามเกณฑ์ 5ส. จำนวน 42 ข้อ

แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
การดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่
น่าทำงาน (0.25)
- กลุ่มผู้รับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย/
ความต้องการ/ ความคาดหวัง/
ความผูกพัน/ ความพึงพอใจ/
ความไม่พึงพอใจ/ ข้อเสนอแนะจาก
ผู้รับบริการ
1.3 ทำเนียบผูร้ ับบริการ (C) ผูม้ ีสว่ นได้
ส่วนเสีย (SH) และ/หรือเครือข่ายฯ
ที่อยู่ในพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
(0.25)
2.1 มีมาตรการ และกลวิธีการดำเนินงาน
ที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์และ
กลยุทธ์ PIRAB (0.5)
2.2 มีประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) (0.5)

1

4.1 หลักฐานแสดงผลผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 5ส. ของหน่วยงาน (0.5)

ระดับ

5

เกณฑ์การให้คะแนน
4.2 หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย Healthy
Workplace Happy for Life ระดับดี โดยมีค่าคะแนน
วัดผลผลิต การพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานฯ
พิจารณาตามจำนวนข้อที่สามารถดำเนินการได้ ดังนี้
คะแน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
น
จำนว 0-35.99 36- 39- 41-42.9943-44
น
38.99 40.99
(ข้อ)
หมายเหตุ : การดำเนินงานตามเกณฑ์ HWP ระดับดี
จำนวน 44 ข้อ

คะแนน

Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด
5.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ
คะแน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
น
ร้อยละ 0.2- 0.4-0.59 0.6- 0.81
0.39
0.79 0.99 ขึ้นไป
วิธีการคำนวณ
ร้อยละทีเ่ พิ่มขึ้นของบุคลากรทีม่ ี BMI ปกติ =
ร้อยละของบุคลากรที่มี BMI ปกติ ในรอบ 5 เดือนแรกของ
ปี 2565 - ร้อยละของบุคลากรทีม่ ี BMI ปกติ ในรอบ 5
เดือนหลังของปี 2564
*ค่าดัชนีดัชนีมวลกาย (BMI) *
ผอม =น้อยกว่า 18.5 กก./ตร.ม.
ปกติ = 18.5 – 22.9 กก./ตร.ม.*
น้ำหนักเกิน (กลุ่มเสี่ยง) = 23-24.9 กก./ตร.ม.
อ้วน = 25 กก./ตร.ม.ขึ้นไป
5.2 จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบประเมินภาวะสุขภาพของ
บุคลากรกรมอนามัย
คะแนน 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25
ร้อยละ
6065- 70- 75- 80
การตอบ 64.9 69.99 74.99 79.99 ขึ้นไป
แบบ
9
ประเมิน

1

**ใส่หลักฐานแสดงผลผลิตในรายงาน
การประชุม/ติดตามผลการดำเนินงาน
รายเดือน**

5.1 เอกสารหลักฐานแสดงผลลัพธ์ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มีคา่ ดัชนีมวลกาย
(BMI) ปกติของหน่วยงานตรงเป้าหมาย
(0.5)

5.2 หลักฐานแสดงการตอบแบบประเมิน
ภาวะสุขภาพบุคลากรกรมอนามัย
(0.25)

5.3 หลักฐานแสดงการตอบแบบประเมิน
เพื่อวัดคุณภาพชีวิตรายบุคคลและ
ภาพรวมขององค์กร (0.25)

5.3 จำนวนบุคลากรตอบแบบประเมินเพื่อวัดคุณภาพชีวิต
รายบุคคลและภาพรวมขององค์กร
คะแนน 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25
ร้อยละ
60- 65- 70- 75- 80
การตอบ 64.99 69.99 74.99 79.99 ขึ้นไป
แบบ
ประเมิน
คะแนนรวม

แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
4.2 หลักฐานแสดงผลผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามนโยบาย Healthy
Workplace Happy for life ระดับดี
ของหน่วยงาน (0.5)

5

- 10 ตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
รอบที่ 1 : รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) และ รอบที่ 2 : รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม กรกฎาคม 2565)
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
1 Assessment
- มีบทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด
- มีการใช้ข้อมูล/สารสนเทศ

2

Advocacy/Intervention
มีการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่
ผู้รับบริการ ( C ) / ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) เพื่อ
การขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

3

Management and Governance
- มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด
- มีมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (SOP) / โครงการที่
เกี่ยวข้อง

4

Out put ผลผลิต
ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมของ
หน่วยงาน ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดไว้
แยกเป็นรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน

คะแนน
แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
0.5000 นำหลักฐานข้อมูลอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์
1. หน่วยงานวิเคราะห์สถานการณ์ของ
ตัวชี้วัด 3 ปีย้อนหลัง
2. องค์ความรู้ที่นำมาใช้ ในการเบิกจ่าย
งบประมาณ
0.4000 นำหลักฐานข้อมูลอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์
1. มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ และ
ประกาศเป็นแนวทางการดำเนินงานของ
หน่วยงาน (ใช้แนวทาง PIRAB บางตัว
หรือทุกตัว)
2. มีประเด็นความรู้ทสี่ ื่อสารให้กบั บุคลากร
ภายในหน่วยงาน หรือผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย
0.4000 หน่วยงานนำหลักฐานข้อมูลอัปโหลดขึ้น
เว็บไซต์
1. มีชื่อกิจกรรม แผนการขับเคลื่อน
มาตรการ แผนการขับเคลื่อนประเด็น
ความรู้ เป้าหมาย กำหนดระยะเวลาใน
การดำเนินการ
2. ผลการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณ
4. มี SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ
5. มีรายงานการติดตามการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ ทุกเดือนและนำขึ้น
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของ
เดือน ถัดไป
6. มีรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 15 ของ
ทุกเดือน พร้อมนำข้อมูลอัปโหลด
ขึ้นเว็บไซต์ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน
(ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 1)
3.0000 1. หน่วยงานมีร้อยละผลการเบิกจ่าย
งบประมาณสะสมตามเป้าหมายที่กรม
กำหนด โดยแบ่งเป็น 2 รอบดังนี้
1.1 รอบ 5 เดือนแรก
ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565
เป้าหมาย : ร้อยละ 45 (รายจ่ายประจำ)
ร้อยละ 51 (รายจ่ายลงทุน)
คะแนนเต็ม = 3.0000 คะแนน

1. รอบ 5 เดือนแรก : ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์
2565
เป้าหมาย
รายจ่าย
คะแนนเต็ม
ร้อยละ
1. รายจ่ายประจำ 45.00
1.2000
2. รายจ่ายลงทุน
51.00
1.8000
รวมคะแนน
3.0000
2. รอบ 5 เดือนหลัง : มีนาคม - กรกฎาคม 2565
เป้าหมาย
รายจ่าย
คะแนนเต็ม
ร้อยละ
1. รายจ่ายประจำ 85.00
1.2000
2. รายจ่ายลงทุน 100.00
1.8000
รวมคะแนน
3.0000
หมายเหตุ :
1. กรณีที่หน่วยงานไม่มีงบลงทุน ให้นำคะแนนเต็ม
ไปรวมไว้ที่รายจ่ายประจำ
2. กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลเบิกจ่ายสะสม
ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ จะคำนวณคะแนน
ตามอัตราส่วนที่เบิกจ่ายได้จริง
3. กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่าย
สะสม สูงกว่าเป้าหมายที่กรมกำหนดไว้
หน่วยงานจะได้รับคะแนนเต็ม
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1.2 รอบ 5 เดือนหลัง
มีนาคม - กรกฎาคม 2565
เป้าหมาย : ร้อยละ 85 (รายจ่ายประจำ)
ร้อยละ 100 (รายจ่ายลงทุน)
คะแนนเต็ม = 3.0000 คะแนน
2. คะแนนเต็ม 3.0000 ประกอบไปด้วย
คะแนนดังต่อไปนี้
2.1 รายจ่ายประจำคะแนนเต็ม = 1.2000
2.2 รายจ่ายลงทุนคะแนนเต็ม = 1.8000
* งานก่อสร้างวงเงินเกิน 2,000,000
บาท คำนวณคะแนนตามความก้าวหน้า
ของ
งวดงาน งวดเงิน *
3. วิธีการคำนวณคะแนนตามสัดส่วนผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ
สูตร = A x C
B
A = ร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมของ
หน่วยงาน
• รายจ่ายประจำ
• รายจ่ายลงทุน (ถ้ามี)
B = เป้าหมายที่กรมกำหนดไว้ แบ่งเป็น 2 รอบ
1. รอบ 5 เดือนแรก
• รายจ่ายประจำ เป้าหมายร้อยละ 45
• รายจ่ายลงทุน เป้าหมายร้อยละ 51
2. รอบ 5 เดือนหลัง
• รายจ่ายประจำ เป้าหมายร้อยละ 85
• รายจ่ายลงทุน เป้าหมายร้อยละ
100
C = คะแนนเต็มของแต่ละรายจ่าย
• รายจ่ายประจำ = 1.2000
• รายจ่ายลงทุน = 1.8000

ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมในภาพรวม 0.7000 1. หน่ วยงานมี ร้อ ยละของผลการเบิ ก จ่า ย
(งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น และงบลงทุน - กรณี
สะสมจากระบบ GFMIS ณ วันสิ้นสุดของ
มีงบลงทุน) ของหน่วยงาน ตามเป้าหมายที่กรม
รอบ 5 เดื อนแรกและรอบ 5 เดือ นหลั ง
อนามัยกำหนดไว้ แยกเป็น 2 รอบ ดังนี้
ในภาพรวม (ประกอบด้ วยงบดำเนิน งาน
งบอุ ด หนุ น และงบลงทุ น - กรณี มี ง บ
เป้าหมาย
ระยะเวลา
คะแนนเต็ม
ลงทุ น ) ตามเป้ า หมายที่ ก รมกำหนดไว้
(ร้อยละ)
คะแนนเต็ม = 0.7000 คะแนน
1.รอบ 5 เดือนแรก
45
0.7000
หากมีร้อยละผลการเบิกสะสมจ่ายต่ำกว่า
(ต.ค.64 - ก.พ.65)
เป้าหมายที่กรมกำหนดไว้ จะคำนวณคะแนน
2. รอบ 5 เดือนหลัง
85
0.7000
ตามสั ด ส่ ว นของร้ อ ยละผลการเบิ ก จ่ า ย
(มี.ค. - ก.ค. 65)
ที่หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้

หมายเหตุ :
1. กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่าย
สะสมในภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้จะ
คำนวณคะแนนตามสัดส่วนที่เบิกจ่ายได้
2. กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่าย
สะสมสูงกว่าเป้าหมายที่กรมกำหนดไว้ หน่วยงาน
จะได้รับคะแนนเต็ม 0.7000 คะแนน

คะแนนรวม

2. วิธีการคำนวณคะแนนตามสัดส่วนผลการ
เบิกจ่ายภาพรวม
สูตร = A x 0.70000
B
A = ร้อยละผลการเบิกจ่ายภาพรวมของ
หน่วยงาน (งบดำเนินงาน งบอุดหนุน
งบลงทุน)
B = เป้าหมายร้อยละผลการเบิกจ่ายที่
กรมกำหนด
รอบ 5 เดือนแรก = ร้อยละ 45
รอบ 5 เดือนหลัง = ร้อยละ 85
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ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Lo)
เกณฑ์การประเมิน :
หน่วยงานสายวิชาการ รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565)
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1 Assessment
1
1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดและ
1. มีการรวบรวมผลงานการจัดการข้อมูลและ
ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ (0.75)
ความรู้เพื่อการบริหารจัดการให้หน่วยงานมี
1.1.1 ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ Le (Level) ของ
ความรูส้ ำคัญอย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน
ผลการดำเนินการในปัจจุบัน
โดยสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
- เอกสารแสดงรายการผลงานการจัดการข้อมูล
2. มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่
และความรู้ของหน่วยงานเพื่อการบริหาร
นำมาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อกำหนด
จัดการให้หน่วยงานมีความรู้สำคัญอย่างเป็น
แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ,
ระบบและพร้อมใช้งาน โดยสอดคล้องกับ
GAP ข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อ
ภารกิจของหน่วยงาน
ภารกิจของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย/
- เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์ GAP ข้อมูลและ
ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจของกรม
ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน
- เอกสารแสดงรายการข้อมูลความรู้ที่นำมาใช้
ประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อกำหนด
แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ,
GAP ข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อ
ภารกิจหน่วยงาน
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด (0.25)
- เอกสารแสดงถึงความต้องการของผู้มี ส่วนได้
ส่ ว นเสี ย ต่ อ ข้ อ มู ล และความรู้ ที่ ส ำคั ญ และ
จำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน
2 Advocacy / Intervention
1
2.1 ข้อมูลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดทีส่ อดคล้องกับ
มีการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่จะ
PIRAB (0.5)
ใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของ
- มีเอกสารแสดงมาตรการเพื่อการขับเคลื่อน
หน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
การดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามกลยุทธ์ PIRAB
พร้อมเหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการ
2.2 ประเด็ น ความรู้ ที่ ให้ แ ก่ ผู้ รั บ บริ ก าร (C)/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) (0.5)

ระดับ

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

3

Management and Governance
1. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และแผนดำเนินการ
สร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่
สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน
2. มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ตามแผนที่กำหนดไว้
3. มีมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (SOP) ของตัวชี้วัด

1

4

Output
มีผลของการดำเนินงานวิชาการตามแผนและ
มาตรการที่กำหนดไว้ และผลดำเนินการสร้าง
หรือพัฒนาผลงานวิจยั /นวัตกรรมที่สำคัญและ
จำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน

1

5

Outcome
มีผลงานวิจยั /นวัตกรรมของหน่วยงานที่ส่งเข้า
รับการประเมินรางวัล TPSA / TEPGA ปี
2565 หรือ United Nations Public Service
Awards 2022 (UNPSA)

1

คะแนนรวม
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แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
- มีเอกสารสรุปประเด็นความรู้ที่ให้แก่บุคลากร
เพื่ อการขั บเคลื่ อนการดำเนิ นงานวิ ชาการของ
หน่ วยงานให้ เป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้ พร้อม
เหตุผลประกอบในการกำหนดประเด็นความรู้
3.1 มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด (0.5)
- มี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารดำเนิ น งานวิ ชาการของ
หน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และแผน
ดำเนิ น การสร้ า งหรื อ พั ฒ นาผลงานวิ จั ย /
นวั ต กรรมที่ ส ำคั ญ และจำเป็ น ต่ อ ภารกิ จ
หน่วยงาน
- มี ก ารขั บ เคลื่ อ นงานเป็ น ไปตามแผนที่
กำหนดไว้
3.2 มีรายงานการติดตามการดำเนิ นงานตั วชี้ วัด
ตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของ
หน่ วยงาน ภายในวั นที่ 10 ของเดื อนถั ดไป
(0.25)
3.3 มีมาตรฐานการปฏิบัติงานการขับเคลื่อน
การดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (SOP) (0.25)
1. มีรายงานผลการดำเนินงานด้านวิชาการ และ
ผลดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมสำคัญและจำเป็น
ต่อภารกิจหน่วยงาน (0.5)
2. มีผลผลิตตามแผนการขับเคลื่อนและ
มาตรการที่กำหนดไว้ (0.5)
1. มี เอกสารที่ แ สดงการส่ งผลงานเข้ ารั บ การ
ประเมิ น รางวั ล บริ ก ารภาครั ฐ (TPSA) หรื อ
รางวั ล การบริ ห ารราชการแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(TEPGA) ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามแบบฟอร์ม
ส่งมายัง กพร. กรมอนามัย หรือ มีหลักฐานการ
ส่ งสมั ค รรางวั ล UNPSA 2022 ผ่ า นระบบ
ออนไลน์ (0.75)
2 .เอ ก ส า ร ผ ล ง า น TPSA/ TEPGA ผ่ า น
คณะกรรมการพิ จารณากลั่ นกรองฯ และส่ ง
ผลงานเข้ าระบบของ สำนั ก งาน กพร. หรื อ
หนั งสื อรั บ รอง (Letters of Reference) จาก
สำนั กงาน กพร.ในการส่ งสมัครรางวัล UNPSA
2022 (0.25)

- 14 ตัวชี้วัด 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เกณฑ์การประเมิน : รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565)
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
1 Assessment
มีรายการข้อมูล สารสนเทศ แผนปฏิบัติการ และ
ความรู้ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานให้บรรลุ
เป้าหมาย

2

3

4

คะแนน
แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1 ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินการ
- เอกสารแสดงข้อมูลผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบตั ิการของหน่วยงานรอบ 6 เดือนหลัง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (0.3 คะแนน)
- เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ที่อาจ
ทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีของ
หน่วยงานไม่บรรลุเป้าหมาย (0.4 คะแนน)
- มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีหน่วยงาน ใน
ระบบ DOC ตามกรอบวงเงินงบประมาณที่
หน่วยงานได้รับการจัดสรร (0.3 คะแนน)
Advocacy/ Intervention
1 - มีการบริหารความเสีย่ งโครงการตาม
มีการกำหนดมาตรการที่จะใช้ในการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการหน่วยงาน โดยจัดทำแผนความเสี่ยง
การดำเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการของหน่วยงาน
ของโครงการที่มีวงเงินงบประมาณ 500,000
ให้บรรลุเป้าหมาย
บาทขึ้นไป ครบทุกโครงการ (0.5 คะแนน)
- มีเอกสารแสดงมาตรการ เพื่อการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน โดย
ใช้กลยุทธ์ PIRAB พร้อมเหตุผลประกอบในการ
กำหนดมาตรการ (0.5 คะแนน)
Management and Governance
1 - มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตาม
มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน และปรับแผนปฏิบัติ
3.1 มีการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
การในระบบ DOC ให้เป็นปัจจุบัน (0.3 คะแนน)
ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
- มีเอกสารการอนุมตั ิปรับแผนปฏิบตั ิการของ
3.2 มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
หน่วยงานที่มีการอัพเดตในระบบ DOC (0.3
ตามแผนปฏิบัติการในการประชุมประจำเดือน
คะแนน)
ของหน่วยงาน
- มีรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการหน่วยงานในการประชุม
ประจำเดือนของหน่วยงานทุกเดือน และนำขึ้น
เว็บไซต์ ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือน
ถัดไป (0.4 คะแนน)
Output ผลผลิต
1 - มีผลการดำเนินงาน (ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ)
มีผลการดำเนินงานตามแผนและผลการประชุม /
แผนการประชุม/ อบรม/สัมมนาของหน่วยงาน ใน
อบรม/สัมมนา
ไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของวงเงิน
เกณฑ์ให้คะแนนร้อยละของการเบิกจ่ายแผนการ
งบประมาณในแผนการประชุม/อบรม/สัมมนา
ประชุม/อบรม/สัมมนา
(0.5 คะแนน)
- มีการรายงานผลผลิตครบทุกกิจกรรม
คะแนน 0.1 0.2
0.3 0.4 0.5
ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในระบบ
ร้อยละ ≤2 20- 30- 40- >50
DOC4.0 (0.5 คะแนน)
0
29
39
49

ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด
1 - รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายกิจกรรม
ร้ อ ยละการดำเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารที่ บ รรลุ
จากระบบ DOC4.0 โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ 25
เป้าหมายกิจกรรมตามรอบการประเมิน
กุมภาพันธ์ 2565
คะแนน 0.2 0.4
0.6 0.8
1
ร้อยละ ≤
65- 70- 75- 8064
69
74
79 100
คะแนนรวม
5

ตัวชี้วัด 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and
Transparency Assessment : ITA)
เกณฑ์การประเมิน :
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
1 Assessment
มีบทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด
มีข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ทนี่ ำมาใช้

คะแนน
1

2

Advocacy/ Intervention
กำหนดมาตรการ กลไก ขับเคลื่อนดำเนินงานคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน รอบ 5 เดือนแรก

1

3

Management and Governance
- มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด
- การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน

1

แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1.รายงานการประชุมวิเคราะห์ ทบทวน
สถานการณ์ ปัญหาการดำเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน โดยวิเคราะห์ gap 1
ประเด็นจากคะแนนการรับรู้ผมู้ ีส่วนได้
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
ร อ บ 5 เดื อ น แ ร ก ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง
ต าม ก ล ยุ ท ธ์ PIRAB พ ร้ อ ม เห ตุ ผ ล
ประกอบในการกำหนดมาตรการ และ
เชื่ อ มโยงกั บ หลั ก เกณฑ์ ก ารเปิ ด เผย
ข้อมูลสาธารณะ OIT (0.5)
2. ส รุ ป ป ร ะ เด็ น ค ว า ม รู้ แ ก่ C/SH
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน (0.5)
1. มีแผนการดำเนินงานสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(OIT) ตามเอกสารแนบ 1 และ 2
(0.5)
2. มีการขับเคลือ่ นงานเป็นไปตามแผน
ที่กำหนด (0.25)

4

5

Output ผลผลิต
มีผลผลิตตามแผนการดำเนินงานและมาตรการที่กำหนด
คะแนนที่ได้ 0.2 0.4 0.6 0.8 1
ร้อยละของ 60 70 80 90 10
ผลการ
0
ดำเนินงาน
ตามแผน
รอบ 5 เดือน
แรก
Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด
1.ประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานตามหลักเกณฑ์ OIT (ค่าน้ำหนักร้อยละ 70)
2.ประเมินระดับการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมความ
โปร่งใสของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของหน่วยงาน
(ค่าน้ำหนักร้อยละ 30)
ตารางค่าคะแนนระดับผลการประเมิน โดยมีคะแนนเต็ม
100 คะแนน
คะแนนที่ได้ 0.2 0.4 0.6 0.8
1
คะแนนระดับ 55.0 65- 75- 85- 95ผลการ
0 - 74. 84. 94.9 10
ประเมิน
64.9 99 99
9
0
9
คะแนนรวม

มติที่ประชุม

1

1

5

รับทราบและถือปฏิบัติ

3. มี ร ายงานการกำกั บ ติ ด ตามการ
ดำเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด คำรั บ รองฯ
ทุ กเดื อน แ ละ น ำขึ้ น เว็ บ ไซ ต์ ข อง
หน่ วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือ น
ถัดไป (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
มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมายตามสัดส่วนที่
กำหนด
- หน่วยงานตอบประเมินการรับรูต้ ามแบบ
ประเมิน IIT โดยประเมินบุคลากร
จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
จำนวนบุคลากรทั้งหมด แต่จะต้องมี
จำนวนไม่น้อยกว่า 25 คน
- กรณีหน่วยงานที่มีบุคลากรน้อยกว่า
25 คน ให้บุคลากรตอบแบบประเมิน
ทั้งหมด

- 17 ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
นางสาวพรรณี พันธ์เสือ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน หารือที่ประชุมในการจัดอบรม
หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อการสร้างทีม การสร้างความรัก
ความสามัคคีให้กับองค์กร อบรมพัฒนาบุคลากร เพื่อองค์กรที่มีความสุขและประสบความสำเร็จ
มติที่ประชุม เสนอให้ จั ด อบรมหลั ก สู ต รการเสริ ม สร้างศั กยภาพบุ ค ลากรของหน่ ว ยงาน
ประจำปี พ.ศ. 256๕ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ช่วงประมาณสัปดาห์ที่ 3 – 4 ของเดือนธันวาคม 2564

ปิดประชุม

เวลา 11.00 น.
นางสาวรดาธร เชื้อทองดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นางสาวธวัลรัตน์ ใหม่รัตนไชยชาญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

