
สรุปการด าเนินงานตัวช้ีวัด 2.5 ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย 
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ (รอบ 5 เดือนแรก ตค. 63 - กพ. 64) 

ไตรมาส 1 (ตค. - ธค. 63) 
1.ระดับ 1 Assessment : มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย 

1. ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการด าเนินการ 
ระดับ Level:  
- เอกสารแสดงข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานรอบ 6 เดือนหลังใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (0.2 คะแนน) ได้แก่ 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบแผนการด าเนนิงานและผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รอบ 6 เดือนหลัง ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
(อ้างอิงข้อมูลจาก ระบบ DOC ปี 2563 รอบ 2 ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ) 

แผนการด าเนนิงาน (เมษายน - กันยายน 2563) ผลการด าเนินงาน (เมษายน - กันยายน 2563) 
งบประมาณได้รับทั้งส้ิน จ านวน 4,004,285.87 บาท     ใช้ไป 3,968,195.38 บาท 
 คงเหลือคืนกรม 36,090.49 บาท 
1. โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ าตามสิทธิ์ ระยะ 2   
 1.1.ค่าแพทย์ไม่ท าเวชฯ งบประมาณ 60,000.00 บาท
ระยะเวลาด าเนินการ เม.ย. -  มิ.ย. 2563 
 1.2.ค่าตอบแทนพตส งบประมาณ 253,000.87 บาท
ระยะเวลาด าเนินการ เม.ย. -  มิ.ย. 2563 
 1.3.ค่าเช่าบ้าน งบประมาณ 125,000.00  
ระยะเวลาด าเนินการ เม.ย. -  มิ.ย. 2563 
รวมงบประมาณ   438,000.87 บาท 

1.1.ค่าแพทย์ไม่ท าเวชฯ งบประมาณ 60,000.00 บาท
ระยะเวลาด าเนินการ เม.ย. -  มิ.ย. 2563 
 1.2.ค่าตอบแทนพตส งบประมาณ  249,193.54 บาท
ระยะเวลาด าเนินการ เม.ย. -  มิ.ย. 2563 
 1.3.ค่าเช่าบ้าน งบประมาณ 125,000.00  
ระยะเวลาด าเนินการ เม.ย. -  มิ.ย. 2563 
รวมงบประมาณ   434,193.54 บาท 

2. โครงการพัฒนาต้นแบบ “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก”สู่การบูรณาการอย่างยั้งยืนประจ าปี 2563 
 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะผู้อ านวยการเล่น 
(Play Worker) เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก งบประมาณ
83,300.00 บาท ระยะเวลา 3 ก.ค. 2563 
 2.2 จัดงานแถลงข่าวกิจกรรมเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก
งบประมาณ 100,000.00  ระยะเวลา 27 ส.ค. 2563 
 2.3 จ้างเหมาจัดท า Info graphic animation เรื่อง 
ผู้อ านวยการเล่น (play worker) งบประมาณ
150,000.00 ระยะเวลา พ.ค. - มิ.ย. 2563 
รวมงบประมาณ  333,300.00 บาท 

 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติ Telconference ยกร่าง
หลักสูตรผู้อนวยการเล่น งบประมาณ (ไม่ได้ใช้) 
ระยะเวลา 4 ครั้ง  มิย. และ กค. 2563 
 2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะผู้อ านวยการเล่น
(Playworker) เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก 1 ครั้ง/70 คน 
กค. 63 งบประมาณ 77,775 บาท 
 2.3 จัดงานแถลงข่าวกิจกรรมเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก
งบประมาณ 100,000.00  ระยะเวลา 27 ส.ค. 2563 



 2.4 จ้างเหมาจัดท า Info graphic animation เรื่อง 
ผู้อ านวยการเล่น (play worker) งบประมาณ
150,000.00 ระยะเวลา สค. 2563 
รวมงบประมาณ  327,775.00 บาท 

3. โครงการพัฒนารูปแบบการด าเนินงาน ECD Bubble Model ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กรมอนามัย 
 3.1 ประชุมคณะท างานโครงการพัฒนารูปแบบการ
ด าเนินงาน ECD Bubble Model ในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย กรมอนามัย งบประมาณ 5,700.00 บาท 
ระยะเวลา พ.ค. -  มิ.ย. 2563 
 3.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนารูปแบบการด าเนินงาน ECD Bubble 
Model ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กรมอนามัย 
งบประมาณ 238,600.00 บาท  
ระยะเวลา มิ.ย. - ก.ค. 2563 
3.3.ประชุมสรุปผลโครงการพัฒนารูปแบบการ
ด าเนินงาน ECD Bubble Modelในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย กรมอนามัย งบประมาณ 5,700.00  ส.ค. 2563 
รวมงบประมาณ  250,000.00 บาท 

 3.1 ประชุมคณะท างานโครงการพัฒนารูปแบบการ
ด าเนินงาน ECD Bubble Model ในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย กรมอนามัย งบประมาณ 5,700.00 บาท 
ระยะเวลา มิ.ย. 2563 
 3.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนารูปแบบการด าเนินงาน ECD Bubble 
Model ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กรมอนามัย 
งบประมาณ 235,493.17 บาท  
ระยะเวลา สค. 2563 
3.3.ประชุมสรุปผลโครงการพัฒนารูปแบบการ
ด าเนินงาน ECD Bubble Modelในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย กรมอนามัย งบประมาณ 5,700.00  ส.ค. 2563 
รวมงบประมาณ  246,893.17 บาท 

4. โครงการผลิตสื่อค าแนะน าการป้องกันตนเองและการปฏิบัติด้านสุขอนามัยในสถานพัมนาเด็กปฐมวัยเม่ือ
เปิดด าเนินการในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) 
 4.1จ้างผลิตโปสเตอร์ค าแนะน าการป้องกันตนเองและ
การปฏิบัติด้านสุขอนามัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเมื่อ
เปิดด าเนินการในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งบประมาณ
720,000.00 บาท ระยะเวลา ก.ย. 2563 
 4.2 จ้างผลิตโปสเตอร์วิถีใหม่ของการเล่น งบประมาณ
387,900.00 บาท ระยะเวลา ก.ย. 2563 
รวมงบประมาณ  1,107,900.00 บาท 

4.1จ้างผลิตโปสเตอร์ค าแนะน าการป้องกันตนเองและ
การปฏิบัติด้านสุขอนามัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเมื่อ
เปิดด าเนินการในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งบประมาณ
660,000.00 ระยะเวลา ก.ย. 2563 
 4.2 จ้างผลิตโปสเตอร์วิถีใหม่ของการเล่น งบประมาณ
335,369.00 บาท ระยะเวลา ก.ย. 2563 
รวมงบประมาณ  995,369.00 บาท 

5. โครงการสร้างความรอบรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 5.1 จัดจ้างแปลภาษาอังกฤษคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย งบประมาณ 32,000.00 
ระยะเวลา ก.ย. 2563 
รวมงบประมาณ  32,000.00 บาท 

5.1 จัดจ้างแปลภาษาอังกฤษคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย งบประมาณ 32,000.00 
ระยะเวลา ก.ย. 2563 
รวมงบประมาณ  32,000.00 บาท 



6.โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 255 ประจ าปี 2563 (ระยะที่ 2) 
 6.1 ประชุมคณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัย (MCH 
board) งบประมาณ 9,000.00 บาท  
 ระยะเวลา มี.ค. -พ.ค. 2563 
 6.2 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมพัฒนาการ Clip 
VDO DSPM งบประมาณ 68,750.00 บาท 
ระยะเวลา เม.ย. -ก.ค. 2563 
 6.3 ประชุม teleconference ปรับปรุงตัวชี้วัดด้าน
พัฒนาการเด็กในระบบรายงาน HDCประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ 2,250.00 บาท
ระยะเวลา เม.ย. - พ.ค. 2563 
รวมงบประมาณ  80,000.00 บาท 

6.1 ประชุมคณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัย (MCH board)
งบประมาณ 2,530.00 บาท  
 ระยะเวลา เมย. 2563 
 6.2 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมพัฒนาการ Clip 
VDO DSPM งบประมาณ 68,500.00 บาท 
ระยะเวลา สค. 2563 
 6.3 ประชุม teleconference ปรับปรุงตัวชี้วัดด้าน
พัฒนาการเด็กในระบบรายงาน HDCประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ 2,550.00 บาท
ระยะเวลา พ.ค. 2563 
รวมงบประมาณ  73,580.00 บาท 

7. โครงการสร้างความรอบรู้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2563 (ระยะท่ี 2) 
7.1 จ้างเหมาบริการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
งบประมาณ 100,000.00 บาท  
ระยะเวลา มี.ค. - ก.ค. 2563 
 7.2 ประชุม Teleconferenceสรุปผลการวิเคราะห์
ข้อมูลสร้างความรอบรู้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย งบประมาณ  4,500.00 บาท  
ระยะเวลา ส.ค. 2563 
รวมงบประมาณ 104,500.00 บาท 

7.1 จ้างเหมาบริการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
งบประมาณ 100,000.00 บาท  
ระยะเวลา สค. 2563 
 7.2 ประชุม Teleconferenceสรุปผลการวิเคราะห์
ข้อมูลสร้างความรอบรู้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย งบประมาณ  4,500.00 บาท  
ระยะเวลา ส.ค. 2563 
รวมงบประมาณ 104,500.00 บาท 

8. โครงการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะ2 
 8.1 ประชุมออนไลน์ VDO conference ติดตามการ
ด าเนิน งานขับเคลื่อนงานตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติในระดับพื้นที่ งบประมาณ
10,075.00 บาท ระยะเวลา พ.ค. - ก.ค. 2563 
 8.2 ประชุมออนไลน์ VDO conference สรุปผลการ
ขับเคลื่อนมาตรการด าเนินงาน มาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติในระดับพื้นที่ 775.00 บาท 
ระยะเวลา ส.ค. 2563 
รวมงบประมาณ 10,850.00 บาท 

8.1 ประชุมออนไลน์ VDO conference ติดตามการ
ด าเนิน งานขับเคลื่อนงานตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติในระดับพื้นที่ งบประมาณ 
6,200.00 บาท ระยะเวลา พ.ค. - ก.ค. 2563 
 8.2 ประชุมออนไลน์ VDO conference สรุปผลการ
ขับเคลื่อนมาตรการด าเนินงาน มาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติในระดับพื้นที่ (ไม่ใช้งบฯ) ระยะเวลา 
ส.ค. 2563 
รวมงบประมาณ 6,200.00 บาท 
 



9. โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานด้านวิชาการของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี 
พ.ศ. 2563 ระยะ 2 
9.1 ค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุงานด้านวิชาการซึ่งเป็นภารกิจ
หลักของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติให้เกิดความ
คล่องตัวในการด าเนินงาน  จ านวน 23 รายการ จ านวน
งบประมาณ 1,422,735.00. บาท  
ระยะเวลาด าเนินงาน เมย. - กย. 2563    
รวมงบประมาณ 1,422,735.00 บาท 

9.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุงานด้านวิชาการซึ่งเป็นภารกิจ
หลักของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติให้เกิดความ
คล่องตัวในการด าเนินงาน  จ านวน 23 รายการ จ านวน
งบประมาณ 1,525,684.67. บาท  
ระยะเวลาด าเนินงาน เมย. - กย. 2563    
รวมงบประมาณ 1,525,684.67 บาท 
 

10. โครงการ การบริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย ระบบสายสัญญาณเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และการ
รับประกัน ปี พ.ศ. 2563 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ระยะ 2 
 10.1 จัดจ้างบริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย ระบบ
สายสัญญาณเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และการ
รับประกัน งบประมาณ 175,000.00 บาท 
 ระยะเวลาเม.ย. - ส.ค. 2563 
รวมงบประมาณ 175,000.00 บาท 

10.1 จัดจ้างบริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย ระบบ
สายสัญญาณเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และการ
รับประกัน งบประมาณ 175,000.00 บาท 
 ระยะเวลาเม.ย. - ส.ค. 2563 
รวมงบประมาณ 175,000.00 บาท 
 
 

11. โครงการส่งเสริมความรอบรู้การดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2563 
 11.1 ประชุมศึกษาวิเคราะห์หาประชากรกลุ่มเสี่ยง 
ก าหนดประเด็นสื่อสารหลักและก าหนดแนวทางการ
สื่อสาร ด้านการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
งบประมาณ 1,500.00 บาท  
ระยะเวลา เม.ย. - พ.ค. 2563 
  11.2 ประชุมจัดท าสื่อสุขภาพหรือแนวปฏิบัติส าหรับ
ประชากรกลุ่มเสี่ยงด้านการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย งบประมาณ 1,500.00 บาท  
ระยะเวลา เม.ย. - พ.ค. 2563 
  11.3 จ้างผลิต Infographic เฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย งบประมาณ 47,000.00 บาท 
ระยะเวลา พ.ค. - ก.ค. 2563 
รวมงบประมาณ 50,000.00 บาท 

  11.1 จ้างผลิต Infographic เฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย งบประมาณ 47,000.00 บาท 
ระยะเวลา พ.ค. - ก.ค. 2563 
รวมงบประมาณ 47,000.00 บาท 

จากตารางการด าเนินงานกิจกรรมต่างส่วนใหญ่จะด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดมีกิจกรรมประชุมอบรม
สัมมนาเท่านั้นที่ปรับเปลี่ยนวิธีการท าเป็น VDO Conference  

 



- เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ที่อาจท าให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
หน่วยงานไม่บรรลุเป้าหมาย (0.4 คะแนน) 

การวิเคราะห์ช่องว่าง GAP การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติได้รับวงเงินงบประมาณในการด าเนินงาน
โครงการกิจกรรมต่างๆ จ านวน 3,052,100 บาท และ กรมอนามัยได้โอนเงินงบประมาณให้ช่วง 6 เดือน แรก 
จ านวน 1,294,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.41 สถาบันฯ ได้ก าหนดแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับในช่วง6
เดือนแรกให้เสร็จสิ้นในช่วงไตรมาสที่ 1 เพ่ือจะท าให้เบิกจ่ายงบประมาณให้ได้มากท่ีสุด แต่ สิ่งที่คาดว่าน่าจะยัง
เป็น GAP ในการด าเนินงานอยู่ เช่น การสรุปใบส าคัญประกอบการเบิกจ่ายมีข้อผิดพลาดหรือยังมีไม่ครบหลังการ
จัดกิจกรรม ท าให้การสรุปยอดการเบิกจ่ายช้าไม่เป็นไปตามแผนฯ ที่ก าหนดไว้ และ การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน การ
ก าหนดคุณลักษณะการจ้าง ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากภาคีเครือข่ายร่วมก าหนดซึ่งหน่วยงานที่ประสาน
มีภารงานเยอะท าให้เกิดความล่าช้าในการมาร่วมจัดท า จึงส่งผลให้ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ 
  

2. ด้านข้อมูลวิชาการและอ่ืนๆ 
- ความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ : มีเอกสารสรุปความรู้ที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจ าปีของ

หน่วยงานบรรลุเป้าหมาย เช่น การบริหารโครงการ, การบริหารความเสี่ยง, เครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น (0.4 คะแนน) 

 - ความรู้ในการก าหนด SPEC  : http://miza-eprocurement.blogspot.com/2012/08/spec.html 
- การก าหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและการจัดท ารายงานขอ

ซื้อขอจ้าง โดย ส านักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
: http://supply.dusit.ac.th/semina_document/character.ppt 
-แนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร COSO Enterprise Risk Management 2017 
: http://www.audit.mua.go.th/audit2018/wp-

content/uploads/2019/10/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0
%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8
%B5%E0%B9%88-4-
%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0
%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8
%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5
%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0
%B8%81%E0%B8%A3-COSO-2017.pdf 

เอกสารดังกล่าวข้างต้นเป็นเอกสารที่กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ด าเนินการแจ้งเวียนให้กลุ่มงานต่างๆใน
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติรับทราบและน าไปใช้ประกอบในการด าเนินงานในความรับผิดชอบ 

http://miza-eprocurement.blogspot.com/2012/08/spec.html


 
ระดับ 2 Advocacy/ Intervention : มีการก าหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย 
 

- มีเอกสารแสดงมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน  
โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB พร้อมเหตุผลประกอบในการก าหนดมาตรการ (0.5 คะแนน) 

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติใช้กลยุทธ PIRAB ข้อ RAB (มาตรการ แรพ) ในการก าหนดมาตราการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน โดยก าหนดมาตรการจ านวน 3 มาตรการ ได้แก่ 

1.ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ทางราชการ อย่างเคร่งครัด 
ใช้กลยุทธ R (regulate) ได้แก่น า กฎ ระเบียบ การปฏิบัติงานทางราชการใช้ก ากับการท างาน โดย

บุคลากรของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติต้องปฏิบัติงานโดย ยึด กฎ ระเบียบ ทางราชการ อย่างเคร่งครัด 
2. ประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ ทางราชการ ให้บุคลากรรับทราบ อย่างต่อเนื่อง 
ใช้กลยุทธ A (advocate) มีการแจ้ง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ การปฏิบัติงานทางราชการให้

รับทราบทั่วทั้งองค์กร โดยก าหนดให้ กลุ่มงานต่างๆที่ควบคุมก ากับ กฎ ระเบียบ ทางราชการ ต้องด าเนินงานแจ้ง 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ การปฏิบัติงานทางราชการ ให้บุคลากรรับทราบทั่วทั้งองค์กร 

3. พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานอย่างต่อเนื่อง 
ใช้กลยุทธ B (building capacity) ก าหนดให้กลุ่มงานต่างๆ ควบคุมก ากับ กฎ ระเบียบ ทางราชการ ต้อง

ด าเนินงาน พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกลุ่มงานอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
มาตรการทั้ง 3 ข้อนี้ ด าเนินการบรรจุเข้าในวาระการประชุมประจ าเดือนของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก

แห่งชาติ เพ่ือประกาศให้กลุ่มงานต่างๆ รับไป ปฏิบัติ 
 
-มีเอกสารสรุปประเด็นความรู้ที่ให้แก่บุคลากรในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้

บรรลุเป้าหมาย รอบ 5 เดือนแรก พร้อมเหตุผลประกอบในการก าหนดประเด็นความรู้ (0.5 คะแนน) 
 
หนังสือแจ้งเวียนของกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ เลขที่ ............. เรื่ององค์ความรู้ที่ใช้ประกอบในการ

ด าเนินงาน ขับ เคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการ โดยองค์ความรู้ประกอบด้วย 
- ความรู้ในการก าหนด SPEC  : http://miza-eprocurement.blogspot.com/2012/08/spec.html 
เพ่ือปิด GAP ในการด าเนินงานก าหนดคุณลักษณะการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน 
- การก าหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและการจัดท ารายงานขอ

ซื้อขอจ้าง โดย ส านักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
: http://supply.dusit.ac.th/semina_document/character.ppt 
เพ่ือปิด GAP ในการด าเนินงานก าหนดคุณลักษณะการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน 
-แนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร COSO Enterprise Risk Management 2017 

http://miza-eprocurement.blogspot.com/2012/08/spec.html


: http://www.audit.mua.go.th/audit2018/wp-
content/uploads/2019/10/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0
%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8
%B5%E0%B9%88-4-
%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0
%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8
%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5
%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0
%B8%81%E0%B8%A3-COSO-2017.pdf 

เพ่ือปิด GAP ในการก าหนดกิจกรรมต่างๆของโครงการไม่ให้มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงลดน้อยลง 
 

 
ระดับ 3 Management and Governance : มีแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานตัวชี้วัด 
 

-มีแผนก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน (0.3 คะแนน) 
 

แผนก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ (รอบ 5 เดือนแรก) 

กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิชอบ 

1.ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1 ฉบับ ตค. 63 กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ 

2.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ บรจ. 1) ให้ผู้อ านวยการ
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ รับทราบ และ 
Upload ขึ้นเว็บไซต์ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
 

8 ครั้ง พ.ย.63 – ก.ค. 64 กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ 

3. ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือสรุป
ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานเสนอผู้อ านวยการสถาบัน
พัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 

4 ครั้ง กพ. , มีค. 
 พค. , กค. 

คณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่าย
งบประมาณฯ 

4. น าเสนอสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานและก าหนด
แนวทางการก ากับติดตามการด าเนินงาน รอบ 5 เดือน

1 ครั้ง กพ. 64 คณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัด



แรกต่อที่ประชุมประจ าเดือน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ 
 

การเบิกจ่าย
งบประมาณฯ 

 
 
 
-มีเอกสารรายงานการขับเคลื่อนแผนก ากับติดตามฯ (0.3 คะแนน) 
 

ตารางรายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ (รอบ 5 เดือนแรก) 
กิจกรรม ผลการ

ด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เอกสารอ้างอิง 

1.ขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

-ด าเนินการแล้ว ตค. 63 https://nichold.anamai.moph.go.th/d
ownload/2564/finance/finance_01.pd
f 

2.รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
(แบบ บรจ. 1) ให้
ผู้อ านวยการสถาบัน
พัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
รับทราบ และ Upload 
ขึ้นเว็บไซต์ สถาบันพัฒนา
อนามัยเด็กแห่งชาติ 

-ด าเนินการ 

Upload ขึ้น
เว็บไซต์ สถาบัน

พัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติแล้วของ
เดือน พย. ธค. 

และ มค. ยังขาด
ของเดือน กพ. จะ
ด าเนินการภายใน 
วันที่ 15 กพ. 64 

พย.63 - มค. 64 https://nichold.anamai.moph.go.th/d
ownload/2564/finance/finance_01.pd
f 

3. ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือสรุปปัญหาอุปสรรค
การด าเนินงานและ
ก าหนดแนวทางการก ากับ

- ยังไม่ด าเนินการ 
จะด าเนินการใน
เดือน กพ. 64 

- - 



ติดตามการด าเนินงาน 
รอบ 5 เดือนหลัง เสนอ
ผู้อ านวยการสถาบัน
พัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
 
4. น าเสนอสรุปปัญหา
อุปสรรคการด าเนินงาน
และก าหนดแนวทางการ
ก ากับติดตามการ
ด าเนินงาน รอบ 5 เดือน
แรกต่อที่ประชุม
ประจ าเดือน สถาบัน
พัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
 

- ยังไม่ด าเนินการ 
จะด าเนินการใน
เดือน กพ. 64 

- - 

 
-มีรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารในการประชุมประจ าเดือนของหน่วยงาน

ทุกเดือน และน าขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป (0.4 คะแนน) 
-สรุปรายงานประชุมประจ าเดือน ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 
 

ระดับ 4 Output ผลผลิต : มีผลการด าเนินงานตามแผนและมาตรการที่ก าหนด 
 

-มีจ านวนผลผลิตครบตามที่ก าหนดในแผนก ากับติดตามฯ (0.5 คะแนน) 
สามารถด าเนินงานได้ครบตามแผนตามแผนก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยอ้างอิงจากหลักฐาน คะแนนระดับ ที่ 3 ตารางรายงานผลการด าเนินงาน ตามแผน
ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ (รอบ 5 เดือนแรก)  (เจ้าภาพตัวชี้วัดเป็นผู้ประเมินให้คะแนน) 

-มีการรายงานผลผลิตครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในระบบ DOC4.0 
 (0.5 คะแนน) 
ดูหลักฐานอ้างอิงจาก ระบบ DOC ของกรมอนามัย ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2563 

 (เจ้าภาพตัวชี้วัดเป็นผู้ประเมินให้คะแนน) 
 

 

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด : ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมายกิจกรรม
ตามรอบการประเมิน  



คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1 
ร้อยละ ≤ 64 65-69 70-74 75-79 80-100 

 
- รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายกิจกรรมจากระบบ DOC4.0 โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ 26 

กุมภาพันธ์ 2564 (เจ้าภาพตัวชี้วัดเป็นผู้ประเมินให้คะแนน) 


