รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.11 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
การขับเคลื่อนนโยบาย/มาตรการ/ความรู้ - มาตรการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ
1 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และจัดทำเอกสารสรุป
1 ฉบับ มีสรุปตัวชี้วัดแสดงความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดที่สำคัญตามเอกสาร
ตัวชี้วัดแสดงความเชื่อมโยงกับนโยบายตัวชี้วัด
ตารางตัวชี้วัดของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่สำคัญ
(30 ก.ย. 64) แนบหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหารถึงทุก
หน่วยงาน (ยกเว้น ศอ 1-12) ด่วนที่สุด ที่ สธ 0926.02/ว 648
ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอให้ส่งชื่อตัวชี้วัดเพื่อจัดทำ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. จัดประชุมกำหนดหน่วยงานร่วมดำเนินการ
ตัวชี้วัด (Joint KPI) เพื่อการจัดทำคำรับรองฯ
ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

1 ครั้ง

จัดประชุมกำหนดหน่วยงานร่วมดำเนินการตัวชี้วัด (Joint KPI)
เพื่อการจัดทำคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา
09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
อาคาร 6 ชั้น 5 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Teleconference)
ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่ สธ 0926.02/ว 622
ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมกำหนดหน่วยงาน
ร่วมดำเนินการตัวชี้วัด (Joint KPI) เพื่อการจัดทำคำรับรองฯ
ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ไม่ใช้งบประมาณ)

ระยะเวลา
ที่กำหนด
ที่ดำเนินการ

สรุปผลการดำเนินงาน

1-30 ก.ย.
2564

30 ก.ย. 2563






ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1 ต.ค. 2564

1 ต.ค. 2564






ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
ที่กำหนด
ที่ดำเนินการ
3 จัดทำกรอบแนวทางการจัดทำคำรับรองการ
1 ฉบับ มีกรอบแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของ
1-4 ต.ค. 2564 4 ต.ค. 2564
ปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นำเสนอในการประชุมพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
เพื่อการจัดทำคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา
13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 6
ชั้น 5 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Teleconference)
(ไม่ใช้งบประมาณ)
4 จัดประชุมพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัด
(KPI Template) เพื่อการจัดทำคำรับรองฯ
ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

1 ครั้ง

จัดประชุมพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เพื่อการ
จัดทำคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา
13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
อาคาร 6 ชั้น 5 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Teleconference)
ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหารถึงหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัย ด่วนที่สุด ที่ สธ 0926.02/ว 637 ลงวันที่ 1 ตุลาคม
2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัด
(KPI Template) เพื่อการจัดทำคำรับรองฯ ของหน่วยงานใน
สังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ไม่ใช้งบประมาณ)

5 จัดทำกรอบ Methodology กลาง เพื่อใช้ใน
การจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรม
อนามัย

1 ฉบับ

ออกแบบ Methodology กลาง และจัดทำแบบฟอร์ม
รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) พร้อมทั้งแก้ไขปรับปรุง
และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ กพร. เพื่อให้หน่วยงานนำไปใช้
ประโยชน์

สรุปผลการดำเนินงาน





ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

4 ต.ค. 2564

4 ต.ค. 2564






ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1-31 ต.ค. 2564

6 ต.ค. 2564






ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

2

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

6 จัดทำแบบลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างอธิบดีและรอง
อธิบดี 4 ท่าน และระหว่างรองอธิบดีกับหัวหน้า
หน่วยงาน 36 หน่วย)
7 จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (36 หน่วยงาน)
8 จัดจ้างบำรุงรักษาระบบการรายงานตามคำ
รับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

1 ครั้ง

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

1 ระบบ - อนุมัติหลักการจ้างบำรุงรักษาระบบการรายงานตามคำรับรอง
(11 เดือน) การปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ตาม
หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ สธ 0926.02/677 ลงวันที่
18 ตุลาคม 2564
- ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง และจัดทำสัญญาจ้างฯเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564
- กำหนดจ่ายเป็นรายเดือนตามระยะเวลาตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2564 - กันยายน 2565 ภายในวงเงิน
44,000 บาท
- ส่งงานเดือน พ.ย. 2564 - ก.พ. 2565 แล้ว
- อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ให้แก่ผู้รับจ้าง
(4,000 บาท)

ระยะเวลา
ที่กำหนด
ที่ดำเนินการ
1-10 ต.ค. 2564 10 ต.ค. 2564

สรุปผลการดำเนินงาน





ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย






ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

12 ต.ค. 2564

12 ต.ค. 2564

1 พ.ย. 2564
ถึง
30 ก.ย. 2565

1 พ.ย.2564-28  ดำเนินการแล้ว
ก.พ. 2565  ยังไม่ดำเนินการ
 เป็นไปตามเป้าหมาย
 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
หมายเหตุ
ส่งงาน 1-28 ก.พ.2565 แล้ว
อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินให้
ผู้รับจ้าง

3

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

9 จัดทำคู่มือรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
ที่กำหนด
ที่ดำเนินการ
1 ฉบับ จัดทำคู่มือรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ
1-10 พ.ย. 2564 10 พ.ย.2564
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
และนำเสนอในการประชุมถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การ
ประเมินผลตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรม
อนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 10
พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกำธร
สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย ผ่านระบบประชุม
ทางไกล (Teleconference) พร้อมนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
กพร.

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

1 ครั้ง

จัดประชุมถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด
ตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1
ชั้น 1 กรมอนามัย และผ่านระบบประชุมทางไกล
(Teleconference)
(80 คน จำนวนเงินที่เบิกจ่าย 15,200 บาท)

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

1 ครั้ง

-

สรุปผลการดำเนินงาน





ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

10 พ.ย. 25264 10 พ.ย. 25264 




ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย






ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

20 เม.ย. 2565

-

4

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
ที่กำหนด
ที่ดำเนินการ
12 ติดตามและประสานงานเพื่อจัดทำสรุปคะแนน
2 ครั้ง - จัดทำข้อมูลรหัสเข้าระบบ DOC4.0 สำหรับเจ้าภาพตัวชี้วัด
1-30 มี.ค.2565
ผลการประเมินการปฏิบัตริ าชการตามคำรับรองฯ
เพื่อดำเนินการคีย์คะแนนผลผลิต (ระดับที่ 4) และผลลัพธ์
1-31 ส.ค.2565
ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปี
(ระดับที่ 5) รอบ 5 เดือนแรก โดยกำหนดเวลาเจ้าภาพ
งบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานคะแนนในระบบภายในวันที่ 15 มี.ค.2565
- จัดทำหนังสือส่ง Username และ Password พร้อมคู่มือการ
ปฏิบัติงานการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองฯ
ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ภายใต้ระบบศูนย์
ปฏิบัติการกรมอนามัย สำหรับผู้บันทึกผลคะแนนระดับที่ 4
และ 5 ของตัวชี้วัด กพร. และ Timeline การรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 5 เดือนแรก ให้หน่วยงาน
เจ้าภาพตัวชี้วัด ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วน
ที่ สธ 0926.02/34 - 53 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565
(รวม 19 ฉบับ)
การขับเคลื่อนนโยบาย/มาตรการ/ความรู้ - ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
13 นำข้อมูล/ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นในการ
3 เรื่อง นำข้อมูล/ความรู้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จำนวน
1 ต.ค. 2564
1 ต.ค. 2564
ปฏิบัติงานเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
8 เรื่อง ดังนี้
ถึง
ถึง
พร้อมปรับปรุงข้อมูล (ถ้ามี) เช่น แนวทางการ
1. แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 31 ก.ค. 2565 31 ม.ค. 2565
จัดทำคำรับรองฯ, รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI
ในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Template), คู่มือรายงาน, คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
2. รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
3. คู่มือรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานใน
สังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4. สำเนาคำสั่งกรมอนามัย ที่ 919/2564 สั่ง ณ วันที่ 29 พ.ย.
2564 เรื่อง แต่งตั้งเครือข่ายพัฒนาระบบราชการของ
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

สรุปผลการดำเนินงาน





ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

หมายเหตุ
- จัดทำเอกสารสนับสนุนการ
ดำเนินงาน






ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

หมายเหตุ
- มีการเผยแพร่ข้อมูลทันเวลา
ที่กำหนด หากได้รับข้อมูลใหม่
จะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทันที
- ผลงานสูงกว่าเป้าหมายที่
กำหนด และดำเนินการแล้วเสร็จ
ก่อนระยะเวลาที่กำหนด

5

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
5. คู่มือการปฏิบัติงานการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตาม
คำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ภายใต้ระบบ
ศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย สำหรับผู้บันทึกผลคะแนน
ระดับที่ 4 และ 5 ของตัวชี้วัด กพร.
6. Timeline การรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม

ระยะเวลา
ที่กำหนด
ที่ดำเนินการ

สรุปผลการดำเนินงาน

คำรับรองฯ รอบ 5 เดือนแรก
7. แบบฟอร์มเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 1.1-1.5 ส่งคะแนน 5 เดือนแรก
ให้ กพร.
8. แบบฟอร์มเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 2.1-2.6 ส่งคะแนน 5 เดือนแรก
ให้ กพร.

สรุปผลคะแนนระดับที่ 4 ผลผลิต และระดับที่ 5 ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.11 มีดังนี้
คะแนนระดับที่ 4
ผลผลิต

คะแนนระดับที่ 5
ผลลัพธ์

คะแนนที่ได้
1 คะแนน เป้าหมายรอบ 5 เดือนแรก
- ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรองฯ ไม่น้อยกว่า 3.0000

เป้าหมายรอบ 5 เดือนแรก
มีผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด
คะแนน
ร้อยละ

0.2
>60

0.4
61-70

0.6
71-80

0.8
81-90

ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565

1.0
91 ขึ้นไป

ผลการดำเนินงาน
- ร้อยละ 100 (มีผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด)
- บางกิจกรรมดำเนินงานสูงกว่าแผนที่กำหนด เช่น นำข้อมูล/ความรู้เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน ตามแผนกำหนดไว้ 3 เรื่อง ดำเนินการจริง จำนวน 8 เรื่อง เป็นต้น

คะแนน
ร้อยละ

0.2
91

0.4
92

0.6
93

0.8
94

คะแนนที่ได้
1 คะแนน

1.0
95

ผลการดำเนินงาน
ร้อยละ 100 (คาดว่าข้อมูลคะแนนเฉลี่ยผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ
ในระบบ DOC4.0 และสรุปคะแนนรายหน่วยงานก่อนอุทธรณ์ ทุกหน่วยงานได้รับ
คะแนนไม่น้อยกว่า 3.0000)

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

หลักฐานกิจกรรมที่ 2

หลักฐานกิจกรรมที่ 3

กรอบนโยบายการจัดทาตัวชีวัดคารับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ป 2565
หน่วยงานละ 9 - 11 ตัวชีวัด (ปรับปรุง 4 ต.ค. 64)

1.ตัวชีวัดระดับชาติ-นโยบาย/แผนชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ
2.ตัวชีวัดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
3.ตัวชีวัด PA อธิบดีกรมอนามัย
4.ตัวชีวัดตามนโยบายเร่งรัดของผู้บริหารสธ. และกรมอนามัย
5.ตัวชีวัดตามแผนงาน โครงการ ตัวชีวัดกระทรวงสาธารณสุ ข
6.ตัวชีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ฯ กรมอนามัย

7.ตัวชีวัดตามHouse Model ของ Cluster
8.ตัวชีวัดตามภารกิจสาคัญ ของหน่วยงาน ตอบนโยบายกรม

โดย Cluster กาหนดจากตัวชีวัดที 1-7
ตัวชีวัดที 1-4 ระดับความสาเร็จการขับเคลือนงาน 4 กลุ่มวัย

ตัวชีวัดที 5 ระดับความสาเร็จการขับเคลือนงานอนามัย
สิงแวดล้อม

AAIM
PIRAB
PMQA
การพั ฒนาทีสาคัญ

การพั ฒนาภารกิจ
การพั ฒนาองค์กร
การพั ฒนา
บุคลากร
HL/ HLO
Digital

2.1 ระดับความสาเร็จของการควบคุมภายใน
และแผนบริหารความต่อเนือง (BCP)
2.2 ระดับความสาเร็จของการพั ฒนาสถานทีทางาน
น่าอยู่ น่าทางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต
2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

2.4 ระดับความสาเร็จของการเปนองค์กรแห่งการ
เรียนรู้
(LO)
2.5 ร้อยละการดาเนินงานแผนปฏิบัติก ารระดับ
หน่วยงาน
ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2565

2.6 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA)

หลักฐานกิจกรรมที่ 4

ตารางตัวชี้วัดของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อตัวชี้วัด
ลําดับ
(ป 64)

(จากที่ประชุมเจาภาพตัวชี้วัด วันที่ 1 ต.ค.64)
หมายเหตุ
แผนชาติ/ ตัวชี้วัด กสธ แผน
แผนแมบท ผลสัมฤทธิ/์ ยุทธฯ
/แผนปฏิรูป PP&P กรม

11

13

24

ประเมิน
ประสิทธิภา
พองคกร
(กรม)

5

11 Cluster (House Model) 40ตัวชี้วัด
แม วัย วัย ผูสูงอ สิ่งแ HL LAW HR KISS FIN ตปท
และ เรียน ทําง ายุ วด
เด็ก วัยรุน าน
ลอม
5

5

2

4

5

3

2

1

2

2

PA 2565
หนวยงาน
เจาภาพ

PA 2565
หนวยงานรวม
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1. นโยบายสําคัญเรงดวน ยุทธศาสตร ภารกิจหลักกรมอนามัย (3-5 ตัวชี้วัด)
Cluster สตรี
และเด็ปฐมวัย

1.1 ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมสตรี
และเด็กปฐมวัย
1.2 ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมวัย
เรียนวัยรุน
1.3 ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมวัย
ทํางาน
1.4 ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุม
ผูสูงอายุ
1.5 ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนการดําเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอม
ปย.1 สงเสริมสุขภาพ 4 กลุมวัย (กลุมสตรีและเด็กปฐมวัย)
ประเด็น : สงเสริมสุขภาพแมและเด็ก
1.6 อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน (ไมเกิน 17 ตอแสนการ
เกิดมีชีพ)
1.7 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ทั้งหมดตามชวงอายุที่กําหนดมีพัฒนาการสมวัย
(รอยละ 85)
1) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ (รอยละ 90)
2) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ที่ไดรับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยลาชา
(รอยละ 20)
3) รอยละของเด็กอายุ 0-5ป ที่พบสงสัยลาชาไดรับการติดตาม (รอยละ 90)

Cluster วัยเรียน
วัยรุน
Cluster วัยทํางาน
Cluster ผูสูงอายุ
Cluster อนามัย
สิ่งแวดลอม

เปายุทธกรม ไมเกิน 15 ตอแสน
การเกิดมีชีพ)

1

1

1

1

1

1

1.8 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน (รอยละ 64)
1) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีภาวะอวน (รอยละ 9)
2) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีภาวะผอม (รอยละ 5)
3) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีภาวะเตี้ย (รอยละ 10)

1

1

1

สภ. (เจาภาพหลัก) สท. กกส.

1.9 เด็กอายุ 5 ป มีสวนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ แยกตามเพศชาย/หญิง (ซม.) (113/
112)
1.10 รอยละของเด็กอายุ 3 ป ปราศจากฟนผุ (Caries Free) (รอยละ 75)

1

1

1

สภ. (เจาภาพหลัก)

1

1

สท. (เจาภาพหลัก)

- แมบทยอย 11.1
- แผนฯ12 ศักยภาพทุนมนุษย
- PP&P -เด็กไทยมีการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย
(ขอ1.2+1.3)

1

เปายุทธกรม รอยละ 60
Page 1

สส. (เจาภาพหลัก) สอพ. ศอช.
สพด. (เจาภาพหลัก)

ตารางตัวชี้วัดของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อตัวชี้วัด
ลําดับ
(ป 64)
ปย.1 สงเสริมสุขภาพ 4 กลุมวัย (กลุมวัยเรียนวัยรุน)
ประเด็น : สงเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุน
1.11 รอยละของเด็กอายุ 6-14 ป สูงดีสมสวน (รอยละ 66)
- รอยละของแด็กอายุ 6-14 ป เริ่มอวนและอวน (รอยละ 10)
- รอยละของเด็กอายุ 6-14 ป เตี้ย (รอยละ 5)
1.12 รอยละของเด็กอายุ 12 ป ปราศจากฟนผุ (Caries free) (รอยละ 71)
1.13 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ป ตอประชากรหญิงอายุ 10-14 ป
พันคน (0.9)
1.14 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ตอประชากรหญิงอายุ 15-19 ป
พันคน (ไมเกิน 25)

(จากที่ประชุมเจาภาพตัวชี้วัด วันที่ 1 ต.ค.64)
หมายเหตุ
แผนชาติ/ ตัวชี้วัด กสธ แผน
แผนแมบท ผลสัมฤทธิ/์ ยุทธฯ
/แผนปฏิรูป PP&P กรม

1.39 จํานวนคนมีความรอบรูดานสุขภาพ (10,000,000 คน)
ปย.1 สงเสริมสุขภาพ 4 กลุมวัย (กลุมผูสูงอายุ)
ประเด็น: สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
1.21 รอยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค (รอยละ 50)

11 Cluster (House Model) 40ตัวชี้วัด
แม วัย วัย ผูสูงอ สิ่งแ HL LAW HR KISS FIN ตปท
และ เรียน ทําง ายุ วด
เด็ก วัยรุน าน
ลอม

PA 2565
หนวยงาน
เจาภาพ

PA 2565
หนวยงานรวม

เปายุทธกรม รอยละ 68 (ป 65
เด็กอายุ 12 ป มีสวนสูงเฉลี่ย ช
154ซม. ญ 155ซม)

1

1

เปายุทธกรม รอยละ 72

1
1

1
1

สท. (เจาภาพหลัก)
สอพ. (เจาภาพหลัก) สส.

1

สอพ. (เจาภาพหลัก) สส.

1

สอพ. (เจาภาพหลัก)

-แผนแมบท 13 เสริมสรางใหคนไทย
มีสุขภาวะที่ดี
- แผน 12 การเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย // KPI Baske
- เปายุทธกรม ไมเกิน 30

1

1

1.15 รอยละการตั้งครรภซ้ําในหญิงอายุนอยกวา 20 ป (ไมเกินรอยละ 13)
ปย.1 สงเสริมสุขภาพ 4 กลุมวัย (กลุมวัยทํางาน)
ประเด็น : สงเสริมสุขภาพวัยทํางาน
1.18 รอยละของวัยทํางานอายุ 18-59 ป มีดัชนีมวลกายปกติ (รอยละ 51)
1.19 รอยละของวัยทํางานอายุ 25-59 ป ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุดาน
สุขภาพโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค (รอยละ 50)

ประเมิน
ประสิทธิภา
พองคกร
(กรม)

1

1

- แมบทยอยที่ 15.1 การรองรับ
สังคมสูงวัยเชิงรุก
- เปายุทธกรม รอยละ 40

- PP&P ผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค ไดรับการดูแลทั้งใน
สถานบริการและในชุมชน (1.16+1.17)
- เปายุทธกรม รอยละ 70

1.22 รอยละของตําบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long เปายุทธกรม รอยละ 95
Term Care) ในชุมชนผานเกณฑ (รอยละ 98)
1.23 รอยละของผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไดรับการดูแลตาม Care Plan (รอยละ 90)

1
1

1

1

สภ. (เจาภาพหลัก) กกส. สอน.

1
1

สภ. (เจาภาพหลัก) กกส.
สท. (เจาภาพหลัก) สภ.

1

1

1

1

1

สอส. (เจาภาพหลัก)

1

1

1

สอส. (เจาภาพหลัก)

1

1

1

สอส. (เจาภาพหลัก) ศทป. ศอช. สสม.
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สส. (เจาภาพหลัก)

ตารางตัวชี้วัดของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อตัวชี้วัด
ลําดับ
(ป 64)
1.24 รอยละผูสูงอายุ มีฟนแทใชงานอยางนอย 20 ซี่ หรือ 4 คูสบฟนหลัง (รอยละ
73)
1.25 จํานวนผลผลิตผูบริบาลผูสูงอายุและหนวยงานภาคีเครือขายรวมผลิตเพิ่มราย
ใหม (รวม 70,000 คน เมื่อสิ้นป 2565)

(จากที่ประชุมเจาภาพตัวชี้วัด วันที่ 1 ต.ค.64)
หมายเหตุ
แผนชาติ/ ตัวชี้วัด กสธ แผน
แผนแมบท ผลสัมฤทธิ/์ ยุทธฯ
/แผนปฏิรูป PP&P กรม

เปนตัวชี้วัดใหมตามแผนปฏิรูป สธ. ยัง
ไมมีรายละเอียดตัวชี้วัดที่ชัดเจน และ
ยังไมมีในตัวชี้วัดยุทธกระทรวง
- KPI Baske กสธ

สถานประกอบกิจการดําเนินการตามมาตรการดานอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อ
ปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 (รอยละ 85)

1

1

1

PP&P-กรมอนามัย/สสอป.

1

1

1

1

HM เพิ่มใหม

1

1

1

1

1

1

1
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สอส. (เจาภาพหลัก)

1

1

PA 2565
หนวยงาน
เจาภาพ
สท. (เจาภาพหลัก)

1

เปายุทธกรม
-EHA ระดับพื้นฐานขึ้นไป
(รอยละ 75)
- GREEN and Healthy
Cities/ Communities (รอยละ
30)

1.28 รอยละของสถานบริการสาธารณสุขที่จัดการอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ - PP&P
- เปายุทธกรม ดีมากPlus รอย
GREEN & CLEAN Hospital
ละ
40
- ผานเกณฑระดับดีมากขึ้นไป (รอยละ 98)
- ผานเกณฑระดับดีมาก Plus (รอยละ 60)
1.29 จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
(สถานประกอบการปรับปรุงผานเกณฑมาตรฐาน 76 จังหวัด และ กทม.)
- ตลาดนัดนาซื้อ (Healthy Market) (จังหวัดละ 5 แหง)
- อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) (จังหวัดละ 1 แหง)
- รานอาหาร (Clean Food Good Taste Plus) (จังหวัดละ 5 แหง)

11 Cluster (House Model) 40ตัวชี้วัด
แม วัย วัย ผูสูงอ สิ่งแ HL LAW HR KISS FIN ตปท
และ เรียน ทําง ายุ วด
เด็ก วัยรุน าน
ลอม
1

ปย.2 สรางความเขมแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพ
ประเด็น: การสรางความเขมแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพ
1.26 รอยละของจังหวัดจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลตอการลดลงของ PP&P-กรมอนามัย+กรมควบคุม
โรค
อัตราปวยดวยโรคที่เกี่ยวของกับสุขอนามัยและมลพิษสิ่งแวดลอม (รอยละ
60)
- รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผล
กระทบตอสุขภาพ ผานเกณฑระดับดีมาก (รอยละ 80)---ยุทธกรม
1.27 รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมที่มี
ประสิทธิภาพ
1) เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม (EHA)
ระดับพื้นฐานขึ้นไป (รอยละ 70)
2) อบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชนและทองถิ่นนาอยู (รอย
ละ 15)

ประเมิน
ประสิทธิภา
พองคกร
(กรม)

กป. (เจาภาพหลัก) สว. สอน. กกม..
ศปก.

สอน. (เจาภาพหลัก) สว. กป.

สว. (เจาภาพหลัก) สอน. กป. กกม.
ศปก. สท. สพด.
สสม.
สอน. (เจาภาพหลัก)

สว. (เจาภาพหลัก) สอน. กป.

ตารางตัวชี้วัดของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อตัวชี้วัด
ลําดับ
(ป 64)
ปย.3 สรางความรอบรูดานสุขภาพ
ประเด็น: สงเสริมความรอบรูและสื่อสารสุขภาพ
3.9 รอยละของประชาชนไทยมีความรอบรูดานสุขภาพเพิ่มขึ้น (รอยละ 70)
1) รอยละพฤติกรรมการเขาถึงบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเพิ่มขึ้น
(รอยละ 16)
หรือ// อัตราความรอบรูดานสุขภาพของประชาชนตั้งแตอายุ 15 ปขึ้นไป
(รอยละ 70)

ประชาชนเขาถึง เขาใจ พฤติกรรมสุขภาพที่ดี (รอยละ 80)
- ประชาชนมีทักษะและพฤติกรรมดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอมที่พึงประสงค
สถานบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพเปนองคกรรอบรูดานสุขภาพ (HLO)
(อยางนอย 13 แหง)
- จํานวนตนแบบสถานบริการสาธารณสุขรอบรูดานสุขภาพ (13 แหง)
อัตราความรอบรูดานสุขภาวะของประชากร (รอยละ 50)

(จากที่ประชุมเจาภาพตัวชี้วัด วันที่ 1 ต.ค.64)
หมายเหตุ
แผนชาติ/ ตัวชี้วัด กสธ แผน
แผนแมบท ผลสัมฤทธิ/์ ยุทธฯ
/แผนปฏิรูป PP&P กรม

- แมบทยอยที่ 13.1 :การสราง
ความรอบรูดานสุขภาวะและการ
ปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงที่
คุกคามสุขภาวะ
- เปายุทธกรม HL เพิ่มขึ้น (รอยละ
50) -วัดพฤติกรรมเขาถึงบริการ
- แผน'65 : อัตรา HL ของปชช.
อายุ 15 ปขึ้นไป

1

แมบทยอยที่ 13.1 :การสรางความรอบ
รูดานสุขภาวะและการปองกันและ
ควบคุมปจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ

1

ประเมิน
ประสิทธิภา
พองคกร
(กรม)

11 Cluster (House Model) 40ตัวชี้วัด
แม วัย วัย ผูสูงอ สิ่งแ HL LAW HR KISS FIN ตปท
และ เรียน ทําง ายุ วด
เด็ก วัยรุน าน
ลอม

PA 2565
หนวยงาน
เจาภาพ

1

กอง HL (เจาภาพ
หลัก)

1

1

กอง HL (เจาภาพ
หลัก)

แมบทยอยที่ 13.1 :การสรางความรอบ
รูดานสุขภาวะและการปองกันและ
ควบคุมปจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ

1

1

กอง HL (เจาภาพ
หลัก)

-ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ กสธ.

1

1

ปย.4 อภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
ประเด็น: พัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมอนามัย
1.34 รอยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ไดรับการพัฒนาทันตอสถานการณ
เสนอตอคณะกรรมการตามกฎหมาย (กฎ/ประกาศ) (รอยละ 100 (4/-))
1.35 รอยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกรม
อนามัยผานกลไกคณะกรรมการ/พนักงานเจาหนาที่ในระดับพื้นที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (รอยละ 60)
ปย.5 ปฏิรูประบบงานสูองคกรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
ประเด็น : ยกระดับบุคลากรเปนมืออาชีพและมีธรรมาภิบาล
3.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) กรมอนามัย (รอยละ 95)

กอง HL (เจาภาพ
หลัก)

1

1

กกม. (เจาภาพหลัก)

1

1

กกม. (เจาภาพหลัก) สอพ. สส.

1
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1

ตารางตัวชี้วัดของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อตัวชี้วัด
ลําดับ
(ป 64)

(จากที่ประชุมเจาภาพตัวชี้วัด วันที่ 1 ต.ค.64)
หมายเหตุ
แผนชาติ/ ตัวชี้วัด กสธ แผน
แผนแมบท ผลสัมฤทธิ/์ ยุทธฯ
/แผนปฏิรูป PP&P กรม

ประเมิน
ประสิทธิภา
พองคกร
(กรม)

ประเด็น : ยกระดับแพลตฟอรมดิจิทัลเฝาระวังสุขภาพ
1.32 รอยละของความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data
Center) (รอยละ 100)

11 Cluster (House Model) 40ตัวชี้วัด
แม วัย วัย ผูสูงอ สิ่งแ HL LAW HR KISS FIN ตปท
และ เรียน ทําง ายุ วด
เด็ก วัยรุน าน
ลอม

PA 2565
หนวยงาน
เจาภาพ

1

1.33 รอยละของการผานเกณฑการประเมินผล กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนา
ศักยภาพนักวิทยาการขอมูล (Data Scientist) (รอยละ 80)

1

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสรางความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศกรมอนามัย
3.8 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) เพื่อนําไปสูการเปดเผยขอมูล
ภาครัฐ (Open Data)

1

ประเด็น : ระบบงานและระบบการเงินการคลังใหเปนองคกรสมรรถนะสูง 4.0
เปายุทธกรม PMQA (รายหมวด
3.5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการตามเกณฑคุณภาพการบริหาร
สะสม) -ป64=6 หมวด
จัดการภาครัฐ/การเปนระบบราชการ 4.0 (PMQA/PMQA4.0)

1

ประเด็น : การพัฒนาและขับเคลื่อนงานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมในเวทีสากล
1.40 ประเทศไทยมีบทบาทหนาที่ดานการสงเสริมสุขภาะและอนามัยสิ่งแวดลอม
เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติและรองรับการพัฒนาประเทศ
(จํานวนครั้งที่มีการนําเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการสงเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดลอม)

1

1

กพร. (เจาภาพหลัก)

1

1.41 จํานวนกรอบความรวมมือและบันทึกขอตกลงรวมกัน (เรื่อง)

1

1.42 รอยละของผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการอภิบาล
ระบบดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมในมิติตางประเทศที่
ประสบความสําเร็จ
1.43 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการโครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
ตอบสนองการดําเนินงานดานการพัฒนาการอภิบาลระบบดานการสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมในมิติตางประเทศ

1

1
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ตารางตัวชี้วัดของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อตัวชี้วัด
ลําดับ
(ป 64)

(จากที่ประชุมเจาภาพตัวชี้วัด วันที่ 1 ต.ค.64)
หมายเหตุ
แผนชาติ/ ตัวชี้วัด กสธ แผน
แผนแมบท ผลสัมฤทธิ/์ ยุทธฯ
/แผนปฏิรูป PP&P กรม

ประเมิน
ประสิทธิภา
พองคกร
(กรม)

11 Cluster (House Model) 40ตัวชี้วัด
แม วัย วัย ผูสูงอ สิ่งแ HL LAW HR KISS FIN ตปท
และ เรียน ทําง ายุ วด
เด็ก วัยรุน าน
ลอม

PA 2565
หนวยงาน
เจาภาพ

2. ตัวชี้วัดบริหารจัดการ (6 ตัวชี้วัด) ทุกหนวยดําเนินการ
2.1 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการควบคุมภายใน และแผน BCP

1

2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ (HWP)
2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ (รอยละ 100)
2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)

2.5 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพแผนปฏิบัติการ/โครงการ (ตอบสนองยุทธศาสตร/
มุงเนนผูรับบริการ/วิเคราะหความเสี่ยง/ ใชเทคโนโลยีดิจิทัล)
-รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเปาหมาย (รอยละ 100)
2.6 รอยละของบุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนระบบสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม (รอยละ 70)

1

กตส. (เจาภาพหลัก)

1
1

เปายุทธกรม
1) จํานวนงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ
หรือนวัตกรรมที่ดําเนินการไดอยาง
นอย 1 เรื่องในรอบป (15เรื่อง)
2) จํานวนงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ
หรือนวัตกรรมที่ผานมา ถูกนําไปใช
ประโยชน ไดอยางนอย 1 เรื่องในรอบ
ป (15เรื่อง)

2

1

เปายุทธกรม + HM
-รอยละความผูกพันของ
บุคลากรตอองคกร (รอยละ
85)

1
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สส. สว. (เจาภาพ
หลัก)
กค. (เจาภาพหลัก)
สกท. (เจาภาพหลัก)

กผ. (เจาภาพหลัก)

กจ. (เจาภาพหลัก)

PA 2565
หนวยงานรวม

หลักฐานกิจกรรมที่ 5
แบบฟอร์มการจัดทารายละเอียดตัวชี้วดั (KPI Template)
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 05/10/2564
หน่วยงานเจ้าภาพ
ตัวชี้วัดที่
หน่วยงานที่รับการประเมิน
คานิยาม
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1 (ถ้ามี)
รายการข้อมูล 2 (ถ้ามี)
รายการข้อมูล 3 (ถ้ามี)
สูตรคานวณตัวชี้วัด (ถ้ามี)
ระยะเวลาประเมินผล
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2565)
เกณฑ์การประเมิน :
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565) และรอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2565)
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
1
Assessment

คะแนน

แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน

1

1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด
และความรู้ทนี่ ามาใช้ประกอบการ
วิเคราะห์ (0.5)
- ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ C (Comparisons)
การเปรียบเทียบ
- ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระดับ T (Trends)
แนวโน้ม
- ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ Le (Level)
ของผลการดาเนินการในปัจจุบนั
- ความรู้ที่นามาใช้ประกอบการวิเคราะห์
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชีว้ ัด (0.25)
- กลุ่มผู้รบั บริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
- ความต้องการ/ ความคาดหวัง
- ความผูกพัน
- ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ
- ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ
1.3 ทาเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (SH) (0.25)
2.1 ข้อมูลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่สอดคล้อง
กับ PIRAB (0.5)
2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) (0.5)

มีบทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด
มีข้อมูล สารสนเทศ และความรูท้ ี่นามาใช้

2

Advocacy/ Intervention
มีการกาหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่
ผู้รับบริการ (C)/ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย (SH) เพื่อการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานตัวชีว้ ดั

1

1

แบบฟอร์มการจัดทารายละเอียดตัวชี้วดั (KPI Template)
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
3
Management and Governance
- มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการดาเนินงานตัวชี้วัด
- การติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
- มีมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (SOP) ของตัวชี้วัด

คะแนน

1

4

Output ผลผลิต

1

5

Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด

1

คะแนนรวม
เงื่อนไข : (ถ้ามี)
เอกสารสนับสนุน :

แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน

3.1 มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด (0.25)
3.2 มีรายงานการติดตามการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดตามคารับรองฯ ทุกเดือนและ
นาขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายใน
วันที่ 10 ของเดือนถัดไป (0.5)
3.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของ
ตัวชี้วัด (0.25)
มีผลผลิตตรงตามเป้าหมายที่กาหนด
มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมายเป็นสัดส่วนตาม
ระยะเวลา

5

ตัวอย่าง เช่น คู่มือ, งานวิจัย, เอกสารทางวิชาการ เป็นต้น

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี)
Baseline data
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.)
2562
2563
2564
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
ผู้รายงานตัวชี้วัด

ระบุชื่อ- นามสกุล โทรศัพท์ที่ทางาน โทรศัพท์มือถือ โทรสาร อีเมล์
ระบุชื่อ- นามสกุล โทรศัพท์ที่ทางาน โทรศัพท์มือถือ โทรสาร อีเมล์

ตัวอย่าง *กรณีหน่วยงานที่รับการประเมิน แต่ละหน่วยงานรับค่าเป้าหมายไม่เท่ากัน ให้เพิ่มเติมตารางค่าเป้าหมาย (ระดับที่ 5)
ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)
ข้อมูลฐาน
หน่วยงาน
รอบการประเมิน
การคานวณ
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
หน่วยงานเจ้าภาพ
5 เดือนแรก
5 เดือนหลัง
สานัก ........
5 เดือนแรก
5 เดือนหลัง
กอง ..........
5 เดือนแรก
5 เดือนหลัง
ศูนย์อนามัยที่ ...........
5 เดือนแรก
5 เดือนหลัง

2

เอกสารแนบ Template กลาง
ปรับปรุงเมื่อ 6 ตุลาคม 2564
แบบฟอร์มมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)
ชื่อหน่วยงาน
...................................

คู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
..............................................................................................................

1. วัตถุประสงค์ (Objectives)
(เป็นการชี้แจงถึงจุดมุ่งหมายในการจัดทำเอกสารเรื่องนั้น ๆ เพื่อให้ผู้ที่ใช้งานทราบว่าจัดทำเอกสารดังกล่าวขึ้นมาเพื่ออะไร)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ขอบเขต (Scope)
(เป็นการวางกรอบของเนื้อหาของงาน)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. คำจำกัดความ (Definition) (ถ้ามี)
(เป็นการชี้แจงความหมายของคำเฉพาะที่ใช้ในเอกสาร เพื่อสื่อความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจตรงกัน ทั้งนีห้ ากเป็นคำศัพท์ซึ่งเป็น
คำที่มีความหมายเข้าใจตรงกันโดยทั่วไป และในเอกสารไม่ได้ใช้ในความหมายที่ต่างออกไปคำศัพท์นั้นไม่ต้องนำมานิยาม)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
(เป็นการชี้แจงให้ทราบว่า ใครเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบปฏิบัติงานนั้น ๆ)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1

เอกสารแนบ Template กลาง
ปรับปรุงเมื่อ 6 ตุลาคม 2564
5. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)
(เป็นการบรรยายขั้นตอนการทำงานที่ระบุเฉพาะงานนั้น แบบ STEP-BY-STEP แสดงเป็น Flow chart ของงาน)
ลำดับ

ผังกระบวนการ

ราละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สัญลักษณ์ที่ใช้
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ
แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน
จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน

6. ภาคผนวก (ถ้ามี)

2

ตัวอย่าง

คู่มือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)
เรื่อง
การตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สานักงาน ก.พ.ร.

สารบัญ
หน้า
๑. วัตถุประสงค์ (Objectives)

๑

๒. ขอบเขต (Scope)

๑

๓. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

๒

๔. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)

๓

ภาคผนวก (ถ้ามี)

๑
๑. วัตถุประสงค์ (Objectives)
๑.๑ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสาหรับจัดทารายงานผลการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน
๑.๒ เพื่อใช้เป็นคู่มือสาหรับการปฏิบัติงานของสานักงาน ก.พ.ร. ที่แสดงถึง ขั้นตอนและมาตรฐาน
ของงาน สาหรับเจ้าหน้าที่ของสานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. และผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทารายงาน
ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
๑.๓ เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน
๒. ขอบเขต (Scope)
๒.๑ เป็นการแสดงกระบวนการปฏิบัติงานในการจัดทาแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการฯ
และจัดส่งแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการฯ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ เป็นการแสดงกระบวนการปฏิบัติงานในการจัดทาร่างรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการฯ เสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และการเผยแพร่รายงานผล
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการฯ ให้แก่ ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ ส่วนราชการ และจังหวัด
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ประกอบด้วย
- คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)
- อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกาหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
- อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง จานวน ๓ คณะ
- อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด จานวน ๑ คณะ
- อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ จานวน ๔ คณะ
- ค.ต.ป. ประจากระทรวง จานวน ๒๐ คณะ
การตรวจสอบและประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบและประเมินผลของ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ
และ ค.ต.ป. ประจากระทรวง โดย อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ๓ คณะ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด และ อ.ค.ต.ป.
เฉพาะกิ จ ๔ คณะ จะก าหนดประเด็น การตรวจสอบและประเมิ นผลภาคราชการประจ าปี จ านวนรวม
๘ ประเด็ น รวมทั้ ง เป้ า ประสงค์ แ ละขอบเขตของการตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการประจ าปี
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท/นโยบายสาคัญของรัฐบาล และมอบหมาย ค.ต.ป. ประจา
กระทรวง กาหนดประเด็น การตรวจสอบตามภารกิ จหลั ก ของกระทรวงที่ส อดคล้ อ ง/สนั บสนุ นประเด็ น
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามประเด็นของ อ.ค.ต.ป. แต่ละคณะ เพื่อเป็นการบูรณาการ
การตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการประจ าปี และท าหน้ า ที่ เ ป็ น กลไลหลั ก ในการตรวจสอบและ
ประเมินผลในระดับชาติ (Audit Committee) และให้ได้ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะที่สาคัญ ถูกต้อง และชัดเจน
เพื่อส่งสัญญาณเตือน (warning signal) หรือชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติราชการ
และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) และคณะรัฐมนตรี เพื่อลดความเสี่ยง
และผลกระทบจาการดาเนินงานและสร้างความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานภาครัฐ และสร้างความเชื่อมั่นกับ
ประชาชน โดยแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลของ ค.ต.ป. ประจากระทรวงจะดาเนิน การตรวจสอบ
ความเสี่ ย งในเชิงป้ องกัน (risk assessment) และประเมินผลการดาเนินงานตามหลั กธรรมาภิบาล (Good
Governance) สาหรับการดาเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง

๒
อ.ค.ต.ป. กลุ่ ม จั ง หวั ด และ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิ จ คณะต่ า ง ๆ สามารถก าหนดแนวทาง วิ ธี ก าร ขั้ น ตอน
การดาเนินการ และประเด็นการตรวจประเมินได้เองตามความเหมาะสม
รายงานการตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการ หมายถึ ง รายงานสรุ ป ผลการด าเนิ นงาน
ตรวจสอบและประเมิน ผลของ ค.ต.ป. ประจากระทรวง และ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดทาสรุป
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ และกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ หมายถึง การกาหนดวิธีการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการในรายละเอียดและจัดทารายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในรายละเอียดว่าการตรวจสอบและประเมินผลในแต่ละประเด็น
จะต้องตรวจสอบอะไรบ้าง ข้อมูลควรเป็นอย่างไร ณ ช่วงเวลาใด รวมถึงวิธีการและเทคนิคการตรวจสอบและ
ประเมินผล และการรวบรวมหลักฐานในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
๓.๑ ผู้รับผิดชอบโดยตรง
๓.๑.๑ เลขาธิการ ก.พ.ร. หรือรองเลขาธิการ ก.พ.ร. ที่ได้รับมอบหมายในฐานะเลขานุการ
ค.ต.ป. และ อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกาหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
๓.๑.๒ สานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. และ อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกาหนด
แนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
๓.๑.๓ กลุ่มติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ กองติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ ในฐานะรับผิดชอบการดาเนินงานและการประสานงานตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓.๒ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๓.๒.๑ อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกาหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
๓.๒.๒ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงคณะต่าง ๆ จานวน ๓ คณะ
๓.๒.๓ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด
๓.๒.๓ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจคณะต่าง ๆ จานวน ๔ คณะ
๓.๒.๔ ค.ต.ป. ประจากระทรวง จานวน ๒๐ คณะ

๓
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)
ลาดับที่

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง/
เอกสารอ้างอิง

การจัดทาแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
๑

๒

จัดทาร่างแนวทาง
การตรวจสอบฯ

No
(ไม่อนุมัติ/
ให้ปรับปรุง)

เสนอเลขาธิการ ก.พ.ร.
เพื่อพิจารณา

จัดทาร่างแนวทางการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ และกาหนด
ประเด็นการตรวจสอบระดับ อ.ค.ต.ป.

ภายในเดือน
มิถุนายน

นาร่างแนวทางการตรวจสอบฯ และ
ประเด็นการตรวจสอบระดับ อ.ค.ต.ป.
เสนอเลขาธิการ ก.พ.ร. เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

ภายในเดือน
กรกฏาคม

นาร่างแนวทางการตรวจสอบฯ และ
ประเด็นการตรวจสอบระดับ อ.ค.ต.ป.
เสนอ อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกาหนด
แนวทางฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ภายในเดือน
กรกฏาคม

นาร่างแนวทางการตรวจสอบฯ และ
ประเด็นการตรวจสอบระดับ อ.ค.ต.ป.
เสนอ ค.ต.ป. เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ

ภายในเดือน
สิงหาคม

จัดประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการให้กับ ค.ต.ป.
อ.ค.ต.ป. เสนอให้กับ ค.ต.ป. อ.ค.ต.ป.
คณะต่าง และ ค.ต.ป. ประจากระทรวง
- แนวทางการตรวจสอบ
- ประเด็นการตรวจสอบ
- รูปแบบการรายงาน

ภายในเดือน
สิงหาคม

ค.ต.ป. ประจากระทรวง แจ้งประเด็น
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ตามภารกิจของกระทรวงที่สอดคล้อง/
สนับสนุนประเด็นการตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.
คณะต่าง ๆ

ภายในเดือน
สิงหาคม

กลุ่มติดตาม
ตรวจสอบ ฯ
กองติดตามฯ

กลุ่มติดตาม
ตรวจสอบ ฯ
กองติดตามฯ

Yes
(อนุมัติ)

๓

No
(ไม่อนุมัติ/
ให้ปรับปรุง)

เสนอ อ.ค.ต.ป.
เกี่ยวกับการกาหนดแนวทางฯ
เพื่อพิจารณา

กลุ่มติดตาม
ตรวจสอบ ฯ
กองติดตามฯ

Yes
(อนุมัติ)

๔

No
(ไม่อนุมัติ/
ให้ปรับปรุง)

เสนอ ค.ต.ป.
เพื่อพิจารณา
Yes
(อนุมัติ)

๕
ประชุมชี้แจง
แนวทางการตรวจสอบฯ

๖
ค.ต.ป. ประจากระทรวง
กาหนดประเด็น
การตรวจสอบฯ

กลุ่มติดตาม
ตรวจสอบ ฯ
กองติดตามฯ

กลุ่มติดตาม
ตรวจสอบ ฯ
กองติดตามฯ

ร่างแนวทาง
การตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ
และประเด็น
การตรวจสอบ
ของ อ.ค.ต.ป.
ร่างแนวทาง
การตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ
และประเด็น
การตรวจสอบ
ของ อ.ค.ต.ป.
ร่างแนวทาง
การตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ
และประเด็น
การตรวจสอบ
ของ อ.ค.ต.ป.
ร่างแนวทาง
การตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ
และประเด็น
การตรวจสอบ
ของ อ.ค.ต.ป.

ประเด็นการตรวจสอบ
และประเมินผล
ภาคราชการตาม
ภารกิจของกระทรวง

๔
ลาดับที่

๗

๘

ผังกระบวนการ

อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ คัดเลือก
ประเด็นการตรวจสอบของ
ค.ต.ป. ประจากระทรวง

No
(ไม่อนุมัติ/
ให้ปรับปรุง)

เสนอเลขาธิการ ก.พ.ร.
เพื่อพิจารณา

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง/
เอกสารอ้างอิง

อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ ตรวจสอบ/คัดเลือก
ประเด็นการตรวจสอบย่อยของ ค.ต.ป.
ประจากระทรวง เพื่อกาหนดเป็นภาพรวม
ประเด็นการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการประจาปี

ภายในเดือน
กันยายน

สานักงาน
ก.พ.ร. และ
ฝ่ายเลขานุการ
คณะ อ.ค.ต.ป.
คณะต่าง ๆ

ประเด็นการตรวจสอบ
และประเมินผล
ภาคราชการระดับ
กระทรวง และ
อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ

นาเสนอแนวทางและภาพรวมประเด็น
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจาปีเสนอเลขาธิการ ก.พ.ร.
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ภายในเดือน
กันยายน

กลุ่มติดตาม
ตรวจสอบ ฯ

เอกสารแนวทางและ
ภาพรวมประเด็น
การตรวจสอบและ
ประเมินผลภาค
ราชการ

นาแนวทางและภาพรวมประเด็น
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจาปีเสนอ อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับ
การกาหนดแนวทางฯ เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

ภายในเดือน
กันยายน

นาแนวทางและภาพรวมประเด็น
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจาปี เสนอ ค.ต.ป. เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

ภายในเดือน
กันยายน

จัดทาเอกสารและหนังสือแจ้งส่ง
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการประจาปี อ.ค.ต.ป.
คณะต่าง ๆ และ ค.ต.ป. ประจากระทรวง
ทราบและถือปฏิบัติ

ภายในเดือน
ตุลาคม

กองติดตามฯ

Yes
(อนุมัติ)

๙

No
(ไม่อนุมัติ/
ให้ปรับปรุง)

เสนอ อ.ค.ต.ป.
เกี่ยวกับการกาหนดแนวทางฯ
เพื่อพิจารณา
Yes
(อนุมัติ)

๑๐

No
(ไม่อนุมัติ/
ให้ปรับปรุง)

เสนอ ค.ต.ป.
เพื่อพิจารณา

กลุ่มติดตาม
ตรวจสอบ ฯ
กองติดตามฯ

กลุ่มติดตาม
ตรวจสอบ ฯ
กองติดตามฯ

Yes
(อนุมัติ)

๑๑
แจ้งแนวทางการตรวจสอบ
และประเด็นการตรวจสอบ

กลุ่มติดตาม
ตรวจสอบ ฯ
กองติดตามฯ

เอกสารแนวทางและ
ภาพรวมประเด็น
การตรวจสอบและ
ประเมินผลภาค
ราชการ
เอกสารแนวทางและ
ภาพรวมประเด็น
การตรวจสอบและ
ประเมินผลภาค
ราชการ
เอกสารแนวทางและ
ภาพรวมประเด็น
การตรวจสอบและ
ประเมินผล
ภาคราชการ

๕
ลาดับที่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง/
เอกสารอ้างอิง
การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (รายงานความก้าวหน้าตามประเด็นการตรวจ/มติคณะรัฐมนตรี/รายงาน early
warning (ถ้ามี))
๑
จัดทาหนังสือแจ้งการรายงาน
ภายใน
กลุ่มติดตาม
หนังสือแจ้ง ค.ต.ป.
แจ้ง ค.ต.ป. ประจา
ความก้
า
วหน้
า
การตรวจสอบตาม
เดื
อ
นมี
น
าคม
ตรวจสอบ
ฯ
ประจากระทรวง
กระทรวง/อ.ค.ต.ป. ให้รายงาน
ประเด็นการตรวจสอบของ ค.ต.ป.
รายงาน
ความก้าวหน้าการตรวจสอบตาม
กองติดตามฯ
ประเด็นการตรวจสอบ
ประจากระทรวง และมติ ค.ร.ม.
ความก้าวหน้าตาม
และตามมติ ครม.
ของ อ.ค.ต.ป. และ ค.ต.ป.
ประเด็นการตรวจฯ
ที่เกี่ยวข้อง
๒

ผังกระบวนการ

ค.ต.ป. ประจากระทรวง
และ อ.ค.ต.ป.
รายงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน
ตามมติ ค.ร.ม.
และรายงาน early warning (ถ้ามี)
ผ่านระบบสารสนเทศ

๓
สรุปรายงานความก้าวหน้า
รอบ 6 เดือน รายงานตาม
มติ ค.ร.ม. และรายงาน
early warning (ถ้ามี)

๔

No
(ไม่อนุมัติ/
ให้ปรับปรุง)

เสนอเลขาธิการ ก.พ.ร.
เพื่อพิจารณา

Yes
(อนุมัติ)

๕

No
(ไม่อนุมัติ/
ให้ปรับปรุง)

เสนอ ค.ต.ป.
เพื่อพิจารณา

Yes
(อนุมัติ)

รายละเอียดงาน

- ค.ต.ป. ประจากระทรวงรายงาน
ความก้าวหน้าฯ
- อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ รายงาน
ความก้าวหน้าฯ
- ค.ต.ป. ประจากระทรวง และ
อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ รายงาน
ความก้าวหน้าตาม มติ ค.ร.ม.
- ค.ต.ป. ประจากระทรวง และ
อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ
รายงาน early warning
- สรุปรายงานความก้าวหน้า
รอบ 6 เดือน รายงานตามมติ
ค.ร.ม. และรายงาน early
warning (ถ้ามี)
- สรุปข้อค้นพบที่สาคัญ และ
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานของ
ส่วนราชการต่าง ๆ
เสนอรายงานความก้าวหน้า
รอบ 6 เดือน รายงานตามมติ ค.ร.ม.
รายงาน early warning (ถ้ามี)
และสรุปข้อค้นพบที่สาคัญ และ
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานของ
ส่วนราชการต่าง ๆ เสนอเลขาธิการ
ก.พ.ร. เพื่อพิจารณา และนาเสนอ
ค.ต.ป.
จัดประชุม ค.ต.ป. และเสนอ
รายงานความก้าวหน้า รอบ 6
เดือน รายงานตามมติ ค.ร.ม. และ
รายงาน early warning (ถ้ามี)
พร้อมทั้งสรุปข้อค้นพบที่สาคัญ
และข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
ของส่วนราชการ ต่าง ๆ เสนอ
ค.ต.ป. เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

- ภายใน
เดือนมีนาคม
- ภายใน
เดือนเมษายน
- ทุกไตรมาส
- ทุกช่วงเวลา
ภายใน
เดือนพฤษภาคม

สานักงาน
ก.พ.ร. ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการ
ค.ต.ป.

ภายใน
เดือนพฤษภาคม

สานักงาน ก.พ.ร.
ในฐานะฝ่าย
เลขานุการ ค.ต.ป.

ภายใน
เดือนพฤษภาคม

สานักงาน ก.พ.ร.
ในฐานะฝ่าย
เลขานุการ ค.ต.ป.

รายงานความก้าวหน้าฯ
และสรุปข้อค้นพบ
ที่สาคัญ และ
ข้อเสนอแนะใน
การดาเนินงานของ
ส่วนราชการต่าง ๆ

๖
ลาดับที่

๖

ผังกระบวนการ

รายงาน early warning
เมื่อ ค.ต.ป. เห็นชอบแล้ว
จัดทาหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี
เพื่อสั่งการ

๗
เสนอประธาน ค.ต.ป.
และนายกรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณารายงาน
early warning

๘
แจ้งเวียนข้อสั่งการ
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

๙

จัดเก็บ มติ ครมฯ
เอกสารรายงานความก้าวหน้า
และ รายงาน early warning

รายละเอียดงาน

ทาบันทึกนาเสนอนายกรัฐมนตรี
ผ่านรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ
เครืองาม) ในฐานะประธาน ค.ต.ป.
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
นารายงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
เพื่อสั่งการ
นาเสนอประธาน ค.ต.ป. และ
นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง/
เอกสารอ้างอิง

ภายหลังจาก
ค.ต.ป. ให้
ความเห็นชอบ
รายงาน early
warning

สานักงาน ก.พ.ร.
ในฐานะฝ่าย
เลขานุการ ค.ต.ป.

หนังสือถึง
ประธาน ค.ต.ป. และ
นายกรัฐมนตรี

สานักงาน ก.พ.ร.
ในฐานะฝ่าย
เลขานุการ ค.ต.ป.

เอกสารรายงาน
การตรวจสอบฯ
early warning

- จัดทาหนังสือแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
ภายใน ๕ วัน
สานักงาน ก.พ.ร.
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อได้รบั เรื่องคืน ในฐานะฝ่าย
- เผยแพร่ข้อมูลประเด็น early
เลขานุการ ค.ต.ป.
warning ผ่านช่องทางต่าง ๆ

เอกสารรายงาน
การตรวจสอบฯ
และมติคณะรัฐมนตรี

- จัดเก็บมติ ครม. ในระบบ
สารสนเทศระบบสารสนเทศ
การตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ และเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ
- จัดเก็บเอกสารรายงาน
ความก้าวหน้าฯ ในระบบ
สารสนเทศฯ
- จัดเก็บรายงาน early warning
ในระบบสารสนเทศฯ และเผยแพร่
ผ่านช่องทางต่าง ๆ

จัดเก็บมติ ค.ร.ม.
เอกสารรายงาน
ความก้าวหน้าฯ และ
รายงาน early warning
ของ ค.ต.ป. ประจา
กระทรวง อ.ค.ต.ป. คณะ
ต่าง ๆและ ค.ต.ป.

สานักงาน ก.พ.ร.
ในฐานะฝ่าย
เลขานุการ ค.ต.ป.

๗
ลาดับที่

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง/
เอกสารอ้างอิง

การรายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (รายงานสรุปฉบับสมบูรณ์)
๑

ค.ต.ป. ประจากระทรวง
และ อ.ค.ต.ป. จัดส่งรายงาน
การตรวจสอบ ฉบับสมบูรณ์
ผ่านระบบสารสนเทศ

๒

จัดทาสรุปรายงาน
การตรวจสอบ

ฉบับสมบูรณ์

๓

No
(ไม่อนุมัติ/
ให้ปรับปรุง)

เสนอเลขาธิการ ก.พ.ร.
เพื่อพิจารณา
Yes
(อนุมัติ)

๔

No
(ไม่อนุมัติ/
ให้ปรับปรุง)

เสนอ ค.ต.ป.
เพื่อพิจารณา

- ภายใน
เดือนกรกฏาคม

- สรุปผลการตรวจสอบและ
ประเมินผล ฉบับสมบูรณ์
- สรุปข้อค้นพบที่สาคัญ และ
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานของ
ค.ต.ป. และ ค.ต.ป. ประจากระทรวง

ภายใน
เดือนพฤศจิกายน

สานักงาน ก.พ.ร.
ในฐานะฝ่าย
เลขานุการ ค.ต.ป.

เสนอรายงานสรุปผลการตรวจสอบ
และประเมินผล ฉบับสมบูรณ์ และ
จัดทาสรุปข้อค้นพบที่สาคัญ และ
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานของ
ค.ต.ป. และ ค.ต.ป. ประจากระทรวง
เสนอเลขาธิการ ก.พ.ร. เพือ่ พิจารณา

ภายใน
เดือนธันวาคม

สานักงาน ก.พ.ร.
ในฐานะฝ่าย
เลขานุการ ค.ต.ป.

จัดประชุมและเสนอรายงานสรุปผล ภายใน
การตรวจสอบฯ เสนอ ค.ต.ป.
เดือนธันวาคม

สานักงาน ก.พ.ร.
ในฐานะฝ่าย
เลขานุการ ค.ต.ป.

- ภายใน
เดือนตุลาคม

จัดทาหนังสือถึงประธาน
ค.ต.ป. เพื่อนารายงาน
เสนอ ค.ร.ม.

ทาบันทึกนาเสนอนายกรัฐมนตรี
ผ่านรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ
เครืองาม) ที่กากับดูแลสานักงาน
ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และนารายงานเสนอต่อ
ค.ร.ม. ต่อไป

ภายใน ๑๕ วัน สานักงาน ก.พ.ร.
หลังจาก ค.ต.ป. ในฐานะฝ่าย
ให้ความเห็นชอบ เลขานุการ ค.ต.ป.
รับรองรายงาน
การประชุม

จัดทาหนังสือถึงสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(สลค.)

ทาหนังสือถึงสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อให้
นาเสนอรายงานฯ เสนอต่อ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ค.ร.ม.)
พิจารณา

หลังจาก
นายกรัฐมนตรี
อนุมัติให้นา
รายงานฯ
เสนอต่อ ค.ร.ม.

๕

๖

- ค.ต.ป. ประจากระทรวงจัดทา
รายงานการตรวจสอบ ฉบับสมบูรณ์
ตามประเด็นที่คัดเลือก
- อ.ค.ต.ป. จัดทาสรุปผล
การรายงานการตรวจสอบ
ฉบับสมบูรณ์ ตามประเด็นที่กาหนด

รายงานการตรวจสอบ
และประเมินผล
ประจาปี และสรุป
ข้อค้นพบที่สาคัญ
และข้อเสนอแนะใน
การดาเนินงานของ
ส่วนราชการต่าง ๆ

หนังสือถึง
ประธาน ค.ต.ป.

สานักงาน
หนังสือถึงสานัก
ก.พ.ร. ในฐานะ เลขาธิการ
ฝ่ายเลขานุการ คณะรัฐมนตรี (สลค.)
ค.ต.ป.

๘
ลาดับที่

๗

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

นาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

เสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณารายงาน
การตรวจสอบและประเมินผล

๘

- จัดทาสรุปผู้ที่เกี่ยวข้องตาม
ข้อสั่งการของ ค.ร.ม.
- จัดทาหนังสือแจ้งมติ ค.ร.ม.
ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อม QR
Code เล่มรายงาน และเผยแพร่
ผ่านช่องทางต่าง ๆ

แจ้งเวียนมติ ค.ร.ม.
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

๙

ภายใน ๓๐ วัน
เมื่อได้รับมติ
คณะรัฐมนตรี

- จัดเก็บมติ ครม. ในระบบ
สารสนเทศระบบสารสนเทศฯ
และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ
- จัดเก็บเอกสารรายงานฯ ในระบบ
สารสนเทศฯ และเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ

จัดเก็บ มติ ครมฯ
และเอกสารรายงานฯ

จุดเริ่มต้น
และสิ้นสุดของ
กระบวนการ

ระยะเวลา

กิจกรรม
และการ
ปฏิบัติงาน

การตัดสินใจ

ผู้รับผิดชอบ

สานักงาน ก.พ.ร.
ในฐานะฝ่าย
เลขานุการ ค.ต.ป.

เอกสารรายงาน

สานักงาน ก.พ.ร.
ในฐานะฝ่าย
เลขานุการ ค.ต.ป.

เอกสารรายงาน
การตรวจสอบฯ
และมติคณะรัฐมนตรี

สานักงาน ก.พ.ร.
ในฐานะฝ่าย
เลขานุการ ค.ต.ป.

จัดเก็บมติ ค.ร.ม.
และเอกสารรายงานการ
ตรวจสอบฯ ของ
ค.ต.ป. ประจากระทรวง
อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ
และ ค.ต.ป.

ทิศทางการ
เคลื่อนไหว
ของงาน

……………………………………………………

เอกสารที่เกี่ยวข้อง/
เอกสารอ้างอิง

การตรวจสอบฯ

จุดเชื่อมต่อระหว่าง
ขั้นตอน เช่น กรณี
การเขียนกระบวนการ
ไม่สามารถจบภายใน
๑ หน้า

ตัวชี้วัดที่
1.Assessment
องค์ประกอบ
1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ความรู้เพื่อขับเคลือ่ นตัวชี้วัด

คะแนน

เกณฑ์
แสดงผลผลิตผลลัพธ์ระดับ C (Comparisons) การเปรียบเทียบ
แสดงผลผลิตผลลัพธ์ ระดับ T (Trends)แนวโน้ม
แสดงผลผลิตผลลัพธ์ระดับ Le (Level) ของผลการดาเนินการในปัจจุบัน
ความรู้ที่นามาใช้ประกอบการวิเคราะห์
ไม่มีข้อมูล

0.5
2.ผลการวิเคราะห์ผรู้ ับบริการ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ
ขับเคลือ่ นตัวชี้วัด

กลุม่ ผูร้ ับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

ความต้องการ/ ความคาดหวัง
ความผูกพัน
ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ
ข้อเสนอแนะจากผูร้ ับบริการ
ไม่มีข้อมูล
0.25
3.ทาเนียบผูร้ ับบริการ (C) และ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)
รวม

0.25
1

2.มาตรการ
2.1 หลักการ/เหตุผลที่กาหนดมาตรการ กรอกข้อมูลไม่เกิน 500 อักษร
Partnership
Invesment
Regulate
Advocacy
Building Capacity
0.5
2.2 หลักการ/เหตุผลที่กาหนดประเด็นความรู้ กรอกข้อมูลไม่เกิน 500 อักษร
ประชาชน
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ผูร้ ับบริการอื่น ๆ

0.5
รวม
1
3.แผน/ผลการขับเคลือ่ น การติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
3.1แผน/ผลการขับเคลือ่ น
3.1.1เลือก แผนงาน/โครงการจากระบบ DOC
3.1.2 แผนงาน/โครงการนอกเหนือจากระบบ DOC
0.25
3.2การติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค/ข้อคิดเห็น/โอกาสการพัฒนา กรอกข้อมูลไม่เกิน 500 อักษร
URL เอกสารรายงานการประชุม/ติดตามผลการดาเนินงานรายเดือน
0.5
3.3มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน (SOP) ของตัวชี้วัด
0.25
1
4.ผลผลิต
1
ค่าผลผลิต
ค่าคะแนนผลผลิต
5.ผลลัพธ์
1
ค่าผลลัพธ์
คะแนนผลลัพธ์
รวมคะแนนตัวชวี้ ด
ั

5

หลักฐานกิจกรรมที่ 6
ตัวอย่างแบบลงนามคำรับรองฯ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
กองกฎหมาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
******************
๑. คำรับรองฯ ระหว่าง
นายดนัย ธีวันดา
นางณีรนุช อาภาจรัส

ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมอนามัย
และ
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้อำนวยการกองกฎหมาย

ผู้รับคำรับรองฯ
ผู้ทำคำรับรองฯ

๒. คำรับรองฯ นี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๓. รายละเอียดของคำรับรองฯ ได้แก่ รายชื่อตัวชี้วัด ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองฯ นี้
๔. ข้าพเจ้า นายดนัย ธีวันดา ในฐานะรองอธิบดีกรมอนามัยที่ได้รับมอบหมายให้กำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการ
ของ กองกฎหมาย ได้พิจารณาเห็นชอบกับตัวชี้วัดของคำรับรองฯ ตามข้อ ๓ ข้าพเจ้ายินดีให้คำแนะนำ กำกับ
และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางณีรนุช อาภาจรัส ให้เป็นไปตามคำรับรองฯ ที่จัดทำขึ้นนี้

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
กองกฎหมาย
ลําดับ ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
ที่
1. นโยบายสําคัญเรงดวน ยุทธศาสตร ภารกิจหลักกรมอนามัย (4 ตัวชี้วัด)
1
1.24 รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลตอการลดลงของอัตราปวย
ดวยโรคที่เกี่ยวของกับสุขอนามัยและมลพิษสิ่งแวดลอม (รอยละ 60)
2
1.26 รอยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital
- ผานเกณฑระดับดีมากขึ้นไป (รอยละ 98)
3
1.34 รอยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ไดรับการพัฒนาทันตอสถานการณเสนอตอคณะกรรมการตามกฎหมาย
(กฎหมาย/ประกาศ) (รอยละ 100 (4/-))
4
1.35 รอยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกรมอนามัยผานกลไกคณะกรรมการ/
อนุกรรมการ/พนักงานเจาหนาที่ในระดับพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ (รอยละ 60)
2. ตัวชี้วัดบริหารจัดการ (6 ตัวชี้วัด)
5
2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน และแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (BCP)
6
2.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน มีชีวิตชีวา และเสริมสรางคุณภาพชีวิต
7
2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
8
2.4 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)
9
2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
10
2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity and Transparency Assessment :
ITA)
3. ภารกิจของหนวยงาน/ ตัวชี้วัดเพิ่มเติม (KPI Function) (1 ตัวชี้วัด)
11
3.4 รอยละของเรื่องอุทธรณที่ดําเนินการพิจารณาวินิจฉัยเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
หมายเหตุ : 1) ลําดับ หมายถึง ลําดับตัวชี้วัดของหนวยงานที่ลงนามกับกรมอนามัย
2) ตัวชี้วัดที่ หมายถึง หมายเลขประจําตัวชี้วัดที่กรมอนามัยกําหนด
ณ 12/10/2564

หลักฐานกิจกรรมที่ 7

หลักฐานกิจกรรมที่ 8

คู่มือรายงานตามคารับรองการปฏิบหลัตั กริ ฐานกิ
าชการ
จกรรมที่ 9
ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หลักฐานกิจกรรมที่ 9

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ประกอบการรายงานในระบบรายงานคารับรองการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1

ผู้รายงานเข้าเว็บไซต์
http://www.anamai.moph.go.th/
คลิก สาหรับเจ้าหน้าที่
เลือก ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
กรมอนามัย (DOC)

2

คลิก “Login” กรอกข้อมูล
“Username และ Password”
เพื่อยืนยันตัวตน เข้าสู่ระบบ

กรณี ไม่มี “Username และ Password”
ให้ติดต่อ...กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล กองแผนงาน
กรมอนามัย โทร. 0-2590-4301
คู่มือรายงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1

เข้าสู่ระบบสาเร็จ...มุมบนด้านขวาจะขึ้น
ชื่อ-นามสกุล และหน่วยงานของผู้เข้าระบบ

4

3

คลิก รายงานคารับรอง
เลือก รายงานตัวชี้วัด

5
ผู้รายงานคลิก สามเหลี่ยมเล็ก (Drop Down List) ซึ่งมีรายการให้เลือก ดังนี้
1) รายการข้อมูลที่นามาใช้ 2) มาตรการที่กาหนดและประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ
3) จัดทาแผนการขับเคลื่อน 4) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)
5) รายงานผลการติดตามกากับตัวชี้วัดประจาเดือน
***ผู้รายงานต้องตอบทุกรายการ
คู่มือรายงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2

6

เลือก

รายการข้อมูลที่นามาใช้

7
คลิก

เพิ่มรายการข้อมูล

คู่มือรายงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3

8

1

2

3

ผู้รายงานกรอกข้อมูลที่นามาใช้ ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้เพื่อการขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดและความรู้ที่นามาใช้ประกอบการวิเคราะห์
2. ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด
*** ต้องเป็น URL ที่เข้าถึงข้อมูลได้

ผู้รายงานเพิ่มไฟล์รายการข้อมูล ทาเนียบผู้รับบริการ(C)
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(SH) ( สามารถดาว์นโหลดตัวอย่าง
แบบฟอร์มได้ที่ https://psdg.anamai.moph.go.th/webupload/22xc059a876fd931fd6f7ba2dcab09eb6f9/20
2111/m_document/32868/25883/file_download/a0
e40ef89a4048ca542c86579fb02520.pdf )
*** หมายเหตุ : หน่วยงานสามารถปรับรูปแบบให้ตรงตาม
บริบทของหน่วยงานได้ตามความเหมาะสม
ระบบจะบันทึกวันเวลาให้อัตโนมัติ หากมีการแก้ไขวันอื่น
ระบบจะทาการเปลี่ยนวันเวลาที่ท่านได้ทาการแก้ไขล่าสุด
คู่มือรายงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4

9

ที่อยู่ URL ที่แนบต้องเข้าถึงข้อมูลได้

แนบไฟล์ในรูปแบบของ PDF (ไฟล์ที่ แนบ
สามารถแก้ ไ ขการอั พ โหลดได้ เ ฉพาะหน่ ว ยงาน
เจ้าของข้อมูล และ Admin ผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่
จะสามารถโหลดข้ อ มู ล ออกมาได้ การเปิ ด เผย
สาธารณะจะปรากฏเพียงแค่ชื่อไฟล์ที่แนบเท่านั้น
จะไม่สามารถโหลดไฟล์ที่แนบได้

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้คลิก

บันทึกข้อมูล

คู่มือรายงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
หากต้องการแก้ไขคลิก ไอคอนสีฟ้า
หากไม่ต้องการแก้ไขแล้วคลิก ไอคอนสีเหลือง
เพื่อกลับไปบันทึกข้อมูล/เพิ่ม
ผลการรายงาน
การเปิดเผยสาธารณะจะปรากฏ
เพียงแค่ชื่อไฟล์ที่แนบเท่านัน้
จะไม่สามารถโหลดไฟล์ที่แนบได้

คลิก เพิ่มรายการข้อมูล
หากมีข้อมูลเพิ่มเติมอีก

หากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะพบว่ามีข้อมูลแสดงขึ้น
ทางด้านขวามือจะมีไอคอนดังนี้
ผู้รายงาน
สามารถแก้ไขข้อมูลได้ โดยคลิกที่รูปไอคอนต่าง ๆ
ดูข้อมูล
แก้ไขข้อมูล
ลบข้อมูล

หากต้องการกลับไปหน้าหลักคลิก
กลับ<<รายงานคารับรองการปฏิบัติราชการ
คู่มือรายงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6

เมื่อกรอกข้อมูลสมบูรณ์ หน้ารายการ
จะมีเครื่องหมาย ปรากฏขึ้น

10
ผู้รายงานคลิก มาตรการและ
ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ
เพื่อกรอกข้อมูลต่อไป

คลิก

เพิ่มรายการข้อมูล

หากต้องการกลับไปหน้าหลักคลิก
กลับ<<รายงานคารับรองการปฏิบัติราชการ
คู่มือรายงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

7

11
1
2

ผู้รายงานกรอกข้อมูลรายการ
1.หลักการ/เหตุผลทีก่ าหนดมาตรการ
ชื่อมาตรการ
หลักการ/เหตุผลที่กาหนดมาตรการ
ความสอดคล้อง







3

Advocacy (ชี้นา สื่อสาร)
Partnership (การสร้างพันธมิตร)
Investment (การลงทุน)
Regulation (การกากับ ควบคุม)
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
Build Capacity (พัฒนาศักยภาพผู้รับบริการ)

*** ให้เลือกความสอดคล้องของมาตรการต่อกลยุทธ์ PIRAB
(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

1
2

ผู้รายงานกรอกข้อมูลรายการ
2.หลักการ/เหตุผลประเด็นความรู้ทใี่ ห้ผู้รับบริการ
ชื่อประเด็นความรู้
หลักการ/เหตุผลที่กาหนดประเด็นความรู้
กลุ่มเป้าหมาย
 ประชาชน
 ผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย
 ผู้รับบริการ

3

*** ให้เลือกกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับประเด็นความรู้
(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้คลิก

บันทึกข้อมูล

คู่มือรายงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

8

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้คลิก

บันทึกข้อมูล

12
คลิก

เพิ่มรายการข้อมูล หากมีข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการกลับไปหน้าหลักคลิก
กลับ<<รายงานคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
คู่มือรายงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

9

เมื่อกรอกข้อมูลสมบูรณ์ หน้ารายการ
จะมีเครื่องหมาย
ปรากฏขึ้น

13
ผู้รายงานคลิก จัดทาแผนการขับเคลื่อน
เพื่อกรอกข้อมูลต่อไป

คลิก

เพิ่มรายการข้อมูล

หากต้องการกลับไปหน้าหลักคลิก
กลับ<<รายงานคารับรองการปฏิบัติราชการ

คู่มือรายงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

10

14
1
2

ผู้รายงานกรอกข้อมูลรายการจัดทาแผนการขับเคลื่อน
1) กิจกรรมดาเนินการจากแผนปฏิบัติการ Doc
*** (ถ้าไม่มีข้ามไปกรอกข้อ 2 )

3
4
5
6
7

2) ชื่อกิจกรรม / ขั้นตอน
***เป็นกิจกรรมนอกเหนือจากแผนปฏิบัติการในระบบ DOC

3) หน่วยนับ
4) เป้าหมาย
5) วันที่เริ่มต้น
6) วันที่สิ้นสุด
7) มาตรการ
*** ให้เลือกมาตรการที่สอดคล้องกับแผนการขับเคลือ่ น

8) ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ
*** ให้เลือกประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการที่สอดคล้องกับแผนการ
ขับเคลื่อน

8

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้คลิก

บันทึกข้อมูล

คู่มือรายงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

11

15
กรณี ผู้รายงานกรอกข้อมูลแผนการขับเคลื่อน
จากแผนปฏิบัติ การในระบบ DOC สามารถคลิ ก
เลือกกิจกรรมดาเนินการจากแผนปฏิบัติการได้จาก
ชื่อกิจกรรมที่ปรากฏ

คลิกเลือก มาตรการและประเด็นความรู้
ที่ ใ ห้ ผู้ รั บ บ ริ ก า ร ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
การขับเคลื่อน

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้คลิก

บันทึกข้อมูล

คู่มือรายงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

12

16
เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วจะปรากฏไอคอน
กรณี กรอกข้อมูลตามแผนการขับเคลื่อนที่ใช้ผลจากแผนการดาเนินงานในระบบ DOC

หากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะพบว่ามีข้อมูลแสดงขึน้
ทางด้านขวามือจะมีไอคอนดังนี้
ผู้รายงาน
สามารถแก้ไขข้อมูลได้ โดยคลิกที่รูปไอคอนต่าง ๆ

17
คลิก

เพิ่มรายการข้อมูล หากมีข้อมูลเพิ่มเติม

คู่มือรายงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

13

18
กรณี ผู้ ร ายงานกรอกข้ อ มู ล แผนการขั บ เคลื่ อ นที่
น อ ก เ ห นื อ จ า ก แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ใ น ร ะ บ บ DOC
สามารถกรอกข้ อ มู ล ชื่ อ กิ จ กรรม/ขั้ น ตอน หน่ ว ยนั บ
เป้าหมาย วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด

คลิกเลือก มาตรการและประเด็นความรู้
ที่ ใ ห้ ผู้ รั บ บ ริ ก า ร ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
การขับเคลื่อน

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้คลิก

บันทึกข้อมูล

คู่มือรายงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

14

19
กรณี ก รอกข้ อ มู ล นอกเหนื อ จากแผนปฏิ บั ติ ก ารที่ ใ ช้
ผลจากแผนการดาเนินงานในระบบ DOC
หากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะพบว่ามีไอคอนติดตาม
แสดงขึ้นทางด้านขวามือ
ให้ผู้รายงานคลิกที่รู ป
ไอคอนเพื่อเพิ่มผลการดาเนินงานตามแผนการขับเคลื่อน

เพิ่มผลการดาเนินงาน
ตามแผนการขับเคลื่อน

หากต้องการกลับไปหน้าหลักคลิก
กลับ << รายงานคารับรองการปฏิบัติราชการ

คู่มือรายงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

15

20
คลิก

เพิ่มแผนการขับเคลื่อน หากมีข้อมูลเพิ่มเติม
หากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะพบว่ามีข้อมูลแสดงขึ้น
ทางด้านขวามือจะมีไอคอนดังนี้
ผู้รายงาน
สามารถแก้ไขข้อมูลได้ โดยคลิกที่รูปไอคอนต่าง ๆ

หากต้องการกลับไปหน้าหลักคลิก
กลับ<<รายงานคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

21
เมื่อกรอกข้อมูลสมบูรณ์ หน้ารายการ
จะมีเครื่องหมาย ปรากฏขึ้น

ผู้รายงานคลิก มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน (SOP)
เพื่อกรอกข้อมูลต่อไป

คู่มือรายงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

16

คลิก

เพิ่มรายการข้อมูล

22
ผู้รายงานกรอกรายการข้อมูล มาตรฐานปฏิบัติการ
(SOP) ของตัวชี้วัด (สามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ที่
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/agreement/do
wnload?id=80551&mid=32868&mkey=m_docume
nt&lang=th&did=25883 )
ที่อยู่ URL ที่แนบต้องเข้าถึงข้อมูลได้

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้คลิก

บันทึกข้อมูล

คู่มือรายงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

17

คลิก

เพิ่มรายการข้อมูล หากมีข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการกลับไปหน้าหลักคลิก
กลับ<<รายงานคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

หากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะพบว่ามีข้อมูลแสดงขึ้น
ทางด้านขวามือจะมีไอคอนดังนี้
ผู้รายงาน
สามารถแก้ไขข้อมูลได้ โดยคลิกที่รูปไอคอนต่าง ๆ

23
ผู้รายงานคลิก
รายงานผล
การกากับติดตามประจาเดือน
เพื่อกรอกข้อมูลต่อไป

รอบการรายงานตัวชี้วัดตามคารับรองฯ
รอบ 5 เดือนแรก ( 1 ต.ค. 64 – 28 ก.พ. 65 )
รอบ 5 เดือนหลัง ( 1 มี.ค. – 31 ก.ค. 65 )

รายงานผลการติดตามตัวชี้วัดประจาเดือน
ต้องรายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
เช่น ผลงานเดือน พ.ย. รายงานภายใน 10 ธ.ค. 64
ผลงานเดือน ธ.ค. รายงานภายใน 10 ม.ค. 65

คู่มือรายงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

18

คลิก

บันทึก/เพิ่มผลการรายงาน

24
ผู้รายงานกรอกข้อมูลให้ครบทั้ง 2 ช่อง ดังนี้
1) เดือนที่รายงาน
2) รายงานการประชุมติดตามกากับการดาเนินการตัวชี้วัด
1

2

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้คลิก

บันทึกข้อมูล หรือ ยกเลิก

***ต้องเป็น URL ที่เข้าถึงข้อมูลได้
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
หากต้องการแก้ไขคลิก ไอคอนสีฟ้า
หากไม่ต้องการแก้ไขแล้วคลิก ไอคอนสีเหลือง เพื่อกลับไปบันทึกข้อมูล/เพิ่ม ผลการรายงาน
คู่มือรายงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

19

คลิก บันทึก/เพิ่ม ผลการรายงาน
หากมีข้อมูลเพิ่มเติมอีก

หากต้องการกลับไปหน้าหลักคลิก
กลับ<<รายงานคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

25

หากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และพบว่ามี
ข้อมูลแสดงขึ้น ทางด้านขวามือจะมีไอคอนดังนี้
ผู้รายงานสามารถแก้ไขข้อมูลได้
โดยคลิกที่รูปไอคอนต่าง ๆ

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากต้องการแก้ไขคลิก
รายการที่ต้องการแก้ไข หากไม่ต้องการแก้ไขแล้วการกรอก
ข้อมูลเป็นอันเสร็จสมบูรณ์

เมื่อกรอกข้อมูลสมบูรณ์ หน้ารายการ
จะมีเครื่องหมาย
ปรากฏขึ้น
จัดทำโดย...กลมุ่ พัฒนำระบบบริหำร กรมอนำมัย
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม : 0-2590-4230,4730,4229
E-Mail : psdg@anamai.mail.go.th
คู่มือรายงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

20

หลักฐานกิจกรรมที่ 10

หลักฐานกิจกรรมที่ 11
กิจกรรม
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ ของ
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 เป้าหมาย 1 ครั้ง ระยะเวลาดำเนินการที่
กำหนดไว้ตามแผน คือ 20 เมษายน 2565
ผลการดำเนินงาน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนที่กำหนด

หลักฐานกิจกรรมที่ 12
กิจกรรม
ติดตามและประสานงานเพื่อจัดทำสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานใน
สังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป้าหมาย 2 ครั้ง ระยะเวลาดำเนินการที่กำหนดไว้ตามแผน คือ
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 30 มีนาคม 2565 และ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2565
ผลการดำเนินงาน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนที่กำหนด แต่ได้จัดทำเอกสารสนับสนุน
การดำเนินงาน ดังนี้
1. จัดทำข้อมูลรหัสเข้าระบบ DOC4.0 สำหรับเจ้าภาพตัวชี้วัด เพื่อดำเนินการคีย์คะแนนผลผลิต (ระดับที่ 4)
และผลลัพธ์ (ระดับที่ 5) รอบ 5 เดือนแรก โดยกำหนดเวลาเจ้าภาพ รายงานคะแนนในระบบภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565
2. จัดทำหนังสือส่ง Username และ Password พร้อมคู่มือการปฏิบัติงานการรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ภายใต้ระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย สำหรับผูบ้ ันทึกผลคะแนน
ระดับที่ 4 และ 5 ของตัวชี้วัด กพร. และ Timeline การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 5 เดือนแรก
ให้หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วน ที่ สธ 0926.02/34 - 53 ลงวันที่ 14 มกราคม
2565 (รวม 19 ฉบับ)

หลักฐานกิจกรรมที่ 13
กิจกรรม นำข้อมูล/ความรู้ทสี่ ำคัญและจำเป็นในการปฏิบัตงิ านเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานพร้อมปรับปรุงข้อมูล
(ถ้ามี) เช่น แนวทางการจัดทำคำรับรองฯ, รายละเอียดตัวชีว้ ัด (KPI Template), คู่มอื รายงาน, คำสั่งทีเ่ กี่ยวข้อง
เป้าหมาย 3 เรื่อง ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565
ผลการดำเนินงาน นำข้อมูล/ความรูเ้ ผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จำนวน 8 เรื่อง (สูงกว่าเป้าหมาย) ดังนี้
1. แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
ที่อยู่บนเว็บไซต์
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/agreement/download?id=88140&mid=32868&mkey=m_d
ocument&lang=th&did=25883

2. รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ที่อยู่บนเว็บไซต์
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/agreement/download?id=80549&mid=32868&mkey=m_docu
ment&lang=th&did=25883

-23. คู่มือรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่อยู่บนเว็บไซต์
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/agreement/download?id=82801&mid=32868&mkey=m_d
ocument&lang=th&did=25880

4. สำเนาคำสั่งกรมอนามัย ที่ 919/2564 สั่ง ณ วันที่ 29 พ.ย.2564 เรื่อง แต่งตั้งเครือข่ายพัฒนาระบบราชการ
ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
ที่อยู่บนเว็บไซต์
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/agreement/download?id=84279&mid=32868&mkey=m_d
ocument&lang=th&did=25883

-35. คู่มือการปฏิบัติงานการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
ภายใต้ระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย สำหรับผู้บันทึกผลคะแนน ระดับที่ 4 และ 5 ของตัวชี้วัด กพร.
ที่อยู่บนเว็บไซต์
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/agreement/download?id=85982&mid=32868&mkey=m_d
ocument&lang=th&did=25880

6. Timeline การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 5 เดือนแรก
ที่อยู่บนเว็บไซต์
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/agreement/download?id=88139&mid=32868&mkey=m_d
ocument&lang=th&did=25883

-47. แบบฟอร์มเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 1.1-1.5 ส่งคะแนน 5 เดือนแรกให้ กพร.
ที่อยู่บนเว็บไซต์
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/agreement/download?id=86532&mid=32868&mkey=m_d
ocument&lang=th&did=25883

8. แบบฟอร์มเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 2.1-2.6 ส่งคะแนน 5 เดือนแรกให้ กพร.
ที่อยู่บนเว็บไซต์
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/agreement/download?id=86533&mid=32868&mkey=m_d
ocument&lang=th&did=25883

