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ค าน า 
 

  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 กรมอนามัยได้จัดพิธีลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมของกรมอนามัย และเชื่อมโยงการบริหารผลการปฏิบัติราชการ ตามค ารับรองฯ  เพ่ือการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

 ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานสามารถด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ได้จัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือ ใช้เป็นกรอบและแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการต่อไป  

  ขอขอบคุณ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่สนับสนุนข้อมูลและให้ค าปรึกษา
ในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้  ให้เสร็จสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบราชการให้มีความเข้มแข็ง ประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายของตัวชี้วัด ส่งผลให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อกรมอนามัยมากยิ่งๆ ขึ้น และบรรลุวิสัยทัศน์ 
“กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือประชาชนสุขภาพด”ี 

 
                     กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กรมอนามัย 

ธันวาคม 2561 
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แนวทางการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

1. ความเป็นมา 

 1.1 กระทรวงสาธารณสุข จัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข โดยก าหนดวิสัยทัศน์คือ 
“เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดี” พันธกิจ คือ “พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ
อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน” เป้าประสงค์ 3 ประการคือ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 
โดยมีค่านิยมร่วมของบุคลากร คือ Mastery  Originality  People centered approach และ Humility (MOPH) 
เพื่อให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมาย ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ P&P Excellence 
(Promotion Prevention Protection), Service Excellence, People Excellence และ Governance Excellence  
ประกอบด้วย 16 แผนงาน 48 โครงการ 96 ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน 
 1.2 กรมอนามัยจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง) และก าหนดวิสัยทัศน์ คือ  “กรมอนามัยเป็นองค์กร
หลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี” เป้าประสงค์หลัก
คือ “ประชาชนสุขภาพดี ภาคีเครือข่าย และเจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบอนามัยยั่งยืน”   
   แผนยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 12 เป้าประสงค์ 21 ตัวชี้วัด และมีกระบวนการแปลง
แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ระดับกรมสู่ระดับ Cluster 
ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมาย  

2. การจัดท าข้อตกลงการปฏิบตัิราชการ (Performance Agreement: PA)  

  2.1 การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงและกรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กรมอนามัยได้ก าหนดตัวชี้วัดส าคัญโดยพิจารณาความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ชาติ/ ตอบสนองนโยบาย/ ข้อสั่งการส าคัญ
และเร่งด่วน/ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตาม ม.44/ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข/ ตัวชี้วัด
การตรวจราชการ/ PA ปลัดกระทรวงสาธารณสุข/ ประเด็นยุทธศาสตร์ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม/ 
นโยบายส าคัญของกรมอนามัย จ านวน 5 ตัวชี้วัด และภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย จ านวน 5 ตัวชี้วัด รวม 10 ตัวชี้วัด 
เพื่อให้มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างหัวหน้าหน่วยงาน (37 หน่วยงาน) กับรองอธิบดีที่ก ากับดูแล และ
รองอธิบดีกับอธิบดีกรมอนามัย โดยให้แต่ละหน่วยงานมีจ านวนตัวชี้วัดที่รับการประเมินในจ านวนที่ใกล้เคียงกัน 8 - 10 ตัวชี้วัด 
ทั้งนี้ ใหห้น่วยงานที่มีภารกิจไม่สอดรับกับรายการตัวชี้วัดข้างต้น เสนอตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของหน่วยงานเพิ่มเติม (KPI Core 
Function/ Non Core Function) ให้ครบตามจ านวนที่ก าหนด (8-10 ตัวชี้วัด) โดยจ าแนกตัวชี้วัดเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
               2.1.1 กลุ่มที่ 1: นโยบายส าคัญเร่งด่วน แผนยุทธศาสตร์ และภารกิจหลักกรมอนามัย  
                       มีจ านวนทั้งสิ้น 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.5 ก าหนดให้ด าเนินการเฉพาะหน่วยงานสายวิชาการ 
จ านวน 28 หน่วยงาน ดังนี้  

1. หน่วยงานสายส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ส านักส่งเสริมสุขภาพ  ส านักโภชนาการ  ส านักทันตสาธารณสุข  ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์  กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ  สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ และส านักผู้สูงอายุ 

2. หน่วยงานสายอนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม  ส านัก
สุขาภิบาลอาหารและน้ า  กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข  และศูนย์ห้องปฏิบัติการ
กรมอนามัย 

3. หน่วยงานส่วนภูมิภาค จ านวน 15 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ 1-12 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศ  ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ  และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง   
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หลักการที่ส าคัญคือ ให้หน่วยงานที่มีภารกิจสอดคล้องด าเนินงานตัวชี้วัดกลุ่มนี้ (ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.5) 
โดยหน่วยงานใดที่มีบทบาทภารกิจไม่ตรงหรือไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับตัวชี้วัดดังกล่าว ให้จัดท าตัวชี้วัดตามบทบาทหน้าที่หลัก
และแสดงจุดยืนขององค์กรเพิ่มเติม (KPI Core Function) ให้ครบจ านวนประเมินที่ก าหนด (หน่วยงานละ 5 ตัวชี้วัด) 
  2.1.2 กลุ่มที่ 2: ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามยั  
    มีจ านวนทั้งสิ้น 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 2.1-2.5 ก าหนดให้ทุกหน่วยงานด าเนินการ ยกเว้นส านักงาน
โครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน ให้ด าเนินการเฉพาะตัวชี้วัดที ่2.3 และ 2.5 
เท่านั้น 

2.1.3 กลุ่มที่ 3: ภารกิจของหน่วยงาน/ ตัวชี้วัดเพิ่มเติม (KPI Function) 
ก าหนดใหด้ าเนินการเฉพาะหน่วยงานสายสนับสนุน โดยหน่วยงานที่เสนอตัวชี้วัดเพิ่มเติม 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานเลขานุการกรม กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ กองแผนงาน ศูนย์
สื่อสารสาธารณะ และศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ส าหรับส านักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความ
รอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน ให้เสนอตัวชี้วัดเพิ่มเติม จ านวน 6 ตัวชี้วัด 
รายละเอียดตัวชี้วัดดังตารางที่ 1-4 ทั้งนี้ “ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ในระดับกรมและหน่วยงาน เรียกว่า “ค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ” 

2.2 แบบฟอร์มการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 
 2.2.1 แบบฟอร์มค ารับรองการปฏิบัติราชการที่หัวหน้าหน่วยงานจัดท าค ารับรองฯ เสนอต่อรองอธิบดีกรม
อนามัยที่ก ากับดูแลหน่วยงานนั้น โดยมีอธิบดีกรมอนามัยลงนามในฐานะพยาน  โดยกรมอนามัยจัดพิธีลงนามค ารับรองฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมก าธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย 
 2.2.2 รายชื่อตัวชี้วัดแนบค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ก าหนดเกณฑ์การประเมิน 2 รอบ คือ 
รอบที่ 1: 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561-กุมภาพันธ์ 2562) และรอบที่ 2: รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม-กรกฎาคม 2562)  

3. รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ ของหน่วยงาน   

  ประกอบด้วยรายละเอียดตัวชี้วัดที่กรมอนามัยก าหนดรวม 10 ตัวชี้วัด เขียนในลักษณะรายละเอียดกลาง 
ครอบคลุมการด าเนินงานตั้งแต่ระดับกรม หน่วยงานส่วนกลาง ศูนย์อนามัย และหน่วยงานระดับพื้นที่ ตามบทบาทที่
เกี่ยวข้อง และก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานเฉพาะของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย เพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการระดับหน่วยงาน และตัวชี้วัดเพิ่มเติมตามภารกิจของหน่วยงาน (KPI Function) หน่วยงานสามารถน ารายละเอียด
ตัวชี้วัดฉบับนี้ ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  

4. การรายงานและการประเมนิผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

 4.1 ให้หน่วยงานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) ตามเกณฑ์การใหค้ะแนนใน
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ รายตัวชี้วัดตามแบบรายงาน โดยก าหนดให้ทุกตัวชี้วัดมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ส่งรายงานผ่าน
ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) และให้แนบเอกสาร/ หลักฐานที่แสดงถึงความส าเร็จของ
ตัวชี้วัดนั้นๆ โดยการอัพโหลด (Upload) ไฟล์เอกสารที่อ้างอิงแนบไปพร้อมกับการเข้ารายงานผลรายตัวชี้วัดในระบบดังกล่าว 
(DOC 4.0) และให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบความสอดคล้อง ครบถ้วน และถูกต้อง ของเอกสาร/ หลักฐานที่อัพโหลดให้
เรียบร้อย ตามระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละรอบการประเมิน ดังนี้ 
 - รอบที่ 1 ผลงานรอบ 5 เดือนแรก ส่งรายงาน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
 - รอบที่ 2 ผลงานรอบ 5 เดือนหลัง ส่งรายงาน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 
 ทั้งนี้ หากวันครบก าหนดส่งรายงานตรงกับวันหยุดราชการ ให้ส่งรายงานในวันท าการถัดไปนับจากวันหยุดราชการนั้น  
 4.2 เจ้าภาพตัวชี้วัด/ คณะกรรมการประเมินผล จะเริ่มด าเนินการประเมินผลของหน่วยงาน โดยเข้าประเมินใน
ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) พร้อมพิจารณา/ ตรวจสอบหลักฐานตามที่หน่วยงานอ้างอิงใน
ระบบดังกล่าว ตั้งแต่วันท าการถัดไปนับจากวันที่ก าหนดส่งรายงาน เพื่อจัดท ารายงานผล เสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของ
กรมอนามัย และใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินเดือนของหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงานต่อไป 
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5. แนวทางการปฏิบัติราชการ 

 กรมอนามัยก าหนดให้มีการบูรณาการการปฏิบัติงานให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การปฏิบัติ
ราชการสามารถสนองตอบต่อนโยบายได้อย่างครบถ้วน ดังนี้  
 1. การก าหนดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี ต้องเป็นตัวชี้วัดที่ปรากฎในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีหรือให้มีงบประมาณหรือกิจกรรมรองรับครบถ้วนทุกตัวชี้วัด 
 2. การก าหนดเจ้าภาพหลักในการด าเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น และทุกตัวชี้วัด เพื่อให้มีหน่วยงานหลัก/ 
ผู้รับผิดชอบหลัก ทั้งในระดับกลยุทธ์ จุดเน้น และทุกตัวชี้วัดที่จะต้องด าเนินการ โดยมีความสอดคล้องเชื่อมโยงจนถึงการ
ประเมินรายบุคคล และหากมีตัวชี้วัดที่จะต้องด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงานก็อาจจัดให้มีเจ้าภาพร่วมได้ตามความ
เหมาะสมอีกด้วย  
 3. การสร้างความเข้าใจในการด าเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน้น และตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร  
เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกัน 
 4. ด าเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการประจ าปีอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทุกระดับสามารถสะท้อน
ความส าเร็จของการปฏิบัติราชการสู่สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการประเมินเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานเป็นระยะ 
และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามรอบระยะเวลาในการประเมินจ านวน 2 รอบ คือ รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 
2561-กุมภาพันธ์ 2562) และ รอบที่ 2: 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2562-กรกฎาคม 2562) เพื่อให้สามารถน าผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองฯ ไปบริหารผลการปฏิบัติงานประจ าปีได้ทั้งระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล 
 5. การสรุปและรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี โดยรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบดังกล่าวข้างต้น 
(ระบบ DOC 4.0)  ให้เสร็จทันตามเวลาที่ก าหนด โดยให้มีไฟล์เอกสารอ้างอิงรายละเอียดกระบวนการด าเนินงานสู่ความส าเร็จ
แนบทุกตัวชี้วัดอย่างชัดเจน สามารถรับการประเมินของทีมเจ้าภาพตัวชี้วัด/ คณะกรรมการ/ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
การประเมินผลให้คะแนน รวมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติราชการต่อไป 

ข้อเสนอแนะ...เส้นทางสู่ความส าเร็จ 

1.  ความพร้อมขององค์กรในการบริหารจัดการ หน่วยงานควรมีการวิเคราะห์/ ทบทวนองค์กร (A2IM) เพื่อ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่มีกรอบการด าเนินงาน ที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสอดคล้องกับทิศทางของ
องค์การ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน โครงการ 
รายละเอียดด้านงบประมาณ และแนวทางการติดตามประเมินผลตามแผน โดยใช้ฐานข้อมูล/ ผลการด าเนินงานในปีที่
ผ่านมาเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงฯ นอกจากนี้ เพื่อเตรียมรับสถานการณ์และแสดงให้เห็นการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
ของหน่วยงาน เช่น แผนพัฒนาวิชาการ (วิจัย นวัตกรรมและจัดการความรู้) แผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม แผนพัฒนา
สุขภาพพลานามัย เป็นต้น 

2.  การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร หน่วยงานควรน าโมเดลการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อมุ่งสู่การ
เป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม ด้วยเครื่องมือ PMQA มาเป็นแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 
หรือน าเครื่องมือต่าง ๆ ที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพองค์กร  

3.  การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมในการท างานที่เน้นผลผลิตผลลัพธ์เพื่อประชาชน  บุคลากรขององค์กร
ทุกระดับทุกคนควรได้รับการเสริมสร้างให้มีวัฒนธรรม และค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติราชการ และมีคุณภาพชีวิตที่
เหมาะสมเอื้อต่อการปฏิบัติงาน มีความผาสุกในการท างาน โดยยึดถือแนวทางตามวัฒนธรรมกระทรวงสาธารณสุขสู่
วัฒนธรรมกรมอนามัย (MOPH to HEALTH) 
      4. การเสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กร (Capacity Building) หน่วยงานควรพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ
ในการด าเนินการเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งการเพิ่มสมรรถนะด้านสารสนเทศ (IT)  หรือการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรตามหลักการ
วิเคราะห์ Gap Analysis 
 5. การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติราชการและการประเมินผล  หน่วยงานควรเสริมสร้างให้บุคลากรมีความ
เข้าใจในการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีอย่างถูกต้อง สามารถประเมินผล และรายงานผลตาม
ระบบ/ วิธีการที่ก าหนดได้อย่างครบถ้วนตรงประเด็น กรณีติดขัดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานตัวชี้วัดควรสอบถาม
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ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานที่เคยปฏิบัติงานด้านนี้หรือรับผิดชอบตัวชี้วัดนี้มาแล้ว สอบถามหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด หรือ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและเวลาที่ก าหนดไว้ และหัวหน้า
หน่วยงานควรมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อทราบปัญหา/ อุปสรรค และคาดการณ์/ แนวโน้มความส าเร็จอย่าง
สม่ าเสมอ 

แนวทางการขับเคลื่อน/ การด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
 ระดับกรม 

1.  ระดับนโยบาย  อธิบดีกรมอนามัยได้ก าหนดให้เรื่องค ารับรองการปฏิบัติราชการเป็นวาระร่วมกันของทุก
หน่วยงาน  โดยให้มีรองอธิบดีดูแลรับผิดชอบที่ชัดเจน  เพื่อให้มีการด าเนินการเป็นไปอย่างทั่วถึง โดยหลักการมีส่วนร่วม 
และมีการบูรณาการการด าเนินงาน 

2.  แต่งตั้งรองอธิบดี ที่ดูแลด้านพัฒนาระบบราชการเป็นหัวหน้าผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change 
Officer: CCO) รับผิดชอบหลัก และให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการพัฒนาระบบบริหารของกรมอนามัย 

3.  แต่งตั้งคณะท างาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากส านัก/กลุ่ม/ศูนย์ จัดท ารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เพื่อ
ใช้ในการสื่อสารให้สามารถเข้าใจได้ตรงกันทุกระดับ และน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  ประชุมชี้แจงการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี ให้ผู้แทนจากส านัก/กลุ่ม/ศูนย์ มี
ความรู้ความเข้าใจ สามารถด าเนินการได้ถูกต้อง ตรงประเด็นการวัดและประเมินผล 

5.  บูรณาการการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพื่อให้
มีเอกภาพในการน าสู่การปฏิบัติในทุกระดับของส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัด และจัดท าแผนงานโครงการ
สนับสนุนตัวชี้วัด 

6.  จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างหัวหน้าหน่วยงานกับรองอธิบดีกรมอนามัย 
7.  พัฒนาระบบควบคุม ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานหลากหลายช่องทาง เช่น การประชุมกรม 

การประชุมหน่วยงาน ระบบศูนย์ติดตามการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) และ สื่อทางสังคม (Social Media) เช่น 
ไลน์กลุ่ม มีการก าหนดผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด และผู้รายงานตัวชี้วัดผ่านระบบติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานฯ พร้อมทั้งพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้สะดวก รวดเร็ว  และทันสถานการณ์  

8.  จัดท าปฏิทินการด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ แสดงความชัดเจนเกี่ยวกับการก าหนดการ
ด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม  เพื่อใช้ก ากับติดตามให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตามปฏิทิน 

9.  ประสานและส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้ผลตอบแทนและการเสริมแรงจูงใจ  น าตัวชี้วัดในค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการไปเชื่อมโยงกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน การก าหนดเกณฑ์การจัดสรรเงิน
รางวัลให้เหมาะสมและส่งผลให้ฝ่ายบริหารทุกระดับสามารถน าผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการไปเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและพัฒนาองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์องค์กร ตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 ระดับหน่วยงาน 

 1. สร้างความรู้ความเข้าใจ การด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนักในภารกิจที่จะต้องด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (Stakeholders) รับทราบเพื่อให้การสนับสนุน/ ร่วมมือเพื่อการระดมทรัพยากร ฯลฯ 
 2. ก าหนดให้มีผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัดและผู้เก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด และจัดท าแผนงาน  โครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนตัวชี้วัด 
 3. จัดท าแบบมอบหมายงานให้หัวหน้ากลุ่ม/ ฝ่าย รับผิดชอบงานการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี  และมอบหมายให้มีเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง ในการประสาน ก ากับ ติดตามประเมินและรายงานผล
การด าเนินงานตัวชี้วัดของหน่วยงาน 
 4. เร่งรัดด าเนินการตามตัวชี้วัดเพื่อให้สามารถปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
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 5. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในกระบวนงานบริการของหน่วยงาน เพื่อน าข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
คุณภาพการให้บริการ 
 6. จัดท าและด าเนินการลดรอบระยะเวลาลดขั้นตอนการด าเนินงาน ก ากับติดตามให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตาม
กรอบระยะเวลาของขั้นตอนการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของหน่วยงาน เพื่อรับรองการประเมินตนเอง และวิเคราะห์น าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน 
 8. ก าหนดให้มีการตรวจเยี่ยมติดตามผลการด าเนินงาน (Site Visit) เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและน ามา
ก าหนดแนวทางแก้ไข 
 9. รายงานผลการประเมินตนเอง จ านวน 2 รอบ ผ่านระบบติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด คือ รอบที่ 1: 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561-กุมภาพันธ์ 2562) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
และรอบที่ 2: 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2562-กรกฎาคม 2562) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หน่วยงานต้อง
ตรวจสอบการรายงานให้ครบถ้วนถูกต้อง (แบบ SAR-Report, Special Report และแบบฟอร์มที่เจ้าภาพตัวชี้วัดก าหนด) 
พร้อมแนบเอกสาร/ หลักฐานอ้างอิงให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเรียงล าดับด้วยความเรียบร้อยในระบบ DOC 4.0 
 10. จัดสรรสิ่งจูงใจให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี/ ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการ 

 ระดับกลุ่มงาน 

 1. สร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในหน่วยงาน  
 2. ก าหนดให้มีผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด พร้อมจัดท าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนตัวชี้วัด 
 3. จัดท าแบบมอบหมายงานให้มีผู้ประสานงานหลัก หรือเจ้าภาพในการก ากับ ติดตาม และจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการรายงานต่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย 
 4. จัดเตรียมเอกสารร่องรอยการด าเนินการ รองรับการติดตามจาก กรมอนามัย หรือ ผู้แทนจากคณะกรรมการ PMS 
ที่มาติดตามประเมินผล  
 5. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานและน าข้อมูลมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 
 6. จัดให้มีการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดที่ต้องปฏิบัติ  และรายงานผลตามที่กรมอนามัยก าหนด  
 7. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลตอบแทนการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ ทั้งที่เป็นผลตอบแทนอื่นที่ทางราชการ
จัดให้ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
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ตารางที่ 1 สรุปจ านวนตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกเป็นรายหน่วยงาน 

ที ่ หน่วยงาน 
ตัวชี้วัดกลุ่มที่ 1 ตัวชี้วัด 

กลุ่มที่ 2 
รวม 

ตัวชี้วัด 
กลุ่มที่ 3 

รวม 
1.1-1.5 เพ่ิม C 

1 ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 1 4 5 10   10 
2 กลุ่มตรวจสอบภายใน     5 5 3 8 
3 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร     5 5 3 8 

4 ส านักงานเลขานุการกรม     5 5 3 8 
5 กองคลัง     5 5 3 8 

6 กองการเจ้าหน้าที ่     5 5 3 8 
7 กองแผนงาน     5 5 3 8 
8 ส านักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 

เพื่อความรอบรูด้้านสุขภาพของประชาชน 
    2 2 6 8 

9 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ     5 5 3 8 

10 ศูนย์สื่อสารสาธารณะ     5 5 3 8 
11 ส านักอนามัยผู้สูงอาย ุ 2 3 5 10   10 

12 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาต ิ 2 3 5 10   10 

13 ส านักส่งเสรมิสุขภาพ 4 1 5 10   10 

14 ส านักทันตสาธารณสุข 3 2 5 10   10 

15 ส านักโภชนาการ 3 2 5 10   10 

16 ส านักอนามัยการเจริญพันธุ ์ 2 3 5 10   10 

17 กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 2 3 5 10   10 

18 ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 3 5 10   10 

19 ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า   1 4 5 10   10 

20 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ   2 3 5 10   10 

21 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 2 3 5 10   10 

22 ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 1 4 5 10   10 

23 ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 5  5 10   10 

24 ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 5  5 10   10 

25 ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค ์ 5  5 10   10 

26 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุร ี 5  5 10   10 

27 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุร ี 5  5 10   10 

28 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุร ี 5  5 10   10 

29 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 5  5 10   10 

30 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธาน ี 5  5 10   10 

31 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสมีา 5  5 10   10 

32 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธาน ี 5  5 10   10 

33 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 5  5 10   10 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ที ่ หน่วยงาน 
ตัวชี้วัดกลุ่มที่ 1 ตัวชี้วัด 

กลุ่มที่ 2 
รวม 

ตัวชี้วัด 
กลุ่มที่ 3 

รวม 
1.1-1.5 เพ่ิม C 

34 ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 5  5 10   10 
35 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 5  5 10   10 

36 ศูนย์อนามัยกลุม่ชาติพันธุ์ ชายขอบ และ
แรงงานข้ามชาต ิ

 5 5 10   10 

37 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 1 4 5 10   10 

หมายเหตุ   ตัวช้ีวัดกลุ่มที่ 1: นโยบายส าคญัเรง่ด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย  
                                      (ตัวช้ีวัดที่ 1.1 – 1.5 และตัวช้ีวัด Core Function) 
 ตัวช้ีวัดกลุ่มที่ 2: ภารกจิรอง/ สนบัสนุนกรมอนามัย (ตัวช้ีวัดที่ 2.1-2.5) 
 ตัวช้ีวัดกลุ่มที่ 3: ภารกจิของหน่วยงาน/ ตัวช้ีวัดเพิ่มเติม (KPI Function) 
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ตารางที่ 2 รายชื่อตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สายสนับสนุน) 
ที ่ ชื่อตัวชี้วัด กตส กพร สล กค กจ กผ สขรส ศรป ศส รวม 

2. ภารกิจรอง/ สนับสนนุกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด) 
2.1 ร้อยละการรับรู้การด าเนินงานคณุธรรมและ

ความโปร่งใสของหน่วยงาน (Internal 
Integrity and Transparency Assessment 
: IIT) 

1 1 1 1 1 1  1 1 8 

2.2 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรตอ่องค์กร 
(Employee Engagement : EE) 

1 1 1 1 1 1  1 1 8 

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
2.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานเพื่อ

สนับสนุนกรมอนามัยกา้วสู่องค์กรที่มี
สมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA/PMQA 4.0 

1 1 1 1 1 1  1 1 8 

2.5 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการเป็น
องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO)  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

3. ภารกิจของหน่วยงาน/ ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม (KPI Function) (3 ตัวชี้วัด) 

F1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
F2   1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

F3   1 1  1 1  1 1   1 1  1 9 
F4             1    1 
F5        1   1 

F6        1   1 

  รวมจ านวนตัวชี้วัด 8 8 8 8 8 8 8 8 8   

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 
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ตารางที่ 3  กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดตามค ารับรองการฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (สายสนับสนุน) 

ที่ ชื่อตัวชี้วดั น้ าหนัก ที่ ชื่อตัวชี้วดั น้ าหนัก 
กลุ่มที่ 2: ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย  
            (5 ตวัชี้วดั) 

กลุ่มที่ 3: ภารกิจของหน่วยงาน/ ตวัชีว้ัดเพิ่มเติม  
            (KPI Function) (3 ตัวชีว้ดั) 

2.1 ร้อยละการรับรู้การด าเนินงานคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) 

2 F1  2 

2.2 ร้อยละความผกูพันของบุคลากรต่อองค์กร 
(Employee Engagement : EE) 

2 F2  2 

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2 F3  2 
2.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานเพือ่สนับสนุน

กรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตาม
แนวทาง PMQA/PMQA 4.0 

2  

2.5 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการเป็นองค์กร
รอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO)  

2 

หมายเหตุ    ให้ สขรส ด าเนินการเฉพาะตัวชี้วัดที่ 2.3 และ 2.5 และจัดท าตัวชีว้ัดเพิ่มเติมให้ครบตามจ านวนประเมินที่ก าหนด 
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ปฏิทินการด าเนินงานตามค ารับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 เพื่อให้การปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดปฏิทินขั้นตอนการด าเนินงานไว้ 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 
1) ขั้นตอนการเตรียมการ 2) ขั้นตอนการลงนามค ารับรองฯ 3) ขั้นตอนการรายงานและประเมินผลในระบบ DOC 4.0 
และ 4) ขั้นตอนการประมวลผลคะแนนและสรุปบทเรียน ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรมด าเนินการแต่ละรอบการประเมินดังนี้ 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

รอบที่ 1: 5 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2561-28 กุมภาพันธ์ 2562) 
1. ขั้นตอนการเตรียมการ 
1 ประชุมภายในหน่วยงานเพื่อทบทวนการด าเนินงานการจัดท า

ค ารับรองฯ ของหน่วยงานในสังกดักรมอนามยั 
ต.ค. 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

2 ศึกษากรอบการประเมินผลจากส านักงาน ก.พ.ร.  
(ม. 44, PA สธ., แผนยุทธศาสตรก์รม นโยบายอธิบดี)  

ต.ค. 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

3 วิเคราะหผ์ลการประเมินในภาพรวม จ าแนกรายกลุ่ม 
เปรียบเทยีบรอบ 1, 2  วิเคราะหร์ายตัวช้ีวัด เพื่อสรุปช่องว่าง 
(Gap) ที่เกิดจากระบบ ของรอบปีท่ีผ่านมา  

ต.ค. 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

4 ศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และจัดท าข้อเสนอ (บนฐานข้อมูล
ความรู้ บริบท และลักษณะส าคญัขององค์การและหน่วยงาน) 
เพื่อการปรับปรุง/ พัฒนา/ ปิดช่องว่าง (Gap) ก าหนดตัวช้ีวัด
ในรอบปีถัดไป และพัฒนาระบบรายงาน 

ต.ค. 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

5 ก าหนดร่างตัวช้ีวัด (โดยใช้กรอบการประเมินผลตาม 
ขั้นตอนท่ี 1) และแนวทางการประเมินผลในรอบปีถดัไป 

ต.ค. 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

6 น าเสนอร่างตัวช้ีวัดในขั้นตอนท่ี 5 ต่อผู้บริหารระดับสูง ต.ค. 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

7 อธิบดีพิจารณาสั่งการก าหนดลงนามค ารับรองการปฏิบตัิ
ราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ในวันท่ี 10 พ.ย.61 

ต.ค. 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

2. ขั้นตอนการลงนามค ารับรองฯ 
8 ก าหนดแบบฟอร์ม KPI Template และเกณฑ์การประเมิน

ตัวช้ีวัดรูปแบบต่างๆ (การจัดท าตวัช้ีวัด นิยาม การตั้งค่า
เป้าหมาย การจัดท าเกณฑ์ และวธิีการประเมินให้คะแนน 
ของเจ้าภาพ) 

ต.ค. 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

9 ประชุมชี้แจงหน่วยงานเจ้าภาพตัวช้ีวัดในการจัดท า  
KPI Template1 ระดับหน่วยงาน และส่งให้ กพร. 

ต.ค. 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
หน่วยงานเจ้าภาพตัวช้ีวัด 

10 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท าค ารับรองฯ ของหน่วยงาน 
ในสังกัดกรมอนามยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(ส่วนกลางห้องประชุมกรมและศูนย์ฯ ทาง web conference) 

ต.ค. 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารร่วมกับ 
หน่วยงานเจ้าภาพตัวช้ีวัด 
37 หน่วยงาน 

11 หน่วยงานเจ้าภาพตัวช้ีวัดส่งร่าง KPI Template1 ให้ กพร. ต.ค. 2561 หน่วยงานเจ้าภาพตัวช้ีวัด 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

12 ประชุมพิจารณาร่าง KPI Template1 
 

ต.ค. 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กองแผนงาน 
กองการเจ้าหน้าที่ 

13 รวบรวม และตรวจสอบ รา่ง KPI Template1 ส่งให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาและให้ความคดิเห็น 

ต.ค. 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
37 หน่วยงาน 
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

14 หน่วยงานรับตรวจร่วมพิจารณา และคัดเลือกตัวช้ีวัด และ
ส่งกลับให้ กพร. 

ต.ค. 2561 37 หน่วยงาน 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

15 น าเสนออธิบดีพิจารณาใหค้วามเหน็ชอบรายชื่อตัวช้ีวัด 
ที่หน่วยงานคัดเลือก 

ต.ค. 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

16 เตรียมเอกสารการลงนาม (แบบลงนามและรายชื่อตัวช้ีวัด) 
ค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดับหน่วยงาน (41 ชุด 
ประกอบด้วย 37 หน่วยงาน และรองอธิบดี 4 ท่าน) 

พ.ย. 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

17 จัดพิธีลงนามค ารับรองฯ ระหว่างหน่วยงานกับกรม โดยมี
หัวหน้าหน่วยงานเป็นผูล้งนามค ารับรองฯ รองอธิบดีในก ากับ
เป็นผู้รับค ารับรองฯ และอธิบดลีงนามเป็นพยาน 

10 พ.ย. 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
37 หน่วยงาน 

18 ประชุมชี้แจงหน่วยงานเจ้าภาพตัวช้ีวัดเพื่อพิจารณา
รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Template) กลุ่ม 1 (1.1-1.5) 

พ.ย. 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กองการเจ้าหน้าที ่
กองแผนงาน 
หน่วยงานเจ้าภาพตัวช้ีวัด 

19 หน่วยงานเจ้าภาพตัวช้ีวัดปรับ KPI Template2 กลุ่ม 1  
(1.1-1.5) ส่งให้ กพร. 

พ.ย. 2561 หน่วยงานเจ้าภาพตัวช้ีวัด 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

20 ประชุมชี้แจงหน่วยงานเจ้าภาพตัวช้ีวัดเพื่อพิจารณา
รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Template) กลุ่ม 2 (2.1-2.5) 
 และกลุม่ 3 ตัวช้ีวัด Function 

พ.ย. 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กองการเจ้าหน้าที ่
กองแผนงาน 
หน่วยงานเจ้าภาพตัวช้ีวัด 

21 หน่วยงานเจ้าภาพตัวช้ีวัดปรับ KPI Template2 กลุ่ม 2  
(2.1-2.5) และกลุ่ม 3 ตัวช้ีวัด Function ส่งให้ กพร. 

พ.ย. 2561 หน่วยงานเจ้าภาพตัวช้ีวัด 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

22 พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Template) /  
ปรับปรุง/แกไ้ขให้ถูกต้องครบถ้วน 

พ.ย. 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

23 เสนอรองอธิบดีพิจารณาเห็นชอบรายละเอียดตัวช้ีวัด  
(KPI Template)  

พ.ย. 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

24 อธิบดีพิจารณาเห็นชอบรายละเอยีดตัวช้ีวัด (KPI Template)  พ.ย. 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

25 จัดท าร่างคู่มือ ประกอบด้วย รายละเอียดตัวช้ีวัด เกณฑ์การ
ประเมิน ข้อมลูพื้นฐาน หลักฐานอา้งอิง แหล่งข้อมูล วิธีการ
จัดเก็บ ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด ผู้จัดเก็บข้อมูลของทุกหน่วยงาน 

พ.ย. 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

26 กพร.จัดประชุมช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลตัวช้ีวัดตาม 
ค ารับรองฯ (การรายงานตัวช้ีวัด และแบบรายงาน SAR 
Report ระดับหน่วยงาน วิธีการรายงานผลในระบบ  DOC4.0)  

พ.ย. 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารร่วมกับ 
หน่วยงานเจ้าภาพตัวช้ีวัด 
37 หน่วยงาน 

27 กพร.ปรับคู่มือตามผลจากการประชุมข้อ 26 ท าหนังสือแจ้ง
รายละเอียดเฉพาะส่วนท่ีปรับปรุงแก้ไขให้หน่วยงาน  
แจ้งหน่วยงานเจ้าภาพตัวช้ีวัด และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ กพร. 

ธ.ค. 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

28 กพร. ปรึกษาหารือร่วมกับกองแผนงาน และกองการเจ้าหนา้ที่
เพื่อพัฒนาระบบการรายงานผลการปฏิบัตริาชการทางศูนย์
ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) 

ธ.ค. 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กองการเจ้าหน้าที ่
กองแผนงาน 

29 กพร. ส่งหนังสือแจ้งหน่วยงานรายงานผลรอบที่ 1  
รอบ 5 เดือนแรก พร้อมคู่มือการรายงานในระบบ DOC 4.0 

ม.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
37 หน่วยงาน 

30 กพร. ส่งหนังสือแจ้งหน่วยงานเจ้าภาพตัวช้ีวัดให้ประเมิน
คะแนน รอบที่ 1 พร้อมรหัสเข้าระบบ DOC 4.0 

ม.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
หน่วยงานเจ้าภาพตัวช้ีวัด 
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

3. ขั้นตอนการรายงานและประเมินผลในระบบ DOC 4.0 
31 หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยส่งรายงานผลการปฏิบตัิราชการ  

ตามค ารับรองฯ (SAR report) รอบ 5 เดือนแรก ในระบบ 
DOCพร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนในระบบ DOC 4.0 

ภายใน 
28 ก.พ. 2562 

37 หน่วยงาน 

32 เจ้าภาพตัวช้ีวัดประเมินผลของหน่วยงานและให้คะแนนตัวช้ีวัด 
ตามค ารับรองฯ รอบ 5 เดือนแรก ในระบบ DOC 4.0 

มี.ค. 2562 หน่วยงานเจ้าภาพตัวช้ีวัด 
37 หน่วยงาน 

33 กพร. (Admin) Monitor การเข้าประเมินผลในระบบของ
เจ้าภาพ (ระหว่างการประเมิน และ 2 วันหลังปิดระบบ) 

มี.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

4. ขั้นตอนการประมวลผลคะแนนและสรุปบทเรียน 
34 กพร. ตรวจสอบและประมวลผลคะแนนค ารับรองฯ  

รอบ 5 เดือนแรก รายหน่วยงาน และจัดเรียงคะแนนหน่วยงาน 
จ าแนกเป็นภาพรวม และรายกลุ่ม (1. กลุ่มวิชาการสายส่งเสริม
สุขภาพ 2. กลุ่มวิชาการสายอนามยัสิ่งแวดล้อม 3. กลุ่ม
สนับสนุน และ 4. กลุ่มภูมิภาค (ศูนย์อนามัย)) 

มี.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

35 กพร. ส่งสรุปคะแนนผลการปฎิบัตริาชการ ตามค ารับรองฯ 
รอบ 5 เดือนแรก ให้กองการเจ้าหน้าท่ี 

มี.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กองการเจ้าหน้าที ่

36 กพร. เสนออธิบดีทราบคะแนนผลการปฏิบัตริาชการ ตาม 
ค ารับรองฯ รอบ 5 เดือนแรก ของหน่วยงาน และพิจารณา 
ลงนามแจ้งให้ทุกหน่วยงานรับทราบ และสามารถทักท้วง
คะแนนต่อกรมอนามัย ตามเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ได้ปรากฏ
ในระบบ DOC 4.0 ไปแล้ว ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

มี.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
37 หน่วยงาน 

37 หน่วยงานเข้าดูคะแนนในระบบ DOC 4.0 กรณีทักท้วงให้
อุทธรณ์คะแนนต่อกรมอนามยั (สง่หนังสือถึง กพร) โดยอ้างอิง
หลักฐานที่ได้ปรากฏในระบบ DOC 4.0 ไปแล้ว ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

มี.ค. 2562 37 หน่วยงาน 

38 กพร.รวบรวมข้อมูลอุทธรณ ์และจดัท าสรุปหน่วยงานและ
คะแนนรายตัวช้ีวัดที่อุทธรณ ์ส่งให้เจ้าภาพตัวช้ีวัดเพื่อพิจารณา
อุทธรณ์/ ปรบัคะแนนฯ 

มี.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
หน่วยงานเจ้าภาพตัวช้ีวัด 

39 กพร. เปิดพื้นที่ให้เจ้าภาพและหนว่ยงานท่ีอุทธรณ์ตัวช้ีวัดเจรจา
ร่วมกัน 

มี.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารร่วมกับ 
หน่วยงานเจ้าภาพตัวช้ีวัด 
37 หน่วยงาน 

40 เจ้าภาพตัวช้ีวัดแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์/ ปรับคะแนนฯ  
เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้ กพร. 

มี.ค. 2562 หน่วยงานเจ้าภาพตัวช้ีวัด 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

41 กพร. ตรวจสอบและประมวลผลคะแนนค ารับรองฯ  
รอบ 5 เดือนแรก รายหน่วยงานหลังอุทธรณ์ และจัดเรียง
คะแนนหน่วยงาน จ าแนกเป็นภาพรวม และรายกลุ่ม 
 (1. กลุ่มวิชาการสายส่งเสริมสุขภาพ 2. กลุ่มวิชาการสาย
อนามัยสิ่งแวดล้อม 3. กลุ่มสนับสนุน และ 4. กลุ่มภูมิภาค  
(ศูนย์อนามัย)) 

มี.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

42 กพร. ส่งสรุปคะแนนผลการปฎิบัตริาชการ ตามค ารับรองฯ  
รอบ 5 เดือนแรก หลังอุทธรณ์ให้กองการเจ้าหน้าที ่เพื่อเป็น
ข้อมูลน าเข้าประชุมคณะกรรมการ PMS 
 

มี.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กองการเจ้าหน้าที ่
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

43 กพร. เสนออธิบดีทราบคะแนนผลการปฏิบัตริาชการตาม 
ค ารับรองฯ ของหน่วยงาน รอบ 5 เดือนแรก หลังอุทธรณ์ และ
พิจารณาลงนามแจ้งให้หน่วยงานที่ขออุทธรณ์คะแนนรับทราบ 

มี.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

44 กพร. จัดประชุมเจ้าภาพตัวช้ีวัดเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
การประเมินผลคะแนนตัวช้ีวัดผลการปฏิบัตริาชการตาม 
ค ารับรองฯ ของหน่วยงาน รอบ 5 เดือนแรก 

เม.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
หน่วยงานเจ้าภาพตัวช้ีวัด 

รอบที่ 2: 5 เดือนหลัง (1 มีนาคม-31 กรกฎาคม 2562) 
1. ขั้นตอนการเตรียมการ 
45 กพร. จัดประชุมเจ้าภาพตัวช้ีวัด/ เครือข่าย กพร. กรม เพื่อ 

ช้ีแจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ  
ประจ าปี รอบ 5 เดือนหลัง 

พ.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารร่วมกับ 
หน่วยงานเจ้าภาพตัวช้ีวัด 
37 หน่วยงาน 

46 กพร. แจ้งให้ทุกหน่วยงานเข้ารายงานผลการปฏิบัติงาน 
ในระบบ DOC 4.0 รอบ 5 เดือนหลัง 

มิ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
37 หน่วยงาน 

47 กพร. แจ้งให้เจ้าภาพตัวช้ีวัดเข้าประเมินผลให้คะแนนตัวช้ีวัดฯ  
ในระบบ DOC 4.0 รอบ 5 เดือนหลัง 

มิ.ย. 2562 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
หน่วยงานเจ้าภาพตัวช้ีวัด 

2. ขั้นตอนการรายงานและประเมินผลในระบบ DOC 4.0 
48 หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยส่งรายงานผลการปฏิบตัิราชการ 

ตามค ารับรองฯ (SAR report) รอบ 5 เดือนหลัง ในระบบ 
DOC 4.0 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนในระบบ 
DOC 4.0 

ภายใน 
31 ก.ค. 2562 

37 หน่วยงาน 

49 เจ้าภาพตัวช้ีวัดประเมินผลของหน่วยงานและให้คะแนนตัวช้ีวัด 
ตามค ารับรองฯ รอบ 5 เดือนหลัง ในระบบ DOC 4.0 

ส.ค. 2562 หน่วยงานเจ้าภาพตัวช้ีวัด 
37 หน่วยงาน 

50 กพร. (Admin) Monitor การเข้าประเมินผลในระบบของ
เจ้าภาพ (ระหว่างการประเมิน และ 2 วันหลังปิดระบบ) 

ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

3. ขั้นตอนการประมวลผลคะแนนและสรุปบทเรียน 
51 กพร. ตรวจสอบและประมวลผลคะแนนค ารับรองฯ  

รอบ 5 เดือนหลัง รายหน่วยงาน และจัดเรียงคะแนนหน่วยงาน 
จ าแนกเป็นภาพรวม และรายกลุ่ม (1. กลุ่มวิชาการสายส่งเสริม
สุขภาพ 2. กลุ่มวิชาการสายอนามยัสิ่งแวดล้อม 3. กลุ่ม
สนับสนุน และ 4. กลุ่มภูมิภาค (ศูนย์อนามัย)) 

ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

52 กพร. ส่งสรุปคะแนนผลการปฎิบัตริาชการ ตามค ารับรองฯ  
รอบ 5 เดือนหลัง ให้กองการเจ้าหน้าท่ี เพื่อเป็นข้อมูลน าเข้า 
ประชุมคณะกรรมการ PMS 

ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กองการเจ้าหน้าที ่

53 กพร. เสนออธิบดีทราบคะแนนผลการปฏิบัตริาชการตาม 
ค ารับรองฯ รอบ 5 เดือนหลัง ของหน่วยงาน และพิจารณา 
ลงนามแจ้งให้ทุกหน่วยงานรับทราบ และสามารถทักท้วง
คะแนนต่อกรมอนามัย ตามเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ได้ปรากฏ
ในระบบ DOC 4.0 ไปแล้ว ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
37 หน่วยงาน 

54 หน่วยงานเข้าดูคะแนนในระบบ DOC 4.0 กรณีทักท้วงให้
อุทธรณ์คะแนนต่อกรมอนามยั (สง่หนังสือถึง กพร) โดยอ้างอิง
หลักฐานที่ได้ปรากฏในระบบ DOC 4.0 ไปแล้ว ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ส.ค. 2562 37 หน่วยงาน 
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

55 กพร.รวบรวมข้อมูลอุทธรณ ์และจดัท าสรุปหน่วยงานและ
คะแนนรายตัวช้ีวัดที่อุทธรณ ์ส่งให้เจ้าภาพตัวช้ีวัดเพื่อพิจารณา
อุทธรณ์/ ปรบัคะแนนฯ 

ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
หน่วยงานเจ้าภาพตัวช้ีวัด 

56 กพร. เปิดพื้นที่ให้เจ้าภาพและหนว่ยงานท่ีอุทธรณ์ตัวช้ีวัดเจรจา
ร่วมกัน 

ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารร่วมกับ 
หน่วยงานเจ้าภาพตัวช้ีวัด 
37 หน่วยงาน 

57 เจ้าภาพตัวช้ีวัดแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์/ ปรับคะแนนฯ 
เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้ กพร. 

ส.ค. 2562 หน่วยงานเจ้าภาพตัวช้ีวัด 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

58 กพร. ตรวจสอบและประมวลผลคะแนนค ารับรองฯ  
รอบ 5 เดือนหลัง รายหน่วยงานหลังอุทธรณ์ และจัดเรียง
คะแนนหน่วยงาน จ าแนกเป็นภาพรวม และรายกลุ่ม  
(1. กลุ่มวิชาการสายส่งเสริมสุขภาพ 2. กลุ่มวิชาการสาย
อนามัยสิ่งแวดล้อม 3. กลุ่มสนับสนุน และ 4. กลุ่มภมูิภาค 
(ศูนย์อนามัย)) 

ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

59 กพร. ส่งสรุปคะแนนผลการปฎิบัตริาชการ ตามค ารับรองฯ  
รอบ 5 เดือนหลัง หลังอุทธรณ์ใหก้องการเจ้าหน้าที ่เพื่อเป็น
ข้อมูลน าเข้าประชุมคณะกรรมการ PMS 

ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กองการเจ้าหน้าที ่

60 กพร. เสนออธิบดีทราบคะแนนผลการปฏิบัตริาชการตาม 
ค ารับรองฯของหน่วยงาน รอบ 5 เดือนหลัง หลังอุทธรณ์ และ
พิจารณาลงนามแจ้งให้หน่วยงานที่ขออุทธรณ์คะแนนรับทราบ 

ส.ค. 2562 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

61 กพร. จัดประชุมเจ้าภาพตัวช้ีวัดเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
การประเมินผลคะแนนตัวช้ีวัดผลการปฏิบัตริาชการตาม 
ค ารับรองฯ ของหน่วยงาน รอบ 5 เดือนหลัง 

ส.ค.. 2562 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
หน่วยงานเจ้าภาพตัวช้ีวัด 
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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(ส าหรับกลุม่พัฒนาระบบบริหาร) 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดกลุ่มที่ 2: ภารกิจรอง/ สนับสนนุกรมอนามัย 
(ตัวช้ีวัดที่ 2.1 - 2.5) 
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ส าหรับทุกหน่วยงาน 22/11/2561 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละการรับรู้การด าเนินงานคณุธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (Internal 
Integrity and Transparency Assessment : IIT) 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์การทีม่ีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์ 2. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (HPO) 3. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล 
กลุ่ม/Cluster Cluster HR 
หน่วยงานที่รับการประเมิน ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามยั 
ค านิยาม การด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส  เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไก

ในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช) ได้
ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 – 2564) 
เป็น “เครื่องมือในการยกระดับธรรมาภิบาล และมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่
หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบผล
การประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานดังกล่าว ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้
หน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือ และเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562 ได้จ าแนกตัวชี้วัดในการประเมิน  
10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1)  การปฏิบัติหน้าที่  2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อ านาจ  4) การ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  6) คุณภาพการด าเนินงาน  
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  8) การปรับปรุงระบบการท างาน  9)  การเปิดเผยข้อมูล และ 
10) การป้องกันการทุจริต ใช้เครื่องมือในการประเมิน 3 เครื่องมือ  ได้แก่  

 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก ที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน  ในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร และการปรับปรุงระบบการท างาน 

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) เป็นการประเมินระดบัการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้  ในตัวชีว้ัดการเปิดเผยข้อมูล และ
การป้องกันการทุจริต 
   ** มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต มี 6 มาตรการ ดังนี้ 
1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
2. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
4. มาตรการป้องกันการรับสนิบน 
5. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชนส์่วนรวม 
(ผลประโยชน์ทบัซ้อน) 
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6. มาตรการตรวจสอบการใช้ดลุพินิจ 
กลุ่มเป้าหมาย ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามยั 
ค่าเป้าหมาย ผ่านเกณฑ์ระดบั 3 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล  เก็บข้อมูลจากเอกสาร หลักฐาน ข้อมูลจากกระบวนการด าเนินงาน ตามแนวทาง/เกณฑ์

การประเมินผล ตามตัวชีว้ัดค ารบัรองฯ  
 ส ารวจข้อมูลการรับรู้คุณธรรมและความโปร่งใสฯ ของบุคลากรกรมอนามัย ( Internal 

Integrity and Transparency Assessment : IIT)  
ประมวลผล วิเคราะห์ และจดัท ารายงานผลการส ารวจภาพรวมกรมอนามัย และจ าแนกผล  
รายหน่วยงาน 37 หน่วยงานในสังกัด 

แหล่งข้อมูล ประชากรเป้าหมาย : บุคลากรกรมอนามัย 
ระยะเวลาการประเมิน รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562) 

รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2562 - กรกฎาคม 2562) 
เกณฑ์การประเมิน : ส าหรับทกุหน่วยงาน 
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 1-2 1-3 1-4 1-5 

 
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 

1 1.1 วิเคราะห์/ทบทวนสถานการณ,์ Gap Analysis และ   
Key Factors ทั้งในเชิงความเสี่ยงการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส จากผลการประเมิน IIT และ EBIT ใน
รอบปี 2561 ท่ีผ่านมา                          (0.5 คะแนน) 

1.2 หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบตัิการคุณธรรมและความโปร่งใส 
ปี พ.ศ. 2562 จากการวิเคราะห์และทบทวนสถานการณ์  

(0.5 คะแนน) 
 * รายละเอยีดการจัดท าแผนดไูด้ที่เอกสารแนบทา้ยตัวช้ีวัดที่ 2.1 

1 - เอกสารหลักฐานที่แสดงว่า
หน่วยงาน มีกระบวนการในการ
ก าหนดผูร้ับผดิชอบการด าเนินงาน 
ITA แบบมีส่วนร่วม เช่น ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะท างาน ฯลฯ 

- เอกสารหลักฐานแสดงการ
วิเคราะห/์ทบทวนสถานการณด์้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน การวิเคราะห์ปัจจยัที่
เกี่ยวข้อง จุดแข็ง จุดอ่อน และ
โอกาสพัฒนา เช่น รายงานผลการ
วิเคราะห์ รายงานการประชุม ฯลฯ 

- แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานคุณธรรมและความ
โปร่งใส และต้องไดร้ับความ
เห็นชอบ/อนุมัติจากผู้บรหิาร
หน่วยงาน 

2 หน่วยงานก าหนด และสื่อสาร มาตรการ กลไกท่ีส าคัญ เพื่อ
การขับเคลื่อน  สร้างการมีส่วนร่วมการด าเนินงาน สู่บุคลากร
ทั่วทั้งหน่วยงาน และผู้มสี่วนไดส้่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอก 
 
 
 
 
 

1 - เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึง 
กระบวนการสื่อสาร และมาตรการ
ส าคัญ เช่น รายงานการประชุม/
ภาพถ่ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
3 หน่วยงานขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

คุณธรรมและความโปร่งใส ปี พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน 
ครอบคลมุประเด็นดังน้ี  
1) มาตรการภายในเพื่อส่งเสรมิความโปร่งใสและป้องกันการ

ทุจริต  
    - มาตรการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะ        (0.1 คะแนน) 
    - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  

(0.1 คะแนน) 
    - มาตรการป้องกันการรับสินบน               (0.1 คะแนน) 
2) การจัดท าค ามั่นและประกาศเจตนารมณ์ของผู้บรหิารและ

บุคลากรในการปฏิบัตหิน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  
(0.1 คะแนน) 

3) การเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กร MOPH TO HEALTH และ 
คุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคณุธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1  
“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”               (0.2 คะแนน) 

4) การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มสี่วนไดส้่วนเสียภายนอก      
(0.2 คะแนน) 

5) การบริหารทรัพยากรบุคคลในการส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยบุคลากร                              (0.2 คะแนน) 

*รายละเอียดการจัดท าแผนดูได้ที่เอกสารแนบท้ายตัวช้ีวัดที่ 2.1 

1 - รายงานผลความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานตามแผนฯ 

- เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึง 
การขับเคลื่อนการด าเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส ของ
หน่วยงานอย่างมีส่วนร่วม เช่น 
ค าสั่ง ประกาศ บันทึกข้อความ 
รายงานการประชุม/อบรม/
ภาพถ่ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

4 ร้อยละการรับรู้การด าเนินงานคณุธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน (IIT) ร้อยละ 85 - 89.99 

1 - เอกสารลงลายมือช่ือบุคลากรตอบ
แบบประเมิน IIT 

- บุคลากรในหน่วยงานตอบแบบ
ประเมิน ไมต่่ ากว่า 80% (กรณีที่
ผู้ตอบแบบประเมินต่ ากว่า 80%  
จะถูกตัดคะแนน 0.5) 

5 ร้อยละการรับรู้การด าเนินงานคณุธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน (IIT) เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 90 

1 

 คะแนนรวม 5  
เง่ือนไข : การประเมินรอบที่ 1ใช้วิธีการประเมินออนไลน์ โดยให้บุคลากรเป็นผู้ตอบ ทั้งนี้กองการเจ้าหน้าที่จะเปิดระบบในเดือน
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 

รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2562 – กรกฎาคม 2562)   

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 1-2 1-3 1-4 1-5 

 
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 

1 - หน่วยงาน ทบทวน วิเคราะห์/ สถานการณ ์Gap Analysis  
ปัจจัยเสี่ยง จากผลการประเมิน IIT รอบ 5 เดือนแรก   
(รอบที่ 1) และผลการด าเนินงานในรอบท่ี 1 

- หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบตัิปรับปรุง/พัฒนาคุณธรรม   
ความโปร่งใส 

 
  

1 เอกสารหลักฐานแสดงการวิเคราะห์/
ทบทวน Gap Analysis (รอบ 5 เดือน
แรก) และปรับปรุงพัฒนามาตรการ/
กลไก/แผนปฏิบัติการ (รอบ  5 เดือน
หลัง)  เช่น รายงานผลการวิเคราะห์ 
รายงานการประชุม Special report 
ฯลฯ 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
2 หน่วยงานก าหนดและสื่อสาร มาตรการ กลไกที่ส าคัญ เพื่อ

ขับเคลื่อน และสร้างการมีส่วนร่วมการด าเนินงาน สู่บุคลากร 
ทั่วทั้งหน่วยงาน และผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก 
รอบที่ 2  

1 - เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึง 
กระบวนการสื่อสาร และมาตรการ
ส าคัญ เช่น รายงานการประชุม/
ภาพถ่ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

3 หน่วยงานขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
คุณธรรมและความโปร่งใส ปี พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน 
ครอบคลมุประเด็นดังน้ี  
1) มาตรการภายในเพื่อส่งเสรมิความโปร่งใสและป้องกันการ

ทุจริต  
   - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชนส์่วนตน 
     กับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)  
                                                          (0.2 คะแนน) 
   - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต     (0.1 คะแนน) 
   - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ            (0.1 คะแนน) 
2) การเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กร MOPH TO HEALTH และ

คณุธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคณุธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1  
“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”                (0.5 คะแนน) 

3) การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มสี่วนไดส้่วนเสียภายนอก      
(0.1 คะแนน) 

* รายละเอียดการจัดท าแผนดไูด้ที่เอกสารแนบท้ายตัวช้ีวัดที่ 2.1 

1 - รายงานผลความก้าวหน้าการ
ด าเนินงาน    ตามแผนฯ 

- เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึง 
การขับเคลื่อนการด าเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส ของ
หน่วยงานอย่างมีส่วนร่วม เช่น 
ค าสั่ง ประกาศ บันทึกข้อความ 
รายงานการประชุม/อบรม/ภาพถา่ย
ประชาสมัพันธ์ ฯลฯ 

4 ร้อยละการรับรู้การด าเนินงานคณุธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน (IIT) ร้อยละ 85 - 94.99 

1 - เอกสารลงลายมือช่ือตอบแบบวัด
การรับรู้การด าเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใสหน่วยงาน  IIT 

- บุคลากรในหน่วยงานตอบแบบ
ประเมินไม่ต่ ากว่า 90%  

(กรณีที่ผู้ตอบแบบประเมินต่ ากว่า 90% 
จะถูกตัดคะแนน 0.5) 

5 ร้อยละการรับรู้การด าเนินงานคณุธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน (IIT) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 95  
 

1 

 คะแนนรวม 5  
เงื่อนไข : การประเมินรอบ 2 ใช้วิธีการประเมินออนไลน์ โดยให้บุคลากรเป็นผู้ตอบ ทั้งนี้กองการเจ้าหน้าที่จะเปิดระบบ
ในช่วงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2562 
มาตรการส าคัญ  
1. ผู้บริหารของหน่วยงานขับเคลื่อน จัดท ามาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน โดยการ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) เข้ากับภารกิจหลัก
ของหน่วยงานโดยมีมาตรการ ที่ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้  
     1.1 การแสดงเจตจ านงและการปรับฐานความคิดของบุคลากรภายในหน่วยงานให้สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เสริมพลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันต่อต้านทุจริต และ
ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของบุคลากร     
    1.2 ให้ความส าคัญและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในกระบวนการทางนโยบายทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นก่อตัวนโยบาย 
ก าหนดนโยบาย ตัดสินใจนโยบาย ปฏิบัตินโยบาย และประเมินนโยบาย 
    1.3 พัฒนากลไกและกระบวนการด้านการป้องกันทุจริตของหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
เพื่อลดโอกาสการทุจริต โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืนๆ 
2. หน่วยงานมีการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์เชิงลึกใน
แต่ละประเด็นของแต่ละภารกิจให้ชัดเจน เพราะผลการวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถน าข้อมูลไปใช้ส าหรับการจัดท า
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แผนปฏิบัติการหรือก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในภาพรวมของหน่วยงานได้ 
3. หน่วยงานควรมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด
จ้างให้ชัดเจน โดยเฉพาะประเด็นการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ แนวทางการป้องกันผู้มีหน้าที่ด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้
ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ตลอดจนกลไกการก ากับติดตามกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
4. หน่วยงานควรก าหนดกรอบแนวทางที่แสดงถึงการให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้
เป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดในทุกภารกิจ โดยจะต้องมีลักษณะค าสั่งหรือข้อสั่งการอย่าง
เป็นทางการจากผู้บริหารของหน่วยงาน และผลักดันให้มีการด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
(Collaboration) โดยมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบการเข้ามามีส่วนร่วม ในภาพรวมภารกิจของ
หน่วยงานที่ชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนกระบวนงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
Small Success: 

กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 - หน่วยงานก าหนด

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใส
ระดับหน่วยงานที่
ชัดเจนเป็นรูปธรรม  

- วิเคราะห/์ทบทวน
สถานการณ ์Gap 
Analysis จากผลการ
ประเมิน IIT และ EBIT 
ด าเนินงานในรอบ ปี 
2561 ท่ีผ่านมา  

- หนว่ยงานจัดท า
แผนปฏิบัติการ
คุณธรรม ความโปร่งใส 
ปี พ.ศ. 2562  

 

- ขับเคลื่อนการ
ด าเนินการตาม
แผนแผนปฏิบัติ
การฯ ปี 2562  
ของหน่วยงาน 

 - หน่วยงานตอบ
แบบวัดการรับรู้
การด าเนินงาน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ
หน่วยงาน (IIT) 
รอบที่ 1 

- หน่วยงาน ทบทวน 
วิเคราะห/์สถานการณ์ 
Gap Analysis จาก
ผลการประเมิน IIT 
รอบ 5 เดือนแรก 
(รอบท่ี 1) และ
ปรับปรุง/พัฒนา 
มาตรการ กลไกส าคญั 
แผนปฏิบัติการฯ  

- หน่วยงาน ก าหนดและ
สื่อสาร มาตรการ 
กลไกท่ีส าคัญ และ
แผนปฏิบัติการ
คุณธรรมและความ
โปร่งใส เพื่อขับเคลื่อน 
และสร้างการมีส่วน
ร่วมการด าเนินงานสู่
บุคลากรทั่วท้ัง
หน่วยงาน และผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสียทั้ง
ภายในและภายนอก 
รอบทึ่ 2 

- หน่วยงานขับเคลื่อน
การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
คุณธรรม ความ
โปร่งใส ปี พ.ศ. 2562 
ของหน่วยงาน 

 
 

- หน่วยงานตอบแบบ
วัดการรับรู้การ
ด าเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใส
ของหน่วยงาน (IIT) 
รอบที่ 2 
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วิธีการประเมินผล รอบ 5 เดือน :  หน่วยงานแสดงหลักฐานประกอบค าอธิบาย ตามรายละเอียดเกณฑ์การ
ประเมิน 
1. การก าหนดคณะผู้รับผิดชอบด าเนินการที่เป็นรูปธรรมฯ โดยมีผู้บริหารหน่วยงานเป็น

ประธานขับเคลื่อน  
2. รายงานการวิเคราะห์/ทบทวนสถานการณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 

การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสพัฒนา  
3. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการด าเนินงานคุณธรรม ความโปร่งใส และต้องได้รับความ

เห็นชอบ/อนุมัติจากผู้บริหารหน่วยงาน 
4. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึง การสื่อสาร มาตรการ กลไกที่ส าคัญ และแผนปฏิบัติการ

คุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อขับเคลื่อน สร้างการมีส่วนร่วม การด าเนินงาน สู่บุคลากร
ทั่วทั้งหน่วยงาน แลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก  

5. รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน และก ากับ ติดตาม ประเมินผล ตามแผนฯ 
หน่วยงาน 

6. เอกสารลงลายมือชื่อตอบแบบวัดการรับรู้การด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส
หน่วยงาน IIT 

รอบ 10 เดือน :  
1. เอกสารหลักฐานแสดงการวิเคราะห์/ทบทวน Gap Analysis (รอบ 5 เดือนแรก) และ

ปรับปรุงพัฒนามาตรการ/กลไก/แผนปฏิบัติการ (รอบ 5 เดือนหลัง)   
2. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึง การสื่อสาร มาตรการ กลไกที่ส าคัญ และแผนปฏิบัติการ

คุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อขับเคลื่อน สร้างการมีส่วนร่วม การด าเนินงาน สู่บุคลากร
ทั่วทั้งหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้สว่นเสียทั้งภายในและภายนอก  

3.  รายงานความกา้วหน้าการด าเนินงาน และก ากับ ติดตาม ประเมินผล ตามแผนฯ 
หน่วยงาน 

4. เอกสารลงลายมือชื่อตอบแบบวัดการรับรู้การด าเนนิงานคุณธรรมและความโปร่งใส
หน่วยงาน IIT 

เอกสารสนับสนุน 1. ผลการประเมิน IIT และ EBIT ของหน่วยงาน ประจ าปี 2561 
2. ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการคุณธรรมและความโปร่งใสของหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2652 
3. แบบฟอร์มแผนปฏิบตัิการคุณธรรมและความโปร่งใส หน่วยงาน ประจ าปี 2562  
4. แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนปฏบิัติการฯ 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 
ผลการประเมิน Integrity and 
Transparency : ITA 

ร้อยละ 
(ส ารวจโดย ปปท.) 

77.90 83.71 85.04 

ผลการประเมิน Internal Integrity and 
Transparency : IIT (ประเมินการรับรู้   
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายใน) 

ร้อยละ 
(ส ารวจโดย ปปท.) 

62.49 73.46 84.65 

ร้อยละ 
(ส ารวจโดยกรมอนามัย) 

- 80.06 88.35 

 
ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
 
 
 
 

นายด ารง  ธ ารงเลาหะพันธุ์         ผู้อ านวยการกองการเจ้าหนา้ที่ 
โทรศัพท์ : 0 2590 4082           โทรสาร : 0 2591 8205 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางสาวดรุณี  อ้นขวัญเมือง     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
2. นางสาวอมรรัตน์  ไชยศิรินทร์   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
3. นางสาวพรพนา  พูลสวัสดิ์       นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
    โทรศัพท์ : 0 2590 4035        โทรสาร : 0 2591 8205 
    กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  กองการเจ้าหน้าที ่
โทรศัพท์ : 0 2590 4035-6         โทรสาร 0 2591 8205 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. นางสาวอมรรัตน์  ไชยศิรินทร์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
2. นางสาวพรพนา  พูลสวัสดิ์      นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
3. นางสาวณัชชา  เสือแดง         นักทรัพยากรบุคคล 
    โทรศัพท์ : 0 2590 4035-6    โทรสาร : 0 2591 8205 
    กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม     กองการเจ้าหน้าที ่
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ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการคุณธรรมและความโปร่งใส 
 ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 1. มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  
     1.1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
 - การพัฒนา/ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานหน่วยงานเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี้  
                    1) โครงสร้างหน่วยงาน : แสดงรายละเอียดการแบ่งส่วนงานภายในหน่วยงาน 
           2) ข้อมูลผู้บริหาร : ชื่อ/สกุล ผู้บริหาร และ รองผู้บริหาร 
           3) อ านาจหน้าที่ : หน้าที่/ความรับผิดชอบของหน่วยงาน  
           4) แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน : วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์ 
  5) ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน : ที่อยู่/เบอร์โทร/แผนที่/Email 
  6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
  7) ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวสารการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  8) Q&A หรือช่องทางรับฟังค าติชมในการด าเนินงาน/ให้บริการ : กล่องรับความคิดเหน็/เว็บบอร์ด 
  9) Social Network : ช่องทางการสร้างเครือข่ายต่างๆ เช่น Facebook/Line/Group Line ฯลฯ
         

     1.2 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
          - ก าหนดกลไก/วางระบบ ในการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมของ
หน่วยงานให้ชัดเจน 
              - จัดท าแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และ ที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   

     1.3 มาตรการป้องกันการรับสินบน 
          - จัดท าแนวปฏิบัติ การป้องกันการรับสินบน /การให้หรือรับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด/การให้บริการ
ด้วยความโปร่งใส 

     1.4 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) 
  - การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
 - จัดท าแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม เช่น แนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินราชการ (ขั้นตอน ก ากับดูแล ตรวจสอบ)  

    1.5 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
  - จัดท าแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน 
           - การปรับปรุง/พัฒนา ช่องทางการร้องเรียนทุจริต 
           - มีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจ าปี 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

     1.6 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
  - แนวปฏิบัติในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ 
เช่น หลักเกณฑ์การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของหน่วยงาน 
ฯลฯ     

2) การแสดงเจตนารมณ์หรือค าม่ันของผู้บริหารและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
      - การจัดท าค าม่ันและประกาศเจตนารมณ์สุจริตของผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน 
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3) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร MOPH TO HEALTH และ คุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” 
 - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร MOPH To Health  
 - การเสริมสร้างคุณธรรมฯ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” 
  - การปรับฐานความคิดของบุคลากรในหน่วยงานให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนร่วม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) 
 - การด าเนินการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของบุคลากร 
   ฯลฯ  

 4) การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 - การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงาน  
(วางแผน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ติดตาม ประเมินผล) 
 - การจัดท าข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
 - การส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 - E – Service เช่น การให้บริการข้อมูล เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวก แก่ผู้รับบริการ ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น   

5) การบริหารทรัพยากรบุคคลในการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยบุคลากร รวมถึงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 - แนวทางการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม 
 - แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคุณภาพ ของหน่วยงาน 
          - กระบวนการการสร้างบรรยากาศ เพ่ือส่งเสริม ก ากับ และส่งผลให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติ ตาม
กฎหมาย และมีจริยธรรม 
 

................................. 
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ส าหรับทุกหน่วยงาน 01/11/2561 
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร (Employee Engagement : EE) 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์ 2. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสงู (HPO)   3. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล 
กลุ่ม / Cluster กลุ่มยุทธศาสตร์ก าลังคน - HR 
หน่วยงานที่รับการประเมิน ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 
ค านิยาม ความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง *เจตคติที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับ   

การสนับสนุนขององค์กรที่ท าให้บุคลากรมีพฤติกรรม ทัศนคติ และความรู้สึกรวมเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกับองค์กร**ใน 3 ลักษณะ คือ 
     1. มีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าต่อองค์กร ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร   
มีทัศนคติในเชิงบวกต่อองค์กร เป้าหมาย และค่านิยม พร้อมสนับสนุนกิจการขององค์กร  
     2. มีความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อประโยชน์ขององค์กรเสียสละอุทิศตน พยายามท างาน
เต็มความสามารถเพื่อให้องค์กรประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมาย และมีความห่วงใยต่อ
ความเป็นไปขององค์กร 
     3. มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงไว้
ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร แสดงความต้องการและตั้งใจที่จะปฏิบัติงานด้วย 
ความจงรักภักดี พร้อมสนับสนุนและสร้างสรรค์องค์กรให้ดียิ่งขึ้น และพร้อมที่จะบอกคนอื่น      
ว่าตนเป็นสมาชิกขององค์กร 
     (* Eisenberger, 1990) 
     (** Steers & Porter, 1977 อ้างถึงใน พิชญากุล ศิริปัญญา, 2545) 

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร หมายถึง การที่องค์กรได้ทบทวน
วิเคราะห์สถานการณ์ และปัจจัยส าคัญ (Critical factors) ที่ส่งผลต่อการที่บุคลากรเกิด
ความผูกพันกับองค์กร (Employee Engagement) ทั้งในเชิงบวกและลบ แล้วสกัดเป็น
มาตรการหรือกิจกรรมส าคัญ (Key Activities) มาจัดท าแผนการสร้างความผูกพันให้กับ
บุคลากรในองค์กรโดยการมีส่วนร่วมปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรได้แก่ 
ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้างาน ตนเอง เพื่อนร่วมงาน/ทีมงาน คุณค่าของงานที่มอบหมาย 
ผลตอบแทน สภาพแวดล้อมในองค์กร เป็นต้น 
       ส าหรับตัวอย่างแผนงานหรือกิจกรรม อาทิ การสื่อสารทิศทาง ภารกิจ ค่านิยม 
วัฒนธรรมองค์กร การสร้างความสุข การส่งเสริมสวัสดิการ การส่งเสริมสุขภาพ การสร้างเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส การบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
การยกย่องเชิดชูการให้คุณค่าของบุคลากร การสร้างบรรยากาศ/วิธีการท างานให้ผู้ปฏิบัติงาน
แสดงศักยภาพในการปฏิบัติงานที่มีคุณค่า สร้างสรรค์ ตอบโจทย์องค์กร เป็นต้น 

บุคลากร หมายถึง  ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานกระทรวง       
ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

องค์กร หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ระดับ ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม/สถาบัน 
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรกรมอนามัย 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ทุกหน่วยงานส่งรายงานในระบบ DOC 4.0 
แหล่งข้อมูล ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 
ระยะเวลาประเมินผล รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562) 

รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2562 – กรกฎาคม 2562) 
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รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562) 
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/หลักฐาน 

1 - หน่วยงานทบทวน วิเคราะห์สถานการณ์ เง่ือนไข ปัจจยั
ก าหนดความผูกพันของบุคลากรในองค์กร และสังเคราะห์
ปัจจัยหรือเง่ือนไขท่ีมีนัยส าคัญ (Critical Factors) ต่อการ
ส่งผลความผูกพันท้ังเชิงบวกและเชิงลบเพื่อก าหนดเป็น
กิจกรรมหรือมาตรการส าคญั (Key activities) ส่งเสริม 
ความผูกพันของบุคลากรในองค์กร               (0.5 คะแนน) 

1 - ค าสั่งคณะท างาน 
- เอกสารหลักฐานแสดงการวิเคราะห์/

สังเคราะห์ข้อมูล หรือสรุปผลการวเิคราะห/์
สังเคราะห์ข้อมูลโดยคณะท างานท่ีแต่งตั้ง 

- รายงานการประชุม 

- สร้างกระบวนการมสี่วนร่วมของบุคลากรโดยใช้ข้อมูล    
จากการวิเคราะห์ Critical Factors และ Key activities 
มาก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการเสรมิสร้างความผูกพันของ
บุคลากร และมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละ
กิจกรรมอย่างชัดเจน                               (0.5 คะแนน) 

- เอกสารหลักฐานแสดงการมสี่วนร่วมของ
บุคลากรในการก าหนดแผนปฏิบตักิารฯ 

- แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันของ
บุคลากร (เอกสารหมายเลข 1)        
ทั้งนี้ ทุกแผนงาน/กิจกรรมต้องมอบหมาย
ผู้รับผดิชอบอย่างชัดเจน    จึงจะได้คะแนนเต็ม
ในส่วนของแผนปฏิบัติการฯ 

2 - หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ/กลยุทธ์ในการเสริมสร้าง
ความผูกพันของหน่วยงาน 

1 - เอกสารหลักฐานแสดงมาตรการ/กลยุทธ์
ที่หน่วยงานก าหนด 

3 - ผู้บริหารสูงสดุของหน่วยงานแสดงเจตจ านงต่อการสร้าง  
ความผูกพันของบุคลากรในองค์กร ด้วยการสื่อสารถ่ายทอด
มาตรการ/กลยุทธ์ในการเสรมิสร้างความผูกพันของหน่วยงาน 
รวมถึงมอบหมายผู้บังคับบัญชาในระดับรองลงมา ทั้งรอง
ผู้อ านวยการ และหัวหน้ากลุ่มให้ด าเนินการเป็นไปตาม
มาตรการ/กลยุทธ์ และแผนปฏิบตัิการฯ       (0.2 คะแนน) 

1 - รายงานการประชุมของหน่วยงานหรือ
หนังสือแจ้งเวียน หรือเว็บไชต์ ฯลฯ ที่แสดง
ให้เห็นการสื่อสารถา่ยทอดมาตรการ/ กลยุทธ ์

- เอกสารหลักฐานที่แสดงลายมือช่ือ
บุคลากรในการรับทราบ 

- เอกสารหลักฐานที่แสดงการมอบหมาย
ผู้บังคับบัญชาในระดับรองลงมาให้
รับผิดชอบด าเนินการ 

- หน่วยงานมีกิจกรรมพัฒนาองค์กรหรือบุคลากร เพื่อยกระดับ
สมรรถนะ และส่งเสรมิให้เกิดการพัฒนาตนเอง ให้เพียงพอ 
ต่อการสร้างงานท่ีสร้างสรรค์ มีคณุค่า หรือ เกดิเป็น
นวัตกรรม เช่น การฝึกอบรม การสร้างกระบวนการพัฒนา 
ฯลฯ                                                 (0.2 คะแนน) 

- เอกสารหลักฐานแสดงการจัดกิจกรรมต่างๆ 
เช่น รายงานการประชุม รายงานโครงการ/
กิจกรรม ภาพถ่ายกิจกรรม เป็นต้น 

- หน่วยงานจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาค่านิยม (MOPH) 
วัฒนธรรมองค์กร (HEALTH) การเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและการมีจิตสาธารณะ                (0.2 คะแนน) 

- เอกสารหลักฐานการจดักิจกรรม เช่น 
รายงานการประชุม รายงานโครงการ/
กิจกรรมภาพถ่ายกิจกรรม เป็นต้น 

- หน่วยงานด าเนินการตามระบบการบริหารผลการปฏิบัติการ
ราชการ (Performance Based Management System : 
PMS) ตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดการสื่อสารทิศทาง นโยบาย 
ภารกิจท้ังของกรมและหน่วยงาน การถ่ายระดับตัวช้ีวัด  
การมอบหมายงาน และการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ           

(0.4 คะแนน) 

- เอกสารหลักฐานการด าเนินการตามระบบ
การบริหารผลการปฏิบัติการราชการ ดังนี้ 

   1. หลักเกณฑ์การพิจารณาการถ่ายระดับ
ตัวช้ีวัดการมอบหมายงานและการเลื่อน
เงินเดือน 

   2. รายละเอียดวิธีการจัดท าตัวช้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายของระดับบุคคล 

4 ร้อยละความผูกพัน (Employee Engagement) ของบุคลากร
ในองค์กรเท่ากับร้อยละ 60 - 79.99 

1 - ประเมินความผูกพันของบุคลากร      
โดยการส ารวจออนไลนข์องกองการ
เจ้าหน้าที ่

 
5 ร้อยละความผูกพัน (Employee Engagement) ของบุคลากร

ในองค์กรมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 
1 

 คะแนนรวม 5  
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เงื่อนไข: การประเมินในรอบที่ 1 ใช้วิธีการประเมินออนไลน์ โดยให้บุคลากรเป็นผู้ตอบ ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ 
           จะเปิดระบบในช่วงเดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2562 

รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2562 - กรกฎาคม 2562) 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 - หน่วยงานก ากับ ติดตามผลการด าเนินการตามแผน รวมทั้ง 

วิเคราะหผ์ลการด าเนินการตามแผนที่ก าหนดในรอบ 5 เดือนแรก 
สถานการณ์ เง่ือนไข ปัจจัยก าหนดความผูกพันของบุคลากร  
ในองค์กรที่มีการเปลีย่นแปลง และสังเคราะห์ ปัจจยัหรือ
เงื่อนไขที่มีนัยส าคัญ (Critical Factors) ต่อการส่งผลความ
ผูกพันทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เพือ่ปรบัปรุงหรือก าหนดเป็น
กิจกรรมหรือมาตรการส าคญั (Key activities) เพิ่มเตมิใน
แผนปฏิบตัิการ                                             (0.5 คะแนน) 

1 - สรุปรายงานผลด าเนินการตามฯ (เอกสาร
หมายเลข 2) 

- เอกสารหลักฐานแสดงการวิเคราะห์/
สังเคราะห์ข้อมูล หรือ สรปุผลการวิเคราะห/์
สังเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงาน 

- เอกสารหลักฐานแสดงการก ากับติดตาม 
เช่น รายงานการประชุม 

- สร้างกระบวนการมสี่วนร่วมของบุคลากรโดยใช้ข้อมูล    
จากการก ากับ ติดตามผลการด าเนินการตามแผน รวมทั้ง   
การวิเคราะห์ Critical Factors และ Key activities มา
เพิ่มเตมิหรือปรบัปรุงแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพัน
ของบุคลากร และมีการมอบหมายให้มีผูร้ับผิดชอบ        
ในแต่ละกิจกรรมอยา่งชัดเจน                    (0.5 คะแนน) 

- เอกสารหลักฐานแสดงการมสี่วนร่วมของ
บุคลากรในการเพิ่มเติมหรือปรับปรุง
แผนฯ 

- แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผกูพัน
ของบุคลากรในส่วนท่ีมีการเพิ่มเตมิหรือ
ปรับปรุง (เอกสารหมายเลข 3)  

ทั้งนี้ ทุกแผนงาน/กิจกรรมต้องมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน จึงจะไดค้ะแนน
เต็มในส่วนของแผนปฏิบัติการฯ 

2 หน่วยงานมีการตดิตามและประเมนิผลมาตรการ/กลยุทธ์   
ในการเสริมสร้างความผูกพันของหน่วยงาน 

1 - เอกสารหลักฐานแสดงการตดิตามและ
ประเมินผลมาตรการ/กลยุทธ์ที่
หน่วยงานก าหนด 

3 - ผู้บริหารสูงสดุของหน่วยงานมีการก ากับ ติดตามผ่าน
ผู้บังคับบัญชาในระดับรองลงมาทัง้รองผู้อ านวยการ และ
หัวหน้ากลุ่มทีไ่ด้รับมอบหมายให้ด าเนินการตามแผนฯ  

(0.2 คะแนน) 

1 - รายงานการประชุมของหน่วยงาน หรือ
หนังสือแจ้งเวียน ฯลฯ ท่ีแสดงให้เห็นว่า
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานมีการก ากับ 
ติดตามแผนฯ 

- หน่วยงานจัดระบบหรือบรรยากาศในองค์กรให้บุคลากรได้
เรียนรู้และแสดงออก เพื่อสรา้งงานท่ีสร้างสรรค์ มีคณุค่า 
หรือเกิดเป็นนวัตกรรม เช่น การจดักิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การจัด/ส่งประกวดผลงาน นวัตกรรม การจัด
มหกรรม การประชุมวิชาการ ฯลฯ              (0.2 คะแนน) 

- เอกสารหลักฐานการจดัระบบหรอื
บรรยากาศในองค์กร เช่น รายงานการ
ประชุมรายงานโครงการ/กจิกรรม ภาพถ่าย
กิจกรรม เป็นต้น 

- หน่วยงานจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาค่านิยม (MOPH) 
วัฒนธรรมองค์กร (HEALTH) การเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและการมีจิตสาธารณะ                (0.2 คะแนน) 

- เอกสารหลักฐานการจดักิจกรรม เช่น 
รายงานการประชุม รายงานโครงการ/
กิจกรรมภาพถ่ายกิจกรรม เป็นต้น 

- หน่วยงานด าเนินการตามระบบการบริหารผลการปฏิบัติการ
ราชการ (Performance Based Management System : 
PMS) ตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดการสื่อสารทิศทาง นโยบาย 
ภารกิจทั้งของกรมและหน่วยงาน การถ่ายระดับตัวช้ีวดั        
การมอบหมายงาน และการประเมนิผลการปฏิบตัิราชการ  

(0.4 คะแนน) 

- เอกสารหลักฐานการด าเนินการตามระบบ
การบริหารผลการปฏิบัติการราชการ ดังนี้ 

   1. หลักเกณฑ์การพิจารณาการถ่ายระดับ
ตัวช้ีวัดการมอบหมายงานและการเลื่อน
เงินเดือน 

   2. รายละเอียดวิธีการจัดท าตัวช้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายของระดับบุคคล 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
4 ร้อยละความผูกพัน (Employee Engagement) ของบุคลากร

ในองค์กรเท่ากับร้อยละ 60 - 79.99 
1 ประเมินความผูกพันของบุคลากร 

โดยการส ารวจออนไลนข์องกองการเจ้าหนา้ที่ 
5 ร้อยละความผูกพัน (Employee Engagement) ของบุคลากร

ในองค์กรมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 
1 

 คะแนนรวม 5  
เงื่อนไข: การประเมินในรอบที่ 2 ใช้วิธีการประเมินออนไลน์ โดยให้บุคลากรเป็นผู้ตอบ ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ 
           จะเปิดระบบในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2562 
มาตรการส าคัญ (PIRAB) ที่ท าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล : 
1. สื่อสาร สร้างความเข้าใจ ชี้แจงเหตุผลความส าคัญ และความจ าเป็น เก่ียวกับการด าเนนิการสรา้งเสริมความผูกพนัต่อ

องค์กร การน าข้อมูลการส ารวจไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
พัฒนาองค์กร และการบริหารงานโดยภาพรวมให้เกิดประสิทธภิาพ/คุณภาพ เพื่อการเป็นองคก์รคุณภาพคู่คุณธรรม 

2. การจัดท าแผนการสร้างความผกูพันแบบมสี่วนร่วมของบุคลากรในระดับหน่วยงาน 
3. การสร้างกลไกการก ากบัติดตามอย่างสม่ าเสมอและการออกแบบระบบการเฝ้าระวงัความผูกพนัในองค์กร 
4. การสร้างโอกาส บรรยากาศ ให้เกิดการเรียนรู้และการแสดงออกเพื่อสร้างงานที่สร้างสรรค์ มีคุณค่าหรือสร้างนวัตกรรม 
5. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงบวกเพื่อสร้างเสริมความผกูพันต่อองค์กรร่วมกัน 

Small Success: 
กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

 - มีการทบทวน วิเคราะห์
สถานการณ์ เง่ือนไข 
ปัจจัยก าหนดความผูกพัน
ของบุคลากรในองค์กร 
และสังเคราะห์ ปัจจัย
หรือเง่ือนไขท่ีมีนัยส าคัญ 
(Critical Factors) ต่อ
การส่งผลความผูกพัน 

- มีการก าหนดกิจกรรมหรือ
มาตรการส าคัญ (Key 
activities) ในการ
ส่งเสริมความผูกพัน 

- มีแผนปฏิบัติการ
เสรมิสร้างความผูกพัน 

- มีการสื่อสารถ่ายทอด
มาตรการ/กลยุทธ์ใน
การเสริมสร้างความ
ผูกพันของหน่วยงาน 

-  มีการด าเนินการ
กิจกรรมพัฒนาองค์กร
หรือบุคลากร 

-  มีการด าเนินการ
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ค่านิยม (MOPH) 
วัฒนธรรมองค์กร 
(HEALTH) การ
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและการมีจิต
สาธารณะ 

-  มีการด าเนินการ     
ตามระบบการบริหาร
ผลการปฏิบตัิการ
ราชการ (PMS) 

- มีการก ากับ ติดตามผล
การด าเนินการตามแผน 
รวมทั้ง วิเคราะห์ผล 
การด าเนินการตามแผน
ทีก่ าหนดในรอบ 5 เดือน
แรก สถานการณ์ 
เง่ือนไข ปัจจัยก าหนด
ความผูกพันของ
บุคลากรในองค์กร ที่มี
การเปลี่ยนแปลง และ
สังเคราะห์ ปัจจัยหรือ
เงื่อนไขที่มีนัยส าคัญ 
(Critical Factors) ต่อ
การส่งผลความผูกพัน 

- มีการเพิ่มเติมหรือ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การเสริมสร้างความ
ผูกพันของบุคลากร 

- มีการติดตามและ
ประเมินผลมาตรการ/ 
กลยุทธ์ในการ
เสรมิสร้างความผูกพัน 

-  มกีารก ากับ ติดตามแผน 
-  มีการจัดระบบหรือ

บรรยากาศในองค์กร
ให้บุคลากรได้เรียนรู้
และแสดงออก เพื่อ
สร้างงานท่ีสรา้งสรรค์ 
มีคุณค่า หรือเกิดเป็น
นวัตกรรม 

-  มกีารด าเนินการ
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ค่านิยม (MOPH) 
วัฒนธรรมองค์กร 
(HEALTH) การ
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและการมี
จิตสาธารณะ 

-  มีการด าเนินการ     
ตามระบบการบริหาร
ผลการปฏิบตัิการ
ราชการ (PMS) 

 

วิธีการประเมินผล :  1. หลักฐานแสดงการด าเนินการของหน่วยงาน 
2. แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
3. สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ 
4. หน่วยงานเจ้าภาพประมวลผลและจัดส่งผลการประมวลให้หน่วยงานรับทราบ 
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เอกสารสนับสนุน :  แบบส ารวจความความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
(กองการเจ้าหน้าที่จัดท าเพื่อประเมินบุคลากรของกรมอนามัย) 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 
ผลการส ารวจความผูกพนัของ
บุคลากรกรมอนามัย 

ร้อยละ - 68.04 83.88 

 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด นายด ารง  ธ ารงเลาหะพันธุ์   ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหน้าที่   โทรศัพท์ 0 2590 4082    
โทรสาร 02591 8205 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นายพงษ์เทพ  เจริญสวสัดิ์   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   โทรศัพท์ 0 2590 4043 
    โทรสาร 0 2591 8205    อีเมล์ pongthep.j@anamai.mail.go.th 
2. นายไพสิฏฐ์  โกศัลวฒัน์   นกัทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ   โทรศัพท์ 0 2590 4089 
    โทรสาร 0 2591 8205    อีเมล์ paisit.k@anamai.mail.go.th 
3. นางสาวภาคินนัท์  สุสังกรกาญจน์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
    โทรศัพท์ 0 2590 4083     โทรสาร 0 2591 8205  
    อีเมล์pakinun.s@anamai.mail.go.th 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

กองการเจ้าหน้าที ่

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นายพงษ์เทพ  เจริญสวสัดิ์   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   โทรศัพท์ 0 2590 4043 
    โทรสาร 0 2591 8205    อีเมล์ pongthep.j@anamai.mail.go.th 
2. นายไพสิฏฐ์  โกศัลวฒัน์   นกัทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ   โทรศัพท์ 0 2590 4089 
    โทรสาร 0 2591 8205    อีเมล์ paisit.k@anamai.mail.go.th 
3. นางสาวภาคินนัท์  สุสังกรกาญจน์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
    โทรศัพท์ 0 2590 4083     โทรสาร 0 2591 8205  
    อีเมล์pakinun.s@anamai.mail.go.th 
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ส าหรับทุกหน่วยงาน 19/12/61  
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
ประเด็นยุทธศาสตร ์ 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์ 3. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล 
กลุ่ม/ Cluster กลุ่มการคลังและงบประมาณ – FIN 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก กองคลัง 
หน่วยงานที่รับการประเมิน ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย     
ค านิยาม - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  

  การให้ความส าคัญและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562          
โดยประเมินจากร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2 ประเภท  ดังนี้  

  1) งบประมาณรายจา่ยภาพรวม (งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) 
  2) งบประมาณรายจา่ยลงทุน (ถ้ามี) 

- เป้าหมายการเบิกจ่าย                                                                                
  การก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายอ้างอิงจากมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เนื่องจากมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงบประมาณยังไม่ได้ก าหนดมาตรการดังกล่าว) โดย

แบ่งเป็น 2 รอบ คือ เดือนที่ 5 ( 28 ก.พ. 2562) และเดือนที่ 10 (31 ก.ค. 2562) ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                                        

- เกณฑ์การพิจารณา 
  1) พิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสมตามรายงานผลการ

เบิกจ่ายงบประมาณรายจา่ยภาพรวม ( 4 งบรายจา่ย  ได้แก่ งบด าเนนิงาน งบลงทุน  
  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอื่น) งบด าเนินงาน  งบลงทนุ  และงบรายจา่ยอื่น  เทียบกบั

วงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับ โดยใช้ฐานข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลัง 
  ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
  2) หน่วยงานจัดท ารายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเรียกรายงาน 
  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน (หากติดวันหยุด    
  ให้เรียกรายงานฯ ในวันแรกของการท างาน) และให้รายงานฯ ให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 20  

ของทุกเดือน พร้อมดาวน์โหลดขึ้นเว็บไซต์ 
  3) หน่วยงานที่ได้รบั/ขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มระหว่างปี ให้น างบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร

เพิ่มเติมมาเป็นฐานในการค านวณด้วย 
กลุ่มเป้าหมาย  ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย     
ค่าเป้าหมาย  ทุกหน่วยงานผ่านค่าเป้าหมายเกณฑ์ระดับ 4 (ในรอบ 5 เดือนแรก  และรอบ 5 เดือนหลัง) 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล  หน่วยงานเจ้าภาพ (กองคลัง) จัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานจากระบบ    

 การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
แหล่งข้อมูล  ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ      

 อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
รายการข้อมูล 1  A = ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  (1) รายจ่ายภาพรวม / (2) งบด าเนนิงาน / 

 (3) งบลงทุน (กรณีมีงบลงทุน) / (4) งบรายจ่ายอื่น (กรณีมีงบวจิัย)   
รายการข้อมูล 2   B = วงเงินงบประมาณ (1) รายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ / (2) งบด าเนินงานที่   

  หน่วยงานได้รับ / (3) งบลงทนุที่หน่วยงานได้รับ (กรณีมีงบลงทุน) / (4) งบรายจ่ายอ่ืนที่
หน่วยงานได้รับ (กรณีมีงบวิจัย)  

สูตรค านวณตัวชี้วัด  = (A / B) x 100         
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ระยะเวลาประเมินผล รอบที่ 1: 5 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562) 
รอบที่ 2: 5 เดือนหลัง (1 มีนาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2562) 

เกณฑ์การประเมิน :   
ค่าคะแนน 
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562) 

 
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2562 - กรกฎาคม 2562) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 2 3 4 5 

 
รอบที่1: 5 เดือนแรก ( ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562) และรอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มี.ค. – ก.ค. 2562) 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 1.1 ผลเบิกจ่ายที่ได้ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักอยู่ระหว่าง = 1.00 – 1.99 

(Output)  
1.2 มีรายงานผลตดิตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  (รบจ.1) 
Assessment : มีระบบบริหารจัดการข้อมูล 
และการวิเคราะห์ปัญหา (A.ตามข้อปฏิบัติที่ต้องด าเนินการ ข้อที่ 5) 
Advocacy & Intervention : มีข้อเสนอเชิงนโยบายและ 
มาตรการที่มีประสิทธิภาพรองรับการแก้ปัญหา (A .ตามข้อปฏิบัตทิี่
ต้องด าเนินการ ข้อท่ี 1 + 3.1 + 3.2) 
Implementation : การขับเคลื่อนมาตรการ (A .ตามข้อปฏิบัติที่
ต้องด าเนินการ ข้อท่ี 2 + 4) 

1 1. การค านวณค่าคะแนนถ่วง
น้ าหนัก :  ให้ใช้ตารางการค านวณ
ในข้อ (B) ตารางการค านวณค่า
คะแนนถ่วงน้ าหนักเป็นเครื่องมือ 
โดยน าผลเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS  
มาถ่วงน้ าหนัก (ดูตัวอย่างการ
ค านวณจากเอกสารแนบ) 
  
2. รายงานผลติดตามเร่งรัด 
การเบิกจ่าย : หน่วยงานต้อง
ด าเนินการตามข้อ (A) ข้อปฏิบัติ 
ที่ต้องด าเนินการที่ก าหนดไว้  
*** ทั้งนี้ กองคลังจะสรุป ผล
การรายงานฯ ของหน่วยงาน 
น าเสนอในเวทีประชุมกรมทุก
เดือน *** 

2 2.1 ผลเบิกจ่ายทีไ่ด้ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักอยู่ระหว่าง = 2.00 – 2.99 
     (Output) 
2.2 มีรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  (รบจ.1) 
Assessment : มีระบบบริหารจัดการข้อมูล 
และการวิเคราะห์ปัญหา (A.ตามข้อปฏิบัติที่ต้องด าเนินการ ข้อที่ 5) 
Advocacy & Intervention : มีข้อเสนอเชิงนโยบายและ 
มาตรการที่มีประสิทธิภาพรองรับการแก้ปัญหา (A .ตามข้อปฏิบัตทิี่
ต้องด าเนินการ ข้อท่ี 1 + 3.1 + 3.2) 
Implementation : การขับเคลื่อนมาตรการ (A .ตามขอ้ปฏิบัติที่
ต้องด าเนินการ ข้อท่ี 2 + 4)      

1 
 

3 3.1 ผลเบิกจ่ายทีไ่ด้ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักอยู่ระหว่าง = 3.00 – 3.99 
      (Output)            
3.2 มีรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  (รบจ.1) 
Assessment : มีระบบบริหารจัดการข้อมูล 
และการวิเคราะห์ปัญหา (A.ตามข้อปฏิบัติที่ต้องด าเนินการ ข้อที่ 5) 
Advocacy & Intervention : มีข้อเสนอเชิงนโยบายและ 
มาตรการที่มีประสิทธิภาพรองรับการแก้ปัญหา (A .ตามข้อปฏิบัตทิี่
ต้องด าเนินการ ข้อท่ี 1 + 3.1 + 3.2) 
Implementation : การขับเคลื่อนมาตรการ (A .ตามขอ้ปฏิบัติที่
ต้องด าเนินการ ข้อท่ี 2 + 4) 

1 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 2 3 4 5 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
4 4.1 ผลเบิกจ่ายทีไ่ด้ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักอยู่ระหว่าง = 4.00 – 4.99 

      (Output)            
4.2 มีรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  (รบจ.1) 
Assessment : มีระบบบริหารจัดการข้อมูล 
และการวิเคราะห์ปัญหา (A.ตามข้อปฏิบัติที่ต้องด าเนินการ ข้อที่ 5) 
Advocacy & Intervention : มีข้อเสนอเชิงนโยบายและ 
มาตรการที่มีประสิทธิภาพรองรับการแก้ปัญหา (A .ตามข้อปฏิบัตทิี่
ต้องด าเนินการ ข้อท่ี 1 + 3.1 + 3.2) 
Implementation : การขับเคลื่อนมาตรการ (A .ตามข้อปฏิบัติที่
ต้องด าเนินการ ข้อท่ี 2 + 4)      

1 
 

1. การค านวณค่าคะแนนถ่วง
น้ าหนัก :  ให้ใช้ตารางการค านวณ
ในข้อ (B) ตารางการค านวณค่า
คะแนนถ่วงน้ าหนักเป็นเครื่องมือ 
โดยน าผลเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS  
มาถ่วงน้ าหนัก (ดูตัวอย่างการ
ค านวณจากเอกสารแนบ) 
  
2. รายงานผลติดตามเร่งรัด 
การเบิกจ่าย : หน่วยงานต้อง
ด าเนินการตามข้อ (A) ข้อปฏิบัติ 
ที่ต้องด าเนินการที่ก าหนดไว้  
*** ทั้งนี้ กองคลังจะสรุป ผล
การรายงานฯ ของหน่วยงาน 
น าเสนอในเวทีประชุมกรมทุก
เดือน *** 

5 5.1 ผลเบิกจ่ายทีไ่ด้ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก = 5.00   
     (Output)                                       
5.2 มีรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  (รบจ.1)  
Assessment : มีระบบบริหารจัดการข้อมูล 
และการวิเคราะห์ปัญหา (A.ตามข้อปฏิบัติที่ต้องด าเนินการ ข้อที่ 5) 
Advocacy & Intervention : มีข้อเสนอเชิงนโยบายและ 
มาตรการที่มีประสิทธิภาพรองรับการแก้ปัญหา (A .ตามข้อปฏิบัตทิี่
ต้องด าเนินการ ข้อท่ี 1 + 3.1 + 3.2) 
Implementation : การขับเคลื่อนมาตรการ (A .ตามข้อปฏิบัติที่
ต้องด าเนินการ ข้อท่ี 2 + 4) 

1 
 

 คะแนนรวม 5  

**** โปรดอ่าน  **** 
A. ข้อปฏิบัติที่ต้องด าเนินการ :    
 1. ให้หน่วยงานรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเรียกรายงานผลเบกิจ่ายจากระบบ GFMIS  
     ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน (หากตดิวันหยุดให้เรียกรายงานในวันแรกของการท างาน) และให้รายงานผลการ   
     เบิกจ่ายงบประมาณ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 20 ของทุกเดือน  
  2. รายละเอียดการท ารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
       1) ทุกหน่วยงานต้องจัดท าค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปงีบประมาณ           
           พ.ศ. 2562  และน าหนังสือค าสัง่ดาวน์โหลดขึน้เว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในเดือน พ.ย. 2561  
       2) หน่วยงานมีการประชุมคณะกรรมการทุกเดือน พร้อมทั้งมีการสรุปผลการประชุม โดยมกีารวิเคราะห์ผลการ  
           ด าเนินงาน (กรณีที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายและกรณีที่ไม่สามารถเบิกจ่ายไดต้ามเป้าหมาย)   
       3) หน่วยงานมีมาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย 
        3.1 กรณีที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่ายตอ่ไปอย่างไร 
        3.2 กรณีที่ไม่สามารถเบกิจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย เพื่อให้ผลการเบิกจ่าย  
             เป็นไปตามเปา้หมายที่กรมก าหนดอย่างไร       
       4) หน่วยงานน าข้อมูลใน ข้อที่ 2 และ ข้อที่ 3 (รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ : รบจ.1) 
           รายงานขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเรียกรายงานผลเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน  
          (หากติดวันหยุดให้เรียกรายงานในวันแรกของการท างาน) และให้รายงานแล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 20 ของทุกเดือน 
           ทั้งนี้ ให้จัดท าไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ ตามแบบฟอร์ม รบจ.1 
       5) แบบรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ(รบจ.1) พร้อมค าอธิบายสามารถดาวน์โหลดแบบรายงานฯ  
           ได้ที่เว็บไซด์ : กองคลัง   ในกล่องข้อความ : ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ทุกวันที่ 15 ของเดือน    
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B. ตารางการค านวณค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก (ตัวอย่างการค านวณดูเอกสารแนบท้าย) 
 รอบท่ี 1 :  5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562)                

ตัวชี้วัด (i) 
น้ าหนัก
(Wi) * 

ร้อยละ
ที่ได้ 

เกณฑ์คะแนน 
เทียบกับผลการเบิกจ่าย 

คะแนน  
ที่ได้ 
(SMi) 

คะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก    

(Wi  SMi) 1 2 3 4 5 
1. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

0.40  40 42 44 46 48 SM1 (W1xSM1) 

2. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบด าเนินงาน 

0.20  40 42 44 46 48 SM2 (W2xSM2) 

3. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน 
(กรณีงานจ้างก่อสร้างให้
คะแนนตามงวดงาน งวดเงิน 
ที่ระบุในสัญญา) 

0.30  35 39 43 47 51 SM3 (W3xSM3) 

4. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน 
 งบรายจ่ายอื่น (งบวิจัย) 

0.10  40 42 44 46 48 SM4 (W4xSM4) 

รวมคะแนนทั้งหมด 1.00        (WixSMi) 
       
   * กรณีไม่มีงบลงทุน / งบวิจัย / หรือไม่มีทั้งงบลงทุนและงบวิจัย ให้น าน้ าหนักไปรวมไวท้ี่รายจ่ายภาพรวม 
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รอบท่ี 2  : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2562 – กรกฎาคม 2562) 
 

ตัวชี้วัด (i) 
น้ าหนัก
(Wi) * 

ร้อยละ
ที่ได้ 

เกณฑ์คะแนน 
เทียบกับผลการเบิกจ่าย 

คะแนน  
ที่ได้ 
(SMi) 

คะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก    

(Wi  SMi) 1 2 3 4 5 
1. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

0.40  88 90 92 94 96 SM1 (W1xSM1) 

2. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบด าเนินงาน 

0.20  88 90 92 94 96 SM2 (W2xSM2) 

3. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน  
(กรณีงานจ้างก่อสร้างให้
คะแนนตามงวดงาน งวดเงิน 
ที่ระบุในสัญญา) 

0.30  83 87 91 95 99 SM3 (W3xSM3) 

4. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน 
 งบรายจ่ายอื่น (งบวิจัย) 

0.10  88 90 92 94 96 SM4 (W4xSM4) 

รวมคะแนนทั้งหมด 1.00        (WixSMi) 
      
      * กรณีไม่มีงบลงทุน / งบวิจัย / หรือไม่มีทั้งงบลงทุนและงบวิจัย ให้น าน้ าหนักไปรวมไว้ที่รายจ่ายภาพรวม 
 
 

          
มาตรการส าคัญ :  ค่าคะแนนที่ได้ในข้างต้นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

1. งบวิจัย 
การคืนเงินงบประมาณงบวิจัย หน่วยงานจะต้องคืนเงนิงบวิจัยกลับศูนย์ตน้ทุนกรมอนามัยได้ตอ่เมื่อด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว 
2. งบรายจ่ายอ่ืน 
รายการค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว หากมีการยกเลิกการเดินทางไปราชการฯ ในรายการใด 
หน่วยงานจะต้องแจ้งกองคลังกอ่น 31 ธันวาคม 2561 

3. การยืมเงินงบประมาณระหว่างหน่วยงาน 
ฐานการค านวณจะตัดฐานงบประมาณไปยังหนว่ยงานผู้รบัโอน 

4. การโอนเงินงบประมาณระหว่างหน่วยงาน 
หน่วยงานจะต้องโอนเงินงบประมาณระหว่างหน่วยงาน ให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(31 มี.ค. 2562) 

5. การโอนจัดสรรเงินงบประมาณ 
ก าหนดการโอนเงินงบประมาณเดือนละ 3 คร้ัง คือ ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1, 2  และ 3 ของเดือน 
(หากติดวันหยุดราชการจะโอนในวันแรกที่เปิดท าการ) 
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6. รายจ่ายลงทุน 
6.1  รายการที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000.- บาท จะต้องก่อหนี้ผูกพันภายใน 31 ต.ค. 61 และเบกิจ่ายภายใน 15 พ.ย. 61 
6.2  รายการที่มีวงเงินเกิน 500,000.- บาท แต่ไม่เกิน  2,000,000.- บาท  จะต้องก่อหนี้ผูกพันภายใน 30 พ.ย. 61 
      และเบิกจ่ายภายใน 15 ธ.ค. 61 
6.3  รายการที่มีวงเงินเกิน 2,000,000.- บาท จะต้องก่อหนี้ผูกพันภายใน 20 ธ.ค. 61 และเบิกจ่ายเป็นไปตาม 
      งวดงาน – งวดเงินในสัญญา 

 7. กรณีเงินยืมราชการผ่านบัตรเครดิต  
ต้องวางแผนจัดประชุมให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เพื่อน าสลปิและเอกสารมาวางเบิกในระบบ 
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ภายใน 3 วันท าการ หลังเสร็จสิ้นการจัดประชุม 
จึงจะเป็นผลเบิกจา่ยของหน่วยงานในแตล่ะเดือน ทั้งนี้ หากไม่ด าเนินการเบิกจ่ายให้ทันตามทีก่ าหนด ผู้ยืมเงินเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมจ่ายเงินล่าช้า (ดอกเบี้ย) 

8. ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา 
ในไตรมาสที่ 1 ให้ด าเนินการเบกิจ่ายไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของวงเงิน 
9. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ   
ทุกหน่วยงานต้องมีการรายงานผลการเบิกจ่าย โดยเรียกรายงานผลเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน 
(หากตดิวันหยุดให้เรียกรายงานในวันแรกของการท างาน) และให้รายงานแล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 20 ของทุกเดือน  
และดาวน์โหลดขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

 
 Small Success : 

กลไก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
ผู้บริหารกรมอนามัย/ 
กองคลัง 

- ก าหนดมาตรการ
เร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. 2562                      

- เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมไดไ้ม่น้อยกว่า
ร้อยละ 33 

- ประชุมติดตามผลการ
เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ       
ผ่านระบบ Web  
Conference 

- ติดตามผลการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมในท่ี
ประชุมกรมอนามัย
ทุกเดือน 

- เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมไดไ้ม่น้อยกว่า       
ร้อยละ 55 

- ประชุมติดตามผลการ
เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ        
ผ่านระบบ Web  
Conference 

- ติดตามผลการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมในท่ี
ประชุมกรมอนามัย
ทุกเดือน 

- เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมไดไ้ม่น้อย
กว่า   ร้อยละ 84 

- ประชุมติดตามผลการ
เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ         
ผ่านระบบ Web  
Conference 

- ติดตามผลการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมใน  
ที่ประชุมกรมอนามัย
ทุกเดือน 

- เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมไดไ้ม่น้อย
กว่าร้อยละ 98  

ทุกหน่วยงาน 
ในสังกัดกรมอนามัย 

- หน่วยงานจัดท า
แผนปฏิบัติการและ
แผนการเบิกจ่าย
งบประมาณ ท่ี
สอดคล้องกับ
มาตรการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ของกรมอนามัย 

- หน่วยงานรายงานผล
การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณโดยเรยีก
รายงานผลเบิกจ่าย
จากระบบ GFMIS  
ณ วันท่ี 15 ของ   
ทุกเดือน (หากติด
วันหยุดให้เรยีก
รายงานในวันแรก

- หน่วยงานรายงานผล
การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณโดยเรยีก
รายงานผลเบิกจ่าย
จากระบบ GFMIS  
ณ วันท่ี 15 ของ   
ทุกเดือน (หากติด
วันหยุดให้เรยีก
รายงานในวันแรก

- หน่วยงานรายงานผล
การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณโดยเรยีก
รายงานผลเบิกจ่าย
จากระบบ GFMIS  
ณ วันท่ี 15 ของ   
ทุกเดือน (หากติด
วันหยุดให้เรยีก
รายงานในวันแรก
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- หน่วยงานรายงานผล
การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณทุกวันท่ี 
15  ของทุกเดือนโดย
รายงานผ่านหัวหน้า
หน่วยงาน และน าขึ้น
เว็บไซตห์น่วยงาน 

- เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมไดไ้ม่น้อย
กว่าร้อยละ 33 

ของการท างาน) และ
ให้รายงานแล้วเสรจ็
ไม่เกินวันท่ี 20 ของ
ทุกเดือนผ่านหัวหน้า
หน่วยงาน และน าขึ้น
เว็บไซตห์น่วยงาน 

- เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมไดไ้ม่น้อยกว่า       
ร้อยละ 55 

ของการท างาน) และ
ให้รายงานแล้วเสรจ็
ไม่เกินวันท่ี 20 ของ
ทุกเดือนผ่านหัวหน้า
หน่วยงาน และน าขึ้น
เว็บไซตห์น่วยงาน 

- เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมไดไ้ม่น้อย
กว่าร้อยละ 84 

 

ของการท างาน) และ
ให้รายงานแล้วเสรจ็
ไม่เกินวันท่ี 20 ของ
ทุกเดือนผ่านหัวหน้า
หน่วยงาน และน าขึ้น
เว็บไซตห์น่วยงาน 

- เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมไดไ้ม่น้อย
กว่าร้อยละ 98 

 

วิธีการประเมินผล :  หน่วยงานเจ้าภาพ (กองคลัง) ประเมินผลจากข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานใน
ระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันสิ้นงวดของรอบ
เดือนที่ 5 ( 28 ก.พ. 2562 )  และเดือนที่ 10  (31 ก.ค. 2562) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) 

เอกสารสนับสนุน :  - 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
                  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของกรมอนามัย 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 2560 2561 

รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 87.15 97.02 97.91 
รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 68.53 96.38 85.77 

 
ผู้ก ากับตัวชี้วัด 1. แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร     อธิบดีกรมอนามัย 

    โทรศัพท์ 0 2590 4049        
2. นายแพทย์ดนัย ธีวันดา                 รองอธิบดีกรมอนามัย 
    โทรศัพท์ 0 2590 4013 
3. นางเกษร  ศุภกุลธาดาศิริ              ผู้อ านวยการกองคลัง  
    โทรศัพท์ 0 2590 4140               โทรศัพท์มือถือ 09 0569 2954 
    โทรสาร  0 2590 4135               E-mail: kesorn.s@anamai.mail.go.th 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/  
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางสาวฉัตรรัตน์  ตน้ภูบาล                          นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบัติการ  
โทรศัพท์ 0 2590 4601  โทรศัพท์มือถือ 08 5163 5909    
โทรสาร  0 2591 8203  E-mail: chattrarat.t@anamai.mail.go.th 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง) 

กลุ่มงบประมาณ กองคลัง 
 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงานใน DOC 

นางสาวนภาพร  รอดเมือง                             นักวิชาการพัสดุ   
โทรศัพท์ 0 2590 4136  โทรสาร 0 2591 8203     
E-mail : napapron.r@anamai.mail.go.th 
 

 
               
 

 เอกสารแนบ  

mailto:Kesorn.s@anamai.mail.go.th
mailto:Chattrarat.t@anamai.mail.go.th
mailto:napapron.r@anamai.mail.go.th
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ตัวอย่างการค านวณคะแนนค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก : 

รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (แบบมีงบด าเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอ่ืน) 
หน่วยงาน ก. มีรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS โดยเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมได้ร้อยละ  
42.50 งบด าเนินงานร้อยละ 39.50  งบประมาณรายจ่ายลงทุนร้อยละ 47.00 และผลเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นร้อยละ 49.00  
 

ตัวชี้วัด (i) 
น้ าหนัก
(Wi) 

ร้อยละ
ที่ได้ 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ         
เป้าหมายการเบิกจ่าย 

คะแนน  
ที่ได้ 
(SMi) 

คะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก    

(Wi  SMi) 1 2 3 4 5 
1. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

0.50 42.50 40 42 44 46 48 SM1 (W1xSM1) 

2. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบด าเนินงาน 

0.20 39.50 40 42 44 46 48 SM2 (W2xSM2) 

3. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน  

0.20 47.00 35 39 43 47 51 SM3 (W3xSM3) 

4. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน 
 งบรายจ่ายอื่น – งบวิจัย 

0.10 49.00 40 42 44 46 48 SM4 (W4xSM4) 

 รวม 1.00        (WixSMi) 

1. เทียบคะแนนรอบ 5 เดือนแรก  (1) เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมได้คะแนนร้อยละ 42.50   เบิกจ่ายอยู่ระหว่างตาราง
เกณฑ์การให้คะแนน  42 = 2 คะแนน   และ  44 =  3 คะแนน    ค่าน้ าหนัก = 0.5000     
        เทียบผลตา่งจากร้อยละของเบิกจ่าย = (ช่วง 42 - 44 ) = 2.0  เทียบคะแนนที่ได้ตา่งกนั  = (3 -2)  = 1.0 คะแนน 

  ผลเบิกจ่ายที่ต่างกนั  = (42 - 42.50) = 0.5  คะแนนทีไ่ด้ต่างกัน  =  0.5  x  1   = 0.2500  คะแนน 
                     2 

                     คะแนนทีไ่ด ้   =   2 + 0.2500     = 2.2500  คะแนน  
ดังนั้น คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก = 0.5000  x 2.2500 = 1.1250 คะแนน 
 (จากคะแนนเต็ม = 2.50 คะแนน) 

2. เทียบคะแนนรอบ 5 เดือนแรก (2) งบด าเนินงานสามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายได้ร้อยละ 39.50 เบิกจ่ายได้ต่ า
กว่าตารางเกณฑ์การให้คะแนน    =  1.0000 คะแนน   ค่าน้ าหนัก = 0.2000    
ดังนั้น คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก = 0.2000  x 1.0000 = 0.2000 คะแนน 
 (จากคะแนนเต็ม = 1.0000 คะแนน) 

3. เทียบคะแนนรอบ 5 เดือนแรก  (3) เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนร้อยละ 47.00 เบิกจ่ายได้ตามตารางเกณฑ์การให้
คะแนน = 4.0000 คะแนน   คา่น้ าหนัก = 0.2000     
ดังนั้น คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก = 0.20 x 4.0000 = 0.8000 คะแนน  
(จากคะแนนเต็ม = 1.0000 คะแนน) 

4. เทียบคะแนนรอบ 5 เดือนแรก  (4) ผลเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นร้อยละ 49.00 เบิกจ่ายได้สูงกว่าตารางเกณฑ ์
การให้คะแนน = 5.0000 คะแนน  ค่าน้ าหนัก = 0.1000    
ดังนั้น คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก = 0.10 x 5.0000 = 0.5000 คะแนน  
(จากคะแนนเต็ม = 0.5000 คะแนน) 

*** สรุปคะแนนที่หน่วยงาน ก. ได้ (1+2+3+4) = 1.1250 +0.2000 +0.8000 +0.5000 = 2.6250 คะแนน *** 

ตัวอย่างแบบรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) 
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ส าหรับทุกหน่วยงาน 03/12/2561 
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

ตามแนวทาง PMQA/PMQA 4.0 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ 4. การปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค ์ 2. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 3. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล  
กลุ่ม/ Cluster กลุ่มยุทธศาสตร์ก าลังคน (HR) 
หน่วยงานที่รับการ
ประเมิน 

หน่วยงานในสังกัดกรมอนามยั 36 หน่วยงาน 

ค านิยาม  องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) หมายถึง 
องค์กรที่มีขีดความสามารถในการเปลี่ยนแปลง มีระบบบริหารจัดการที่ดี น าเสนอคุณค่า
ของกระบวนการท างาน/ผลงานอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นผลลัพธ์ มนีวัตกรรมและมีผลการ
ด าเนินงานเป็นเลิศ เปน็องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม 

 หน่วยงานภาครัฐที่เป็นระบบราชการ 4.0 ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
1. มีการท างานอย่างเปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน (Open & Connected Government) 
2. มีการท างานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) 
3. เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance 

Government) 
โดยอาศัยปัจจยัหลักส าคัญ คือ การสานพลังทุกภาคส่วน (Collaboration) การสร้าง

นวัตกรรม (Innovation) และการปรับเข้าสู่การเปน็ดิจิทอล (Digitization/Digitalization) 
 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA พ.ศ.2558/PMQA 4.0) 

หมวด 1 : เพื่อให้ระบบการน าองค์การของหน่วยงานมุ่งเนน้สมัฤทธิผลและสร้างความ
ยั่งยืนให้กับองค์การ โดยก าหนดแผนปฏบิัติการทีน่ าไปสู่การบรรลุพันธกิจและสอดรับกบั
ยุทธศาสตรช์าต/ิกรม ก าหนดนโยบายในการก ากับดูแลที่มีประสิทธิผลในเร่ืองการป้องกัน
ทุจริตและการสร้างความโปร่งใส สร้างสภาพแวดล้อมภายในทีมุ่่งเน้นการบรรลผุลสัมฤทธิ์  
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการแก้ไขปัญหาร่วมกับเครือข่าย ติดตามประเมนิผลการ
ด าเนินการและผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่องและทนัการณ์ 
(ด้วยกลไกของเทคโนโลยีดิจทิัล) โดยค านงึถึงผลกระทบต่อสังคมและมุ่งเน้นให้เกิดผลลพัธ์ที่
น าไปสู่การพัฒนาประเทศตามทิศทางยุทธศาสตรช์าติ 

หมวด 2 : เพื่อให้หน่วยงานมีกระบวนการวางแผนปฏบิัติการทีม่ีประสิทธผิล รองรับ
การเปลี่ยนแปลงและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ทั้งระยะสัน้และระยะยาว ที่สอดคล้องกับพันธกิจของกรม/หนว่ยงาน และเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรช์าต ิมีแผนงานที่ขบัเคลื่อนลงไปทุกภาคส่วน มีการติดตามผลของการบรรลุ
เป้าหมาย และการรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการแก้ไขปัญหาได้ทนัท่วงที 

หมวด 3 : เพื่อให้หน่วยงานพฒันาระบบข้อมูลและสารสนเทศดา้นการบริการ
ประชาชนที่ทนัสมัยรวดเร็วและเข้าถึงในทุกระดับ เพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ในการสร้าง
นวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่างและตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม และ
ความต้องการเฉพาะบุคคลซึ่งสามารถออกแบบได้ (Personalized Service) วางแผนเชงิรุก
ในการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งปัจจบุันและอนาคต มีกระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว และสร้างสรรค์โดย
ปฏิบัติงานบนพืน้ฐานของข้อมูลความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
ส่งผลต่อความพึงพอใจ สร้างความร่วมมือของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 
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หมวด 4 : เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ มาก าหนดตัววัดทีส่ามารถ
ใช้ติดตามงานทั้งในระดบัปฏบิัตกิาร และระดับยทุธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธผิลทั่วทั้ง
องค์การ รวมทั้งการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลสู่ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอก มีการ
วิเคราะห์ผลจากข้อมูลและตวัวดั เพื่อการแก้ปัญหาและตอบสนองได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
ทันเวลา และเชิงรุก มีการใช้ความรู้และองค์ความรู้ของส่วนราชการในการแก้ปัญหา เรียนรู้
และมีเหตุผลในเชิงจริยธรรม มีการบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และระบบการท างานที่
ปรับเป็นดจิิทัลเต็มรูปแบบ มีประสิทธิภาพ และใช้งานได ้

หมวด 5 : เพื่อให้หน่วยงานมนีโยบายและระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร์ และสร้างแรงจูงใจ มีความคล่องตัวและมุ่งเนน้
ผลสัมฤทธิ์ มีการสร้างวฒันธรรมการท างานที่ดี ก่อเกิดความร่วมมือ มีระบบการพัฒนา 
บุคลากรที่ทนัสมัย พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้ก้าวทนัเทคโนโลยี มีทักษะในการแก้ไข
ปัญหา สร้างความรอบรู ้และความมีจริยธรรม มีความคิดริเริ่มที่น าไปสูน่วัตกรรม มีความ
เป็นผู้ประกอบการสาธารณะ ปฏิบัติงานโดยเนน้ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

หมวด 6 : เพื่อให้หน่วยงานมีการบริหารจัดการกระบวนการทีม่ีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธผิล เชื่อมโยงตั้งแต่ตน้จนจบ และน าไปสู่ผลลัพธท์ี่ต้องการ มีการสร้างนวัตกรรมใน
การปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และการให้บริการ มีการลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสทิธิภาพ มีการน าเทคโนโลย ีมาใช้เพื่อให้มีขีดสมรรถนะสูงขึ้น บูรณาการ
กระบวนการเพื่อสร้างคุณคา่ในการให้บริการแก่ประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

หมวด 7 : เพื่อให้หน่วยงานก าหนดตัววัดทีส่ าคัญซึ่งสอดคล้องกับการปฏิบัติการใน
หมวดกระบวนการทั้ง 6 หมวด สะท้อนความสามารถในการบรหิารจัดการกระบวนการ การ
แก้ไขปัญหา และการพัฒนา มีการตั้งเป้าหมายที่มีความทา้ทาย มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ในเชิงเหตุผลกับกระบวนการเพือ่ค้นหาหนทางสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุง
องค์การทั้งในระดับปฏิบัติการและในระดบัองค์การ ที่ส่งผลให้ผลลัพธ์มีโอกาสบรรลุ
เป้าหมายดีขึ้น 
 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะ

สูงตามแนวทาง PMQA พ.ศ.2558/PMQA 4.0 หมายถึง หน่วยงานมีการด าเนนิงานที่
ครบถ้วนตาม Methodology กลางที่กรมใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินตัวชีว้ัดที่หน่วยงาน
ลงนามค ารับรองการปฏบิัติราชการกับกรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA/PMQA 4.0) และตอบสนองต่อภารกิจหลักของกรม/
หน่วยงาน และแผนปฏิรปูกรมอนามัย 

วิธีจัดเก็บข้อมูล รวบรวมคะแนนผลการด าเนินงานตัวชี้วัดทุกตัวชี้วัด ที่หน่วยงานลงนามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการกับกรม ในระบบ DOC โดยหน่วยงานไม่ต้องจัดท า Special Report และไม่ต้อง
แนบหลักฐานการด าเนินงานตัวชี้วัดในระบบ DOC 

ระยะเวลาประเมินผล รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562) 
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (1 มีนาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2562) 

เกณฑ์การประเมิน ประเมินแบบอิงกลุ่มทั้ง 2 รอบการประเมิน 
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หลักการประเมินให้คะแนนตัวชี้วัดที่ 2.4  
1. ประเมินจากคะแนนตัวชีว้ัดทัง้หมดที่หน่วยงานลงนามค ารับรองฯ กับกรม (หน่วยงานวิชาการ 9 ตัวชี้วัด 

หน่วยงานสนบัสนุน 7 ตัวชี้วัด) 
2. คิดคะแนนแบบอิงกลุ่ม 
3. ให้น้ าหนัก 
           - ขั้นตอนการประเมินที่ 1-3 (Process) เท่ากับ 2 
   - ขั้นตอนการประเมินที่ 4-5 (output/outcome) เท่ากับ 1 
 
ตัวอย่างวิธีการประเมินให้คะแนน 
1. น าคะแนนตัวชี้วัดของหน่วยงานที่เจ้าภาพประเมินในระบบ DOC ทุกตัวชี้วัดมารวมกันในแต่ละขั้นตอน 

ซึ่งหน่วยงานวิชาการจะมี 9 ตัวชี้วัด หน่วยงานสนับสนุนจะมี 7 ตัวชี้วัด ใน 1 ตัวชี้วัดจะมี 5 ขั้นตอน แต่ละขั้นตอน
คะแนนเต็ม 1 คะแนน ดังนั้นคะแนนรวมในแต่ละขั้นตอน จะไม่เกิน 9 คะแนนส าหรับหน่วยงานวิชาการ และไม่เกิน 7 
คะแนนส าหรับหน่วยงานสนับสนุน 

ตัวอย่าง หน่วยงาน A มี 9 ตัวชี้วัด แต่ละตัวชี้วัดได้คะแนนตามตาราง 
 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

คะแนนตัวชี้วัดที่เจ้าภาพประเมิน 
รวม

คะแนน 
ตชว.
ที่ 1 

ตชว.
ที่ 2 

ตชว.
ที่ 3 

ตชว.
ที่ 4 

ตชว.
ที่ 5 

ตชว.
ที่ 6 

ตชว.
ที่ 7 

ตชว.
ที่ 8 

ตชว.
ที่ 9 

ขั้นตอนที่ 1 1 1 1 0.5 1 0.2 1 0.1 1 6.8 
ขั้นตอนที่ 2 0.5 1 0.2 0.3 1 0.3 1 0.2 1 5.5 
ขั้นตอนที่ 3 0.3 1 0.3 0.9 1 0.5 1 0.3 1 6.3 
ขั้นตอนที่ 4 0.2 1 0.9 0.8 0.5 1 1 1 1 7.4 
ขั้นตอนที่ 5 1 1 1 0.9 0.5 1 0.5 1 1 7.9 

 
2. จัดท าตารางคะแนนรวมตัวชี้วัดของทุกหน่วยงาน (36 หน่วยงาน) ส าหรับหน่วยงานวิชาการ มี 9 ตัวชี้วัด 

แต่ละช่องคะแนนเต็ม 9 คะแนน หน่วยงานสนับสนุน มี 7 ตัวชี้วัด แต่ละช่องคะแนนเต็ม 7 คะแนน  
ตัวอย่าง ขอยกตัวอย่าง 5 หน่วยงาน (หน่วยงาน A B C D E) และแต่ละหน่วยงานมี 9 ตัวชี้วัด  
 

เกณฑ์การประเมิน 
หน่วยงาน/คะแนนรวม 9 ตัวชี้วัด 

A  B C D E 
ขั้นตอนที่ 1 6.8 9 5 5 9 
ขั้นตอนที่ 2 5.5 8 6 5.6 6 
ขั้นตอนที่ 3 6.3 8.5 7 4.5 6.5 
ขั้นตอนที่ 4 7.4 4 8 9 2.5 
ขั้นตอนที่ 5 7.9 4 5 9 9 
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3. น าคะแนนสูงสุดและต่ าสุดของแต่ละขั้นตอนของทุกหน่วยงานมาจัดท าตารางแจกแจงความถี่ 5 ระดับ 
เพื่อใช้ในการให้คะแนนหน่วยงานแบบอิงกลุ่ม 

คะแนนขั้นตอนที่ 1 (คะแนนต่ าสุด เท่ากับ 5.00 คะแนน และคะแนนสูงสุด เท่ากับ 9.00 คะแนน) น ามา
จัดท าตารางแจกแจงความถี่ได้ดังนี้ 

 
ระดับคะแนน ช่วงคะแนน 

1 5.00 - 5.79 
2 5.80 - 6.59 
3 6.60 - 7.39 
4 7.40 - 8.19 
5 8.20 - 9.00 

 
คะแนนขั้นตอนที่ 2 (คะแนนต่ าสุด เท่ากับ 5.50 คะแนน และคะแนนสูงสุด เท่ากับ 8.00 คะแนน) น ามา

จัดท าตารางแจกแจงความถี่ได้ดังนี้ 
ระดับคะแนน ช่วงคะแนน 

1 5.50 - 5.99 
2 6.00 - 6.49 
3 6.50 - 6.99 
4 7.00 - 7.49 
5 7.50 - 8.00 

 
คะแนนขั้นตอนที่ 3 (คะแนนต่ าสุด เท่ากับ 4.50 คะแนน และคะแนนสูงสุด เท่ากับ 8.50 คะแนน) น ามา

จัดท าตารางแจกแจงความถี่ได้ดังนี้ 
ระดับคะแนน ช่วงคะแนน 

1 4.50 - 5.29 
2 5.30 - 6.09 
3 6.10 - 6.89 
4 6.90 - 7.69 
5 7.70 - 8.50 

 
คะแนนขั้นตอนที่ 4 (คะแนนต่ าสุด เท่ากับ 2.50 คะแนน และคะแนนสูงสุด เท่ากับ 9.00 คะแนน) น ามา

จัดท าตารางแจกแจงความถี่ได้ดังนี้ 
ระดับคะแนน ช่วงคะแนน 

1 2.50 - 3.79 
2 3.80 - 5.09 
3 5.10 - 6.39 
4 6.40 - 7.69 
5 7.70 - 9.00 
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คะแนนขั้นตอนที่ 5 (คะแนนต่ าสุด เท่ากับ 4.00 คะแนน และคะแนนสูงสุด เท่ากับ 9.00 คะแนน  น ามา
จัดท าตารางแจกแจงความถี่ได้ดังนี้ 

ระดับคะแนน ช่วงคะแนน 
1 4.00 - 4.99 
2 5.00 - 5.99 
3 6.00 - 6.99 
4 7.00 - 7.99 
5 8.00 - 9.00 

 
4. น าคะแนนของหน่วยงาน (ในข้อ 2) มาเทียบกับตารางแจกแจงความถี่ (ในข้อ 3) เพื่อประเมินให้คะแนน

หน่วยงานแบบอิงกลุ่ม  
ตัวอย่าง การประเมินให้คะแนน  
 
ตารางแจกแจงความถี่ข้ันตอนที่ 1 
ระดับคะแนน ช่วงคะแนน 

1 5.00 - 5.79 
2 5.80 - 6.59 
3 6.60 - 7.39 
4 7.40 - 8.19 
5 8.20 - 9.00 

 
จากการน าคะแนนที่เจ้าภาพประเมินมาเทียบกับตารางแจกแจงความถี่ทั้ง 5 ขั้นตอน จะได้คะแนนหน่วยงาน

แบบอิงกลุ่มดังนี้ (แต่ละช่องคะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

เกณฑ์การประเมิน 
หน่วยงาน/คะแนน 

A B C D E 
ขั้นตอนที่ 1 3 5 1 1 5 
ขั้นตอนที่ 2 1 5 2 1 2 
ขั้นตอนที่ 3 3 5 4 1 3 
ขั้นตอนที่ 4 4 2 5 5 1 
ขั้นตอนที่ 5 4 1 2 5 5 

 
5. คิดคะแนนรวมของหน่วยงาน โดยคะแนนรวมขั้นตอนที่ 1-3 ให้น้ าหนัก 2 และคะแนนรวมขั้นตอนที่ 4-5 

ให้น้ าหนัก 1  
รวมคะแนนขั้นตอนที่ 1-3 แล้วคูณด้วย 2 

เกณฑ์การประเมิน 
หน่วยงาน/คะแนน 

A B C D E 
ขั้นตอนที่ 1 3 5 1 1 5 
ขั้นตอนที่ 2 1 5 2 1 2 
ขั้นตอนที่ 3 3 5 4 1 3 
รวมคะแนน 7 15 7 3 10 

คะแนนรวม x 2 14 30 14 6 20 

เช่น ข้ันตอนท่ี 1  
หน่วยงาน A เจ้าภาพประเมินให้คะแนน 6.8 คะแนน เมื่อ
เอามาเทียบกับตารางแจกแจงความถี่ จะเห็นว่าคะแนนอยู่
ในช่วงระดับคะแนนที่ 3 (6.60-7.39) ดังนั้นหน่วยงาน A จะ
ได้คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน     
หน่วยงาน B เจ้าภาพประเมินให้คะแนน 9 คะแนน เมื่อเอา
มาเทียบกับตารางแจกแจงความถี ่จะเห็นว่าคะแนนอยู่
ในช่วงระดับคะแนนที่ 5 (8.20-9.00) ดังนั้นหน่วยงาน B จะ
ได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน     
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รวมคะแนนขั้นตอนที่ 4-5 แล้วคูณด้วย 1 

เกณฑ์การประเมิน 
หน่วยงาน 

A B C D E 
ขั้นตอนที่ 4 4 2 5 5 1 
ขั้นตอนที่ 5 4 1 2 5 5 
รวมคะแนน 8 3 7 10 6 

คะแนนรวม x 1 8 3 7 10 6 
 

6. น าคะแนนรวมที่คูณน้ าหนักแล้วมารวมกัน เพื่อเป็นคะแนนรวมของแต่ละหน่ยงาน  

 
หน่วยงาน/คะแนนรวม 

A B C D E 
คะแนนรวม 

ขั้นตอนที่ 1-3 
14 30 14 6 20 

คะแนนรวม 
ขั้นตอนที่ 4-5 

8 3 7 10 6 

รวม 22 33 21 16 26 
หมวยเหตุ  คะแนนเต็ม 40 คะแนน 

 
7. น าคะแนนรวมของทุกหน่วยงานมาคิดคะแนนใหม่เพื่อให้คะแนนเต็มเท่ากับ 5 คะแนน โดยใช้วิธีการ

ค านวณแบบบัญญัติไตรยางค์ 
ตัวอย่างวิธีการค านวณ 

คะแนนเต็ม 40 คะแนน                        = 5 คะแนน 
หน่วยงาน A ได้คะแนน 22 คะแนน          = 22 x 5 = 2.7500 คะแนน 

                                                                                40 
ดังนั้น เมื่อน าคะแนนของทุกหน่วยงานมาค านวณแบบบัญญัติไตรยางค์เพื่อให้คะแนนเต็มเท่ากับ 5 คะแนน 

จะได้คะแนนของทุกหน่วยงานตามตาราง    

คะแนน 
หน่วยงาน 

A B C D E 
คะแนนรวม 

(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
22 33 21 16 26 

คะแนนที่ได้จริง 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

2.7500 4.1250 2.6250 2.0000 3.2500 
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มาตรการส าคัญ (PIRAB) ที่ท าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล : 
P: Partnership : ใช้กลไกคณะกรรมการ PMQA ระดับกรม และเครือข่าย กพร.ของทุกหน่วยงานใน

การสนับสนนุการด าเนนิงาน 
I: Investment : ใช้ทรัพยากร ทั้ง งบประมาณ และ บุคลากรของหน่วยงานในการด าเนินงาน 
R: Regulation : กรมอนามัยมีนโยบายให้ทุกหนว่ยงานในสังกัดใช้แนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA พ.ศ. 2558 และ PMQA 4.0) เป็นเครื่องมือในการ
ด าเนินงาน 

A: Advocacy : มีการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน และมีการสื่อสารหลากหลายช่องทาง
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน 

B: Building Capacity : สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรกรมอนามัย ในการน า เกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA พ.ศ. 2558 และ PMQA 4.0) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาหน่วยงาน  

Small Success: 
กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ส่วนกลาง - สร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่บุคลากร
กรมอนามัย ในการ
น า เกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA 
พ.ศ. 2558 และ 
PMQA 4.0) มาใช้
เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนา
หน่วยงาน 
 

- คณะกรรมการ 
PMQA ระดับกรม
ประชุมและ
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานพัฒนา
องค์การกรม
อนามัยและ
หน่วยงาน 
- ประเมินผล
หน่วยงานผ่าน
ตัวชี้วัดทีล่งนาม 
ค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 

- วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานเพื่อหา
โอกาสในการปรบัปรุง 

- ประเมินผล
หน่วยงานผ่าน
ตัวชี้วัดทีล่งนาม 
ค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 
 

 

วิธีการประเมินผล 1. ประเมินผ่านตัวชี้วัดทั้งหมดที่หน่วยงานลงนามค ารับรองฯ กับกรม 
2. ประเมินแบบอิงกลุ่ม 
3. ให้น้ าหนัก  ข้ันตอนการประเมินตัวชี้วัดที่ 1-3 (Process) เท่ากับ 2  
                 ขั้นตอนการประเมินตัวชี้วัดที่ 4-5 (output/outcome) เท่ากับ 1   

เอกสารสนับสนุน 1. คู่มือ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 
2. คู่มือ การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 
3. Toolkit PMQA 4.0 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด นางศรีวิภา  เลี้ยงพันธุส์กุล    ผูอ้ านวยการกลุ่มพฒันาระบบบรหิาร 
โทรศัพท์ 0 2590 4234  โทรศัพท์มือถือ 06 2237 7769  
E-mail: sripunsakul@gmail.com 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ / 
ผู้ประสานงาน 
 

1. นางศรีวิภา  เลี้ยงพนัธุ์สกุล    ผู้อ านวยการกลุ่มพฒันาระบบบริหาร 
โทรศัพท์ 0 2590 4234โทรศัพท์มือถือ 06 2237 7769 
โทรสาร  0 2591 8187       E-mail: sripunsakul@gmail.com 
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2. นางนัทฐ์หทัย  ไตรฐิน่          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ 0 2590 4313       โทรศัพท์มือถือ 08 1864 7699 
โทรสาร  0 2591 8187       E-mail: nathathai.t@anamai.mail.go.th 

3. นางจารุมน  บุญสิงห์          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
โทรศัพท์ 0 2590 4229      โทรศัพท์มือถือ 08 1424 0248 
โทรสาร  0 2591 8187 

   E-mail: jarumon.b@anamai.mail.go.th หรือ jboonsing@gmail.com 
หน่วยงาน
ประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล
ตัวชี้วัด 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ระบุชื่อ- นามสกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ที่ท างาน โทรศัพท์มือถือ โทรสาร อีเมล์ 
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ส าหรับทุกหน่วยงาน 18/12/2561 
ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานการเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO) 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค ์ เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
กลุ่ม/ Cluster  
หน่วยงานที่รับการประเมิน ทุกหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย  
ค านิยาม องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (Organizational health literacy: OHL/health literate 

organization: HLO)1 คือ องค์กรที่แสดงความพร้อมและสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
ที่มีความต้องการและข้อจ ากัดทีห่ลากหลาย และมีความรอบรู้ดา้นสุขภาพที่จ ากัด ทั้งเชิง
รุกและเชิงรับ ทั้งนี้ ด้านเชิงรุก หมายถึง การส่งมอบตัวบริการ (ข้อมูลและการบริการ) ที่
อยู่ในรูปแบบที่มีความงา่ยในการเข้าใจและน าไปใชป้ระโยชน์อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
และด้านเชิงรับ หมายถึง ผู้ใชบ้ริการสามารถเข้าถึงและเข้าใชป้ระโยชน์จากการบริการ
ขององค์กรได้อย่างง่าย สะดวก และปลอดภัย เหมาะสมกับระดบัความสามารถของ
ผู้ใช้บริการแต่ละคน 

แนวคิดพื้นฐานของความรอบรู้ด้านสุขภาพ1 หมายถึง การค านึงถึงการบริการที่มี
คุณภาพและปลอดภัย เข้าถึงง่าย เข้าใจง่าย น าไปใช้ประโยชนไ์ด้จริง โดยมุ่งการให้บริการ
โดยใช้แนวคิดผู้รับบริการเปน็ศนูย์กลาง ค านงึถึงความเปน็ธรรมและเท่าเทียมในการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ของข้อมูลและบริการอย่างสูงสุด โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง  

กลุ่มเป้าหมาย ทุกหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย 
ค่าเป้าหมาย จ านวนหน่วยงานสังกัดกรมอนามัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้รับคะแนนการประเมิน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม  
วิธีจัดเก็บข้อมูล 1. การส ารวจผา่นระบบ online ดว้ยโปรแกรม Google form 

2. การส่งผลงานผ่านระบบ online ด้วยโปรแกรม Google form 
3. การส่งผลงานผ่านอีเมล์ hldoh2560@gmail.com  
4. การส่งผลงานทางไปรษณีย์ ถึง สขรส. 

แหล่งข้อมูล ทุกหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย 
รายการข้อมูลที่ 1 ผลการประเมินองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพของหน่วยงาน 
รายการข้อมูลที่ 2 ข้อเสนอโครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารองค์กร 
รายการข้อมูลที่ 3 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อการสนบัสนนุของผู้น าองค์กรและหัวหน้าฝ่ายในการสร้าง

ระบบสนับสนนุและสภาพแวดลอ้มในการท างานที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ การน าแนวคิดความ
รอบรู้ด้านสุขภาพมาปฏบิัติ และการท างานเปน็ทีม 

รายการข้อมูลที่ 4 จ านวนบุคลากรของหน่วยงานทีเ่ข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะที่จ าเป็นในการน าแนวคิดพื้นฐานของความรอบรู้ด้านสุขภาพมาประยุกต์ใช้ในงาน
ของตนเอง 

รายการข้อมูลที่ 5 ลักษณะสื่อและชุดข้อมูลความรูเ้ก่ียวกับการบริการขององค์กร 
รายการข้อมูลที่ 6 รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมภายในองค์กรและการบริการทีช่ว่ยให้ผู้ใช้บริการสามารถ

เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและการบริการขององค์กรได้อย่างงา่ย สะดวก และ
ปลอดภัย 

สูตรค านวณตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัยที่ได้รับคะแนนการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
ของคะแนนเต็ม เป็นผลลัพธจ์าก จ านวนหน่วยงานสงักัดกรมอนามัยทีไ่ด้รับคะแนนการ
ประเมินไมน่้อยกว่าร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม หารด้วย จ านวนหน่วยงานสงักัดกรม
อนามัยที่รับการประเมินทั้งหมด จากนั้นคูณดว้ย 100  

mailto:hldoh2560@gmail.com
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ระยะเวลาประเมินผล รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562) 
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2562 - กรกฎาคม 2562) 

เกณฑ์การประเมิน 
ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า
ของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ร้อยละ 25 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 65 ร้อยละ 75 

(ร้อยละของคะแนนเต็ม) 

รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562) 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 Assessment : มีระบบบริหารจัดการข้อมูลและการ

วิเคราะห์ ปัญหา 
1  

 
ดูจากผลการประเมินออนไลน์  
ซึ่งควรมีสดัส่วนเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของจ านวนเจ้าหน้าท่ี
ทั้งหมดขององค์กรตอบแบบส ารวจ 
(ภายในเวลาท่ีก าหนด) 

การประเมินองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (self-assessment) 
- ด าเนินการทบทวน และวิเคราะหส์ถานการณ์การปฎิบัติงาน

สู่การเป็นองค์กรรอบรูสุ้ขภาพ (ดว้ยเครื่องมือ HLO 
Screening) ฉบับออนไลนด์้วยโปรแกรม google form ที่
ทาง สขรส. จัดท าให ้
*** แบบส ารวจ ชุดที่ 1 สถานการณ์องค์กรรอบรู้ด้าน
สุขภาพเบื้องต้น (HLO Assessment) ครั้งท่ี 1 **** 

1 

2 Advocacy & Intervention : มีข้อเสนอเชิงนโยบายและ
มาตรการที่มีประสิทธิภาพรองรับการแก้ปัญหา (ประเมิน
และให้คะแนนโดยคณะ กก.ประเมินผลของกรม) 

1  
 
 
ดูจากผลการส ารวจความเห็น
ออนไลน์ท่ี สขรส. จัดท าข้ึน โดยที ่
1. ร้อยละ 75 ของจ านวนเจ้าหน้าที่

ทั้งหมดขององค์กรตอบแบบ
ส ารวจ 

2. ร้อยละ 75 ของจ านวนคนท่ีตอบ
แบบส ารวจรับรู้และเห็นด้วยกับ
การสนับสนุนของผู้น า  

(ภายในเวลาท่ีก าหนด) 

การพัฒนาองค์กรรอบรูด้้านสุขภาพ 
2.1 การสนับสนุนจากผู้น าทุกระดบั (Leadership) 

- ผู้น าทุกระดับสนับสนุนใหเ้กิดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การพัฒนาการบริการขององค์กรที่มีคุณภาพ ปลอดภยั 
มีความง่ายในการเข้าถึง เข้าใจ และน าไปใช้ประโยชน์  

*** แบบส ารวจชุด ที่ 2 การสนับสนุนของผู้น าทุกระดับใน
หน่วยงาน (บุคลากรภายในหน่วยงานเป็นผู้ประเมิน) **** 

0.25 

2.2 องค์กรด าเนินกิจกรรมพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ   
โดยใช้ผลการวิเคราะหม์าปรบัใช้ในการออกแบบ วางแผน 
และด าเนินการ (Intervention) 

0.25 ดูจากข้อเสนอโครงการทีไ่ด้รบั 
การอนุมัติจากผู้บรหิารองค์กรแล้ว  
ที่ส่งเข้ามาในระบบรายงานออนไลน์
ที่ สขรส. จดัท าขึ้น 
(ภายในเวลาท่ีก าหนด) 

2.3 บุคลากรในองค์กรไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ านวน
บุคลากรทั้งหมด ผ่านการฝึกอบรมแนวคิดและทักษะการ
ยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับผู้รับบริการ 
(Capacity building) 

0.50 ดูจากผลการส ารวจออนไลน์ท่ี สขรส. 
จัดท าขึ้น โดยที ่
1. ร้อยละ 753ของจ านวนเจ้าหน้าที่

ทั้งหมดตอบแบบส ารวจ 
2. ร้อยละ 25 ของจ านวนเจ้าหน้าที่ท่ี

ตอบแบบส ารวจผ่านการ
ฝึกอบรม ทั้งนี ้โดยรวมแล้วต้อง
ไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมง) (การอบรม
ทั้งภายในและภายนอก) 

(ภายในเวลาท่ีก าหนด) 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
3 Implementation : การขับเคลื่อนมาตรการ 1  

องค์กรด าเนินการจัดท าสื่อ/ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 
และงานบริการหลักขององค์กร 
3.1 ชุดสื่อท่ีมีความง่ายต่อการเข้าถึง เข้าใจ และน าไปใช้อย่าง

ถูกต้องและปลอดภัย เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย อย่าง
น้อย 2 ช้ินงาน (easy to understand) 

 

 
 

0.5 

 
 
ดูจากชิ้นงาน อย่างน้อย 2 ช้ินงาน 
โดยจดัส่งที่ สขรส.หรือในระบบ
รายงานออนไลน/์อีเมล์  
อีเมล์ hldoh2560@gmail.com ของ 
สขรส.  
(ภายในเวลาท่ีก าหนด) 

3.2 น าชุดสื่อไปเผยแพร่กับกลุ่มเปา้หมาย อย่างน้อย 2 
ช่องทาง (easy to access) 

 
 

 

0.5 ดูจาก 
1. รายงานการเผยแพร่ชุดสื่อกับ

กลุ่มเป้าหมาย 
2. การสืบค้นจากเว็บไซต์ 

anamaimedia (กรณีเป็นสื่อ
ความรู้ด้านสุขภาพในรปูแบบ
อิเล็กทรอนิกส)์ 

3. การสืบค้นจากเว็บไซต์กลางของ
กรมอนามัย (กรณีเป็นสื่อ
อิเล็กทรอนิกสเ์รื่องอื่น ๆ 
นอกจากข้อ 2) 

(ภายในเวลาท่ีก าหนด) 
4 Output  Good Outcome 1  

ดูจากผลการส ารวจออนไลน์ที่ สขรส. 
จัดท าขึ้น (ภายในเวลาท่ีก าหนด) 

เจ้าหน้าท่ีขององค์กรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ อย่างน้อย 1 กิจกรรม ภายใน หรือภายนอก
กรมอนามัย (Health promoting activities) 
*** สขรส.จะท าการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องในการจัดกิจกรรมและ
การเข้าร่วมกิจกรรม โดยวธิีการสุ่มตรวจเช็คร้อยละ 10 ของเจ้าหน้าที่  
แต่ละหน่วยงานในสังกัดกรมอนามยั *** 

1 

5 Best Outcome 1  
ดูจากผลการส ารวจออนไลน์ท่ี สขรส. 
จัดท าขึ้น (ภายในเวลาท่ีก าหนด) 

เจ้าหน้าท่ีขององค์กรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ อย่างน้อย 1 กิจกรรม ภายใน หรือภายนอก
กรมอนามัย (Health promoting activities) 
*** สขรส.จะท าการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องในการจัดกิจกรรมและ
การเข้าร่วมกิจกรรม โดยวธิีการสุ่มตรวจเช็คร้อยละ 10 ของเจ้าหน้าที่  
แต่ละหน่วยงาน ในสังกัดกรมอนามัย *** 

1 

 คะแนนรวม 5  
เง่ือนไข :  ติดตามการสื่อสารจาก สขรส. ผ่านหนังสือเวียนและกลุ่มไลน์ช่ือ HLO DOH  
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รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2562 - กรกฎาคม 2562) 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 Assessment : มีระบบบริหารจัดการข้อมูลและการ

วิเคราะห์ ปัญหา 
1  

ดูจากผลการส ารวจออนไลน์ที่ สขรส. 
จัดท าขึ้น โดยที่ 
1. ร้อยละ 75 ของจ านวนเจ้าหน้าที่

ทั้งหมดตอบแบบส ารวจ 
2. ร้อยละ 50 ของจ านวนเจ้าหน้าที ่

ที่ตอบแบบส ารวจผ่านการ
ฝึกอบรม ทั้งนี้โดยรวมแล้วต้อง 
ไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมง) (การอบรม
ทั้งภายในและภายนอก) 

(ภายในเวลาท่ีก าหนด) 

บุคลากรในองค์กรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนบุคลากร
ทั้งหมด ผ่านการฝึกอบรมแนวคิดและทักษะการยกระดับความ
รอบรู้ด้านสุขภาพให้กับผู้รับบริการ (Capacity building) 
 

1 

2 Advocacy & Intervention : มี ข้อเสนอเชิงนโยบายและ
มาตรการที่มีประสิทธิภาพรองรับการแก้ปัญหา (ประเมิน
และให้คะแนนโดยคณะ กก.ประเมินผลของกรม) 

1  

องค์กรด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสขุภาพ 
2.1 หน่วยงานจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ภายในหน่วยงาน 

อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

 
0.5 

ดูจากข้อเสนอโครงการทีไ่ด้รบัการ
อนุมัติ และรายงานการจัดกิจกรรม  
ที่ส่งเข้ามาในระบบรายงานออนไลน์
ที่ สขรส. จดัท าขึ้น 
(ภายในเวลาท่ีก าหนด) 

2.2 เจ้าหน้าท่ีขององค์กรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ภายใน หรือภายนอกกรมอนามัย 
(Health promoting activities) อย่างน้อย 2 กิจกรรม  

*** สขรส.จะท าการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องในการจัดกิจกรรมและ
การเข้าร่วมกิจกรรม โดยวธิีการสุ่มตรวจเช็คร้อยละ 10 ของเจ้าหน้าที่  
แต่ละหน่วยงาน ในสังกัดกรมอนามัย *** 

0.5 ดูจากผลการส ารวจออนไลน์ท่ี สขรส. 
จัดท าขึ้น (ภายในเวลาท่ีก าหนด) 

3 Implementation : การขับเคลื่อนมาตรการ 1  
ดูจากรูปภาพสภาพแวดล้อมของ
องค์กรที่ปรับปรุงแล้ว จ านวน 5 รูป 
ที่ส่งมาในระบบรายงานออนไลน์ ของ 
สขรส. (ภายในเวลาท่ีก าหนด) 

องค์กรด าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้
ผู้รับบริการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการบริการขององค์กรได้
ง่าย สะดวกและปลอดภัย (easy access) ดังนี ้
- ป้ายบอกทาง/ผังการจัดสภาพแวดล้อม/จุดที่ตั้ง/แผนกงาน/
ช่ือเจ้าหน้าที่ให้บริการ/สญัลักษณบ์อกทาง 

1 

4 Output  Good Outcome 1  
ดูจากรูปภาพที่แสดงจดุให้บริการ 
จ านวน 3 รูป ที่ส่งมาในระบบ
รายงานออนไลน์ ของ สขรส. 
(ภายในเวลาท่ีก าหนด) 

องค์กรจัดท าระบบบริการส าหรับให้ความช่วยเหลือ กรณมีีการ
ติดต่อสอบถามจากบุคลากรจากภายนอกองค์กร 
(Information support) เช่น จุดให้ข้อมูล (information 
desk)  
 
 
 
 
 
 

1 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
5 Best Outcome 1  

ดูจาก 
1. ผลการประเมินสื่อโดยกลุ่ม

ประชาชนตัวอย่างท่ี สขรส.เชิญ
เข้ามาให้ความเห็น 

2. การสืบค้นจากเว็บไซต์ 
anamaimedia (กรณีเป็นสื่อ
ความรู้ด้านสุขภาพในรปูแบบ
อิเล็กทรอนิกส)์ 

3. การสืบค้นจากเว็บไซต์กลางของ
กรมอนามัย (กรณีเป็นสื่อ
อิเล็กทรอนิกสเ์รื่องอื่น ๆ 
นอกจากข้อ 2) 

(ภายในเวลาท่ีก าหนด) 

องค์กรด าเนินการประเมินและปรบัปรุงสื่อ/ชุดข้อมลูความรู้
เกี่ยวกับการบริการหลักขององค์กรให้มีความง่ายต่อการเข้าถึง 
เข้าใจ และน าไปใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 2 ช้ินงาน (easy to understand) 
 
 

1 

 คะแนนรวม 5  

เง่ือนไข :  ติดตามการสื่อสารจาก สขรส. ผ่านหนังสือเวียนและกลุ่มไลน์ช่ือ HLO DOH 

 
มาตรการส าคัญ (PIRAB) ที่ท าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล : 
P (Partnership) การออกแบบลักษณะของตัวชี้วัดค านึงถึงการแบ่งความรับผิดรับชอบ (accountability) ระหว่าง  
สขรส. ในฐานะหน่วยงานวิชาการที่ต้องให้การสนับสนุนระหว่างการด าเนินงานเกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ กองการ
เจ้าหน้าที่ ด้านการพัฒนาศักยภาพก าลังคน กองแผนงาน ด้านระบบจัดการข้อมูล ศูนย์สื่อสารสาธารณะ ด้านการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ และหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ที่เป็นหุ้นส่วนส าคัญต่อการบรรลุเป้าหมาย
ทุกหน่วยงานที่กล่าวมา ดังนั้น การบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดนี้ของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัยจึงเปรียบได้กับ
ความส าเร็จของหุ้นส่วนทั้งหมด 
I (Investment) การสนับสนุนด้านวิชาการและเครื่องมือต่างๆ เพื่อพัฒนางานของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัยจ าเป็นต้อง
เกิดจากความต้องการและจ าเป็นจากหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย (demand side) และความสามารถในการสนับสนุนของ 
สขรส. (supply side) ทั้งนี้ ในกรณีที่ความต้องการและจ าเป็นมีมากกว่าความสามารถในการสนับสนุนของ สขรส. 
หน่วยงานสังกัดกรมอนามัยสามารถเลือกทางเลือกในการขอรับการสนับสนุนจากภายนอกกรมอนามัย หรือร่วมลงทุนกับ 
สขรส. กองการเจ้าหน้าที่ (เรื่องการฝึกอบรมศักยภาพ) ศูนย์สื่อสารสารสาธารณะ (เรื่องการจัดท าสื่อและเผยแพร่สื่อสู่
สาธารณะผ่าน anamai media) หรือกองแผนงาน (เรื่องการเผยแพร่สื่อและข้อมูลความรู้ในเว็บไซต์กรมอนามัย)  
R (Regulation) ผลงานน าส่งและช่วงเวลาน าส่งผลงานของแต่ละองค์ประกอบถูกจัดเรียงเป็นล าดับขั้นตอนโดยอ้างอิงจาก
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจว่า การจัดเรียงล าดับดังกล่าวมีโอกาสน าไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ได้จริง อีกทั้ง 
มีการก าหนดช่วงเวลาน าส่งผลงานกระจายตลอดช่วงของการด าเนินงาน (ระยะห่างกัน 2 – 3 เดือน) ทั้งนี้ ได้เร่ิมต้นและ
สิ้นสุดด้วยการประเมินผล เพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าของการด าเนินการในภาพรวมและระดับองค์กร ซึ่งเป็นการ
ออกแบบระบบการก ากับ ติดตาม และประเมินผลอย่างรัดกุม และเปิดโอกาสให้ สขรส. สามารถเฝ้าระวังสถานการณ์ได้
อย่างใกล้ชิด เพื่อเข้าไปสนับสนุนหน่วยงานที่อาจก าลังประสบปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
A (Advocacy) รายการข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานส่วนใหญ่มาจากบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกคนในองค์กร 
ซึ่ง สขรส. จะท าการบันทึกในระบบออนไลน์ ประมวลผล สรุปผล และน าคะแนนและผลงานของทุกองค์กรเผยแพร่
กลับคืนแก่หน่วยงานเพื่อการเรียนรู้ซึ่งกันและกันตลอดช่วงเวลาการด าเนินการ และจะน าผลการด าเนินงานบางส่วนใน
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ภาพรวมเสนอต่อการประชุมกรมอนามัยเป็นระยะ ๆ นอกจากเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างกันแล้ว ยังเป็นการสะท้อน
ความต้องการจากบุคลากรทุกคนที่มีสิทธิโดยเท่าเทียมกันในการได้รับการตอบสนองเพื่อยกระดับความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 
B (Building capacity) ในทุกองค์ประกอบของตัวชี้วัดนี้ องค์ประกอบเกี่ยวกับก าลังคนมีความส าคัญต่อบรรลุสถานะของ
องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพมากที่สุด (จากผลการศึกษาวิจัยหนึ่งในปี 20152) และมีค่าน้ าหนักมากที่สุดเมื่อเทียบกับ
องค์ประกอบอื่น ๆ ดังนั้น บทบาทของ สขรส. จึงเน้นที่การก ากับ ติดตาม ให้การสนับสนุนเครื่องมือและองค์ความรู้ และ
ประเมินผลของการเข้าร่วมการฝึกอบรมและกิจกรรมสร้างแรงจูงใจในการท างานและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
บุคลากรของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย 
Small Success : 

กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

การมีส่วนร่วมของ
เจ้าหน้าท่ีกรม
อนามัยทุกคนใน
การสะท้อนมมุมอง
และความต้องการ 

ข้อมูลตั้งต้นเกีย่วกับ
สถานการณ์องค์กร
รอบรู้ด้านสุขภาพ
ของกรมอนามัย 

 

  ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของระบบ
การก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลของแนว
ทางการพัฒนาองค์กร
รอบรู้ด้านสุขภาพ 

และข้อเสนอแนะเพื่อ
พิจารณาเชิงนโยบาย 

การสะท้อนข้อมลู
สถานการณ์ของแต่
ละองค์กรย้อนกลับ
ให้องค์กร 

 ตัวอย่างกิจกรรม
เพื่อการพัฒนา
องค์กรรอบรู้ด้าน
สุขภาพ 

 ตัวอย่างระบบ
สนับสนุนและ
สภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ 
การน าแนวคิด
พื้นฐานของความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ
มาปฏิบัติ และ
การท างานเป็น
ทีม 

 เจ้าหน้าท่ีกรม
อนามัยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25 

ผ่านการฝึกอบรม
ทักษะเพื่อน า
แนวคิดพื้นฐาน
ของความรอบรู้
ด้านสุขภาพไป
ปรับใช้ในงานของ
ตนเอง อย่างน้อย 
1 การฝึกอบรม 

 สัดส่วนเจ้าหน้าท่ี
กรมอนามัยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
50 เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ อย่าง
น้อย 1 กิจกรรม   

 เจ้าหน้าท่ีกรม
อนามัยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ผ่านการ
ฝึกอบรมทักษะเพื่อ
น าแนวคิดพื้นฐาน
ของความรอบรู้ด้าน
สุขภาพไปปรับใช้ใน
งานของตนเอง 
อย่างน้อย 1 การ
ฝึกอบรม 

 สัดส่วนเจ้าหน้าท่ี
กรมอนามัยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 เข้า
ร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ 
อย่างน้อย 1 

กิจกรรม   
 ตัวอย่างสื่อของ

องค์กรมีความ
ถูกต้อง แม่นย า ง่าย
ในการเข้าถึง เข้าใจ
และน าไปใช้
ประโยชน์ 
เหมาะสมกับระดับ
การรับรู้และเข้าใจ
ของกลุ่มเป้าหมายที่
มีข้อจ ากัดต่าง ๆ 

ข้อมูลและบริการต่าง ๆ 
ขององค์กรสามารถ
เข้าถึงได้จาก
หลากหลายช่องทาง/
วิธีการ เหมาะสมกับ
ระดับความสามารถและ
ความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง
สภาพแวดล้อมภายใน
องค์กรที่เอื้อให้
ผู้ใช้บริการสามารถ
เข้าถึงข้อมูลและบริการ
ต่าง ๆ ขององค์กรได้
อย่างง่าย สะดวก และ
ปลอดภัย การเข้าร่วม

ฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีกรม
อนามัย 
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วิธีการประเมินผล  ส าหรับประสิทธิผลของการด าเนินงาน (summative evaluation)7 ใช้รูปแบบการ
ประเมินผลก่อน – หลัง ผ่านการส ารวจความเห็นของเจ้าหน้าที่ทุกคนต่อองค์ประกอบ
ส าคัญขององค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพในระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรมแบบส ารวจของ 
Google form ก่อนการด าเนินงาน (พ.ย. 2561) และ ณ เดือนที่ 9 (มิ.ย. 2562) 
หลังจากด าเนินการไปแล้ว  

 ส าหรับการประเมินกระบวนการระหว่างการด าเนินงาน (formative evaluation)7 เพื่อ
ก ากับ ติดตาม เฝ้าระวัง และให้การสนับสนุนส าหรับปรับปรุงกระบวนการท างาน ใช้
รูปแบบการติดตามผลงานส าคัญ ได้แก ่
o ข้อเสนอโครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพที่ ได้รับการอนุมัติจาก

ผู้บริหารองค์กร (ณ เดือนที่ 2) 
o ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อการสนับสนุนของผู้น าองค์กรและหัวหน้าฝ่ายในการ

สร้างระบบสนับสนุนและสภาพแวดล้อมในการท างานที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การน า
แนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพมาปฏิบัติ และการท างานเป็นทีม (ณ เดือนที่ 2) 

o จ านวนบุคลากรของหน่วยงานที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะที่จ าเป็นในการน าแนวคิดพื้นฐานของความรอบรู้ด้านสุขภาพมา
ประยุกต์ใช้ในงานของตนเอง (ณ เดือนที่ 5) 

o จ านวนและลักษณะสื่อและชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการบริการขององค์กรที่มีความ
หลากหลาย ง่ายในการเข้าถึง เข้าใจ และน าไปใช้ประโยชน์ (ณ เดือนที่ 8) 

o รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมภายในองค์กรและการบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการ
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและการบริการขององค์กรได้อย่างง่าย 
สะดวก และปลอดภัย (ณ เดือนที่ 8) 

เอกสารสนับสนุน 1. จ านวนเจ้าหน้าที่ของแต่ละองค์กรที่เข้าตอบแบบส ารวจออนไลน์แต่ละครั้ง  จาก
ฐานข้อมูลการส ารวจผ่าน Google form 

2. รายงานข้อเสนอกิจกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพที่ได้รับการอนุมัติจาก
ผู้บริหารองค์กร ส่งในระบบออนไลน์ด้วย Google form 

3. รายงานเกี่ยวกับสื่อ/ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับบริการหลักขององค์กร (เช่น แผ่นพับ 
โปสเตอร์ วีดีโอ ไฟล์เสียง คู่มือ ฯลฯ) ที่ระบุแหล่งข้อมูลอ้างอิงหรือข้อมูลการติดต่อกลับ 
ส่งในอีเมล์ hldoh2560@gmail.com หรือไปรษณีย์ถึง สขรส. 

4. รูปภาพป้ายบอกทาง/ผังการจัดสภาพแวดล้อม/จุดที่ตั้ง/แผนกงาน/ชื่อเจ้าหน้าที่
ให้บริการ/สัญลักษณ์บอกทางที่เอื้อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการของ
องค์กรได้โดยง่าย สะดวก และปลอดภัย ส่งในอีเมล์ hldoh2560@gmail.com 

5. รูปภาพรูปแบบ/จุดให้บริการส าหรับให้ความช่วยเหลือ กรณีมีการติดต่อสอบถามจาก
บุคลากรจากภายนอกองค์กร ส่งในอีเมล์ hldoh2560@gmail.com 

หมายเหตุ:  
ในกรณีต้องแนบไฟล์เอกสาร ส าหรับไฟล์เอกสาร/รายงาน/รูปภาพ/สื่อ/ชุดข้อมูลความรู้ 
ในข้อ 2, 3, 4 และ 5 ให้ระบุชื่อไฟล์ดังนี้ 
 ปี พ.ศ. เดือน (ตัวเลขสองหลัก) วันที่ (ตัวเลขสองหลัก) (ที่จัดท าแล้วเสร็จ)-อักษรย่อ

องค์กร (ไม่มีจุด)-ชื่อเรียกไฟล์ (ให้ใช้ชื่อหรือการบรรยายที่สั้นที่สดุ)-ล าดับเอกสาร/
จ านวนเอกสารทั้งหมด (ในกรณีส่งมากกว่า 1 ไฟล์) 

 ให้ใช้ – (ขีดกลาง) ขั้นระหว่างชื่อข้อมูล 
 ตัวอย่าง 25611010-สขรส-เกณฑ์และแนวทางองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ-ปีงบประมาณ-

2562-1-4 

mailto:hldoh2560@gmail.com
mailto:hldoh2560@gmail.com
mailto:hldoh2560@gmail.com
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o จากชื่อไฟล์ สามารถเข้าใจได้ดังนี้ ไฟล์ดังกล่าวจัดท าแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 เดือน
ตุลาคม 2561 เป็นของ สขรส. มีเนื้อหาเก่ียวกับเกณฑ์และแนวทางองค์กรรอบรู้
ด้านสุขภาพ ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเป็นไฟล์เอกสารที่ 1 จาก
ทั้งหมด 4 ไฟล์ 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 
จ านวนหน่วยงานกรมอนามยัที่ไดร้ับการเชิญ
มาน าเสนอผลการด าเนินงานองค์กรรอบรู้
ด้านสุขภาพในการประชุมกรมอนามัย
ส่วนกลาง 

หน่วยงาน/ร้อยละ - - 13/35 

 
ผู้ก ากับตัวชี้วัด นางวิมล โรมา     ผู้อ านวยการส านักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0  

                      เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน (สขรส.)  
โทรศัพท์ที่ท างาน 0 2590 4700        
โทรศัพท์มือถือ 08 1751 9618  
อีเมล์ romawimon@gmail.com  

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงาน 
 

1. นายสายชล  คล้อยเอี่ยม           นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
    โทรศัพท์ที่ท างาน 0 2590 4705    มือถือ 08 8323 4265  
   อีเมล์ saichon.psed8@gmail.com  
2. นางสาวกมลวรรณ  สุขประเสริฐ  นักวิชาการสาธารณสุข  
    โทรศัพท์ที่ท างาน 0 2590 4704    มือถือ 08 1609 8538  
    อีเมล์ kamonwan.sukp@gmail.com 
3. นางสาวภารุจีร์  เจริญเผ่า         นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    โทรศัพท์ที่ท างาน 0 2590 4703   มือถือ 08 9419 6590  
    อีเมล์ cparujee@gmail.com 
4. Mr.Saiyed Muhammed Hyder นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    โทรศัพท์ที่ท างาน 0 2590 4701     มือถือ 08 8672 5288  
    อีเมล์ hyderms@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูลตัวชี้วัด 

ส านักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
ของประชาชน (สขรส.) ที่อยู่ อาคาร 7 ชั้น 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ 0 2590 4700    อีเมล์ hldoh2560@gmail.com  

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

นายสายชล  คล้อยเอี่ยม               นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
โทรศัพท์ที่ท างาน 0 2590 4705     มือถือ 08 8323 4265  
อีเมล์ saichon.psed8@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:romawimon@gmail.com
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รายละเอียดตัวชี้วัดภารกิจของหน่วยงาน/ ตัวช้ีวัดเพิ่มเตมิ (KPI Function) 
ตามค ารับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ส าหรับกลุม่พัฒนาระบบบริหาร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 11/01/2562 
ตัวชี้วัดที่ F1-2 ระดับความส าเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์ 11. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (HPO) 
หน่วยงานที่รับการประเมิน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย 
ค านิยาม การก ากับ ติดตาม และการให้ข้อเสนอแนะ หมายถึง การส่งเสริม สนับสนุน

การด าเนินงาน ก ากับ ติดตาม และประเมินผล ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ/ แก้ไข
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานแก่หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ให้สามารถจัดท า
รายงานผลการปฏิบัติราชการ และรายงานผ่านศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรม
อนามัย (DOC 4.0) ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

การรายงานผลการปฏิบัติราชการ หมายถึง การจัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเอง (Self- Assessment Report - SAR) ตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการรายตัวชี้วัดตามแบบรายงานที่กรมอนามัยก าหนด รายงานผ่านศูนย์ติดตาม
ผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ปีละ 2 รอบ 
คือ  

รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562) และ  
รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2562 - กรกฎาคม 2562) 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

หมายถึง การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ในการ
ขับเคลื่อนภารกิจส าคัญของกรมอนามัย/ หน่วยงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ โดยการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการเป็นลายลักษณ์อักษร
ระหว่างหัวหน้าหน่วยงานกับรองอธิบดีกรมอนามัยที่ก ากับดูแลหน่วยงาน และ
ระหว่างรองอธิบดีกรมอนามัย/ ผู้ทรงคุณวุฒิกับอธิบดีกรมอนามัย เพื่อแสดงความ
รับผิดชอบการปฏิบัติราชการ และมีการประเมินผลตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
ก าหนดในข้อตกลง 

หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย หมายถึง หน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงาน
ส่วนกลางในภูมิภาคที่มีโครงสร้างรองรับตามกฎหมาย และที่จัดตั้งเพื่อรองรับการ
บริหารจัดการภายในกรมอนามัย ได้แก่ ส านัก กอง กลุ่ม ศูนย์ หรือหน่วยงานที่กรม
อนามัยก าหนดให้มีฐานะเทียบเท่ากอง รวมทั้งสิ้น 37 หน่วยงาน 

กลุ่มเป้าหมาย ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามยั (37 หน่วยงาน)  
ค่าเป้าหมาย - หน่วยงานในสังกัดกรมอนามยั 37 หน่วยงาน มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    

ตามค ารับรองการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
- ร้อยละ 80 ของหัวหน้าหน่วยงาน และเครือข่าย กพร. มีความพึงพอใจต่อการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล - รวบรวมข้อมูลผลการด าเนนิงานจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย 

- ข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารบัรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรม
อนามัยจากระบบ DOC 4.0 กรมอนามัย 

- ประเมินความพงึพอใจของผู้รับบริการฯ จากการส ารวจฯ 
แหล่งข้อมูล กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย และรายงานจากระบบ DOC 4.0 กรมอนามัย 
รายการข้อมูล 1 A1-A5 = จ านวนผู้รับบริการที่มรีะดับความพงึพอใจ = 1-5 ตามล าดับ 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผูต้อบแบบสอบถามความพึงพอใจทั้งหมด 
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สูตรค านวณตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
= (A1x1)+(A2x2)+(A3x3)+(A4x4)+(A5x5)  x 100 
                           B                           5 

ระยะเวลาประเมินผล รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562) 
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2562 - กรกฎาคม 2562) 

เกณฑ์การประเมิน : 
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562) 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 มีระบบบริหารจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ปัญหา 

1.1 มีข้อมูลและสารสนเทศในการวิเคราะหส์ถานการณ์การ
จัดท าค ารับรองการปฏิบตัิราชการของหน่วยงานใน
สังกัดกรมอนามัย 

1.2 มีระบบการจดัเก็บและตดิตามข้อมูลการจัดท าค า
รับรองการปฏบิัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรม
อนามัย  

1.3 มีระบบการประเมินผล/ มาตรการและวิเคราะหเ์พื่อ
การปรับปรุงการจัดท าค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 

1.4 มีแผนงาน/ โครงการจัดท าค ารับรองการปฏบิัติราชการ
ประจ าป ี

1 - เอกสารวิเคราะห์ข้อมลู
สถานการณ ์

- เอกสารแสดงความสอดคล้อง/
เชื่อมโยงตัวช้ีวัดกับแผน
ยุทธศาสตร์/ PA ของอธิบดี/ 
นโยบายของกรมอนามัย/ 
ภารกิจหลักของหน่วยงาน 

- เอกสารแนวทางการวิเคราะห์
และคัดเลือกตัวช้ีวัด 

- เอกสารการประชุม 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ 

คณะท างานต่างๆ 
- แผนงาน/ โครงการจัดท าค า

รับรองฯ 
2 มีข้อเสนอเชิงนโยบายหรือมาตรการที่มีประสิทธิภาพ

รองรับการแก้ปัญหา 
2.1 มีข้อเสนอ/ กรอบแนวทาง/ มาตรการในการขับเคลื่อน

การจัดท าค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
2.2 มีมาตรการด าเนินการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
2.3 มาตรการมีความสอดคล้องกับบทบาทใหม่  
2.4 มีการน าข้อมูลเกีย่วกับการจดัท าค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย สื่อสาร/ 
ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่ออเิล็กทรอนกิส ์

1 - เอกสารการประชุม 
- เอกสารแสดงการสื่อสาร/

ประชาสมัพันธ์/ การให้
ค าปรึกษา/ แนะน าผ่านช่องทาง
ต่างๆ ถึงบุคลากรและหน่วยงาน
ในสังกัดกรมอนามยั 

 
 
 

3 การขับเคลื่อนมาตรการ 
3.1 มีการน าข้อเสนอสูเ่วทีประชุมพิจารณากลั่นกรอง

รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Template) ตามค ารับรองฯ  
3.2 มีการขับเคลื่อนมาตรการ/ จดัท าปฏิทินการด าเนินงาน

สู่หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย  
3.3 มีการขับเคลื่อนเพื่อยกระดบัการด าเนินงาน/ จัดเวที

ประชุมเพื่อเจรจาความเหมาะสมของตัวช้ีวัดและ
เป้าหมาย/ จัดประชุมชี้แจง/ถ่ายทอดตัวช้ีวัดและ
เป้าหมาย/ จดัเวทีลงนามค ารับรองฯ  

3.4 มีการติดตาม/ ประสานงาน/ รวบรวม/ วิเคราะห์ข้อมูล
รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Template) และจดัท าคู่มือ
การปฏิบัตริาชการ ตามค ารับรองฯ โดยมีการน า
เทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ในการขับเคลื่อนให้เกิดคณุภาพ/ 
ปรับปรุง/ แกไ้ข/ เพิ่มเติม ข้อมลูตัวช้ีวัดและค่า

1 - เอกสาร/ ภาพการประชุม 
- เอกสารการลงนามค ารับรองฯ 
- ภาพพิธีลงนามค ารับรองฯ 
- เอกสารแสดงการตดิตามก ากับ

การด าเนินงานจดัท าค ารับรองฯ 
ผ่านช่องทางอิเลกทรอนิกส ์

- คู่มือการปฏิบัตริาชการตามค า
รับรองการปฏบิัติราชการ 

- เอกสารแสดงการปรบัปรุง/ 
แก้ไข/ เพิ่มเติมข้อมลูในระบบ 
DOC 4.0 (เปรียบเทียบข้อมลู
ก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง) 
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เป้าหมายในระบบศูนยต์ิดตามการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) เพื่อสนับสนุนการ
รายงาน 

4 มีรายงานผลการประเมินตนเอง (Self- Assessment 
Report : SAR) ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย  
รอบ 5 เดือนแรกในระบบ DOC 4.0 ตามเวลาปิดระบบ 
ร้อยละ 100 

1 - ดึงข้อมูลอ้างอิงการเข้ารายงาน
ผลทางระบบ DOC 4.0 
ภายหลังการปิดระบบ 

5 มีรายงานผลการประเมินตนเอง (Self- Assessment 
Report : SAR) ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย  
รอบ 5 เดือนแรกในระบบ DOC 4.0 ก่อนเวลาปิดระบบ 
ร้อยละ 50 

1 - ดึงข้อมูลอ้างอิงการเข้ารายงาน
ผลทางระบบ DOC 4.0 
ภายหลังการปิดระบบ 

 คะแนนรวม 5  
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2562 - กรกฎาคม 2562) 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 มีระบบบริหารจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ปัญหา 

1.1 มีการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ และตดิตาม ก ากับ 
ตรวจสอบ ความถูกต้อง ครบถ้วน ในการประเมินผลให้
คะแนนตัวช้ีวัดทางระบบ DOC 4.0  

1.2 มีระบบจัดเก็บ/ ตดิตามรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ 
ประมวลผลข้อมูล และจดัท าสรุปคะแนนประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ รอบ 5 เดือนแรก (ก่อนอุทธรณ์) 
รายหน่วยงาน และจัดเรียงคะแนนหน่วยงาน จ าแนก
เป็นภาพรวม และรายกลุม่  

1.3 มีระบบการประเมินผลเพื่อการปรับปรุง/ แจ้งคะแนน
ผลการประเมินการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองฯ ของ
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

1.4 มีแผนงาน/ แนวทางการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการรอบ 5 เดือนหลัง 

1 - หนังสือแจ้งเจ้าภาพเข้าระบบ
เพื่อตรวจเอกสารหลักฐานและ
ประเมินผลให้คะแนน 

- สรุปคะแนนประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ 
ของหน่วยงานในสังกัดกรม
อนามัย รอบ 5 เดือนแรก (ก่อน
อุทธรณ์) 

- หนังสือแจ้งสรุปคะแนนฯ รอบ      
5 เดือนแรก ให้กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

- หนังสือแจ้งหน่วยงานเข้าระบบ 
DOC 4.0 ดูคะแนนประเมินผล 
รอบ 5 เดือนแรก หลังอุทธรณ์  

2 มีข้อเสนอเชิงนโยบายหรือมาตรการที่มีประสิทธิภาพ 
2.1 มีข้อเสนอวิธีการอุทธรณ์คะแนนตัวช้ีวัดต่อหน่วยงานใน

สังกัดกรมอนามัย/ รวบรวมข้อมลูอุทธรณ์/ สรุปข้อมลู
หน่วยงานและคะแนนรายตัวช้ีวัดที่อุทธรณ์คะแนน 
น าเสนอเจ้าภาพตัวช้ีวัดเพื่อพิจารณาการอุทธรณ์   

2.2 มีมาตรการด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของผลการพิจารณาอุทธรณ์คะแนนตัวช้ีวัด และเข้า
ด าเนินการยืนยัน/ ปรับคะแนนในระบบ DOC 4.0 

2.3 รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห ์ประมวลผล และจดัท า
สรุปคะแนนประเมินผลการปฏิบตัริาชการ รอบ 5 เดือน
แรก (หลังอุทธรณ์) รายหน่วยงาน และจัดเรียงคะแนน
หน่วยงาน จ าแนกเป็นภาพรวม และรายกลุม่ 

2.4 มีข้อมูลคะแนนผลการประเมนิการปฏิบัตริาชการตาม   
ค ารับรองฯ ของหน่วยงานในสังกดักรมอนามยั           
รอบ 5 เดือนแรก (หลังอุทธรณ์) สือ่สารต่อหน่วยงานใน
สังกัดกรมอนามัย ทางอิเล็กทรอนกิส์ตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

1 - เอกสารสรุปข้อมูลหน่วยงานและ
คะแนนรายตัวช้ีวัดที่อุทธรณ ์

- เอกสารผลการพิจารณาอุทธรณ ์
- สรุปคะแนนประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ 
ของหน่วยงานในสังกัดกรม
อนามัย รอบ 5 เดือนแรก หลัง
อุทธรณ ์

- หนังสือแจ้งสรุปคะแนนฯ รอบ      
5 เดือนแรก หลังอุทธรณ์           
ให้กองการเจ้าหน้าที ่

- หนังสือแจ้งหน่วยงานเข้าระบบ 
DOC 4.0 ดูคะแนนประเมินผล 
รอบ 5 เดือนแรก หลังอุทธรณ์  
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3 การขับเคลื่อนมาตรการ 
3.1 มีการน าข้อเสนอ/ออกแบบเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลความพึงพอใจของหัวหน้าหน่วยงาน และ
เครือข่าย กพร.ต่อการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ
ระดับหน่วยงาน 

3.2 มีเก็บรวบรวมข้อมลูและจัดท าสรุปผลการประเมินความ
พึงพอใจเพื่อการปรับปรุงในรอบปตี่อไป 

3.3 มีการให้ค าปรึกษา/ แนะน า ในการแก้ไขปัญหา/ 
อุปสรรคในการด าเนินงานตัวช้ีวัดที่ก าหนดในค ารับรอง
การปฏิบัตริาชการ 

3.4 มีการน าเทคโนโลยมีาใช้ในการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามเป้าหมายตัวช้ีวัดที่ก าหนด/ รว่มกับทีมนิเทศงาน
ของรองอธิบดีกรมอนามัย 

1 - เอกสารแสดงการให้ค าปรึกษา/ 
แนะน าผ่านช่องทางต่างๆ  

- เอกสารแสดงการตดิตามผลการ
ด าเนินงานผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

- มีแบบสอบถาม/ แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

- สรุปการนิเทศงาน 
 

4 - มีรายงานผลการประเมินตนเอง (Self- Assessment 
Report : SAR) ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย       
รอบ 5 เดือนหลังในระบบ DOC 4.0 ตามเวลาปิดระบบ 
ร้อยละ 100 

- ความพึงพอใจของหัวหน้าหน่วยงาน และเครือข่าย กพร. 
ต่อการประเมินผลการปฏิบตัิราชการระดับหน่วยงาน      
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

 

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
ร้อยละ 66 67 68 69 70 

1 - ดึงข้อมูลอ้างอิงการเข้ารายงาน
ผลทางระบบ DOC 4.0 
ภายหลังการปิดระบบ 

- สรุปผลประเมินความพึงพอใจ 

5 - มีรายงานผลการประเมินตนเอง (Self- Assessment 
Report : SAR) ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย       
รอบ 5 เดือนหลังในระบบ DOC 4.0 ก่อนเวลาปิดระบบ 
ร้อยละ 50 

- ความพึงพอใจของหัวหน้าหน่วยงาน และเครือข่าย กพร.  
ต่อการประเมินผลการปฏิบตัิราชการระดับหน่วยงาน      
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  

 

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
ร้อยละ 71 72 73 74 75 

1 - ดึงข้อมูลอ้างอิงการเข้ารายงาน
ผลทางระบบ DOC 4.0 
ภายหลังการปิดระบบ 

- สรุปผลประเมินความพึงพอใจ 
 

 คะแนนรวม 5   
มาตรการส าคัญ (PIRAB) ที่ท าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล : 
(P = Partnership, I = Investment, R = Regulation, A = Advocacy, B = Building capacity) 
P : สร้างการมีสว่นร่วมของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยในการคัดเลือกตัวชี้วัดเพื่อจัดท าค ารบัรองการปฏิบัติ

ราชการ 
     1. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด เพื่อให้จัดท ารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) 

ส าหรับให้ทุกหน่วยงานใช้ในการจัดท าค ารับรองการปฏบิัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 
2. ประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามยั เพื่อให้จัดท ารายละเอียดตัวชีว้ัด (KPI 

Template) ตามค ารบัรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  
     3. ประสานความร่วมมือกับคณะท างานตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามค ารบัรองการปฏิบัติราชการ 

เพื่อให้ด าเนินการพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินผลให้คะแนนตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมินผล และจัดท า
ข้อเสนอแนะ เพื่อการด าเนินงานจัดท าค ารับรองการปฏบิัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 
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4. ประสานความร่วมมือและสง่ข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการของ
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามยั ให้กับกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อน าเสนอคณะอนุกรรมการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานกรมอนามัย และคณะกรรมการบริหารระดับสูงของกรมอนามัย 

I : 1. จัดสรรงบประมาณ และด าเนินงานตามแผนภายใต้โครงการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ/เปิดโอกาส/
สร้างการเรียนรู้ ใหก้ับผู้เก่ียวข้อง ได้แก่ เจ้าภาพตัวชี้วัด คณะท างานตรวจประเมนิ และหน่วยงานผู้รบัการ
ตรวจประเมิน 

2. ประสานหน่วยงานสายสนับสนุน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อร่วมในการจัดประชุมชี้แจง/สร้างความ
เข้าใจ/ ขับเคลื่อนการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏบิัตริาชการจากกรมสู่หน่วยงาน 

R : ก าหนดแนวทางการจัดท าตวัชี้วัด/ จัดท าคู่มือการปฏิบตัิราชการ ตามค ารบัรองการปฏิบัตริาขการ เพื่อใช้ใน
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
1. ใช้กลไกคณะตรวจราชการ/ นิเทศงานกรมอนามัย ก ากับ ตดิตามผลการด าเนนิงาน และคณะกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย ในการประเมินผลให้คะแนนตัวชี้วัด ตามค ารับรองฯ 
2. ใช้คู่มือการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย เปน็กรอบแนวทางในการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และตรวจสอบการด าเนินงาน 
3. ใช้ระบบ DOC 4.0 เพื่อการรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองฯ ของหน่วยงานในสงักัดกรมอนามัย 

A :  สร้างการสื่อสารสาธารณะ ในรูปแบบที่หลายหลาย เพื่อ 
1. สื่อสาร/ เผยแพร/่ ประชาสมัพันธ์ การด าเนนิงานการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานใน

สังกัดกรมอนามัย ผา่นช่องทางที่หลากหลาย เชน่ หนังสือราชการ Line โทรศัพท์ เว็บไซต์ เปน็ต้น เพื่อ
กระตุ้นให้บุคลากรในสังกัดกรมอนามัยทุกระดับได้รับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และตระหนักถึงความส าคัญ
ในการร่วมมือร่วมใจ และร่วมรับผิดชอบต่อผลงาน 

2. ให้ค าปรึกษา/ แนะน า รวมถงึสนบัสนนุข้อมูลเชิงรุก เช่น การ Upload ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ การติดตาม และ
ส่งข้อมูลผ่านระบบ Line เป็นตน้ 

B :  สร้างความเข้าใจและสนบัสนุนการด าเนนิงานจัดท าค ารับรองฯ ให้ค าปรึกษา/ แนะน า/ ให้ความรู้แก่หน่วยงาน
ในสังกัดกรมอนามัย เชน่ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารผลการปฏบิัติงาน การถ่ายทอดตัวชี้วัด/ ช้ีแจงเกณฑ์การ
ประเมินผลตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ เปน็ต้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการบรรลุผลลัพธต์ามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว ้

Small Success : 
กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

กลุ่มพัฒนา
ระบบบรหิาร 

- รวบรวมตัวช้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายระดับ
กรม ตามข้อตกลง 
(PA) ของอธิบดีกรม
อนามัย/ นโยบาย
ของกรมอนามัย และ
ภารกิจหลักของ
หน่วยงาน 

- น าเสนออธิบดีกรม
อนามัยคัดเลือก
ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย ส าหรบั
จัดท าค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของ

- ให้ค าปรึกษา/ 
แนะน า ในการแก้ไข
ปัญหา/ อุปสรรคใน
การด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดที่ก าหนดใน
ค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 

- ร่วมกับทีมนิเทศงาน
ของรองอธิบดีกรม
อนามัย ติดตามผล
การด าเนินงานตาม
เป้าหมายตัวช้ีวัดที่
ก าหนด 

- ติดตามการรายงาน

- วิเคราะห์ข้อมลูผล
การด าเนินงานตาม
ค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 
และน าเสนอ
แนวโน้ม
ความส าเร็จใน
ภาพรวมของกรม
อนามัย 

- ให้ค าปรึกษา/ 
แนะน า ในการ
แก้ไขปัญหา/ 
อุปสรรคในการ
ด าเนินงานตาม

- ให้ค าปรึกษา/ 
แนะน า ในการแก้ไข
ปัญหา/ อุปสรรคใน
การด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดที่ก าหนดใน
ค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 

- ร่วมกับทีมนิเทศงาน
ของรองอธิบดีกรม
อนามัย ติดตามผล
การด าเนินงานตาม
เป้าหมายตัวช้ีวัดที่
ก าหนด 

- ติดตามการรายงาน



66 

หน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัย 

- สื่อสาร/ สรา้งความ
เข้าใจ เรื่อง การ
บริหารผลการปฏิบตัิ
ราชการ 

- ให้ค าปรึกษา/ 
แนะน า การจัดท าค า
รับรองการปฏบิัติ
ราชการแก่หน่วยงาน
ในสังกัดกรมอนามยั 

- รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูล และตรวจสอบ
ความเหมาะสมของ
รายละเอียดตัวช้ีวัด
และค่าเป้าหมาย 
เพื่อการจัดท าค า
รับรองการปฏบิัติ
ราชการของ
หน่วยงาน 

- จัดท าคู่มือค ารับรอง
การปฏิบัตริาชการ
ของหน่วยงานใน
สังกัดกรมอนามัย 

ผลการปฏิบตัิ
ราชการตามค า
รับรองฯ ในระบบ 
DOC 4.0 

- ออกแบบเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลความพึงพอใจ
ของหัวหน้า
หน่วยงาน และ
เครือข่าย กพร.ต่อ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการระดับ
หน่วยงาน 

 

ตัวช้ีวัดที่ก าหนดใน
ค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 

- ติดตามการรายงาน
ผลการปฏิบตัิราชการ
ตามค ารับรองฯ ใน
ระบบ DOC 4.0 

- ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมลู
ความพึงพอใจของ
หัวหน้าหน่วยงาน 
และเครือข่าย 
กพร.ต่อการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
ระดับหน่วยงาน 

ผลการปฏิบตัิ
ราชการตามค า
รับรองฯ ในระบบ 
DOC 4.0 

- วิเคราะห์ สรุปผล 
และจัดท ารายงาน
ความพึงพอใจของ
หัวหน้าหน่วยงาน 
และเครือข่าย กพร.
ต่อการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ
ระดับหน่วยงาน 

 

หน่วยงานอื่นๆ 
ในสังกัดกรม

อนามัย 

- เข้าร่วมประชุมชี้แจง
แนวทางในการจัดท า
ค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของ
หน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัย 

- คัดเลือกตัวช้ีวัด 
Function เพิ่มเติม 
เพื่อลงนามค ารับรอง
การปฏิบัตริาชการ 

- จัดท ารายละเอียด 
Tempate ตัวช้ีวัด 
ประกอบค ารับรองฯ  

- ควบคุม ก ากับ และ
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตัวช้ีวัดให้
เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด 

- รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตาม
ค ารับรองฯ ในระบบ 
DOC 

 

- ควบคุม ก ากับ และ
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตัวช้ีวัด
ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

- รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตาม
ค ารับรองฯ ใน
ระบบ DOC 

- ให้ความร่วมมือใน
การกรอกข้อมูล
ความพึงพอใจของ
หัวหน้าหน่วยงาน 
และเครือข่าย 
กพร.ต่อการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
ระดับหน่วยงาน 

 
 
 

- ควบคุม ก ากับ และ
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตัวช้ีวัดให้
เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด 

- รายงานผลการปฏิบตัิ
ราชการตามค า
รับรองฯ ในระบบ 
DOC 
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กรมอนามัย - คัดเลือกตัวช้ีวัดใน
การจัดท าค ารับรอง
การปฏิบัตริาชการ
ของหน่วยงานใน
สังกัดกรมอนามัย 
ตามหลักการ
ถ่ายทอดตัวช้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายจาก
ระดับกรมสูร่ะดับ
หน่วยงาน 

- นิเทศงาน และ
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
เป้าหมายตัวช้ีวัดที่
ก าหนด  

 

- ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
เป้าหมายตัวช้ีวัดที่
ก าหนด ในท่ี
ประชุมกรมอนามัย 

- นิเทศงาน และ
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
เป้าหมายตัวช้ีวัดที่
ก าหนด 

 

วิธีการประเมินผล :  ประเมินจากหลักฐานการด าเนินงานตามขั้นตอนที่ก าหนด 
เอกสารสนับสนุน :  1) เอกสารแจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

2) แบบสรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
3) รายละเอียดเกณฑ์การประเมินผลระดบัหน่วยงาน 
4) คู่มือการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
5) แบบฟอร์มลงนามค ารบัรองการปฏิบัติราชการ 
6) แบบรายงาน SAR Report ระดับหน่วยงาน 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 
ระดับความส าเร็จของการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ในสังกัดกรมอนามยั 

ระดับ 5 5 5 

ร้อยละความพึงพอใจของ
หัวหน้าหน่วยงาน และ
เครือข่าย กพร. ต่อการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ตามค ารับรองฯ 
ของหน่วยงานในสังกัดกรม
อนามัย 

ร้อยละ - 70 - 

 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด นางศรีวิภา  เลี้ยงพันธุส์กุล      ผู้อ านวยการกลุ่มพฒันาระบบบริหาร 
โทรศัพท์ 0 2590 4234         โทรศัพท์มือถือ 06 2237 7769 
โทรสาร  0 2591 8187         E-mail: sripunsakul@gmail.com  

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 
 
 
 
 

นางสาวรุ่งนภา  เยี่ยมสาคร     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ 0 2590 4230         โทรศัพท์มือถือ 09 6940 4999 
โทรสาร 0 2591 8187          E-mail: rungnapa.y@anamai.mail.go.th 
นางสาวพนัตรี  วิเศษธนวฒัน์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทรศัพท์ 0 2590 4229         โทรศัพท์มือถือ 08 5811 2247 
โทรสาร 0 2591 8187          E-mail: phantree.v@anamai.mail.go.th 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 
 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
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ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

นางสาวรุ่งนภา  เยี่ยมสาคร     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ 0 2590 4230         โทรศัพท์มือถือ 09 6940 4999 
โทรสาร 0 2591 8187          E-mail: rungnapa.y@anamai.mail.go.th 
นางสาวพนัตรี  วิเศษธนวฒัน์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทรศัพท์ 0 2590 4229         โทรศัพท์มือถือ 08 5811 2247 
โทรสาร 0 2591 8187          E-mail: phantree.v@anamai.mail.go.th 
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ตัวชี้วัดที่ F2-2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานขับเคลื่อนตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ประเด็นยุทธศาสตร ์ 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์ 11.เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (HPO) 
กลุ่ม / Cluster - 
หน่วยงานที่รับการประเมิน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ค านิยาม  แผนปฏิรูปองค์การกรมอนามัย หมายถึง แผนซึ่งกรมอนามัยจดัท าขึ้นตาม    

แนวทางการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงาน ก.พ.ร. 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 2 บทวิเคราะห์บทบาทภารกิจของกรม 
2.1 วิเคราะห์ภารกิจของกรมในปัจจุบนั (As-Is)  
 2.1.1 วิเคราะห์ภารกิจหลัก + ภารกิจรอง  
2.2 ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของกรม (To-Be) 
 2.2.1 ข้อเสนอการปรับบทบาทภารกิจกรม : ภารกิจหลัก (Core 
function) และภารกิจรอง (Non-core fuction)) 
 2.2.2 ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและอัตราก าลังทีจ่ะรองรับ
บทบาทใหม่ในอนาคต 
 2.2.3 ข้อเสนอการปรับเปลี่ยน ในระยะ 3 ปี (ปีงบฯ 62-64) 
ส่วนที่ 3 ภาคผนวก 
3.1 ข้อมูล พฐ.ของกรมในปัจจุบัน ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่ อ านาจ /ประเด็น
ยุทธศาสตร์  เปา้ประสงค์ กลยทุธ์ งบประมาณ กฎหมายทีส่ าคญั โครงสร้างและ
อัตราก าลัง 
 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง หมายถึง เอกสารซึ่งกรมอนามัยจัดท าขึ้นเพื่อแสดง
ให้เห็นถึงการด าเนินงานของกรมอนามัยตามที่คณะท างานพิจารณาแผนปฏิรูป
องค์การของส านักงาน ก.พ.ร. ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะประเด็นที่เก่ียวกับ
ภารกิจที่กรมอนามัยจ าเปน็ต้องด าเนินการเพิ่มเติม ในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562-2564) จ านวน 3 ประเด็น ได้แก ่

 1. จัดท าฐานข้อมูลด้านการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยและอนามัย
สิ่งแวดล้อม ให้สามารถใช้ประโยชน์เชื่อมโยงทุกระดับ ประชาชน ครอบครัว ชุมชน และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ 
 2. ปรับกระบวนการขั้นตอนการท างาน หรือ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้า
มาใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น 
พัฒนาระบบเพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้ความรู้ประชาชนในทุกช่วงวัย 
ในการดูแลสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยใช้สื่อ IT หรือ Social media 
 3. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม เช่น การบูรณาการงานด้านส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยไปกับงานเวช
ศาสตร์ครอบครัว (PCC) เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพและ
อนามัยได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
หมายเหตุ: เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดในที่นี้ เป็นการประเมินผลการด าเนินงานส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลุ่มเป้าหมาย ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามยั 
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ค่าเป้าหมาย 1. กรมอนามัยมีระบบฐานข้อมูล จ านวน 1 ระบบ ได้แก่ ระบบ DOH Dashboard 
ของทุกกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
2. มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการท างานหลัก (Core Business 
Process) ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 2 กระบวนงาน 
3. มีรูปแบบด าเนินการ มีทะเบียนเครือข่าย และมีกลไกการสร้างเครือข่ายการมีส่วน
ร่วมในการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจากหลักฐาน/เอกสารการด าเนินงานขบัเคลื่อนข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ
เช่น หนังสือราชการ รายงานการประชุม หลักฐานที่สื่อสารผ่านช่องทาง IT เช่น 
line e-mail ฯลฯ  

แหล่งข้อมูล หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 
ระยะเวลาประเมินผล 
 
 

รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ ์2562) 
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2562 - กรกฎาคม 2562) 

เกณฑ์การประเมิน : 
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562) 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 มีระบบบริหารจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ปัญหา 

1.1 มีข้อมูลและสารสนเทศในการวิเคราะหส์ถานการณ์ 
     การปฏิรูปการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด 
     กรมอนามัยการปฏริูปประเทศในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 
1.2 มีระบบการจดัเก็บและตดิตามข้อมูลการด าเนินงาน

ปฏิรูปของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 
1.3 มีระบบการประเมินผลมาตรการและวเิคราะห์เพื่อการ

ปรับปรุงการด าเนินงานปฏริูปองคก์ารกรมอนามัย 
1.4 มีแผนงาน/ โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานปฏิรูป

องค์การกรมอนามยั 

1 - เอกสารวิเคราะห์ข้อมลู
สถานการณ ์

- เอกสารการประชุม 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ 

คณะท างานต่างๆ 
- แผนงาน/ โครงการขับเคลื่อน

การด าเนินงานปฏิรูปองค์การ        
  กรมอนามัย 
 

2 มีข้อเสนอเชิงนโยบายหรือมาตรการที่มีประสิทธิภาพ
รองรับการแก้ปัญหา 
2.1 มีข้อเสนอ/ กรอบแนวทาง/ มาตรการในการขับเคลื่อน

การด าเนินงานปฏิรูปองค์การกรมอนามัยและการปฏริูป
ประเทศในประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง 

2.2 มีมาตรการการด าเนินงานปฏริูปองค์การกรมอนามัย 
2.3 มาตรการมีความสอดคล้องกับบทบาทใหม่  
2.4 มีการน าข้อมูลเกีย่วกับการจดัท าค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย สื่อสาร/ 
ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่ออเิล็กทรอนกิส ์

1 - เอกสารการประชุม 
- เอกสารแสดงการสื่อสาร/

ประชาสมัพันธ์/ การให้
ค าปรึกษา/ แนะน าผ่านช่องทาง
ต่างๆ ถึงบุคลากรและหน่วยงาน
ในสังกัดกรมอนามยั 

 

3 การขับเคลื่อนมาตรการ 
3.1 มีการน าข้อเสนอสูเ่วทีประชุมระดับกรมอนามยั  
3.2 มีการขับเคลื่อนมาตรการในการขับเคลื่อน 
     การด าเนินงานปฏิรูปองค์การกรมอนามัย 
3.3 มีการให้ค าปรึกษา/ แนะน า ในการแก้ไขปัญหา/ 

อุปสรรคในการด าเนินงาน 

1 - เอกสาร/ ภาพการประชุม 
- เอกสารแสดงการตดิตามก ากับ

การด าเนินงาน 
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3.4 มีการติดตาม/ ประสานงาน/ รวบรวม/ วิเคราะห์ข้อมูล
เรื่องการปฏริูป โดยมีการน าเทคโนโลยดีิจิทัลมาใช้ใน
การขับเคลื่อนใหเ้กิดคณุภาพ 

4 Output – Good outcome 
ร้อยละของฐานข้อมูลส าคัญด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมในระบบ DoH Dashboard  

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

ร้อยละ 51 52 53 54 55  

1  

5 ร้อยละของฐานข้อมูลส าคัญด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมในระบบ DoH Dashboard 

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

ร้อยละ 56 57 58 59 60  

1  

 คะแนนรวม 5  
 
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2562 - กรกฎาคม 2562) 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/หลักฐาน 
1 มีระบบบริหารจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ปัญหา 

1.1 มีการทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานปฏิรูป
องค์การกรมอนามยั รอบ 5 เดือนแรก 

1.2 มีระบบจัดเก็บ/ ตดิตามรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์  
     ประมวลผลข้อมูลที่เกีย่วข้องกับการปฏิรปูองค์การกรม 
     อนามัยและการและการปฏิรปูประเทศในประเด็นที่ 
     เกี่ยวข้อง รอบ 5 เดือนแรก  
1.3 มีระบบการประเมินผลเพื่อการด าเนินงานปฏิรูปองค์การ 
     กรมอนามัยและการและการปฏิรูปประเทศในประเด็นที่ 
     เกี่ยวข้อง 
1.4 มีแผนงาน/ แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม 
     แผนปฏิรูปองค์การกรมอนามยัและแผนปฏริูปประเทศ 
     ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง รอบ 5 เดือนหลัง 

1 - มีการทบทวนและประเมินผล 
- มีเอกสารแสดงระบบจัดเก็บ 

ติดตาม 
- มีเอกสารแผนงาน/ แนว

ทางการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน 

2 มีข้อเสนอเชิงนโยบายหรือมาตรการที่มีประสิทธิภาพ
รองรับการแก้ปัญหา 
2.1 มีข้อเสนอเชิงนโยบายหรือมาตรการเพื่อปรับปรุงการ

ด าเนินงานขับเคลื่อนแผนปฏริูปองค์การกรมอนามยัและ
และแผนปฏิรูปประเทศในประเดน็ท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2 มีฐานข้อมูลรองรับการขับเคลือ่นมาตรการ 
2.3 รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห ์และจัดท าสรุปการ

ด าเนินงาน 
2.4 มีข้อมูลการด าเนินงานขับเคลือ่นแผนปฏิรูปองค์การ    
     กรมอนามัยและและแผนปฏริปูประเทศในประเด็นที่ 
   เกี่ยวข้องและสื่อสารต่อหน่วยงานในสังกัดกรมอนามยั  
     ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

1 - มีเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบาย
หรือมาตรการ 

- มีเอกสารสรุปการด าเนินงาน 
- มีเอกสารข้อมลูการด าเนินงาน

ที่ได้สื่อสารต่อหน่วยงานใน
สังกัดกรมอนามัยทาง
อิเล็กทรอนิกส ์
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3 การขับเคลื่อนมาตรการ 
3.1 มีการน าข้อเสนอสูเ่วทีการประชุมระดับกรม 
3.2 มีเก็บรวบรวมข้อมลูและจัดท าสรุปผลการประเมินความ

พึงพอใจเพื่อการปรับปรุงในรอบปตี่อไป 
3.3 มีการให้ค าปรึกษา/ แนะน า ในการแก้ไขปัญหา/ 

อุปสรรคในการด าเนินงาน 
3.4 มีการน าเทคโนโลยมีาใช้ในการติดตามผลการ

ด าเนินงาน 

1 -มีเอกสารข้อเสนอ 
-มีเอกสารข้อมลูและจัดท า
สรุปผลการประเมินฯ 
-มีเอกสารแสดงการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการตดิตาม
ผลการด าเนินงาน 

 

4 - ร้อยละของฐานข้อมูลด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ใน DoH Dashboard ได้รับการพัฒนา   (0.4) 

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

ร้อยละ 71 72 73 74 75 

- กระบวนการท างานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมไดร้ับการปรับปรุงและน า digital 
technology เข้ามาใช้ อย่างน้อย 1 กระบวนงาน (0.3) 

- มีรูปแบบและกลไกการสร้างเครอืข่ายการมสี่วนร่วมฯ  
ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดล้อม (0.3) 

1 -เอกสารแสดงการรายงานใน
ระบบ e-SAR 

5 - ร้อยละของฐานข้อมูลด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ใน DoH Dashboard ได้รับการพัฒนา (0.4) 

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

ร้อยละ 76 77 78 79 80 

- กระบวนการท างานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมไดร้ับการปรับปรุงและน า digital 
technology เข้ามาใช้ อย่างน้อย 2 กระบวนงาน (0.3) 

- มีทะเบียนเครือข่ายการมีส่วนร่วมฯ ด้านส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทุกศูนย์เขต (0.3) 

1 -เอกสารแสดงการรายงานใน
ระบบ e-SAR 

 คะแนนรวม 5   
มาตรการส าคัญ (PIRAB) ที่ท าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล : 
(P = Partnership, I=Investment, R=Regulation, A=Advocacy, B=Building Capacity) 
P: ประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามยั ในการขับเคลื่อนการด าเนนิงานตามประเด็นส าคัญ
ของขอ้เสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
I: สนบัสนุนทรัพยากร เช่น เครื่องมือ องค์ความรู้ และแนวทางปฏิบัติ  
R: ติดตามและประเมนิผลการขับเคลื่อนการด าเนนิงานตามประเด็นส าคัญของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
A: สร้างการรับรู้ และสื่อสาร ชีแ้จงท าความเข้าใจและสนับสนนุการด าเนนิงานแก่หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 
B: เสริมสร้างศักยภาพแก่ผูป้ฏิบตัิงาน โดยการสนับสนนุข้อมูลและองค์ความรู้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามแผน
ปฏิรูปองค์การกรมอนามัย 
Small Success : 

กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 

1.มีเอกสารทบทวน 
และวิเคราะห์ ข้อมลู/
สถานการณ ์Gap 
Analysis เพื่อน าเป็น

1.มีเอกสารทบทวน
และวิเคราะห์ Core 
Business Process 
เพื่อหาโอกาสในการ

1. มีเอกสารการวิเคราะห์
ข้อมูล ความต้องการ/
คาดหวังของลูกค้า ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและภาคี

1. มีเอกสาร/หลักฐาน
ที่แสดงผลผลิต
(output) ตาม
ข้อเสนอการ
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ฐานข้อมูลเบื้องต้น ใน
การก าหนดเป็น
กิจกรรมหรือมาตรการ
ส าคัญ (Key 
activities) ในแผน
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานฯ 
2. มีแผนการขับเคลื่อน
การด าเนินงานฯ 
ประจ าปีงบ ประมาณ 
พ.ศ. 2562 
3. มีรูปแบบกลไกการ
ติดตามการ
ด าเนินงานฯ  
4. สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ เพื่อ
ท าความเข้าใจและ
ประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัย ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ 

น าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้  
2. มีเอกสารรายงาน
สรุปภาพรวมการ
ด าเนินงานรอบ 5 
เดือนแรก เสนอต่อ
คณะกรรมการปฏริูปฯ 
กรมอนามัย เพื่อ
ปรับปรุงเป็นแนว
ทางการด าเนนิงาน
ส าหรับรอบ 5 เดือน
หลังต่อไป 
 
 
 

เครือข่าย  
2. มีเอกสารการทบทวน/
วิเคราะห์ระบบเฝ้าระวัง
ด้านส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม  
3.มีเอกสาร/รายงานการ
ประชุมผูเ้กี่ยวข้องเพื่อ
ร่วมทบทวนการ
ด าเนินงานรอบ 5 เดือน
แรก และให้ข้อเสนอปิด
ช่องว่างการด าเนินงาน
รอบ 5 เดือนหลัง 

เปลี่ยนแปลงฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
2. สรุปบทเรยีน 
พร้อมข้อเสนอแนว
ทางการขับเคลื่อน
การด าเนินงานตาม
ข้อเสนอการ
เปลี่ยนแปลงฯ 
ส าหรับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  

     
 

วิธีการประเมินผล :  ประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการตามขั้นตอนการด าเนินงานตามระดับ
ความส าเร็จที่ 1-5 

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. แผนปฏิรูปองค์การกรมอนามัย 
3. ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 
- - - - - 

 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด นางศรีวิภา เลี้ยงพันธุส์กุล ผู้อ านวยการกลุ่มพฒันาระบบบริหาร 
โทรศัพท์ 0 2590 4234  โทรศัพท์มือถือ 06 2237 7769 
โทรสาร 0 2591 8187  E-mail: sripunsakul@gmail.com 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางจารุมน บุญสิงห ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
โทรศัพท์ 0 2590 4229  โทรศัพท์มือถือ 08 1424 0248 
โทรสาร 0 2591 8187  E-mail: jboonsing@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

นางจารุมน บุญสิงห ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
โทรศัพท์ 0 2590 4229  โทรศัพท์มือถือ 08 1424 0248 
โทรสาร 0 2591 8187  E-mail: jboonsing@gmail.com 
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ตัวชี้วัดที่ F3-2 ระดับความส าเร็จของกระบวนการขับเคลื่อนงานเพื่อสมัครรับรางวัลคุณภาพ   
ประเด็นยุทธศาสตร ์ 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์ 11. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (HPO) 
กลุ่ม/ Cluster - 
หน่วยงานรับการประเมิน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ค านิยาม กระบวนการขับเคลื่อนงานเพื่อสมัครรับรางวัลคุณภาพ  หมายถึง การแสดง

บทบาทของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารในการสื่อสาร/ให้ค าปรึกษา/สร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการสมัครรับรางวัลคุณภาพ ด้วยรูปแบบ/กิจกรรม/วิธีการต่างๆ เพื่อ
สนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยส่งผลงานเพื่อสมัครรับรางวัลคุณภาพ 

รางวัลคุณภาพ หมายถึง รางวัลที่ได้รับการประเมินผลการด าเนินงานของ
ผลงาน และพิจารณาให้ผ่านการประเมิน และ/หรือให้รับรางวัล จากหน่วยงาน
ภายนอก ซึ่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนหน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัย ดังนี้ 

 1) รางวัลสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector 
Management Quality Award : PMQA) คือ รางวัลที่ส านักงาน ก.พ.ร. ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการน าไปใช้ในการประเมินองค์การด้วยตนเองที่
ครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหาร จัดการให้เทียบเท่า 
มาตรฐานสากล  ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ผ่านระบบการประเมินให้รางวัลคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการปรับปรุงองค์การอย่างรอบด้านและอย่าง
ต่อเนื่องครอบคลุมทั้ง 7 ด้าน/หมวด 

2) รางวัลสาขาบริการภาครัฐ (Thailand Public Service Awards : 
TPSA) คือ รางวัลที่ส านักงาน ก.พ.ร. มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเชิดชูเกียรติ
และเป็นขวัญก าลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการพัฒนา
หรือปรับปรุงบริการ จนสามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ
ได้ 

3) รางวัลสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (TEPGA) คือ รางวัล
ที่ส านักงาน ก.พ.ร. มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐ การเชิดชูผลการปฏิบัติราชการ ที่
เป็นการเปิดระบบราชการให้ประชาชนและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวของเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารราชการและท างานร่วมกันอย่างเปนรูปธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม ตั้งแต่การให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) การรับฟังความ
คิดเห็น (Consult) และการเข้ามาเกี่ยวข้อง (Involve) ไปจนถึงการสร้างความ
ร่วมมือ (Collaboration) ซึ่งจะน าไปสู่การเสริมอ านาจและศักยภาพประชาชนให้
เข้มแข็ง รวมทั้งสร้างความภาคภูมิใจของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหรือ
ผลักดันการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ อันน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารราชการที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

4) United Nations Public Service Awards : UNPSA คือ รางวัลที่
องค์การสหประชาชาติจัดให้มีขึ้น เพื่อมอบให้แก่หน่วยงานที่ด าเนินการด้านการ
ให้บริการสาธารณะด้วยความเป็นมืออาชีพ สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการ
บริหารราชการได้อย่างยอดเยี่ยม มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ข้าราชการทั่วโลก
พัฒนาไปสู่ความเป็นมืออาชีพในการให้บริการสาธารณะ รวมทั้ง เป็นการสร้าง
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ภาพลักษณ์ที่ดีใหแก่หน่วยงานที่บริหารงานภาครัฐในการให้บริการสาธารณะได้
ประสบความส าเร็จ และขยายผลความส าเร็จน าไปสูก่ารใช้เป็นแบบอย่างแนวทางใน
การสร้างความเชื่อม่ัน และดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพเข้ามาสู่ระบบราชการต่อไป 

กลุ่มเป้าหมาย ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามยั 
ค่าเป้าหมาย - รอบ 5 เดือนแรก กรมอนามัยมีผลงานสง่สมัครรับรางวลัคุณภาพ ≥ 24 ผลงาน 

- รอบ 5 เดือนหลัง กรมอนามัยผ่านการพิจารณา รอบที่ 1 ≥ 7 ผลงาน 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลผลการด าเนินงานจากหลักฐาน (หนังสือราชการ/E-mail และอื่นๆ ที่เป็น

หลักฐานเชิงประจักษ์) การส่งผลงานสมัครรับรางวัลคุณภาพ  
แหล่งข้อมูล - ผลงานที่หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยเสนอเพื่อสมัครรับรางวัลคุณภาพ ประจ าปี 

พ.ศ. 2562 
- ฐานข้อมูลการจัดเก็บผลการด าเนินงานรางวัลคุณภาพ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
- ประกาศผลการพิจารณารางวัล ประจ าปี พ.ศ. 2562 จากส านักงาน ก.พ.ร. 

ระยะเวลาประเมินผล - รอบที่ 1: 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561-กุมภาพันธ์ 2562) 
- รอบที่ 2: 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2562-กรกฎาคม 2562) 

เกณฑ์การประเมิน : 
ระดับคะแนน ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานรอบ 5 เดือนแรก และ 5 เดือนหลัง 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5 
1      
2      
3      
4      
5       

เกณฑ์การประเมิน : 
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561-กุมภาพันธ์ 2562) 

ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1 1.1 มีข้อมูลจากการทบทวน ประเมินสถานการณ์ และวิเคราะห์กระบวนการ/ผลการด าเนินงาน

การส่งสมัครรับรางวัลคุณภาพ ประจ าปี พ.ศ. 2561                             (0.5 คะแนน) 
1.2 มีแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อสมัครรับรางวัลคุณภาพ  ประจ าปี พ.ศ. 2562  

(0.25 คะแนน) 
1.3 มีฐานข้อมูล/ระบบเพื่อตดิตามและจดัเก็บผลงาน ให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนการ

ขับเคลื่อน                                                                              (0.25 คะแนน) 

1 

2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.1 มีข้อเสนอแนะต่อกระบวนการส่งผลงานของกรมอนามัย เพื่อการสร้างกระบวนการเพิ่ม
คุณค่าของผลงาน                                                                     (0.20 คะแนน) 

2.2 มีมาตรการด าเนินงานการสนบัสนุนการส่งผลงานของกรมอนามัย ที่มีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพ ท่ีสามารถส่งต่อผูร้ับบริการ (ผู้เสนอผลงานสมัครรับรางวัล) ผู้ที่เกี่ยวข้องได ้

 (0.50 คะแนน) 
2.3 มีสื่อเพื่อสนับสนุน กระตุ้น เสริมแรงให้หน่วยงานร่วมส่งผลงานสมัครรับรางวัล โดยใช้ข้อมูล

ส าคัญของประเด็นงาน                                                               (0.15 คะแนน) 
2.4 มีแนวทาง/มาตรการส าคญัตอ่การด าเนินงานสนับสนุนการส่งผลงานของกรมอนามัย ตาม

บทบาท Smart Facilitator/Smart Enabler                                    (0.15 คะแนน) 

1 
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3 3.1 มีข้อเสนอแนะในการส่งผลงานของคณะกรรมการพิจารณาผลงาน กรมอนามัยต่อหน่วยงาน  
(0.25 คะแนน) 

3.2 มีการด าเนินการขับเคลื่อนกระบวนการเขียนผลงานใหม้ีคุณภาพ อาทิ สนับสนุนองค์ความรู้ 
(Best/Good Practice) /บริหารจัดการเพื่อการเขียนผลงาน จากผลงานท่ีไดร้ับรางวัลทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอก ใหก้ับผู้เสนอผลงานสมัครรับรางวัลคณุภาพ (0.50 คะแนน) 

3.3 ขับเคลื่อนมาตรการการเพิ่มคณุค่าของผลงานท่ีส าคัญ ด้วยกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพ
ของผู้เขียนผลงาน ให้สามารถเขียนผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ             (0.15 คะแนน) 

3.4 มีฐานระบบการรวบรวมข้อมลูและการพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผ่าน
ระบบเทคโนโลยีดิจิทลั ที่ทันสมัย เข้าถึงง่าย สะดวกและรวดเร็ว               (0.15 คะแนน) 

1 

4 - มีจ านวนผลงานส่งสมัครรับรางวัลคุณภาพ 24 เรื่อง 1 
5 - มีจ านวนผลงานส่งสมัครรับรางวัลคุณภาพ 25 เรื่อง 1 
 คะแนนรวม 5 

รอบที่ 2: 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2561-กรกฎาคม 2561) 
ข ้

นตอน 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 1.1 มีข้อมูลจากการทบทวน ประเมินสถานการณ์จากกิจกรรมสนับสนุนการส่งผลงานสมัครรับ
รางวัลคุณภาพ ประจ าปี พ.ศ. 2562 (0.5 คะแนน) 

1.2 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวางกรอบการออกแบบเครื่องมือประเมินผลการด าเนินงานของ
กระบวนการสนับสนุนการส่งผลงานคุณภาพ (0.25 คะแนน) 

1.3 มีการทบทวนและเทียบเคียงผลการด าเนินงาน การส่งผลงานสมคัรรับรางวัล (ต่อตนเอง 3 ปี 
ย้อนหลัง/หน่วยงานคูเ่ทียบ) (0.25 คะแนน) 

1 

2 2.1 มีข้อเสนอแนะต่อการปรับ/พฒันาเครื่องมือเพื่อให้พร้อมต่อการประเมินผลการขับเคลื่อน
กระบวนงานสมคัรรับรางวัลคณุภาพ ประจ าปี พ.ศ. 2562 (0.20 คะแนน) 

2.2 มีเครื่องมือเพื่อติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนกระบวนงานสมัครรับรางวัลคุณภาพ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562  ที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ (0.50 คะแนน) 

2.3 มีมาตรการเพื่อการประเมินกระบวนงานสมคัรรบัรางวัลคณุภาพ ของกรมอนามัย ในรูปแบบ 
2 way พร้อมป้อนกลับข้อมูลทั้งตน้ทางและปลายทาง  (0.15 คะแนน) 

2.4 มี/สร้างสื่อ เพื่อการสื่อสารข้อมูลการป้อนกลับ (จากข้อ 2.3) ให้ผู้รับสื่อสามารถน าข้อมลูเพื่อ
การพัฒนาและต่อยอดการด าเนินงานได้  (0.15 คะแนน) 

1 

3 3.1 มีข้อมูลจากการวิเคราะห์กระบวนงานสนับสนุนการส่งผลงานเพื่อสมัครรับรางวัลคุณภาพของ
กรมอนามัย เพื่อสรุปผลการประเมินผลการขับเคลื่อนกระบวนงานสมัครรับรางวัลคุณภาพ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 (0.2 คะแนน) 

3.2 มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (ด้านการยกระดับสู่คุณภาพระดับสากล) ต่อองค์กร เพื่อสนับสนุน
การการสร้างนโยบาย/การปรับเปลี่ยนหรือวางกรอบแผนการด าเนินงาน ให้เกิดเป็นระบบที่มี
คุณภาพ (0.5 คะแนน) 

3.3 มี (ร่าง) สรุป/รายงานของกระบวนงานสนับสนุนการส่งผลงานสมัครรับรางวัลคุณภาพ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562  (0.3 คะแนน)  

* หมายเหตุ กรณีสรุปรายงานฉบับร่าง เนื่องจากต้องรอผลการพิจารณารางวัลของส านักงาน 
ก.พ.ร. เพื่อประกอบข้อมูลของผลการด าเนินงานในรายงาน ซึ่ง กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารไม่สามารถควบคุมเง่ือนไขของเวลาในข้อนี้ได้ จึงสามารถจัดท าได้เฉพาะร่าง
สรุป/รายงานของกระบวนงาน 

1 

4 - ผ่านการพิจารณารอบ 1 จ านวน 7 ผลงาน  1 

5 - ผ่านการพิจารณารอบ 1 จ านวน  8 ผลงาน  1 
 คะแนนรวม 5 
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มาตรการส าคัญ (PIRAB) ที่ท าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล : 
   (P = Partnership, I = Investment, R = Regulation, A = Advocacy, B = Building capacity) 

P : 1. ประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย เพื่อให้ได้รับความร่วมมือในการเสนอผลงาน
สมัครรับรางวัลคุณภาพ  

     2. ประสานคณะกรรมการพิจารณาผลงาน เพื่อให้ความร่วมมือในการพิจารณา ตรวจสอบ เสนอแนะและ
ร่วมคัดเลือกผลงานส่งสมัครในนามกรมอนามัย 

3. ประสานศูนย์จัดการความรู้ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างกระบวนการท างานเชิงบูรณาการ 
I : จัดสรรงบประมาณ และด าเนินงานตามแผนภายใต้โครงการพัฒนากรมอนามัยสู่องค์การคุณภาพ โดยสร้าง

กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพ และเปิดโอกาสของการเรียนรู้ ให้กับผู้เกี่ยวข้อง (คณะกรรมการพิจารณา
ผลงานฯ ผู้เขียนผลงาน)  

R : ก าหนดกระบวนการติดตามผลงาน โดยวิเคราะห์การด าเนินงานทุกระยะของแผน เพื่อให้ประสบผลส าเร็จ
ในเชิงปริมาณ (จ านวนผลงานส่งสมัครรับรางวัลคุณภาพ ≥ 24 ผลงาน) และเชิงคุณภาพ ตามมาตรฐาน
เกณฑ์การพิจารณารางวัล 

A : 1. สื่อสาร เชิญชวนหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย อย่างครอบคลุมทั้ง 37 หน่วยงาน โดยผ่านช่องทางที่
หลากหลาย อาทิ หนังสือราชการ Line โทรศัพท์  

      2. ให้การปรึกษา/ค าแนะน า รวมถึงการสนับสนุนข้อมูลในรูปแบบเชิงรุกและน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้า
มาใช้ เพื่อให้การด าเนินงานสะดวก รวดเร็ว คุ้มค่า เช่น การจัดท าสื่อ เสาะแสวงหาข้อมูล  การ Upload 
ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ การติดตามและส่งข้อมูลผ่านระบบ Line เป็นต้น 

B : 1. การให้ข้อมูลเชิงลึก แก่คณะกรรมการพิจารณาผลงาน ด้านเกณฑ์และแนวทางการเขียนผลงาน เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการพิจารณาผลงานและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงาน 

2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านเกณฑ์การพิจารณารางวัลและแนวทางการเขียนผลงาน 
Small Success: 

กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
กลุ่มพัฒนา
ระบบบรหิาร 

- มีการสื่อสาร เชิญ
ชวนหน่วยงาน ผ่าน
ช่องทางที่
หลากหลาย อาทิ 
หนังสือราชการ 
Line โทรศัพท ์

- มีการ Mapping 
ผลงานจากเวที/
กิจกรรมต่างๆของ
กรมอนามัย 

-  มี คกก. พิจารณา
ผลงาน ได้รับข้อมูล
เชิงลึก ด้านเกณฑ์
การพิจารณารางวัล
ในประเภทต่างๆ 

- มีการอบรม/ พัฒนา
ศักยภาพผู้เสนอ
ผลงานประจ าปี พ.ศ. 
2562 

- มีผลงานที่ถูกพิจารณาให้
เสนอส่งสมัครรับรางวัล
คุณภาพ ประจ าปี พ.ศ. 
2562 
- มีการให้ค าปรึกษา 
ข้อเสนอแนะ และ
สนับสนุนการเขียนผลงาน 
รูปแบบเชิงรุก เช่น สื่อที่
เป็นรูปแบบน่าสนใจ มีการ
น าเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามา
ใช้ up load เอกสารที่
เว็บไซต์ การติดตามและส่ง
ข้อมูลผ่านระบบ Line เป็น
ต้น 
- มีการอบรมการเขียน

ผลงานให้กับหน่วยงานที่
เสนอผลงานรับรางวัล 

- มีผลงานและส่งสมัคร
ภายในเวลาที่ก าหนด 

 
 

- มีแบบประเมินผลการ
ด าเนินงาน โดยน า
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา
ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

- สรุปผลการด าเนินงาน 
เพื่อค้นหาโอกาสพัฒนา
และข้อเสนอแนะต่อ
หน่วยงาน 

- มีการประสาน/ติดตาม
ประกาศผลการ
พิจารณารางวัล พร้อม
รายงาน/สื่อสารให้
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
ความคืบหน้า  

 

- มีกิจกรรมเชิดชู
เกียรติ เพื่อเป็น
ขวัญและก าลังใจ
แก่เจ้าหน้าที่และ
หน่วยงานท่ีส่งผล
งานสมัครรับ
รางวัลคณุภาพ 

- มีการเผยแพร่
ผลงานท่ีได้รับ
รางวัล 
Good/Best 
Practice ผ่าน
ช่องทางต่างๆ  

- มีรายงานสรุป
กระบวนการ
ด าเนินงานของ
ปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2562  
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วิธีการประเมินผล  รอบที่ 1 – ประเมินจากกระบวนการด าเนินงาน เพื่อสนับสนุนการส่งผลงานสมัครรับรางวัล
คุณภาพ จนสามารถมีผลงานส่งสมัครรับรางวัลคุณภาพในนามกรมอนามัย 

รอบที่ 2 – ประเมินจากกระบวนการหลังการส่งผลงานสมัครรับรางวัลและผลการพิจารณา
รางวัลคุณภาพ ประจ าปี พ.ศ. 2562 

เอกสารสนับสนุน  - เกณฑ์รางวัลสาขาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) ประจ าปี พ.ศ. 2562 

- เกณฑ์รางวัลสาขาบริการภาครัฐ (TPSA) ประจ าปี พ.ศ. 2562 

- เกณฑ์รางวัลสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (TEPGA) ประจ าปี พ.ศ. 2562 

- คู่มือแนวทางการสมัครขอรบัรางวัล UNPSA 2019 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 

- ผลงานส่งสมัครรับรางวัล คณุภาพ 
- ผลงานท่ีไดร้ับรางวัลคุณภาพ 

จ านวน 
จ านวน 

11 
1 

14 
2 

25  
2 

24 
7 

 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด นางศรีวิภา  เลี้ยงพันธุส์กุล      ผู้อ านวยการกลุ่มพฒันาระบบบริหาร 
โทรศัพท์ 0 2590 4234         โทรศัพท์มือถือ 06 2237 7769 
โทรสาร  0 2591 8187         E-mail: sripunsakul@gmail.com  

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางนัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ 0 2590 4313         โทรศัพท์มือถือ 08 1864 7699 
โทรสาร 0 2591 8187          E-mail: nathathai.t@anamai.mail.go.th 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กรมอนามัย 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

นางสาวมนัญญา เรือจิตร       นักวิชาการสาธารณสุข 
โทรศัพท์ 0 2590 4232         โทรศัพท์มือถือ 09 5960 5920 
โทรสาร 0 2591 8187          E-mail: mananya.ru@anamai.mail.go.th 
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กรอบ/แนวทางการประเมินตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานสายสนับสนุน 

 ประเด็นประเมิน คะแนน หลักฐาน/เอกสาร 
1 Assessment : มีระบบบริหารจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ 

ปัญหา   
1.00  

 1.1 มีข้อมูลและสารสนเทศที่สมบูรณ์และเพียงพอในการ 
วิเคราะห์ปัญหาและน าไปสู่ 1) HL ปชช./ Competency จนท.
2) ข้อเสนอเชิงนโยบาย และ 3) มาตรการในพื้นที่ 

0.50  

 - มีการวิเคราะห์ช่องว่างของระบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันกับมาตรฐาน/
เป้าหมายที่ก าหนด (หมวด 4)    

0.20 1. มีไฟล์ข้อมูลและสารสนเทศ  
1) ข้อมูลและสถานการณ์ ผลการด าเนินงาน 

ย้อนหลัง 3-5 ปี ข้อมูลปัจจยัที่ส่งผลกระทบ 
2) ข้อมูล ความต้องการและความคาดหวัง 

ของ customer และ stakeholder  
3) ท าเนียบฐานข้อมูล customer และ 

stakeholder  
4) ฯลฯ 

2. มีบทวิเคราะห ์Gap และผลกระทบ ความ
เสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อน าไปสู่การคาดการณ์
และการแกไ้ขปัญหาในเชิงรุก 

 - มีการรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลูความต้องการและความคาดหวัง
ของ customer และ stakeholder ทั้งในปัจจุบันและพึงมีในอนาคต  
(หมวด 3)    

0.15 

 - Best Practice ทั้งในประเทศ/ตา่งประเทศ (หมวด 4)   0.15 
   

  ข้อมูลและสารสนเทศ ที่สมบูรณ์และเพียงพอ ในที่น้ีหมายถึง ข้อมูล สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ ผลการด าเนินงาน
ย้อนหลัง 3-5 ปี  ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลกระทบและ Gap  

 customer ในที่น้ีหมายถึง ประชาชน 5 กลุ่มวัย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม 
 stakeholder ในที่น้ีหมายถึง หน่วยงาน/องค์กร ใน/นอกภาคส่วนสาธารณสุข 

 1.2 มีระบบการจัดเก็บและติดตามข้อมลูตาม KPI และข้อมลู
ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบ 

0.10  

 - มีการจัดเก็บข้อมลูส าคัญของ ตวัช้ีวัดที่ 2.1-2.5  และตัวช้ีวัด 
Function อย่างเป็นระบบบนเว็บไซด์กลางของหน่วยงาน (หมวด 4)   

0.10 แสดงไฟล์ภาพข้อมลูและสารสนเทศ  
(ในข้อ 1) บนระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

  ข้อมูลส าคัญ ในที่น้ีหมายถึง 1) ผลการด าเนินงาน 2) ปัญหาอุปสรรค 3) ปัจจัยความส าเร็จ 4) ข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุน
เป้าประสงค์ที่ส าคญั 

 เว็บไซต์กลางของหน่วยงาน ในที่นี้หมายถึง ระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน มิใช่เว็บไซต์ของกลุ่ม/ฝ่ายของหน่วยงานนั้นๆ 
 1.3 มีระบบการประเมินผลมาตรการและวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุง 

มาตรการทุก 3 เดือน  
0.30  

 - มีระบบการประเมินผลมาตรการ (หมวด 2)   0.15 ผลการวิเคราะห/์ทบทวนมาตรการทุก 3 เดือน  
- รอบที่ 1 สิ้นเดือนมกราคม  
- รอบที่ 2 สิ้นเดือนพฤษภาคม 

 - มีการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง มาตรการทุก 3 เดือน (หมวด 2)   0.15 

  ความเป็นระบบ ในที่น้ีหมายถึง แนวทาง/กระบวนการมีการระบุระยะเวลา ข้ันตอน ผู้รับผิดชอบ และระบบการตดิตาม
ประเมินผลแนวทาง/กระบวนการอย่างชัดเจน 

 1.4 มีแผน/แนวทางปฏิบัติ (ที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ในข้อ 
1.1) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ปรับปรุงผลการด าเนินการ 
ส่งเสริมนวัตกรรม และบรรลุยุทธศาสตร์ /ภารกิจส าคัญ 

0.10  

 - มีแผน/แนวทางปฏิบัติ (หมวด 2)   0.04 แผนการด าเนินงานท่ีตอบสนองตอ่ความ
คาดหวังและความต้องการของผูร้บับริการและ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย และแผนพัฒนาบุคลากร
ภายในและภายนอก รวมถึงสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างหน่วยงานและผู้รับบริการและผูม้ี

 - มีแผนพัฒนาบุคลากรภายในและภายนอก (HRD/ HRM) (หมวด 5)   0.04 
 - มีกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและ

ผู้รับบริการรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (หมวด 3)   
0.02 
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 ประเด็นประเมิน คะแนน หลักฐาน/เอกสาร 
ส่วนไดส้่วนเสีย 

  นวัตกรรม ในท่ีนี้หมายถึง การเปลีย่นแปลงท่ีมีความส าคญัต่อการปรบัปรุงบริการ กระบวนการ และการปฏิบัติการขององค์กร 
รวมทั้งการสร้างคุณคา่ใหม่ให้แก่  ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

 แผน/แนวทางปฏิบตัิ ควรมีองค์ประกอบอย่างน้อย คือ1) กิจกรรม 2) ระยะเวลาด าเนินงาน 3) งบประมาณ 4) ผูร้ับผดิชอบ 
5) output/outcome ที่คาดหวัง 

2 Advocacy & Intervention : มี ข้อเสนอเชิงนโยบายและ
มาตรการที่มีประสิทธิภาพรองรับการแก้ปัญหา  (ประเมินและให้
คะแนนโดยคณะ กก.ประเมินผลของกรม) 

1.0  

 2.1 มีข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการ 0.20  
 - มีข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกรม (หมวด 2)   0.20 มีเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการ

ด าเนินการ 
  ข้อเสนอเชิงนโยบาย (Proposed Policy) ควรเป็นข้อเสนอใหม่ๆ กระบวนทัศน์ใหม่ๆ หลักๆ ท่ีเชื่อว่า หากปฏิบัติแล้วจะช่วย

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล น าไปสู่อนาคตที่ดีกว่าในปัจจุบัน เป็นข้อเสนอที่เพ่ิมขึ้น (added on) จากงานประจ า 
(routine work) เป็นประเด็นจุดเน้นท่ีส าคัญ 

 มาตรการ ในที่นี้หมายถึง ก าหนดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ขององค์ความรู้เพื่อก าหนดเป็นมาตรการ/กลยุทธ์ทั้งระยะสั้น  และ
ระยะยาวท่ีมีคุณภาพและสร้างคุณค่าแก่ประชาชน 

 2.2 มาตรการด าเนินการ 0.50  
 - มี Data base หรือ Information base รองรับการก าหนด

มาตรการ (หมวด 4)   
0.1 เอกสารแสดงมาตรการทีม่ีข้อมูลสนับสนุน 

3 ประเด็น คือ  
1) Data หรือ Information base  
2) Knowledge base  
3) Customer/Stakeholder base 

 - มี Knowledge base รองรับการก าหนดมาตรการ (หมวด 4)   0.2 
 - มี Customer/Stakeholder base (ตอบสนองตรงตามความ

ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) (หมวด 3)   
0.2 

 2.3 มาตรการมีความสอดคล้องกบับทบาทใหม่ (Re-role :  
Smart Governance by national lead /regional lead) 

0.15  

 - มีการก าหนดมาตรการที่สอดคลอ้งกับบทบาทใหม่ (หมวด 6)   0.15 เอกสารแสดงความสอดคล้องของมาตรการที่
ก าหนดกับบทบาทใหม่ของหน่วยงาน 

  สอดคล้อง หมายถึง ความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันของระบบต่าง ๆ ในหน่วยงาน (แผนกระบวนการ สารสนเทศ การ
ตัดสินใจด้านทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ การวิเคราะห์ และการเรียนรู้) เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญ 
 บทบาทใหม ่(Re-role) : Smart Governance by national lead /regional lead ในที่น้ีให้ใช้นิยาม บทบาทใหม่ (Re-role) 
ตามค าอธิบายเพิ่มเติมแนบท้าย (ตัวอย่างการด าเนินงานภายใต้บทบาทใหม่) 

 2.4 มี Key Message และเนื้อหาสร้าง HL ปชช. / 
Competency จนท.(ส่งมอบศูนย์สื่อสารสาธารณะ)         

0.15  

 - มีเนื้อหาเพื่อเพิ่ม Competency เจ้าหน้าท่ี (หมวด 5)   0.15 เอกสารที่แสดงถึงการเพิ่ม Competency 
เจ้าหน้าท่ี 

3 Implementation : การขับเคลื่อนมาตรการ 1.0  
 3.1 มีการน าข้อเสนอเชิงนโยบายเข้าสู่กรรมการระดับกระทรวง 

(เช่น เวทีประชุมผู้ตรวจราชการ ฯลฯ) /ระดับเขต (เช่น การ
ประชุมเขตสขุภาพ) /ระดับกรม(การประชุม Tuesday Regular 
Meeting) /ระดับจังหวัด /ระดับหน่วยงาน 

0.20  

 - มีการน าข้อเสนอเชิงนโยบายเข้าสู่กรรมการระดับกรม (การประชุม 
Tuesday Regular Meeting)  (หมวด 2)   

0.20 มีหลักฐาน (เช่น หนังสือราชการ สรุปรายงาน
การประชุม ฯลฯ) /ภาพกิจกรรม ที่แสดงถึงการ
น าเสนอเข้าสู่เวทีกรรมการระดับกรม 
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 ประเด็นประเมิน คะแนน หลักฐาน/เอกสาร 
 3.2 มีการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการลงสู่พ้ืนที่ภายใต้บทบาท

ใหม่ (Smart regulator / Facilitator + Enabler + 
Governance)  

0.50  

 - มีการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการลงสู่พื้นที่ภายใต้บทบาท 
Smart regulator, Facilitator + Enabler, Governance (หมวด 
2, 6)   

0..50 เอกสารที่แสดงถึงกระบวนการ วิธีการ กลไก 
ในการขับเคลื่อนตั้งแต่ต้นจนจบ (end to end 
process) เพื่อสร้างคณุค่าต่อผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย  
     1. Flow chart ที่แสดงให้เหน็ถึงบทบาท
ใหม่ในการด าเนินงาน   
     2. รายงานการขับเคลื่อน และภาพ
กิจกรรม 

 3.3 มีการขับเคลื่อน competency ไปสู่เจ้าหน้าท่ี  0.15  
 มีการจัดกจิกรรมการขับเคลื่อนเพือ่ยกระดับ competency ของ

เจ้าหน้าท่ี (หมวด 5)   
0.15 เอกสาร One page สรุปสาระส าคัญที่แสดงถึง

การขับเคลื่อน competency ไปสู ่
เจ้าหน้าท่ี และภาพกิจกรรม 

 3.4 มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนให้เกิดคุณภาพ (Digital 
Transformation)  

0.15  

 - มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยดีิจิทัลที่น าไปสู่การพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการของหน่วยงาน (หมวด 4)   

0.15 เอกสารที่แสดงให้เห็นการน าเทคโนโลยดีิจิทัล
มาใช้ เช่น แอพพลิเคชั่น โซเชียลมีเดีย ฯลฯ 

 น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อน ในที่น้ีหมายถึง การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบและสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี รวมถึงใช้ในการติดตาม ควบคมุการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของการ
ท างานอย่างมีคุณภาพ 

4 Output  Good Outcome 1.00  
 ใช้ค่าเป้าหมายย้อนหลัง 3-5 ปี ในการตั้งค่าเป้าหมายซึ่งต้องมากกว่า

ผลงานปีท่ีผ่านมา โดยใช้ค่า Mean + 1 S.D. /  
ค่า Linear regression 1 ระดับ (หมวด 7)   

  

5  Best Outcome 1.00  
 ใช้ค่าเป้าหมายย้อนหลัง 3-5 ปี ในการตั้งค่าเป้าหมายซึ่งต้องมากกว่า

ผลงานปีท่ีผ่านมา โดยใช้ค่า Mean + 2 S.D. /  
ค่า Linear regression 2 ระดับ (หมวด 7)   

  

หมายเหตุ 
หมวด 1 และ ทีมน าขององค์กร จะท าหนา้ที่ในการก าหนดนโยบาย ชี้น า ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามขัน้ตอนที่ 1-3  
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เอกสารแนบท้าย กรอบ/ แนวทางการประเมินตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 ตัวอย่างการด าเนินงานภายใต้บทบาทใหม่ 

As Is บทบาทเดิม To Be บทบาทใหม่ 
Regulator หมายถึง 
 ก ากับดูแลการวางมาตรฐาน (ท่ีมีกฎหมาย/มติครม. รองรับ 

หรือเป็นภารกิจหลักของส่วนราชการ)  
 การออกกฎหมายและการบังคับใช้ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด  
 การอนุมัติอนุญาตตามกฎหมาย  
หมายเหตุ : รวมถึงงานท่ีกรมจ าเป็นต้องท าซ่ึงอาจจะมีการออก
กฎหมายรองรับในอนาคต 
 
ที่มา: ส านักงาน ก.พ.ร. 
 
 
 
 
 
 

Smart Regulator/Inspector หมายถึง  ลักษณะงานเช่นเดียวกับ 
(Regulator) แต่เปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงาน โดยมอบงานบางส่วน
ให้ภาคส่วนอื่น (เอกชน/ประชาสังคม/SDU/ท้องถิ่น) แต่อ านาจยังอยู่
กับส่วนราชการ ตัวอย่างเช่น 

การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 
มีการก ากับติดตามและให้มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ
สาธารณสุข จากเดิม ใช้แบบอนาล็อก (Analog) เป็น การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการรายงาน เพื่อบริหารจัดการ/สนับสนุน/อ านวยความสะดวก
ให้แก่ภาคส่วนอื่นและประชาชนมากยิ่งขึ้นเช่น 

        -การใชโ้ปรแกรมการก ากับติดตามรายงานผลด าเนินงานของ
คณะกรรมการกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

-การใชโ้ปรแกรมการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล และองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล     

-การใชโ้ปรแกรมการตรวจสอบสถานะการอุทธรณ์  
-การท า QR code เพื่อสื่อสารข้อมูลท่ีประชาชนควรรู้ในการยื่น

อุทธรณ์ค าสั่งตามมาตรา 66  

ท่ีมา: ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
Doer หมายถึง เป็นผู้ลงมือท าเอง  
 

 

Facilitator (ส่งเสริมสนับสนุน) หมายถึง  
 การส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายด าเนินการแทนภาครัฐ       

(ภาครัฐไม่ท าเอง) 
 การส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือองค์กรภาคีเครือข่าย        

ให้มีความเข้มแข็ง  
 การส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีความเข้มแข็ง  

Operator (ปฏิบัติการ) หมายถึง งานบริการทีภ่าครัฐจะต้อง
ด าเนินการตามภารกิจพื้นฐานของรัฐ  
 งานบริการท่ีภาครัฐต้องด าเนินการ แต่ไม่ใช่ภารกิจพื้นฐาน  
 การจัดระบบโครงสร้างพื้นฐาน  
 งานส่งเสริม วิจัยและพัฒนา ในกรณีท่ีกรมด าเนินการเอง 

และเป็นการด าเนินการเพื่อกลุ่มเป้าหมายหลักของหน่วยงาน  

New Operator หมายถึง ลักษณะงานเช่นเดียวกับการปฏิบัติการ
(Operator) แต่เปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงาน โดยมอบงานให้  
ภาคส่วนอื่น (เอกชน/ประชาสังคม/PO/ท้องถ่ิน) ด าเนินการ 
ซึ่งส่วนราชการไม่ด าเนินการเอง 
  

บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมอนามัยในอนาคต (Value Proposition Statement)  
กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือประชาชนสุขภาพดี โดย

ท าหน้าท่ี ในการสังเคราะห์ ใช้ความรู้ และดูภาพรวม เพื่อก าหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการ
ประสานงาน สร้างความร่วมมือ และก ากับดูแลเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการด าเนินงาน ซ่ึงมีหน้าท่ีตามกฎหมาย โดยการอภิบาลระบบฯ 
ด้วยเครื่องมือ วิธีการ แนวทางและกลไกที่ส าคัญ ดังน้ี 

1. ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ (Governance by law) โดยการบริหารและบังคับใช้กฎหมาย รวมท้ังก ากับ ติดตามประเมินผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ใช้นโยบายและยุทธศาสตร์ฯเป็นเครื่องมือ (Governance by policy) ซ่ึงนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ผ่านการศึกษาวิจัย พัฒนาองค์
ความรู้ / เทคโนโลยี / มาตรฐาน ท่ีมีหลักฐานเชิงประจักษ์ชัดเจนและเชื่อถือได้ (Evidence-Based) 

3. ใช้ระบบและกลไกเพื่อประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายฯ (Governance by partnership & networking) ในการเฝ้าระวัง
สถานะทางสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และสภาพแวดล้อม รวมท้ังการพัฒนาระบบประเมิน   ผลกระทบต่อสุขภาพท้ังในระดับชาติ ระดับ
พื้นท่ี และระดับท้องถิ่น 

4. วางระบบการสร้างกระแสสังคม (Governance by social marketing) การเพิ่มพื้นท่ีเคลื่อนไหวให้พลเมือง เพื่อให้เกิดการ
เคลื่อนไหวทางสังคม (Social Movement) โดยการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) สู่ประชาชนและสังคมอย่างกว้างขวาง 
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ภาคผนวก ก 
แบบฟอร์มลงนามค ารบัรองการปฏิบัติราชการของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
****************** 

 

๑. ค ารับรองฯ ระหว่าง  

 นายบัญชา  ค้าของ ต าแหน่ง รองอธิบดีกรมอนามัย          ผู้รับค ารับรองฯ 

 และ 

 นางศรีวิภา  เลี้ยงพันธุ์สกุล ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  ผู้ท าค ารับรองฯ 
    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
       
๒. ค ารับรองฯ นี้เป็นค ารับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้ส าหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 
๓. รายละเอียดของค ารับรองฯ ได้แก่ รายชื่อตัวชี้วัด ตามท่ีปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองฯ นี้  
 
๔. ข้าพเจ้า นายบัญชา  ค้าของ ในฐานะรองอธิบดีกรมอนามัยที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติ

ราชการของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้พิจารณาเห็นชอบกับตัวชี้วัดของค ารับรองฯ ตามข้อ ๓ ข้าพเจ้ายินดี 
ให้ค าแนะน า ก ากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางศรีวิภา  เลี้ยงพันธุ์สกุล ให้เป็นไปตาม     
ค ารับรองฯ ที่จัดท าข้ึนนี้ 
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ภาคผนวก ข 
เว็บไชต์ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามค ารับรองฯ 

ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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เว็บไชต์ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามค ารับรองฯ  
ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
1. การรายงานผลตัวช้ีวัด ตามค ารับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย               

(หน่วยงานประเมินตนเอง)           

- ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) 
http://docanamai.homeip.net/ 

2. การประเมินผลให้คะแนนตัวชี้วัด ตามค ารบัรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย    
(เจ้าภาพตัวชี้วัดประเมิน)       

- ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) 
http://docanamai.homeip.net/ 
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ภาคผนวก ค 
วิธีการรวบรวมข้อมลู แนวทางการเขียนรายงานเกี่ยวกับ 

การวิเคราะห์ข้อมลู การระบุปัจจัยสนับสนุน และปัญหา อุปสรรค 
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วิธีการรวบรวมข้อมลู แนวทางการเขียนรายงานเกี่ยวกับ 
การวิเคราะห์ข้อมลู การระบุปัจจัยสนับสนุน และปัญหา อุปสรรค 

 

วิธีการรวบรวมข้อมูล 

ส าหรับแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยทั่วไปจะมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานใน 
4 ลักษณะ คือ   

1. ประเมินผลจากเอกสาร/ หลักฐาน ต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (Self Assessment Report: SAR) รอบที่ 1: 5 เดือนแรก (ตุลาคม-กุมภาพันธ์) และรอบที่ 2: 5 เดือนหลัง 
(มีนาคม-กรกฎาคม)/ รายงานการประเมินผลตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR Card) รอบที่ 1: 5 เดือนแรก และรอบที่ 2: 
5 เดือนหลัง/ เอกสาร หลักฐานประกอบอื่นๆ เช่น รายงานการประชุม ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน แผนการด าเนินงานที่
ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ ภาพถ่าย เป็นต้น 

2. ประเมินผลจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย/ ผู้ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการของส่วนราชการ เป็นต้น 

3. ประเมินผลจากการสังเกตการณ์ เป็นการพิจารณาการปฏิบัติงานต่างๆ ของหน่วยงาน  เช่น 
สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ด าเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ ข้อมูลการมีส่วน
ร่วมของผู้บริหารระดับสูง/ หัวหน้าหน่วยงาน มีระบบฐานข้อมูล โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์ม/ 
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบการเก็บข้อมูลก่อนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งสอบถามข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของ
ข้อมูล เพื่อความน่าเชื่อถือ เช่น ระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน สามารถสอบยันข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ มีการจัดเก็บ
เป็นระบบและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ เป็นต้น 

4. การขอความเห็นจากคณะผู้เชี่ยวชาญ (Expert Panel) มาประกอบการพิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจ าปี เช่น คณะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/ คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
ระบบราชการ ซึ่งหลักฐานที่ส าคัญที่ใช้ในการประกอบพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ คือ รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ (Self Assessment Report) หรือที่เรียกว่า SAR ซึ่งหน่วยงานได้จัดท ามาอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ าทุกปี จึงถือเป็นการรายงานผลการปฏิบัติราชการที่ส าคัญ และถือเป็นเอกสารทางราชการที่ได้รับการรับรอง
ความถูกต้องสมบูรณ์จากหัวหน้าหน่วยงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการประเมินผล ดังนั้น SAR จึงควรระบุถึงข้อมูลที่
เก่ียวข้องทั้งหมดของการด าเนินการตามตัวชี้วัด อาทิ ระบุถึงการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ระบุนิยามตัวชี้วัดที่ถูกต้อง
และตรงตาม KPI Template มีการระบุข้อมูลผลการด าเนินงานและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล ระบุถึงปัจจัยสนับสนุน 
ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการด าเนินงานดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมและภาวะการด าเนินงานบริหารจัดการ
ที่องค์กรประสบอยู่ อันจะน ามาซึ่งข้อเสนอแนะ หากพบว่า องค์กรยังสามารถที่จะปรับปรุง พัฒนา หรือหาแนวทางแก้ไข
ให้ดียิ่งขึ้นได้ หรือหากเป็นองค์กรที่ประสบความส าเร็จแล้ว เป็นองค์กรต้นแบบที่จะใช้เป็นกรณีศึกษาให้แก่องค์กรต่าง ๆ 
เพื่อเป็นแนวทางการบริหารองค์กรให้ประสบความส าเร็จต่อไป 

แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล 

หน่วยงานสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น มาท าการวิเคราะห์เพื่อให้
สามารถระบุถึงปัจจัยสนับสนุน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่พบในการด าเนินงาน ทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก
องค์กร ได้ดังนี้ 

1. ปัจจัยสนับสนุน ปัญหา และอุปสรรค อันเกิดจากปัจจัยภายใน อันได้แก่ ปัจจัยที่ควบคุมได้ภายในองค์กร 
ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน หรืออาจจะก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการด้วยเช่นกัน 
ยกตัวอย่างเช่น ปัจจัยด้าน บุคลากร (Man) ทรัพยากร (Money & Material) การบริหารจัดการ (Management) และ
กระบวนงาน (Process) ซึ่งสามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี้           
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1.1 บุคลากร (Man) ปัจจัยด้านบุคคลากร (Man) เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน และการ
ขับเคลื่อนองค์กรให้สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์หรือเป้าประสงค์ตามที่หน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ ได้ก าหนด โดยสามารถ
พิจารณาได้ใน 2 ระดับ คือ ระดับผู้บริหาร (Leader) และระดับผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Worker)   

ระดับผู้บริหาร (Leader) หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย และแนวทางในการด าเนินงาน เช่น การ
ประเมินระดับจังหวัด หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ระดับกระทรวง หมายถึง ปลัดกระทรวง ระดับกรม หมายถึง อธิบดี 
องค์การมหาชน หมายถึง คณะกรรมการ หรือผู้อ านวยการองค์การ โดยจะวิเคราะห์ตัวผู้บริหารเองในแง่มุมมอง ความคิด 
การบริหาร และวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับบุคคลในองค์กร 

การวิเคราะห์ตัวผู้บริหาร 
 รูปแบบ หรือ แนวทางการก าหนดวิสัยทัศน์ (vision) ของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 
 ลักษณะ/ ภาวะการน า (Lead) และการมีส่วนร่วม (Participation) ของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 
 การเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน อาทิเช่น ด้านการวางแผนงาน  การอ านวยการ การจัด

งบประมาณ การบริหารจัดการบุคลากร การแก้ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน การ
สื่อสารภายในองค์กร การแก้ไขความขัดแย้ง การบริหารเวลา ตลอดจนแนวทางการติดตามและประเมิน
งานของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคคลในองค์กร 
 รูปแบบ หรือ แนวทางการสร้างการรับรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงขององค์กรและผู้ปฏิบัติงานใน

องค์กร (Share Vision)  
 รูปแบบ หรือ แนวทางการสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน (Commitment)  
 รูปแบบ หรือ การสร้างทีมงาน (Team Building) ที่เหมาะสมกับงานด้านต่างๆ ในองค์กร 
 รูปแบบ หรือ แนวทางการมอบหมายงานพิเศษหรือการมอบอ านาจการปฏิบัติงานด้านต่างๆให้กับ

เจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงาน    
 รูปแบบ การเสนอแนะแนวทาง ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานในองค์กร 

(Solution Provider) 
 รูปแบบ หรือ แนวทาง การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
 รูปแบบ หรือ แนวทาง การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานเอ้ือต่อผู้ปฏิบัติงาน 
 รูปแบบ หรือ แนวทาง การสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในองค์กร 

ระดับผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Worker) หมายถึง ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานประจ าวัน ซึ่งมีรูปแบบการ
ท างาน และการจัดการแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่กับปัญหาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในแต่ละวัน หรือช่วงรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ 
ซึ่งจะวิเคราะห์ตัวผู้ปฏิบัติงานเอง วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานเดียวกัน หรือต่างส่วนงาน และ
วิเคราะห์ปัจจัยที่ผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานด าเนินงาน 

การวิเคราะห์ตัวผู้ปฏิบัติงาน 
 ระดับความรู้/ ความเข้าใจ ของผู้ปฏิบัติงาน ที่มีต่อการปฏิบัติงาน 
 การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการเสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน หรือการคิดริเริ่ มสร้างสรรค์การ

ปฏิบัติงานต่างๆ (Innovative Thinking) 
 ทัศนะคติของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อการด าเนินงาน  
 รูปแบบ หรือวิธีการ ที่ผู้ปฏิบัติงานได้มีความพยายามทดลองหรือพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานต่างๆ  
 ความจริงจัง/ ความใส่ใจของผู้ปฏิบัติงาน  
 ขีดความสามารถ (Competency) และคุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้ปฏิบัติงาน คณะผู้เชี่ยวชาญหรือทีมที่

ปรึกษาในการด าเนินงาน 
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วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 
 รูปแบบ หรือวิธีการในการถ่ายทอดความรู้ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน  
 รูปแบบ หรือวิธีการประสานงานกับหน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

วิเคราะห์ปัจจัยที่ผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานด าเนินงาน 
 รูปแบบ แนวทางการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง (change Agent) 

1.2 ทรัพยากร (Money & Material) หมายถึง ปัจจัยประกอบที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานภายใต้ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบได้ส าเร็จลุล่วง ตามเป้าหมาย และนโยบายขององค์กร 

งบประมาณ (Budget) 
 เช่น รูปแบบหรือแนวทางการก าหนดหรือการจัดสรรงบประมาณงบประมาณส าหรับการปฏิบัติงานต่างๆ  
 เงื่อนไข แนวทาง การกันงบประมาณไว้เผื่อกรณีฉุกเฉิน 
 ความส าเร็จของการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

เวลา (Time) 
 รูปแบบ หรือ แนวทาง การก าหนดรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการ

มอบหมายนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ รวมไปจนถึงการติดตามและประเมินการด าเนินงาน และ
การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ฯลฯ เป็นต้น  

วัสดุ อุปกรณ์ ส านักงาน (Resource) 
 รูปแบบ หรือ แนวทางการจัดสรร วัสดุ อุปกรณ์ที่สนับสนนุการท างานตา่งๆ ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

และก่อให้เกิดการจัดสรรที่มีประสิทธิภาพ 
 การพัฒนา วัสดุ อุปกรณ์ ส านักงาน ที่ทันสมัยให้เอื้อต่อการอ านวยการ/การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เช่น 

การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มาสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
1.3 ตัวงาน (Task) หมายถึง การอธิบายคุณลักษณะของงานที่มีผลต่อความส าเร็จของงาน ทั้งกระบวนการ และ

วิธีการท างาน รวมถึงความเก่ียวข้องของปัจจัยต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดอุปสรรค และข้อจ ากัดในการท างาน หรือเป็นปัจจัย
สนับสนุนให้งานสามารถส าเร็จลุล่วงไปได้โดยง่าย เช่น งานขุดคลองสามารถกระท าเฉพาะหน้าแล้ง การวางแผนแม่บท
ต้องมีการประสานงานระหว่างหลายหน่วยงานจึงมีความซับซ้อน 

1.4 การบริหารจัดการ (Management) หมายถึง กระบวนการในการบริหารบุคลากร ทรัพยากร และตัวงาน 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุเป้าหมายขององค์กรแบบบูรณาการ 

การวางแผน 
 การวางแผนการจัดโครงสร้างองค์กร กลุ่มงาน 
 รูปแบบ หรือแนวทางการร่วมวางแผนการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนของแผนระยะสั้น แผนระยะยาว หรือ

แผนปฏิบัติงานประจ าปี (Annual Performance Planning) โดยระบุรายละเอียดของกิจกรรม 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ และเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลงาน ทั้งส่วนที่เป็นผลผลิต และผลลัพธ์ของงานใน
หน้าที่ 

 รูปแบบ หรือการก าหนดทิศทาง หรือกลยุทธ์การด าเนินงานขององค์กรในแต่ละช่วงเวลา โดยที่กลยุทธ์นั้น
สามารถน าไปด าเนินการได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา
ต่างๆ ซึ่งอาจแยกเป็น  
- แผนกลยุทธ์ระดับองค์กร  (Corporate-Level Strategic Plan) เกี่ยวข้องกับการบริหารระดับสูง   

การบริหารในภาพรวม เป้าหมาย ทิศทาง และกลยุทธ์ของทั้งองค์การ ให้บรรลุผลส าเร็จ โดย
ผู้รับผิดชอบในการบริหารและจัดท าแผนในระดับนี้ ควรเป็นกลุ่ม/ คณะของผู้บริหารระดับสูงใน
องค์การนั้นเอง 
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- แผนกลยุทธ์ระดับแผนก (Strategic Business Unit-Level Strategic Plan) เป็นความรับผิดชอบ   
ในการบริหารของหัวหน้าแผนก (Department Manager) ซึ่งจะเป็นการน าเอากลยุทธ์องค์การ หรือ
กลยุทธ์ระดับสูง มาแปรเปลี่ยนเป็นเชิงกลวิธี ให้ใกล้เคียงกับแนววิธีปฏิบัติต่างๆ ตามความรับผิดชอบ 
และภาระหน้าที่ของหน่วยงานฝ่ายนั้น 

- แผนกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Functional-Level Strategic Plan) เป็นการปฏิบัติการของหัวหน้า
หน่วยงาน ได้แก่ Supervisor หรือ Foremans หรือพนักงานหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ ที่มีการ
ด าเนินงานกันในลักษณะงานประจ า (ROUTINE) 

 รูปแบบ หรือแนวทางก าหนด/ จัดท าแผนส ารองในกรณีผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด หรือ
แผนฉุกเฉิน หากเกิดอุปสรรค หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอันอยู่นอกเหนือการควบคุม หรือไม่พึงประสงค์ 

 รูปแบบหรือการก าหนดกลุ่มของตัวชี้วัดผลส าเร็จของการด าเนินงาน (Key Performance Indicators: 
KPI) ที่ส าคัญให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม 

การบริหารบุคคล 
 ความต้องการทรัพยากรบุคคล  
 ความเพียงพอของบุคลากรที่ปฏบิัติงาน 
 สมรรถนะด้านก าลังคน ปริมาณอัตราก าลัง จ านวนสายและกลุม่ประเภทสายงานที่องค์กรต้องการ 
 รูปแบบ หรือแนวทางการแต่งตัง้หรือก าหนดผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับงาน 
 ความรับผิดชอบของกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 รูปแบบ หรือแนวทาง การสร้างแรงจูงใจ และสร้างขวัญ ก าลังใจ ของบุคลกรในองค์กร 
 รูปแบบ หรือแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากร 
 การจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกด าเนินงาน (Contract Out & Outsourcing) ที่มี 

ความสามารถมาช่วยด าเนินการ 
การควบคุมและติดตามผล 
 รูปแบบการติดตามและประเมินผลและการตัดสินใจในการด าเนนิงาน 
 ระบบข้อมูลข่าวสาร  (Management Information System : MIS) /การรวบรวมข้อมูล 

การปฏิบัติงานทีน่ ามาใช้ในการติดตามประเมนิผล 
 รอบระยะเวลาการรายงานผลขอ้มูลการปฏิบัติงาน 
 ศักยภาพและข้อจ ากัดในการจัดระบบข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร 
 การใช้เทคโนโลยีในการวางแผนและติดตามประเมินผล 
 รูปแบบการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานในช่วงระยะเวลาต่างๆ 
 ผู้รับผิดชอบในการติดตามและตรวจสอบรูปแบบหรือการพัฒนาระบบการรับข้อเสนอแนะ  (feedback) 

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน  การปฏิบัติงาน เพื่อประเมินผลหรือตรวจวินิจฉัยว่าการด าเนินงานตามแผนประสบ
ผลส าเร็จหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างไร รวมทั้งท าการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและ
แนวโน้มของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อน าไปสู่การ ปรับปรุงแก้ไขทิศทางการด าเนินงานโดยรวม   

 รูปแบบหรือแนวทางการด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานงานเมื่อได้รับข้อเสนอแนะ 
(feedback) ต่างๆ 

 แนวทางการรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมงาน/โครงการ และแผนงานตามแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้น
เป็นระยะๆ เพื่อจะได้ทราบถึงผลการด าเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค อันจะได้น าไปสู่ การ
ปรับปรุงแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนทิศทาง กิจกรรมการด าเนินงานขององค์การ ให้เหมาะสม 
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การจัดท ารายงาน 
 แนวทางรายงานการวิเคราะห์ คาดการณ์แนวโน้มของผลการปฏิบัติงานตามประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การด าเนินงานตามตัวชี้วัด เพื่อน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ (vision) ที่ชัดเจนขององค์การอันหมายถึงทิศทาง 
การด าเนินงาน (direction) จุดยืนที่เหมาะสม (Optimal Position)  เป้าประสงค์ (goal) กลยุทธ์การ
ด าเนินงาน (strategy) รวมทั้งท าการระบุเป้าหมาย (target) การปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม 

 รูปแบบ/ แนวทางการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบการด าเนินงานในช่วงระยะเวลาต่างๆ อย่าง
สม่ าเสมอ 

1.5 กระบวนงาน (Work) 
 รูปแบบ ผงักระบวนการ (Flow Chart) 
 ขั้นตอนต่างๆ/ ความซบัซ้อน/ ระยะเวลา ภายใต้กระบวนการ (Working Steps) 
 ผู้ปฏิบัตงิานและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในแต่ละกระบวนงาน 
 การปรับปรุงกระบวนการท างานในขั้นตอนตา่ง ๆ 
 รูปแบบ แนวทางการวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ

น าไปสู่การพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ การจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน (Information System Management) และการตัดสินใจทางการบริหารการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในองค์การ 

2. ปัจจัยสนับสนุน ปัญหา และอุปสรรค อันเกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปัจจัยทางการบริหาร เศรษฐกิจ 
สังคม ตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากกระแสการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) 
พันธมิตรและเครือข่ายในการปฏิบัติงาน รวมถึงสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับสากลและ
ระดับประเทศ ตลอดจนปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น  ซึ่งสามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี้   

2.1 บุคลากร หมายถึง บุคคล หรือกลุ่มองค์กร ซึ่งอยู่ภายนอกการควบคุมของหน่วยงาน 
ผู้ก าหนดนโยบาย คือ ผู้ก าหนดนโยบายในการด าเนินงานที่มีผลต่อตัวชี้วัด เช่น ครม. กพช. กทช. กพร. คอค. 
 สภาพแวดล้อมด้านการบริหาร/ ความชัดเจนในการก าหนดนโยบายจากฝ่ายบริหาร 
 การก าหนดเป้าหมาย/ วัตถุประสงค์ของงานที่รัฐบาลต้องการ หรือการก าหนดคุณลักษณะของผลงานที่

ต้องการได้รับจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งมอบบริการ 
 การก าหนดขอบข่ายของอ านาจหน้าที่ ความสามารถในการกระท าการ หรือให้อิสระในการวินิจฉัยสั่งการ

ให้มีความชัดเจน     
 นโยบายการให้การสนับสนุนเพื่อให้ด าเนินงานได้ตามที่คาดหวัง 
 การพัฒนากลไกส าหรับการควบคุมตรวจสอบ การประเมินผล หรือการรายงานการด าเนินงาน ให้ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้ทราบถึงผลการด าเนินงาน ความก้าวหน้าหรือปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อให้
เป็นไปตามกรอบ การให้รางวัล หรือลงโทษ 

 กระจายอ านาจไปสู่ท้องถ่ิน/ การปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงในบทบาทของภาคราชการ 
ผู้สนับสนุนปัจจัยภายนอกองค์การ คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงาน ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

เช่น ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการลดอุบัติเหตุการจราจรทางบก จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากกรมการขนส่งให้
ช่วยอบรมความรู้ และกรมทางหลวงในการติดป้ายจราจร 

ผู้ด าเนินการภายนอก คือ ผู้ที่ด าเนินงานภายนอกที่ท าให้ตัวชี้วัดขององค์การบรรลุเป้าหมาย เช่น ตัวชี้วัดของ
จังหวัดเกี่ยวกับระดับความส าเร็จของการลดอุบัติเหตุการจราจรทางบก ก็จ าเป็นต้องอาศัยประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนนในการ
ให้ความร่วมมือ 
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2.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ   
 ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์  กลุ่มการค้าเศรษฐกิจ และการ

รวมตัวกันขององค์กรระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ กลุ่มประเทศใหม่และประเทศใกล้เคียงในอินโดจีน 
ความร่วมมือในเขตอนุภูมิภาคแนวสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ  

 ผลกระทบจากเศรษฐกิจภายในประเทศไทย การกระตุ้นให้เกิดการบริโภค ความมั่นใจในการลงทุนของ
ภาคเอกชน การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้จ่าย/การออมของกลุ่มเป้าหมาย  การ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ค่าเงินบาท การระดมทุนในตลาดหุ้น/ ตลาดทุน การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง การเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายของภาครัฐ 

 ฯลฯ 
2.3 ปัจจัยด้านสังคม 
 ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิตของคนในสังคมทั้งในส่วนของวิถีชีวิตในครอบครัว วิถี

ชีวิตในที่ท างาน และวิถีชีวิตในสังคมทั่วไป จึงมีผลท าให้องค์กรทุกองค์กร ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
องค์กรให้สอดรับ หรือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ สภาพแวดล้อม
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี นโยบายรัฐบาล กฎหมาย องค์การคู่แข่งและสนับสนุน ที่ได้มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต (Dynamic)   

 รูปแบบหรือแนวทางการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการบริหาร ทั้งในส่วนของสภาพแวดล้อม
ภายนอก (External Environment) หรือข้อมูลประเด็นสถานการณ์ที่ส าคัญแต่ละด้านเกี่ยวกับสภาพ
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี นโยบายของรัฐบาล องค์การคู่แข่งและ
พันธมิตร  ตลาดและกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายขององค์การ    

 แนวทางวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เป็นโอกาสและภัยอุปสรรคหรือประเมินช่องว่าง (Gap Analysis) เพื่อ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานแบบมุ่งเน้นอนาคต (Future-Oriented) โดยการสร้าง/ ก าหนดวิสัยทัศน์ 
(Vision) ในระยะยาวเพื่อการคาดการณ์แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและน ามา
ปรับทิศทางการด าเนินงานตลอดจนท าการตัดสินใจในการพิจารณาทบทวนและพัฒนา คุณภาพ บริการ 
ผลิตภัณฑ์ ตลาดและกลุ่มลูกค้าให้มีความเหมาะสมต่อไป 

 ผลกระทบของการเคลื่อนย้ายของประชากร เช่น อัตราการไหลเข้า-ออก ของประชากร หรือผลกระทบ
ของประชากรแฝงที่เกิดขึ้น 

 แนวทางการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชน  
 บทบาทของสถาบันครอบครัว 
 การศึกษาและคุณภาพประชากร 
 ค่านิยมการบริโภคและวัฒนธรรม 
 ความยุติธรรมในสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 2.4 ปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 งบประมาณ 

 แหล่งทุน/ เงินนอกงบประมาณ ที่ได้รับการอุดหนุน และความเพียงพอของงบประมาณ ระบุทรัพยากรที่
ต้องการได้รับการสนับสนุนในรูปของต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) เพื่อรัฐบาลจะได้พิจารณาจัดสรรให้
ตามแนวทางของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  

 เทคโนโลยี 
 ผลกระทบจากรูปแบบหรือแนวทางการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน  
 ผลกระทบจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ การสื่อสารโทรคมนาคม การขนส่ง

คมนาคม การอุตสาหกรรมและการเกษตร และเทคโนโลยีด้านอื่นๆ 
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 กฎหมาย 
 ผลกระทบจากการปรับปรุงยกเลิกกฎระเบียบในการปฏบิัติงาน (Deregulation) เพื่อแก้ไขความล่าชา้ใน

กระบวนการด าเนินงานของขององค์การภาครัฐส่วนใหญ่ 
 ผลกระทบจากการมีกฎระเบียบที่หลากหลายและซับซ้อนมากจนเกินไปผลกระทบจากการแก้ไขกฎหมาย

หรือกฎเกณฑ์ของบังคับต่างๆ ที่มีผลต่อการด าเนนิการ ยกตัวอย่างเช่น กฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ การยกเลิกเบนซนิ 95 

 การจัดการระบบคุณภาพ (Quality Management) 
 การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ + BSC (KPI, Strategy Map) 
 Project Management, Risk Management 
 Change Management, TQM., PMQA, Continuous  Work Improvement 
 Knowledge Management, Learning Organization, E-Government 
 การเสริมสร้างส านึกรู้และความมุ่งมั่น (Shared Vision & Commitment) 
 การปรับโครงสร้างองค์การ (Organizational Restructuring) 
 การรื้อปรับกระบวนงาน (Business Process Re-engineering) 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Humans Resources Development) 
 การจัดการระบบสารสนเทศ (information System Management) 
 การสร้างคุณภาพของกระบวนงาน หรือปัจจัยที่เป็นหัวใจส าคัญในการท างาน ( Input) ตลอดจนการ

ตรวจสอบปัจจัยคุณภาพเหล่านั้น เช่น  
-   ด้านเกษตรกร (การปลูกข้าว) ปัจจัยที่ส าคัญในการผลิตคือ เมล็ดพันธ์ข้าวที่ดี  

 -  ด้านงานข่าว ปัจจัยที่ส าคัญคือ แหล่งข่าว ซึ่งต้องมีความเชื่อถือได้ (Reliability) ตอบสนองต่อ
สิ่งแวดล้อมในสถานการณ์นั้นๆ ได้ถูกต้องแม่นย า สามารถสื่อสารให้เข้าใจได้และรวดเร็ว ไว้ใจ ได้ 
(creditability) มีความปลอดภัย (Security) 

 -  ด้านงานบริการ ปัจจัยที่ส าคัญคือ กระบวนงานและผู้ให้บริการที่มีมีความสามารถในการ    ท างาน 
สามารถเข้าถึงได้เท่าเทียมและทั่วถึง รวดเร็ว มีมรรยาท สุภาพ มีใจบริการ  สามารถเข้าใจลูกค้าได้
เป็นอย่างดี (Service Mind)  

  ฯลฯ 
 บุคลากร หน่วยงาน และเครือข่ายการท างานที่เกี่ยวข้อง (Networking) 

 รูปแบบ/ แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วม/ แสวงหาความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับบุคลากร หน่วยงาน 
และเครือข่ายการท างานที่เก่ียวข้อง  

 วิธีการสร้างเครือข่ายอย่างยั่งยืน 
 ระดับการสนับสนุนจากบุคลากร หน่วยงาน และเครือข่ายการท างานที่เก่ียวข้อง 
 ทัศนคติที่ดีของบุคลากร หน่วยงาน เครือข่ายที่เก่ียวข้องที่มีต่อการท างาน 
 ปรากฏการณ์/ ภัยตามธรรมชาติ/ สภาพ ดิน น้ า อากาศ (อุทกภัย แผ่นดินไหว ภัยแล้ง ธรณีพิบัติ) 
 ฯลฯ 
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ภาคผนวก ง 
ท าเนียบรายชื่อบุคลากรของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย 
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phantree@anamai.mail.go.th  

7 นางสาวทิวาวรรณ  หวังสุข นักจัดการงานท่ัวไป 0 2590 4232, 08 6081 6492 
tiwawan.w@anamai.mail.go.th  

8 นางสาวปิยรตัน์  ศรีม่วงกลาง นักจัดการงานท่ัวไป 0 2590 4232, 08 6134 5801 
piyarat.s@anamai.mail.go.th  

9 นางสาวมนัญญา  เรือจติร นักวิชาการสาธารณสุข 0 2590 4232, 09 5960 5920 
mananya.ru@anamai.mail.go.th  

10 นางสาวปริญญาภรณ์  แสนวัง พนักงานจ้างเหมาธุรการ 0 2590 4232, 
11 นายสิทธ์ิชัย  ทะนงค์ พนักงานจ้างเหมาขับรถยนต ์ 0 2590 4232, 08 3890 9418 

 
12 psdg@anamai.mail.go.th  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 2590 4229-30, 4232, 4234 

Fax: 0 2591 8187 
psdg@anamai.mail.go.th  
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