
  

เอกสารแนบ 1 

 

บทวิเคราะหขอมูลสถานการณ  
และชองวางของระบบการประเมินผลการปฏบิัตริาชการ ตามคํารับรองการปฏบิัตริาชการ  

 
ท่ีมาและความสอดคลองเชื่อมโยงของการกําหนดตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 กรมอนามัยมีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) หรือที่เรียกวา       
“คํารับรองการปฏิบัติราชการ” ระหวางหัวหนาหนวยงาน กับรองอธิบดีที่กํากับดูแล และรองอธิบดีกับอธิบดี         
กรมอนามัย ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 25๔๘ เพื่อใหหนวยงานมีสวนรวมรับผิดชอบตอความสําเร็จตามเปาหมาย
ตัวช้ีวัดที่กําหนด ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไดถายทอดลงสูกรมอนามัย โดยการถายทอดตัวช้ีวัดและคาเปาหมายสูระดับ
หนวยงานของกรมอนามัย ในทุกปที่ผานมา กรมฯ จะพิจารณากําหนดตัวช้ีวัดสําคัญโดยคํานึงถึงความสอดคลอง
เช่ือมโยงตอยุทธศาสตรชาติ/ ตอบสนองนโยบาย/ ขอสั่งการสําคัญและเรงดวน/ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ตาม  ม. 44/ ตัวช้ีวัดยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข/ ตัวช้ีวัดการตรวจราชการ/ PA ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข/ ประเด็นยุทธศาสตรระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม/ นโยบายสําคัญของกรมอนามัย
(แผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข ประกอบดวย 16 แผนงาน 48 โครงการ 96 ตัวช้ีวัดระดับ
หนวยงาน และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข (ยุทธศาสตรระดับกระทรวง) ประกอบดวย 4 ประเด็นยุทธศาสตร 
12 เปาประสงค 21 ตัวช้ีวัด) และตัวช้ีวัดตามภารกจิรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย มาโดยตลอด เพื่อใหมีการจัดทํา
คํารับรองการปฏิบัติราชการอยางเปนธรรม จึงกําหนดใหแตละหนวยงานมีจํานวนตัวช้ีวัดที่รับการประเมินใน
จํานวนที่ใกลเคียงกัน ซึ่งจะมีจํานวนตัวช้ีวัดในแตละปแตกตางกันไปตามสถานการณและนโยบายทั้งจากรัฐบาล
และผูบริหารองคการ โดยมีรอบและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละปเปนดังน้ี 

ตารางขอมูลแสดงรอบและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561  

ปงบประมาณ พ.ศ. จํานวนการประเมิน (รอบ) ระยะเวลาประเมิน 
2548 2 รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน 
2549 3 รอบ 6, 9 เดือน และ 12 เดือน 
2550 2 รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน 
255๑ 3 รอบ 6, 9 เดือน และ 12 
2552 2 รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน 
2553 3 รอบ 6, 9 เดือน และ 12 เดือน 
2554 3 รอบ 6, 9 เดือน และ 12 เดือน 
2555 3 รอบ 6, 9 เดือน และ 12 เดือน 
2556 3 รอบ 6, 9 เดือน และ 12 เดือน 
2557 3 รอบ 6, 9 เดือน และ 12 เดือน 
2558 3 รอบ 6, 9 เดือน และ 12 เดือน 
2559 ๑ รอบ ๖ เดือนหลัง 
2560 ๒ รอบ ๕ เดือนแรก และ ๕ เดือนหลัง 
2561 ๒ รอบ ๕ เดือนแรก และ ๕ เดือนหลัง 

 

 



  

ชองวางของระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ และการปด Gap 

 ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2548 – 2559 กรมอนามัยใชวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตาม    
คํารับรองฯ โดยกําหนดใหทุกหนวยงานประเมินตนเอง และหนวยงานเจาภาพตัวช้ีวัดประเมินผลใหคะแนน ซึ่งการ
ประเมินดังกลาวกระทําภายหลังสิ้นปงบประมาณในแตละปไปแลว ทําใหไมไดใชประโยชนจากคะแนนผลการ
ปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองฯ ดังกลาว และทําใหผูปฏิบัติงานไมมีแรงจูงใจในการมีสวนรวมรับผิดชอบและ
ผลักดันความสําเร็จของการจัดทําตัวช้ีวัดตามคํารับรองฯ ซึ่งมีผลใหคะแนนตัวชี้วัดในคํารับรองฯ ระดับกรมมี
แนวโนมลดลง (กรมฯ เคยมีผลคะแนนคํารับรองฯ สูงสุดเปนลําดับที่ ๑ ในกระทรวงสาธารณสุข) 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือปด Gap ดังกลาว เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ จึงไดมีประกาศ   
กรมอนามัยเรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมอนามัย ระดับหนวยงาน กําหนดให  
กลุมพัฒนาระบบบริหาร รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน เฉพาะคะแนนประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ซึ่งคะแนนดังกลาวตองผานความเหน็ชอบของคณะอนุกรรมการบริหารผลการปฏิบัติงานกรมอนามยั 
และคณะกรรมการบริหารระดับสูงของกรมอนามัยตามลําดับ เพื่อนําผลคะแนนไปใชจริงในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในระดับบุคคลตอไป แตเน่ืองจากรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล ตามหลักเกณฑที่
สํานักงาน ก.พ. กําหนด เปน 2 รอบ คือ รอบที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม) และรอบที่ 2 (เมษายน-กันยายน) ดังน้ัน 
เพ่ือปด Gap ความเหลื่อมล้ําของระยะเวลาการประเมินผลดังกลาว กรมฯ จึงปรับเปลี่ยนรอบการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองฯ ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนตนมา โดยมีระยะเวลาการประเมินจํานวน 
2 รอบ คือ รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (1 ตุลาคม – 28 กุมภาพันธ) และรอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (1 มีนาคม – 31 กรกฎาคม) 
เพื่อใหสามารถนําผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ไปใชไดตามเปาหมายที่กําหนด  

และในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือปด Gap ใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรมแกหนวยงานผูรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมฯ จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการรายงานประเมินตนเอง จากเดิม ใหอัปโหลด
เอกสารหลักฐานขึ้นทางเว็บไซตของแตละหนวยงาน เปลี่ยนเปน ใหอัปโหลดเอกสารหลักฐานขึ้นทางระบบ
ติดตามประเมินผลกรมอนามัย (DOC 4.0) และ ปรับเปลี่ยนผูประเมิน จากเดิม ประเมินโดยหนวยงานเจาภาพ
ตัวช้ีวัด เปลี่ยนเปน ประเมินโดยคณะทํางานตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ซึ่งกรมฯ จะมีคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานดังกลาวตามความเหมาะสมของตัวช้ีวัด
ในปน้ันๆ นอกจากน้ี เพื่อใหหนวยงานสามารถดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  
กลุมพัฒนาระบบบริหารไดจัดทําคูมือการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัด
กรมอนามัย เพื่อความสะดวกใหหนวยงานนําไปใชในการถายทอดตัวช้ีวัดไดอยางถูกตองเหมาะสม โดยจัดทําเปน 
๓ ฉบับ คือ ๑) สําหรับหนวยงานสวนกลาง ๒) สําหรับศูนยอนามัย และพื้นที่เฉพาะ และ ๓) สําหรับหนวยงาน
สายสนับสนุน 

ทั้งน้ี จากการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานในรูปแบบใหมตามที่กลาวมาแลว น้ัน ทําใหกรมฯ สามารถนําผล
การประเมินไปบริหารผลการปฏิบัติงานของหนวยงานและบุคคลไดเปนจํานวน 3 รอบการประเมิน ไดแก            
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 และรอบที่ 2 โดยคะแนนภาพรวมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองฯ ของหนวยงานในสังกัด มีแนวโนมดีขึ้น ดังภาพขอมูล
สถานการณการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผานมาแนบทายน้ี   

แตยังมีเสียงสะทอนจากหนวยงานตางๆ (จากการรับฟงความตองการและความคาดหวังของ C/SH) 
เกี่ยวกับเรื่องการจัดทําตัวช้ีวัด คือ บางหนวยงานไมสามารถดําเนินการตัวช้ีวัดที่กรมฯ กําหนดใหได เน่ืองจาก
ความแตกตางในบริบทขององคกร (บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ) และเรือ่งรายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Template) 
ที่อาจไมเหมาะสมในบางพื้นที่ ดังน้ัน เพ่ือปด Gap กลุมพัฒนาระบบบริหารจึงมีขอเสนอตอกรมอนามยั เห็นควร
ใหหนวยงานมีสวนรวมในการคัดเลือกตัวช้ีวัดเพื่อดําเนินการตามคํารับรองฯ โดยการจัดทํารายละเอียดตัวช้ีวัด 
(KPI Template) อยางมีสวนรวมของทุกฝาย 



  

ภาพขอมูลสถานการณการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผานมา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

เอกสารแนบ 2 - 3 
แสดงความสอดคลองเชื่อมโยงตัวชี้วัดกับแผนยุทธศาสตร/ PA ของอธิบดี/ นโยบายของกรมอนามัย/

ภารกิจหลักของหนวยงาน 

 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

 


