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เอกสารแนบ 1.1 

 

บทวิเคราะหขอมูลสถานการณและชองวางของระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย (รอบที่ 2) 

 
ขอมูลสถานการณการดําเนนิงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ   

 ตาม Timeline การรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัด
กรมอนามัย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบท่ี 1 : 5 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2561-28 กุมภาพันธ 2562) กําหนดให
หนวยงานในสังกัดกรมอนามัยเขารายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดในระบบติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย 
(DOC4.0) ภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2562 โดยกลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ตองติดตาม กํากับกระตุนเตือน
ใหหนวยงานเขารายงานผลในระบบตามเวลาท่ีกําหนด และแจงใหหนวยงานเจาภาพตัวชี้วัดเขาระบบเพ่ือตรวจ
เอกสารหลักฐานและประเมินผลใหคะแนน (เอกสารแนบ 1)  

ภายหลังการปดระบบ DOC4.0 เพ่ือการรายงานผลฯ หนวยงานเจาภาพตัวชี้วัดโดยคณะทํางานตรวจ
ประเมินผลใหคะแนนตัวชี้วัดในระบบ DOC4.0 ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงถือเปนการเริ่มตนการดําเนินงาน
ประเมินผลฯ สําหรับการดําเนินงานตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (F1-2) ในรอบท่ี 2 : 
5 เดือนหลัง  (1 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2562) โดยเม่ือเจาภาพตัวชี้วัดตรวจประเมินใหคะแนนแลว กลุมพัฒนา
ระบบบริหาร (กพร.) จะดําเนินการตรวจสอบและสรุปขอมูลคะแนนพรอมจัดเกรดกลุมหนวยงานแจงใหกองการ
เจาหนาท่ีทราบ (เอกสารแนบ 2) เพ่ือนําผลไปใชในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอกรมอนามัยทราบ
พรอมแจงใหหนวยงานเขาดูคะแนนในระบบ DOC4.0 (เอกสารแนบ 3)หากหนวยงานตองการอุทธรณคะแนนก็
สามารถดําเนินการไดโดยสงคําขออุทธรณเปนลายลักษณอักษรมาท่ี กพร. ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงการ
อุทธรณจะทําไดบนเอกสารหลักฐานท่ีมีอยูแลวในระบบ DOC4.0 เทานั้น เม่ือ กพร.ไดรับคําขออุทธรณจะรวบรวม
และสรุปแจงใหเจาภาพตัวชี้วัดเขาระบบเพ่ือตรวจสอบ/ทบทวนคะแนน (เอกสารแนบ 4) โดยเจาภาพตัวชี้วัดตอง
แจงการปรับ/ยืนยันขอมูลคะแนนหลังอุทธรณให กพร. เพ่ือคียขอมูลในระบบ DOC4.0 หลังจากนั้น กพร. 
ดําเนินการจัดทําสรุปขอมูลคะแนนหลังอุทธรณพรอมจัดเกรดกลุมหนวยงานแจงใหกองการเจาหนาท่ี เพ่ือนําไปใช
ในการบริหารผลการปฏิบัติงาน (เอกสารแนบ 5) และนําเสนอกรมอนามัยทราบพรอมแจงใหหนวยงานเขาดู
คะแนนหลังอุทธรณในระบบ DOC4.0 (เอกสารแนบ 6) ดังภาพตอไปนี้ 
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จากการดําเนินงานท่ีผานมาพบวา กรมอนามัยไดมีการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัยใหดีข้ึน โดยสามารถนําคะแนนประเมินผลของ
หนวยงานมาใชในการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไดตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จนถึงปจจุบัน มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองฯ และนําผลคะแนนสงกองการเจาหนาท่ีเพ่ือใชประโยชนในการประเมิน
เลื่อนข้ันเงินเดือนแลวท้ังสิ้นจํานวน 5 รอบการประเมิน โดยเปรียบเทียบคะแนนประเมินผลฯ เฉลี่ยภาพรวมแตละรอบ
การประเมินแสดงดังภาพตอไปนี้ 

 

จะเห็นไดวา สรุปคะแนนเฉลี่ยภาพรวมในแตละรอบการประเมินท่ีผานมา มีคะแนนท่ียังไมสูงมากนัก แต
แนวโนมคะแนนดีข้ึนทุกรอบ สําหรับคาเฉลี่ยคะแนนรอบท่ี 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยูท่ี 4.0170 โดยคะแนน
หนวยงานท่ีปรากฏจะเห็นวาคะแนนต่ํากวารอบปท่ีผานมา (รอบท่ี 2 ป 2561) เนื่องจากในปนี้มีการปรับเปลี่ยน
เกณฑมาใช A2IM ซ่ึงคะแนนนอยลงแตก็ไมมาก หนวยงานท่ีมีผลงานดีเดน (ลําดับ 1) เรียงลําดับกลุมตามคะแนน
ท่ีได ไดแก กองคลัง (สายสนับสนุน) สํานักสงเสริมสุขภาพ (สายสงเสริมสุขภาพ) ศูนยอนามัยท่ี 2 พิษณุโลก (สาย
ภูมิภาค) และกองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ (สายอนามัยสิ่งแวดลอม) โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.9725, 4.6004, 
4.5344 และ 4.0581 ตามลําดับ  

สําหรับคะแนนประเมินผลฯ ตามคํารับรองฯ ระดับหนวยงาน ป 2562 รอบท่ี 1 จําแนกตามกลุมสายงาน 
เรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย สายสนับสนุนมีคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด (4.4266) รองลงมา คือ สายภูมิภาค 
(4.1392) ซ่ึงคะแนนในแตละสายสวนใหญมีความแตกตางกันไมมากนัก แตเปนท่ีนาสังเกตวา ยังมีบางสายงานท่ีมี
ท้ังหนวยงานท่ีสามารถสรางผลงานดีเดนไดคะแนนสูงติดลําดับ 1 ใน 3 และหนวยงานซ่ึงมีผลคะแนนประเมินเปน
ลําดับสุดทาย เม่ือเทียบกับหนวยงานท้ังหมด 37 หนวยงาน อยูในสายงานเดียวกันอีกดวย ดังภาพตอไปนี้ 
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สําหรับสรุปภาพรวมรายตัวชี้วัดจากการประเมินผลคะแนน คํารับรองฯ ป 2562 รอบท่ี 1 เปนดังนี้ 
ท่ี ชื่อตัวชี้วัด จํานวนหนวยงาน 

ท่ีจัดทําตัวชี้วัด 
ผลงานสูงสุด (5 คะแนน) 

จํานวน (หนวยงาน) รอยละ 
1.1 อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน 16 7 43.75 

1.2 ระดับความสําเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑมาตรฐาน  19 1 5.26 
1.3 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ป ตอประชากร

หญิงอายุ 15 - 19 ป พันคน 
17 2 11.77 

 
1.4 รอยละของตําบลท่ีมรีะบบการสงเสริมสุขภาพดูแล

ผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผาน
เกณฑ 

22 18 81.82 

1.5 รอยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตาม
เกณฑ GREEN & CLEAN Hospital  

19 2 10.53 
 

2.1 รอยละการรับรูการดําเนินงานคณุธรรมและความโปรงใส
ของหนวยงาน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) 

36 7 19.45 

2.2 รอยละความผูกพันของบุคลากรตอองคกร (Employee 
Engagement : EE)  

36 2 5.56 

2.3 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ 37 15 40.54 
2.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนกรม

อนามัยกาวสูองคกรท่ีมสีมรรถนะสูงตามแนวทาง 
PMQA/PMQA 4.0 

36 2 5.56 

2.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานการเปนองคกรรอบรู
ดานสุขภาพ (HLO) 

37 20 54.05 

C ตัวช้ีวัด Core Function  
(เพ่ิมเติมสายวิชาการ) 

15 ไมมีหนวยงานใดไดคะแนนเต็มครบ 
ทุกตัวช้ีวัด 

F ตัวช้ีวัด Function  
(เพ่ิมเติมสายสนับสนุน) 

9 ไมมีหนวยงานใดไดคะแนนเต็มครบ 
ทุกตัวช้ีวัด 
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การวิเคราะหชองวางของระบบฯ 

 จากการวิเคราะหทบทวนการขับเคลื่อนการดําเนินงานการจัดทําคํารับรองฯ รอบท่ี 1 พบวา การ
ดําเนินงานในข้ันตอนท่ี 3 และข้ันตอนท่ี 4 มีความสําคัญ และมี Impact มากท่ีสุด กับหนวยงานของ        
กรมอนามัยคือสงผลกระทบตอทุกหนวยงาน เนื่องจากมีเง่ือนเวลาเปนเง่ือนไขในการดําเนินงานผลการปฏิบัติงาน
ประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน และบริหารหนวยงาน 

 

 

 

 จากการวิเคราะหกระบวนการยอยพบวา ข้ันตอนท่ี 3 การรายงานและประเมินผลในระบบ DOC4.0 และ
ข้ันตอนท่ี 4 การประมวลผลคะแนนและสรุปบทเรียน เปนข้ันตอนท่ีสอดคลองวิสัยทัศน พันธกิจและประเด็น
ยุทธศาสตรของกรมอนามัย ในการขับเคลื่อนองคการเปนหนวยงานคุณภาพ หรือเปนราชการ 4.0 สงผลกระทบ
ในวงกวางตอทุกหนวยงานในสังกัดในการนําขอมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน และบริหาร
หนวยงาน อีกท้ังตอบสนองความตองการลูกคาในการปรับปรุงกระบวนการ คือเพ่ิมประสิทธิภาพการรายงานผล 
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 ผลการวิเคราะหผูรับบริการ/ ผูมีสวนไดสวนเสียของงานคํารับรองฯ ไดแก ผูบริหารกรมอนามัย (อธิบดี 
รองอธิบดี ผูทรงคุณวุฒิ) หนวยงานในสังกัดกรมอนามัย 37 หนวยงาน และผูรับบริการท่ีพึงมีในอนาคตข้ึนอยูกับ
นโยบายรัฐบาล และผูรับบริการท่ีคาดวาจะมีในอนาคต คือ ผูรับบริการโดยตรงกลุมเดิมแตจํานวนเพ่ิมมากข้ึน 

 

  

ชองทางการรับฟงและเรียนรูความตองการ/ ความคาดหวังของผูรับบริการ/ ผูมีสวนไดสวนเสีย คือ
จากการรับฟงโดยตรง จากการประเมินความพึงพอใจ และจากทางเทคโนโลยี ไดแก ทางไลน อีเมล โทรศัพท 

 จากการวิเคราะหความตองการของผูรับบริการ/ ผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีมีตอการรายงานและประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ พบวา มีระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย เขาถึง 
และใชงานงาย และไดรับขอมูลคะแนนการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
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การปรับปรุงกระบวนงานใหม 
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ขอมูลผลการดําเนนิงานปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบท่ี 1  
(ปด Gap ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากขอมูลความตองการและความคาดหวังของ C/SH) 

ขอมูลความตองการ 
และความคาดหวัง 

ของ C/SH 

ขอเสนอแนะ 
ในการดําเนินงาน 
ตอกรมอนามัย 

ผลการดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบท่ี 1 

เร่ืองการจัดทําตัวชี้วัด  
- บา งหน ว ย ง าน ไ ม ส า ม า ร ถ

ดํ า เ นินการตั ว ช้ี วั ด ท่ี ก รมฯ 
กําหนดใหได เน่ืองจากความ
แตกตางในบริบทขององคกร 
(บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ) 
และเรื่องรายละเอียดตัวช้ีวัด 
(KPI Template) ท่ีอาจไม
เหมาะสมในบางพ้ืนท่ี 

ใหหนวยงานมีสวนรวมในการ
คัดเลือกตัวช้ีวัดเพ่ือดําเนินการ
ตามคํารับรองฯ โดยการจัดทํา
รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI 
Template) อยางมีสวนรวม
ของทุกฝาย 

กพร.ดําเนินการคัดเลือกตัวช้ีวัดหลักเพ่ือจัดทําคํารับรองฯ 
ระดับหนวยงานท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัดตามคํารับรองฯ 
ระดับกรมอนามัย และใหหนวยงานจัดทําตัวช้ีวัด Core 
Function ซึ่งเปนตัวช้ีวัดการดําเนินงานตรงตามภารกิจ
หลักของหนวยงาน โดยกระบวนการจัดทําตั ว ช้ี วัด
รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Template) อยางมีสวนรวมของ
ทุกฝาย ไดแก เจาภาพตัวช้ีวัด หนวยงานในสังกัดกรม
อนามัย กองแผนงาน กองการเจาหนาท่ี รองอธิบดี 4 ทาน 
1. ประชุมช้ีแจงแนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันท่ี 11 ต.ค.2561 ณ กรม
อนามัย 

2. ประชุมช้ีแจงเจาภาพตัวช้ีวัดและพิจารณารายละเอียด
ตัวช้ีวัดระดับหนวยงาน เมื่อวันท่ี 22-26 ต.ค. 2561 
ณ กรมอนามยั 

3. ประชุมพิจารณา KPI Template ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เมื่อวันท่ี 1 พ.ย.2561 ณ กรมอนามัย 

4. ประชุมช้ีแจงแนวทางการตรวจประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการของหนวยงานใน
สังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อ
วันท่ี 21 ธ.ค.2561 ณ กรมอนามัย 

ปญหา/ อุปสรรค/ ขอเสนอแนะในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ป 2562 รอบท่ี 1 

จากการจัดการประชุมเจาภาพตัวชี้วัดและคณะทํางานตรวจประเมินผลใหคะแนนตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ
เพ่ือสรุปบทเรียนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 5 เดือนแรก) เม่ือวันพุธท่ี 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ หองประชุม
กําธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย พบวา ข้ันตอนการรายงานและประเมินผลในระบบ DOC4.0 ยังมีประเด็นสําคัญท่ี
เปนปญหา (Gap) (เอกสารแนบ 7) ไดแก 

1. การนําสงเอกสารหลักฐานในระบบ DOC4.0 ของหนวยงานมีปริมาณมากเกินไป โดยไมจัดหมวดหมู/
ไมระบุวาเปนหลักฐานตอบเกณฑระดับใด เปนอุปสรรคตอการตรวจประเมินผลใหคะแนนตัวชี้วัดของหนวยงาน 

2. ระยะเวลาในการตรวจประเมินผลใหคะแนนนอยเกินไป เนื่องจากปนี้ตัวชี้วัดท่ี 2.4 ตองรับคะแนนจาก
ตัวชี้วัดอ่ืนๆ จึงขอใหตรวจสอบความเหมาะสมสําหรับระยะเวลาในการตรวจประเมินตัวชี้วัดดวย 

************** 



เอกสารแนบ 1
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คูมือการปฏิบัตงิาน 

การรายงานผลการปฏิบตัิราชการ ตามคํารบัรองฯ ของหนวยงาน 

ในสังกัดกรมอนามยั ภายใตระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน (DOC 4.0) 

สําหรับผ ูประเมินผลตัวชีว้ ัด ก.พ.ร. 

เวอรช่ัน 3.0 
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1 องคประกอบของระบบ .............................................................................................................................................. 4 
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สารบัญภาพ 

หนา 

ภาพท่ี 1 รายการเมนสูำหรบัผูประเมินตวัชี้วดั ก.พ.ร. ....................................................................................... 4 

ภาพท่ี 2 การประเมินผลงาน ............................................................................................................................ 5 

ภาพท่ี 3 การปรบัลด/เพ่ิม คะแนนตวัชี้วดั ........................................................................................................ 6 
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1 องค ประกอบของระบบ 

การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ภายใตระบบ

ศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน (DOC 4.0) สามารถเขาใชงานไดโดยเขาไปท่ี http://doc.anamai.moph.go.th/ 

ในกรณีท่ีเขาสูระบบโดยทำการ Login ดวย User ในกลุมประเมินตัวชี้วัด ก.พ.ร. ระบบจะแสดงเมนู “รายงาน

คํารับรองฯ” เม่ือคลิกท ี่ “รายงานคำรับรองฯ” จะแสดงเมนยูอย “ประเมินผลงาน” ดังแสดงในภาพตอไปนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 1 รายการเมนูสำหรับผูประเมินตัวชี้วัด ก.พ.ร. 

http://doc.anamai.moph.go.th/
http://doc.anamai.moph.go.th/
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2 ประเม ินผลงาน 

เม่ือคลิกท่ีเมนู “ประเมินผลงาน” จะปรากฏดังภาพตอไปนี ้

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 การประเมินผลงาน 

จากภาพเปนหนาแสดงคะแนนผลการประเมินตวัชีว้ัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ซ่ึงปงบประมาณและ

รอบของการรายงานจะถูกกำหนดอัตโนมัติตามชวงเวลาท่ีทำการ Login โดยผูประเมินสามารถเลือกตัวชี้วัด

โดย คลิกที่   และ

ภายใตหัวขอ “เหตุผลในการปรับลด/เพ่ิม คะแนน” ใหคลิกท่ี “[เพ่ิม/ลด คะแนน]” เพ่ือเขาสูหนาจอการปรับ

ลดหรือเพ่ิมคะแนน 

เพ่ิม/ ลดคะแนน 
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เม่ือคลิกท ี่ “[เพ ิ่ม/ลด คะแนน]” ของแตละหนวยงานจะปรากฎดังภาพตอไปนี ้
 

 

ภาพท่ี 3 การปรับลด/เพ่ิม คะแนนตัวชี้วัด 

จากภาพจะแสดงรายละเอียดของตัวชี้วัด ประกอบดวย ปงบประมาณ องคประกอบการประเมินผล ลําดับ 

ตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน และเอกสารประกอบรายงานผลการดําเนินการ ผูประเมินสามารถทํา 

การปรับลด/เพ่ิมคะแนนผลการดําเนินงาน โดยระบุคะแนนในชอง “คะแนนผลการดําเนินงานของเจาภาพ” 

และเหตุผลโดยระบุในชอง “เหตุผลในการปรับลด/เพ่ิมคะแนน” แลวทําการคลิก “บันทึกการรายงานผล” เปน

อันสิ้นสุดการประเมินผลใหคะแนนรายหนวยงาน ซ่ึงผูประเมินผลตัวชี้วัด ก.พ.ร. ตองดําเนินการตามรายละเอียด

ขางตน โดยกรอกขอมูลคะแนนจนครบทุกหนวยงานท่ีจัดทําคํารับรองฯ ในตัวชี้วัดท่ีทานรับผิดชอบ รวมท้ังตอง

กรอกคะแนนใหกับหนวยงานเจาภาพตัวชี้วัดดวย  

ท้ังนี้ ผูประเมินผลตัวชี้วัด ก.พ.ร. โปรดตรวจสอบความถูกตองครบถวนใหเรียบรอย กอนเวลาปด

ระบบ DOC 4.0 (ปดระบบตรวจเวลา 24.00 น.) 

4 

3 



1-28 
ก.พ.62 

1-7 
ม.ีค.62 

8-11
ม.ีค.62 

11-12 
ม.ีค.62 

13-14 
ม.ีค.62 

15-18 
ม.ีค.62 

19-20
ม.ีค.62 

21-22
ม.ีค.62 

25
ม.ีค.62 

ปิดระบบการ
ตรวจใหค้ะแนน 

7 ม.ีค. 62  
เวลา24.00 น. 

เจา้ภาพตวัชีว้ดั
ตรวจใหค้ะแนน 

ปิดระบบ 
การรายงาน  
28 ก.พ.62 

เวลา 16.30 น. 

กพร.แจง้หนว่ยงานรายงาน
ผลการปฏบิตัริาชการตาม        
คํารบัรองฯผา่นระบบ DOC  

(37หนว่ยงาน) 

• กพร.ตรวจทานผลการ
ใหค้ะแนน 

• กพร.แจง้หนว่ยงานเขา้
ดคูะแนน 

เปิดระบบดู
คะแนนกอ่น

อทุธรณ์  
11 ม.ีค.62 

หนว่ยงาน
อทุธรณ์คะแนน

มาที ่กพร. 

กพร.รวบรวมผลการ
อทุธรณ์คะแนนสง่ให้

เจา้ภาพตวัชีว้ดั 

เจา้ภาพตวัชีว้ดั
ทบทวนคะแนน 

กพร.คยีค์ะแนนผล
การอทุธรณ์จาก
เจา้ภาพตวัชีว้ดั/

ตรวจทาน 

ปิดระบบการคยีค์ะแนน  
20 ม.ีค. 62  

เวลา 24.00 น. 

กพร.จดักลุม่
และแจง้คะแนน

ใหก้อง จ. 

หนว่ยงาน 
เขา้ดคูะแนน 
หลงัอทุธรณ์ 

Timeline การรายงานผลการการปฏบิตัริาชการตามคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการ 
ของหนว่ยงานในสงักดักรมอนามยั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

รอบ 5 เดอืนแรก (ตลุาคม 2561 – กมุภาพนัธ ์2562) 



















สรุปคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย รอบ 5 เดือนแรก (กอนอุทธรณ)
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หนังสือแจงสรุปคะแนนฯ รอบ 5 เดือนแรก ใหกองการเจาหนาที่
เอกสารแนบ 2 
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แจงหนวยงานคูคะแนน กอนอุทธรณ
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หนังสือแจงเจาภาพเขาระบบเพื่อตรวจเอกสารหลักฐานและประเมินผลใหคะแนน

เอกสารแนบ 4
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 สรุปการอทุธรณคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 5 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ 2562) 

หนวยงานเจาภาพ 
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดท่ีอุทธรณ หนวยงานท่ีอุทธรณ คะแนนประเมนิ
ของหนวยงาน 

คะแนนประเมนิ
ของเจาภาพ 

สํานักสงเสรมิสุขภาพ 1.1 อัตราสวนการตายมารดา
ไทยตอการเกิดมีชีพ 
แสนคน  

สํานักโภชนาการ 5.0000 4.9400 
ศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม 5.0000 4.9800 
ศูนยอนามัยท่ี 2 พิษณุโลก 5.0000 3.3000 
ศูนยอนามัยท่ี 3 นครสวรรค 5.0000 4.4000 
ศูนยอนามัยท่ี 4 สระบุร ี 5.0000 4.5000 
ศูนยอนามัยท่ี 5 ราชบุร ี 4.9000 3.9500 
ศูนยอนามัยท่ี 6 ชลบุร ี 5.0000 4.8300 
ศูนยอนามัยท่ี 8 อุดรธานี 4.7500 3.3400 
ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสมีา 5.0000 4.6500 
ศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช 5.0000 3.9500 
ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา 3.9000 3.9000 
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 5.0000 4.3600 

สถาบันพัฒนาอนามัย
เด็กแหงชาต ิ

1.2 ระดับความสําเร็จของ
พัฒนาการเด็กตามเกณฑ
มาตรฐาน ประกอบดวย
ตัวช้ีวัด Proxy 3 ตัวช้ีวัด  
 - รอยละของเด็กอายุ   

0-5 ป ไดรับการ      
คัดกรองพัฒนาการ 

 - รอยละของเด็กอายุ   
0-5 ป ท่ีไดรับการคัด
กรองพัฒนาการพบ
สงสัยลาชา 

 - รอยละของเด็กอายุ   
0-5 ป ท่ีมีพัฒนาการ
สงสัยลาชาไดรับการ
ติดตาม 

สํานักทันตสาธารณสุข 5.0000 4.6000 
สํานักโภชนาการ 5.0000 4.7300 
กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 5.0000 4.7100 
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาต ิ 4.8500 4.5000 
สํานักอนามัยผูสูงอาย ุ 5.0000 2.6300 
ศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม 4.8400 4.6600 
ศูนยอนามัยท่ี 2 พิษณุโลก 4.8300 3.9800 
ศูนยอนามัยท่ี 3 นครสวรรค 4.4600 4.1800 

ศูนยอนามัยท่ี 4 สระบุร ี 4.5700 3.7100 
ศูนยอนามัยท่ี 5 ราชบุร ี 4.5900 3.2600 
ศูนยอนามัยท่ี 6 ชลบุร ี 5.0000 4.4700 
ศูนยอนามัยท่ี 7 ขอนแกน 5.0000 4.8500 
ศูนยอนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี 4.6000 4.4900 
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 5.0000 2.6700 

สํานักอนามัยการเจริญ
พันธุ 

1.3 อัตราการคลอดมีชีพ 
ในหญิงอายุ 15 - 19 ป 
ตอประชากรหญิงอายุ  
15 - 19 ป พันคน 

สํานักสงเสรมิสุขภาพ 5.0000 4.2000 
ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข 5.0000 4.7500 
ศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม 5.0000 4.2500 

ศูนยอนามัยท่ี 2 พิษณุโลก 5.0000 4.9500 

ศูนยอนามัยท่ี 3 นครสวรรค 4.8500 4.1000 

ศูนยอนามัยท่ี 4 สระบุร ี 5.0000 3.8500 

ศูนยอนามัยท่ี 5 ราชบุร ี 4.3000 4.1700 

ศูนยอนามัยท่ี 6 ชลบุร ี 5.0000 3.4700 

ศูนยอนามัยท่ี 7 ขอนแกน 4.5000 3.4000 

ศูนยอนามัยท่ี 8 อุดรธานี 5.0000 3.9000 

ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสมีา 5.0000 3.4100 

ศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช 5.0000 2.5400 

ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา 5.0000 3.4000 

เอกสารสรุปขอมูลหนวยงานและคะแนนรายตัวชี้วัดที่อุทธรณ

Admin
Rectangle



หนวยงานเจาภาพ 
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดท่ีอุทธรณ หนวยงานท่ีอุทธรณ คะแนนประเมนิ
ของหนวยงาน 

คะแนนประเมนิ
ของเจาภาพ 

สํานักอนามัยผูสูงอาย ุ 1.4 รอยละของตําบลท่ีมี
ระบบการสงเสริมสุขภาพ
ดูแลผูสูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care)    
ในชุมชนผานเกณฑ 

สํานักทันตสาธารณสุข 5.0000 4.8000 

สํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม 

1.5 รอยละของโรงพยาบาลท่ี
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม
ไดตามเกณฑ GREEN & 
CLEAN Hospital 

ศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม 5.0000 4.8000 

ศูนยอนามัยท่ี 2 พิษณุโลก 5.0000 4.7000 

ศูนยอนามัยท่ี 3 นครสวรรค 5.0000 4.8000 
ศูนยอนามัยท่ี 4 สระบุร ี 5.0000 4.0100 
ศูนยอนามัยท่ี 7 ขอนแกน 5.0000 4.6000 
ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสมีา 5.0000 4.7500 
ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา 5.0000 4.4100 
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 5.0000 4.9700 

กองการเจาหนาท่ี 2.1 รอยละการรับรูการ
ดําเนินงานคุณธรรมและ
ความโปรงใสของ
หนวยงาน (Internal 
Integrity and 
Transparency 
Assessment : IIT) 

 
 
 
 

สํานักทันตสาธารณสุข 4.0000 2.7500 
สํานักโภชนาการ 5.0000 1.9000 
สํานักอนามัยเจรญิพันธุ 4.0000 1.8500 
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาต ิ 5.0000 2.6000 
สํานักอนามัยผูสูงอาย ุ 5.0000 3.0000 
กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 4.0000 2.9000 

ศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม 5.0000 2.9500 
ศูนยอนามัยท่ี 3 นครสวรรค 4.0000 3.0000 
ศูนยอนามัยท่ี 4 สระบุร ี 3.0000 2.4000 
ศูนยอนามัยท่ี 5 ราชบุร ี 3.9500 3.0000 

ศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช 5.0000 2.2000 

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 5.0000 3.0000 
กองการเจาหนาท่ี 2.2 รอยละความผูกพัน      

ของบุคลากรตอองคกร 
(Employee 
Engagement : EE) 

กลุมตรวจสอบภายใน 5.0000 4.1000 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร 5.0000 3.3000 
สํานักงานเลขานุการกรม 5.0000 3.8000 
ศูนยสื่อสารสาธารณะ 5.0000 3.4000 
สํานักสงเสรมิสุขภาพ 5.0000 4.9000 
สํานักโภชนาการ 5.0000 2.8000 
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ 5.0000 3.8000 
กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 5.0000 3.8500 
สํานักอนามัยผูสูงอาย ุ 5.0000 2.5000 
สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า 5.0000 3.7000 
กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 3.0000 3.8000 
ศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม 5.0000 3.2500 
ศูนยอนามัยท่ี 3 นครสวรรค 5.0000 1.2000 

ศูนยอนามัยท่ี 4 สระบุร ี 4.0000 2.5500 

ศูนยอนามัยท่ี 5 ราชบุร ี 4.0000 2.0500 

ศูนยอนามัยท่ี 6 ชลบุร ี 5.0000 3.8000 

ศูนยอนามัยท่ี 7 ขอนแกน 5.0000 3.4500 

ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสมีา 5.0000 3.1500 

ศูนยอนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี 4.0000 2.6000 



หนวยงานเจาภาพ 
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดท่ีอุทธรณ หนวยงานท่ีอุทธรณ คะแนนประเมนิ
ของหนวยงาน 

คะแนนประเมนิ
ของเจาภาพ 

ศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช 4.0000 2.3000 

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 5.0000 2.6500 

ศูนยอนามัยกลุมชาติพันธุ ชายขอบ 
และแรงงานขามชาต ิ

4.0000 3.0500 

ศูนยทันตสาธารณสุขระหวาง
ประเทศ 

5.0000 2.5000 

กองคลัง 2.3 รอยละของการเบิก
จายเงินงบประมาณ 

ไมมีอุทธรณ   

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 2.4 ระดับความสําเร็จ     
ของการดําเนินงาน    
เพ่ือสนับสนุนกรมอนามัย
กาวสูองคกรท่ีมี 
สมรรถนะสูงตามแนวทาง 
PMQA/PMQA 4.0 

ไมมีอุทธรณ   

สํานักงาน 
โครงการขับเคลื่อน 
กรมอนามัย 4.0 ฯ 

2.5 ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานการเปน
องคกรรอบรูดานสุขภาพ 
(HLO) 

 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักคณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิ 5.0000 4.5000 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 5.0000 4.7500 

สํานักงานเลขานุการกรม 5.0000 4.7500 

กองคลัง 5.0000 4.7500 

กองแผนงาน 5.0000 4.7500 

ศูนยสื่อสารสาธารณะ 4.8500 4.0000 

สํานักอนามัยการเจริญพันธุ 4.7500 4.7500 
กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 5.0000 4.6100 
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาต ิ 4.6500 2.5670 
สํานักอนามัยผูสูงอาย ุ 5.0000 4.4950 
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม 5.0000 3.7500 
สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า 5.0000 4.7390 

กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 5.0000 3.7500 

ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข 5.0000 4.7500 
ศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม 5.0000 4.7500 
ศูนยอนามัยท่ี 2 พิษณุโลก 5.0000 4.7390 
ศูนยอนามัยท่ี 3 นครสวรรค 5.0000 3.3980 
ศูนยอนามัยท่ี 4 สระบุร ี 5.0000 4.8750 

ศูนยอนามัยท่ี 7 ขอนแกน 5.0000 4.6050 

ศูนยอนามัยท่ี 8 อุดรธานี 5.0000 3.7500 

ศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช 4.0000 3.5000 

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 5.0000 4.7500 

ศูนยอนามัยกลุมชาติพันธุ ชายขอบ 
และแรงงานขามชาต ิ
 
 
 
 
 
 

4.9300 4.8560 



หนวยงานเจาภาพ 
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดท่ีอุทธรณ หนวยงานท่ีอุทธรณ คะแนนประเมนิ
ของหนวยงาน 

คะแนนประเมนิ
ของเจาภาพ 

สํานักทันตสาธารณสุข 
 

C1-1 ระดับความสําเร็จของ
การจัดทํา Knowledge 
Mapping เพ่ือนําไปใช
ประโยชน 

สํานักคณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิ 5.0000 2.1400 

C2-1 รอยละของนวัตกรรม
ไดรับการพัฒนาเพ่ือขอจด
ทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญา 

สํานักคณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิ 5.0000 2.8250 

C3-1 ระดับความสําเร็จในการ
บริหารงานวิจัยเพ่ือ
นําไปใชประโยชน 

สํานักคณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิ 5.0000 0.6950 

C4-1ระดับความสําเร็จในการ
จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย
จากการตรวจราชการและ
นิเทศงานระดับกระทรวง 

สํานักคณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิ 5.0000 2.3600 

C1-2 ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานสงเสริม
สุขภาพประชากรวัย
ทํางานในสถาน
ประกอบการ 

สํานักสงเสรมิสุขภาพ 5.0000 1.9767 

C1-3 รอยละของพ้ืนท่ี
เครือขายท่ีมรีะบบขอมลู
ในการพัฒนากิจกรรม 
การขับเคลื่อนสังคมไทย 
ไรฟนผ ุ

สํานักทันตสาธารณสุข 5.0000 4.0883 

C2-3 ระดับความสําเร็จการ
จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย
เพ่ือเพ่ิมการเขารับบริการ
สงเสริมสุขภาพชองปาก
ของหญิงตั้งครรภ 

สํานักทันตสาธารณสุข 5.0000 1.4700 

C1-4 รอยละของเด็กอายุ    
0-5 ป สูงดีสมสวนและ
สวนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ป 

สํานักโภชนาการ 5.0000 4.8050 

C2-4 รอยละของประชาชน 
วัยทํางานอายุ 30-44 ป 
มีคาดัชนีมวลกายปกติ 
(18.5-22.9 กก./ตรม.) 

สํานักโภชนาการ 4.7500 2.2250 

C1-5 อัตราการคลอดมีชีพ  
ในหญิงอายุ 10-14 ป  
ตอประชากรหญิงอายุ 
10-14 ปพันคน 

สํานักอนามัยการเจริญพันธุ 5.0000 4.7800 

C2-5 รอยละการตั้งครรภซ้าํ
ในหญิงอายุนอยกวา    
20 ป 

สํานักอนามัยการเจริญพันธุ 
 
 
 
 

4.9800 4.4925 



หนวยงานเจาภาพ 
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดท่ีอุทธรณ หนวยงานท่ีอุทธรณ คะแนนประเมนิ
ของหนวยงาน 

คะแนนประเมนิ
ของเจาภาพ 

C3-5 รอยละของโรงพยาบาล
สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ไดรับการรับรอง
โรงพยาบาลตาม
มาตรฐานบริการสุขภาพ 
ท่ีเปนมิตรสําหรับวัยรุน
และเยาวชน (Youth 
Friendly Health 
Services: YFHS ) 

สํานักอนามัยการเจริญพันธุ 4.9800 2.5633 

C1-6 ระดับความสําเร็จของ
การขับเคลื่อนและ
สนับสนุนเทคโนโลยี
สารสนเทศ กรมอนามัย 

กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 5.0000 2.7017 

C2-6 ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําแผนปฏิบัติการ/
แผนงบประมาณ        
กรมอนามัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 

กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 5.0000 0.9500 

C3-6 ระดับความสําเร็จของ
การปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูลกลาง        
กรมอนามัย (Anamai 
Data center) 

กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 5.0000 2.3183 

C1-7ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช
เกณฑมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย
แหงชาติ 

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาต ิ 5.0000 1.6867 

C2-7ระดับความสําเร็จของ
การศึกษาสถานการณ
ความรอบรูในการเลีย้งดู
เด็กปฐมวัย 

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาต ิ 5.0000 0.6200 

C3-7 ระดับความสําเร็จของ
การนําเสนอการพัฒนา
ขอมูลสารสนเทศหลักใน
ระดับประเทศ ดาน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาต ิ 2.9000 0.0750 

C1-8 รอยละของการใช
โปรแกรมบันทึกขอมูล
โครงการ LTC (3C) 

สํานักอนามัยผูสูงอาย ุ 5.0000 1.9875 

C2-8 รอยละของการเปลี่ยน
กลุมผูสูงอายุตามแบบ 
การประเมินคดักรอง  
ดวย ADL เพ่ิมข้ึน 

สํานักอนามัยผูสูงอาย ุ 5.0000 0.8875 



หนวยงานเจาภาพ 
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดท่ีอุทธรณ หนวยงานท่ีอุทธรณ คะแนนประเมนิ
ของหนวยงาน 

คะแนนประเมนิ
ของเจาภาพ 

C3-8 รอยละของความสําเร็จ
ในการสงเสริมสุขภาพ
พระสงฆภายใตธรรมนูญ
สุขภาพพระสงฆ 

สํานักอนามัยผูสูงอาย ุ 5.0000 1.6250 

C1-9 ระดับความสําเร็จของ
การขับเคลื่อนการจัดการ
สิ่งปฏิกูลขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม 5.0000 2.7550 

C2-9 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาคุณภาพการ
จัดการมลูฝอยติดเช้ือ 
ของโรงพยาบาลภาครัฐ
และเอกชน 

สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม 5.0000 1.2800 

C3-9 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาระบบ       
การจัดการเหตรุําคาญ
ตามกฎหมายวาดวย   
การสาธารณสุข 

สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม 5.0000 2.2000 

C1-10 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามยัสิ่งแวดลอม
องคกรปกครอง        
สวนทองถ่ินระดับเทศบาล 

สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า 4.0000 2.1400 

C3-10 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาตนแบบโรง
อาหารคณุภาพ สะอาด 
ปลอดภัย (GREEN 
Canteen) ของหนวยงาน
ราชการ 

สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า 5.0000 0.7800 

C4-10ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาระบบจัดการ
คุณภาพนํ้าบริโภคใน
โรงเรียนถ่ินทุรกันดาร  
อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ (กพด.) 

สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า 5.0000 3.4900 

C1-11 ระดับความสําเร็จของ
การเฝาระวัง สื่อสารเตือน
ภัยดานสุขภาพจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 5.0000 3.8800 

C2-11 ระดับความสําเร็จของ
การใชการประเมินผล
กระทบตอสุขภาพ (HIA) 
ในระดับทองถ่ิน 

 
 

กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 5.0000 2.5500 



หนวยงานเจาภาพ 
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดท่ีอุทธรณ หนวยงานท่ีอุทธรณ คะแนนประเมนิ
ของหนวยงาน 

คะแนนประเมนิ
ของเจาภาพ 

C3-11 ระดับความสําเร็จของ
การนําสถานการณดาน
สิ่งแวดลอมสุขภาพ       
ไปใชในการจัดทําขอเสนอ
เชิงนโยบายเพ่ือการ
จัดการปจจัยเสี่ยงดาน
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 5.0000 2.9450 

C1-12 ระดับความสําเร็จของ
แผนพัฒนาและขับเคลื่อน
กฎหมายตามกฎหมาย  
วาดวยการสาธารณสุข 

ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข 3.0000 0.8600 

C2-12 ระดับความสําเร็จการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
ตามกฎหมายวาดวย   
การสาธารณสุข 

ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข 4.0000 2.2700 

C1-14 ระดับความสําเร็จการ
ขับเคลื่อนนโยบาย
ยุทธศาสตร เพ่ือสราง  
แมลูกคณุภาพ (อัตราสวน
ของการตายมารดาไทย
ตอการเกิดมีชีพแสน) 

ศูนยทันตสาธารณสุขระหวาง
ประเทศ 

5.0000 1.4292 

C2-14 ระดับความสําเร็จใน
การขยายผลงานวิชาการ
ของหนวยงานดานการ
สงเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยแกภาคเีครือขาย 
ผูเลีย้งดูเด็ก อายุ 0-5 ป
(ระดับความสําเร็จของ
พัฒนาการเด็กตามเกณฑ
มาตรฐาน) 

ศูนยทันตสาธารณสุขระหวาง
ประเทศ 

5.0000 1.2350 

C3-14 รอยละของการพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดลอมตาม
เกณฑ GREEN&CLEAN 
Hospital (Dental 
Clinic) ในคลินิก         
ทันตกรรม (รอยละของ
โรงพยาบาลท่ีพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดลอมไดตาม
เกณฑ GREEN&CLEAN 
Hospital) 

ศูนยทันตสาธารณสุขระหวาง
ประเทศ 

5.0000 1.5850 

C4-14 ระดับความสําเร็จของ
ชุมชนในการดําเนินการ
แกไขปญหาฟลูออไรดใน
นํ้าบริโภค            

 
      

ศูนยทันตสาธารณสุขระหวาง
ประเทศ 

5.0000 2.1500 



หนวยงานเจาภาพ 
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดท่ีอุทธรณ หนวยงานท่ีอุทธรณ คะแนนประเมนิ
ของหนวยงาน 

คะแนนประเมนิ
ของเจาภาพ 

C1-15 ระดับความสําเร็จของ
การศึกษาสถานการณ
ปญหามารดาตายในกลุม
ชาติพันธุ เขตสุขภาพท่ี 1 
(อัตราสวนการตาย 
มารดาไทยตอการเกิด    
มีชีพแสนคน)  

ศูนยอนามัยกลุมชาติพันธุ ชายขอบ 
และแรงงานขามชาต ิ

5.0000 2.0500 

C2-15 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาเครื่องมือ
ประเมินและสงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย  
(0-5 ป) กลุมชาติพันธุ  
บนพ้ืนท่ีสูง (ระดับ
ความสําเร็จของ
พัฒนาการเด็กตามเกณฑ
มาตรฐาน) 

ศูนยอนามัยกลุมชาติพันธุ ชายขอบ 
และแรงงานขามชาต ิ

5.0000 1.3000 

C3-15 ระดับความสําเร็จ     
ในการพัฒนารูปแบบใน
การสงเสริมการปองกัน
และแกไขปญหา        
การตั้งครรภในวัยรุน   
กลุม ชาติพันธุ (อัตรา 
การคลอดมีชีพในหญิง
อายุ 15-19 ป ตอ
ประชากรหญิงอายุ     
15-19 ป พันคน) 

ศูนยอนามัยกลุมชาติพันธุ ชายขอบ 
และแรงงานขามชาต ิ

5.0000 2.1900 

C4-15ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การสงเสริมสุขภาพดูแล
ผูสูงอายุระยะยาว (Long 
Term Care) กลุมชาติ
พันธุบนพ้ืนท่ีสูง (รอยละ
ของตําบลท่ีมีระบบการ
สงเสริมสุขภาพดูแล
ผูสูงอายุระยะยาว (Long 
Term Care) ในชุมชน
ผานเกณฑ)                   

ศูนยอนามัยกลุมชาติพันธุ ชายขอบ 
และแรงงานขามชาต ิ

5.0000 2.4258 

C5-15 ระดับความสําเร็จการ
ดําเนินงานพัฒนาระบบ
การจัดการคุณภาพนํ้า
บริโภคในพ้ืนท่ีโครงการ
พระราชดําร ิ

 
 
 

ศูนยอนามัยกลุมชาติพันธุ ชายขอบ 
และแรงงานขามชาต ิ

5.0000 2.6833 



หนวยงานเจาภาพ 
ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดท่ีอุทธรณ หนวยงานท่ีอุทธรณ คะแนนประเมนิ
ของหนวยงาน 

คะแนนประเมนิ
ของเจาภาพ 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 

F1-1 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนากระบวน
รายงานผลการ
ตรวจสอบตามเกณฑ
ประกันคณุภาพการ
ตรวจสอบภายในภาครัฐ 

กลุมตรวจสอบภายใน 5.0000 3.7100 

F2-1 รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินการให
คําปรึกษาการควบคุม
ภายใน 

กลุมตรวจสอบภายใน 5.0000 4.6000 

F3-1 รอยละความสําเร็จใน
การดําเนินงานผูตรวจ
สอบภายในประจํา
หนวยงาน 

กลุมตรวจสอบภายใน 4.6000 4.4400 

F1-2 ระดบัความสําเรจ็ของ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ตามคาํ
รับรองการปฏบัิติ
ราชการของหนวยงาน
ในสังกัดกรมอนามยั 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 5.0000 3.4500 

F2-2 ระดบัความสําเรจ็ของ
การดําเนินงาน
ขับเคลื่อนตามขอเสนอ
การเปลีย่นแปลงฯ 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 5.0000 2.4500 

F3-2 ระดบัความสําเรจ็ของ
กระบวนการขับเคลื่อน
งานเพ่ือสมัครรับรางวัล
คุณภาพ 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 5.0000 4.5600 

F1-5 รอยละของตําแหนงวาง
ขาราชการกรมอนามัย 

กองการเจาหนาท่ี 4.0000 3.7300 

F3-5 ระดบัความสําเรจ็ของ
การยกระดับสมรรถนะ
หลักกําลังคนกรม
อนามัย 

กองการเจาหนาท่ี 5.0000 4.7300 
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สรุปการประชุมสรุปบทเรียนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ 
ของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 5 เดือนแรก) 

วันพุธท่ี 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 – 16.30 น. 
ณ หองประชุมกําธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย  

ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย เจาภาพตัวชี้วัด และคณะทํางานตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารบัรองฯ    
   การปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วาระท่ี สาระสําคัญ มติท่ีประชุม 
1. เร่ืองประธานแจงท่ีประชุมทราบ
1.1 ช้ีแจง
วัตถุประสงคการ
ประชุมและสรุป
ภาพรวมการ
บริหารผลการ
ปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองฯ 
ของหนวยงานใน
สังกัดกรม
อนามัย ประจาํป
งบประมาณ 
พ.ศ. 2562  
(รอบ 5 เดือน
แรก) 

นางสาวรุงนภา เยีย่มสาคร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร แจงท่ีประชุมวา วัตถุประสงคของการประชุมครั้งน้ี 
เพ่ือใหเจาภาพตัวช้ีวัดและคณะทํางานตรวจประเมินฯ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู 
สรุปบทเรียน ขอสังเกตเบ้ืองตนจากการตรวจใหคะแนน และรับฟง
ขอเสนอแนะ เพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนาการตรวจประเมินผลในรอบตอไป
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน พรอมท้ังนําเสนอขอมูลตอท่ีประชุม ดงัน้ี 
1. สรุปคะแนนภาพรวม จํานวน 5 รอบการประเมิน ตั้งแตปงบประมาณ

พ.ศ. 2560 รอบท่ี 1 และ รอบท่ี 2, ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบท่ี 1
และ รอบท่ี 2 และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบท่ี 1 เปรียบเทียบ
คะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองฯ ของหนวยงานใน
สังกัดกรมอนามัย คาเฉลี่ยคะแนนท่ีผานมามีแนวโนมดีข้ึน โดยเรียงลําดับ
ตามปงบประมาณและรอบการประเมินมีคาเฉลีย่ดังน้ี
1) รอบท่ี 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คาเฉลี่ยอยูท่ี 3.9256
2) รอบท่ี 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.0424,
3) รอบท่ี 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.4246
4) รอบท่ี 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.4946
5) รอบท่ี 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.0170

2. สรุปคะแนนประเมินผลคํารับรองฯ ป 2562 รอบ 5 เดอืนแรก (1 ตุลาคม
2561 – 28 กุมภาพันธ 2562) พบวา คาเฉลี่ยคะแนนแตละกลุมมคีวาม
ใกลเคียงกัน (3.6219, 37311, 4.4266 และ 4.1392) โดยกลุมสนับสนุน
มีคาเฉลีย่คะแนนของกลุมสูงท่ีสดุ และหนวยงานท่ีมผีลดีเดน (ลําดับท่ี 1)
เรียงลําดับกลุมตามคะแนนท่ีได คอื
1) กลุมสนับสนุน ไดแก กองคลัง (4.9725)
2) กลุมวิชาการสายสงเสริมสุขภาพ ไดแก สาํนักสงเสริมสุขภาพ (4.6004)
3) กลุมภูมิภาค (ศูนยือนามัย) ไดแก ศูนยอนามยัท่ี 2 พิษณุโลก (4.5344)
4) กลุมวิชาการสายอนามัยสิ่งแวดลอม ไดแก กองประเมินผลกระทบตอ

สุขภาพ (4.0581)

- รับทราบ 
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วาระท่ี สาระสําคัญ มติท่ีประชุม 
3. ขอสังเกตเบ้ืองตนจากขอมลูการประเมินผลคะแนนคํารับรองฯ ภาพรวม
รายตัวช้ีวัด ดังน้ี 

ชื่อตัวชี้วัด จํานวนหนวยงาน 
ที่จัดทําตัวชี้วัด 

ผลงาน/ คะแนนสูงสุด 
ทุกหนวยงาน ไมทุกหนวยงาน 

1.1 อัตราสวนการตาย
มารดาไทยตอการเกิดมีชีพ
แสนคน 

22   
คะแนน 
5.0000 

(7 หนวยงาน) 
1.2 ระดับความสําเร็จของ
พัฒนาการเด็กตามเกณฑ
มาตรฐาน 

19   
คะแนน 
5.0000 
(สส) 

1.3 อัตราการคลอดมีชีพ
ในหญิงอายุ 15 - 19 ป 
ตอประชากรหญิงอาย ุ 
15 - 19 ป พันคน 

17   
คะแนน 
5.0000 

(2 หนวยงาน) 
1.4 รอยละของตําบลที่มี
ระบบการสงเสริมสุขภาพ
ดูแลผูสูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) ใน
ชุมชนผานเกณฑ 

22   
คะแนน 
5.0000 

(18 
หนวยงาน) 

1.5 รอยละของ
โรงพยาบาลทีพ่ัฒนา
อนามัยส่ิงแวดลอมไดตาม
เกณฑ GREEN & CLEAN 
Hospital 

19   
คะแนน 
5.0000 

(2 หนวยงาน) 

2.1  รอยละการรับรูการ
ดําเนินงานคุณธรรมและ
ความโปรงใสของ
หนวยงาน (Internal 
Integrity and 
Transparency 
Assessment: IIT) 

36   
คะแนน 
5.0000 

(7 หนวยงาน) 

2.2 รอยละความผูกพัน
ของบุคลากรตอองคกร 
(Employee 
Engagement : EE) 

36   
คะแนน 
5.0000 

(2 หนวยงาน) 

2.3 รอยละของการเบกิ
จายเงินงบประมาณ 
 
 

37   
คะแนน 
5.0000 

(15 หนวยงาน) 
2.4 ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานเพื่อ
สนับสนุนกรมอนามัยกาวสู
องคกรที่มีสมรรถนะสูง
ตามแนวทาง PMQA/ 
PMQA 4.0 
 

36   
คะแนน 
5.0000 

(2 หนวยงาน) 
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วาระท่ี สาระสําคัญ มติท่ีประชุม 
ชื่อตัวชี้วัด จํานวนหนวยงาน 

ที่จัดทําตัวชี้วัด 
ผลงาน/ คะแนนสูงสุด 
ทุก

หนวยงาน 
ไมทุกหนวย 

2.5 ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานการเปน
องคกรรอบรูดานสุขภาพ 
(HLO) 

37   
คะแนน 
5.0000 

(20  
หนวยงาน) 

ตัวชี้วัด Core Function 
(เพิ่มเติมสายวิชาการ) 

15  ทุกตัวชี้วัด
เพิ่มเติม 
คะแนน 
5.0000 

(- หนวยงาน) 
ตัวชี้วัด Function 
(เพิ่มเติมสายสนับสนุน) 

9  ทุกตัวชี้วัด
เพิ่มเติม 
คะแนน 
5.0000 

(- หนวยงาน) 
 

วาระท่ี 2 เร่ืองเพ่ือทราบ 
2.1 การ
แลกเปลีย่น
เรียนรูและสรุป
บทเรียนการ
ตรวจประเมินฯ  

 

เจาภาพตัวช้ีวัดนําเสนอขอสังเกต และขอเสนอแนะเปนรายตัวช้ีวัด ดังน้ี 
1.1 อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน 
ขอสังเกตจากการตรวจ  
1) ไมจัดเรียงไฟลหลักฐานตามลําดับของ SAR Report   
2) ไมไฮไลท/ แสดงใหชัดวาประเด็นสําคัญอยูในสวนใดของเอกสารแนบ  
3) การแนบลิงคขอมูล บางลิงคเปดไมได บางลิงคเปนกราฟแตไมมีการแปล
ผลขอมูล 
Gap และขอเสนอแนะ  
1) Template กับ SAR Report ไมสอดคลองกัน  
2) การอัพโหลดเอกสารข้ึนระบบ ไมครบถวน ควรช้ีแจงข้ันตอนการอัพโหลด

ใหผูรับผิดชอบ/ ผูเก่ียวของทราบ  
3) กรรมการผูประเมินขาดความเขาใจในเรื่องเครื่องมือเฉพาะท่ีใชในการ

ดําเนินงาน เชน Happen Scoring ศอ. 11 

- รับทราบ 

 1.2 ระดับความสําเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑมาตรฐาน 
ขอสังเกตจากการตรวจ  
1) ไมมีการจัดหมวดหมูหลักฐาน และไมระบุวาตอบโจทยระดับใดตามเกณฑ  
2) เอกสารจํานวนมาก ไมตอบโจทยตามเกณฑ  
3) หนวยงานท่ีจัดระบบหลักฐานดี คือ ศอ.2 และ ศอ.10 
Gap และขอเสนอแนะ  
1) ควรมีกรรมการกลั่นกรองหลักฐานกอนนําสงในระบบ DOC 
2) ใหระบุเอกสารแนบวาตอบโจทยตามเกณฑขอไหน   
 
 
 
 

- รับทราบ 
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 1.3 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ป ตอประชากรหญิง 

     อายุ 15 - 19 ป พันคน 
ขอสังเกตจากการตรวจ  
1) หลักฐานแนบมีจํานวนมาก ขาดการจัดเรียงเอกสารเปนหมวดหมูตาม

เกณฑ  
2) หนวยงานสวนใหญไมไดระบุมาตรการท่ีชัดเจน 
3) เกณฑระดับ 4 - 5 คา Mean กับ SD ไมสามารถวัดผลลพัธการดําเนินงาน

ในภาพรวมได แตเปนการวัดการกระจาย   
Gap และขอเสนอแนะ  
1) กพร. ควรมีการสื่อสารเกณฑการประเมินใหชัดเจนตั้งแตตน  
2) ควรกําหนดเกณฑใหชัดเจนและใชดุลยพินิจของกรรมการใหนอยลง  
3) ควรมีระยะเวลาใหกรรมการตรวจอยางเพียงพอ 
ขอเสนอในท่ีประชุม 
1) ระยะเวลาการตรวจประเมินไมสามารถขยายเวลาได เน่ืองจากเก่ียวของ

กับเง่ือนเวลาของการปรับเลื่อนเงินเดือน  
2) เกณฑระดับ 4 - 5 เปนการตั้งคาเปาหมายของแตละตัวช้ีวัด 

- รับทราบ 

 1.4 รอยละของตําบลท่ีมีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายรุะยะยาว  
     (Long Term Care) ในชุมชนผานเกณฑ 
เจาภาพตดิราชการ 

- รับทราบ 

 1.5 รอยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN 
& CLEAN Hospital 

ขอสังเกตจากการตรวจ  
1) หนวยงานยังไมเขาใจ Methodology กลาง  
2) ขาดการวิเคราะห ท่ีสอดคลองกับหลักฐาน การจัดเรียงเอกสารไม

สอดคลองกับ SAR Report 
Gap และขอเสนอแนะ  
1) กพร. ควรช้ีแจง Methodology กลาง ใหทุกฝายท่ีเก่ียวของทราบ 
2) ผูเขารวมประชุมไมสามารถถายทอด Methodology กลางใหแกบุคลากร

ในหนวยงานได 

- กพร.จะระบุในหนังสือ
เชิญใหชัดเจนในการ
คัดเลือกผูเก่ียวของ
เขารวมประชุม
ถายทอดช้ีแจงเกณฑฯ 
รอบ 5 เดือนหลัง ซึ่ง
จะจัดภายในเดือน 
มิ.ย. 62 

 2.1 รอยละการรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 

ขอสังเกตจากการตรวจ  
1) เกณฑ 3 ระดับทําไดดี   
2) หนวยงานสวนใหญดําเนินการไดสมบูรณ ครบถวน  
Gap และขอเสนอแนะ  
1) ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดไมไดอยูในกระบวนการขับเคลื่อน/ช้ีแจง บาง

หนวยงานหลักฐานไมครอบคลุม  
2) ควรขับเคลื่อนและใหความรวมมือ IIT ในระดับหนวยงาน  
3) ประเด็น A2IM หลายหนวยงานขาดการ Review สถานการณภาพ

หนวยงานในการขับเคลื่อนคณุธรรม  
4) ผลการดาํเนินงานไมตอบโจทยตามแผนท่ีระบุ ขอจํากัดในการสื่อสารการ

รับรูเรื่อง IIT  

- รับทราบ 
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5) พิจารณาความเช่ือมโยงสอดคลองของแผน มาตรการ และผลการ

ดําเนินงาน 
 2.2 รอยละความผูกพันของบุคลากรตอองคกร (Employee Engagement :  

     EE) 
ขอสังเกตจากการตรวจ  
1) ความสอดคลองการดําเนินงานตามเกณฑตัวช้ีวัด เชน แผนไมสอดคลอง

กับขอมูลท่ีวิเคราะห 
2) ความชัดเจนของเอกสารหลักฐาน อาทิ ขาดการอธิบายภาพ ขาดการเนน

ย้ําประเด็นสาํคัญท่ีตอบโจทยตามเกณฑ   

- รับทราบ 

 2.3 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ 
ขอสังเกตจากการตรวจ  
1) บางหนวยงานคํานวณรอยละผลการเบิกจายและคาถวงนํ้าหนัก

คลาดเคลื่อนจากการเบิกจายจริง  
2) บางหนวยงานไมใหความสําคัญกับการเบิกจายงบวิจยั จึงทําใหคะแนน

ภาพรวมต่าํ   
3) งานจางงานกอสราง มีขอสังเกตวาบางหนวยงานท่ีไดคะแนนเตม็ยังขาด

ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ไมสามารถดําเนินการตามมาตรการท่ีกอง
คลังกําหนดไว  

4) Best practice คือ ศอ.9  
Gap และขอเสนอแนะ  
1) หนวยงานสามารถศึกษา Template และสอบถามเพ่ิมเติมจากเจาภาพ

ตัวช้ีวัด  
2) หนวยงานท่ีไดรับงบวิจัย ควรใหความสําคัญในการเรงรดัเบิกจายตามแผน  
3) การคํานวณคาคะแนน ควรเปนทศนิยม 4 จุด ตรงกัน    

- รับทราบ 

 2.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนกรมอนามัยกาวสู
องคกรท่ีมีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA/PMQA 4.0 

ขอสังเกต  
1) บางตัวช้ีวัด ข้ันตอนท่ี 1 - 3 (Process) กับ ข้ันตอนท่ี 4 - 5 (Output) ยัง

ไมสอดคลองกัน   
2) เจาภาพตัวช้ีวัดสวนใหญไดคะแนนเต็ม ควรเปนพ่ีเลีย้ง/ใหขอแนะนําแก

หนวยงาน  
3) คะแนนตัวช้ีวัด 2.4 บางหนวยงานลดลงหลังอุทธรณ แนวทางแกไขควร

แจงใหทราบเฉพาะคะแนนหลังอุทธรณเทาน้ัน  
4) การสงคะแนนใหนําสงท่ี คุณนัทฐหทัย ไตรฐ่ิน กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

ทางเมล หรือทางไลน ตามแบบฟอรม 
5) การขยายเวลาใหเจาภาพตัวช้ีวัดท่ี 2.4 ในการตรวจสอบความถูกตองของ

คะแนนกอนคียเขาระบบ 
ขอเสนอในท่ีประชุม 
ใหเจาภาพตัวช้ีวัดท่ี 2.4 พิจารณาการประกาศคะแนนกอนหรือหลังอุทธรณ 
หรือจะประกาศคะแนนท้ังกอนและหลังอุทธรณ 
 
 

- รับทราบ 
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 2.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานการเปนองคกรรอบรูดานสุขภาพ  

     (HLO) 
ขอสังเกตจากการตรวจ  
1) การจัดทําสื่อของกรมอนามัยดี แตตองเขาถึงสื่อและโซเชียลใหมากข้ึน  
2) รายช่ือกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพ ขาดการสื่อสารวัตถุประสงคของการ

เขารวมกิจกรรม  
3) ตัวช้ีวัด 2.5 เนนผลลัพธมากกวากระบวนการทํางาน  

- รับทราบ 

 ตัวช้ีวัด Core Function ของหนวยงานสายวิชาการ 
ขอสังเกตจากการตรวจ  
1) บางตัวช้ีวัดเล็กเกินกวาจะเปน Core Function  
2) ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดยังไมเขาใจ A2IM จึงทําใหขาดการวิเคราะหท่ี

สอดคลองตามเกณฑท่ีกําหนด 
3) หลักฐานไมครบถวนตามคํานิยามของตัวช้ีวัด 
Gap และขอเสนอแนะ  
1) ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดควรรวมกันศกึษารายละเอียดและปรับใหสอดคลองกับ 

Template กลาง  
2) ป 63 หนวยงานควรเลือกตัวช้ีวัดท่ีเปนภารกิจหลักของหนวยงาน 
ขอเสนอในท่ีประชุม 
Core Function คือตัวภารกิจหลักขององคท่ีสะทอนความเปน National 
Lead/ Regional Lead 

- รับทราบ 

 ตัวช้ีวัด Function ของหนวยงานสายสนับสนุน 
ขอสังเกตจากการตรวจ  
1) รายงานผลการดําเนินงานไมตรงตาม Template/ A2IM (เนน

กระบวนการทํางาน)   
2) หลักฐานไมตรงตามกรอบการประเมิน (แนบไฟลจํานวนมาก/ ไมแสดง 

Baseline Data)  
3) ควรปรับระบบการรายงาน DOC ใหงายตอการดูขอมูลและการตรวจ

ประเมิน  

- รับทราบ 

2.2 ขอสังเกต
และขอเสนอแนะ
การประเมินผล
และการบริหาร
ผลการปฏิบัติ
ราชการฯ 

1) การนําเสนอขอสังเกตจากเจาภาพตัวช้ีวัดสวนใหญเปนประเด็นเชิงบริหาร
การรายงานตัวช้ีวัด  

ขอเสนอในท่ีประชุม 
เจาภาพตัวช้ีวัด และ คทง. ตรวจประเมินผลฯ ควรแสดงขอเสนอแนะเชิง
รูปธรรม Best practice หนวยงานท่ีไดคะแนนเต็ม 5 คะแนน หรือ
หนวยงานท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีดี/ มีการพัฒนาท่ีโดดเดน วามีการ
ดําเนินงานอยางไรเพ่ือเปนตัวอยางใหกับหนวยงานอ่ืนในการพัฒนาตอไป 

- รับทราบ 

 2) เกณฑระดับ 1-3 เปนกระบวนการ (Process) เกณฑระดับ 4-5 การแสดง
ผลลัพธ การกําหนดคาเปาหมายยังไมสะทอนผลการดําเนินงานท่ีแทจริง 
ควรกําหนดคาเปาหมายใหแสดงความเปน National Lead/ Regional 
Lead   

- รับทราบ 

 3) การ Join KPI ของแตละตัวช้ีวัดและหนวยงานเจาภาพ สกท. ใหขอสังเกต
วา บทบาทหนาท่ีของผูทรงฯ ในการตรวจราชการ ควรมี Joint KPI ให
ทานหรือไม เน่ืองจากไมมีเวลาในการดําเนินงานตาม Core Function  

- รับทราบ 
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ขอเสนอในท่ีประชุม 
การ Joint KPI ตัวช้ีวัดข้ึนอยูกับบทบาทของหนวยงาน และเปนการเจรจา
ระหวางหนวยงานกับเจาภาพตัวช้ีวัด 

 4) ตัวอยางสายวิชาการ สํานักอนามัยการเจริญพันธุมีบทวิเคราะหชองวาง
ของระบบและเปาหมายการดําเนินงานในอนาคต มีการวิเคราะหคอนขาง
ดี มีการระบุมาตรการชัดเจน มีการยก Best Practice ประสบการณจาก
ประเทศอังกฤษ การกําหนดมาตรการท่ีสอดคลองกับบทบาทใหม  

- รับทราบ 

 5) ตัวอยางสายสนับสนุน กองคลัง มีการจัดเรียงไฟลเอกสารตามข้ันตอน มี
บทวิเคราะหความเสี่ยง มีการวิเคราะหขอมูลและสถานการณยอนหลัง 
แนวทางแกไข การแปลผลความพึงพอใจของลูกคา  

- รับทราบ 

 6) Best Practice ไมใชเพียงวิธีการทํางานท่ีดี แตเปนการทํางานท่ีดีกวาหรือ
ดีท่ีสุด ควรแสดงหลักฐานระบุวาดีแบบไหน ดีอยางไร เพ่ือการถอด
บทเรียนและพัฒนางานใหดียิ่งข้ึนกวาเดิม   

- รับทราบ 

 7) การอุทธรณ คือการพิจารณาภายใตหลักฐานเดิมท่ีสงในระบบเทาน้ัน  
ขอเสนอในท่ีประชุม 
กรรมการพิจารณาตามหลักฐานท่ีแนบ โดยพิจารณาจากการช้ีแจงประเด็น
สําคัญจากหนวยงานเทาน้ัน ท้ังน้ี เปนมติรวมจากกรรมการทุกตัวช้ีวัด จะไม
คนหาหลักฐานนอกเหนือจากประเด็นสําคัญท่ีช้ีแจง 

- รับทราบ 

 8) การนําสงเอกสารหลักฐานในระบบ ควรมีการจัดไฟลอยางเปนหมวดหมู 
และระบุวาหลักฐานใดตอบเกณฑระดับใด  

- เสนอใหมีการจํากัดจํานวนหนาของเอกสาร  
- เสนอให กพร. ออกแบบ SAR Report ใหลิงคไฟลในระบบรายงาน ในแต

ละระดับตามเกณฑ  
- การแนบเอกสารรายงานการประชุม/ บทวิเคราะห Full Paper ควร

นําเสนอเฉพาะหลักฐาน/ ประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของเทาน้ัน  
 

- กพร. รับประเด็นไป
ทบทวน และหารือ
รวมกับกองแผนงาน
เพ่ือหาแนวทางตอไป 
ท้ังน้ี การปรับระบบ
รายงาน มีขอจํากัด
ดานงบประมาณใน
การแกไขระบบ  

- กพร. จัดประชุมช้ีแจง
หนวยงาน และเชิญ
ผูเก่ียวของท่ีสามารถ
ถายทอดและสื่อสาร
ประเด็นจากการ
ประชุมใหหนวยงาน
ตนเองทราบตอไป  

 9) สมรรถนะหลักกรมอนามัย เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน
สมรรถนะระดับบุคคล คือ Assessment Competency สมรรถนะ   
ดานการประเมิน Advocacy Competency สมรรถนะดานการช้ีนํา
เชิงกลยุทธ Intervention Competency สมรรถนะดานการปฏิบัตกิาร
สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม Management Competency 
สมรรถนะดานการบริหารจดัการ อภิบาลระบบ 

 
 
 

- รับทราบ 
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วาระท่ี สาระสําคัญ มติท่ีประชุม 
วาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
3.1 แนวทางการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
รอบ 5 รอบ
เดือนหลัง  

1. การประเมินผลการปฏิบัตริาชการ ตามคํารับรองฯ รอบ 5 เดือนหลัง ให
คณะทํางานชุดเดิม ตามคําสั่งกรมอนามัยท่ี 1153/2561 สั่ง ณ วันท่ี 27 
ธ.ค.2561 ดังน้ี 

    1.1 การตรวจประเมินตัวช้ีวัด ตองดําเนินการในรปูคณะกรรมการ  
    1.2 วิธีตรวจประเมินและใหคะแนน ใชวิธีตรวจประเมินแบบไขว คอื ไม

ตรวจใหคะแนนหนวยงานตนเอง 
2. กําหนดปดระบบ DOC ในการรายงานผลการปฏิบัตริาชการ ภายใน 31 

ก.ค.62 เวลา 16.30 น. โดยยดึตามเวลามาตรฐานจากนาฬิกาของระบบ 
DOC ในการ “Early Warning Sign” กลุมพัฒนาระบบบริหารจะแจง
เตือนผูบริหารทุกหนวยงานผานทางไลนกลุม “ผูบรหิารกรมอนามัย” 
กอนปดระบบ 1 วันเวลาทําการ (ภายใน 30 ก.ค.62 ไมเกิน 16.30น.) 

3. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามคํารับรองฯ (Performance 
Management System: PMS ) กรมอนามัย ไดแจงเวียนแนวทาง/
ข้ันตอนการประเมินผลฯ แกทุกหนวยงานรับทราบ ท้ังน้ี การตรวจ
ประเมินใหคะแนนกําหนดใหคณะกรรมการฯ พิจารณาจากเอกสาร/
หลักฐานท่ีปรากฏในระบบ DOC เทาน้ัน 

4. ในกรณีท่ีหนวยงานมีความประสงคขออุทธรณคะแนน สามารถอุทธรณได
ภายในวันเวลาท่ีกําหนดตามท่ีระบุในหนังสือแจงเวียน และคณะ
กรรมการฯ จะพิจารณาการอุทธรณของหนวยงานบนเอกสาร/ หลักฐาน
ชุดเดิมท่ีปรากฏในระบบ DOC กอนปดระบบเทาน้ัน  

- รับทราบ และถือ
ปฏิบัติตามแนวทาง 
การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ รอบ  
5 เดือนหลัง 

3.2 ปฏิทินการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
รอบ 5 เดือนหลัง 

1. หนวยงานสงรายงานผลการปฏบัิติราชการทางศูนยติดตามผลการ
ปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) พรอมแนบเอกสารหลักฐานให
ครบถวนในระบบ DOC 4.0 ภายใน 31 ก.ค.62 เวลา 16.30 น. 

2. เจาภาพตัวช้ีวัดประเมินผลของหนวยงานและใหคะแนนตัวช้ีวัดในระบบ 
DOC 4.0 พรอมสงคะแนนใหตัวช้ีวัด 2.4 ภายใน 1 - 7 ส.ค.62  (5 วัน 
ทําการ) 

3. กพร. (Admin) Monitor การเขาประเมินผลในระบบ DOC 4.0 ของ
เจาภาพ (ระหวางการประเมิน และ 2 วันหลังปดระบบ) ภายใน 8 - 9 
ส.ค.62 (2 วันทําการ) 

4. กพร. ประมวลผลคะแนน และจัดเกรดหนวยงานตามกลุม ตรวจสอบและ
สงสรุปคะแนนใหกองการเจาหนาท่ี ภายใน  8 - 9 ส.ค.62 (2 วันทําการ) 

5. กพร. เสนออธิบดีทราบลงนามแจงทุกหนวยงานเขาดูคะแนนในระบบ 
DOC 4.0 ภายใน 9 ส.ค.62 

6. หนวยงานเขาดูคะแนนในระบบ DOC 4.0 ภายใน 9 ส.ค.62 
7. กรณีหนวยงานอุทธรณคะแนนตัวช้ีวัด ใหหนวยงานแจงเปนหนังสือถึง 

กพร. ภายใน 9 - 13 ส.ค.62 (2 วันทําการ) 
8. กพร.รวบรวมสรุปขอมลูอุทธรณสงเจาภาพตัวช้ีวัดพิจารณาอุทธรณ/ ปรับ

คะแนน ภายใน 14 - 15 ส.ค.62 (2 วันทําการ) 
9. เจาภาพตัวช้ีวัดเขาระบบ DOC 4.0 เพ่ือทบทวนคะแนน และแจงผลการ

พิจารณาอุทธรณ/ ปรับ/ยืนยันคะแนนให กพร.ทราบ พรอมสงคะแนนให
ตัวช้ีวัด 2.4 ภายใน 16 - 19 ส.ค.62 (2 วันทําการ) 

1. มอบ กพร. ทบทวน/ 
ปรับปฏิทินการ
ประเมินผลใหเวลา 
คณะทํางานตรวจ
ประเมินผลตัวช้ีวัด   
ท่ี 2.4 มีเวลาทบทวน
คะแนน เน่ืองจาก
จะตองรอคะแนนจาก 
คณะทํางานตรวจ
ประเมินผลทุกตัวช้ีวัด 
และจะมีการช้ีแจงใน
การประชุมถายทอด
ช้ีแจงเกณฑการ
ประเมินผลฯ รอบ    
5 เดือนหลังตอไป 

2. เจาภาพตัวช้ีวัดและ 
คณะทํางานตรวจ
ประเมินผลตัวช้ีวัด   
ท่ี 1.1-1.5, 2.3, 2.5 
กรอกคะแนนเขา
ระบบฯ ภายในวันท่ี 5 
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วาระท่ี สาระสําคัญ มติท่ีประชุม 
10. กพร.ตรวจสอบขอมลูและพิจารณาผลการอุทธรณ/ ดําเนินการปรับ

คะแนนตัวช้ีวัดในระบบ DOC 4.0 ภายใน 20 - 21 ส.ค.62 (2 วันทําการ) 
11. กพร. ประมวลผลคะแนน และจัดเกรดหนวยงานตามกลุม ตรวจสอบ

และสงสรุปคะแนนหลังอุทธรณใหกองการเจาหนาท่ี ภายใน 22 - 23 
ส.ค.62 (2 วันทําการ) 

12. กพร. เสนออธิบดีทราบลงนามแจงหนวยงานเขาดูคะแนนหลังอุทธรณ 
ในระบบ DOC 4.0 ภายใน 26 ส.ค.62 

13. หนวยงานเขาดูคะแนนในระบบ DOC 4.0 หลังอุทธรณ ตั้งแต 26 ส.ค.62 
เปนตนไป 

14. คณะกรรมการ PMS สุมสํารวจหนวยงานท่ีมีผลงานในระดับดีเดน    
เพ่ือทวนสอบและถอดบทเรียนความสําเร็จ ภายในเดือน ก.ย.62 

15. สรุปบทเรียน (ขอ 14) เสนอตอคณะกรรมการบริหารสูงสุดของกรม
อนามัย (อธิบดี และรองอธิบดี) ภายในเดือน ก.ย.62 

ส.ค.62 (3 วันทําการ) 
3. เจาภาพตัวช้ีวัดและ 

คณะทํางานตรวจ
ประเมินผลฯ ตัวช้ีวัด
ท่ี 2.1 และ 2.2 กรอก
คะแนนเขาระบบฯ 
ภายใน 1 - 6 ส.ค.62    
(4 วันทําการ) 

4. คณะทํางานตรวจ
ประเมินผลฯ Core 
Function กรอก
คะแนนเขาระบบฯ 
ภายใน 1 - 7 ส.ค.62 
(5 วันทําการ) 

 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

พฤษภาคม 2562 
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