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การถายทอดตัวชี้วัดสํานักสงเสริมสุขภาพสูระดับกลุมงาน 
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ปฏิทินการดําเนินงานตามคํารับรองฯของสํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

 เพ่ือใหการปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักสงเสริสุขภาพเปนไปดวยความเรียบรอยและ

สามารถบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดปฏิทินข้ันตอนการดําเนินงานไว ประกอบดวย 

ลําดับ ข้ันตอน/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 
1 ทบทวนการดําเนินงานจัดทําคํารับรองฯของสํานักสงเสริมสุขภาพ พ.ย.62 
2 วิเคราะหประเมินผลและเลือกตัวชี้วัดของสํานักสงเสริมสุขภาพ พ.ย.62 
3 จัดทํา KPI Template พ.ย.62 
4 ลงนามคํารับรองฯระหวางสํานักสงเสริมสุขภาพกับกรมอนามัย พ.ย.62 
5 ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักเพ่ือถายทอดตัวชี้วัดระดับกลุมงาน พ.ย.62 
6 จัดพิธีลงนามคํารับรองระหวางผูอํานวยการสํานักสงเสริมสุขภาพกับกลุมงาน

ภายในสํานักสงเสริมสุขภาพ 
ธ.ค.62 

7 ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตามคํารับรองฯ 24 ธ.ค.62 
8 จัดทําแบบมอบหมายงานและถายทอดตัวชี้วัดระดับบุคคล ภายในวันท่ี 6 ม.ค. 63 
9 ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามคํารับรองฯ  
10 ประชุมเพ่ือจัดทําการบันทึกขอมูล/รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองฯ 6 ม.ค. 63 
11 บันทึกขอมูล/รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองฯ (item 1-9) ภายในวันท่ี 9 ม.ค. 63 
12 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนวิเคราะหและกํากับติดตามผลการดําเนินงาน

ตามคํารับรองฯ (ครั้งท่ี 1) 
สัปดาหสุดทายของ 

เดือนม.ค.63 
13 บันทึกขอมูล/รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองฯ (item8-9) และ 

(item 1-7 : กรณีมีการ UPDATE หรือเปลี่ยนแปลง) 
ภายในวันท่ี 9 ก.พ.

2563 
14 ประชุมกํากับติดตามการดําเนินงานตามคํารับรองฯ(ครั้งท่ี 2) สัปดาหสุดทายของ 

เดือนก.พ. 63 
15 บันทึกขอมูล/รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองฯ (item 8-9) และ 

(item 1-7 : กรณีมีการUPDATE หรือเปลี่ยนแปลง) 
ภายในวันท่ี 9 มี.ค. 63 

16 ประชุมกํากับติดตามการดําเนินงานตามคํารับรองฯ (ครั้งท่ี 3) สัปดาหสุดทายของเดือน
มี.ค.2563 

17 บันทึกขอมูล/รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองฯ (item 8-9) และ 
(item 1-7 : กรณีมีการUPDATE หรือเปลี่ยนแปลง) 

ภายในวันท่ี 9 เม.ย. 63 

18. • กพร.ตรวจทานสรุปผลสงคะแนนให กอง จ. 

• แจงหนวยงานเขาระบบดูคะแนนกอนอุทธรณ 

20 เม.ย.63 
 

• เปดระบบดูคะแนนกอนอุทธรณ  21 เม.ย. 63 
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ลําดับ ข้ันตอน/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 

• หนวยงานอุทธรณคะแนนมาท่ี กพร. 21-23 เม.ย.63 

• หนวยงานเขาระบบดูคะแนนหลังอุทธรณ 
 

30เม.ย.63 
 

19 ประชุมกํากับติดตามการดําเนินงานตามคํารับรองฯ(ครั้งท่ี 4) สัปดาหสุดทายของ 
เดือนเม.ย. 63 

20 บันทึกขอมูล/รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองฯ (item1-9) ภายในวันท่ี 9 พ.ค. 63 

21 ประชุมกํากับติดตามการดําเนินงานตามคํารับรองฯ(ครั้งท่ี 5) สัปดาหสุดทายของ 
เดือนพ.ค. 63 

20 บันทึกขอมูล/รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองฯ (item8-9) และ(item1-
7 : กรณีมีการUPDATE หรือเปลี่ยนแปลง) 

ภายในวันท่ี 9 มิ.ย. 63 

21 ประชุมกํากับติดตามการดําเนินงานตามคํารับรองฯ (ครั้งท่ี 6,7,8) สัปดาหสุดทายของเดือน
มิ.ย. /ก.ค. / ส.ค. 63 

20 บันทึกขอมูล/รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองฯ (item8-9) และ 
(item1-7 : กรณีมีการUPDATE หรือเปลี่ยนแปลง) 

ภายในวันท่ี 9 มิ.ย. /9
ก.ค. / 9 ส.ค. 63 

16 ประชุมกํากับติดตามการดําเนินงานตามคํารับรองฯ (ครั้งท่ี 9) สัปดาหสุดทายของ 
เดือนส.ค. 63 

17 บันทึกขอมูล/รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองฯ (item8-9)และ 
(item1-7 : กรณีมีการUPDATE หรือเปลี่ยนแปลง) 

ภายในวันท่ี 9 ก.ย. 63 

21 • กพร.ตรวจทานสรุปผลสงคะแนนให กอง จ. 

• แจงหนวยงานเขาระบบดูคะแนนกอนอุทธรณ 

ก.ย. 2563 

• เปดระบบดูคะแนนกอนอุทธรณ  
 

ก.ย. 2563 

• หนวยงานอุทธรณคะแนนมาท่ี กพร. ก.ย. 2563 

• หนวยงานเขาระบบดูคะแนนหลังอุทธรณ 
 

ก.ย. 2563 
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รายละเอียด Template ตัวชี้วัด 

ท่ีสํานักสงเสริมสุขภาพรับผิดชอบ 
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6/12/62 

ช่ือหนวยงาน ...(ใสชื่อหนวยงาน)... 

ช่ือหนวยงานเจาภาพ สํานักสงเสริมสุขภาพ 

ช่ือตัวช้ีวัด 1.1 อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน 

หนวยงานท่ีรับการ

ประเมิน  

สํานักสงเสริมสุขภาพ, ศูนยอนามัยท่ี 1- 12     

คํานิยาม การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแตขณะตั้งครรภ คลอดและหลัง

คลอด ภายใน 42 วัน ไมวาอายุครรภจะเปนเทาใดหรือการตั้งครรภท่ีตําแหนงใด 

จากสาเหตุท่ีเก่ียวของหรือกอใหเกิดความรุนแรงข้ึน จากการตั้งครรภและหรือการ

ดูแลรักษาขณะตั้งครรภรวมถึงการการฆาตัวตาย และคลอด แตไมใชจากอุบัติเหตุ

ตอการเกิดมีชีพแสนคน 

วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. การรายงานการตายมารดา : สถานบริการสาธารณสุขแจงขอมูลการตายมารดา

แกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายใน 24 ชั่วโมง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

รายงานการตายมาดาแกศูนยอนามัยและกรมอนามัย ภายใน 24 ชั่วโมง ศูนย

อนามัยแจงขอมูลการตายพรอมสาเหตุการตายแกกรมอนามัย ภายใน 7 วัน 

2. การรายงานแบบสอบสวนการตายมาดา (CE-62) : สถานบริการสาธารณสุขสง

แบบสอบสวนการตายมาดา (CE-62) แกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภายใน ๑๕ 

วัน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบและสงแบบสอบสวนการตายมาดา (CE-

62) แกศูนยอนามัยภายใน 20 วัน และสงแบบสอบสวนการตายมาดา ( CE-62) 

ตอกรมอนามัยภายใน 30 วัน  

3. ศูนยอนามัยจัดใหมีการ Conference Case มารดาตายรวมกับ MCH board 

เขต จังหวัด และสงรายงานตอกรมอนามัยภายใน 30 วัน 

แหลงขอมูล หนวยบริการสาธารณสุขทุกระดับ  สํานักงานทะเบียนราษฎร 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนมารดาตายระหวางตั้งครรภ  คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุก
สาเหตุ ยกเวนอุบัติเหตุ ในชวงเวลาท่ีกําหนด 

รายการขอมูล 2 B = จํานวนการเกิดมีชีพท้ังหมดในชวงเวลาเดียวกัน 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B)  x 100,000 
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ระยะเวลาประเมินผล รอบท่ี 1 : 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

รอบท่ี 2 : 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563) 

เกณฑการประเมิน : 

รอบท่ี 1 : 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) และรอบท่ี 2 : 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 

2563) 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแน

น 

แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 

1 Assessment 

1.1 รายการขอมูลท่ีนํามาใชเพ่ือ 

- กําหนดนโยบาย (หมวด 1) 

- กําหนดมาตรการ (หมวด 2) 

- กําหนดความรูของประชาชนหรือ

ผูรับบริการ (หมวด 3) 

1.2 ความรูท่ีนํามาใชเพ่ือ 

- กําหนดนโยบาย (หมวด 1) 

- กําหนดมาตรการ (หมวด 2) 

- กําหนดความรูของประชาชนหรือ

ผูรับบริการ (หมวด 3) 

1.3 มีรายงานผลการวิเคราะหขอมูลและ

ความรูเพ่ือ 

- กําหนดนโยบาย (หมวด 1) จํานวนไม

เกิน 400 คํา 

- กําหนดมาตรการ (หมวด 2) จํานวนไม

เกิน 400 คํา 

1 1. มีรายการขอมูล (0.25) 

- มีรายงานสืบสวนและวิเคราะหสาเหตุการตาย

มารดาอยางครบถวน    

- มีขอมูลความตองการ/คาดหวังของ

ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

2. มีความรู (0.25) 

-มีความรูท่ีเก่ียวกับสาเหตุการตายมารดาจาก

การสืบสวนและวิเคราะหสาเหตุการตาย /

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

3. มีรายงานผลการวิเคราะห (0.5)  

 -ผลการวิเคราะหสถานการณการตายมารดา

ยอนหลัง 3 ป  ในภาพประเทศ/เขตสุขภาพ  

ประกอบดวย 

อัตราสวนการตายมารดา  จํานวนมารดาตาย    

รอยละสาเหตุการตายทางตรงและทางออม    

สาเหตุการตาย 5 อันดับแรก    ปญหา/อุปรรค  

ขอเสนอแนะ/การแกไข   ท่ีนําไปสูการกําหนด
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- กําหนดความรูของประชาชนหรือ

ผูรับบริการ (หมวด 3) จํานวนไมเกิน 400 

คํา 

นโยบาย มาตรการและความรูสําหรับ

ประชาชน 

 

2 Advocacy / Intervention (จากผล

การวิเคราะห Assessment) 

2.1 มีขอเสนอเชิงนโยบาย (หมวด 1) 

2.2 มีขอเสนอมาตรการ (หมวด 2) 

2.3 มีประเด็นความรู (หมวด 3) 

1 1. มีขอเสนอ ครบทุกหมวด และสอดคลองกับ

ขอมูลและความรู (0.5) 

-มีขอเสนอแนะเชิงนโยบายระดับประเทศ/เขต  

-มีมาตรการระดับประเทศ/เขต ท่ีสอดคลองกับ

ขอมูลและความรู 

-มีประเด็นความรูสําคัญในการลดการตาย

มารดา 

2. มีคุณภาพตามระดับบทบาทใหมในการ

ปฏิรูป* (0.5) 

-มีกิจกรรม/การดําเนินงาน ท่ีสอดคลองกับ

ระดับบทบาทใหมของกรมอนามัย 

3 Management and Governance 

3.1 มีวิธีการขับเคลื่อนนโยบาย  

3.2 มีวิธีการขับเคลื่อนมาตรการ 

3.3 มีวิธีการขับเคลื่อนประเด็นความรู 

1 1. มีแผนการขับเคลื่อน (0.2) 

-มีแผนงาน/โครงการ ท่ีสอดคลองตามนโยบาย/

มาตรการ 

2. มีการขับเคลื่อนท่ีเปนไปตามแผน (0.3) 

-มีรายงานการขับเคลื่อนงานตามแผนงาน 

-มีการเผยแพร องคความรู  สื่อ  โดยใช

เทคโนโลยสีารสนเทศ ผานชองทางตางๆ  

3. มีรายงานการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัด

ตามคํารับรองฯ ทุกเดือน และนําข้ึนเว็บไซต

ของหนวยงาน ภายในวันท่ี 10 ของเดือน

ถัดไป (0.5) 
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4 Output ผลผลิตกระบวนการตาม 

4.1 นโยบาย  

4.2 มาตรการ 

4.3 ความรู 

1 1. มีผลผลิตครบตามจํานวนขอเสนอนโยบาย 

(0.25) 

 เชน ลดการตายจากสาเหตุการตกเลือดลงรอย

ละ 20 

2. มีผลผลิตครบตามมาตรการท่ีกําหนดใน

แผนการขับเคลื่อน (0.5) เชน รอยละหญิง

ตั้งครรภฝากครรภครบ 5 ครั้ง   รอยละ

โรงพยาบาลประเมินตนเองผานระบบ

ออนไลน   

3. มีผลผลิตครบตามประเด็นความรูท่ีกําหนด

ในแผนการขับเคลื่อน และเปนไปมาตรฐาน 

RRHL  

   (ถามี) (0.25)    

5 Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด 1 อัตราสวนการตายมารดาไทย 

 คะแนนรวม 5  

เง่ือนไข :  (ถามี) 

หมายเหตุ *ระดับบทบาทใหมในการปฏิรูป มีดังนี้ 

หมวด 1 = Policy advisor/ Policy maker 

หมวด 2 = Researcher/ Innovator/ Facilitator 

หมวด 3 = Complete V-shape producer/ Near complete V-shape producer/ Message 

messenger 

เอกสารสนับสนุน :  สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก  คูมือมือโครงการดูแลสตรีตั้งครรภแนวใหมตาม

ขอแนะนําองคการอนามัยโลกในบริบทประเทศไทย 



๑๐ 

 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน 

Baseline data หนวยวัด ผลการดําเนินงานท่ีผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ.) 

2560 2561 2562 

 ตอการเกิดมีชีพแสน

คน 

21.8 19.9 19.98 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ/ 

ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1.นางพิมลพรรณ ตางวิวัฒน นายแพทยเชี่ยวชาญ  

  สํานักสงเสริมสุขภาพ โทรศัพท: 0 2590 4435     

  Email: pimolphantang@gmail.com 

2.นางนงลักษณ รุงทรัพยสิน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  

  สํานักสงเสริมสุขภาพ โทรศัพท: 0 2590 4425  

  E-mail: noi_55@hotmail.com 

ผูรายงานตัวช้ีวัดของ

หนวยงานเจาภาพ 

 

1.นางวรรณชนก ลิ้มจํารูญ นักวิชาการสาธารณสุข   

  สํานักสงเสริมสุขภาพ เบอรโทร: 0 2590 4438 โทรสาร: 0 2590 4427  

  E-mail: loogjun.ph@hotmail.com  

ผูรายงานตัวช้ีวัดของ

หนวยงาน 

...(ระบุชื่อ – นามสกุล, โทรศัพทท่ีทํางาน, โทรศัพทมือถือ, โทรสาร, E-mail, 
ผูรายงานตัวชี้วัดของหนวยงาน)... 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pimolphantang@gmail.com
mailto:loogjun.ph@hotmail.com


๑๑ 

 

ตัวอยาง *กรณีหนวยงานท่ีรับการประเมิน แตละหนวยงานรับคาเปาหมายไมเทากัน ใหเพ่ิมเติมตารางคาเปาหมาย 

(ระดับท่ี 5) 

หนวยงาน 

ขอมูลฐาน

การ

คํานวณ 

รอบการ

ประเมิน 

คาคะแนนเทียบกับคาเปาหมาย (ผลลัพธของ

ตัวช้ีวัด)  

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

สํานักสงเสริมสุขภาพ   6 เดือนแรก 24 23 22 21 20 

6 เดือนหลัง 21 20 19 18 17 

สํานักอนามัยการเจริญ

พันธุ  

 6 เดือนแรก 24 23 22 21 20 

6 เดือนหลัง 21 20 19 18 17 

ศูนยอนามัยท่ี 1 - 11  6 เดือนแรก 24 23 22 21 20 

6 เดือนหลัง 21 20 19 18 17 

ศูนยอนามัยท่ี 12  6 เดือนแรก 42 41 40 39 38 

6 เดือนหลัง 39 38 37 36 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

221262 

ช่ือหนวยงาน ...(ใสชื่อหนวยงาน)... 

ช่ือหนวยงานเจาภาพ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ 

ช่ือตัวช้ีวัด 1.2 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ท้ังหมดตามชวงอายุท่ีกําหนดมีพัฒนาการสมวัย 

หนวยงานท่ีรับการ

ประเมิน  

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ  สํานักสงเสริมสุขภาพ  กองกิจกรรมทางกายเพ่ือ

สุขภาพ  สํานักโภชนาการ   ศูนยอนามัยท่ี 1-12  สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

ศูนยอนามัยกลุมชาติพันธุ ชายขอบ และแรงงานขามชาติ 

คํานิยาม - เด็กอายุ 0-5 ป หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ป 11 เดือน 29 วัน 

- ชวงอายุท่ีกําหนด หมายถึง เด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน 

- พัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กท่ีไดรับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใชคูมือเฝา

ระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แลวผลการตรวจคัดกรอง ผาน

ครบ 5 ดาน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวม กับเด็กท่ีพบพัฒนาการ

สงสัยลาชาและไดรับการติดตามใหไดรับการกระตุนพัฒนาการ และประเมินซํ้า

แลวผลการประเมิน ผานครบ 5 ดานภายใน 30 วัน (1B260) 

- การคัดกรองพัฒนาการเด็ก หมายถึง จํานวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 

เดือนท่ีไดรับการตรวจคัดกรอง ณ ชวงเวลาท่ีมีการคัดกรองโดยเปนเด็กในพ้ืนท่ี 

(Type1 มีชื่ออยูในทะเบียนบาน ตัวอยูจริงและ Type3 ท่ีอาศัยอยูในเขต แต

ทะเบียนบานอยูนอกเขต) 

- การคัดกรองพัฒนาการพบเด็กสงสัยลาชา หมายถึง เด็กท่ีไดรับตรวจคัดกรอง

พัฒนาการโดยใชคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และ

ผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้ง

แรกผานไมครบ 5 ดาน ท้ังเด็กท่ีตองแนะนําใหพอแม ผูปกครอง สงเสริม

พัฒนาการตามวัยภายใน 30 วัน (1B261) รวมกับเด็กท่ีสงสัยลาชา สงตอทันที 

(1B262) (เด็กท่ีพัฒนาการลาชา/ความผิดปกติอยางชัดเจน) 

- เด็กท่ีมีพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการติดตาม หมายถึง เด็กท่ีไดรับการตรวจ

คัดกรองพัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผานไมครบ 

5 ดาน เฉพาะกลุมท่ีแนะนําใหพอแม ผูปกครอง สงเสริมพัฒนาการตามวัยภายใน 

30 วัน (1B261) แลวติดตามกลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งท่ี 2 



๑๓ 

 

วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ นําขอมูลการการประเมินพัฒนาการเด็ก 

บันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการฯ เชน JHCIS HosXP PCU เปนตน และ

สงออกขอมูลตามโครงสรางมาตรฐาน 43 แฟม 

2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ในระบบ Health 

Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข วิเคราะหและจัดทําสรุป

รายงานและประเมินผลตามเกณฑเปาหมายในแตละรอบของพ้ืนท่ี  

3. ศูนยอนามัยและสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ  วิเคราะหขอมูลสรุปรายงาน

และใหขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

แหลงขอมูล - สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

- สถานบริการสาธารณสุขทุกแหง (คลินิกสุขภาพเด็กดี) 

- สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนเด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ท่ีไดรับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ

โดยใชคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แลวผลการตรวจคัด

กรอง ผานครบ 5 ดาน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก  

รายการขอมูล 2 a = จํานวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ท่ีไดรับการตรวจคัดกรอง

พัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยลาชาและไดรับการติดตามกระตุนพัฒนาการ และ

ประเมินซํ้าแลวผลการประเมิน ผานครบ 5 ดานภายใน 30 วัน(1B260) 

รายการขอมูล 3 B = จํานวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ท้ังหมดในชวงเวลาท่ีกําหนด 

รายการขอมูล 4 C = จํานวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ท่ีไดรับการตรวจคัดกรอง

พัฒนาการโดยใชคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)  

รายการขอมูล 5 D = จํานวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ท่ีไดรับการตรวจคัดกรอง

พัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยลาชา 

รายการขอมูล 6 E = จํานวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ท่ีไดรับการตรวจคัดกรอง

พัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยลาชาและไดรับการติดตามกระตุนพัฒนาการและ

ประเมินซํ้า 

 



๑๔ 

 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด 

(85%)  

รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป 

ท้ังหมดตามชวงอายุท่ี

กําหนดมีพัฒนาการสมวัย  

 

=   
(𝑨𝑨𝟗𝟗+𝒂𝒂𝟗𝟗)+(𝑨𝑨𝟏𝟏𝟏𝟏+𝒂𝒂𝟏𝟏𝟏𝟏)+(𝑨𝑨𝟑𝟑𝟑𝟑+𝒂𝒂𝟑𝟑𝟑𝟑)+(𝑨𝑨𝟒𝟒𝟒𝟒+𝒂𝒂𝟒𝟒𝟒𝟒)+(𝑨𝑨𝟔𝟔𝟑𝟑+𝒂𝒂𝟔𝟔𝟑𝟑)

𝐁𝐁
×

𝟏𝟏𝟑𝟑𝟑𝟑 

 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด 

(90%) 

เด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการ

คัดกรองพัฒนาการ 

 

 =   
𝐂𝐂
𝐁𝐁

× 𝟏𝟏𝟑𝟑𝟑𝟑 

 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด 

(20%) 

เด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการ

คัดกรองพัฒนาการพบ

สงสัยลาชา 

 

=   
𝐃𝐃
𝐂𝐂

× 𝟏𝟏𝟑𝟑𝟑𝟑 

 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด 

(90%) 

เด็กอายุ 0-5 ป ท่ีมี

พัฒนาการสงสัยลาชา

ไดรับการติดตาม 

 

=   
𝐄𝐄
𝐃𝐃

× 𝟏𝟏𝟑𝟑𝟑𝟑 

 

ระยะเวลาประเมินผล รอบท่ี 1 : 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

รอบท่ี 2 : 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563) 

 

เกณฑการประเมิน : 

รอบท่ี 1 : 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) และรอบท่ี 2 : 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 

2563) 



๑๕ 

 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแน

น 

แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 

1 Assessment 

1.1 รายการขอมูลท่ีนํามาใชเพ่ือ 

- กําหนดนโยบาย (หมวด 1) 

- กําหนดมาตรการ (หมวด 2) 

- กําหนดความรูของประชาชนหรือ

ผูรับบริการ (หมวด 3) 

 

1.2 ความรูท่ีนํามาใชเพ่ือ 

- กําหนดนโยบาย (หมวด 1) 

- กําหนดมาตรการ (หมวด 2) 

- กําหนดความรูของประชาชนหรือ

ผูรับบริการ (หมวด 3) 

 

1.3 มีรายงานผลการวิเคราะห

ขอมูล 

และความรูเพ่ือ 

- กําหนดนโยบาย (หมวด 1) จํานวน

ไมเกิน 400 คํา 

- กําหนดมาตรการ (หมวด 2) 

จํานวนไมเกิน 400 คํา 

- กําหนดความรูของประชาชนหรือ

ผูรับบริการ (หมวด 3) จํานวนไมเกิน 

 400 คํา 

1 1. มีรายการขอมูล (0.25) เชน 

- มีรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตาม

ตัวชี้วัดดานพัฒนาการเด็กจากระบบ HDC 

ยอนหลัง 3 ป   

(2560 – 2562) 

- มีขอมูลการตรวจราชการ ป 2562  

 

2. มีความรู (0.25) เชน 

- องคความรูวิชาการตาง ๆ เก่ียวกับพัฒนาการเด็ก 

 

 

 

 

3. มีรายงานผลการวิเคราะห (0.5) เชน 

- มีผลการวิเคราะหสถานการณพัฒนาการเด็ก

ยอนหลัง 3 ป ในภาพรวมของประเทศ/เขต พรอม

หาสาเหตุ ปญหาอุปสรรค 

- มีขอเสนอแนะ/แกไข ท่ีนําไปสูการกําหนด

นโยบาย มาตรการ และความรูท่ีจําเปนสําหรับ

ประชาชนหรอืผูรับบริการ 

 

 

 



๑๖ 

 

2 Advocacy / Intervention 

 (จากผลการวิเคราะห 

Assessment) 

2.1 มีขอเสนอเชิงนโยบาย (หมวด 1) 

2.2 มีขอเสนอมาตรการ (หมวด 2) 

2.3 มีประเด็นความรู (หมวด 3) 

 

1 1. มีขอเสนอครบทุกหมวดและสอดคลองกับขอมูล 

และความรู (0.5) เชน 

- มีขอเสนอแนะเชิงนโยบายระดับประเทศ/เขต  

- มีมาตรการระดับประเทศ/เขต ท่ีสอดคลองกับ

ขอมูลและความรู 

- มีประเด็นความรูสําคัญในการสงเสริมใหเด็กไดรับ

การสงเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย 

2. มีคุณภาพตามระดับบทบาทใหมในการปฏิรูป* 

(0.5) เชน 

- มีกิจกรรม/การดําเนินงาน ท่ีสอดคลองกับระดับ

บทบาทใหมของกรมอนามัย 

 

3 Management and Governance 

3.1 มีวิธีการขับเคลื่อนนโยบาย  

3.2 มีวิธีการขับเคลื่อนมาตรการ 

3.3 มีวิธีการขับเคลื่อนประเด็น

ความรู 

1 1. มีแผนการขับเคลื่อน (0.2) เชน 

- แผนขับเคลื่อน นโยบาย/มาตรการ/ประเดน็

ความรูท่ีจําเปนสําหรับประชาชน หรือ

ผูรับบริการ ดาน พัฒนาการเด็กและดาน สถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัย 

2. มีการขับเคลื่อนเปนไปตามแผน (0.3) เชน 

- มีรายงานการขับเคลื่อนงานตามแผนงาน 

- มีการเผยแพร องคความรู สื่อ โดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ผานชองทางตาง ๆ 

3. มีรายงานการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัดตาม 

คํารับรองฯ ทุกเดือน และนําข้ึนเว็บไซตของ

หนวยงาน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป (0.5) 

4 Output ผลผลิตกระบวนการตาม 1 1. มีผลผลิตครบตามจํานวนขอเสนอนโยบาย 

(0.25) 
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4.1 นโยบาย  

4.2 มาตรการ 

4.3 ความรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. มีผลผลิตครบตามมาตรการท่ีกําหนดใน

แผนการขับเคลื่อน (0.5) 

2.1 เด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ 

รอยละ 90 (0.16 คะแนน) 

คา
คะแนน 

0.04 0.0
7 

0.1
0 

0.1
3 

0.1
6 

รอยละ 86 88 90 92 94 
2.2 เด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ

พบสงสัยลาชารอยละ 20 (0.17 คะแนน)                                             

คา
คะแนน 

0.05 0.0
8 

0.1
1 

0.1
4 

0.1
7 

รอยละ 16 18 20 22 24 
2.3 เด็กอายุ 0-5 ป ท่ีมีพัฒนาการสงสัยลาชา

ไดรับการติดตามรอยละ 90  (0.17 คะแนน)                                       

คา
คะแนน 

0.05 0.0
8 

0.1
1 

0.1
4 

0.1
7 

รอยละ 86 88 90 92 94 
3. มีผลผลิตครบตามประเด็นความรูท่ีกําหนดใน

แผนการขับเคลื่อน และเปนไปมาตรฐาน RRHL 

(ถามี) (0.25) 

5 Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

1 มีผลลัพธตรงเปาหมายเปนสัดสวนตามระยะเวลา 

- รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ท้ังหมดตามชวงอายุท่ี

กําหนดมีพัฒนาการสมวัย : หนวยงานท่ีรับการ

ประเมิน แตละหนวยงานรับคาเปาหมายเทากัน                                     

คา
คะแนน 

0.2
0 

0.4
0 

0.6
0 

0.80 1.00 

รอยละ 81 83 85 87 89  

 คะแนนรวม 5  
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เง่ือนไข :  (ถามี) 

หมายเหตุ *ระดบับทบาทใหมในการปฏริูป มีดังนี้ 

หมวด 1 = Policy advisor/ Policy maker 

หมวด 2 = Researcher/ Innovator/ Facilitator 

หมวด 3 = Complete V-shape producer/ Near complete V-shape producer/ Message 

messenger 

เอกสารสนับสนุน :  ตัวอยางเชน คูมือ, งานวิจัย, เอกสารทางวิชาการ เปนตน 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน 

Baseline data หนวยวัด ผลการดําเนินงานท่ีผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ.) 

2560 2561 2562 

เด็กอายุ 0-5 ป ท้ังหมด

ตามชวงอายุท่ีกําหนดมี

พัฒนาการสมวัย 

 

รอยละ 78.0 82.5 88.4 

หมายเหตุ : ขอมูล HDC ป 60-62 คัดกรองในเด็ก 4 ชวงอายุ 9,18, 30 และ 42 เดือน รวมกระตุนติดตาม ขอมูล 

ป 2562  (เดือน ต.ค.61 – ส.ค.62) ดึงขอมูล ณ  21 ต.ค. 2562 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ/ 

ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางนนธนวนัณท สุนทรา          ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ 

   โทรศัพทท่ีทํางาน : 0 2588 3088 ตอ 3132 โทรศัพทมือถือ : 09 2624 2456 

2. นายแพทยธีรชัย บุญยะลีพรรณ  รองผูอํานวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก

แหงชาติ 

   โทรศัพทท่ีทํางาน : 0 2588 3088  ตอ 3131 โทรศัพทมือถือ : 08 9144 4208 

   E-mail : teerboon@hotmail.com 

3. นางสาวธนิกา บุญมา               รองผูอํานวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก

แหงชาติ 

   โทรศัพทท่ีทํางาน : 0 2588 3088  ตอ 3132 โทรศัพทมือถือ : 08 1170 1848     

mailto:teerboon@hotmail.com
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ผูรายงานตัวช้ีวัดของ

หนวยงานเจาภาพ 

 

1. นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์             นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ     

โทรศัพทท่ีทํางาน: 0 2588 3088 ตอ 3111 E-mail: sutin.p@anamai.mail.go.th   

2. นางสาวพรชเนตต บุญคง           นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

โทรศัพทท่ีทํางาน : 0 2588 3088 ตอ 4100   โทรศัพทมือถือ : 08 6359 6215 

E-mail :  phonchanet@hotmail.com 

3. นางสาวพิชชานันท ทองหลอ       นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

โทรศัพทท่ีทํางาน : 0 2588 3088 ตอ 3112   โทรศัพทมือถือ : 09 0918 9835 

E-mail :  pichanun_tuan@hotmail.com 

ผูรายงานตัวช้ีวัดของ

หนวยงาน 

...(ระบุชื่อ – นามสกุล, โทรศัพทท่ีทํางาน, โทรศัพทมือถือ, โทรสาร, E-mail, 
ผูรายงานตัวชี้วัดของหนวยงาน)... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

061262 

mailto:phonchanet@hotmail.com


๒๐ 

 

ช่ือหนวยงาน ...(ใสชื่อหนวยงาน)... 

ช่ือหนวยงานเจาภาพ สํานักอนามัยการเจริญพันธุ 

ช่ือตัวช้ีวัด 1.3 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ตอประชากรหญิงอายุ 15-19 ป พันคน 

หนวยงานท่ีรับการ

ประเมิน  

สํานักอนามัยการเจริญพันธุ 

คํานิยาม จํานวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผูหญิงอายุ 15-19 ปจากขอมูลในระบบ HDC ตอ

จํานวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ป 1,000 คน 

วิธีการจัดเก็บขอมูล เก็บรวบรวมขอมูลจากผูหญิง อาย ุ15 – 19 ป ท่ีมีในแฟม Labor 

แหลงขอมูล ขอมูลในระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 

รายการขอมูล 1 a = จํานวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 – 19 ป (จากแฟม Labor)   

ดูขอมูลจากจํานวนเด็กเกิดมีชีพ  (LBORN) 

รายการขอมูล 2 b = จํานวนหญิงอายุ 15 – 19 ป ท้ังหมด ในเขตรับผิดชอบ 

(ประชากรจากการสํารวจ Type Area=1,3)  

รายการขอมูล 3 อัตราการคลอด HDC =  (a/b)  X 1,000 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด 

 การเฝาระวังอัตราการ

คลอดในหญิงอายุ 15-19 

ป (adjusted) 

การเฝาระวังอัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ป (adjusted)  = AX B 

A: คา adjusted  

= อัตราคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปจากฐานทะเบียนราษฎร  ปท่ีผานมา (พ.ศ. 

2561) /อัตราคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปจากฐานขอมูล HDC ปท่ีผานมา (พ.ศ. 

2561) 

B: อัตราการคลอดจากระบบ HDC ปปจจุบัน (ปรับเปนอัตราการคลอด ณ สิ้นสุด

ไตรมาสท่ี 4 ของปงบประมาณ) 

ไตรมาสท่ี 1 = อัตราคลอด HDC X 4/1 

ไตรมาสท่ี 2 = อัตราคลอด HDC X 4/2 

ไตรมาสท่ี 3 = อัตราคลอด HDC X 4/3 
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ไตรมาสท่ี 4 = อัตราคลอด HDC X 4/4 

ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน 

เกณฑการประเมิน : 

รอบท่ี 1 : 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) และรอบท่ี 2 : 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 

2563) 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแน

น 

แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 

1 Assessment 

1.1 รายการขอมูลท่ีนํามาใชเพ่ือ 

- กําหนดนโยบาย (หมวด 1) 

- กําหนดมาตรการ (หมวด 2) 

- กําหนดความรูของประชาชนหรือผูรับบริการ 

(หมวด 3) 

1.2 ความรูท่ีนํามาใชเพ่ือ 

- กําหนดนโยบาย (หมวด 1) 

- กําหนดมาตรการ (หมวด 2) 

- กําหนดความรูของประชาชนหรือผูรับบริการ 

(หมวด 3) 

1.3 มีรายงานผลการวิเคราะหขอมูลและความรู

เพ่ือ 

- กําหนดนโยบาย (หมวด 1) จํานวนไมเกิน 400 

คํา 

- กําหนดมาตรการ (หมวด 2) จํานวนไมเกิน 400 

คํา 

1 1. มีรายการขอมูลท่ีเก่ียวของและมี

ความจําเปนในการกําหนดนโยบาย 

มาตรการ และสรางความรอบรูใหแก

กลุมเปาหมาย(0.25)  

- ขอมูลผลการดําเนินงานยอนหลัง 3-

5 ป  

- มีขอมูลสถานการณอนามัยการเจริญ

พันธุในวัยรุน ยอนหลัง 3 ป  

- มีขอมูลอ่ืนๆ เก่ียวของ เชน ความ

ตองการและความคาดหวังของ

ผูรับบริการ   

2. มีความรู (0.25) 

องคความรูจากการวิจัย หรือ

สังเคราะหความรูจากการถอดบทเรียน

การดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการ

ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการ

ตั้งครรภในวัยรุนในพ้ืนท่ี  

ท่ีสําคัญและนํามาสูการกําหนด

นโยบาย มาตรการ และสรางความ

รอบรูใหแกกลุมเปาหมาย 
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- กําหนดความรูของประชาชนหรือผูรับบริการ 

(หมวด 3) จํานวนไมเกิน 400 คํา 

3. มีรายงานผลการวิเคราะห (0.5) 

รายงานสรุปผลการวิเคราะหขอมูล

และความรู ท่ีนําไปสูการกําหนด

นโยบายและมาตรการ  และการสราง

ความรอบรูดานสุขภาพของ

กลุมเปาหมาย 

  

2 Advocacy / Intervention (จากผลการ

วิเคราะห Assessment) 

2.1 มีขอเสนอเชิงนโยบาย (หมวด 1) 

2.2 มีขอเสนอมาตรการ (หมวด 2) 

2.3 มีประเด็นความรู (หมวด 3) 

1 1. มีขอเสนอ ครบทุกหมวด และ

สอดคลองกับขอมูลและความรู (0.5) 

- มีขอเสนอเชิงนโยบายในการปองกัน

และแกไขปญหาการตั้งครรภใน

วัยรุนในระดับประเทศ  

- มีมาตรการดําเนินงานเพ่ือปองกัน

และแกไขปญหาการตั้งครรภใน

วัยรุนในระดับประเทศ 

- มีการกําหนดประเด็นความรูสําคัญ

เพ่ือปองกันและแกไขปญหาการ

ตั้งครรภในวัยรุนใหแกกลุมวัยรุน

เปาหมาย  

2. มีคุณภาพตามระดับบทบาทใหมใน

การปฏิรปู* (0.5) 

3 Management and Governance 

3.1 มีวิธีการขับเคลื่อนนโยบาย  

3.2 มีวิธีการขับเคลื่อนมาตรการ 

3.3 มีวิธีการขับเคลื่อนประเด็นความรู 

1 1. มีแผนการขับเคลื่อนนโยบาย/

มาตรการ/และแผนการขับเคลื่อน

ประเด็นความรูการปองกันและแกไข

ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน (0.2) 

2. มีการขับเคลื่อนเปนไปตามแผน 

(0.3) 
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3. มีรายงานการติดตามการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ทุกเดือน และ

นําข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน ภายใน

วันท่ี 10 ของเดือนถัดไป (0.5) 

4 Output ผลผลิตกระบวนการตาม 

4.1 นโยบาย  

4.2 มาตรการ 

4.3 ความรู 

1 1. มีผลผลิตครบตามจํานวนขอเสนอ

นโยบาย (0.25) 

2. มีผลผลิตครบตามมาตรการท่ี

กําหนดในแผนการขับเคลื่อน (0.5) 

3. มีผลผลิตครบตามประเด็นความรูท่ี

กําหนดในแผนการขับเคลื่อน และ

เปนไปมาตรฐาน RRHL (ถามี) 

(0.25) 

5 Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด 1 มีผลลัพธตรงเปาหมายเปนสัดสวนตาม

ระยะเวลา (รายละเอียดตามตาราง

แนบ) 

 คะแนนรวม 5  

 

เง่ือนไข :  (ถามี) 

หมายเหตุ *ระดับบทบาทใหมในการปฏิรูป มีดังนี้ 

หมวด 1 = Policy advisor/ Policy maker 

หมวด 2 = Researcher/ Innovator/ Facilitator 

หมวด 3 = Complete V-shape producer/ Near complete V-shape producer/ Message 

messenger 

เอกสารสนับสนุน :  ตัวอยางเชน คูมือ, งานวิจัย, เอกสารทางวิชาการ เปนตน 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน 

Baseline data หนวยวัด ผลการดําเนินงานท่ีผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ.) 

2560 2561 2562 

อัตราการคลอดมีชีพใน

หญิงอายุ 15-19 ป 

อัตราตอพัน 36.9 35.0 29.3 

 
 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ/ 

ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

นางปยะรัตน เอ่ียมคง โทร 0 2590 4168 08 9762 7339  

E-mail : am-piyarat@hotmail.com 

ผูรายงานตัวช้ีวัดของ

หนวยงานเจาภาพ 

1. นางปยะรัตน เอ่ียมคง โทร 0 2590 4168 

2. นางสาวพิมลพร ธิชากร  โทร 0 2590 4167 

ผูรายงานตัวช้ีวัดของ

หนวยงาน  

...(ระบุชื่อ – นามสกุล, โทรศัพทท่ีทํางาน, โทรศัพทมือถือ, โทรสาร, E-mail, 

ผูรายงานตัวชี้วัดของหนวยงาน)... 

 

ตัวอยาง *กรณีหนวยงานท่ีรับการประเมิน แตละหนวยงานรับคาเปาหมายไมเทากัน ใหเพ่ิมเติมตารางคาเปาหมาย 

(ระดับท่ี 5) 

อัตราคลอดในหญิงอายุ 15 - 19 ป 

หนวยงาน 
ขอมูลฐาน

การคํานวณ 

รอบการ

ประเมิน 

คาคะแนนเทียบกับคาเปาหมาย (ผลลัพธของตัวช้ีวัด)  

อัตราการคลอดไมเกินระดับท่ีกําหนด 

0.2 0.4 0.6 0.8 1 

หนวยงานเจาภาพ 29.31 
6 เดือนแรก 

29.02 28.72 28.43 28.14 27.84 
6 เดือนหลัง 

สํานักสงเสริมสุขภาพ 29.31 
6 เดือนแรก 

29.02 28.72 28.43 28.14 27.84 
6 เดือนหลัง 

29.31 6 เดือนแรก 29.02 28.72 28.43 28.14 27.84 



๒๕ 

 

หนวยงาน 
ขอมูลฐาน

การคํานวณ 

รอบการ

ประเมิน 

คาคะแนนเทียบกับคาเปาหมาย (ผลลัพธของตัวช้ีวัด)  

อัตราการคลอดไมเกินระดับท่ีกําหนด 

0.2 0.4 0.6 0.8 1 

ศูนยบริหารกฎหมาย

สาธารณสุข 
6 เดือนหลัง 

ศูนยอนามัยท่ี 1 24.03 
6 เดือนแรก 

23.79 23.55 23.31 23.07 22.83 
6 เดือนหลัง 

ศูนยอนามัยท่ี 2 31.96 
6 เดือนแรก 

31.64 31.32 31.00 30.68 30.36 
6 เดือนหลัง 

ศูนยอนามัยท่ี 3 27.25 
6 เดือนแรก 

26.98 26.71 26.43 26.16 25.89 
6 เดือนหลัง 

ศูนยอนามัยท่ี 4 28.53 
6 เดือนแรก 

28.24 27.96 27.67 27.39 27.10 
6 เดือนหลัง 

ศูนยอนามัยท่ี 5 31.91 
6 เดือนแรก 

31.59 31.27 30.95 30.63 30.31 
6 เดือนหลัง 

ศูนยอนามัยท่ี 6 38.25 
6 เดือนแรก 

37.87 37.49 37.10 36.72 36.34 
6 เดือนหลัง 

ศูนยอนามัยท่ี 7 23.95 
6 เดือนแรก 

23.71 23.47 23.23 22.99 22.75 
6 เดือนหลัง 

ศูนยอนามัยท่ี 8 32.55 
6 เดือนแรก 

32.22 31.90 31.57 31.25 30.92 
6 เดือนหลัง 

ศูนยอนามัยท่ี 9 26.35 
6 เดือนแรก 

26.09 25.82 25.56 25.30 25.03 
6 เดือนหลัง 



๒๖ 

 

หนวยงาน 
ขอมูลฐาน

การคํานวณ 

รอบการ

ประเมิน 

คาคะแนนเทียบกับคาเปาหมาย (ผลลัพธของตัวช้ีวัด)  

อัตราการคลอดไมเกินระดับท่ีกําหนด 

0.2 0.4 0.6 0.8 1 

ศูนยอนามัยท่ี 10 30.50 
6 เดือนแรก 

30.20 29.89 29.59 29.28 28.98 
6 เดือนหลัง 

ศูนยอนามัยท่ี 11 35.50 
6 เดือนแรก 

35.15 34.79 34.44 34.08 33.73 
6 เดือนหลัง 

ศูนยอนามัยท่ี 12 24.09 
6 เดือนแรก 

23.85 23.61 23.37 23.13 22.89 
6 เดือนหลัง 

สสม. 31.60 
6 เดือนแรก 

31.28 30.97 30.65 30.34 30.02 
6 เดือนหลัง 
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๔๒ 

 

061262 

ชื่อหนวยงาน ...(ใสชื่อหนวยงาน)... 

ชื่อหนวยงานเจาภาพ กลุมตรวจสอบภายใน 

ชื่อตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสําเร็จของการควบคุม การกํากับดูแล การบริหารงาน 

หนวยงานที่รับการประเมิน  36 หนวยงาน 

คํานิยาม การควบคุม การกํากับดูแล การบริหารงาน หมายถึง การดําเนินงานทุกหนวยงานมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การดําเนินงานดวยความโปรงใส ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ 

ซึ่งจะชวยลดขอผิดพลาดการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงคการดําเนินงานของหนวยงานใน

สังกัดกรมอนามัยบรรลุวัตถุประสงค 3 ดานของกรมอนามัย ประกอบดวย 

• ดานการดําเนินงาน (Operations Objectives) มีประสิทธิภาพประสิทธิผลของ   
การดําเนินงาน รวมถึงการบรรลุเปาหมายการดําเนินงานดานการเงินตลอดจนการ
ใชทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาดของ
หนวยงาน ตลอดจนความเสียหาย การร่ัวไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตใน
หนวยงานของรัฐ  

• ดานการรายงาน (Reporting Objectives) การรายงานทางการเงินและไมใช
การเงิน ที่ใชภายในและภายนอกหนวยงาน รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือไดทันเวลา 
โปรงใส หรือขอกําหนดอ่ืนของทางราชการ  

• ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ (Compliance Objectives) 
เปนวัตถุประสงคเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของกับการดําเนินงานรวมทั้งขอกําหนดอ่ืนของทางราชการ 
โดยมีประเด็นในการควบคุม กํากับดูแล บริหารงาน ประกอบดวย 
1) การควบคุมภายใน 
2) การตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน 
3) การแกไข ปรับปรุง ตามรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน 

กรมอนามัยและจากหนวยงานภายนอก ไดแก สํานักงานการตรวจเงินแผนดนิ 
คณะกรรมการติดตามประเมินผลภาคราชการ กระทรวงสาธารณสุข 

วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. ทุกหนวยงานสงรายงานในระบบ DOC 4.0 
2. การรายงานผลของผูตรวจสอบภายในประจาํหนวยงาน ตามหลักเกณฑที่กําหนด  
3. การรายงานผลระบบประเมินการควบคุมภายในทางเวบ็ไซตของหนวยงาน 
4. การรายงานผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะกลุมตรวจสอบภายใน  

(สรุปผลโดย กลุมตรวจสอบภายใน)  
5. รายงานผลการประชุมตามแผนการดําเนินงานทุกเดือน และนาํข้ึนเว็บไซตของ

หนวยงาน ภายในวนัที่ 10 ของเดือนถัดไป 



๔๓ 

 

แหลงขอมูล 36 หนวยงาน 

รายการขอมูล 1 สูตรการคํานวณระดับ 5  

A=การประเมินผลการดาํเนินงานของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน (100 คะแนน) 

รายการขอมูล 2 B=การประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการควบคุมภายในของหนวยงาน  

    (100 คะแนน) 

รายการขอมูล 3 C=การปฏิบัติของหนวยงานตามขอเสนอแนะของ  ผูตรวจสอบภายในกรมอนามัยขอมูล 

    การรายงานผลการตรวจสอบภายในประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (100 คะแนน)   

สูตรคํานวณตัวชี้วัด  ระดับความสําเร็จของการควบคุม การกํากับดูแล การบริหารงาน 

  = (A+B+C) x 100 

         3 

ระยะเวลาประเมินผล รอบท่ี 1 : 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

รอบท่ี 2 : 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563) 

เกณฑการประเมิน : 

รอบที่ 1 : 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) และรอบที่ 2 : 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2563) 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 

1 Assessment 

1.1 รวบรวม สรุปขอมูล การควบคุม การกํากับ

ดูแล      การบริหารงาน ของหนวยงาน เพ่ือ

วางแนวทางใน  การควบคุม กํากับดูแลและการ

บริหารงาน 

 

 

 

 

1  

1.1 รวบรวม สรุปขอมูลการควบคุม การ

กํากับดูแล การบริหารงานของหนวยงาน  

ไมควรเกิน 3 หนา (0.25 คะแนน)

ประกอบดวย       

• รายงานผลการตรวจสอบและรายงานผล          
การดําเนินการตามขอเสนอแนะของกลุม
ตรวจสอบภายในกรมอนามัยยอนหลัง 3 ป  

• รายงานผลการตรวจสอบและรายงานผล
การดําเนินการตามขอเสนอแนะของ
หนวยงานภายนอกยอนหลัง 3 ป (ถามี ) 



๔๔ 

 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• รายงานผลการควบคุมภายใน ประจําป 
งบประมาณ 2562 ประกอบดวย 
- สรปุผลรายงานผลการสอบทาน

การควบคุมภายในปงบประมาณ 
2562  
จากกลุมตรวจสอบภายใน 

- ขอมูลการประเมินระบบควบคุม
ภายในของคณะกรรมการควบคุม
ภายในของหนวยงาน 
ปงบประมาณ 2562 

• รายงานผลผูตรวจสอบภายในประจํา
หนวยงาน ปงบประมาณ 2562 

 1.2 รวบรวม สรุปขอมูล ความรูท่ีจําเปน เพ่ือ

การควบคุม การกํากับดูแล การบริหารงาน ท้ัง

ภายในและภายนอกนํามาใชเพ่ือ กําหนด

นโยบายการควบคุม   ขอกําหนดการ

ปฏิบัติงาน  แนวทางการปฏิบัติงานและกําหนด

มาตรการ  

 1.2. สรุปองคความรูท่ีใชในการบริหารงาน

การควบคุม การกํากับดูแล การบริหารงาน

เพ่ือนําไปใชในการดําเนินการ  

(0.25คะแนน)      

ไมควรเกิน 3 หนา เชน  (ตัวอยาง)  

1.2.1 กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ 

• พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลัง 
ของรัฐ พ.ศ. 2561 

• หลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรฐั 
พ.ศ. 2561 

• พ.ร.บ ขอมูลขาวสาร 
1.2.2 นโยบาย คําสั่ง หลักเกณฑแนว

ปฏิบัติ ของกรมอนามัย  เชน  



๔๕ 

 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 

   - นโยบายการควบคุม ขอกําหนด การ
ปฏิบัติงาน  เชน นโยบายมาตรการ
ประหยัด การเงินการคลัง กรมอนามัย 
- แนวทางการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ
ภายในประจําหนวยงานและคําสั่งผู
ตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน   
คําสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน   
คําสั่งคณะกรรมการ พรบ. ขอมูล
ขาวสาร   

1.2.2 อ่ืนๆ 
 

 1.3 วิเคราะห/สังเคราะหขอมูลสถานการณ

การควบคุม การกํากับดูแล การบริหารงานตาม

วัตถุประสงค 3 ดาน เพ่ือกําหนดนโยบาย 

มาตรการและความรูสําหรับผูเก่ียวของ ผูมีสวน

ไดสวนเสีย 

  

 1.3 การวิเคราะห/สังเคราะหขอมูล 
หรือสรุปผลการวิเคราะห/สังเคราะหขอมูล  
สถานการณ  การควบคุม  การกํากับ  ดูแล 
การบริหารงานตามวัตถุประสงค 3 ดาน  
(0.5 คะแนน) 

• ดานการดําเนินงาน (Operations 
Objectives) 

• ดานการรายงาน (Reporting 
Objectives) 

• ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
และขอบังคับ (Compliance 
Objectives)  
 

2 Advocacy / Intervention (จากผลการ

วิเคราะห Assessment) 

2.1 หนวยงานกําหนดนโยบายการควบคุม  

การกํากับดูแล  การบริหารงานของหนวยงาน

ใหสอดคลองกับผลการวิเคราะหตนเอง (หมวด 

1) 

 

1 ขอเสนอ ครบทุกหมวด และสอดคลองกับ 

ขอมูลและความรู           

2.1 นโยบายการควบคุม การกํากับดูแล        
การบริหารงาน ใหความสําคัญ (0.5 

คะแนน)   

• การควบคุมภายใน 3 ดาน ORC  



๔๖ 

 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 

 

 

 

• นโยบายผูตรวจสอบภายในประจํา
หนวยงาน 

• แนวปฏิบัติการแกไขตามขอเสนอแนะ 
ของผูตรวจสอบภายในกรมอนามัยมี
คุณภาพตามระดับบทบาทใหมในการ
ปฏิรูป  

 2.2 กําหนดมาตรการดําเนินงานการควบคุม 

กํากับดูแล และการบริหารงานท่ีครอบคลุม 

การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในของ

กรมและการตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน    

 2.2 มีมาตรการ การควบคุม กํากับดูแล

ของหนวยงาน (0.3 คะแนน) เชน 

• มาตรการการเบิกคาใชจาย มาตรการ
บริหารลูกหนี้เงินยืม   

• คูมือ SOP (Standard Operating  
Procedure) หรือ Flow chart
หลักเกณฑ/แนวทางปฏิบัติงาน 

  

 

 

2.3 การเผยแพร นโยบายและมาตรการ การ

ควบคุม การกํากับดูแล การบริหารงานและ

คูมือ แนวปฏิบัติใหกับบุคลากรทราบ 

 • แนวปฏิบัติการแกไขตามขอเสนอแนะ
รายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบ
ภายในกรมอนามัย 
 

2.3 การเผยแพรใหผูเก่ียวของทราบ  (0.2 

คะแนน) 

- หนังสือการแจงเวียนเจาหนาท่ี 

- รายงานการประชุม 

- เว็บไซตของหนวยงาน 

3 Management and Governance 

3.1 มีแผนการขับเคลื่อนนโยบายและ

มาตรการการควบคุม การกํากับดูแล การ

บริหารงาน (หมวด 1) 

 

1  

3.1-3.2 มีแผนการดําเนินงานของ

หนวยงาน  การขับเคลื่อนการควบคุม 

กํากับ ดูแลสอดคลองกับนโยบายและ

มาตรการ ประกอบดวย  (0.5 คะแนน)    



๔๗ 

 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 

3.2 มีแผนการดําเนินงานการควบคุม กํากับ

ดูแล และ สอดคลองกับนโยบายท่ีกําหนด 

(หมวด 2) 

 

 

 

 

• แผนการขับเคลื่อนการควบคุม การ
กํากับดูแล การบริหารงานของ
หนวยงาน ดังนี้ 
- องคประกอบแผน 

1) กิจกรรม 
2) ระยะเวลาดําเนินการ 
3) งบประมาณ (ถามี) 
4) ผูรับผิดชอบงบประมาณ 
5) เปาหมาย 
- แผนการขับฯ ประกอบดวย 
1) แผนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ 

   ภายในประจําหนวยงาน 

2) แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรม 

   การควบคุมภายในของหนวยงาน 

3) แผนการปฏิบัติงานแกไขตาม 

   ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน 

   กรมอนามัย  

 3.3 มีการขับเคลื่อนเปนไปตามแผนการ

ดําเนินงานท่ีกําหนดไวและประชุม/เผยแพร

ความรู/รายงานผลการดําเนินการตามแผนผาน

การประชุมคณะกรรมการบริหารหนวยงาน 

(หมวด 3) 

 3.3 มีรายงานการประชุมตามแผนการ

ดําเนินงานทุกเดือน และนําข้ึนเว็บไซตของ

หนวยงาน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป  

(0.5 คะแนน) 

• ธันวาคม 62 – มีนาคม 63 (4 เดือน
แรก) 

• เมษายน 63 – สิงหาคม 63 (5 เดือน
หลัง) 
 
 



๔๘ 

 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 

4 Output ผลผลิตกระบวนการตาม 

4.1 ผลผลิตจากการดําเนินการตามนโยบาย

การควบคุม การกํากับดูแล การบริหารงาน  

 

1 4.1 สรุปผล วิเคราะห ปญหาอุปสรรคการ

ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน  3 

แผนงาน (ตามขอ 3)      (0.25 

คะแนน) 

 4.2 ผลผลิตของแผนการดําเนินงานการรายงาน        

การควบคุม การกํากับดูแล การบริหารงาน 

- ผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน 

- คณะกรรมการควบคุมภายใน  

- รายผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของผู

ตรวจสอบภายในกรมอนามัยหรอืผูตรวจสอบ

ภายนอก  

(ถามี) เสนอตอผูอํานวยการทราบ  

และการสื่อสาร การเผยแพรใหผูท่ีเก่ียวของ

ทราบ   

 

 4.2 มีผลผลิตตามแผนการดําเนินงาน 

(ตามขอ 3) 

(0.5 คะแนน) ประกอบดวย 

1) การดําเนินงานของผูตรวจสอบภายใน

ประจํา 

    หนวยงาน ประจําปงบประมาณ 2563  

   (0.15 คะแนน) 

    - รอบท่ี 1 (ธ.ค.62 – มี.ค.63) ไตร

มาส 1  

- รอบท่ี 2 (เม.ย. – ส.ค.63)  ไตรมาส 

2, 3  

 

2) การดําเนินงานของคณะกรรมการ

ควบคุม 

    ภายในของหนวยงาน  (0.15 

คะแนน) 

    - รอบท่ี 1 (ธ.ค.62 – มี.ค.63) 

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน 

รอบ 12 เดือนปงบประมาณ พ.ศ.2562 

- รอบท่ี 2 (เม.ย. – ส.ค.63) รายงาน

ผลการติดตามการควบคุมภายในจากการ

ประเมินรอบ 12 เดือนปงบประมาณ พ.ศ.

2562 



๔๙ 

 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 

3) การปฏิบัติตามขอเสนอแนะของผู

ตรวจสอบ 

     ภายใน กรมอนามัย ขอมูลการ

รายงานผลการตรวจสอบภายในตั้งแต 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ถามี) (0.2 

คะแนน) 

 4.3  ความรูการควบคุม การกํากับดูแล การ

บริหารงาน ตามประเด็นท่ีกําหนดไวในแผนการ

ขับเคลื่อนการควบคุม การกํากับดูแล การ

บริหารงานเผยแพร สื่อสารใหผูท่ีเก่ียวของ

ทราบ  

 4.3 ความรูท่ีใชในการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนและมี

การเผยแพรแจงผูเก่ียวของทราบ (0.25 

คะแนน) 

- อินโฟกราฟฟก 

- คูมือ /Flow chart  

5 Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด 

การรายงานผลการดําเนินงานตามหลักเกณฑ       

การประเมินผล 3 ประเด็น (ORC) ระดับ

ความสําเร็จของการควบคุม การกํากับดูแล 

การบริหารงาน  36 หนวยงาน 

 

คะแนน รอยละ 
1.0 96-100 
0.8 91-95 
0.6 86-90 
0.4 81-85 
0.2 76-80 

 

1 หลักเกณฑการประเมินผล โดยกลุม

ตรวจสอบภายในเปนผูประเมิน ดังนี้ 

1) การประเมินผลการดําเนินงานของ           

ผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน  

(100 คะแนน) 

• ความทันเวลา  

• ความครบถวน 
 

- รอบท่ี 1 (ธ.ค.62 – มี.ค.63) ไตรมาส 1  

- รอบท่ี 2 (เม.ย. – ส.ค.63) ไตรมาส 2, 3 

       1.1 การจัด ทํารายงานตามแบบ

รายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบ

ภายในประจําหนวยงาน สงกรมอนามัย 

ผานกลุมตรวจสอบภายใน ทันภายในเวลา



๕๐ 

 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 

ท่ีกรมกําหนด (ภายในวันท่ี 15 ของเดือน

ถัดจากวันสุดทายของแตละไตรมาส)  

       1.2 การจัด ทํารายงานตามแบบ

รายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบ

ภายในประจําหนวยงาน สงกรมอนามัย 

ผานกลุมตรวจสอบภายใน ครบถวน ตาม

หลักเกณฑท่ีกรมกําหนด ประกอบดวย 

        (1) ผูอํานวยการหนวยงานลงนามใน

แบบรายงานผลการตรวจสอบของผู

ตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน ตาม

แบบ ตส.ปจ.-2563–1 ครบถวน  

         (2) การรายงานผลการปฏิบัติตาม

ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในประจํา

หนวยงาน ตามแบบ ตส.ปจ.-2563-2 (ถา

มี)  

         (3) การรายงานการติดตามผลการ

แกไขตามขอเสนอแนะฯ แบบ ตส.ปจ.-

2562-3 (ถามี) 

2) การประเมินผลการดําเนินงานของ

คณะกรรมการควบคุมภายในของ

หนวยงาน  (100 คะแนน) 

     รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน

ระดับสวนงานยอย ตามหลักเกณฑท่ีกรม

กําหนด โดยมีหัวหนาของหนวยงานลงนาม 

และนําข้ึนเว็บไซดระบบควบคุมภายในของ

หนวยงานตนเอง 

• ความทันเวลา 

• ความครบถวน  



๕๑ 

 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 

    - รอบท่ี 1 (ธ.ค.62 – มี.ค.63) 

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน 

รอบ 12 เดือนปงบประมาณ พ.ศ.2562 

   - รอบท่ี 2 (เม.ย. – ก.ย.63) รายงานผล

การติดตามการควบคุมภายในจากการ

ประเมินรอบ 12 เดือนปงบประมาณ พ.ศ.

2562 

      จัดทําแบบรายงานการควบคุมภายใน

ระดับสวนงานยอย โดยมีหัวหนาของ

หนวยงานลงนาม และนําข้ึนเว็บไซดระบบ

ควบคุมภายในของหนวยงานตนเอง 

ครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกรมกําหนด ดังนี้ 

          (1) จัดทําตารางวิเคราะหความ

เสี่ยง ครบทุกกระบวนการท่ีกรมกําหนด  

(กระบวนการสนับสนุนของหนวยงาน ไม

นอยกวา 1 กระบวนงาน และกระบวนการ

ตามภารกิจหลักของหนวยงาน ไมนอยกวา 

2 กระบวนงาน) 

          (2) รายงานการประเมิน

องคประกอบ-ของการควบคุมภายใน (แบบ 

ปค.4 สวนงานยอย) 

          (3) รายงานการประเมินผลการ

ควบคุมภายใน (แบบ ปค.5 สวนงานยอย) 

          (4) รายงานผลการติดตามรายงาน

การประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ

ติดตาม ปค.5 สวนงานยอย) ของ

ปงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน 



๕๒ 

 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 

          (5) จัดทําผังข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน (Flow chart) กระบวนงาน

ภารกิจสําคัญของหนวยงาน 

          (6) รายการการติดตามประเมินผล

การควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการ

ควบคุมภายในกรมอนามัยกําหนดหรือตาม

ผลการสอบทานของกลุมตรวจสอบภายใน   

(สําหรับรอบท่ี 2 (เม.ย. – ก.ย.63)) 

     3) การปฏิบัติของหนวยงานตาม

ขอเสนอแนะของ  ผูตรวจสอบภายใน       

กรมอนามัย  ขอ มูลการรายงานผล           

ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น ป ร ะ จํ า  

ปงบประมาณ      พ.ศ. 2563  

  (100 คะแนน) 

         รายงานผลการปฏิบัติท่ีหนวยงาน

ดําเนินการตามขอเสนอแนะของกลุม

ตรวจสอบภายใน  

• ความทันเวลา  

• ความครบถวน  
       3.1 หนวยงานรายงานผลการปฏิบัติ

ตามขอเสนอแนะของกลุมตรวจสอบภายใน 

ทันเวลา ภายใน 35 วัน นับแตวันท่ีอธิบดี  

สั่งการ  

        3.2 หนวยงานรายงานผลการ

ปฏิบัติตามขอเสนอแนะของกลุมตรวจสอบ

ภายใน พรอมสงหลักฐานการแกไขเชิง

ประจักษ ครบถวน 



๕๓ 

 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 

การคํานวณ  

ขอ 1) + 2) + 3) = 300/3 

ระยะเวลาการประเมิน 

- ประเมินครั้งท่ี 1 (ธ.ค.62 – มี.ค.
63)  
- ประเมินครั้งท่ี 2 (เม.ย. – ก.ย.63)  

 

 คะแนนรวม 5  

 

เง่ือนไข :  (ถามี) 

หมายเหตุ *ระดับบทบาทใหมในการปฏิรูป มีดังน้ี 

หมวด 1 = Policy advisor/ Policy maker 

ผูบริหารของหนวยงานกําหนดวิสัยทัศน เปาประสงคระยะสั้น ระยะยาว คานิยม และความคาดหวังในการ
ดําเนินการขององคกร โดยใหความสําคัญกับวิธีการสื่อสารกับบุคลากร การสรางบรรยายการท่ีสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมการ
ดําเนินการท่ีมีจริยธรรมและผลการดําเนินการท่ีดี รวมถึงมีระบบกํากับดูแลตนเองท่ีดี มีความรับผิดชอบตอสังคม 

การกํากับดูแลตนเองท่ีดี คือ ความรับผิดชองตอการปฏิบัติงานของหนวยงาน ความรับผิดชอบดานการเงิน       
การปองกันและปรามปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และการปกปองผลประโยชนของประเทศและผูมีสวนไดสวนเสยี ผูบริหาร
ควรวางระบบใหมีระบบการตรวจสอบการดําเนินงานในทุกระดับ เพ่ือใหเกิดความโปรงใส มีการปฏิบัติอยางยุติธรรม            
กลุมผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยนํามาตรฐานการควบคุมภายในไปใชในการปฏิบัติ (COSO – Committee of Sponsoring 

Organization of the Tradeway Commission) 

หมวด 2 = Researcher/ Innovator/ Facilitator 

การวางแผนยุทธศาสตร การวางแผนการปฏิบัติการใหสอดคลองกับของกรมอนามัย แผนการกํากับดูแลท่ีดี(Good 

Governance) มุงเนนความโปรงใส ความคุมคา และกําหนดการถายทอดเพ่ือนําแผนไปสูการปฏิบัติ มีวิธีการท่ีปรับเปลี่ยนแผน
เมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงไป มีวิธีการวัด โดยมุงเนนผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพ่ิมผลลัพธใหกรมอนามัยท้ังในระยะสั้นและระยะยาว และสามารถปลูกฝง ปรับปรุง กระบวนการ
เรียนรู ของในหนวยงานใหสามารถพรอมรับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 

 

หมวด 3 = Complete V-shape producer/ Near complete V-shape producer/ Message messenger 
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การปฏิบัติงานของหนวยงาน โดยใหยึดหลักและคํานึงถึงความพึงพอใจของประชาชน ความตองการของ
ผูรับบริการในแตละระดบั ซึ่งจะสงผลสะทอนใหเปาหมายของการควบคุม กํากับดูแลตองกอใหเกิดประโยชนและคุมคา
กระบวนการทาํใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบไดในทุกๆ ข้ันตอน 

เอกสารสนับสนุน :  ตัวอยางเชน คูมือ, งานวิจัย, เอกสารทางวชิาการ เปนตน 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน 

Baseline data หนวยวัด ผลการดําเนินงานท่ีผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ.) 

2560 2561 2562 

- - - - - 
 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ/ 

ผูประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางสาวพิมพภวดี ศรีจันทร             ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน 

โทร.0 2590 4105                          E-mail : pimpawadee_9@hotmail.com 

2. นางสาวอรุณี มนปราณีต               นักวิชาการตรวจสอบภายในชาํนาญการพิเศษ 

โทร.0 2590 4103                          E-mail : arunee.m@anamai.mail.go.th 

3. นางสาวอรวรรณ ศรีสงคราม           นักวิชาการตรวจสอบภายในชาํนาญการพิเศษ 

โทร.0 2590 4628                          E-mail : orawan.s@anamai.mail.go.th 

4. นางดุลยรัตน งามชม                    นักวิชาการตรวจสอบภายในชาํนาญการพิเศษ 

โทร.0 2590 4104                          E-mail : Dunyarat.n@anamai.mail.go.th 

5. นางสาวชนันตธร แกวบญุสีสงิห       นักจัดการงานทั่วไป 

โทร. 0 2590 4131                         E-mail : vivi_vivi.nz@hotmail.com 

ผูรายงานตัวชี้วัดของ

หนวยงานเจาภาพ 

 

1.นางสาวอรวรรณ ศรีสงคราม            นักวิชาการตรวจสอบภายในชาํนาญการพิเศษ 

โทร.0 2590 4628                           E-mail : orawan.s@anamai.mail.go.th 

2.นางสาวชนันตธร แกวบญุสีสงิห         นักจัดการงานทั่วไป 

mailto:orawan.s@anamai.mail.go.th
mailto:orawan.s@anamai.mail.go.th
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โทร. 0 2590 4131                          E-mail : vivi_vivi.nz@hotmail.com 

ผูรายงานตัวชี้วัดของ

หนวยงาน 

...(ระบุชื่อ – นามสกุล, โทรศัพทที่ทํางาน, โทรศัพทมือถือ, โทรสาร, E-mail, ผูรายงาน

ตัวชี้วัดของหนวยงาน)... 
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ช่ือหนวยงาน ...(ใสชื่อหนวยงาน)... 

ช่ือหนวยงานเจาภาพ กองการเจาหนาท่ี 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนองคกรสรางสุข  

ประเด็นยุทธศาสตร 4. ปฏิรูประบบงานสูองคกรท่ีมีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 

เปาประสงคยุทธศาสตร 2. เปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง (HPO) 

3. เปนองคกรท่ีมีธรรมาภิบาล 

กลุม / Cluster กลุมยุทธศาสตรกําลังคน - HR 

หนวยงานท่ีรับการ

ประเมิน 

ทุกหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย 

คํานิยาม องคกรสรางสุข หมายถึง การท่ีบุคลากรในองคกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังสุขภาพกาย

สุขภาพใจ และการเจริญเติบโตม่ันคงในอาชีพ ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะ

ดําเนินการสูการเปนองคกรสรางสุขใน 3 มิติ ประกอบดวย 

มิติท่ี 1 บุคลากรในองคกรมีสุขภาพดี (Happy Body) หมายถึง บุคลากรเปนผูท่ี

มีสุขภาพดี ดูแลตนเองไมใหเปนภาระของผูอ่ืน มีสุขภาพแข็งแรง ท้ังรางกายและ

จิตใจ ใชชีวิตอยางมีความสุข ซ่ึงเกิดจากการรูจักใชชีวิต รูจักกิน รูจักนอน  

มิติท่ี 2 การจัดการขอมูลและความรู (Data Management & Knowledge 

Management) หมายถึง การรวบรวม ขอมูล และองคความรูท่ีมีอยูในองคกรท่ี

กระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ และเผยแพร

เพ่ือใหทุกคนในหนวยงานสามารถเขาถึงความรูไดสะดวกและรวดเร็ว รวมท้ัง

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

มิติท่ี 3 ความผูกพันตอองคกร หมายถึง *เจตคติท่ีแสดงถึงความสัมพันธระหวาง

บุคลากรกับ   การสนับสนุนขององคกรท่ีทําใหบุคลากรมีพฤติกรรม ทัศนคติ และ

ความรูสึกรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกับองคกร**ใน ๓ ลักษณะ คือ 

     ๑. มีความเชื่อม่ันอยางแรงกลาตอองคกร ยอมรับเปาหมายและคานิยมของ

องคกร   มีทัศนคติในเชิงบวกตอองคกร เปาหมาย และคานิยม พรอมสนับสนุน

กิจการขององคกร  
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     ๒. มีความเต็มใจท่ีจะทุมเทเพ่ือประโยชนขององคกรเสียสละอุทิศตน พยายาม

ทํางานเต็มความสามารถเพ่ือใหองคกรประสบผลสําเร็จบรรลุเปาหมาย และมีความ

หวงใยตอความเปนไปขององคกร 

     ๓. มีความภาคภูมิใจท่ีไดเปนสวนหนึ่งขององคกร  ปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะ

คงไว ซ่ึงความเปนสมาชิกภาพขององคกร แสดงความตองการและตั้งใจท่ีจะ

ปฏิบัติงานดวย ความจงรักภักดี พรอมสนับสนุนและสรางสรรคองคกรใหดียิ่งข้ึน และ

พรอมท่ีจะบอกคนอ่ืน      วาตนเปนสมาชิกขององคกร 

     (* Eisenberger, 1990) 

     (** Steers & Porter, 1977อางถึงใน พิชญากุล ศิริปญญา, 2545) 

แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนองคกรสรางสุข หมายถึง การท่ีองคกรไดทบทวน

วิเคราะหสถานการณ และปจจัยสําคัญ (Critical factors) ท่ีสงผลตอบุคลากรใน

หนวยงานท้ัง 3      มิติ และนํามาจัดทําเปนแผนปฏิบัติการของแตละมิติท่ีครอบคุลม

ใน 3 ประเด็นหลัก        อันไดแก การกําหนดนโยบาย การกําหนดมาตรการ และการ

กําหนดความรู แยกเปนแตละมิติ และจัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมให

บุคลากรมีสุขภาพดี มีพฤติกรรมการใชชีวิตท่ีเหมาะสม มีการพัฒนาตนเองในเรื่องของ

การเรียนรู และรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือชวยกันแกไขปญหาโดยหนวยงานมีการ

จัดระบบขอมูลความรูท่ีดี เพ่ือตอบโจทยการทํางานของบุคลากรและองคกร รวมท้ัง

การสนับสนุนใหมีกิจกรรมการสรางความผูกพันใหกับบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือจะ

สรางบรรยากาศการทํางานการทํางานใหบุคลากรมีความสุข ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะสงผลให

การดําเนินงานของกรมอนามัยบรรลุวัตถุประสงค และเปนองคกรสรางสุขท่ีบุคลากร

กรมอนามัยชวยกันรวมสราง  

บุคลากร หมายถึง  ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และพนักงาน

กระทรวง       ท่ีปฏิบัติงานในหนวยงาน 

องคกร หมายถึง หนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ระดับ สํานัก/กอง/ศูนย/กลุม/

สถาบัน 

จํานวนบุคลากรในหนวยงาน หมายถึง บุคลากรกลุมเปาหมายท้ังหมดในหนวยงาน

โดยรอบท่ี 1 คิดจํานวน ณ วันท่ี 16 มีนาคม 2563 และรอบท่ี 2 คิดจํานวน ณ วันท่ี 

16 กันยายน 2563  

กลุมเปาหมาย บุคลากรกรมอนามัย 
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วิธีการจัดเก็บขอมูล ทุกหนวยงานสงรายงานในระบบ DOC 

แหลงขอมูล ทุกหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย 

ระยะเวลาประเมินผล รอบ 1 - 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562  – มีนาคม 2563) 

รอบ 2 - 6 เดือนหลัง (เมษายน 2563 – กันยายน 2563) 



๕๙ 

 

รอบท่ี 1 : 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/หลักฐาน 

 มิติท่ี 1 บุคลากรในองคกรมีสุขภาพดี (Happy 
Body)  

*กําหนดใหเปนตัวช้ีวัดรายบุคคลดวย* 

1.5  

1 

 

 

 

 

 

 

 

- หนวยงานรวบรวมขอมูล วิเคราะหสถานการณ และ
สังเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอสถานการณสุขภาพของ
บุคลากรในหนวยงาน โดยใชขอมูลดานสุขภาพของ
บุคลากรทุกคนในหนวยงาน มาวิเคราะห และกําหนด
ดังนี ้

1.1 กําหนดนโยบาย  

1.2 กําหนดมาตรการสําคัญ (Key activities)  

1.3 กําหนดความรูของบุคลากรในองคกร  

0.3 

 

 

 

 

 

 

- เอกสารหลักฐานแสดงการ

วิเคราะห/สังเคราะหขอมูลและกําหนด 

ตามขอ 1.1-1.3 (0.15) 

- รายงานการวิเคราะหสถานการณ

สุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน 

(0.15) 

2 หนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมใหบุคลากรใน
องคกรมีสุขภาพดี ซ่ึงในแผนฯ ดังกลาว ตอง
ประกอบดวย  

2.1 ขอมูล/ความรูและรายงานผลการวิเคราะห
สถานการณสุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน 

2.2 ขอเสนอเชิงนโยบายในการจัดการกับสถานการณ
สุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน  

2.3 ขอเสนอมาตรการในการหาวิธีการท่ีจะนําไปสู
ความสําเร็จในการใหบุคลากรในองคกรมีสุขภาพดี  

2.4 ประเด็นกําหนดความรูใหบุคลากรของหนวยงาน
ในการสรางเสริมสุขภาพอยางตอเนื่อง (HL) 

0.3 

 

- แผนปฏิบัติการสงเสริมให
บุคลากรในองคกรมีสุขภาพดี โดยมี
องคประกอบตามขอ 2.1 – 2.4  
อยางชัดเจน ท้ังนี้ตองกําหนดชื่อ
บุคคลหรือกลุมงานผูรับผิดชอบดวย 
(0.2) 

- เอกสารแสดงการมีสวนรวมของ
บุคลากรในหนวยงาน เชน รายงาน
การประชุม หนังสือเวียน เปนตน 
(0.1) 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานแสดงเจตจํานงตอการ

ขับเคลื่อนหนวยงานใหเปนองคกรสรางสุข ดวยการ

สื่อสารถายทอดนโยบาย/มาตรการ/ประเด็นความรู

ของหนวยงาน ในการสงเสริมใหบุคลากรในองคกรมี

สุขภาพดีตามมิติท่ี 1 รวมถึงมอบหมายผูบังคับบัญชา

ในระดับรองลงมาติดตามการดําเนินการเปนไปตาม

แผนปฏิบัติการฯ  

- หนวยงานมีกิจกรรมการขับเคลื่อนเพ่ือใหเปนไปตาม
แผนปฏิบัติการ  

- มีรายงานการติดตามการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตาม
คํารับรองฯ ทุกเดือนและนําข้ึนเว็บไซดของหนวยงาน
ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป  

 

 

 

 

 

 

 

0.3 

 

- รายงานการประชุมของหนวยงาน 
หรือหนังสือแจงเวียน หรือเว็บไชต ฯลฯ 
ท่ีแสดง    ใหเห็นการสื่อสารถายทอด
นโยบาย/มาตรการ/ความรูฯ (0.06) 

- เอกสารหลักฐานท่ีแสดงการถาย
ระดับตัวชี้วัดหนวยงานสูระดับ
บุคคล (0.06) 

- เอกสารหลักฐานแสดงการจัด
กิจกรรมตางๆ เชน รายงานการประชุม 
รายงานโครงการ/กิจกรรม ภาพถาย
กิจกรรม เปนตน (0.06) 

- เอกสารหลักฐานแสดงรายงานการ
ติดตามการดําเนินงาน (0.06) 

- หลักฐานแสดงการนําข้ึนเว็บไซด
ของหนวยงานภายในวันท่ีกําหนด 
(0.06) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๑ 

 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแน

น 

แนวทางการประเมิน/หลักฐาน 

4 

 

Output ผลผลิตของกระบวนการตามแผนปฏิบัติการ
สงเสริมใหบุคลากรในองคกรมีสุขภาพดี 

 

 

0.3 

 

- หลักฐานแสดงผลผลิตครบตาม

จํานวนขอเสนอนโยบาย (0.15)  

- หลักฐานแสดงผลผลิตครบตาม

มาตรการท่ีกําหนดในแผนการ

ขับเคลื่อนฯ (0.15)  

5 

 

Outcome ผลลัพธของกระบวนการตามแผนปฏิบัติ

การสงเสริมใหบุคลากรในองคกรมีสุขภาพดี 

- คาคะแนนวัดผลลัพธจาก (ตองมีการวัดคา 2 ครั้ง 

เพ่ือเปรียบเทียบผล) 

1. รอยละของคาเฉลี่ยดัชนีมวลกาย (BMI) ของ

บุคลากรในหนวยงานลดลง  

 

 รอยละ 1-
1.99 

2-
2.99 

 

3-
3.99 

 

4-
4.99 

 

<5 
 

คะแนน 0.06 0.12 0.18 0.24 0.3 
 

วิธีการคํานวณ 

*คาเฉลี่ยดัชนีมวลกาย (BMI) =BMI ของบุคลากรทุก

คน /จํานวนบุคลากรทุกคน 

**รอยละของคาเฉลี่ยดัชนีมวลกาย (BMI) ท่ีลดลง  

= BMI ของบุคลากรทุกคนครั้งท่ี 2 - BMI ของ

บุคลากรทุกคนครั้งท่ี 1 X 100 หารดวย BMI ของ

บุคลากรทุกคนครั้งท่ี 1 

0.3 

 

- เอกสารหลักฐานแสดงผลลัพธ

ตรงเปาหมาย (0.3) 

 

 

  



๖๒ 

 

หรือ 2. คาเฉลี่ยดัชนีมวลกาย (BMI) ของบุคลากรใน

หนวยงานอยูในเกณฑปกติ  

*คาดัชนีดัชนีมวลกาย (BMI) เกณฑปกติ = 18.5 – 

23* 

                  

 มิติท่ี 2 การจัดการขอมูลและความรู (Data 
Management & Knowledge Management)  

*กําหนดใหเปนตัวช้ีวัดรายบุคคลดวย* 

1.5 ทุกหนวยงานมีการจัดการขอมูล

และความรูแบบมีสวนรวมอยาง

เปนระบบ  มีผลงานเชิงประจักษ

รวมถึงมีการใชประโยชน/

แกปญหาและเผยแพร 

 

1 

 

 

 

 

- หนวยงานรวบรวมขอมูล วิเคราะหความรูท่ีจําเปน 

(Critical Knowledge) / สถานการณปญหาการ

ดําเนินงานในความรบัผิดชอบ กับชองวาง (Gap) ของ

ความรูของบุคลากร และจัดทําสรุปรายงานการ

วิเคราะหการจัดการขอมูลและความรูของบุคลากรเปน

ภาพรวมของหนวยงาน  

- สรางกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงาน 

 

0.3 

 

 

 

 

- เอกสารแสดงหลักฐานการมีสวน

รวมของบุคลากรในหนวยงาน 

(0.15) 

- สรุปรายงานการวิเคราะห

สถานการณความรูของบุคลากรใน

หนวยงาน (0.15) 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๓ 

 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแน

น 

แนวทางการประเมิน/หลักฐาน 

2 

 

 

 

- หนวยงานจัดทําแผนการจัดการขอมูลและความรูของ
หนวยงานโดยใชกระบวนการจัดการความรู (ศึกษาได
จากคูมือกระบวนการจัดการความรูของสํานัก
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒ)ิ  

 

 

0.3 

 

 

- แผนการจัดการขอมูลและ
ความรู ท้ังนี้ตองกําหนดชื่อบุคคล
หรือกลุมงานผูรับผิดชอบดวย 
(0.3) 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

- ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานแสดงเจตจํานงตอการ

ขับเคลื่อนหนวยงานใหเปนองคกรสรางสุข ดวยการ

สื่อสารถายทอดนโยบาย/มาตรการ/ประเด็นความรู

ของหนวยงาน ในการสงเสริมใหบุคลากรมีการจัดการ

ขอมูลและความรูอยางเปนระบบ รวมถึงมอบหมาย

ผูบังคับบัญชาในระดับรองลงมา 

ติดตามการดําเนินการจัดทําแผนการจัดการขอมูลและ

ความรูของหนวยงาน  

- มีรายงานการติดตามการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตาม
คํารับรองฯ ทุกเดือนและนําข้ึนเว็บไซดของหนวยงาน
ภายในวันท่ี 

10 ของเดือนถัดไป 

 

0.3 

 

 

 

 

 

 

 

- รายงานการประชุมของ
หนวยงาน หรือหนังสือแจงเวียน 
หรือเว็บไชต ฯลฯ ท่ีแสดง ใหเห็นการ
สื่อสารถายทอดนโยบาย/มาตรการ/
ความรูฯ (0.1) 

- เอกสารหลักฐานท่ีแสดงการ
ถายระดับตัวชี้วัดหนวยงานสู
ระดับบุคคล (0.1) 

- เอกสารหลักฐานแสดงรายงาน
การติดตามการดําเนินงาน และ
หลักฐานแสดงการนําข้ึนเว็บไซด
ของหนวยงานภายในวันท่ีกําหนด 
(0.1) 

 

4 

 

 

 

 

- Output ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และ
สรุปบทเรียน 

0.3 

 

 

 

 

- เอกสารแสดงการประเมินผล
การดําเนินการและการสรุป
บทเรียน (0.3) 



๖๔ 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outcome ผลลัพธของกระบวนการตามแผนการ

จัดการขอมูลและความรูของหนวยงาน 

- คาคะแนนวัดผลลัพธจาก 

รอยละของบุคลากรในหนวยงานนําขอมูล & ความรู 
ข้ึน Website หนวยงาน   

 

 รอยละ 10-
19 

20-
29 
 

30-
39 
 

40-
49 
 

50 
 

คะแนน 0.0
6 

0.12 0.18 0.24 0.3 

หมายเหตุ  

1. ขอมูล & ความรู  หมายถึง งานวิจัย / R to R / 
CQI / สรุปบทเรียน / เรื่องเลา (KM) /ความรูท่ีไดจก
การทบทวนวรรณกรรม / ขอมูลจากการปฏิบัติงาน 
(ผลงานยอนหลังไมเกิน 3 ป) 

2. ขอมูล & ความรู ท่ีข้ึน Website หนวยงานตองมี
การพิจารณากลั่นกรองจากหัวหนากลุมงานและ
ผูอํานวยการกอน 

 

0.3 

 

 

 

 

 

- หลักฐานแสดงการนําขอมูล & 
ความรู ข้ึน Website หนวยงาน   

 (0.2) 

- เอกสารหลักฐานแสดงการ

พิจารณาของผูบังคับบัญชา

ตามลําดับ (0.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๕ 

 

 มิติท่ี 3 ความผูกพันตอองคกร (Employee 
Engagement) 

  

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแน

น 

แนวทางการประเมิน/หลักฐาน 

1 

 

 

 

 

 

 

 

- หนวยงานรวบรวมขอมูล วิเคราะหสถานการณความ

ผูกพันของบุคลากรตอองคกร (โดยใชฐานขอมูลจาก

แบบสํารวจออนไลนตอความผูกพันของบุคลากร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกองการเจาหนาท่ี) 

- สรางกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากรโดยใชขอมูล

จากการวิเคราะห มากําหนดดังนี้ 

1.1 กําหนดนโยบาย 

1.2 กําหนดมาตรการสําคัญ (Key activities)  

0.4 

 

 

 

 

 

 

- เอกสารหลักฐานแสดงการ

วิเคราะห/สังเคราะหขอมูลและ

ความรู  (0.1) 

- เอกสารแสดงหลักฐานการมีสวน

รวมของบุคลากรในหนวยงาน 

(0.1) 

- รายงานการวิเคราะหสถานการณ

ความสุขความผูกพันของบุคลากร

ในหนวยงาน (0.2) 

 

 

2 หนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติการเสริมสรางความผูกพัน
ของบุคลากร ซ่ึงแผนฯ ดังกลาว ตองมีองคประกอบ 
ดังนี้  

2.1 ขอมูล/ความรูและรายงานผลการวิเคราะห
สถานการณความผูกพันของบุคลากรในหนวยงาน 

2.2 ขอเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสรางความผูกพัน
ของบุคลากรในหนวยงาน  

2.3 ขอเสนอมาตรการในการหาวิธีการท่ีจะนําไปสู
ความสําเร็จในการเสริมสรางความผูกพันใหกับ
บุคลากรในหนวยงานอยางยั่งยืน  

0.4 - แผนปฏิบัติการเสริมสรางความ
ผูกพันของบุคลากรในหนวยงาน
โดย  

มีองคประกอบตามขอ 2.1 – 2.3  
อยางชัดเจน ท้ังนี้ตองมีโครงการ
หรือกิจกรรมไมต่ํากวา 5 
โครงการ/กิจกรรม และกําหนด
ชื่อบุคคลหรือกลุมงาน
ผูรับผิดชอบดวย (0.4) 

 



๖๖ 

 

3 

 

 

- ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานแสดงเจตจํานงตอการ

ขับเคลื่อนหนวยงานใหเปนองคกรสรางสุข ดวยการ

สื่อสารถายทอดนโยบาย/มาตรการ/ประเดน็ความรู

ของหนวยงาน ในการเสริมสรางความผูกพันของ

บุคลากรอยางยั่งยืน รวมถึงมอบหมายผูบังคับบัญชาใน

ระดบัรองลงมา ติดตามการดําเนินการเปนไปตาม

แผนปฏิบัติการฯ  

- หนวยงานมีกิจกรรมการขับเคลื่อนเพ่ือใหเปนไปตาม
แผนฯ 

- มีรายงานการติดตามการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตาม
คํารับรองฯ ทุกเดือนและนําข้ึนเว็บไซดของหนวยงาน
ภายในวันท่ี 

10 ของเดือนถัดไป  

0.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- รายงานการประชุมของ
หนวยงาน หรือหนังสือแจงเวียน 
หรือเว็บไชต ฯลฯ ท่ีแสดงใหเห็นการ
สื่อสารถายทอดนโยบาย/มาตรการ/
ความรูฯ (0.1) 

- เอกสารหลักฐานท่ีแสดงการ
มอบหมายผูบังคับบัญชาในระดับ
รองลงมาใหรับผิดชอบดําเนินการ 
(0.1) 

- เอกสารหลักฐานแสดงการจัด
กิจกรรมตางๆ เชน รายงานการ
ประชุม รายงานการประเมินผล
โครงการ/กิจกรรม ภาพถายกิจกรรม 
เปนตน (0.1) 

- เอกสารหลักฐานแสดงรายงาน
การติดตามการดําเนินงาน และ
หลักฐานแสดงการนําข้ึนเว็บไซด
ของหนวยงานภายในวันท่ีกําหนด 
(0.1) 

4 

 

Output ผลผลิตของกระบวนการตามแผนปฏิบัติการ
เสริมสรางความผูกพันของบุคลากรในหนวยงาน  

 

0.4 

 

- เอกสารหลักฐานแสดงการมีสวน

รวมของบุคลากรตอการจัด

กิจกรรมตางๆ 

(0.2) 

- หลักฐานแสดงผลผลิตครบตาม

จํานวนขอเสนอนโยบาย (0.1)  

- หลักฐานแสดงผลผลิตครบตาม

มาตรการท่ีกําหนดในแผนฯ (0.1)  

5 

 

Outcome ผลลัพธของกระบวนการตามแผนปฏิบัติ
การเสริมสรางความผูกพันของบุคลากรในหนวยงาน  

0.4 

 

- เอกสารหลักฐานการเขารวม

กิจกรรมของบุคลากรใน

หนวยงาน (0.4) 



๖๗ 

 

รอยละการเขารวมในกิจกรรมการเสริมสรางความ

ผูกพันของบุคลากรในหนวยงาน (0.4) (คาเปาหมายแต

ละระดับมีคาคะแนนอยูท่ี 0.08) 

คา
เปา 
หมา
ย 

1 
(0.08

) 

2 
(0.16

) 

3 
(0.24

) 

4 
(0.32

) 

5 
(0.4) 

รอย
ละ 

นอย
กวา
60 

60-
69 

70-
79 

80-
89 

90-
100 

 

 

 คะแนนรวมทุกมิติ 5  

 

เง่ือนไข: มิติท่ี 3 การประเมินความผูกพันในรอบท่ี 1 ใชวิธีการประเมินออนไลน โดยใหบุคลากรเปนผูตอบ ท้ังนี้
กองการเจาหนาท่ีจะเปดระบบในชวงวันท่ี 14 ธันวาคม – 18 ธันวาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๘ 

 

รอบท่ี 2 : 6 เดือนหลัง (เมษายน 2563 – กันยายน 2563) 
ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 

 มิติท่ี 1 บุคลากรในองคกรมีสุขภาพดี (Happy 
Body)  

*กําหนดใหเปนตัวช้ีวัดรายบุคคลดวย* 

1.5  

1 - หนวยงานกํากับ ติดตามผลการดําเนินการตามแผน 
รวมท้ัง วิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดใน
รอบ 6 เดือนแรก สถานการณ เง่ือนไข ปจจัยกําหนด
สถานการณสุขภาพของบุคลากร  ในองคกรท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง และสังเคราะห ปจจัยหรือเง่ือนไขท่ีมี
นัยสําคัญ (Critical Factors) ท้ังเชิงบวกและเชิงลบ เพ่ือ
ปรับปรุงหรือกําหนดเปนกิจกรรมหรือมาตรการสําคัญ 
(Key activities) เพ่ิมเติมในแผนปฏิบัติการ  

- สรางกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากรโดยใช
ขอมูล    จากการกํากับ ติดตามผลการดําเนินการ
ตามแผน รวมท้ัง   การวิเคราะห Critical Factors 
และ Key activities  

มาเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการ และมีการ
มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรมอยาง
ชัดเจน 

 

*หากไมมีการเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงแผนฯ ใหใช
รายงานการวิเคราะหสรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมา
ในรอบแรกได*  

 

0.3 

 

- รายงานสรุปผลดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ และเอกสาร
หลักฐาน 

แสดงการวิเคราะห/สังเคราะหขอมูล 
หรือ สรุปผลการวิเคราะห/สังเคราะห
ขอมูลของหนวยงาน (0.1) 

- เอกสารหลักฐานแสดงการมีสวน
รวมของบุคลากรในการเพ่ิมเติมหรือ
ปรับปรุงแผนฯ (0.1) 

- แผนปฏิบัติการในแตละมิติ ในสวน
ท่ีมีการเพ่ิมเติมหรือปรับปรุง (0.1) 

ท้ังนี้ ทุกแผนงาน/กิจกรรมตอง
มอบหมายผูรับผิดชอบอยางชัดเจน  

2 - มีการสื่อสารสถานการณสุขภาพใหบุคลากรใน
หนวยงานไดทราบและดําเนินการตามแผน  

0.3 - เอกสารหลักฐานแสดงการสื่อสาร
ผานชองทางตางๆของหนวยงาน 
(0.3) 

3 - ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานมีการกํากับ ติดตาม

ผ านผู บั ง คับบัญชาในระดับรองลงมา ท้ั ง รอง

0.3 - รายงานการประชุมของหนวยงาน 
หรือหนังสือแจงเวียน ฯลฯ ท่ีแสดง
ใหเห็นวาผูบริหารสูงสุดของ



๖๙ 

 

ผูอํานวยการ และหัวหนากลุมท่ีไดรับมอบหมายให

ดําเนินการตามแผนฯ  

- มีรายงานการติดตามการดําเนินงานตามตัวชี้วัด

ตามคํารับรองฯ ทุกเดือนและนําข้ึนเว็บไซดของ

หนวยงานภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป 

หนวยงานมีการกํากับ ติดตามแผน
ฯ (0.15) 

- หลักฐานแสดงการนําข้ึนเว็บไซด
ของหนวยงานภายในวันท่ีกําหนด 
(0.15) 

4 

 

 

 

 

 

Output ผลผลิตกระบวนการตามแผนปฏิบัติการ  

 

**มิติท่ี 1 วดัจากรอยละของขาราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจางประจําในหนวยงานไดรับการตรวจ
สุขภาพ** 

 
 

รอย
ละ 

75-
79 

80-
84 
 

85-
89 
 

90-
94.9 

 

95-
100 

 
คะ 
แน
น 

0.06 0.12 0.18 0.24 0.3 

0.3 

 

- หลักฐานแสดงขอมูลการตรวจ

สุขภาพของกลุมเปาหมายท่ีกําหนด 

(0.3)  

 



๗๐ 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด  

มิติท่ี 1 บุคลากรในองคกรมีสุขภาพดี (Happy 
Body) (0.3) 

- มิติท่ี 1 คาคะแนนวัดผลลัพธจาก (ตองมีการวัดคา 

2 ครั้ง เพ่ือเปรียบเทียบผล) 

1. รอยละของคาเฉลี่ยดัชนีมวลกาย (BMI) ของ

บุคลากรในหนวยงานลดลง  

รอย
ละ 

2-
3.9 

4-
5.9 

 

6-
7.9 

 

8-
9.9 

 

10 
 

คะ 
แน
น 

0.0
6 

0.1
2 

0.1
8 

0.2
4 

0.3 

 

วิธีการคํานวณ 

ก. คาเฉลี่ยดัชนีมวลกาย (BMI) = 

         BMI ของบุคลากรทุกคน  

          จํานวนบุคลากรทุกคน 

ข. รอยละของคาเฉลี่ยดัชนีมวลกาย (BMI) ท่ีลดลง = 

BMI ของบุคลากรทุกคนครั้งท่ี 2 - BMI ของบุคลากร

ทุกคนครั้งท่ี 1 X 100 หารดวย BMI ของบุคลากร

ทุกคนครั้งท่ี 1 

หรือ 2. คาเฉลี่ยดัชนีมวลกาย (BMI) ของบุคลากรใน

หนวยงานอยูในเกณฑปกติ  

*คาดัชนีดัชนีมวลกาย (BMI) เกณฑปกติ = 18.5 – 

23* 

0.3 

 

 

 

- เอกสารหลักฐานแสดงผลลัพธ

ตรงเปาหมาย (0.3)  

 

 



๗๑ 

 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 

 มิติท่ี 2 การจัดการขอมูลและความรู (Data 
Management & Knowledge Management)  

*กําหนดใหเปนตัวช้ีวัดรายบุคคลดวย* 

1.5 ทุกหนวยงานมีการจัดการขอมูล

และความรูแบบมีสวนรวมอยาง

เปนระบบ  มีผลงานเชิงประจักษ

รวมถึงมีการใชประโยชน/

แกปญหาและเผยแพร 

1 - หนวยงานกํากับ ติดตามผลการดําเนินการตามแผน 
รวมท้ัง วิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดใน
รอบ 6 เดือนแรก สถานการณ เง่ือนไข ปจจัยกําหนด
ขอมูลความรูของบุคลากร  ในองคกรท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง และสังเคราะห ปจจัยหรือเง่ือนไขท่ีมี
นัยสําคัญ (Critical Factors) ท้ังเชิงบวกและเชิงลบ เพ่ือ
ปรับปรุงหรือกําหนดเปนกิจกรรมหรือมาตรการสําคัญ 
(Key activities) เพ่ิมเติมในแผนปฏิบัติการ  

- สรางกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากรโดยใช
ขอมูล    จากการกํากับ ติดตามผลการดําเนินการ
ตามแผน รวมท้ัง   การวิเคราะห Critical Factors 
และ Key activities  

มาเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการ และมีการ
มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรมอยาง
ชัดเจน 

 

*หากไมมีการเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงแผนฯ ใหใช
รายงานการวิเคราะหสรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมา
ในรอบแรกได*  

 

0.3 

 

- รายงานสรุปผลดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ และเอกสาร
หลักฐาน 

แสดงการวิเคราะห/สังเคราะหขอมูล 
หรือ สรุปผลการวิเคราะห/สังเคราะห
ขอมูลของหนวยงาน (0.1) 

- เอกสารหลักฐานแสดงการมีสวน
รวมของบุคลากรในการเพ่ิมเติมหรือ
ปรับปรุงแผนฯ 

(0.1) 

- แผนปฏิบัติการในแตละมิติ ในสวน
ท่ีมีการเพ่ิมเติมหรือปรับปรุง (0.1) 

ท้ังนี้ ทุกแผนงาน/กิจกรรมตอง
มอบหมายผูรับผิดชอบอยางชัดเจน  

2 - มีการสื่อสารเก่ียวกับการจัดการขอมูลความรูของ
บุคลากรใหบุคลากรในหนวยงานไดทราบและ
ดําเนินการตามแผน  

0.3 - เอกสารหลักฐานแสดงการสื่อสาร
ผานชองทางตางๆของหนวยงาน 
(0.3) 

 



๗๒ 

 

3 - ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานมีการกํากับ ติดตาม

ผ านผู บั ง คับบัญชาในระดับรองลงมา ท้ั ง รอง

ผูอํานวยการ และหัวหนากลุมท่ีไดรับมอบหมายให

ดําเนินการตามแผนฯ  

- มีรายงานการติดตามการดําเนินงานตามตัวชี้วัด

ตามคํารับรองฯ ทุกเดือนและนําข้ึนเว็บไซดของ

หนวยงานภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป 

0.3 - รายงานการประชุมของหนวยงาน 
หรือหนังสือแจงเวียน ฯลฯ ท่ีแสดง
ใหเห็นวาผูบริหารสูงสุดของ
หนวยงานมีการกํากับ ติดตามแผนฯ 
(0.15) 

- หลักฐานแสดงการนําข้ึนเว็บไซด
ของหนวยงานภายในวันท่ีกําหนด 
(0.15) 

4 

 

 

 

 

- Output ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และ
สรุปบทเรียน 

0.3 

 

 

 

- เอกสารแสดงการประเมินผลการ
ดําเนินการและการสรุปบทเรียน 
(0.3) 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด  

มิติท่ี 2 การจัดการขอมูลและความรู (Data 
Management & Knowledge Management) 
(0.3) 

รอยละของบุคลากรในหนวยงานนําขอมูล & ความรู 
ข้ึน Website หนวยงาน  (0.3) 

 

รอย
ละ 

<5
0 

50-
59 
 

60-
69 
 

70-
79 
 

80-
90 
 

คะ 
แน
น 

0.0
6 

0.12 0.18 0.24 0.3 

 

 

0.3 

 

 

 

- หลักฐานแสดงการนําขอมูล & 
ความรู ข้ึน Website หนวยงาน  
(0.2) 

- เอกสารหลักฐานแสดงการ

พิจารณาของผูบังคับบัญชา

ตามลําดับ (0.1) 



๗๓ 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ 

1. ขอมูล & ความรู  หมายถึง งานวิจัย / R to R / 
CQI / สรุปบทเรียน / เรื่องเลา (KM) /ความรูท่ีไดจก
การทบทวนวรรณกรรม / ขอมูลจากการปฏิบัติงาน 
(ผลงานยอนหลังไมเกิน 3 ป) 

2. ขอมูล & ความรู ท่ีข้ึน Website หนวยงานตองมี
การพิจารณากลั่นกรองจากหัวหนากลุมงานและ
ผูอํานวยการกอน 

3. ขอมูล & ความรู สามารถเปนขอมูลสะสมไดตั้งแต
รอบท่ี 1 

 มิติท่ี 3 ความผูกพันตอองคกร (Employee 
Engagement) 

2  

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 

1 - หนวยงานกํากับ ติดตามผลการดําเนินการตามแผน 
รวมท้ัง วิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดใน
รอบ 6 เดือนแรก สถานการณ เง่ือนไข ปจจัยกําหนด
ความผูกพันของบุคลากร  ในองคกรท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง และสังเคราะห ปจจัยหรือเง่ือนไขท่ีมี
นัยสําคัญ (Critical Factors) ท้ังเชิงบวกและเชิงลบ เพ่ือ
ปรับปรุงหรือกําหนดเปนกิจกรรมหรือมาตรการสําคัญ 
(Key activities) เพ่ิมเติมในแผนปฏิบัติการ  

- สรางกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากรโดยใช
ขอมูล    จากการกํากับ ติดตามผลการดําเนินการ
ตามแผน รวมท้ัง   การวิเคราะห Critical Factors 
และ Key activities  

มาเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการ และมีการ
มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรมอยาง
ชัดเจน 

 

*หากไมมีการเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงแผนฯ ใหใช
รายงานการวิเคราะหสรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมา
ในรอบแรกได* 

0.4 

 

- รายงานสรุปผลดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ และเอกสารหลักฐาน 

แสดงการวิเคราะห/สังเคราะหขอมูล 
หรือ สรุปผลการวิเคราะห/สังเคราะห
ขอมูลของหนวยงาน (0.2) 

- เอกสารหลักฐานแสดงการมีสวน
รวมของบุคลากรในการเพ่ิมเติมหรือ
ปรับปรุงแผนฯ 

(0.1) 

- แผนปฏิบัติการในแตละมิติ ในสวนท่ี
มีการเพ่ิมเติมหรือปรับปรุง (0.1) 

ท้ังนี้ ทุกแผนงาน/กิจกรรมตอง
มอบหมายผูรับผิดชอบอยางชัดเจน  



๗๔ 

 

2 มีการสื่อสารผลการวิเคราะหขอมูลสถานการณความ
ผูกพันเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะหในรอบท่ี 1 
และรวมกันแสดงความคิดเห็นในการเสริมสรางความ
ผูกพันของหนวยงาน 

0.4 - เอกสารหลักฐานแสดงการสื่อสาร 
เชน หนังสือเวียน รายงานการ
ประชุม (0.2) 

- เอกสารหลักฐานแสดงการมีสวน
รวมของบุคลากรในหนวยงาน (0.2) 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานมีการกํากับ ติดตาม

ผ านผู บั ง คับบัญชาในระ ดับรองลงมา ท้ั ง รอง

ผูอํานวยการ และหัวหนากลุมท่ีไดรับมอบหมายให

ดําเนินการตามแผนฯ  

- มีรายงานการติดตามการดําเนินงานตามตัวชี้วัด

ตามคํารับรองฯ ทุกเดือนและนําข้ึนเว็บไซดของ

หนวยงานภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป 

0.4 - รายงานการประชุมของหนวยงาน 
หรือหนังสือแจงเวียน ฯลฯ ท่ีแสดง
ใหเห็นวาผูบริหารสูงสุดของ
หนวยงานมีการกํากับ ติดตามแผนฯ 
(0.2) 

- หลักฐานแสดงการนําข้ึนเว็บไซด
ของหนวยงานภายในวันท่ีกําหนด 
(0.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๕ 

 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 

4 

 

Output ผลผลิตการประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ
เสริมสรางความผูกพันของบุคลากรในหนวยงาน  

 

0.4 

 

- เอกสารหลักฐานแสดงการ

ประเมินผลการจัดโครงการ/

กิจกรรมตางๆ ตามแผนปฏิบัติการ 

(0.4) 

  

5 Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด 

มิติท่ี 3 ความผูกพันของบุคลากรตอองคกร 
(Employee Engagement : EE) (0.4) 

รอยละการเขารวมในกิจกรรมของบุคลากรตาม

แผนการเสริมสรางความผูกพันของบุคลากรใน

หนวยงาน (0.4)  

(คาเปาหมายมีคาคะแนนอยูท่ี 0.08 เพ่ิมข้ึน

ตามลําดับคาเปาหมาย) 

 

คา
เปา 

หมาย 

1 
(0.08

) 

2 
(0.16

) 

3 
(0.24

) 

4 
(0.32

) 

5 
(0.4) 

รอย
ละ 

นอย
กวา
65 

65-
75 

76--
85 

86-
95 

96-
100 

 

 

0.4 - เอกสารหลักฐานการเขารวม

กิจกรรมของบุคลากรในหนวยงาน 

(0.4) 

 

 คะแนนรวม 5  

เง่ือนไข: มิติท่ี 3 การประเมินในรอบท่ี 2 ใชวิธีการประเมินออนไลน โดยใหบุคลากรเปนผูตอบ ท้ังนี้กองการ

เจาหนาท่ี 

จะเปดระบบในชวงวันท่ี 1-10 เมษายน 2563 
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เอกสารสนับสนุน :  แบบสํารวจความความผูกพันของบุคลากรตอองคกร 

(กองการเจาหนาท่ีจัดทําเพ่ือประเมินบุคลากรของกรมอนามัย) 

คูมือกระบวนการจัดการความรู (ศึกษาไดจากเว็บไซตของสํานักคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ) 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน 

Baseline data หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 

- ผลการสํารวจ 

Happinometer (Happy 

Body) ของบุคลากรกรม

อนามัย 

- ผลการสํารวจความผูกพัน

ของบุคลากรกรมอนามัย 

รอยละ  

 

 

รอยละ 

67.26 

 

 

71.30 

- 

 

 

73.90 

67.79 

 

 

79.83 

 

ผูกํากับตัวช้ีวัด นางสาวละออ จันสุตะ  ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี   

โทรศัพท 0 2590 4081  โทรศัพทมือถือ 08 9865 3150  โทรสาร 02591 8205  

E-mail : laor.c@anamai.mail.go.th 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 

ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางวรรณภา กางก้ัน  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ    

โทรศัพท 0 2590 4043 โทรศัพทมือถือ 08 1446 4026 โทรสาร 0 2591 8205    

E-mail : wannapa.k@anamai.mail.go.th 

2. นางสมเวียง ไชยพรรค  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  

โทรศัพท 0 2590 4088  โทรศัพทมือถือ 08 1422 2745  โทรสาร 0 2591 8205   

E-mail : somweing.c@anamai.mail.go.th 

3. นางสาวภาคินันท สุสังกรกาญจน  นักทรัพยากรบคุคลชํานาญการ 

โทรศัพท 0 2590 4124  โทรศัพทมือถือ 08 8338 4727  โทรสาร 0 2591 8205   
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E-mail :  pakinun.s@anamai.mail.go.th 

ผูรายงานตัวช้ีวัดของ

หนวยงานเจาภาพ 

1. นางสาวภาคินันท สุสังกรกาญจน  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

โทรศัพท 0 2590 4124  โทรศัพทมือถือ 08 8338 4727  โทรสาร 0 2591 8205   

E-mail : pakinun.s@anamai.mail.go.th 

2. นางสาวเนตรชนก รัตนเนตร  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   

โทรศัพท 0 2590 4083 โทรศัพทมือถือ 08 3883 0914 โทรสาร 0 2591 8205   

E-mail :  netchanok.r@anamai.mail.go.th 

ผูรายงานตัวช้ีวัดของ

หนวยงาน 

...(ระบุชื่อ – นามสกุล, โทรศัพทท่ีทํางาน, โทรศัพทมือถือ, โทรสาร, E-mail, 

ผูรายงานตัวชี้วัดของหนวยงาน)... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pakinun.s@anamai.mail.go.th
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061262 

ชื่อหนวยงาน ...(ใสชื่อหนวยงาน)... 

หนวยงานเจาภาพ กองคลัง 

ตัวชี้วัดที่ 2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ  

หนวยงานที่รับการประเมิน ทุกหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย (ยกเวนกองคลัง เจาภาพหลัก)    

ประเด็นยุทธศาสตร 5.ปฏิรูประบบงานสูองคกรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 

เปาประสงคยุทธศาสตร 3.เปนองคกรที่มีธรรมาภิบาล 

กลุม/ Cluster    กลุมการคลังและงบประมาณ – FIN 

คํานิยาม  การเบิกจายเงินงบประมาณ  

  คือ การเรงรัดการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยประเมินจาก

รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ  2 ประเภท  ดังนี้  

  1) งบประมาณรายจายภาพรวม (งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบอุดหนุน งบรายจายอ่ืน) 

  2) งบประมาณรายจายลงทุน (ถามี) 

- เปาหมายการเบิกจาย                                                                                

 การกําหนดเปาหมายการเบิกจายอางอิงจากมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เนื่องจากมาตรการ 

 เพิ่มประสิทธิภาพฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงบประมาณยังไมไดกําหนด

มาตรการดังกลาว และงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 (รอบ 6 เดือนแรก) เปนงบประมาณป พ.ศ. 2562 พลางกอน)   

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบงการประเมินเปน 2 รอบ คือ   

 รอบที่ 1 รอบ  6   เดือนแรก  (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)   

 รอบที่ 2 รอบ  6   เดือนหลัง  (เมษายน – กันยายน 2563)  

- เกณฑการพิจารณา 

  1)  พิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณสะสมตามรายงานผล 

    การเบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวม ( 4 งบรายจาย  ไดแก งบดําเนนิงาน        

งบลงทุน งบเงินอุดหนนุ  งบรายจายอ่ืน) งบดาํเนินงาน  งบลงทุน  และงบรายจายอ่ืน  
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เทียบกับวงเงินงบประมาณที่หนวยงานไดรับ โดยใชฐานขอมูลจากระบบการบริหาร

การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

2) หนวยงานจัดทาํรายงานผลตดิตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) 

โดยเรียกรายงานผลการเบิกจายงบประมาณจากระบบ GFMIS  ณ วันที่ 15           

ของทุกเดือน (หากติดวันหยุดใหเรียกรายงานฯ ในวันแรกของการทํางาน) พรอมทํา

สรุปรายงานผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหนํารายงานอัพโหลดข้ึนเว็บไซตใหแลวเสร็จไมเกิน

วันที่ 20 ของทุกเดือน  

  3) หนวยงานที่ไดรับ/ขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มระหวางป ใหนํางบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร 

      เพิ่มเติมมาเปนฐานในการคํานวณดวย 

  4) การโอนเงินงบประมาณเหลือจายกลับคืนกรม / การโอนเงินงบประมาณระหวาง   

     หนวยงาน ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 31 กรกฎาคม 2563 หากไมดําเนินการ  

     ภายในระยะเวลาที่กําหนด ฐานในการคํานวณคะแนนจะอยูที่หนวยงานผูขอคืน/                

     หนวยงานผูโอนงบประมาณ  

วิธีการจัดเก็บขอมูล  หนวยงานเจาภาพ (กองคลงั) จดัเก็บขอมูลการเบกิจายงบประมาณของหนวยงานจากระบบ    

 การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

แหลงขอมูล  ขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ      

 อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  

รายการขอมูล 1  A = ผลการเบิกจายงบประมาณ  (1) รายจายภาพรวม / (2) งบดําเนนิงาน / 

 (3) งบลงทุน (กรณีมีงบลงทุน) / (4) งบรายจายอ่ืน (กรณีมีงบวจิัย)   

รายการขอมูล 2   B = วงเงินงบประมาณ (1) รายจายภาพรวมที่หนวยงานไดรับ / (2) งบดาํเนินงานที่   

  หนวยงานไดรับ / (3) งบลงทนุที่หนวยงานไดรับ (กรณีมีงบลงทุน) / (4) งบรายจายอ่ืนที่  

  หนวยงานไดรับ (กรณีมีงบวิจยั)  

สูตรคํานวณตัวชี้วัด  = (A / B) x 100         

ระยะเวลาประเมินผล รอบที่ 1: 6  เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม  2563) 

รอบที่ 2: 6  เดือนหลัง (เมษายน –  กันยายน  2563) 
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เกณฑการประเมิน :   

คาคะแนน 

รอบท่ี 1 : 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม  2563)    รอบท่ี 2 : 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน  2563) 

    

   

    

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 

1 Assessment 

1.1 มีขอมูลผลการเบิกจายงบประมาณแยกเปนรายงบ 
(ภาพรวม งบดาํเนนิงาน งบลงทุน งบเงนิอุดหนุน  
และงบรายจายอ่ืน) ยอนหลังตัง้แตปงบประมาณ 
2561จนถึงปจจุบัน รายงานเปนรายไตรมาส 
รอบ 6 เดือนแรก (ไตรมาส 1 -2 ) 

รอบ 6 เดือนหลัง (ไตรมาส 1-4 )   

1.2 มีการนําขอมูลมากําหนดนโยบาย เปาหมาย 
มาตรการในการเบิกจายงบประมาณ 

1.3 มีรายงานผลการวิเคราะหขอมูลผลการเบิกจาย     
ปที่ผานมาในทุกงบรายจาย เพื่อกําหนดเปน
มาตรการสนบัสนุนการทาํงานของหนวยงาน 

0.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หนวยงานนาํหลักฐานขอมูลอัพโหลดข้ึนเว็บไซต 

ดังนี ้

1.คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามเรงรัด   

   การเบิกจายงบประมาณ 

2.ตารางฐานขอมูลผลการเบิกจาย  

   งบประมาณป 2561 จนถึงปจจุบัน เปน   

   รายงบ ในไตรมาสที่ 1 และ 2 (ในรอบ     

   6 เดือนแรก) และในไตรมาสที่ 1 – 4  

   (ในรอบ 6 เดือนหลัง)  

3. มีการสรุปผลการวิเคราะหขอมูลการ  

    เบิกจายในปงบประมาณที่ผานมา   

    ทุกงบรายจาย 

4. มีแนวทาง มาตรการในการแกไขปญหา  

5. มีรายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจาย 

   งบประมาณ (รบจ.1) และผลการประชุม 

   เรงรัดติดตามฯ พรอมนําขอมูลอัพโหลด 

   ข้ึนเว็บไซตภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5 
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2 Advocacy/Intervention 

มีขอเสนอในเชิงนโยบาย ขอเสนอมาตรการและ

ประเด็นความรู เพื่อพัฒนาและผลักดันใหผลเบิกจาย

งบประมาณเปนไปตามเปาหมาย 

0.2 

 

 

 

นําหลักฐานขอมูลอัพโหลดข้ึนเวบ็ไซต 

- หนวยงานมีขอเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ 

ประเด็นความรู ดานการเบกิจายงบประมาณ

สื่อสารใหคนในองคกรรับทราบ 

3 Management and Governance 

3.1 มีแผนการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการ 

3.2 มีการเรงรัด กํากับ ติดตาม เปนไปตามขอเสนอและ

มาตรการที่กําหนด  

3.3 มีการขับเคลื่อนแผนการเบกิจายงบประมาณ ผาน

ผูบริหารหนวยงานและคณะกรรมการติดตามเรงรัด

การเบิกจายงบประมาณ  

 

0.5 หนวยงานนาํหลักฐานขอมูลอัพโหลดข้ึนเว็บไซต

ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ดังนี ้

1.มีแผนการปฏิบัติงานดานการเบิกจาย

งบประมาณเปนรายงบทุกเดือน 

2  มีรายงานผลการประชุมการขับเคลื่อน เรงรัด 

กํากับ ติดตาม แผนการเบกิจายงบประมาณ

ผานผูบริหารหนวยงานและคณะกรรมการ

ติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ และอัพ

โหลดขอมูลข้ึนเว็บไซตหนวยงาน ภายในวนัที่

10 ของเดือนถัดไป 

4 Out put ผลผลิตกระบวนการ 

หนวยงานสามารถเบิกจายงบประมาณไดตาม

แผนปฏิบัติการ 

คาคะแนน 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

จํานวนเดือน

ท่ีเบิกจายได

ตามแผน 

1 2 3 4  ≥5 

 

1 หนวยงานดําเนนิการตามนโยบาย  

มาตรการ และแผนปฏิบัติการเบิกจาย

งบประมาณ และมีผลเบิกจายในภาพรวมเปนไป

ตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด  

 

5  หนวยงานมีผลเบิกจายงบประมาณผานตามเปาหมาย   

ที่กรมอนามัยกําหนด โดยมีคาคะแนนถวงน้ําหนักของ

ผลเบิกจายอยูระหวาง 

0.10 - 1.99   ได    0.60   คะแนน 

2.00 - 2.99   ได    1.20   คะแนน   

3.00 - 3.99   ได    1.80   คะแนน   

4.00- 4.50    ได    2.40   คะแนน                

3 1. หนวยงานมีรอยละของผลการเบิกจายจาก
ระบบ GFMIS 
มาคํานวณถวงน้าํหนักเพื่อหาคาคะแนน 

โดยแบงเปน 2 รอบ 

        1.1 รอบ 6 เดือนแรก  

          (ตุลาคม 2562 – มีนาคม  2563) 

1.2 รอบ 6 เดือนหลักแบบสะสม 

  (เมษายน – กันยายน  2563) 
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4.51- 5.00    ได    3.00   คะแนน                          

 

2. นําตารางที่หนวยงานคํานวณคาคะแนน
ถวงน้ําหนักของรอยละการเบิกจาย
งบประมาณอัพโหลดข้ึน   เวบ็ไซด 2 รอบ 
(รอบ 6 เดือน     และ รอบ 12 เดือน) 
** ดูวิธีการคํานวณจากตารางคํานวณการ

ถวงน้ําหนักของรอยละการเบิกจาย

งบประมาณ ** 

 คะแนนรวม 5  

   

ตารางคํานวณคะแนนถวงน้ําหนักของรอยละการเบิกจายงบประมาณ 

  รอบท่ี 1 : 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม  2563)  

ตัวช้ีวัด (i) 
นํ้าหนัก

(Wi) * 

รอยละ

ท่ีได 

เกณฑคะแนน 

เทียบกับผลการเบิกจาย 
คะแนน  

ที่ได 

(SMi) 

คะแนน 

ถวงน้ําหนัก    

(Wi  

SMi) 1 2 3 4 5 

1. รอยละของการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจายภาพรวม 

* ใชฐานการคํานวณจาก

วงเงินงบประมาณท่ีจัดสรร

รอบ 6 เดือนแรก * 

 

0.30  88 90 92 94 96 SM1 (W1xSM1) 

2. รอยละของการเบิกจายเงิน
งบดําเนินงาน 
* ใชฐานการคํานวณจาก
วงเงินงบประมาณท่ีจัดสรร
รอบ 6 เดือนแรก * 
 

0.40  88 90 92 94 96 SM2 (W2xSM2) 
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3. งบลงทุน รอยละของ

จํานวนรายการท่ีไดผูขาย 

/ผูรับจาง 

(เทียบกับจํานวนรายการงบ

ลงทุนท่ีหนวยงานไดรับ

จัดสรร) 

 

0.20   80 85 90 95 100 SM3 (W3xSM3) 

4. รอยละของการเบิกจายเงิน 

 งบรายจาย (เฉพาะงบวิจัย) 

  

0.10  48 50 52 54 56 SM4 (W4xSM4) 

รวมคะแนนท้ังหมด 1.00        Σ(WixSMi) 

   รอบท่ี 2 : 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน  2563) 

ตัวช้ีวัด (i) 
นํ้าหนัก

(Wi) * 

รอยละ

ท่ีได 

เกณฑคะแนน 

เทียบกับผลการเบิกจาย 
คะแนน  

ที่ได 

(SMi) 

คะแนน 

ถวงน้ําหนัก    

(Wi  

SMi) 1 2 3 4 5 

1. รอยละของการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจายภาพรวม  
0.30  92 94 96 98 100 SM1 (W1xSM1) 

2. รอยละของการเบิกจายเงิน
งบดําเนินงาน  

0.30  92 94 96 98 100 SM2 (W2xSM2) 

3. รอยละของการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจายลงทุน  

(กรณีงานจางกอสรางให

คะแนนตามงวดงาน งวดเงิน 

ท่ีระบุในสัญญา)  

0.30   92 94 96 98 100 SM3 (W3xSM3) 

4. รอยละของการเบิกจายเงิน 0.10  92 94 96 98 100 SM4 (W4xSM4) 
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 งบรายจาย (เฉพาะงบวิจัย) 

รวมคะแนนท้ังหมด 1.00        Σ(WixSMi) 

    

 

มาตรการสําคัญ :  แนวทางประกอบการพิจารณาการประเมินผลคะแนนหนวยงาน 

1. งบดําเนนิงาน 
- คาใชจายในการฝกอบรม ประชุมและสัมมนาในไตรมาสท่ี 1 เบิกจายไดไมนอยกวารอยละ 50 ของวงเงินท่ี

ไดรับจัดสรร 
- หากผลการเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมายในแตละเดือน กองคลังจะดําเนินการดึงเงินงบประมาณกลับ

สวนกลางทุกสิ้นไตรมาส (ฐานในการคํานวณผลการเบิกจายจะใชวงเงินงบประมาณเดิม (วงเงินงบประมาณ
ท่ีไดรับกอนจะดึงงบประมาณกลับคืนกรม))  โดยไมมีการอุทธรณ 

- แผนปฏิบัติการในระบบ DOC (กองแผนงาน) หนวยงานวางแผนการดําเนินงาน 100% และสามารถปรับ
กิจกรรมในแผนไดไมเกิน 10% ในแตละไตรมาสและบันทึกแผน-ผล ใหเปนปจจุบัน 

 

2. งบลงทุน 
- ทุกหนวยงานดําเนินการจัดหางบลงทุนตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง จนไดตัวผูรับจางและพรอมลงนามใน

สัญญา เม่ือไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
- แนวทางการจัดหา ไมมีการเปลี่ยนแปลง Spec. ครุภัณฑ / ตองเปนครุภัณฑท่ีไมรอการนําเขาจาก

ตางประเทศ / กรณีครุภัณฑท่ีอยูในรายการบัญชีนวัตกรรมไทย จะตองประสานบริษัทท่ีไดรับการพิจารณา
สามารถดําเนินการไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

- ในรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม  2563) แนวทางการประเมิน                                                                                                                                                             
 กรณีท่ียังไมไดรับจัดสรรงบลงทุน  

หนวยงานตองดําเนินการไดตัวผูขาย / ผูรับจาง (โดยแนบหลักฐานใบสั่งซ้ือสั่งจาง หรือประกาศ 

ผูชนะการเสนอราคา แลวแตกรณี) ภายในเดือน กุมภาพันธ 2563  

 กรณีท่ีหนวยงานไดรับจัดสรรงบลงทุนเรียบรอยแลว 
หนวยงานตองลงนามในสัญญาและดําเนินการบันทึก PO ในระบบ ใหแลวเสร็จภายในเดือน 

มีนาคม 2563   

- ในรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน  2563) 

* กรณีไมมีงบลงทุน / งบวิจัย / หรือไมมีท้ังงบลงทุนและงบวิจัย ใหนําน้ําหนักไปรวมไวท่ีรายจายภาพรวม 
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 ครุภัณฑ     ประเมินผลการใหคะแนนจากรอยละของการเบิกจายงบลงทุนทุกรายการ 
               ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2563  

 ส่ิงกอสราง  ประเมินผลการใหคะแนนตามงวดงาน งวดเงิน  แตหากหนวยงานไมสามารถจัดทํา      
           ราคากลางงานกอสรางใหแลวเสร็จได จะถูกนําวงเงินงบประมาณท้ังรายการมาเปน
           ฐานในการคํานวณคะแนน  

 

3. งบเงินอุดหนุน 
สํานักอนามัยเจริญพันธุ เบิกจายใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 

4. งบรายจายอ่ืน  
- คาใชจายในการศึกษาวิจัย ใหดําเนินการตามแผนอยางเครงครัด 
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ใหกํากับการเดินทางตามแผนอยางเครงครัด  

* กรณีเดินทางนอกแผนใชเงินเหลือจาย หนวยงานแจงใหกองคลังทราบภายในไตรมาสท่ี 1 
* กรมฯ ไมมีนโยบายใหโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
  ตางประเทศชั่วคราว 

 5. กรณีเงินยืมราชการผานบัตรเครดิต  

ตองจัดประชุมใหแลวเสร็จภายในสัปดาหท่ี 3 ของเดือน เพ่ือนําสลิปและเอกสารมาวางเบิกในระบบการบริหารการเงิน

การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  ภายใน 3 วันทําการ หลังเสร็จสิ้นการจัดประชุม จึงจะเปนผลเบิกจายของ

หนวยงานในแตละเดือน ท้ังนี้ หากไมดําเนินการเบิกจายใหทันตามท่ีกําหนด ผูยืมเงินเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียม

จายเงินลาชา (ดอกเบ้ีย) 
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**** โปรดอาน  **** 

 ขอปฏิบัติท่ีตองดําเนินการทุกวันท่ี 15 ของเดือน :    

1. ใหหนวยงานรายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1) โดยนําขอมูลผลการเบิกจายจากระบบ
GFMIS ณ วันท่ี 15 ของทุกเดือน (หากติดวันหยุดใหเรียกรายงานในวันแรกของการทํางาน) และใหรายงาน  
ผลการเบิกจายงบประมาณบนเว็บไซตของหนวยงานใหแลวเสร็จไมเกินวันท่ี 20 ของทุกเดือน (จัดทํารายงาน 

รบจ.1 ไมเกิน 2 หนากระดาษ) 

2. ทุกหนวยงานตองจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 และนําหนังสือคําสั่งดาวนโหลดข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน ภายในเดือน 31 ต.ค. 2562  

 3.   ทุกหนวยงานตองสรุปรายงานผลการประชุมติดตามเรงรัดการเบิกจายของคณะกรรมการติดตามเรงรัดฯ          

      ในทุกเดือน    

 4.   หนวยงานนาํรายงานในขอท่ี 1 และขอท่ี 3 (รายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ  : รบจ.1 

      และรายงานสรุปการประชุมติดตามเรงรัดการเบิกจายของคณะกรรมการติดตามเรงรัด ฯ ) อัพโหลดข้ึนเว็บไซต 

      ของหนวยงาน และใหรายงานแลวเสร็จไมเกินวันท่ี 20 ของทุกเดือน 

ตัวอยางรายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1)       
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วิธีการประเมินผล :  1.หนวยงานเจาภาพ (กองคลงั) ประเมนิผลจากขอมลูการเบิกจายงบประมาณของหนวยงานในระบบ 

การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนกิส (GFMIS) ณ วันสิน้งวดของรอบ 

6 เดือนแรก ( 31 มี.ค. 2563 )  และรอบ 6 เดือนหลังแบบสะสม (30 ก.ย. 2563) 

ของปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

2.หลักฐานการดําเนนิงานของหนวยงาน (ตามที่ Template กําหนดไว) 

เอกสารสนับสนุน :  - 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน 

 

 

 

รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ ของกรมอนามัย 

Baseline data หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 

รายจายภาพรวม รอยละ 97.02 97.91 96.86 

รายจายลงทุน รอยละ 96.38 85.77 87.60 
 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ /ผูประสานงาน

ตัวชี้วัด 

นางสาวฉัตรรัตน  ตนภูบาล                          นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบัติการ  
โทรศัพท 0 2590 4601  โทรศัพทมือถือ 08 5163 5909    
โทรสาร  0 2591 8203  E-mail : Chattrarat.t@anamai.mail.go.th 
 

ผูรายงานตัวชี้วัด (ในระบบ) ของ

หนวยงานเจาภาพ 

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

ผูรายงานตัวชี้วัดของหนวยงาน ...(ระบุชื่อ – นามสกุล, โทรศัพทที่ทํางาน, โทรศัพทมือถือ, โทรสาร, E-mail, ผูรายงานตัวชี้วดั

ของหนวยงาน)... 

 

 

 

 

 

 

 

               

mailto:Chattrarat.t@anamai.mail.go.th
mailto:Napapron.r@anamai.mail.go.th
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เอกสารแนบ 1 

ตัวอยางการคํานวณคะแนนคาคะแนนถวงน้ําหนัก : 

รอบท่ี 1 : 6 เดือนหลัง (แบบมีงบดําเนินงาน งบรายจายอ่ืน  แตไมมีงบลงทุน) 

หนวยงาน ก. มีรายงานผลการเบิกจายงบประมาณจากระบบ GFMIS โดยเบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวมได   รอยละ 

95.50  งบดําเนินงานรอยละ 96.00  และผลเบิกจายงบรายจายอ่ืนรอยละ 89.00  

ตัวชี้วัด (i) 
นํ้าหนัก

(Wi) 

รอยละ

ที่ได 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกบั         

เปาหมายการเบิกจาย 
คะแนน  

ที่ได 

(SMi) 

คะแนน 

ถวงนํ้าหนัก    
(Wi  SMi) 1 2 3 4 5 

1. รอยละของการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจายภาพรวม 
0.60 95.50 92 

94 96 
98 100 SM1 (W1xSM1) 

2. รอยละของการเบิกจายเงิน
งบดําเนนิงาน 

0.30 96.00 92 94 96 98 100 SM2 (W2xSM2) 

3. รอยละของการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจายลงทุน  
0.00 00.00 92 94 96 98 100 SM3 (W3xSM3) 

4. รอยละของการเบิกจายเงิน 

 งบรายจายอ่ืน – งบวิจัย 
0.10 89.00 92 94 96 98 100 SM4 (W4xSM4) 

 รวม 1.00        Σ(WixSMi) 

1. วิธีคํานวณ ภาพรวม   
     1.1 เบิกจายงบประมาณภาพรวมไดรอยละ 95.50 (จะอยูในชองเกณฑการใหคะแนนที่ 94 + เศษ 1.50)    
         จะไดคะแนนกอนถวงน้าํหนักชวงแรกของรอย 94          =  2.00   
         เศษ 1.50 คะแนนกอนถวงน้ําหนักใหคํานวณดังนี ้=  1.50  x 1**      =  0.75   

                                                         2* 
      *เปรียบเทียบชองเกณฑการใหคะแนนอยูระหวางชวง 94 กับ 96 (หาง 2 ชวง)    

      **เปรียบเทียบคาคะแนนกอนถวงนํ้าหนักอยูระหวาง    2 กับ  3  (หาง 1 คะแนน) 
 ดังนั้น  ถาหนวยงานเบกิจายภาพรวมไดรอยละ 95.50  จะไดคาคะแนนกอนถวงน้ําหนัก = 2.75 คะแนน1.2 คา
น้ําหนัก = 0.60  (เนื่องจากหนวยงานไมไดรับจัดสรรงบลงทุน จึงนําน้ําหนักในงบลงทนุ(0.30) 
                             ไปรวมไวที่ผลเบิกจายในภาพรวม)    

      1.3 ดังน้ัน คะแนนถวงนํ้าหนักของผลเบิกจายภาพรวมรอยละ 95.50  = 2.75 x 0.60 = 1.65    คะแนน 

2. วิธีคํานวณ งบดําเนินงาน 
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2.1 เบิกจายงบดําเนินงานไดรอยละ 96.00 จะไดคะแนนกอนถวงน้ําหนัก =    3.00  คะแนน  

2.2 คาน้ําหนัก = 0.30 

      2.3 ดังน้ัน คะแนนถวงนํ้าหนักของผลเบิกจายงบดําเนินงานรอยละ 96.00  = 0.30  x 3.00 = 0.90 คะแนน                                                        

3. วิธีคํานวณ งบรายจายอ่ืน 
3.1 เบิกจายงบรายจายอ่ืนไดรอยละ 89  (อยูต่ํากวาชองเกณฑการใหคะแนนที ่92 = 1 ) 

จึงเฉลี่ยคะแนนใหดังนี้    = 89    = 0.9674  
                                 92  

ดังนั้น  ถาหนวยงานเบิกจายงบรายจายอ่ืนไดรอยละ 89  จะไดคาคะแนนกอนถวงน้ําหนัก = 0.9674  
3.2 คาน้ําหนัก = 0.10  
3.3 ดังน้ัน คะแนนถวงนํ้าหนักของผลเบิกจายงบรายจายอ่ืนรอยละ 89.00  = 0.9674 x 0.10 

         = 0.0967    คะแนน 

*** สรุปคะแนนที่หนวยงาน ก. ไดคะแนนถวงนํ้าหนักทั้งสิ้น  = 1.6500 + 0.9000 + 0.0967   

               =  2.6467  คะแนน  

 

 

เอกสารแนบ 2 

ตัวอยาง  ตารางฐานขอมูลผลการเบิกจายงบประมาณ :  ใหหนวยงานรายงานเปนรอยละของผลการเบิกจาย 
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ชื่อหนวยงาน ...(ใสช่ือหนวยงาน)... 

ชื่อหนวยงานเจาภาพ กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

ชื่อตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนกรมอนามัยกาวสูองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง  

ตามแนวทาง PMQA 2558/ PMQA 4.0 

หนวยงานท่ีรับการประเมิน ทุกหนวยงานในสังกัดกรมอนามยั 

คํานิยาม  องคกรท่ีมีสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) หมายถึง องคกรท่ีมี
ขีดความสามารถในการเปลี่ยนแปลง มีระบบบริหารจัดการท่ีดี นําเสนอคุณคาของกระบวนการ
ทํางาน/ผลงานอยางตอเน่ือง มุงเนนผลลัพธ มีนวัตกรรมและมีผลการดําเนินงานเปนเลิศ  
 เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มีจุดมุงหมายเพ่ือใหหนวยงานสามารถ
นําไปปรับใชเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ทําใหการสงมอบผลผลิตและการบริการดีข้ึน ปรับปรุงผลการ
ดําเนินการดานอ่ืนๆ และเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน โดยทําใหเกิดความสอดคลองกันของ
แผน กระบวนการตัดสินใจ การบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบปฏิบัติการ และผลลัพธ  
 การดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนกรมอนามัยสูการเปนองคกร HPO ตามแนวทาง PMQA และ
เปาหมายการพัฒนาสูระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ดังน้ี 

 PMQA 7 หมวด ประกอบดวย 

หมวด 1 การนําองคการ : การนําองคกรของหนวยงานมุงเนนสัมฤทธิผล กําหนด
วิสัยทัศนและแผนการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกรมเพ่ือนําไปสูการบรรลุพันธกิจ
ของกรมและหนวยงาน ใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย สรางนวัตกรรมและ
การเรียนรูในหนวยงาน การกํากับดูแลตนเองท่ีดี และดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคม
และชุมชน 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร : หนวยงานมีกระบวนการวางแผนการดําเนินงาน

ท่ีมีประสิทธิผล รองรับการเปลี่ยนแปลงและสรางขีดความสามารถในการแขงขัน กําหนดเปาหมาย

เชิงยุทธศาสตรท้ังระยะสั้นและระยะยาว ท่ีสอดคลองกับพันธกิจของหนวยงานและเช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตรกรมและยุทธศาสตรชาติ ขับเคลื่อนแผนลงไปทุกภาคสวน มีการติดตามผลของการ

บรรลุเปาหมายเชิงยุทธศาสตร และการรายงานผลอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือการแกไขปญหาได

ทันทวงที 

หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย : พัฒนาระบบขอมูล

และสารสนเทศดานการบริการท่ีทันสมัยรวดเร็วและเขาถึงในทุกระดับ เพ่ือนํามาใชประโยชนใน

การสรางนวัตกรรมการบริการท่ีสรางความแตกตางและตอบสนองความตองการเฉพาะกลุม

วางแผนเชิงรุกในการตอบสนองความตองการและความคาดหวังของกลุมผูรับบริการและผูมีสวน

ไดสวนเสีย  

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู : มีการวิเคราะหผลจากขอมูล
และตัววัด เพ่ือการแกปญหาและตอบสนองไดอยางมีประสิทธิภาพ ทันเวลา และเชิงรุก มีการใช
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ความรูและองคความรูของหนวยงานในการแกปญหา มีการบริหารจัดการขอมูล สารสนเทศ และ
ระบบการทํางานท่ีปรับเปนดิจิทัลเต็มรูปแบบ มีประสิทธิภาพ และใชงานได 

หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร : มีนโยบายและระบบการบริหารจัดการดานบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองยุทธศาสตรและสรางแรงจูงใจ มีความคลองตัวและมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ มี
การสรางวัฒนธรรมการทํางานท่ีดี กอเกิดความรวมมือ มีระบบการพัฒนาบุคลากรทันสมัย พัฒนา
บุคลากรในหนวยงานใหกาวทันเทคโนโลยี มีทักษะในการแกไขปญหา สรางความรอบรู และความ
มีจริยธรรม มีความคิดริเริ่มท่ีนําไปสูนวัตกรรม ปฏิบัติงานโดยเนนใหประชาชนเปนศูนยกลาง 

หมวด 6 การมุงเนนระบบปฏิบัติการ : มีการบริหารจัดการกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผล เช่ือมโยงตั้งแตตนจนจบ และนําไปสูผลลัพธท่ีตองการ มีการสรางนวัตกรรมใน
การปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และการใหบริการ มีการลดตนทุนและการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ มีการนําเทคโนโลยี มาใชเพ่ือใหมีขีดสมรรถนะสูงข้ึน บูรณาการกระบวนการเพ่ือ
สรางคุณคาในการใหบริการแกประชาชนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ : กําหนดตัววัดท่ีสําคัญซึ่งสอดคลองการปฏิบัติการใน
หมวดกระบวนการท้ัง 6 หมวด สะทอนความสามารถในการบริหารจัดการกระบวนการ การแกไข
ปญหา และการพัฒนา มีการตั้งเปาหมายท่ีมีความทาทาย มีการวิเคราะหความสัมพันธในเชิง
เหตุผลกับกระบวนการเพ่ือคนหาหนทางสรางนวัตกรรมในการแกไขปญหา ปรับปรุงองคการท้ังใน
ระดับปฏิบัติการและในระดับองคการ ท่ีสงผลใหผลลัพธมีโอกาสบรรลุเปาหมายดีข้ึน 

 เปาหมายการพัฒนาสูระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ไดแก 

 
1) ระบบราชการท่ีเปดกวางและเชื่อมโยงถึงกัน (Open & Connected Government) ตองมี

ความเปดเผยโปรงใสในการทํางาน โดยบุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของทาง

ราชการหรือมีการแบงปนขอมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเขามาตรวจสอบการทํางานได 

ตลอดจนเปดกวางใหกลไกหรือภาคสวนอ่ืนๆ เชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ไดเขามามีสวน

รวม 

2) ระบบราชการท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-Centric Government) 

ตองทํางานในเชิงรุก มุงเนนแกไขปญหาความตองการและตอบสนองความตองการของประชาชน รวมท้ังใช

ประโยชนจากขอมูลของทางราชการ (Big Government Data) และระบบดิจิทัลสมัยใหมในการ
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จัดบริการสาธารณะท่ีตรงกับความตองการของประชาชน (Personalized หรือ Tailored 

Services) 

3) หนวยงานของรัฐมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance 

Government) ตองทํางานอยางเตรียมการณไวลวงหนา มีการวิเคราะหความเสี่ยง สราง

นวัตกรรม ประยุกตองคความรูในแบบสหสาขาวิชาเขามาใชในการตอบโตกับโลกแหงการ

เปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน และความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณตางๆ ไดอยาง

ทันเวลา ตลอดจนเปนองคการท่ีมีขีดสมรรถนะสูง 

 ความสําเร็จของการพัฒนาไปสูระบบราชการ 4.0 อาศัยปจจัยสําคัญ 3 ประการ ไดแก 

1) การสานพลังทุกภาคสวน ระหวางภาครัฐและภาคสวนอ่ืน  ๆในสังคม (Collaboration) เปนการ

ยกระดับการทํางานใหสูงข้ึนไปกวาการประสานงานกัน (Coordination) หรือทํางานดวยกัน 

(Cooperation) ไปสูการรวมมือกัน (Collaboration) อยางแทจริง โดยจัดระบบใหมีการวางแผน

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตองการรวมกัน มีการระดมและนําเอาทรัพยากรทุกชนิด

เขามาแบงปนและใชประโยชนรวมกัน มีการยอมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบตอผลสําเร็จท่ี

เกิดข้ึนรวมกัน 

2) การสรางนวัตกรรม (Innovation) เปนการคิดคนและแสวงหาวิธีการหรือแนวทาง 

(Solutions) ใหมๆ อันจะเกิดผลกระทบมหาศาล (Big Impact) เพ่ือปรับปรุงและออกแบบการ

ใหบริการสาธารณะและนโยบายสาธารณะใหสามารถตอบโจทยความทาทายของประเทศหรือ

ตอบสนองปญหาความตองการของประชาชนไดอยางมีคุณภาพ 

3) การปรับเขาสูการเปนดิจิทัล (Digitization/Digitalization) เปนการผสมผสานกัน

ของการจัดเก็บและประมวลขอมูลผานคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) อุปกรณประเภท

สมารทโฟน (Smart Phone) และการทํางานรวมกันผานเครื่องมือตางๆ  (Collaboration Tools) ทําใหสามารถ

ติดตอกันไดอยางเรียลไทม (Real Time) และสามารถตอบสนองตอความคาดหวังในการใหบริการ

ของทางราชการท่ีจะตองดําเนินการไดทุกเวลา ทุกสถานท่ี ทุกอุปกรณ และทุกชองทางไดอยางมั่นคง ปลอดภัย 

และประหยัด 

 แบบประเมินสถานะการเปนระบบราชการ 4.0 เปนแบบประเมิน Online ท่ีใหหนวยงาน

ประเมินตนเอง โดยใหประเมินตามความเปนจริง และนํา GAP ท่ีไดไปใชในการจัดทําขอเสนอเชิง

นโยบาย มาตรการ ประเด็นองคความรู และแผนการขับเคลื่อน 

 แผนการขับเคลื่อน ประกอบดวย ช่ือกิจกรรม/ข้ันตอน หนวยนับ เปาหมาย วันท่ีเริ่มตนและ 

วันท่ีสิ้นสุดการดําเนินงาน  

 ข้ันตอนการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

1. ประเมินตนเอง (Self Assessment) ตามแบบประเมินสถานะการเปนระบบราชการ 4.0 ใน

ระบบ online 
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2. จัดทํารายงานผลการวิเคราะหสถานะการเปนระบบราชการ 4.0 

3. จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และประเด็นความรูของบุคลากรในหนวยงาน 

4. วางแผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ และประเด็นความรู 

5. ดําเนินการตามแผน 

6. รายงานผลการดําเนินงาน 

วิธีการจัดเก็บขอมลู เก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานและรายงานในระบบ DOC 

แหลงขอมลู รายงานผลการดําเนินงานในระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC) และเว็บไซต

ของหนวยงาน 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนกิจกรรมตามแผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ และการสรางความรูความเขาใจ 

 ใหกับบุคลากรในหนวยงานท่ีดําเนินการสําเร็จ (ตามรอบเวลา) 

รายการขอมูล 2 B = จํานวนกิจกรรมท้ังหมดท่ีกําหนดในแผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ และการสราง 

 ความรูความเขาใจใหกับบุคลากรในหนวยงาน (ตามรอบเวลา) 

สูตรคํานวณ รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานกิจกรรมตามแผน  = (A/B) x 100                                                     

ระยะเวลาประเมินผล รอบท่ี 1: 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562–มีนาคม 2563)  

รอบท่ี 2: 6 เดือนหลัง (เมษายน 2563–กันยายน 2563)  

 

เกณฑการประเมิน : ใชในการประเมินหนวยงานท้ัง 2 รอบการประเมิน 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน หลักฐาน 

1 Assessment 

- มีขอมูลท่ีนํามาใชเพ่ือกําหนด นโยบาย มาตรการ 

และประเด็นความรู 

- มีความรูท่ีนํามาใชเพ่ือกําหนด นโยบาย มาตรการ 

และประเด็นความรู 

- มีการประเมินตนเอง (Self Assessment) ตาม

แบบประเมินสถานะการเปนระบบราชการ 4.0 ใน

ระบบ online ภายในสิ้นเดือนธนัวาคม 2562 ตาม

ลิงค 

1 - รายการขอมูล เชน การใชเทคโนโลยีใน

การสื่อสารภายในหนวยงาน สารสนเทศ

ผูรับบริการและผูสวนไดสวนเสีย  

ความตองการและความคาดหวังของ

ผูรับบริการและผูสวนไดสวนเสีย 

กระบวนการจัดการความรูของ

หนวยงาน การออกแบบกระบวนการ

ทํางาน เปนตน  (0.2 คะแนน) 

- รายการความรู เชน การสื่อสารท่ีมี

ประสิทธิภาพ หลักการสรางการมี      
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- มีรายงานผลการวิเคราะห (ไมเกนิ 3 หนากระดาษ 

A4)เพ่ือใชในการกําหนด นโยบาย มาตรการ และ

ประเด็นความรู 

สวนรวม การทํางานแบบมืออาชพี      

เปนตน (0.2 คะแนน) 

- ผลการประเมินตนเอง(Self 

Assessment)ตามแบบประเมิน

สถานะการเปนระบบราชการ 4.0 ใน

ระบบ online          (0.3 คะแนน) 

- รายงานผลการวิเคราะหท่ีสอดคลองกับ

ขอมูล ความรู และการประเมินตนเอง

(Self Assessment) (0.3 คะแนน) 

 

2 Advocacy / Intervention  

- มีขอเสนอเชิงนโยบาย 

- มีมาตรการ 

- มีการกําหนดประเด็นความรูใหบุคลากรของ

หนวยงาน 

  

1 - มขีอเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และ
ประเด็นความรู ท่ีสอดคลองกับขอมูล
และความรู (1.0 คะแนน)  

 

3 Management & Governance 

- มีวิธกีารขับเคลื่อนนโยบาย 

- มีวิธกีารขับเคลื่อนมาตรการ 

- มีวิธกีารขับเคลื่อนเพ่ือสรางความรูความเขาใจ

ใหกับบุคลากรในหนวยงานตามประเด็นความรูท่ี

กําหนด 

 

1 - มีแผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ 
และประเด็นความรู (0.2 คะแนน) 

- มีผลการดําเนินงานตามแผนการ
ขับเคลื่อน (0.3 คะแนน) 

- มีรายงานการกํากับติดตามตัวชี้วัด
ประจําเดือน และนําขึน้เว็บไซตของ
หนวยงาน ภายในวันท่ี 10 ของเดือน
ถัดไป (0.5 คะแนน) 

4 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามกิจกรรมท่ี
กําหนดในแผน รอบ 6 เดือน ไดรอยละ 80 

คะแนน 0.

2 

0.

4 

0.

6 

0.

8 

1.

0 

1 คํานวณคะแนนจากจํานวนกจิกรรมท่ี

ดําเนินงานเทียบกับจํานวนกิจกรรมท่ี

กําหนดตามแผน 
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รอยละของกจิกรรมท่ี

ดําเนินการเทียบกับ

กิจกรรมตามแผน 

60 65 70 75 80 

คํานวณคะแนนตามสูตรการคํานวณ 

5 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามกิจกรรมท่ี
กําหนดในแผน รอบ 6 เดือน ไดรอยละ 100 

คะแนน 0.

2 

0.

4 

0.

6 

0.

8 

1.

0 

รอยละของกจิกรรมท่ี

ดําเนินการเทียบกับ

กิจกรรมตามแผน 

80 85 90 95 10

0 

คํานวณคะแนนตามสูตรการคํานวณ 

1 คํานวณคะแนนจากจํานวนกจิกรรมท่ี

ดําเนินงานเทียบกับจํานวนกิจกรรมท่ี

กําหนดตามแผน 

 คะแนนรวม 5  

 

เง่ือนไข :  (ถามี) 

วิธีการประเมินผล 

 

1. ประเมินจากการรายงานผล ในระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC)  

2. ประเมินจากรอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามกิจกรรมท่ีกําหนดในแผน 

เอกสารสนับสนุน  - เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 

- เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 

- คูมือการประเมินสถานะของหนวยงานภาครัฐในการเปนระบบราชการ 4.0 

รายละเอียด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

 

Baseline 

data 

หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

- - - - - 
 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ/  

ผูประสานงานตัวชี้วัด 

1. นายธวัชชัย บุญเกิด            ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร     

    โทรศัพท 0 2590 4234       โทรศัพทมือถือ 08 1251 5881      

    โทรสาร  0 2591 8187       E-mail: tawatchai.b@anamai.mail.go.th 
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2. นางนัทฐหทัย  ไตรฐิ่น          นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ 

    โทรศัพท 0 2590 4313       โทรศัพทมือถือ 08 1864 7699    

    โทรสาร  0 2591 8187       E-mail: nathathai.t@anamai.mail.go.th 

3. นางสาวจฬุาลักษณ เกงการชาง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

    โทรศัพท 0 2590 4730       โทรศัพทมือถือ 08 7555 1641    

โทรสาร  0 2591 8187       E-mail: chulaluk.k@anamai.mail.go.th 

ผูรายงานตัวชี้วัดของ

หนวยงานเจาภาพ 

1. นางนัทฐหทัย  ไตรฐิ่น          นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ 

    โทรศัพท 0 2590 4313       โทรศัพทมือถือ 08 1864 7699    

    โทรสาร  0 2591 8187       E-mail: nathathai.t@anamai.mail.go.th 

2. นางสาวจฬุาลักษณ เกงการชาง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

    โทรศัพท 0 2590 4730       โทรศัพทมือถือ 08 7555 1641    

    โทรสาร  0 2591 8187       E-mail: chulaluk.k@anamai.mail.go.th 

ผูรายงานตัวชี้วัดของ

หนวยงาน 
...(ระบุช่ือ – นามสกุล, โทรศัพทท่ีทํางาน, โทรศัพทมือถือ, โทรสาร, E-mail, ผูรายงานตัวช้ีวัดของ

หนวยงาน)... 

 
 
 
 
 

                       แบบฟอรมสําหรับหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย 

                      ประเมินสถานะการเปนระบบราชการ 4.0 ดวยตนเอง 

การประเมินสถานะของหนวยงานในการเปนระบบราชการ 4.0 จะทําใหหนวยงานทราบวาตนเองอยูในระดับใด มีจุดเดน 

หรือควรปรับปรุง พัฒนาในเร่ืองใด ดังนั้น หนวยงานควรประเมินสถานะของตนเองตามความเปนจริง เพ่ือใหผลการประเมินสะทอน

การดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริง ซ่ึงจะทําใหหนวยงานของทานมีขอมูลประกอบการวางแผนและพัฒนาหนวยงานสูระบบราชการ 4.0 

ตอไป  

แบบประเมินสถานะการเปนระบบราชการ 4.0 ดวยตนเอง ประกอบดวย 6 หมวด ใหหนวยงานประเมินโดยตอบคําถาม

ในขอนั้นๆ ท่ีตรงกับการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงและยกตัวอยางการดําเนินงานท่ีสําคัญ/เกี่ยวของกับพันธกิจหลัก หรืออธิบายโดย

สรุปเฉพาะสิ่งท่ีเปนสาระสําคัญสะทอนคุณคาท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของหนวยงาน 

http://gg.gg/self_assessmentPMQA4-0 

mailto:nathathai.t@anamai.mail.go.th
mailto:chulaluk.k@anamai.mail.go.th
mailto:nathathai.t@anamai.mail.go.th
mailto:chulaluk.k@anamai.mail.go.th
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ชือหนวยงาน ................................................................................................................................................................. 

ชื่อ-สกุล ผูใหขอมูล ....................................................................................................................................................... 

E-mail : ........................................................................ เบอรติดตอ ............................................................................ 

ประเด็นการพัฒนาองคการสูการเปนระบบราชการ 4.0 

หมวด 1 การนําองคการ 

1.1 ระบบการนําองคกรที่สรางความย่ังยืน 
1.1.1 � 

 

� 

ผูบริหารกําหนดทิศทางองคการที่รองรับพันธกิจปจจุบัน และมีการส่ือสารถายทอดไปสูผู
ปฏิบัติทุกระดับของหนวยงานอยางทั่วถึง ทันการณ  
ยังไมมีการดําเนินการในเรื่องดังกลาว เน่ืองจาก 
(ระบุ)...................................................................................... 
 

1.1.2 � 
 

� 

ผูบริหารกําหนดทิศทาง เพ่ือใหเกิดการสรางนวัตกรรมทีมุ่งเนนผูรับบริการ/ประชาชน 
และผูมีสวนไดสวนเสีย   
- ทิศทางคือ 
......................................................................................................................................... 
ยังไมมีการดําเนินการในเรื่องดังกลาว เน่ืองจาก (ระบุ) 
..................................................................................... 

1.2 การมุงเนนผลสัมฤทธิ์ผานการสรางการมีสวนรวมของบุคลากร และเครือขายท้ังภายในและภายนอก 

1.2.1 � 
 
 

� 

มีกลไก/แนวทางในการสงเสริมใหเครือขายภายนอก (ภาคประชาชน ภาคเอกชน 
ทองถ่ิน) เขามามีสวนรวมในการทํางาน (รวมคิด รวมทํา รวมตรวจสอบ)  
- กลไก/แนวทางดังกลาว คือ 
........................................................................................................................... 
ยังไมมีการดําเนินการในเรื่องดังกลาว เน่ืองจาก (ระบุ) 
.....................................................................................  

1.2.2 � 
 
 
 
 
 

มีกลไก/แนวทางในการสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมของกระบวนการทํางานและการ
ใหบริการที่ดําเนินการรวมกับเครือขาย นวัตกรรมการทํางาน/การใหบริการที่ทํารวมกับ
เครือขาย คือ ...................................................................... 
- เครือขายที่เขามามีสวนรวม คือ 

................................................................................................................... 
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� - ยังไมมีการดําเนินการในเรื่องดังกลาว เน่ืองจาก (ระบุ) 
..................................................................................... 

 
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

2.1 แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคสวน 

2.1.1 � 
 

� 

แผนการดําเนินงาน/แผนการปฏิบัติการ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตร ตอบสนอง
ความตองการของประชาชน/ผูรับบริการ และมีชองทางการส่ือสารถายทอดสูการปฏิบัติ  
ยังไมมีการดําเนินการในเรื่องดังกลาว เน่ืองจาก (ระบุ) 
...................................................................................... 
 

2.1.2 � 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 

แผนดําเนินงาน/แผนการปฏิบัติการ มีการคํานึงถึงการลดตนทุน การปรับปรุงการ
ใหบริการ การเพ่ิมความรวดเร็ว และสรางคุณคาตอผูรับบริการ/ประชาชน โดยใชวิธีการ 
เชน 

- ใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงกระบวนการ/การบริการ ไดแก 
................................................ 

- การปรับปรุงกระบวนการ ลดการทําซ้ําและความผิดพลาด ไดแก 
................................................................. 

- การใชนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ไดแก 
...................................................................................................... 

ยังไมมีการดําเนินการในเรื่องดังกลาว เน่ืองจาก (ระบุ) 
...................................................................................... 
 

หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

3.1 ระบบขอมลูและสารสนเทศท่ีทันสมัย เพ่ือนํามาใชประโยชนในการพัฒนาการใหบริการและการเขาถึง  

3.1.1 � 

 

� 

หนวยงานมีการคนหาและรวบรวมขอมูลความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

มีวิธีการรับฟงและการสื่อสารท่ีหลากหลาย เชน การประชุมระดมความคิดเห็น แบบสอบถาม สัมมนา เปนตน 

และนํามาประมวลผลเพ่ือตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย   

ยังไมมีการดําเนินการในเร่ืองดังกลาว เนื่องจาก (ระบุ) ...................................................................................... 

3.1.2 � 

 

หนวยงานมีการนําเทคโนโลยีมาใชคนหา รวบรวมขอมูล เพ่ือนําไปสูการพัฒนา ปรับปรุง ใหตอบสนองตอความ

ตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
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� 

- เทคโนโลยีที่ใช คือ 
.................................................................................................................................. 

ยังไมมีการดําเนินการในเร่ืองดังกลาว เนื่องจาก (ระบุ) ...................................................................................... 

 

3.2 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือนํามาใชประโยชน 

3.2.1 � 

 

� 

หนวยงานมีการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือนํามา

วิเคราะหและปรับปรุงการทํางาน  

ยังไมมีการดําเนินการในเร่ืองดังกลาว เนื่องจาก (ระบุ) ....................................................................................  

 

3.2.2 � 

 

 

� 

หนวยงานนําผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมาวิเคราะห 

เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน/แกไขปญหาในเชิงรุก เพ่ือยกระดับคุณภาพการใหบริการ 

- แนวทางการปรับปรุงกระบวนงาน / ปญหาและวิธีการแกไขเชิงรุกคอื 
..........................................................  

ยังไมมีการดําเนินการในเรื่องดังกลาว เน่ืองจาก (ระบุ) 
..................................................................................... 
 

3.3 การสรางนวัตกรรมการบริการท่ีสรางความแตกตาง และสามารถตอบสนองความตองการเฉพาะ 

3.3.1 � 

 

� 

หนวยงานมีการทบทวนและปรับปรุงบริการ และมีชองทางการสื่อสารท่ีสามารถเขาถึงผูรับบริการและผูมีสวน

ไดสวนเสียหลัก 

 ยังไมมีการดําเนินการในเรื่องดังกลาว เน่ืองจาก (ระบุ) 
.................................................................................... 
 

3.3.2 � 

 

� 

หนวยงานมีนวัตกรรมที่ตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
เฉพาะกลุม (Segmentation Service) คือ ....................................................................(ให
ระบุงานบริการ/กระบวนการ)  
ยังไมมีการดําเนินการในเรื่องดังกลาว เน่ืองจาก (ระบุ) 
....................................................................................... 
 
 

 



๑๐๐ 

 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 

4.1 การจัดการความรู และใชองคความรูเพ่ือเรียนรู พัฒนา แกปญหา และสรางนวัตกรรม  

4.1.1 � 

 

� 

หนวยงานมีกระบวนการจัดการความรู (รวบรวม วิเคราะห เผยแพร) อยางเปนระบบ เชน การรวบรวมเปน

คูมือหรือเอกสาร การจัดทําเปนฐานขอมลู การจัดทําเปนแนวทางปฏิบัติ เพ่ือใชในการเรียนรู และตอยอดการ

พัฒนาของหนวยงาน 

ยังไมมีการดําเนินการในเร่ืองดังกลาว เนื่องจาก (ระบุ) ..................................................................................... 

4.1.2 � 

 

 

 

 

� 

หนวยงานมีการเชื่อมโยงขอมูล สารสนเทศ องคความรู จากภายนอกหนวยงาน เพ่ือนําไปใชสราง/พัฒนา

นวัตกรรม/แกปญหา   

- การเชื่อมโยงขอมูล เชน 
............................................................................................................................. 

- การสราง/พัฒนานวัตกรรม/แกปญหา  คือ 
.................................................................................................. 

ยังไมมีการดําเนินการในเร่ืองดังกลาว เนื่องจาก (ระบุ) ..................................................................................... 

หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร 

5.1 การสรางวัฒนธรรมการทํางานท่ีดี มีประสิทธิภาพ และความรวมมือ 

5.1.1 � 

 

� 

หนวยงานมีการสรางวัฒนธรรมในการทํางานท่ีเปนมืออาชีพ คือ มีความรอบรู เชี่ยวชาญ ถูกตองตามมาตรฐาน 

และเปดโอกาสในการนําเสนอความคิดริเร่ิม สนับสนุนความคิดสรางสรรคของบุคลากร  

ยังไมมีการดําเนินการในเร่ืองดังกลาว เนื่องจาก (ระบุ) ..................................................................................... 

5.1.2 � 

� 

หนวยงานมีการนําปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของบุคลากร มาสรางใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน   

ยังไมมีการดําเนินการในเร่ืองดังกลาว เนื่องจาก (ระบุ) ..................................................................................... 

หมวด 6 การมุงเนนระบบปฏิบัติการ 

6.1 กระบวนการทํางานท่ีเชื่อมโยงต้ังแตตนจนจบกระบวนการ เพ่ือนําไปสูผลลัพธท่ีตองการ 

6.1.1 � 

 

� 

หนวยงานมีการออกแบบกระบวนการทํางานท่ีเชื่อมโยงต้ังแตตนจนจบกระบวนการ (end to end process) 

เพ่ือใหเกิดผลลัพธท่ีมีคุณคาแกประชาชน รวมถึงประสานการทํางานท่ีขามสวนราชการเพ่ือใหเกิดประสิทธิผล

สูงสุด 

ยังไมมีการดําเนินการในเร่ืองดังกลาว เนื่องจาก (ระบุ) ..................................................................................... 



๑๐๑ 

 

6.1.2 � 

 

 

� 

หนวยงานมีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดกระบวนการและการติดตามรายงานผลอยาง
รวดเร็ว  
- เทคโนโลยีที่นํามาใช คือ  

.............................................................................................................................. 
ยังไมมีการดําเนินการในเร่ืองดังกลาว เนื่องจาก (ระบุ) ...................................................................................... 

6.2 การสรางนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลติ กระบวนการ และบริการ 

6.2.1 � 

 

� 

หนวยงานมีการบริหารจัดการกระบวนการอยางเปนระบบ ประกอบดวย การวางแผน การกาํหนดผูรับผิดชอบ 

เปาหมาย ตัวชี้วัดในกระบวนการ มีการติดตามและปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ เพ่ือมุงเนนคุณคาสูประชาชน/

ผูรับบริการ    

ยังไมมีการดําเนินการในเร่ืองดังกลาว เนื่องจาก (ระบุ) ..................................................................................... 

6.2.2 � 

 

� 

หนวยงานมีการสรางนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการ การบริการประชาชน และความสะดวกในการ

สื่อสาร เชน การพัฒนาแอพพลิเคชั่น เพ่ือใหประชาชนสามารถเรียนรูขั้นตอนการบริการ และรับรูขาวสาร 

ตลอดจนขอมูลจากผูรับบริการ 

ยังไมมีการดําเนินการในเร่ืองดังกลาว เนื่องจาก (ระบุ) .................................................................................... 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๒ 

 

       ณ 26 พย.62 

ช่ือหนวยงาน ...(ใสชื่อหนวยงาน)... 

ช่ือหนวยงานเจาภาพ กองแผนงาน 

ช่ือตัวช้ีวัด 2.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการหนวยงาน 

หนวยงานท่ีรับการ

ประเมิน  

ทุกหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย 

คํานิยาม ความสําเร็จของการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการหนวยงาน 
หมายถึง การประเมินกระบวนการบริหารแผนปฏิบัติการและผลความสําเร็จในการ
บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติประจําป พ.ศ. 2563 โดยการบริหารการดําเนินงานของ
กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน และควบคุมกํากับเพ่ือใหไดผลสําเร็จตามเปาหมายของ
แผนปฏิบัติการของหนวยงาน ท้ังนี้กําหนดใหนําเปาหมายของกิจกรรมมาคํานวณหา
ผลสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ 
 (*การปรับแผนตามนโยบายกระทรวง/กรมอนามัยท่ีมีการกําหนดภายหลังไมนํามา
นับเปนคะแนน)   

วิธีการจัดเก็บขอมูล รวบรวมขอมูลในแตละรอบการประเมิน โดยใชขอมูลการวางแผนและผลการดําเนินงาน
จากระบบ DOC 

แหลงขอมูล 36 หนวยงาน/ระบบ DOC 

รายการขอมูลท่ี 1 - จํานวนกิจกรรมท่ีมีการปรับแผนปฏิบัติการในแตละรอบการประเมิน (A) 
รายการขอมูลท่ี 2 - จํานวนกิจกรรมท่ีไดรับอนุมัติตามแผนปฏิบตัิการท้ังหมดกอนมีการปรับในแตละรอบ

การประเมิน (B) 
รายการขอมูลท่ี 3 - จํานวนเปาหมายของกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการท่ีสามารถดําเนินการไดบรรลุตาม

เปาหมายในแตละรอบการประเมิน (C) 
รายการขอมูลท่ี 4 - จํานวนเปาหมายของกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการท้ังหมดในแตละรอบการประเมิน (D) 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด 𝑥𝑥1 =

(𝐴𝐴)
(𝐵𝐵) 𝑥𝑥100 

X1 = รอยละของกิจกรรมท่ีมีการปรับแผนปฏิบัติการประจําป  

𝑥𝑥2 =
(𝐶𝐶)
(𝐷𝐷) 𝑥𝑥100 

X2 = รอยละผลความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการประจาํป  
 

ระยะเวลาประเมินผล รอบท่ี 1 : 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 
รอบท่ี 2 : 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563) 

 
 



๑๐๓ 

 

เกณฑการประเมิน :  
รอบท่ี 1 : 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/

หลักฐาน 
1 - มีฐานขอมูลหรือแหลงขอมูลท่ีเพียงพอในการวิเคราะหเพ่ือ

การบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบั ติการประจําปของ
หนวยงาน 

0.5 - ฐานขอมูล/แหลงขอมูลท่ี
เพียงพอของหนวยงาน 

- วิเคราะหชองวาง (GAP Analysis) ความรูหรือปจจัยท่ีมี
ผลกระทบตอการบริหารและขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน เพ่ือใหเห็นชองวางการ
บริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน 

0.5 - เอกสาร/รายงานผลการ
วิเคราะหชองวาง (GAP) 
การบริหารและขับเคลื่อน
แผนฯ  

2 - กําหนดมาตรการในการปดชองวาง (GAP) เพ่ือใหสามารถ
บริหารการดําเนินงานของกิจกรรม/โครงการไดตาม
แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน 

0.5 - ขอเสนอ/มาตรการเพ่ือ
การบริหารและขับเคลื่อน
แผนฯ 

- ขอเสนอ/มาตรการการดําเนินงานมีคุณภาพสอดคลองตาม
ชองวาง (GAP) สภาพปญหาของหนวยงาน 

0.5 - ขอเสนอ/มาตรการมี
คุณภาพ 

3 - มีผังกระบวนการข้ันตอนการบริหารและขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามมาตรการและแผนการดําเนินงาน 

0.2 -  Flow Chart ข้ันตอนการ
บริหารและขับเคลื่อนงาน 

- มีการกํากับติดตามความกาวหนาการบริหารและขับเคลื่อน
แผนฯ ในการประชุมประจําเดอืนของหนวยงาน  

0.3 - รายงานการประชุมฯ 

- จัดทําขอมูลแผนปฏิบัติการในระบบ DOC เปนปจจุบัน ตาม
ยอดเงินท่ีไดรับการจัดสรรเพ่ิมเติมและการอนุมัติปรับแผน 
โดยปรับปรุงแกไขขอมูลเงินงบประมาณตรงกับเงินงบ
ดําเนินงานตามท่ีไดรับจัดสรรท้ังหมดของหนวยงาน และ
ปรับปรุงแกไขขอมูลการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม/โครงการ ตรง
ตามท่ีไดรับอนุมัติปรับแผน 

0.5 - วงเงินงบดําเนินงาน เทียบ
กับเงินประมาณในระบบ 
DOC  
- การปรับแผนท่ีไดรับอนุมัติ
เทียบกับขอมูลในระบบ 
DOC 

4 - รอยละของกิจกรรมท่ีมีการปรับแผนปฏิบัติการประจําป 
ตามรอบการประเมิน (*การปรับแผนตามนโยบายกระทรวง/
กรมอนามัยท่ีมีการกําหนดภายหลังไมนํามานับเปนคะแนน)  

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
รอยละ ≥ 26 ≤ 25 ≤ 20 ≤ 15 ≤ 10  

1.0 - รายงานการปรับแผนจาก
ระบบ DOC 

5 รอยละผลความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
การประจาํป ตามรอบการประเมิน  

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
รอยละ ≤ 79 80-84 85-89 90-94 95-100  

1.0 - รายงานผลการดําเนินงาน
ตามเปาหมายกิจกรรมจาก
ระบบ DOC 



๑๐๔ 

 

รอบท่ี 2 : 6 เดือนหลัง (เมษายน 2563 – กันยายน 2563) 
ระดับ เกณฑการใหคะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/

หลักฐาน 
1 - ทบทวนฐานขอมูลหรือแหลงขอมูล ท่ีเ พียงพอในการ

วิเคราะหเ พ่ือการบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ประจาํปของหนวยงาน รอบ 6 เดือนหลัง 

0.5 - ฐานขอมูล/แหลงขอมูลท่ี
เพียงพอของหนวยงาน 

- ทบทวนการวิเคราะหชองวาง (GAP Analysis) ความรูหรือ
ปจจัย ท่ี มีผลกระทบตอการบริหารและขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน เพ่ือให
เห็นชองวางการบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจําป
ของหนวยงาน รอบ 6 เดือนหลัง 

0.5 - เอกสาร/รายงานผลการ
วิเคราะหชองวาง (GAP) 
การบริหารและขับเคลื่อน
แผนฯ รอบ 6 เดือนหลัง 

2 - กําหนดมาตรการในการปดชองวาง (GAP) เพ่ือใหสามารถ
บริหารการดําเนินงานของกิจกรรม/โครงการไดตาม
แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน รอบ 6 เดือนหลัง 

0.5 - ขอเสนอ/มาตรการเพ่ือ
การบริหารและขับเคลื่อน
แผนฯ รอบ 6 เดือนหลัง 

- ขอเสนอ/มาตรการการดําเนินงานมีคุณภาพสอดคลองตาม
ชองวาง (GAP) สภาพปญหาของหนวยงาน รอบ 6 เดือนหลัง 

0.5 - ขอเสนอ/มาตรการมี
คุณภาพ 

3 - ทบทวนผังกระบวนการข้ันตอนการบริหารและขับเคลื่อน
การดําเนินงานตามมาตรการและแผนการดําเนินงาน 

0.2 -  Flow Chart ข้ันตอนการ
บริหารและขับเคลื่อนงาน ท่ี
มีการปรับปรุง  

- มีการกํากับติดตามความกาวหนาการบริหารและขับเคลื่อน
แผนฯ ในการประชุมประจําเดอืนของหนวยงาน  

0.3 - รายงานการประชุมฯ 

- จัดทําขอมูลแผนปฏิบัติการในระบบ DOC เปนปจจุบัน ตาม
ยอดเงินท่ีไดรับการจัดสรรเพ่ิมเติมและการอนุมัติปรับแผน 
โดยปรับปรุงแกไขขอมูลเงินงบประมาณตรงกับเงินงบ
ดําเนินงานตามท่ีไดรับจัดสรรท้ังหมดของหนวยงาน และ
ปรับปรุงแกไขขอมูลการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม/โครงการ ตรง
ตามท่ีไดรับอนุมัติปรับแผน 

0.5 - วงเงินงบดําเนินงาน เทียบ
กับเงินประมาณในระบบ 
DOC  
- การปรับแผนท่ีไดรับอนุมัติ
เทียบกับขอมูลในระบบ 
DOC 

4 - รอยละของกิจกรรมท่ีมีการปรับแผนปฏิบัติการประจําป 
ตามรอบการประเมิน (*การปรับแผนตามนโยบายกระทรวง/
กรมอนามัยท่ีมีการกําหนดภายหลังไมนํามานับเปนคะแนน)  

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
รอยละ ≥ 26 ≤ 25 ≤ 20 ≤ 15 ≤ 10  

1.0 - รายงานการปรับแผนจาก
ระบบ DOC 
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5 รอยละผลความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
การประจาํป ตามรอบการประเมิน  

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
รอยละ ≤ 79 80-84 85-89 90-94 95-100  

1.0 - รายงานผลการดําเนินงาน
ตามเปาหมายกิจกรรมจาก
ระบบ DOC 

 
เง่ือนไข :  นิยาม/ความหมาย และข้ันตอนการบริหารแผนปฏิบัติการ ใหใชตามแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ
กรมอนามัย (งบดําเนินงาน) 
 
เอกสารสนับสนุน - ระบบ DOC 

- แนวทางบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดําเนินงาน) 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

Baseline data หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ
หนวยงาน 

ระดับ - - - 

  
ผูใหขอมูลทางวิชาการ/ 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

ผูอํานวยการกองแผนงาน กรมอนามัย 
โทรศัพท 0 2590 4282     โทรสาร 0 2590 8177   
1. กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร กองแผนงาน กรมอนามัย (แผนปฏิบัติการ) 
    โทรศัพท 0 2590 4311   
2. กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม กองแผนงาน กรมอนามัย (ติดตามและประเมินผล) 
    โทรศัพท 0 2590 4644   
3. กลุมพัฒนาระบบขอมูล กองแผนงาน กรมอนามัย (ระบบ DOC) 
   โทรศัพท 0 2590 4301    

ผูรายงานตัวช้ีวัดของ
หนวยงานเจาภาพ 

1. กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร กองแผนงาน กรมอนามัย (แผนปฏิบัติการ) 
    โทรศัพท 0 2590 4311   
2. กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม กองแผนงาน กรมอนามัย (ติดตามและประเมินผล) 
    โทรศัพท 0 2590 4644   
3. กลุมพัฒนาระบบขอมูล กองแผนงาน กรมอนามัย (ระบบ DOC) 
   โทรศัพท 0 2590 4301    

ผูรายงานตัวช้ีวัดของ

หนวยงาน 

...(ระบุชื่อ – นามสกุล, โทรศัพทท่ีทํางาน, โทรศัพทมือถือ, โทรสาร, E-mail, ผูรายงาน

ตัวชี้วัดของหนวยงาน)... 
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คูมือการบันทึกขอมูลรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัด 
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