
 ชือ่รายการ
1. รายการข้อมลูท่ีน ามาใช้

2. ความรู้ท่ีน ามาใช้

3. รายงานผลการวิเคราะห์

4. ข้อเสนอเชิงนโยบาย

5. มาตรการท่ีก าหนด

6. ประเด็นความรู้ท่ีใช้

7. จัดท าแผนการขับเคล่ือน

8. รายงานผลการขับเคล่ือน

9. รายงานผลการติดตามก ากบั
ตัวช้ีวัดประจ าเดือน

ค าอธิบายความหมาย
ชือ่รายการในระบบศูนยต์ดิตามผลการปฏบิตังิาน กรมอนามยั (DOC 4.0)
เมนู: รายงานค ารับรองการปฏบิตัริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

หมายถึง ช่ือรายการเอกสารท่ีใช้ประกอบการวิเคราะหเ์พื่อก าหนดนโยบาย มาตรการ และความรู้ของ
ประชาชนหรือผู้รับบริการ โดยจ านวนรายการท่ีน าเข้าในระบบขึน้อยูก่บัปจัจัยท่ีเกีย่วข้องของการด าเนนิงาน
แต่ละตัวช้ีวัด เช่น ตัวช้ีวัดท่ี 2.5 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานบรรลุเปา้หมายตามแผนปฏบิติัการ
หนว่ยงาน หนว่ยงานมกีารน าข้อมลูมาใช้ประกอบการวิเคราะหเ์พื่อก าหนดมาตรการ จ านวน 2 รายการ คือ 1.
 ข้อมลูงบประมาณท่ีหนว่ยงานได้รับจัดสรร ย้อนหลัง 3 ป ี2. ข้อมลูผลการเบกิจ่ายงบประมาณของหนว่ยงาน
ย้อนหลง 3 ป ีเปน็ต้น
หมายถึง ความรู้ท่ีหนว่ยงานน ามาใช้ประกอบการวิเคราะหเ์พื่อก าหนดนโยบาย มาตรการและความรู้ของ
ประชาชนหรือผู้รับบริการ เช่น 1. ความรู้เร่ืองแนวทางการบริหารแผนปฏบิติัการ กรมอนามยั  (งบด าเนนิงาน)
 2. ความรู้เร่ือง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ฯลฯ

หมายถึง  จากรายงานผลการวิเคราะห ์(Assessment) ในข้อ 3 มปีระเด็นความรู้ใดบา้ง ท่ีจะต้องมแีละ
น ามาใช้เพื่อการปดิ Gap ในการด าเนนิงาน ซ่ึงสอดคล้องกบัรายงานผลการวิเคราะห ์โดยระบช่ืุอประเด็น
ความรู้ท่ีใช้ และอยูใ่นหนา้ท่ี/บรรทัดท่ีเท่าไหร่ของรายงานผลการวิเคราะห์

หมายถึง แผนการขับเคล่ือนการด าเนนิงานของตัวช้ีวัดนัน้ๆ เพื่อใหบ้รรลุเปา้หมายตามท่ีได้ก าหนดมาตรการไว้
 โดยกรอกข้อมลูรายกจิกรรม/ขัน้ตอน เปา้หมายและวันท่ีเร่ิมต้นด าเนนิงานลงในระบบ ซ่ึงแต่ละกจิกรรม
จะต้องสอดคล้องกบัข้อเสนอเชิงนโยบาย(รายการท่ี 4) มาตรการท่ีก าหนด (รายการท่ี 5) และประเด็นความรู้ที่
ใช้ (รายการท่ี 6)
หมายถึง การรายงานข้อมลูผลการด าเนนิงานขับเคล่ือนตัวช้ีวัด ตามเปา้หมายและกจิกรรม ท่ีระบไุว้ใน
แผนการขับเคล่ือนในรายการท่ี 7

หมายถึง เอกสารแสดงการน าเข้าไฟล์รายงานการประชุมติดตามก ากบัการด าเนนิการตัวช้ีวัดนัน้ๆ โดยใส่ URL
 ท่ีจัดเกบ็รายงานจากแหล่งจัดเกบ็บนเว็บไซต์ของหนว่ยงาน

ค าอธิบาย

หมายถึง เอกสารท่ีแสดงผลการวิเคราะหจ์ากข้อมลูและความรู้ท่ีน ามาใช้เพื่อการก าหนดนโยบาย มาตรการ
และความรู้ของประชาชนหรือผู้รับบริการ

ข้อเสนอเชิงนโยบาย ในท่ีนีห้มายถึง ข้อเสนอแนะท่ีสอดคล้องกบัผลการวิเคราะหข์้อมลูและความรู้ น าเสนอ
เพื่อพิจารณาเปน็แนวทางการด าเนนิงาน
(ท่ีมา: คู่มอืการปฏบิติังาน การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และมาตรการด้านการคุ้มครอง
และพัฒนาเด็กและเยาวชน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกจิการเด็กและเยาวชน 2559 ได้ใหค้ าจ ากดั
ความ ดังนี ้
 - ข้อเสนอ หมายถึง เร่ืองราวท่ีน าเสนอเพื่อพิจารณา (ตามพจนานกุรมราชบณัฑิตยสถาน)
 - นโยบาย คือ ข้อเสนอท่ีเปน็แนวทางการด าเนนิงานของบคุคล กลุ่มบคุคล หรือรัฐบาลในสภาพแวดล้อม
อย่างหนึง่ เพื่อน าไปสู่เปา้หมายอย่างใด อย่างหนึง่ (Carl J. Friedrich (1963 : 70)
 - ข้อเสนอเชิงนโยบาย หมายถึง ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยนโยบาย เพื่อการปฏบิติัในเชิงนโยบาย มี
องค์ประกอบท่ีส าคัญคือ วัตถุประสงค์ (policy objectives) แนวทางการด าเนนิงานของนโยบาย (policy 
means) และกลไกของนโยบาย(policy mechanism) (นางรัตนาภรณ์ สมบรูณ์, 2555))
หมายถึง วิธีการท่ีต้ังเปน็กฏ ข้อก าหนด ระเบยีบ หรือกฏหมาย หรือวิธีการท่ีจะปรับเข้าไปสู่ผลส าเร็จ เช่น วาง
มาตรการในการด าเนนิงาน (ตามพจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 2554) ซ่ึงสอดคล้องกบัรายงานผลการ
วิเคราะห์



 ชอ่ง ค าอธิบายตารางและวิธีการตรวจ

(1) ที่ ล าดับท่ีของรายการในระบบ
ช่ือรายการท่ี 1 - 9 แสดงในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย 
(DOC 4.0)
เมนู: รายงานค ารับรอง เลือก: รายการตัวชี้วัด  (อธิบายความหมายตามเอกสาร
แนบ)

ช่ือรายการท่ี 10 - 11 คือ เกณฑ์การให้คะแนน ในระดับที ่4 และ 5

(3) คะแนนเตม็ จ านวนคะแนนเต็มตามเกณฑ์การประเมินกลางของแต่ละรายการที ่1 - 11

หน่วยงานมีการน าข้อมูลเข้าในระบบ ตามรายการที ่1 - 11 หรือไม่ 
กรณีมขีอ้มลู เลือกเลข 1 
กรณีไมม่ขีอ้มลู เลือกเลข 0

1. กรอกข้อมูลการด าเนินงานของเดือน ม.ค. (สีส้ม) รายการที ่1 - 9 
   ได้ทันภายในวันท่ี 10 ก.พ. รวมคะแนนเต็มอยู่ที ่3.0000 คะแนน
2. กรอกข้อมูลการด าเนินงานของเดือน ก.พ. (สีฟ้า) รายการที ่8 และ 9 เท่านั้น 
   ได้ทันภายในวันท่ี 10 ม.ีค. รวมคะแนนเต็มอยู่ที ่0.2667 คะแนน 
3. กรอกข้อมูลการด าเนินงานของเดือน มี.ค. (สีเขียว) รายการที ่8 และ 9 
เท่านั้น 
   ได้ทันภายในวันท่ี 10 เม.ย. รวมคะแนนเต็มอยู่ที ่2.2667 คะแนน 
4. การประเมิน รอบที ่1: 6 เดือนแรก คิดคะแนนต้ังแต่เดือน ม.ค. - ม.ีค. 
    รวมคะแนนเต็มอยู่ที ่5.0000 คะแนน

(5) จ านวน
วันทีน่ าขอ้มลู   
   เขา้ระบบ
ล่าชา้

 - เลือกจ านวนวัน ท่ีน าข้อมูลเข้าระบบล่าช้า ภายหลังวันที ่10 ของเดือน 
 - สามารถดูข้อมูลตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงานทีท่่านได้รับมอบให้ตรวจ จาก
ระบบ DOC 4.0 โดยไมต่อ้ง Log in เขา้ระบบ DOC 4.0
 - การนับจ านวนวันล่าช้า (นับทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด) เร่ิมนับต้ังแต่วันที ่11 ของ
เดือน เป็นวันท่ี 1 ของจ านวนวันทีน่ าเข้าระบบช้า เช่น หน่วยงาน A น าข้อมูล
เข้าระบบในวันท่ี 11 ของเดือน คิดเป็นจ านวนวันล่าช้า 1 วัน, หน่วยงาน B น า
ข้อมูลเข้าระบบในวันท่ี 15 ของเดือน คิดเป็นจ านวนวันล่าช้า 5 วัน เป็นต้น

(6) ผลคะแนนที่
ได้

แสดงผลคะแนนท่ีหน่วยงานได้รับ โดยไม่ต้องกรอกคะแนน สูตรจะค านวณผล
คะแนนให้อัตโนมัติ

(2) รายการ

(4) ม/ีไมม่ี

ค าอธิบายตารางและวิธีการตรวจผลการปฏิบัตริาชการตามตวัชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 

ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



(7) ขอ้สังเกต/ุ 
ขอ้เสนอแนะ

ระบุเหตุผล/ ข้อสังเกตทีต่รวจพบ เช่น ความไม่สอดคล้อง, ข้อมูลไม่ครบถ้วน, 
เอกสารไม่ตรงประเด็น เป็นต้น



ล าดับที่ ตัวชี้วดัที่ ชื่อตัวชี้วดั คะแนนตรวจ
1 1.1 อตัราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกดิมีชีพแสนคน 5.0000
2 1.2 ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี ท้ังหมดตามช่วงอายท่ีุก าหนดมีพฒันาการสมวัย 3.9500
3 1.3 อตัราการคลอดมีชีพในหญิงอาย ุ15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอาย ุ15-19 ปี พนัคน 4.0000
4 1.9 ร้อยละของเด็กอาย ุ6-14 ปี สูงดีสมส่วน 4.1300
5 1.16 ร้อยละของวัยท างานอาย ุ25-59 ปี ท่ีมีการเตรียมการเพือ่ยามสูงอายดุ้านสุขภาพโดยการมี

พฤติกรรมสุขภาพท่ีพงึประสงค์
3.2500

6 2.1 ระดับความส าเร็จของการควบคุม การก ากบัดูแล การบริหารงาน 5.0000
7 2.2.1 ระดับความส าเร็จของการขบัเคล่ือนองค์กรสร้างสุข (บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพดี (Happy 

Body)
1.3200

2.2.2 ระดับความส าเร็จของการขบัเคล่ือนองค์กรสร้างสุข (การจดัการขอ้มูลและความรู้ (Data 
Management & Knowledge Management)

1.5000

2.2.3 ระดับความส าเร็จของการขบัเคล่ือนองค์กรสร้างสุข (ความผูกพนัต่อองค์กร (Employee 
Engagement))

2.0000

8 2.3 ร้อยละของการเบิกจา่ยงบประมาณ 1.6000
9 2.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานเพือ่สนับสนุนกรมอนามัยกา้วสู่องค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง

ตามแนวทาง PMQA 2558/ PMQA 4.0
3.0000

10 2.5 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน 4.2000
3.8950สรุปคะแนนทีไ่ด้จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

สรุปภาพรวมจ านวนตัวชี้วดัของส านักส่งเสริมสุขภาพ



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
1 รายการขอ้มูลทีน่ ามาใช้ 0.2500 1 0 0.2500 0.2500  มีการเพิ่มข้อมูล 1  รายการ ในวนัที่ 

9 มี.ค2563 ได้แก่ จ านวนการตาย
มารดาไทยเดือนตุลาคม2562-
กุมภาพนัธ2์563

2 ความรู้ทีน่ ามาใช้ 0.2500 1 0 0.2500 0.2500

3 รายงานผลการวิเคราะห์ 0.5000 1 0 0.5000 0.5000 มีการเพิ่มผลวเิคราะหใ์หม่จ านวน 4 
รายการในวนัที่ 9 ,10 มี.ค. 2563  
ได้แก่ ผลการวเิคราะหช์่องวา่งของ
ระบบเฝ้าระวงัการตายมารดาป2ี562,
การด าเนินงานเพื่อลดการตายมารดา
ภายใต้บทบาทใหม่ ส านักส่งเสริม
สุขภาพ,แบบวเิคราะหข์้อมูลรายเขต
สุขภาพเพื่อการตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข,บทวเิคราะห์
อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการ
เกิดมีชีพแสนคน เดือนตุลาคม2562-
กุมภาพนัธ ์2563

(7)
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

 ตารางการตรวจผลการปฏิบตัิราชการตามตัวชี้วดัตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน ส านักส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อตัวชี้วดั:  1.1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

(4)
มี = 1, ไม่มี = 0

(รายการ)

(5)
จ านวนวนัทีน่ าข้อมูลเข้าระบบ

ล่าช้า
(วนั)

(6)
ผลคะแนนทีไ่ด้

(คะแนน)

(1)
ที่

(2)
รายการ

(3)
คะแนน

รวม
คะแนน
แต่ละ

รายการ



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

(7)
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

(4)
มี = 1, ไม่มี = 0

(รายการ)

(5)
จ านวนวนัทีน่ าข้อมูลเข้าระบบ

ล่าช้า
(วนั)

(6)
ผลคะแนนทีไ่ด้

(คะแนน)

(1)
ที่

(2)
รายการ

(3)
คะแนน

รวม
คะแนน
แต่ละ

รายการ

4 ขอ้เสนอเชิงนโยบาย 0.3334 1 0 0.3334 0.3334 มีการเพิ่มข้อเสนอนโยบายใหม่
จ านวน3 รายการ ในวนัที่ 10 มี.ค.63
ได้แก่ ลดการตายมารดาจากสาเหตุ
ทางตรง,พฒันาเครือข่ายระบบบริการ
สุขภาพระดับจังหวดั

5 มาตรการทีก่ าหนด 0.3333 1 0 0.3333 0.3333 มีมาตรการเพิ่ม 3 รายการ ในวนัที่ 9 
มี.ค.2563 ได้แก่  ลดการตายมารดา
จากสาเหตุตกเลือด,ลดการตาย
มารดาจากการฆ่าตัวตาย, พฒันา
เครือข่ายระบบบริการสุขภาพระดับ
จังหวดั

6 ประเด็นความรู้ทีใ่ช้ 0.3333 1 0 0.3333 0.3333 มีการเพิ่มประเด็นความรู้จ านวน 3 
รายการ ICD-10 MM-WHO,3 Delay
 ปจัจัยสัมพนัธก์ับการตายมารดาจาก
การวเิคราะหก์ารตายมารดารายบคุคล
,ทกุการต้ังครรภคื์อความเส่ียง

7 จดัท าแผนการขบัเคล่ือน 0.2000 1 0 0.2000 0.2000 มีการเพิ่มแผนขับเคล่ือนประเมิน 1 
รายการ รับรองมาตรฐานงานอนามัย
แม่และเด็ก



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

(7)
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

(4)
มี = 1, ไม่มี = 0

(รายการ)

(5)
จ านวนวนัทีน่ าข้อมูลเข้าระบบ

ล่าช้า
(วนั)

(6)
ผลคะแนนทีไ่ด้

(คะแนน)

(1)
ที่

(2)
รายการ

(3)
คะแนน

รวม
คะแนน
แต่ละ

รายการ

8 รายงานผลการขบัเคล่ือน 0.3000 1 1 1 0 0 0 0.1000 0.1000 0.1000 0.3000 มีการเพิ่มรายงานผลการขับเคล่ือน 1 
รายการ ได้แก่ ประเมินรับรอง
มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ไม่มี
คะแนนเนื่องจากได้ท าการเพิ่มผลการ
วเิคราะหจ์ากเดือน มกราคม

9 รายงานผลการติดตาม
ก ากบัตัวชี้วัดประจ าเดือน

0.5000 1 1 1 0 0 0 0.1667 0.1667 0.1667 0.5000

10 มีผลผลิตตรงเปา้หมาย
เปน็สัดส่วนตาม
ระยะเวลา

1.0000 1 0 1.0000 1.0000

11 มีผลลัพธ์ตรงเปา้หมาย
เปน็สัดส่วนตาม
ระยะเวลา

1.0000 1 0 1.0000 1.0000 1.000 คะแนนจากเจ้าภาพ 
(ข้อสังเกตจากกรรมการตรวจฯ ได้ 
0.9 คะแนน อัตราส่วนการตายมารดา
ไทย >20 คะแนน ไม่ใช่ 1 เนื่องจาก
คะแนน 0.2 ร้อยละ 24  คะแนน 0.4
 ร้อยละ 23 คะแนน 0.6 ร้อยละ 22 
คะแนน 0.8 ร้อยละ 21 คะแนน 1.0 
ร้อยละ 20)

รวมรายเดือน 2.4667 0.2667 2.2667
รวมคะแนน รอบ 6 

เดือนแรก (ม.ค. - ม.ีค.)
5.000 5.0000



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
1 รายการขอ้มูลทีน่ ามาใช้ 0.2500 1 0 0.2500 0.2500 มีการเพิ่มรายการข้อมูลที่น ามาใช้ 1 

รายการ ในวนัที่ 6 มี.ค.63 ได้แก่ 
สถานการณ์ร้อยละของเด็กแรกเกิด-
ต่ าวา่ 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว

2 ความรู้ทีน่ ามาใช้ 0.2500 1 0 0.2500 0.2500 มีการเพิ่มความรู้ที่น ามาใช้ 2 รายการ 
ในวนัที่ 6 มี.ค.63 ได้แก่ The role of
 facilities providing maternity 
and newborn services 
(WHO/UNICEF),- The TEN STEPS 
to Successful Breastfeeding 
(WHO/UNICEF)

3 รายงานผลการวิเคราะห์ 0.5000 1 0 0.5000 0.5000

4 ขอ้เสนอเชิงนโยบาย 0.3334 1 0 0.3334 0.3334

5 มาตรการทีก่ าหนด 0.3333 1 0 0.3333 0.3333

รวม
คะแนน
แต่ละ

รายการ

(7)
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

 ตารางการตรวจผลการปฏิบตัิราชการตามตัวชี้วดัตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่อตัวชี้วดั:  1.2 ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ป ีทัง้หมดตามช่วงอายทุีก่ าหนดมีพัฒนาการสมวยั
หน่วยงาน ส านักส่งเสริมสุขภาพ

(1)
ที่

(2)
รายการ

(3)
คะแนน

(4)
มี = 1, ไม่มี = 0

(รายการ)

(5)
จ านวนวนัทีน่ าข้อมูลเข้าระบบ

ล่าช้า
(วนั)

(6)
ผลคะแนนทีไ่ด้

(คะแนน)



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

รวม
คะแนน
แต่ละ

รายการ

(7)
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

(1)
ที่

(2)
รายการ

(3)
คะแนน

(4)
มี = 1, ไม่มี = 0

(รายการ)

(5)
จ านวนวนัทีน่ าข้อมูลเข้าระบบ

ล่าช้า
(วนั)

(6)
ผลคะแนนทีไ่ด้

(คะแนน)

6 ประเด็นความรู้ทีใ่ช้ 0.3333 1 0 0.3333 0.3333 มีการเพิ่มประเด็นความรู้ที่ใช้  2 
รายการในวนัที่ 6 มี.ค.63 ได้แก่ 
แนวทางโรงพยาบาลสายสัมพนัธแ์ม-่
ลูก (Baby Friendly Hospital 
Initiative-BFHI) (บคุลากรด้าน
สาธารณสุข),การจัดต้ังมุมนมแม่ใน
สถานประกอบกิจการ (บคุลากรด้าน
สาธารณสุข ภาคีเครือข่าย สถาน
ประกอบกิจการและประชาชน)

7 จดัท าแผนการขบัเคล่ือน 0.2000 1 0 0.2000 0.2000

8 รายงานผลการขบัเคล่ือน 0.3000 1 1 1 0 0 0 0.1000 0.1000 0.1000 0.3000  รายการที่ 9 จัดจ้างพมิพแ์ผนปฏบิติั
การขับเคล่ือนการบงัคับใช้พรบ.
ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
ส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 
(พ.ศ.2563-2565) (ไม่มีไฟล์แนบ
(ระยะเวลาเร่ิมต้นส้ินสุด 2 ธ.ค.-13 
ธ.ค 2562 )

9 รายงานผลการติดตาม
ก ากบัตัวชี้วัดประจ าเดือน

0.5000 1 1 1 0 0 0 0.1667 0.1667 0.1667 0.5000



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

รวม
คะแนน
แต่ละ

รายการ

(7)
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

(1)
ที่

(2)
รายการ

(3)
คะแนน

(4)
มี = 1, ไม่มี = 0

(รายการ)

(5)
จ านวนวนัทีน่ าข้อมูลเข้าระบบ

ล่าช้า
(วนั)

(6)
ผลคะแนนทีไ่ด้

(คะแนน)

10 มีผลผลิตตรงเปา้หมาย
เปน็สัดส่วนตาม
ระยะเวลา

1.0000 1 0 1.0000 0.7500 0.7500 คะแนนจากเจ้าภาพ

11 มีผลลัพธ์ตรงเปา้หมาย
เปน็สัดส่วนตาม
ระยะเวลา

1.0000 1 0 1.0000 0.2000 0.2000 คะแนนจากเจ้าภาพ 
(ข้อสังเกตจากกรรมการตรวจฯ ได้ 0 
คะแนน ผลงานร้อยละ 76.6 ซ่ึงไม่ถึง
เกณฑ์ที่ก าหนด คะแนนผลงานขั้น
ต่ าสุด ร้อยละ 81 ได้ 0.20 คะแนน)

รวมรายเดือน 2.4667 0.2667 2.2667
รวมคะแนน รอบ 6 

เดือนแรก (ม.ค. - ม.ีค.) 5.000 3.9500



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
1 รายการขอ้มูลทีน่ ามาใช้ 0.2500 1 0 0.2500 0.2500

2 ความรู้ทีน่ ามาใช้ 0.2500 1 0 0.2500 0.2500

3 รายงานผลการวิเคราะห์ 0.5000 1 0 0.5000 0.5000

4 ขอ้เสนอเชิงนโยบาย 0.3334 1 0 0.3334 0.3334

5 มาตรการทีก่ าหนด 0.3333 1 0 0.3333 0.3333

6 ประเด็นความรู้ทีใ่ช้ 0.3333 1 0 0.3333 0.3333

7 จดัท าแผนการขบัเคล่ือน 0.2000 1 0 0.2000 0.2000 เพิ่มการจัดท าแผนการขับเคล่ือน
จ านวน  2 รายการในวนัที่ 9 มี.ค.63 
ได้แก่ การประชุมเชิงปฏบิติัการการ
พฒันาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพ
เด็กพเิศษ,การประชุมเชิงปฏบิติัการ 
การจัดท าเคร่ืองมือวจิัยภาวะโลหติ
จางในเด็กวยัเรียน

รวม
คะแนน
แต่ละ

รายการ

(7)
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

 ตารางการตรวจผลการปฏิบตัิราชการตามตัวชี้วดัตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่อตัวชี้วดั:  1.3 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอาย ุ15-19 ป ีต่อประชากรหญิงอาย ุ15-19 ป ีพันคน
หน่วยงาน ส านักส่งเสริมสุขภาพ

(1)
ที่

(2)
รายการ

(3)
คะแนน

(4)
มี = 1, ไม่มี = 0

(รายการ)

(5)
จ านวนวนัทีน่ าข้อมูลเข้าระบบ

ล่าช้า
(วนั)

(6)
ผลคะแนนทีไ่ด้

(คะแนน)



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

รวม
คะแนน
แต่ละ

รายการ

(7)
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

(1)
ที่

(2)
รายการ

(3)
คะแนน

(4)
มี = 1, ไม่มี = 0

(รายการ)

(5)
จ านวนวนัทีน่ าข้อมูลเข้าระบบ

ล่าช้า
(วนั)

(6)
ผลคะแนนทีไ่ด้

(คะแนน)

8 รายงานผลการขบัเคล่ือน 0.3000 1 1 1 0 0 0 0.1000 0.1000 0.1000 0.3000 รายการที่ 7 จัดกิจกรรมรณรงค์
ส่ือสารความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวยั
เรียนในโอกาสวนัเด็กแหง่ชาติ (ไม่
แนบไฟล์ กิจกรรมเมื่อวนัที่ 11 ม.ค. 
2563)   เพิ่มการรายงานผลการ
ขับเคล่ือนจ านวน  2 รายการในวนัที่ 
9 มี.ค.63 ได้แก่ การประชุมเชิง
ปฏบิติัการการพฒันาแนวทางการ
ส่งเสริมสุขภาพเด็กพเิศษ,การประชุม
เชิงปฏบิติัการ การจัดท าเคร่ืองมือ
วจิัยภาวะโลหติจางในเด็กวยัเรียน

9 รายงานผลการติดตาม
ก ากบัตัวชี้วัดประจ าเดือน

0.5000 1 1 1 0 0 0 0.1667 0.1667 0.1667 0.5000

10 มีผลผลิตตรงเปา้หมาย
เปน็สัดส่วนตาม
ระยะเวลา

1.0000 1 0 1.0000 1.0000

11 มีผลลัพธ์ตรงเปา้หมาย
เปน็สัดส่วนตาม
ระยะเวลา

1.0000 0 0 0 0.0000 0 คะแนนจากเจ้าภาพ (ข้อสังเกตจาก
กรรมการตรวจฯ ผลงานไม่ถึงเกณฑ์ที่
จะใหค้ะแนน)

รวมรายเดือน 2.4667 0.2667 1.2667



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

รวม
คะแนน
แต่ละ

รายการ

(7)
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

(1)
ที่

(2)
รายการ

(3)
คะแนน

(4)
มี = 1, ไม่มี = 0

(รายการ)

(5)
จ านวนวนัทีน่ าข้อมูลเข้าระบบ

ล่าช้า
(วนั)

(6)
ผลคะแนนทีไ่ด้

(คะแนน)

รวมคะแนน รอบ 6 
เดือนแรก (ม.ค. - ม.ีค.) 5.000 4.0000



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
1 รายการขอ้มูลทีน่ ามาใช้ 0.2500 1 0 0.2500 0.2500

2 ความรู้ทีน่ ามาใช้ 0.2500 1 0 0.2500 0.2500

3 รายงานผลการวิเคราะห์ 0.5000 1 0 0.5000 0.5000

4 ขอ้เสนอเชิงนโยบาย 0.3334 1 0 0.3334 0.3334

5 มาตรการทีก่ าหนด 0.3333 1 0 0.3333 0.3333

6 ประเด็นความรู้ทีใ่ช้ 0.3333 1 0 0.3333 0.3333

7 จดัท าแผนการขบัเคล่ือน 0.2000 1 0 0.2000 0.2000 เพิ่มการจัดท าแผนการขับเคล่ือน
จ านวน  2 รายการในวนัที่ 9 มี.ค.63 
ได้แก่ การประชุมเชิงปฏบิติัการการ
พฒันาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพ
เด็กพเิศษ,การประชุมเชิงปฏบิติัการ 
การจัดท าเคร่ืองมือ
วจิัยภาวะโลหติจางในเด็กวยัเรียน

รวม
คะแนน
แต่ละ

รายการ

(7)
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

 ตารางการตรวจผลการปฏิบตัิราชการตามตัวชี้วดัตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่อตัวชี้วดั:  1.9 ร้อยละของเด็กอาย ุ6-14 ป ีสูงดีสมส่วน
หน่วยงาน ส านักส่งเสริมสุขภาพ

(1)
ที่

(2)
รายการ

(3)
คะแนน

(4)
มี = 1, ไม่มี = 0

(รายการ)

(5)
จ านวนวนัทีน่ าข้อมูลเข้าระบบ

ล่าช้า
(วนั)

(6)
ผลคะแนนทีไ่ด้

(คะแนน)



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

รวม
คะแนน
แต่ละ

รายการ

(7)
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

(1)
ที่

(2)
รายการ

(3)
คะแนน

(4)
มี = 1, ไม่มี = 0

(รายการ)

(5)
จ านวนวนัทีน่ าข้อมูลเข้าระบบ

ล่าช้า
(วนั)

(6)
ผลคะแนนทีไ่ด้

(คะแนน)

8 รายงานผลการขบัเคล่ือน 0.3000 1 1 1 0 0 0 0.1000 0.1000 0.1000 0.3000 รายการที่ 4 ประชุมเชิงปฏบิติัการ
วเิคราะหแ์ละการใช้ข้อมูลระบบ
ฐานข้อมูลร่วมสุขภาพเด็กวยัเรียน
วยัรุ่น(ไม่แนบไฟล์ ก าหนดประชุม 
30-31 ม.ค. 2563)  เพิ่มการรายงาน
ผลการขับเคล่ือนจ านวน  2 รายการ
ในวนัที่ 9 มี.ค.63 ได้แก่ การประชุม
เชิงปฏบิติัการการพฒันาแนวทางการ
ส่งเสริมสุขภาพเด็กพเิศษ,การประชุม
เชิงปฏบิติัการ การจัดท าเคร่ืองมือ

9 รายงานผลการติดตาม
ก ากบัตัวชี้วัดประจ าเดือน

0.5000 1 1 1 0 0 0 0.1667 0.1667 0.1667 0.5000

10 มีผลผลิตตรงเปา้หมาย
เปน็สัดส่วนตาม
ระยะเวลา

1.0000 1 0 1.0000 1.0000

11 มีผลลัพธ์ตรงเปา้หมาย
เปน็สัดส่วนตาม
ระยะเวลา

1.0000 1 0 1.0000 0.1300 0.1300 คะแนนจากเจ้าภาพ           
  (ข้อสังเกตจากกรรมการตรวจฯ ได้ 0
 คะแนน ผลงานไม่ถึงเกณฑ์ที่จะให้
คะแนน ต่ ากวา่ร้อยละ62)

รวมรายเดือน 2.4667 0.2667 2.2667
รวมคะแนน รอบ 6 

เดือนแรก (ม.ค. - ม.ีค.) 5.000 4.1300







1. 1. มผีลผลติครบต ำมจ ำนวน

ขอ้เสนอ

นโยบ ำย (0.25)
0.25 0

ตวัชีว้ดัที ่1.16 รอ้ยละของประชาชนวยัท างานอาย ุ25-59 ปีทีม่กีารเตรยีมการเพือ่ยามสงูอายดุา้นสขุภาพ 

โดยการมพีฤตกิรรมสขุภาพทีพ่งึประสงค(์ส านกัสง่เสรมิสขุภาพ join KPI)

ระดับ 4 Output ผลผลติ

กระบวนกำร   (แนวทำงกำร

ประเมนิ /หลักฐำน)
คะแนน(เต็ม) คะแนนทีป่ระเมนิ



2. มผีลผลติครบตำมมำตรกำรที ่
ก ำหนดในแผนก ำรขบัเคลือ่น (0.5)

0.5 0



3. มผีลผลติครบตำมประเด็นคว ำม

รูท้ีก่ ำหนดในแผนก ำรขบัเคลือ่น 
และเป็นไปม ำตรฐ ำน RRHL (ถำ้ม)ี 

(0.25)

ระบบฐ ำนขอ้มลูเทคโนโลยี

สำรสนเทศแบบบรูณ ำกำรเพือ่

สนับสนุนก ำรด ด ำเนนิง ำนสง่เสรมิ

สขุภำพและป้องกนัโรคประชำกรวัย

ท ำงำน ในสถ ำนประกอบกำร 1

ระบบ

หลักสตูรผูน้ ำชดุคว ำมรูส้ขุภ ำพ

 10

เรือ่ง (10 Packages) 1 หลักสตูร

14 จังหวัดในพืน้ทีน่ ำรอ่งในก ำร

ด ำเนนิง ำนสง่เสรมิสขุภ ำพและ

ป้องกนัโรคประช ำกรวัยท ท ำงำน

ใน

สถำนประกอบกำรไดด้ ำเนนิงำน

สง่เสรมิสขุภ ำพและป้องกนัโรค

ประช ำกรวัยท ำงำนในสถ ำน

ประกอบก ำรดว้ย 10 Packages

รวมถงึตดิต ำมผลและนเิทศ (ศอ.

1/4/6/10/12)

0.25 0.25

รวม 1 0.25



ระดับ 5Outcome ผลลัพธข์อง

ตัวชีว้ัด(แนวทำงกำรประเมนิ /

หลักฐำน)

คะแนน(เต็ม) คะแนนทีป่ระเมนิ

รวม 1 0

ประช ำชนวัยท ำง ำนอำย ุ 25 -

59 ปีมกี ำรเตรยีมก ำรเพือ่ย ำม

สงูอำยดุำ้นสขุภ ำพโดยกำรมี

พฤตกิรรมสขุภ ำพทีพ่งึประสงค์

รอ้ยละ 30
1 0



มผีลผลติไมค่รบตำมจ ำนวนขอ้เสนอนโยบำย 
เนื่องจำกขอ้เสนอเชงินโยบำย คอื กำรแจง้ผลกำร

ตรวจสขุภำพ/กำรประเมนิภำวะสขุภำพจำก H4U 

น ำไปสูก่ำรด ำเนนิงำน 10 packages และมแีนว

ทำงกำรแกไ้ขพฤตกิรรมสขุภำพทีไ่มพ่งึประสงค ์
โดยใช ้ 10 packages

ตวัชีว้ดัที ่1.16 รอ้ยละของประชาชนวยัท างานอาย ุ25-59 ปีทีม่กีารเตรยีมการเพือ่ยามสงูอายดุา้นสขุภาพ 

โดยการมพีฤตกิรรมสขุภาพทีพ่งึประสงค(์ส านกัสง่เสรมิสขุภาพ join KPI)

แหลง่ทีอ่ยูข่องหลักฐำน



 มผีลผลติไมค่รบตำมมำตรกำรทีก่ ำหนดในแผน

ขบัเคลือ่น เนื่องจำกในแผนขบัเคลือ่นเขยีนวำ่ 1.มี

แผนกำรขบัเคลือ่นกำรด ำเนนิงำนสรำ้งควำมรอบรู ้

ดำ้นสขุภำพวะกำรสง่เสรมิสขุภำพและป้องกนัโรคฯ 
ในหน่วยงำนทีร่ว่มท ำ MOU 2.มแีผนกำรพัฒนำ

ศักยภำพบคุลำกรดว้ยกำรยกโครงรำ่งหลักสตูรผูน้ ำ

ชดุควำมรูส้ขุภำพ 10 เรือ่ง 

หลักฐำน : 1.ตอ้ง มผีลกำรขบัเคลือ่นกำร

ด ำเนนิงำนตำมแผนสรำ้งควำมรอบรูด้ำ้นสขุภำวะและ

กำรสรำ้งเสรมิสขุภำพและป้องกนัโรคฯ ในพืน้ที ่
EEC/ศนูยอ์นำมยัพืน้ทีน่ ำรอ่งทีพ่รอ้มด ำเนนิกำร (ศอ.

 1/4/6/10/12) แตม่แีค ่ one page กำรจัดประชมุ

เฉพำะในศนูยอ์นำมยัที ่ 6 2.มรีำ่งหลักสตูรผูน้ ำชดุ

ควำมรูส้ขุภำพ 10 เรือ่ง



จำกกำรมผีลผลติครบตำมประเด็นควำมรูท้ีก่ ำหนดใน

แผนกำรขบัเคลือ่น และเป็นไปตำมมำตรฐำน RRHL

หลักฐำน : หลักสตูรผูน้ ำชดุควำมรูส้ขุภำพ 10 เรือ่ง



แหลง่ทีอ่ยูข่องหลักฐำน

ระดับที ่ 5 ได ้ 0 เพรำะยงัไมม่กีำรรำยงำนผล

พฤตกิรรมสขุภำพจำกระบบ H4U



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
1 รายการขอ้มูลทีน่ ามาใช้ 0.2500 1 0 0.2500 0.2500

2 ความรู้ทีน่ ามาใช้ 0.2500 1 0 0.2500 0.2500 เพิ่มความรู้ที่ท าไปใช้  2 รายการ  วันที่ 10 
มี.ค.63 ได้แก่ คู่มือแนวทางส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยส่ิงแวดล้อมในสถาน
ประกอบการ10packagesพิมพ์คร้ังที่ 1,
วิดีโอคลิปสรุปประเด็นส าคัญเร่ือง 10 
packages ส าหรับประชาชน/สถาน
ประกอบการ/องค์กร โดยมี packages ที่
รองรับพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 4 ด้าน

3 รายงานผลการวิเคราะห์ 0.5000 1 0 0.5000 0.5000

4 ขอ้เสนอเชิงนโยบาย 0.3334 1 0 0.3334 0.3334 เพิ่มข้อเสนอนโยบาย 1 รายการใน 
วนัที่ 10 มี.ค.63 ได้แก่ การขับเคล่ือน
ภาคีเคล่ือนข่ายการด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคคนวยั
ท างานในสถานประกอบการด้วย 10
Packages : 1 สถานประกอบต่อ 1 
Packages

รวม
คะแนน
แต่ละ

รายการ

(7)
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

 ตารางการตรวจผลการปฏิบตัิราชการตามตัวชี้วดัตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่อตัวชี้วดั: 1.16 ร้อยละของวยัท างานอาย ุ25-59 ป ีทีม่ีการเตรียมการเพ่ือยามสูงอายดุ้านสุขภาพโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพทีพึ่งประสงค์
หน่วยงาน ส านักส่งเสริมสุขภาพ

(1)
ที่

(2)
รายการ

(3)
คะแนน

(4)
มี = 1, ไม่มี = 0

(รายการ)

(5)
จ านวนวนัทีน่ าข้อมูลเข้าระบบ

ล่าช้า
(วนั)

(6)
ผลคะแนนทีไ่ด้

(คะแนน)



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

รวม
คะแนน
แต่ละ

รายการ

(7)
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

(1)
ที่

(2)
รายการ

(3)
คะแนน

(4)
มี = 1, ไม่มี = 0

(รายการ)

(5)
จ านวนวนัทีน่ าข้อมูลเข้าระบบ

ล่าช้า
(วนั)

(6)
ผลคะแนนทีไ่ด้

(คะแนน)

5 มาตรการทีก่ าหนด 0.3333 1 0 0.3333 0.3333 เพิ่มมาตรการที่ก าหนดจ านวน 1
รายการ วนัที่ 10 มี.ค.63  ได้แก่ 
ขับเคล่ือนภาคีเครือข่ายสถาน
ประกอบการทั่วประเทศด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคคนวยั
ท างาน

6 ประเด็นความรู้ทีใ่ช้ 0.3333 1 0 0.3333 0.3333 เพิ่มรายการประเด็นความรู้ที่ใช้
จ านวน 2 รายการ  วนัที่ 10 มี.ค.63  
ได้แก่ พฤติกรรมที่พงึประสงค์ด้าน
การบริโภค,พฤติกรรมที่พงึประสงค์
ด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

รวม
คะแนน
แต่ละ

รายการ

(7)
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

(1)
ที่

(2)
รายการ

(3)
คะแนน

(4)
มี = 1, ไม่มี = 0

(รายการ)

(5)
จ านวนวนัทีน่ าข้อมูลเข้าระบบ

ล่าช้า
(วนั)

(6)
ผลคะแนนทีไ่ด้

(คะแนน)

7 จดัท าแผนการขบัเคล่ือน 0.2000 1 0 0.2000 0.2000 เพิ่มจัดท าแผนการขับเคล่ือน 4 รายการ ใน
วันที่ 10 มี.ค.63 ได้แก่เยี่ยมเสริมพลัง/
แลกเปล่ียนเรียนรู้โรงงานในพื้นที่ ที่ส่งเสริม
สุขภาพพนักงานในสถานประกอบการที่
ด าเนินการ 1 package ใน 10 packages 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ,สนับสนุนงบประมาณ
ในการขับเคล่ือนการด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพวัยท างานในสถานประกอบการให้
ศูนย์อนามัยเพื่อ ด าเนินการ ,การประชุม
ปฏิบัติการเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ขับเคล่ือนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพใน
วัยท างานในสถาน ประกอบการ ,การสร้าง
ความรู้ด้านสุขภาพโดยการจัดนิทรรศการ
ของเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุนการสร้าง
สุขภาวะองค์กร ,ส ารวจตรวจเยี่ยมภาคี
เครือข่าย 3 คร้ัง พื้นที่สุขภาพ EEC/เขต
สุขภาพที่4/เขตสุขภาพที่6



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

รวม
คะแนน
แต่ละ

รายการ

(7)
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

(1)
ที่

(2)
รายการ

(3)
คะแนน

(4)
มี = 1, ไม่มี = 0

(รายการ)

(5)
จ านวนวนัทีน่ าข้อมูลเข้าระบบ

ล่าช้า
(วนั)

(6)
ผลคะแนนทีไ่ด้

(คะแนน)

8 รายงานผลการขบัเคล่ือน 0.3000 1 1 1 0 0 0 0.1000 0.1000 0.1000 0.3000 เพิ่มการรายงานผลการขับเคล่ือน 4 รายการ
 ในวันที่ 10 มี.ค.63 ได้แก่เยี่ยมเสริมพลัง/
แลกเปล่ียนเรียนรู้โรงงานในพื้นที่ ที่ส่งเสริม
สุขภาพพนักงานในสถานประกอบการที่
ด าเนินการ 1 package ใน 10 packages 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ,สนับสนุนงบประมาณ
ในการขับเคล่ือนการด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพวัยท างานในสถานประกอบการให้
ศูนย์อนามัยเพื่อ ด าเนินการ ,การประชุม
ปฏิบัติการเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ขับเคล่ือนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพใน
วัยท างานในสถาน ประกอบการ ,การสร้าง
ความรู้ด้านสุขภาพโดยการจัดนิทรรศการ
ของเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุนการสร้าง
สุขภาวะองค์กร ,ส ารวจตรวจเยี่ยมภาคี
เครือข่าย 3 คร้ัง พื้นที่สุขภาพ EEC/เขต
สุขภาพที่4/เขตสุขภาพที่6

9 รายงานผลการติดตาม
ก ากบัตัวชี้วัดประจ าเดือน

0.5000 1 1 1 0 0 0 0.1667 0.1667 0.1667 0.5000



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

รวม
คะแนน
แต่ละ

รายการ

(7)
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

(1)
ที่

(2)
รายการ

(3)
คะแนน

(4)
มี = 1, ไม่มี = 0

(รายการ)

(5)
จ านวนวนัทีน่ าข้อมูลเข้าระบบ

ล่าช้า
(วนั)

(6)
ผลคะแนนทีไ่ด้

(คะแนน)

10 มีผลผลิตตรงเปา้หมาย
เปน็สัดส่วนตาม
ระยะเวลา

1.0000 1 0 1.0000 0.2500 1.1 มผีลผลิตไมค่รบตามจ านวนขอ้เสนอนโยบาย 
เนือ่งจากขอ้เสนอเชิงนโยบาย คือ การแจง้ผลการ
ตรวจสุขภาพ/การประเมนิภาวะสุขภาพจาก H4U 
น าไปสู่การด าเนินงาน 10 packages และมแีนว
ทางการแกไ้ขพฤติกรรมสุขภาพทีไ่มพ่ึงประสงค์ โดยใช้
 10 packages 

2.มผีลผลิตไมค่รบตามมาตรการทีก่ าหนดในแผน
ขบัเคล่ือน เนือ่งจากในแผนขบัเคล่ือนเขยีนว่า 1.มี
แผนการขบัเคล่ือนการด าเนินงานสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพวะการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคฯ 
ในหน่วยงานทีร่่วมท า MOU 2.มแีผนการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้วยการยกโครงร่างหลักสูตรผู้น าชุด
ความรู้สุขภาพ 10 เร่ือง 

หลักฐาน : 1.ต้อง มผีลการขบัเคล่ือนการด าเนินงาน
ตามแผนสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกนัโรคฯ ในพืน้ที ่EEC/ศูนย์
อนามยัพืน้ทีน่ าร่องทีพ่ร้อมด าเนินการ (ศอ. 
1/4/6/10/12) แต่มแีค่ one page การจดัประชุม
เฉพาะในศูนยอ์นามยัที ่6 2.มร่ีางหลักสูตรผู้น าชุด
ความรู้สุขภาพ 10 เร่ือง

3. จากการมผีลผลิตครบตามประเด็นความรู้ทีก่ าหนด
ในแผนการขบัเคล่ือน และเป็นไปตามมาตรฐาน RRHL

หลักฐาน : หลักสูตรผู้น าชุดความรู้สุขภาพ 10 เร่ือง



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

รวม
คะแนน
แต่ละ

รายการ

(7)
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

(1)
ที่

(2)
รายการ

(3)
คะแนน

(4)
มี = 1, ไม่มี = 0

(รายการ)

(5)
จ านวนวนัทีน่ าข้อมูลเข้าระบบ

ล่าช้า
(วนั)

(6)
ผลคะแนนทีไ่ด้

(คะแนน)

11 มีผลลัพธ์ตรงเปา้หมาย
เปน็สัดส่วนตาม
ระยะเวลา

1.0000 1 0 1.0000 0.0000 0 คะแนนจากเจ้าภาพ (ดูไฟล์ตรวจ
ตัวชี้วดั1.16ส านัก ส)
ระดับที่ 5 ได้ 0 เพราะยังไม่มีการ
รายงานผลพฤติกรรมสุขภาพจาก
ระบบ H4U

รวมรายเดือน 2.4667 0.2667 2.2667
รวมคะแนน รอบ 6 

เดือนแรก (ม.ค. - ม.ีค.) 5.000 3.2500















ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
1 รายการขอ้มูลทีน่ ามาใช้ 0.2500 1 0 0.2500 0.2500 รายการที่ 4 รายงานผลการด าเนินงาน

ตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2562 (รอบ 12
 เดือน)(ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้) ,รายการที่ 
8 รายงานการประชุมติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน (ไม่สามารถเปิดไฟ
,ได้)  เพิ่มรายการข้อมูลที่นน ามาใช้ 5 
รายการ ในวันที่ 9,10 มี.ค.63 -สรุปผล
การติดตามผลการตรวจสอบและการ
ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
 -รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบ
ภายใน ประจ าปี 2562 (รอบ 6 เดือน) - 
รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบ
ภายใน ประจ าปี 2562 (รอบ 9 เดือน)
- รายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบ
ภายใน ประจ าปี 2562 (รอบ 12 เดือน)
-สรุปผลการติดตามผลการตรวจสอบและ
การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562

(7)
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

ตารางการตรวจผลการปฏิบตัิราชการตามตัวชี้วดัตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรับ 240263
ชื่อตัวชี้วดั: 2.1 ระดับความส าเร็จของการควบคุม การก ากับดูแล การบริหารงาน

หน่วยงาน ส านักส่งเสริมสุขภาพ
(1)
ที่

(2)
รายการ

(3)
คะแนน

(4)
มี = 1, ไม่มี = 0

(รายการ)

(5)
จ านวนวันที่น าข้อมูลเข้าระบบล่าช้า

(วัน)

(6)
ผลคะแนนทีไ่ด้

(คะแนน)

รวม
คะแนน
แต่ละ

รายการ



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

(7)
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

(1)
ที่

(2)
รายการ

(3)
คะแนน

(4)
มี = 1, ไม่มี = 0

(รายการ)

(5)
จ านวนวันที่น าข้อมูลเข้าระบบล่าช้า

(วัน)

(6)
ผลคะแนนทีไ่ด้

(คะแนน)

รวม
คะแนน
แต่ละ

รายการ

2 ความรู้ทีน่ ามาใช้ 0.2500 1 0 0.2500 0.2500 รายการที่ 2 คู่มือความรู้ระบบความคุม
ภายในมาตรฐานการควบคุมภายในภาครัฐ
ใหม่ และการควบคุมภายในตามมาตรฐาน
 COSO 2013 (ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้)      
           เพิ่มความรู้ที่น ามาใช้ 1  รายการ
 วันที่ 9 มี.ค.63 นโยบายอธิบดีกรมอนามัย
เร่ืองนโยบายด้านการตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563

3 รายงานผลการวิเคราะห์ 0.5000 1 0 0.5000 0.5000

4 ขอ้เสนอเชิงนโยบาย 0.5000 1 0 0.5000 0.5000 เพิ่มข้อเสนอนโยบาย จ านวน 4 รายการ 
ในวันที่ 9 มี.ค. 63 ได้แก่ 1. วิเคราะห์และ
ทบทวนสถานการณ์ผลการด าเนินงานที่
ผ่านมา (ของส านักส่งเสริมสุขภาพ)
2. ขับเคล่ือนการด าเนินงานการควบคุม 
การก ากับดูแล การบริหารงานของส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ (ของส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ)
3. ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และจัดท า
รายงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ (ของส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ)
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ควบคุม การก ากับดูแล การบริหารงาน
ของส านักส่งเสริมสุขภาพ (ของส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ)



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

(7)
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

(1)
ที่

(2)
รายการ

(3)
คะแนน

(4)
มี = 1, ไม่มี = 0

(รายการ)

(5)
จ านวนวันที่น าข้อมูลเข้าระบบล่าช้า

(วัน)

(6)
ผลคะแนนทีไ่ด้

(คะแนน)

รวม
คะแนน
แต่ละ

รายการ

5 มาตรการทีก่ าหนด 0.3000 1 0 0.3000 0.3000 เพิ่มมาตรการที่ก าหนด 4 รายการในวันที่ 
9 มี.ค.63 ได้แก่ -จัดท าหลักเกณฑ์ แนว
ทางการปฏิบัติงาน
- ติดตามผลการด าเนินงานทุกเดือน
- วิเคราะห์ และจัดท ารายงาน
- ส่งเสริมให้บุคลากรเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
 ด้านควบคุม การก ากับดูแล การ
บริหารงานของหน่วยงาน



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

(7)
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

(1)
ที่

(2)
รายการ

(3)
คะแนน

(4)
มี = 1, ไม่มี = 0

(รายการ)

(5)
จ านวนวันที่น าข้อมูลเข้าระบบล่าช้า

(วัน)

(6)
ผลคะแนนทีไ่ด้

(คะแนน)

รวม
คะแนน
แต่ละ

รายการ

6 ประเด็นความรู้ทีใ่ช้ 0.2000 1 0 0.2000 0.2000 เพิ่มประเด็นความรู้ที่ใช้ 13 รายการ ใน
วันที่ 9และ10 มี.ค.63 ได้แก่ -ระบบการ
บันทึกบัญชีและการควบคุมเงินทดรอง
ราชการ หนังสือที่ กค 0423.3/ว 439 ลง
วันที่2 ธันวาคม 2552
- แนวทางปฏิบัติในการยืมเงินราชการกรม
อนามัย เร่ือง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเงิน
ยืมราชการ
- มาตรการการใช้บัตรเครดิตราชการกรม
อนามัย หนังสือกรมอนามัยที่ สธ 
0903.03/ว 1639 ลงวันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2561
- พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
- มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการ
ปรับอัตราคาจ้างขั้นต่ า ป2ี556
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และ
การประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2555
- ระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์และ
มาตรฐานการควบคุมภายในภาครัฐใหม่ 
และการควบคุมภายในตาม
มาตรฐาน CSO 2013
- ประกาศนโยบายการควบคุมก ากับการ
บริหารของส านักส่งเสริมสุขภาพ
- คู่มือการปฏิบัติงาน เร่ืองกระบวนการ
สนับสนุน กรมอนามัย กระทรวง



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

(7)
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

(1)
ที่

(2)
รายการ

(3)
คะแนน

(4)
มี = 1, ไม่มี = 0

(รายการ)

(5)
จ านวนวันที่น าข้อมูลเข้าระบบล่าช้า

(วัน)

(6)
ผลคะแนนทีไ่ด้

(คะแนน)

รวม
คะแนน
แต่ละ

รายการ

7 จดัท าแผนการขบัเคล่ือน 0.5000 1 0 0.5000 0.5000  เพิ่มแผนขับเคล่ือน 6 รายการ ในวันที่ 10
 มี.ค.63 ได้แก่ - เผยแพร่นโยบาย 
มาตรการ ควบคุม ก ากับ การบริหารของ
หน่วยงาน ทางช่องทางการส่ือสารต่างๆ 
ของส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ เช่น เว็บไซต์ หนังสือเวียน
 รายงานการประชุม One page เป็นต้น
- จัดท าบอร์ดส่งเสริมความรู้ และ
ประชาสัมพันธ์การก ากับ บริหารงานของ
ส านักส่งเสริมสุขภาพ
- ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงาน เร่ือง
กระบวนการสนับสนุน กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
- วิเคราะห์และจัดท ารายงาน ปค.4, ปค.5,
 แบบติดตาม ปค.5 และภาคผนวก ก และ
 ข
- ประชุมคณะท างานการควบคุม ก ากับ 
การบริหารของหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 และมอบหมาย
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดท า Flow chart
- จัดท าแนวทางปฏิบัติ แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรม
อนามัย



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

(7)
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

(1)
ที่

(2)
รายการ

(3)
คะแนน

(4)
มี = 1, ไม่มี = 0

(รายการ)

(5)
จ านวนวันที่น าข้อมูลเข้าระบบล่าช้า

(วัน)

(6)
ผลคะแนนทีไ่ด้

(คะแนน)

รวม
คะแนน
แต่ละ

รายการ

8 รายงานผลการขบัเคล่ือน 0.2000 1 1 1 0 0 0 0.0667 0.0667 0.0667 0.2000  เพิ่มรายงานผลการขับเคล่ือน 6 รายการ 
ในวันที่ 10 มี.ค.63 ได้แก่ - เผยแพร่
นโยบาย มาตรการ ควบคุม ก ากับ การ
บริหารของหน่วยงาน ทางช่องทางการ
ส่ือสารต่างๆ ของส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ เช่น เว็บไซต์ หนังสือเวียน
 รายงานการประชุม One page เป็นต้น
- จัดท าบอร์ดส่งเสริมความรู้ และ
ประชาสัมพันธ์การก ากับ บริหารงานของ
ส านักส่งเสริมสุขภาพ
- ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงาน เร่ือง
กระบวนการสนับสนุน กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
- วิเคราะห์และจัดท ารายงาน ปค.4, ปค.5,
 แบบติดตาม ปค.5 และภาคผนวก ก และ
 ข
- ประชุมคณะท างานการควบคุม ก ากับ 
การบริหารของหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 และมอบหมาย
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดท า Flow chart
- จัดท าแนวทางปฏิบัติ แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรม
อนามัย



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

(7)
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

(1)
ที่

(2)
รายการ

(3)
คะแนน

(4)
มี = 1, ไม่มี = 0

(รายการ)

(5)
จ านวนวันที่น าข้อมูลเข้าระบบล่าช้า

(วัน)

(6)
ผลคะแนนทีไ่ด้

(คะแนน)

รวม
คะแนน
แต่ละ

รายการ

9 รายงานผลการติดตาม
ก ากบัตัวชี้วัดประจ าเดือน

0.3000 1 1 1 0 0 0 0.1000 0.1000 0.1000 0.3000

10 มีผลผลิตตรงเปา้หมาย
เปน็สัดส่วนตาม
ระยะเวลา

1.0000 1.0000 1.0000 คะแนนจากเจ้าภาพ

11 มีผลลัพธ์ตรงเปา้หมาย
เปน็สัดส่วนตาม
ระยะเวลา

1.0000 1.0000 1.0000 คะแนนจากเจ้าภาพ
(ระดับ 5 คะแนน 96.67 = 1
การรายงานประเมินการควบคุม
ภายในป ี62 เวปไซต์ของหน่วยงาน 
  
- ไม่มีตารางวเิคราะหค์วามเส่ียง (10)

รวมรายเดือน 2.6667 0.1667 2.1667
รวมคะแนน รอบ 6 

เดือนแรก (ม.ค. - ม.ีค.) 5.000 5.0000



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
1 รายการขอ้มูลทีน่ ามาใช้ 0.1000 1 0 0.1000 0.1000 เพิ่ม รายการข้อมูลที่น ามาใช้ 2  

รายการ ในวนัที่ 5 มี.ค. 63 ได้แก่
-ข้อมูลค่าดัชนีมวลกายของ
บคุลากรส านักส่งเสริมสุขภาพ
-สถานะสุขภาพ ภาวะน้ าหนักเกิน
และอ้วน (การค านวณค่าดัชนีมวล
กายและการแบง่ระดับค่าดัชนีมวล
กาย)

2 ความรู้ทีน่ ามาใช้ 0.0500 1 0 0.0500 0.0500 เพิ่มความรู้ที่น ามาใช้  1 รายการ 
ในวนัที่ 6 มี.ค.63 ได้แก่
-สถานะสุขภาพ ภาวะน้ าหนักเกิน
และอ้วน (การค านวณ BMI)

3 รายงานผลการวิเคราะห์ 0.1500 1 0 0.1500 0.1500

4 ขอ้เสนอเชิงนโยบาย 0.0600 1 0 0.0600 0.0600

5 มาตรการทีก่ าหนด 0.1000 1 0 0.1000 0.1000

(7)
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

 ตารางการตรวจผลการปฏิบตัิราชการตามตัวชี้วดัตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่อตัวชี้วดั: 2.2.1 ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (บคุลากรในองค์กรมีสุขภาพดี (Happy Body) 

หน่วยงาน ส านักส่งเสริมสุขภาพ
(1)
ที่

(2)
รายการ

(3)
คะแนน

(4)
มี = 1, ไม่มี = 0

(รายการ)

(5)
จ านวนวนัทีน่ าข้อมูลเข้าระบบ

ล่าช้า
(วนั)

(6)
ผลคะแนนทีไ่ด้

(คะแนน)

รวม
คะแนน
แต่ละ

รายการ



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

(7)
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

(1)
ที่

(2)
รายการ

(3)
คะแนน

(4)
มี = 1, ไม่มี = 0

(รายการ)

(5)
จ านวนวนัทีน่ าข้อมูลเข้าระบบ

ล่าช้า
(วนั)

(6)
ผลคะแนนทีไ่ด้

(คะแนน)

รวม
คะแนน
แต่ละ

รายการ

6 ประเด็นความรู้ทีใ่ช้ 0.1000 1 0 0.1000 0.1000

7 จดัท าแผนการขบัเคล่ือน 0.1000 1 0 0.1000 0.1000 เพิ่มจัดท าแผนการขับเคล่ือน 
จ านวน 6 รายการ ในวนัที่ 6 มี.ค.
63 ได้แก่ -ทกุ 1 - 2 ชั่วโมงใน
ระหวา่งการนั่งท างานควรเปล่ียน
อิริยาบถ เช่น ลุกขึ้นยืดเหยียด
ร่างกาย ไปด่ืมน้ า หรือเดินไปเข้า
หอ้งน้ า เปน็ต้น (กิจกรรมส่วน
บคุคล)
-ระหวา่งการประชุม ก่อนพกัมีการ
ขยับเคล่ือนไหวร่างกาย
-รณรงค์ใหม้ีการเดินเพิ่มมากขึ้น 
ส่งเสริมใหม้ีการเดินขึ้น– ลงบนัได
แทนการขึ้นลิฟต์
-สนับสนุนใหม้ีการใช้ประโยชน์
จากสถานที่ออกก าลังกายของกรม
อนามัยและกระทรวงสาธารณสุข
มากขึ้น ได้แก่ ฟติเนส ลู่
วิง่ลู่จักรยาน
-ใหค้วามรู้เร่ืองการรับประทาน
อาหารที่เหมาะสม ลดหวาน– มัน
-ใหค้วามรู้เร่ืองการนอนหลับกับน้ 
าหนักตัวที่เพิ่มและปรับพฤติกรรม
เพื่อใหน้อนหลับง่ายขึ้น



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

(7)
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

(1)
ที่

(2)
รายการ

(3)
คะแนน

(4)
มี = 1, ไม่มี = 0

(รายการ)

(5)
จ านวนวนัทีน่ าข้อมูลเข้าระบบ

ล่าช้า
(วนั)

(6)
ผลคะแนนทีไ่ด้

(คะแนน)

รวม
คะแนน
แต่ละ

รายการ

8 รายงานผลการขบัเคล่ือน 0.1800 1 1 1 0 0 0 0.0600 0.0600 0.0600 0.1800 เพิ่มรายงานผลการขับเคล่ือน 
จ านวน 6 รายการ ในวนัที่ 6 มี.ค.
63 ได้แก่ -ทกุ 1 - 2 ชั่วโมงใน
ระหวา่งการนั่งท างานควรเปล่ียน
อิริยาบถ เช่น ลุกขึ้นยืดเหยียด
ร่างกาย ไปด่ืมน้ า หรือเดินไปเข้า
หอ้งน้ า เปน็ต้น (กิจกรรมส่วน
บคุคล)
-ระหวา่งการประชุม ก่อนพกัมีการ
ขยับเคล่ือนไหวร่างกาย
-รณรงค์ใหม้ีการเดินเพิ่มมากขึ้น 
ส่งเสริมใหม้ีการเดินขึ้น– ลงบนัได
แทนการขึ้นลิฟต์
-สนับสนุนใหม้ีการใช้ประโยชน์
จากสถานที่ออกก าลังกายของกรม
อนามัยและกระทรวงสาธารณสุข
มากขึ้น ได้แก่ ฟติเนส ลู่
วิง่ลู่จักรยาน
-ใหค้วามรู้เร่ืองการรับประทาน
อาหารที่เหมาะสม ลดหวาน– มัน
-ใหค้วามรู้เร่ืองการนอนหลับกับน้ 
าหนักตัวที่เพิ่มและปรับพฤติกรรม
เพื่อใหน้อนหลับง่ายขึ้น

9 รายงานผลการติดตาม
ก ากบัตัวชี้วัดประจ าเดือน

0.0600 1 1 1 0 0 0 0.0200 0.0200 0.0200 0.0600



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

(7)
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

(1)
ที่

(2)
รายการ

(3)
คะแนน

(4)
มี = 1, ไม่มี = 0

(รายการ)

(5)
จ านวนวนัทีน่ าข้อมูลเข้าระบบ

ล่าช้า
(วนั)

(6)
ผลคะแนนทีไ่ด้

(คะแนน)

รวม
คะแนน
แต่ละ

รายการ

10 มีผลผลิตตรงเปา้หมาย
เปน็สัดส่วนตาม
ระยะเวลา

0.3000 1 0 0.3000 0.3000 0.3 คะแนนจากเจ้าภาพ 
(ข้อสังเกตจากกรรมการตรวจฯ ได้
 0.3 คะแนน ระดับ 4 ผลผลิตครบ
ตามข้อเสนอเชิงนโยบายและ
มาตรการที่ก าหนด -บางกิจกรรม
ผลผลิตไม่ครบตามเปา้หมายที่ต้ังไว)้

11 มีผลลัพธ์ตรงเปา้หมาย
เปน็สัดส่วนตาม
ระยะเวลา

0.3000 0 0 0 0.1200 0.12 (25.8/25.24)-2.17% 
คะแนนจากเจ้าภาพ
(ข้อสังเกตจากกรรมการตรวจฯ 
ระดับ 5 ไม่มีข้อมูลน้ าหนักหรือ 
BMI ของบคุลากรในหน่วยงาน
แสดงไวเ้ปน็หลักฐาน)

รวมรายเดือน 0.7400 0.0800 0.3800
รวมคะแนน รอบ 6 

เดือนแรก (ม.ค. - ม.ีค.)
1.5000

1.3200



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
1 รายการขอ้มูลทีน่ ามาใช้ 0.0700 1 0 0.0700 0.0700 เพิ่มรายการข้อมูลที่น ามาใช้ 4 รายการ 

ในวันที่ 9 มี.ค.63 ได้แก่
-รายงานการวิเคราะห์ของบุคลากรใน
หน่วยงาน
-หนังสือแจ้งเวียนขอความร่วมมือจัดท า
ข้อมูลและความรู้ และส่งสรุปรายงาน
การวิเคราะห์
-หนังสือแจ้งเวียน ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะท างานขับเคล่ือนองค์กรสร้างสุข 
ส านักส่งเสริมสุขภาพ
-แผนการพัฒนาการจัดการข้อมูลความรู้ 
งานวิจัย นวัตกรรม ส านักส่งเสริมสุขภาพ

2 ความรู้ทีน่ ามาใช้ 0.0700 1 0 0.0700 0.0700 เพิ่มความรู้ที่น ามาใช้ 2 รายการ  
ในวนัที่ 9 มี.ค.63 ได้แก่
-แนวทางการด าเนินการขับเคล่ือน
องค์กรสร้างสุข มิติ 2 ด้านการ
จัดการข้อมูลและความรู้
-คู่มือการจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ กพร.

(7)
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

 ตารางการตรวจผลการปฏิบตัิราชการตามตัวชี้วดัตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่อตัวชี้วดั: 2.2.2 ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (การจัดการข้อมูลและความรู ้(Data Management & Knowledge Management) 

หน่วยงาน ส านักส่งเสริมสุขภาพ
(1)
ที่

(2)
รายการ

(3)
คะแนน

(4)
มี = 1, ไม่มี = 0

(รายการ)

(5)
จ านวนวนัทีน่ าข้อมูลเข้าระบบ

ล่าช้า
(วนั)

(6)
ผลคะแนนทีไ่ด้

(คะแนน)

รวม
คะแนน
แต่ละ

รายการ



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

(7)
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

(1)
ที่

(2)
รายการ

(3)
คะแนน

(4)
มี = 1, ไม่มี = 0

(รายการ)

(5)
จ านวนวนัทีน่ าข้อมูลเข้าระบบ

ล่าช้า
(วนั)

(6)
ผลคะแนนทีไ่ด้

(คะแนน)

รวม
คะแนน
แต่ละ

รายการ

3 รายงานผลการวิเคราะห์ 0.1000 1 0 0.1000 0.1000 เพิ่มรายงานผลการวเิคราะห ์2 
รายการ ในวนัที่ 9 มี.ค.6 ได้แก่
-แผนการพฒันาการจัดการข้อมูล
ความรู้ งานวจิัยและนวตักรรม 
ส านักส่งเสริมสุขภาพ ป ี2563
-ประกาศนโยบายส่งเสริมให้
บคุลากรมีการจัดการข้อมูลและ
ความรู้อย่างเปน็ระบบ

4 ขอ้เสนอเชิงนโยบาย 0.0500 1 0 0.0500 0.0500

5 มาตรการทีก่ าหนด 0.1000 1 0 0.1000 0.1000

6 ประเด็นความรู้ทีใ่ช้ 0.0500 1 0 0.0500 0.0500

7 จดัท าแผนการขบัเคล่ือน 0.2000 1 0 0.2000 0.2000

8 รายงานผลการขบัเคล่ือน 0.2000 1 1 1 0 0 0 0.0667 0.0667 0.0667 0.2000

9 รายงานผลการติดตาม
ก ากบัตัวชี้วัดประจ าเดือน

0.0600 1 1 1 0 0 0 0.0200 0.0200 0.0200 0.0600



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

(7)
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

(1)
ที่

(2)
รายการ

(3)
คะแนน

(4)
มี = 1, ไม่มี = 0

(รายการ)

(5)
จ านวนวนัทีน่ าข้อมูลเข้าระบบ

ล่าช้า
(วนั)

(6)
ผลคะแนนทีไ่ด้

(คะแนน)

รวม
คะแนน
แต่ละ

รายการ

10 มีผลผลิตตรงเปา้หมาย
เปน็สัดส่วนตาม
ระยะเวลา

0.3000 1 0 0.3000 0.3000 0.3 คะแนนจากเจ้าภาพ 
(ข้อสังเกตจากกรรมการตรวจฯ 
ระดับ 4 มีสรุปบทเรียนและการ
ประเมินผลการด าเนินงาน)

11 มีผลลัพธ์ตรงเปา้หมาย
เปน็สัดส่วนตาม
ระยะเวลา

0.3000 1 0 0.3000 0.3000  0.3 คะแนนจากเจ้าภาพ (ข้อสังเกตจาก
กรรมการตรวจฯ ระดับ 5 บันทึก 
DM/KM หน่วยงาน 103 คน จาก 115 
คน คิดเป็นร้อยละ 89.57 ข้อเสนอแนะ 
1.ควรพัฒนาคุณภาพการเขียน CQI ใน
กลุ่มลูกจ้างประจ า บางเร่ืองเป็นเพียง
ขอบเขตงานที่รับผิดชอบและควรเขียนให้
เห็นผลการปรับปรุง/พัฒนางานจาก
ข้อเสนอที่เสนอไว้ เพื่อให้ CQI สมบูรณ์
ขึ้น 2.ในกลุ่มนักวิชาการควรเป็นองค์
ความรู้ที่ผ่านการวิเคราะห/์สังเคราะห์
ด้วยตนเอง ให้ระมัดระวังการคัดลอก
ผลงานจากผู้อื่น 3.กรณีที่ใช้ผลงานชิ้น
เดียวกัน ผู้จัดท าทั้งหมดสามารถอัพโหลด
ไฟล์หนังสือ/เอกสาร ไฟล์เดียวกันเลย)

รวมรายเดือน 0.7267 0.0867 0.6867
รวมคะแนน รอบ 6 

เดือนแรก (ม.ค. - ม.ีค.)
1.5000 1.5000



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
1 รายการขอ้มูลทีน่ ามาใช้ 0.1000 1 0 0.1000 0.1000 เพิ่มรายการข้อมูลที่น ามาใช้จ านวน

 4 รายการ ในวนัที่ 6 มี.ค.63 และ
ลบข้อมูลในเดือนมกราคมออก
ทั้งหมด ได้แก่
- หลักฐานระดับ 1 ผลการส ารวจ
ข้อมูลความผูกพนัต่อองค์กร ส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ ป ี2562
- หลักฐานระดับ 1 ผลการส ารวจ
ความผูกพนัต่อองค์กร ส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ รอบที่ 1 ป ี2563
- หลักฐานระดับ 1 ผลการส ารวจ
ความผูกพนัต่อองค์กรจากแบบ
ส ารวจเพิ่มเติมของส านักส่งเสริม
สุขภาพ
 - หลักฐานระดับ 1 แบบสอบถาม
ความผูกพนัต่อองค์กรของส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ

(7)
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

 ตารางการตรวจผลการปฏิบตัิราชการตามตัวชี้วดัตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่อตัวชี้วดั: 2.2.3 ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (ความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement)) 

หน่วยงาน ส านักส่งเสริมสุขภาพ
(1)
ที่

(2)
รายการ

(3)
คะแนน

(4)
มี = 1, ไม่มี = 0

(รายการ)

(5)
จ านวนวนัทีน่ าข้อมูลเข้าระบบ

ล่าช้า
(วนั)

(6)
ผลคะแนนทีไ่ด้

(คะแนน)

รวม
คะแนน
แต่ละ

รายการ



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

(7)
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

(1)
ที่

(2)
รายการ

(3)
คะแนน

(4)
มี = 1, ไม่มี = 0

(รายการ)

(5)
จ านวนวนัทีน่ าข้อมูลเข้าระบบ

ล่าช้า
(วนั)

(6)
ผลคะแนนทีไ่ด้

(คะแนน)

รวม
คะแนน
แต่ละ

รายการ

2 ความรู้ทีน่ ามาใช้ 0.1000 1 0 0.1000 0.1000 เพิ่มความรู้ที่น าไปใช้  1 รายการ 
ในวนัที่ 5 มี.ค.63 ได้แก่ เพิ่มเติม
ทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง “คู่มือความสุข 8
 ประการในที่ท างาน HAPPY 
WORK PLACE”

3 รายงานผลการวิเคราะห์ 0.2000 1 0 0.2000 0.2000 เพิ่มรายงานผลการวเิคราะห ์1 
รายการ ในวนัที่ 6 มี.ค.63 ได้แก่
 รายงานการวเิคราะหส์ถานการณ์
ความผูกพนัต่อองค์กรของส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ

4 ขอ้เสนอเชิงนโยบาย 0.0500 1 0 0.0500 0.0500

5 มาตรการทีก่ าหนด 0.1000 1 0 0.1000 0.1000

6 ประเด็นความรู้ทีใ่ช้ 0.0500 1 0 0.0500 0.0500



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

(7)
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

(1)
ที่

(2)
รายการ

(3)
คะแนน

(4)
มี = 1, ไม่มี = 0

(รายการ)

(5)
จ านวนวนัทีน่ าข้อมูลเข้าระบบ

ล่าช้า
(วนั)

(6)
ผลคะแนนทีไ่ด้

(คะแนน)

รวม
คะแนน
แต่ละ

รายการ

7 จดัท าแผนการขบัเคล่ือน 0.3000 1 0 0.3000 0.3000 เพิ่มจัดท าแผนขับเคล่ือน จ านวน 7
 รายการ ในวนัที่ 6 และ 9 มี่.ค.63
 ได้แก่ ประกาศเจตจ านงเพื่อการ
เปน็องค์กรสร้างสุข,จัดอวยพรวนั
เกิด,ยกย่องชมเชยผู้มีจิตใจดี มี
คุณธรรม,พฒันาบคุลากรด้าน
เทคโนโลย,ีพฒันาบคุลากรตามอายุ
งานและความเหมาะสมของ
ต าแหน่ง,การคัดเลือกข้าราชการ
ดีเด่นระดับส านัก,การส่ือสาร
ถ่ายทอดนโยบายผ่านการประชุม
ส านักส่งเสริมสุขภาพ



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

(7)
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

(1)
ที่

(2)
รายการ

(3)
คะแนน

(4)
มี = 1, ไม่มี = 0

(รายการ)

(5)
จ านวนวนัทีน่ าข้อมูลเข้าระบบ

ล่าช้า
(วนั)

(6)
ผลคะแนนทีไ่ด้

(คะแนน)

รวม
คะแนน
แต่ละ

รายการ

8 รายงานผลการขบัเคล่ือน 0.2000 1 1 1 0 0 0 0.0667 0.0667 0.0667 0.2000 เพิ่ม รายงานผลการขับเคล่ือน
จ านวน 7 รายการ ในวนัที่ 6 และ 
9 มี่.ค.63 ได้แก่ ประกาศเจตจ านง
เพื่อการเปน็องค์กรสร้างสุข,จัด
อวยพรวนัเกิด,ยกย่องชมเชยผู้มี
จิตใจดี มีคุณธรรม,พฒันาบคุลากร
ด้านเทคโนโลย,ีพฒันาบคุลากร
ตามอายุงานและความเหมาะสม
ของต าแหน่ง,การคัดเลือก
ข้าราชการดีเด่นระดับส านัก,การ
ส่ือสารถ่ายทอดนโยบายผ่านการ
ประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ

9 รายงานผลการติดตาม
ก ากบัตัวชี้วัดประจ าเดือน

0.1000 1 1 1 0 0 0 0.0333 0.0333 0.0333 0.1000

10 มีผลผลิตตรงเปา้หมาย
เปน็สัดส่วนตาม
ระยะเวลา

0.4000 1 0 0.4000 0.4000 คะแนนจากเจ้าภาพ (ข้อสังเกต
จากกรรมการตรวจฯ ระดับ 4 
ผลผลิตครบตามข้อเสนอเชิง
นโยบายและมาตรการที่ก าหนด มี
หลักฐานแสดงการมีส่วนร่วมของ
บคุลากร)



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

(7)
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

(1)
ที่

(2)
รายการ

(3)
คะแนน

(4)
มี = 1, ไม่มี = 0

(รายการ)

(5)
จ านวนวนัทีน่ าข้อมูลเข้าระบบ

ล่าช้า
(วนั)

(6)
ผลคะแนนทีไ่ด้

(คะแนน)

รวม
คะแนน
แต่ละ

รายการ

11 มีผลลัพธ์ตรงเปา้หมาย
เปน็สัดส่วนตาม
ระยะเวลา

0.4000 1 0 0.4000 0.4000 คะแนนจากเจ้าภาพ (ข้อสังเกตจาก
เจ้าภาพ-บางกิจกรรมมีเพยีงการ
รายงานและภาพถ่ายแต่ไม่ได้แนบ
หลักฐานแสดงจ านวนการเข้าร่วม
กิจกรรมของบคุลากร เช่น ใบ
เซ็นชื่อ และบางกิจกรรมไม่ได้
ก าหนดจ านวนกลุ่มเปา้หมาย) และ
 (ข้อสังเกตจากกรรมการตรวจฯ 
ระดับ 5 ควรมีสรุปรายชื่อบคุลากร
ในส านักวา่ 1 คน เข้าร่วมกิจกรรม
ใดบา้ง)

รวมรายเดือน 1.0000 0.1000 0.9000
รวมคะแนน รอบ 6 

เดือนแรก (ม.ค. - ม.ีค.)
2.0000

2.0000



ชื่อตัวชี้วดั: 2.3 ร้อยละของการเบกิจ่ายงบประมาณ

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
1 รายการขอ้มูลทีน่ ามาใช้ 0.1000 1 0 0.1000 0.1000 เพิ่มรายการข้อมูลที่น ามาใช้ 5 

รายการ วนัที่ 20 ก.พ.63  ได้แก่ -
แต่งต้ังคณะท างานติดตามเร่งรัด
การเบกิจ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
-รายงานผลการติดตามเร่งรัดการ
เบกิจ่ายงบประมาณ รบจ.1
-รายงานการประชุมส านักส่งเสริม
สุขภาพ ประจ าเดือนมกราคม 2563
-รายงานการประชุมส านักส่งเสริม
สุขภาพ ประจ าเดือนธนัวาคม 2562
-ตารางฐานข้อมูลผลการเบกิจ่าย
งบประมาณป ี2561 จนถึงปจัจุบนั
เปน็รายไตรมาส

2 ความรู้ทีน่ ามาใช้ 0.1000 1 0 0.1000 0.1000

ตารางการตรวจผลการปฏิบตัิราชการตามตัวชี้วดัตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรับ 240263

หน่วยงาน ส านักส่งเสริมสุขภาพ
(1)
ที่

(2)
รายการ

(3)
คะแนน

(4)
มี = 1, ไม่มี = 0

(รายการ)

(5)
จ านวนวนัทีน่ าข้อมูลเข้าระบบ

ล่าช้า
(วนั)

(6)
ผลคะแนนทีไ่ด้

(คะแนน)

รวม
คะแนน
แต่ละ

รายการ

(7)
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

(1)
ที่

(2)
รายการ

(3)
คะแนน

(4)
มี = 1, ไม่มี = 0

(รายการ)

(5)
จ านวนวนัทีน่ าข้อมูลเข้าระบบ

ล่าช้า
(วนั)

(6)
ผลคะแนนทีไ่ด้

(คะแนน)

รวม
คะแนน
แต่ละ

รายการ

(7)
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

3 รายงานผลการวิเคราะห์ 0.1000 1 0 0.1000 0.1000

4 ขอ้เสนอเชิงนโยบาย 0.0666 1 0 0.0666 0.0666

5 มาตรการทีก่ าหนด 0.0668 1 0 0.0668 0.0668

6 ประเด็นความรู้ทีใ่ช้ 0.0666 1 0 0.0666 0.0666

7 จดัท าแผนการขบัเคล่ือน 0.1500 1 0 0.1500 0.1500

8 รายงานผลการขบัเคล่ือน 0.1500 1 1 1 0 0 0 0.0500 0.0500 0.0500 0.1500

9 รายงานผลการติดตาม
ก ากบัตัวชี้วัดประจ าเดือน

0.2000 1 1 1 0 0 0 0.0667 0.0667 0.0667 0.2000

10 มีผลผลิตตรงเปา้หมาย
เปน็สัดส่วนตาม
ระยะเวลา

1.0000 0.0000 0.0000 คะแนนจากเจ้าภาพ
ระดับ 4 แผนปฏบิติัการเบกิจ่าย
งบประมาณและมีผลเบกิจ่ายใน
ภาพรวมไม่เปน็ไปตามแผนปฏบิติั
การที่ก าหนด /



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

(1)
ที่

(2)
รายการ

(3)
คะแนน

(4)
มี = 1, ไม่มี = 0

(รายการ)

(5)
จ านวนวนัทีน่ าข้อมูลเข้าระบบ

ล่าช้า
(วนั)

(6)
ผลคะแนนทีไ่ด้

(คะแนน)

รวม
คะแนน
แต่ละ

รายการ

(7)
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

11 มีผลลัพธ์ตรงเปา้หมาย
เปน็สัดส่วนตาม
ระยะเวลา

3.0000 0.6000 0.6000 คะแนนจากเจ้าภาพ
ระดับ 5 อ้างอิงจากรายงานผลการ
เบกิจ่ายงบประมาณในระบบ 
GFMIS ณ 31  มี.ค. 63 คะแนน
หลังถ่วงน้ าหนัก 1.0371

รวมรายเดือน 0.7667 0.1167 0.7167
รวมคะแนน รอบ 6 

เดือนแรก (ม.ค. - ม.ีค.) 5.000 1.6000



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
1 รายการขอ้มูลทีน่ ามาใช้ 0.2500 1 0 0.2500 0.2500

2 ความรู้ทีน่ ามาใช้ 0.2500 1 0 0.2500 0.2500

3 รายงานผลการวิเคราะห์ 0.5000 1 0 0.5000 0.5000

4 ขอ้เสนอเชิงนโยบาย 0.3334 1 0 0.3334 0.3334

5 มาตรการทีก่ าหนด 0.3333 1 0 0.3333 0.3333

6 ประเด็นความรู้ทีใ่ช้ 0.3333 1 0 0.3333 0.3333

(7)
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

ตารางการตรวจผลการปฏิบตัิราชการตามตัวชี้วดัตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรับ 240263
ชื่อตัวชี้วดั: 2.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรทีม่ีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558/ PMQA 4.0

หน่วยงาน ส านักส่งเสริมสุขภาพ
(1)
ที่

(2)
รายการ

(3)
คะแนน

(4)
มี = 1, ไม่มี = 0

(รายการ)

(5)
จ านวนวันที่น าขอ้มลูเขา้

ระบบลา่ชา้
(วัน)

(6)
ผลคะแนนทีไ่ด้

(คะแนน)

รวม
คะแนน
แต่ละ

รายการ



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

(7)
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

(1)
ที่

(2)
รายการ

(3)
คะแนน

(4)
มี = 1, ไม่มี = 0

(รายการ)

(5)
จ านวนวันที่น าขอ้มลูเขา้

ระบบลา่ชา้
(วัน)

(6)
ผลคะแนนทีไ่ด้

(คะแนน)

รวม
คะแนน
แต่ละ

รายการ

7 จดัท าแผนการขบัเคล่ือน 0.2000 1 0 0.2000 0.2000  เพิ่มจัดท าแผนขับเคล่ือน 3 รายการ 
ในวนัที่ 9 มีค.63 ได้แก่ 1.ประชุม
คณะกรรมการ PMQA เพื่อทบทวน
และจัดท าแผนขับเคล่ือนองค์กรสู่ระบบ
ราชการ 4.0 (หมวด 3,4,5)
2.ประชุมคณะกรรมการ PMQA เพื่อ
ทบทวนและจัดท าแผนขับเคล่ือน
องค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 (คร้ังที่ 2) 
ในหมวดที่
เหลือ และการพฒันาฐานข้อมูลใน
รูปแบบดิจิทลั
3.ประชุมคณะกรรมการ PMQA เพื่อ
ทบทวนและจัดท าแผนขับเคล่ือน
องค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 เพื่อติดตาม
การ
ด าเนินงาน



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

(7)
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

(1)
ที่

(2)
รายการ

(3)
คะแนน

(4)
มี = 1, ไม่มี = 0

(รายการ)

(5)
จ านวนวันที่น าขอ้มลูเขา้

ระบบลา่ชา้
(วัน)

(6)
ผลคะแนนทีไ่ด้

(คะแนน)

รวม
คะแนน
แต่ละ

รายการ

8 รายงานผลการขบัเคล่ือน 0.3000 1 1 1 0 0 0 0.1000 0.1000 0.1000 0.3000  เพิ่มรายงานผลการขับเคล่ือน 3 
รายการ ในวนัที่ 9 มีค.63 ได้แก1่.
ประชุมคณะกรรมการ PMQA เพื่อ
ทบทวนและจัดท าแผนขับเคล่ือน
องค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 (หมวด 
3,4,5)
2.ประชุมคณะกรรมการ PMQA เพื่อ
ทบทวนและจัดท าแผนขับเคล่ือน
องค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 (คร้ังที่ 2) 
ในหมวดที่
เหลือ และการพฒันาฐานข้อมูลใน
รูปแบบดิจิทลั
3.ประชุมคณะกรรมการ PMQA เพื่อ
ทบทวนและจัดท าแผนขับเคล่ือน
องค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 เพื่อติดตาม
การ
ด าเนินงาน

9 รายงานผลการติดตาม
ก ากบัตัวชี้วัดประจ าเดือน

0.5000 1 1 1 0 0 0 0.1667 0.1667 0.1667 0.5000



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

(7)
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

(1)
ที่

(2)
รายการ

(3)
คะแนน

(4)
มี = 1, ไม่มี = 0

(รายการ)

(5)
จ านวนวันที่น าขอ้มลูเขา้

ระบบลา่ชา้
(วัน)

(6)
ผลคะแนนทีไ่ด้

(คะแนน)

รวม
คะแนน
แต่ละ

รายการ

10 มีผลผลิตตรงเปา้หมาย
เปน็สัดส่วนตาม
ระยะเวลา 
(ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตาม
กิจกรรมทีก่ าหนดใน
แผน รอบ 6 เดือน ได้
ร้อยละ 80)

1.0000 0.0000 0.0000 ข้อสังเกตจากกรรมการตรวจฯ ระดับ 4 
 ค านวณคะแนนจากจ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินงานเทยีบกับจ านวนกิจกรรมที่
ก าหนดตามแผน รอบ 6 เดือน จาก
กิจกรรมทั้งหมด 26 กิจกรรม 
ด าเนินการไป 8 กิจกรรม คิดเปน็ร้อยละ
 30.77 อ้างจากรายงานการประชุม 
PMQA คร้ังที่ 1 แผนที่จะด าเนินการ /

11 มีผลผลิตตรงเปา้หมาย
เปน็สัดส่วนตาม
ระยะเวลา
(ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตาม
กิจกรรมทีก่ าหนดใน
แผน รอบ 6 เดือน ได้
ร้อยละ 100)

1.0000 0.0000 0.0000 ข้อสังเกตจากกรรมการตรวจฯ ระดับ 5
 ค านวณคะแนนจากจ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินงานเทยีบกับจ านวนกิจกรรมที่
ก าหนดตามแผน รอบ 6 เดือน  รอบ 6 
เดือน จากกิจกรรมทั้งหมด 26 กิจกรรม
 ด าเนินการไป 8 กิจกรรม คิดเปน็ร้อย
ละ 30.77  อ้างจากรายงานการประชุม
 PMQA คร้ังที่ 1 แผนที่จะด าเนินการ

รวมรายเดือน 2.4667 0.2667 0.2667
รวมคะแนน รอบ 6 

เดือนแรก (ม.ค. - ม.ีค.) 5.000 3.0000



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
1 รายการขอ้มูลทีน่ ามาใช้ 0.2500 1 0 0.2500 0.2500

2 ความรู้ทีน่ ามาใช้ 0.2500 1 0 0.2500 0.2500

3 รายงานผลการวิเคราะห์ 0.5000 1 0 0.5000 0.5000

4 ขอ้เสนอเชิงนโยบาย 0.5000 1 0 0.5000 0.5000

5 มาตรการทีก่ าหนด 0.5000 1 0 0.5000 0.5000

6 ประเด็นความรู้ทีใ่ช้
7 จดัท าแผนการขบัเคล่ือน 0.1000 1 0 0.1000 0.1000

8.1 มี Flow Chart ขั้นตอนการ
บริหารและขบัเคล่ือนงาน

0.1000 1 0 0.1000 0.1000

8.2 รายงานผลการขบัเคล่ือน 0.1500 1 1 1 0 0 0 0.0500 0.0500 0.0500 0.1500

9 รายงานผลการติดตามก ากบั
ตัวชี้วัดประจ าเดือน

0.1500 1 1 1 0 0 0 0.0500 0.0500 0.0500 0.1500

(7)
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ

เพ่ิมเติม

ตารางการตรวจผลการปฏิบตัิราชการตามตัวชี้วดัตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรับ 240263
ชื่อตัวชี้วดั: 2.5 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานบรรลุเปา้หมายตามแผนปฏิบตัิการหน่วยงาน

หน่วยงาน ส านักส่งเสริมสุขภาพ
(1)
ที่

(2)
รายการ

(3)
คะแนน

(4)
มี = 1, ไม่มี = 0

(รายการ)

(5)
จ านวนวันที่น าข้อมูลเข้าระบบ

ล่าช้า
(วัน)

(6)
ผลคะแนนทีไ่ด้

(คะแนน)

รวม
คะแนน
แต่ละ

รายการ



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

(7)
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ

เพ่ิมเติม

(1)
ที่

(2)
รายการ

(3)
คะแนน

(4)
มี = 1, ไม่มี = 0

(รายการ)

(5)
จ านวนวันที่น าข้อมูลเข้าระบบ

ล่าช้า
(วัน)

(6)
ผลคะแนนทีไ่ด้

(คะแนน)

รวม
คะแนน
แต่ละ

รายการ

10.1 มีวงเงินงบประมาณในระบบ 
DOC ตรงกับระบบ GFMIS

0.2500 0.2500 0.2500 เปา้หมายของแผนในแต่ละไตร
มาส  เมื่อรวมกันแล้วไม่ตรงกับ
เปา้หมายในช่องแผนรวม  
จ านวน 2 กิจกรรม ท าใหไ้ม่
สามารถเปรียบเทยีบผลการ
ด าเนินงานกับแผนได้

10.2 มีการปรับปรุงข้อมูลแผน ใน
ระบบ DOC ตรงกับทีไ่ด้รับ
อนุมัติปรับแผนเปน็ปจัจุบนั

0.2500 0.2500 0.2500 คะแนนจากเจ้าภาพ

10.3 ร้อยละของกิจกรรมทีม่ีการ
ปรับแผนปฏิบตัิการประจ าปี
ตามรอบการประเมิน

1.0000 1.0000 1.0000 คะแนนจากเจ้าภาพ

11 มีผลลัพธ์ตรงเปา้หมายเปน็
สัดส่วนตามระยะเวลา

1.0000 0.2000 0.2000 คะแนนจากเจ้าภาพ

รวมรายเดือน 2.3000 0.1000 1.8000
รวมคะแนน รอบ 6 เดือนแรก 

(ม.ค. - ม.ีค.) 5.000 4.2000
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