
ชื่อหน่วยงาน กองแผนงาน 
ชื่อตัวชี้วัด 2.5 ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย 
หน่วยงานที่รับการประเมิน  ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 
ค านิยาม การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ หมายถึง การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย/ระยะเวลา และ
ควบคุมก ากับเพื่อให้ได้ผลส าเร็จตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ  
บรรลุเป้าหมาย หมายถึง บรรลุเป้าหมายของกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปีของ
หน่วยงาน โดยผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือเกินค่าเป้าหมายรายกิจกรรมที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลในแต่ละรอบการประเมิน โดยใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานจากระบบ DOC4.0 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แหล่งข้อมูล ระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย (DOC4.0) 
รายการข้อมูล 1  จ านวนเป้าหมายของกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการทีส่ามารถด าเนินการบรรลุเปา้หมายในแตล่ะ

รอบการประเมิน ( ) 
รายการข้อมูล 2  จ านวนเป้าหมายของกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการทั้งหมดในแต่ละรอบการประเมิน ( ) 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  

𝑥  
   

   
     

𝑥 = ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย  
ระยะเวลาประเมินผล รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564) 

รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564) 
เกณฑ์การประเมิน : 
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564)  

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 Assessment 

มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่น ามาใช้ใน
การวิเคราะห์เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของหน่วยงานให้บรรลุเปา้หมาย  

1 1. ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการด าเนินการ 
ระดับ Level:  
- เอกสารแสดงข้อมูลผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบตัิการของหนว่ยงานรอบ 6 เดือนหลัง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (0.2 คะแนน) 

- เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ที่
อาจท าให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของหน่วยงานไม่บรรลุเป้าหมาย (0.4 
คะแนน) 

2. ด้านข้อมูลวิชาการและอื่นๆ 
- ความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ : มีเอกสารสรุปความรู้ที่

จะช่วยให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย เช่น การบริหาร
โครงการ, การบริหารความเสี่ยง, เครื่องมือที่ใช้
ในการติดตามประเมินผล เป็นต้น (0.4 คะแนน) 



แบบฟอร์มการจัดท ารายละเอยีดตัวชี้วดั (KPI Template)  

ตามค ารับรองการปฏบิัติราชการของหนว่ยงานในสังกัดกรมอนามยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2 
 

2 Advocacy/ Intervention  
มีการก าหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่จะใช้ในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ
หน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย  

1 - มีเอกสารแสดงมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB พร้อมเหตุผลประกอบใน
การก าหนดมาตรการ (0.5 คะแนน) 

- มีเอกสารสรุปประเด็นความรู้ที่ใหแ้ก่บุคลากรใน
การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การให้บรรลุเป้าหมาย รอบ 5 เดือนแรก พร้อม
เหตุผลประกอบในการก าหนดประเด็นความรู้ 
(0.5 คะแนน) 

3 Management and Governance  
มีแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานตัวช้ีวัด  
3.1 มีแผนก ากับติดตามผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 
3.2 มีการรายงานความกา้วหน้าการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการในการประชุมประจ าเดือนของ
หน่วยงาน 

1 - มีแผนก ากับตดิตามผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน (0.3 
คะแนน) 

- มีเอกสารรายงานการขับเคลื่อนแผนก ากับ
ติดตามฯ (0.3 คะแนน) 

- มีรายงานความกา้วหน้าการด าเนนิงานตาม
แผนปฏิบัติการในการประชุมประจ าเดือนของ
หน่วยงานทุกเดือน และน าขึ้นเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ภายในวันท่ี 10 ของเดอืนถัดไป (0.4 
คะแนน)  

4 Output ผลผลิต 
มีผลการด าเนินงานตามแผนและมาตรการที่ก าหนด 
 

1 - มีจ านวนผลผลิตครบตามที่ก าหนดในแผนก ากับ
ติดตามฯ (0.5 คะแนน) 

- มีการรายงานผลผลิตครบทุกกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการของหน่วยงานในระบบ DOC4.0 
(0.5 คะแนน) 

5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด 
ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุ
เป้าหมายกิจกรรมตามรอบการประเมิน  

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1 
ร้อยละ ≤ 64 65-69 70-74 75-79 80-100  

1 - รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย
กิจกรรมจากระบบ DOC4.0 โดยตัดข้อมูล ณ 
วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2564 

 คะแนนรวม 5  
 

รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม – กรกฎาคม 2564)   
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 

1 Assessment 
มีการทบทวนมีรายการข้อมลู สารสนเทศ และความรู้ที่
น ามาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปีของหน่วยงานรอบ 5 เดอืนหลังให้บรรลุเป้าหมาย   

1 1. ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการด าเนินการ 
ระดับ Level:  
- เอกสารแสดงข้อมูลผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบตัิการของหนว่ยงานรอบ 6 เดือนหลัง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (0.2 คะแนน) 

- เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) 



แบบฟอร์มการจัดท ารายละเอยีดตัวชี้วดั (KPI Template)  

ตามค ารับรองการปฏบิัติราชการของหนว่ยงานในสังกัดกรมอนามยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ที่อาจท าให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของหน่วยงานไม่บรรลุเป้าหมาย 
(0.4 คะแนน) 

2. ด้านข้อมูลวิชาการและอื่นๆ 
- ความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ : มีเอกสารสรุปความรู้

ที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย เช่น 
การบริหารโครงการ, การบริหารความเสี่ยง, 
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล เป็นต้น 
(0.4 คะแนน) 

2 Advocacy/ Intervention  
มีการทบทวนมาตรการและประเด็นความรู้ที่จะใช้ในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ
หน่วยงานรอบ 5 เดือนหลังให้บรรลุเป้าหมาย 
 

1 - มีเอกสารแสดงมาตรการเพื่อการขับเคลื่อน
การด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการของ
หน่วยงาน โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB พร้อม
เหตุผลประกอบในการก าหนดมาตรการ (0.5 
คะแนน) 

- มีเอกสารสรุปประเด็นความรู้ที่ใหแ้ก่บุคลากร
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการให้บรรลเุป้าหมาย รอบ 5 
เดือนหลัง พร้อมเหตผุลประกอบในการ
ก าหนดประเด็นความรู้ (0.5 คะแนน) 

3 Management and Governance 
มีการทบทวนแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานตัวช้ีวัด  
3.1 ทบทวนแผนก ากับตดิตามผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 
3.2 มีการรายงานความกา้วหน้าการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการในการประชุมประจ าเดือนของ
หน่วยงาน 

1 - มีแผนก ากับตดิตามผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน ฉบับท่ี
มีการทบทวนแล้ว (0.3 คะแนน) 

- มีเอกสารรายงานการขับเคลื่อนแผนก ากับ
ติดตามฯ (0.3 คะแนน) 

- มีรายงานความกา้วหน้าการด าเนนิงานตาม
แผนปฏิบัติการในการประชุมประจ าเดือน
ของหน่วยงานทุกเดือน และน าขึ้นเว็บไซต์
ของหน่วยงาน ภายในวันท่ี 10 ของเดือน
ถัดไป (0.4 คะแนน)  

4 Output ผลผลิต 
มีผลการด าเนินงานตามแผนและมาตรการที่ก าหนด 
 

1 - มีจ านวนผลผลิตครบตามที่ก าหนดในแผน
ก ากับติดตามฯ (0.5 คะแนน) 

- มีการรายงานผลผลิตครบทุกกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการของหน่วยงานในระบบ 
DOC4.0 (0.5 คะแนน) 



แบบฟอร์มการจัดท ารายละเอยีดตัวชี้วดั (KPI Template)  

ตามค ารับรองการปฏบิัติราชการของหนว่ยงานในสังกัดกรมอนามยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด 
ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการที่บรรลุ
เป้าหมายตามรอบการประเมิน  

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1 
ร้อยละ ≤ 64 65-69 70-74 75-79 80-100  

1 - รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย
กิจกรรมจากระบบ DOC4.0 โดยตัดข้อมูล ณ 
วันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 

 คะแนนรวม 5  
   

เอกสารสนับสนุน :  คู่มือการปฏิบัติงานระบบศูนย์ตดิตามผลการปฏิบัตงิาน DOC4.0 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 
2561 2562 2563 

ร้อยละผลความส าเรจ็ในการ
บรรลเุป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

ร้อยละ - - 75.76 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. ผู้อ านวยการกองแผนงาน กรมอนามัย 
โทรศัพท์ 0 2590 4281     โทรสาร 0 2591 8177   

2. กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม กองแผนงาน กรมอนามัย  โทรศัพท์ 0 2590 4647    
ผู้รายงานตัวชี้วัด กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม กองแผนงาน กรมอนามัย โทรศัพท์ 0 2590 4647    

 
  



แบบฟอร์มการจัดท ารายละเอยีดตัวชี้วดั (KPI Template)  

ตามค ารับรองการปฏบิัติราชการของหนว่ยงานในสังกัดกรมอนามยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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กรอบการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 2.5 
ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย 

 

 


