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      ผู้รายงานเข้าเว็บไซต ์
http://www.anamai.moph.go.th/ 

 คลิก      ส าหรับเจ้าหนา้ท่ี   
 เลือก      ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
            กรมอนามัย (DOC) 
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คลิก     “Login” กรอกข้อมูล 

“Username และ Password”  

เพื่อยืนยันตัวตน     เข้าสู่ระบบ 

กรณี ไม่มี “Username และ Password”          

ให้ติดต่อ...กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล กองแผนงาน      

กรมอนามัย  โทร. 0-2590-4301 

http://www.anamai.moph.go.th/
http://www.anamai.moph.go.th/
http://www.anamai.moph.go.th/


เข้าสู่ระบบส าเร็จ...มุมบนด้านขวาจะขึ้น  

ชื่อ-นามสกุล และหน่วยงานของผู้เข้าระบบ 

คลิก    รายงานค ารับรอง             

เลือก    รายงานตัวชี้วัด         

ผู้รายงานคลิก สามเหลี่ยมเล็ก (Drop Down List) ซึ่งมีรายการให้เลือก ดังนี้ 

1) รายการข้อมูลที่น ามาใช้   2) มาตรการที่ก าหนด  3)ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ 

4) จัดท าแผนการขับเคลื่อน  5) รายงานผลการติดตามก ากับตัวชี้วัดประจ าเดือน 

                                                                   ***ผู้รายงานตอ้งตอบทุกรายการ 
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คลิก     เพิ่มรายการข้อมูล 

ผู้รายงานกรอกข้อมูลที่น ามาใช้ให้ครบท้ัง 4 ช่อง ในส่วนที่ 1 ดังนี ้

1) ชื่อรายการข้อมูล   2) ที่อยู่อินเตอร์เน็ต: URL จัดเก็บข้อมูล  

3) แหล่งที่มาของข้อมูล/ณ เวลา 4) วันที่ค้นหา (กรณีข้อมูล Online) 

      5 เลือก       รายการข้อมูลท่ีน ามาใช้ 
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1 

2 

3 
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กรณีไม่มีข้อมูล 

ให้ใส่เลข 0 

***ต้องเป็น URL ที่เข้าถึงข้อมูลได้ 



ข้อมูลองค์ประกอบในส่วนที่ 2 ในแต่ละดา้นที่เก่ียวข้องกับ
รายการข้อมูลที่น ามาใช้ ได้แก ่
1) ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการด าเนินการ 
2) ด้านผู้รับบริการมีข้อมูล 
3) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อมูล 
4) ประเมินความเสี่ยง 
5) ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและดิจิทัลมีข้อมูล 
6) ด้านข้อมูลวิชาการ กฎระเบียบ และอื่นๆ น ามาใช้สนับสนุนให้มี 

ในแต่ละ

องค์ประกอบจะ

มีค าอธิบายทราบ 

6)ด้านข้อมูลวิชาการ กฎระเบียบ และอื่นๆ 
น ามาใช้สนับสนุนให้มี 
• ข้อเสนอเชิงนโยบาย  
• การปรับปรุงกระบวนการ  
• การพัฒนาสินค้าและบริการ 
• ความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ 
• แนวทางการพัฒนาบุคลากรหน่วยงาน 
• แนวทางการพัฒนาตนเอง 

5)ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและดิจิทัลมีข้อมูล 
• แผนในการรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างาน

เพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
• ผลการวิเคราะห์กระบวนงานและโอกาส ในการพัฒนา

รูปแบบการท างานเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

4) ประเมินความเสี่ยง 
• ระดับความเสีย่ง (Risk Map) 
• ผลกระทบความเสีย่ง 
• โอกาสเกิดความเสีย่ง 

 

ผู้รายงานกรอกข้อมลูองค์ประกอบในสว่นที่ 2 ในแต่ละ
ด้านที่เกี่ยวข้องกับรายการข้อมลูที่น ามาใช ้
1) ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการด าเนินการ 
• แสดงผลผลิตผลลัพธ์ระดับ C (Comparisons) การเปรียบเทียบ 
• แสดงผลผลิตผลลัพธ์ ระดับ T (Trends)แนวโน้ม 
• แสดงผลผลิตผลลัพธ์ระดับ Le (Level) ของผลการด าเนินการในปัจจุบัน 

2) ด้านผู้รับบริการมีข้อมูล 
• กลุ่มผู้รับริการปัจจุบัน 
• กลุ่มผู้รับริการอนาคต 
• ความต้องการ  
• ความคาดหวัง 
• ความผูกพัน 
• ความพึงพอใจ 
• ความไม่พึงพอใจ 
• ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ 

3) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อมูล 
• กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปัจจุบัน 
• กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอนาคต  
• ความต้องการ  
• ความคาดหวัง 
• ความผูกพัน 
• ความพึงพอใจ 
• ความไม่พึงพอใจ 
• ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

ระบบจะบันทึกวันเวลาให้อัตโนมัติ หากมีการแก้ไขวันอื่น

ระบบจะท าการเปลี่ยนวันเวลาที่ท่านได้ท าการแก้ไขล่าสุด 
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*** ให้เลือกองค์ประกอบในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับรายการข้อมูลที่น ามาใช้ 
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เฉพาะตัวชี้วัดที่ 2.1-2.5 ให้ผู้รายงานกรอกข้อมูล
องค์ประกอบในส่วนที่ 2 เลือกกรอกเฉพาะด้านที่
ปรากฏให้เลือกในแต่ละตัวชี้วัดนั้นๆที่เกี่ยวข้องกับ
รายการขอ้มูลที่น ามาใช ้
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เฉพาะตัวชี้วัดที่ 2.1 -2.5 กรณีด้านใดใน
ระบบขึ้น No results found ไม่ต้องกรอก
ข้อมูลในด้านนั้นๆ 

เฉพาะตัวชี้วัดที่ 2.1-2.5 ให้เลือกกรอก

เฉพาะด้านที่ปรากฏให้เลือกองค์ประกอบที่

เกี่ยวข้องกับรายการข้อมูลที่น ามาใช้เท่าน้ัน 



เมื่อกรอกข้อมูลสมบูรณ์ หน้ารายการ

จะมีเครื่องหมาย      ปรากฏขึ้น 

ผู้รายงานคลิก  

มาตรการที่ก าหนด 

เพื่อกรอกข้อมูลต่อไป 

คลิก    เพิ่มรายการมาตรการที่ก าหนด 

หากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะพบว่ามีข้อมูลแสดงขึ้น 
ทางด้านขวามือจะมีไอคอนดังนี้                  ผู้รายงาน
สามารถแก้ไขข้อมูลได้ โดยคลิกที่รูปไอคอนต่าง ๆ   
          ดูข้อมูล           แก้ไขข้อมูล           ลบข้อมูล 

คลิก     เพิ่มรายการข้อมูล 

หากมีข้อมูลเพิ่มเติมอีก 

หากต้องการกลับไปหน้าหลักคลิก 

กลับ<<รายงานค ารบัรองการปฏิบตัิราชการ 9 
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***ต้องเป็น URL ที่เข้าถึงข้อมูลได้ 
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เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้คลิก    บันทึกข้อมูล 

คลิก     เพิ่มรายการข้อมูล หากมีข้อมูลเพิ่มเติม 

หากต้องการกลับไปหน้าหลักคลิก  

กลับ<<รายงานค ารบัรองการปฏิบตัิราชการ 
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ผู้รายงานคลิก     ประเด็นความรูท้ี่ให้

ผู้รับบริการ เพื่อกรอกข้อมูลต่อไป 

1 

2 

3 

7 

ผู้รายงานกรอกข้อมูลรายการมาตรการท่ีก าหนด 
1) ชื่อมาตรการ  
2) หลักการ/เหตุผลการก าหนดมาตรการ  
3) ความสอดคล้อง  
•      Advocacy  (ชี้น า สื่อสาร) 
•      Partnership (การสร้างพันธมิตร) 
•      Investment (การลงทุน) 
•         Regulation (การก ากับ ควบคุม) 
•         ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
•          Build Capacity (พัฒนาศักยภาพผู้รับบริการ)                                

*** ให้เลือกความสอดคล้องของมาตรการต่อกลยุทธ์ PIRAB  (สามารถเลือก

ได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

หากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะพบว่ามีข้อมูลแสดงขึ้น 

ทางด้านขวามือจะมีไอคอนดังนี้                ผู้รายงาน

สามารถแก้ไขข้อมูลได้ โดยคลิกที่รูปไอคอนต่าง ๆ  

คู่มือรายงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้คลิก     บันทึกข้อมูล 

คลิก    เพิ่มรายการข้อมูล หากมีข้อมูลเพิ่มเติม 

หากต้องการกลับไปหน้าหลักคลิก  

กลับ<<รายงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
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ผู้รายงานคลิก     จัดท าแผนการขับเคลือ่น

เพื่อกรอกข้อมูลต่อไป 

1 

2 

3 

8 

ผู้รายงานกรอกข้อมูลรายการประเด็นความรู ้    
ที่ให้ผู้รับบริการ 
1) ชื่อประเด็นความรู้ 
2) เหตุผลการน าประเด็นความรู้มาใช้ 
3) กลุ่มเป้าหมาย 
• ประชาชน 
• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
• ผู้รับบริการ 

• *** ให้เลือกกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับประเด็นความรู้ (สามารถเลือก

ได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

หากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะพบว่ามีข้อมูลแสดงขึ้น 

ทางด้านขวามือจะมีไอคอนดังนี้                  ผู้รายงาน

สามารถแก้ไขข้อมูลได้ โดยคลิกที่รูปไอคอนต่าง ๆ  

คู่มือรายงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คลิก     เพิ่มรายการข้อมูล 



เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้คลิก     บันทึกข้อมูล 

คลิก      เพิ่มแผนการขับเคลือ่น 
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ผู้รายงานกรอกข้อมูลรายการจัดท าแผนการ
ขับเคลื่อน 
1) กิจกรรมด าเนินการจากแผนปฏิบัติการ Doc      
*** (ถ้าไม่มีข้ามไปกรอกข้อ 2 ) 

2) ชื่อกิจกรรม / ขั้นตอน 
***เป็นกิจกรรมนอกเหนือจากแผนปฏิบัติการในระบบ DOC 

3) หน่วยนับ 
4) เป้าหมาย 
5) วันที่เริ่มต้น 
6) วันที่สิ้นสุด 
7) มาตรการ   

*** ให้เลือกมาตรการที่สอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อน 

8) ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รบับริการ 

*** ให้เลือกประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการที่สอดคล้องกับ

แผนการขับเคลื่อน 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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หากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะพบว่ามีข้อมูลแสดงขึ้น 

ทางด้านขวามือจะมีไอคอนดังนี้                    ผู้รายงาน

สามารถแก้ไขข้อมูลได้ โดยคลิกที่รูปไอคอนต่าง ๆ  

คู่มือรายงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วจะปรากฏไอคอน                                 
กรณีกรอกข้อมูลตามแผนการขับเคลื่อนที่ใช้ผลจากแผนการด าเนินงานในระบบ DOC 

      กรณี  ผู้ ร ายงานกรอกข้อมูลแผนการ
ขับเคลื่อนจากแผนปฏิบัติการในระบบ DOC 
สามารถคลิก เลือกกิจกรรมด า เนินการจาก
แผนปฏิบัติการได้จากชื่อกิจกรรมที่ปรากฏ จากนั้น
คลิกเลือกมาตรการ และประเด็นความรู้ที่ ให้
ผู้รับบริการที่สอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อน  



เพิ่มผลการด าเนินงาน  
ตามแผนการขับเคลื่อน 

หากต้องการกลับไปหน้าหลักคลิก  

กลับ<<รายงานค ารบัรองการปฏิบตัิราชการ 
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คู่มือรายงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

     กรณี ผู้รายงานกรอกข้อมูลแผนการ               
ขับเคลื่อนที่นอกเหนือจากแผนปฏิบัติการ     
ในระบบ DOC สามารถกรอกชื่อกิจกรรม/
ขั้นตอน หน่วยนับ เป้าหมาย วันที่ เริ่มต้น     
วันที่สิ้นสุดของกิจกรรม จากนั้นคลิกเลือก
มาตรการ และประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ
ที่สอดคล้องกับแผนการขับเคล่ือน  

กรณีกรอกข้อมูลนอกเหนือจากแผนปฏิบัติการ       
ที่ใช้ผลจากแผนการด าเนินงานในระบบ DOC  
หากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะพบว่ามีไอคอน
ติ ดตาม           แสดงขึ้ นทา งด้ า นขว ามื อ            
ให้ผู้ รายงานคลิกที่ รูปไอคอนเพื่อ เพิ่มผลการ
ด าเนินงานตามแผนการขับเคลื่อน 



คลิก     เพิ่มแผนการขับเคลื่อน หากมีข้อมูลเพิ่มเติม 

หากต้องการกลับไปหน้าหลักคลิก  

กลับ<<รายงานค ารบัรองการปฏิบตัิราชการ 

12 
ผู้รายงานคลิก     รายงานผลการก ากบัตดิตาม

ตัวชี้วัดประจ าเดอืน เพื่อกรอกข้อมูลต่อไป 

12 

หากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะพบว่ามีข้อมูลแสดงขึ้น 

ทางด้านขวามือจะมีไอคอนดังนี้                ผู้รายงาน

สามารถแก้ไขข้อมูลได้ โดยคลิกที่รูปไอคอนต่าง ๆ  

คู่มือรายงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานผลการติดตามตัวชี้วัดประจ าเดือน
ผลงานเดือน ม.ค. รายงานภายใน 10 ก.พ. 64 
ผลงานเดือน ก.พ. รายงานภายใน 10 มี.ค. 64 



ผู้รายงานกรอกข้อมูลให้ครบทั้ง 2 ช่อง ดังนี้              

1) เดือนที่รายงาน  
2) รายงานการประชุมติดตามก ากับการด าเนินการตัวชี้วัด 

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้คลิก     บันทึกข้อมูล หรือ ยกเลิก 

คลิก      บันทึก/เพิ่ม ผลการรายงาน

หากมีข้อมูลเพิ่มเติมอีก 

หากต้องการกลับไปหน้าหลักคลิก  

กลับ<<รายงานค ารบัรองการปฏิบตัิราชการ 

หากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และพบว่ามี

ข้อมูลแสดงข้ึน ทางด้านขวามือจะมีไอคอนดังนี้                       

              ผู้รายงานสามารถแก้ไขข้อมูลได้  

โดยคลิกที่รูปไอคอนต่าง ๆ  

1 

2 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล                หากต้องการแก้ไขคลิก ไอคอนสีฟ้า                

หากไม่ต้องการแก้ไขแล้วคลิก ไอคอนสีเหลือง เพื่อกลับไปบันทึกข้อมูล/เพิ่ม ผลการรายงาน 

13 
คู่มือรายงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

***ต้องเป็น URL ที่เข้าถึงข้อมูลได้ 



จดัท าโดย...กล ุม่พฒันาระบบบรหิาร กรมอนามยั 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม : 0-2590-4230,4730,4229 

E-Mail : psdg@anamai.mail.go.th 

14 

11 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากต้องการแก้ไขคลิกรายการที่ต้องการ

แก้ไข หากไม่ต้องการแก้ไขแล้วการกรอกข้อมูลเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ 

เมื่อกรอกข้อมูลสมบูรณ์ หน้ารายการ

จะมีเครื่องหมาย       ปรากฏขึ้น 

คู่มือรายงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 


