
ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
ประจำเดือนธันวาคม 2564  
ตัวช้ีวัดที 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
เกณฑ์การให้

คะแนน 
แนวทางการประเมิน/หลักฐาน กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินนงาน 

1 Assessment 
รายการข้อมูล 
สารสนเทศ 
แผนปฏิบัติการ 
และความรู้ที่
นำมาใช้ในการ
วิเคราะห์ เพ่ือ
ขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการ
ประจำปีของ
หน่วยงานให้
บรรลุเป้าหมาย 

- เอกสารแสดงข้อมูลผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ
หน่วยงานรอบ 6 เดือนหลังใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

1. ศึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานรอบ 
6 เดือนหลังในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
รอบ 6 เดือนหลังในปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
 (ดำเนินการแล้ว) 

- เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์
ช่องว่าง (Gap) ที่อาจทำให้การ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปี
ของหน่วยงานไม่บรรลุเป้าหมาย 

2. วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP)  
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

- ผลการวิเคราะห ์(GAP) การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่อาจทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ประจำปีไม่บรรลุเป้าหมายเพื่อหาแนวทางปรับปรุงการ
ดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  (ดำเนินการแล้ว) 

- มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีหน่วยงานในระบบ DOC 
ตามกรอบวงเงินงบประมาณที่
หน่วยงานได้รับการจัดสรร 

3. จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ 

- แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ ในระบบ DOC ตามกรอบวงเงินงบประมาณท่ี
หน่วยงานได้รับการจัดสรร 
  (ดำเนินการแล้ว) 

2 Advocacy/ 
Intervention 
มีการกำหนด
มาตรการที่จะใช้
ในการขับเคลื่อน

- มีการบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
โดยการจัดทำแผนบริหาความเสี่ยง
ของโครงการที่มีวงเงินงบประมาณ 
500,00 บาท ขึ้นไป ครบทุกโครงการ 

4. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
โครงการตามแผนปฏิบัติการของ
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

- แผนบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติการของสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ โดยการจัดทำแผนบริหารความเสีย่งของโครงการ
ที่มีวงเงินงบประมาณ 500,00 บาท ขึ้นไป ครบทุกโครงการ  
   (ดำเนินการแล้ว) 
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เกณฑ์การให้

คะแนน 
แนวทางการประเมิน/หลักฐาน กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินนงาน 

การดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
การของ
หน่วยงาน 

- มีเอกสารแสดงมาตรการ เพ่ือการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของหน่วยงานโดยใช้
กลยุทธ์ PIRAB พร้อมเหตุผล
ประกอบในการกำหนดมาตรการ 

5. จัดทำมาตรการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ
สำนักส่งเสริมสุขภาพโดยใช้กลยุทธ์ 
PIRAB  

- มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพโดยใช้กลยุทธ์ PIRAB พร้อมเหตุผลประกอบใน
การกำหนดมาตรการ  
  (ดำเนินการแล้ว) 

3 Management 
and 
Governance 
มีแผนขับเคลื่อน
การดำเนินงาน
ตัวชี้วัด 
3.1 มีการกำกับ
ติดตามผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ของหน่วยงาน 
3.2 มีการรายงาน
ความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการใน
การประชุม
ประจำเดือน 

- มีการกำกับ ติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการใน
ระบบ DOC ให้เป็นปัจจุบัน 
- มีเอกสารการอนุมัติปรับ
แผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่มี
การอัพเดทในระบบ DOC 

6. การกำกับ ติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการใน
ระบบ DOC ให้เป็นปัจจุบัน  
 - รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการในระบบ DOC  
 - อัพเดทการอนุมัติปรับแผนปฏิบัติ
การในระบบ DOC 

- กำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การในระบบ DOC ให้เป็นปัจจุบัน    
  (ดำเนินการแล้ว) 
- ตรวจสอบและรายงานการปรับแผนปฏิบัติการของสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพในระบบ DOC 
  (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

- มีรายงานความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
หน่วยงานในการประชุมประจำเดือน
ของหน่วยงานทุกเดือน และนำขึ้น
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 
10 ของเดือนถัดไป 

7. รายงานความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในที่
ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพทุกเดือน
และเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ ภายในวันที่ 
10 ของเดือนถัดไป 

- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ในที่
ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพและเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ทุกเดือน  
  (ดำเนินการแล้ว) 
 

8. รายงานผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

- รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
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Output ผลผลิต 
มีผลการ
ดำเนินงานตาม

- มีผลการดำเนินงาน (ผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ) แผนการ
ประชุม/อบรม/สัมมนาของ

9. รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณในที่ประชุมสำนักส่งเสริม
สุขภาพทุกเดือน 

- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 (รายงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (30 ธันวาคม 2564)) 
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เกณฑ์การให้

คะแนน 
แนวทางการประเมิน/หลักฐาน กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินนงาน 

 
 
 
 

แผนและผลการ
ประชุม/อบรม/
สัมมนา 
 
 

หน่วยงานในไตรมาสที่ 1 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของวงเงิน
งบประมาณในแผนการประชุม/
อบรม/สัมมนา 

 
 

- มีการรายงานผลผลิตครบทุก
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของ
หน่วยงานในระบบ DOC4.0 

  

5 Outcome 
ผลลัพธ์ของ
ตัวช้ีวัด 
ร้อยละการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการที่
บรรลุเป้าหมาย
กิจกรรมตามรอบ
การประเมิน 

- รายงานผลการดำเนินงานตาม
เป้าหมายกิจกรรมจากระบบ 
DOC4.0 โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2565 

10. สรุปและวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(เพ่ือวิเคราะห์ GAP และมาตรการ 
แนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป) 
 

 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2564 
งานพัฒนายุทธศาสตร์ 
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
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เอกสารประกอบตัวชี้วัดที 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. รายการข้อมูลที่นำมาใช้  
1.1 แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย   
1.2 อนุมัตแิผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักส่งเสริมสุขภาพ    
1.3 คู่มือปฏิบัติงานระบบศูนย์ติดตามการปฏิบัติงาน    
1.4 คู่มือการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
1.5 ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    

2. มาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ 
2.1 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานรอบ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักส่งเสริมสุขภาพ  
2.2 รายงานผลการวิเคราะห์ (GAP) การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือนหลัง) สำนักส่งเสริมสุขภาพ  
2.3 มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมสุขภาพโดยใช้กลยุทธ์ PIRAB ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
2.4 แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักส่งเสริมสุขภาพ  
2.5 แผนบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติการของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการที่มีวงเงินงบประมาณ 

500,000 บาท ขึ้นไป)  
3. จัดทำแผนการขับเคลื่อน    

3.1 แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 

4.1 ผังกระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานบริหารแผนปฏิบัติการ (Flowchart) สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย    
5. รายงานผลการกำกับติดตามประจำเดือน 

5.1 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ในที่ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพและเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ทุกเดือน  
5.2 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ  


