
วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ประกอบการรายงานในระบบรายงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
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ผู้รายงานเข้าเว็บไซต์
http://www.anamai.moph.go.th/

คลิก      ส าหรับเจ้าหน้าที่  
เลือก      ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

กรมอนามัย (DOC)

1

คลิก “Login” กรอกข้อมูล 

“Username และ Password” 

เพ่ือยืนยันตัวตน เข้าสู่ระบบ

กรณี ไม่มี “Username และ Password” 

ให้ติดต่อ...กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล กองแผนงาน 

กรมอนามัย  โทร. 0-2590-4301

คู่มือรายงานตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ 
ของหนว่ยงานในสงักัดกรมอนามยั 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

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


เข้าสู่ระบบส าเร็จ...มุมบนด้านขวาจะขึ้น 

ชื่อ-นามสกุล และหน่วยงานของผู้เข้าระบบ

คลิก    รายงานค ารับรอง

เลือก    รายงานตัวช้ีวัด

ผู้รายงานคลิก สามเหลี่ยมเล็ก (Drop Down List) ซึ่งมีรายการให้เลือก ดังนี้

1) รายการข้อมูลท่ีน ามาใช้   2) มาตรการท่ีก าหนดและประเด็นความรู้ท่ีให้ผู้รับบริการ

3) จัดท าแผนการขับเคลื่อน 4) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)

5) รายงานผลการติดตามก ากับตัวชี้วัดประจ าเดือน        ***ผู้รายงานต้องตอบทุกรายการ
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2
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คลิก     เพ่ิมรายการข้อมูล

6 เลือก       รายการข้อมูลที่น ามาใช้

7

คู่มือรายงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ผู้รายงานกรอกข้อมูลที่น ามาใช้ ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้เพื่อการขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดและความรู้ท่ีน ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์
2. ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพ่ือขับเคล่ือนตัวชี้วัด

*** ต้องเป็น URL ที่เข้าถึงข้อมูลได้

8

1

2

3

คู่มือรายงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ระบบจะบันทึกวันเวลาให้อัตโนมัติ หากมีการแก้ไขวันอื่น

ระบบจะท าการเปลี่ยนวันเวลาท่ีท่านได้ท าการแก้ไขล่าสุด

ผู้รายงานเพิ่มไฟล์รายการข้อมูล ท าเนียบผู้รับบริการ(C)
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(SH) ( สามารถดาว์นโหลดตัวอย่าง
แบบฟอร์มได้ที่ https://psdg.anamai.moph.go.th/web-
upload/22xc059a876fd931fd6f7ba2dcab09eb6f9/20
2111/m_document/32868/25883/file_download/a0
e40ef89a4048ca542c86579fb02520.pdf )
*** หมายเหตุ : หน่วยงานสามารถปรับรูปแบบให้ตรงตาม
บริบทของหน่วยงานได้ตามความเหมาะสม                                                              

https://psdg.anamai.moph.go.th/web-upload/22xc059a876fd931fd6f7ba2dcab09eb6f9/202111/m_document/32868/25883/file_download/a0e40ef89a4048ca542c86579fb02520.pdf
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5

ที่อยู่ URL ที่แนบต้องเข้าถึงข้อมูลได้

คู่มือรายงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้คลิก     บันทึกข้อมูล

แนบไฟล์ในรูปแบบของ PDF (ไฟล์ที่แนบ
สามารถแก้ไขการอัพโหลดได้เฉพาะหน่วยงาน
เจ้าของข้อมูล และ Admin ผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่
จะสามารถโหลดข้อมูลออกมาได้  การเปิดเผย
สาธารณะจะปรากฏเพียงแค่ชื่อไฟล์ที่แนบเท่านั้น
จะไม่สามารถโหลดไฟล์ที่แนบได้



หากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะพบว่ามีข้อมูลแสดงขึ้น 
ทางด้านขวามือจะมีไอคอนดังนี้                  ผู้รายงาน
สามารถแก้ไขข้อมูลได้ โดยคลิกท่ีรูปไอคอนต่าง ๆ  

ดูข้อมูล           แก้ไขข้อมูล           ลบข้อมูล

คลิก      เพ่ิมรายการข้อมูล 
หากมีข้อมลูเพิ่มเติมอีก

หากต้องการกลับไปหน้าหลักคลิก

กลับ<<รายงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ

6
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ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล             
หากต้องการแก้ไขคลิก ไอคอนสีฟ้า           
หากไม่ต้องการแก้ไขแล้วคลิก ไอคอนสีเหลือง

เพื่อกลับไปบันทึกข้อมูล/เพิ่ม    
ผลการรายงาน

การเปิดเผยสาธารณะจะปรากฏ
เพียงแค่ชื่อไฟล์ที่แนบเทา่นัน้           
จะไม่สามารถโหลดไฟล์ที่แนบได้



เมื่อกรอกข้อมูลสมบูรณ์ หน้ารายการ

จะมีเครื่องหมาย      ปรากฏขึ้น

ผู้รายงานคลิก      มาตรการและ

ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ

เพ่ือกรอกข้อมูลต่อไป

หากต้องการกลับไปหน้าหลักคลิก

กลับ<<รายงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ
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7
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คลิก     เพ่ิมรายการข้อมูล



เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้คลิก     บันทึกข้อมูล
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1

2

3

8

ผู้รายงานกรอกข้อมูลรายการ
1.หลักการ/เหตุผลทีก่ าหนดมาตรการ

ชื่อมาตรการ 
หลักการ/เหตุผลท่ีก าหนดมาตรการ 
ความสอดคล้อง 
 Advocacy  (ชี้น า สื่อสาร)
 Partnership (การสร้างพันธมิตร)
 Investment (การลงทุน)
 Regulation (การก ากับ ควบคุม)
 ข้อเสนอเชิงนโยบาย
 Build Capacity (พัฒนาศักยภาพผู้รับบริการ)

*** ให้เลือกความสอดคล้องของมาตรการต่อกลยุทธ์ PIRAB 
(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

คู่มือรายงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้รายงานกรอกข้อมูลรายการ
2.หลักการ/เหตุผลประเด็นความรู้ทีใ่ห้ผู้รับบริการ

ชื่อประเด็นความรู้
หลักการ/เหตุผลท่ีก าหนดประเด็นความรู้ 
กลุ่มเป้าหมาย
 ประชาชน
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 ผู้รับบริการ

*** ให้เลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับประเด็นความรู้
(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

1

2

3



เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้คลิก      บันทึกข้อมูล

คลิก     เพ่ิมรายการข้อมูล หากมีข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการกลับไปหน้าหลักคลิก 

กลับ<<รายงานค ารับรองการปฏิบัตริาชการ

9
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หากต้องการกลับไปหน้าหลักคลิก 

กลับ<<รายงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ

10
คู่มือรายงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อกรอกข้อมูลสมบูรณ์ หน้ารายการ

จะมีเครื่องหมาย       ปรากฏขึ้น

ผู้รายงานคลิก      จัดท าแผนการขับเคลื่อน

เพ่ือกรอกข้อมูลต่อไป

13

คลิก       เพิ่มรายการข้อมูล



เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้คลิก     บันทึกข้อมูล

11
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ผู้รายงานกรอกข้อมูลรายการจัดท าแผนการขับเคลื่อน
1) กิจกรรมด าเนินการจากแผนปฏิบัติการ Doc             

*** (ถ้าไม่มีข้ามไปกรอกข้อ 2 )

2) ชื่อกิจกรรม / ขั้นตอน
***เป็นกิจกรรมนอกเหนือจากแผนปฏิบัติการในระบบ DOC

3) หน่วยนับ
4) เป้าหมาย
5) วันท่ีเร่ิมต้น
6) วันท่ีสิ้นสุด
7) มาตรการ                                                                      

*** ให้เลือกมาตรการที่สอดคล้องกับแผนการขับเคลือ่น

8) ประเด็นความรู้ท่ีให้ผู้รับบริการ
*** ให้เลือกประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการที่สอดคลอ้งกับแผนการ

ขับเคลื่อน

1

2

3

4

5

6

7

8

14
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กรณี ผู้รายงานกรอกข้อมูลแผนการขับเคลื่อน
จากแผนปฏิบัติการในระบบ DOC สามารถคลิก
เลือกกิจกรรมด าเนินการจากแผนปฏิบัติการได้จาก
ชื่อกิจกรรมที่ปรากฏ

คลิกเลือก      มาตรการและประเด็นความรู้
ที่ ใ ห้ ผู้ รั บ บ ริ ก า ร  ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น            
การขับเคลื่อน 

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้คลิก      บันทึกข้อมูล

15



13

หากบันทึกขอ้มลูเรียบร้อยแล้ว จะพบว่ามีข้อมูลแสดงขึน้ 
ทางด้านขวามอืจะมีไอคอนดังนี้                    ผู้รายงาน

สามารถแกไ้ขขอ้มลูได ้โดยคลิกที่รูปไอคอนตา่ง ๆ 

คู่มือรายงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วจะปรากฏไอคอน 
กรณี กรอกข้อมูลตามแผนการขับเคลื่อนที่ใช้ผลจากแผนการด าเนินงานในระบบ DOC

คลิก     เพ่ิมรายการข้อมูล หากมีข้อมูลเพิ่มเติม

16
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14
คู่มือรายงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรณี ผู้รายงานกรอกข้อมูลแผนการขับเคลื่อนที่
น อ ก เ ห นื อ จ า ก แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ใ น ร ะ บ บ  DOC          
สามารถกรอกข้อมูล ช่ือกิจกรรม/ขั้นตอน หน่วยนับ 
เป้าหมาย วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด

คลิกเลือก      มาตรการและประเด็นความรู้
ที่ ใ ห้ ผู้ รั บ บ ริ ก า ร  ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น            
การขับเคลื่อน 

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้คลิก      บันทึกข้อมูล

18



เพ่ิมผลการด าเนินงาน 
ตามแผนการขับเคลื่อน

หากต้องการกลับไปหน้าหลักคลิก 

กลับ << รายงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ
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กรณีกรอกข้อมูลนอกเหนือจากแผนปฏิบัติการที่ ใช้      
ผลจากแผนการด าเนินงานในระบบ DOC 
หากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะพบว่ามีไอคอนติดตาม          
แสดงขึ้นทางด้านขวามือ            ให้ผู้รายงานคลิกท่ีรูป
ไอคอนเพื่อเพิ่มผลการด าเนินงานตามแผนการขับเคลื่อน

19



คลิก     เพ่ิมแผนการขับเคลื่อน หากมีข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการกลับไปหน้าหลักคลิก 

กลับ<<รายงานค ารับรองการปฏิบัตริาชการ

21

16

หากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะพบว่ามีข้อมูลแสดงขึ้น 

ทางด้านขวามือจะมีไอคอนดังนี้                ผู้รายงาน

สามารถแก้ไขข้อมูลได้ โดยคลิกท่ีรูปไอคอนต่าง ๆ 

คู่มือรายงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อกรอกข้อมูลสมบูรณ์ หน้ารายการ

จะมีเครื่องหมาย      ปรากฏขึ้น

ผู้รายงานคลิก      มาตรฐาน   
การปฏิบัติงาน (SOP)
เพ่ือกรอกข้อมูลต่อไป

20



คลิก      เพ่ิมรายการข้อมูล

ผู้รายงานกรอกรายการข้อมูล มาตรฐานปฏิบัติการ    
(SOP) ของตัวชี้วัด (สามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/agreement/do
wnload?id=80551&mid=32868&mkey=m_docume
nt&lang=th&did=25883 )

17
คู่มือรายงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้คลิก      บันทึกข้อมูล

ที่อยู่ URL ที่แนบต้องเข้าถึงข้อมูลได้

22

https://psdg.anamai.moph.go.th/th/agreement/download?id=80551&mid=32868&mkey=m_document&lang=th&did=25883


คลิก     เพ่ิมรายการข้อมูล หากมีข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการกลับไปหน้าหลักคลิก 

กลับ<<รายงานค ารับรองการปฏิบัตริาชการ

23
ผู้รายงานคลิก       รายงานผล  

การก ากับติดตามประจ าเดือน 

เพ่ือกรอกข้อมูลต่อไป

18

หากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะพบว่ามีข้อมูลแสดงขึ้น 

ทางด้านขวามือจะมีไอคอนดังนี้                ผู้รายงาน

สามารถแก้ไขข้อมูลได้ โดยคลิกท่ีรูปไอคอนต่าง ๆ 

คู่มือรายงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการติดตามตัวชี้วัดประจ าเดือน        
ต้องรายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

เช่น ผลงานเดือน พ.ย. รายงานภายใน 10 ธ.ค. 64
ผลงานเดือน ธ.ค. รายงานภายใน 10 ม.ค. 65

รอบการรายงานตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ
รอบ 5 เดือนแรก ( 1 ต.ค. 64 – 28 ก.พ. 65 )
รอบ 5 เดือนหลัง ( 1 มี.ค. – 31 ก.ค. 65 )



ผู้รายงานกรอกข้อมูลให้ครบทั้ง 2 ช่อง ดังนี้             

1) เดือนที่รายงาน 
2) รายงานการประชุมติดตามก ากบัการด าเนินการตวัชี้วัด

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้คลิก     บันทึกข้อมูล หรือ ยกเลิก

1

2

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล                  หากต้องการแก้ไขคลิก ไอคอนสีฟ้า                

หากไม่ต้องการแก้ไขแล้วคลิก ไอคอนสีเหลือง เพ่ือกลับไปบันทึกข้อมูล/เพ่ิม ผลการรายงาน

19
คู่มือรายงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

***ต้องเป็น URL ที่เข้าถึงข้อมูลได้

คลิก      บันทึก/เพ่ิมผลการรายงาน

24



จดัท ำโดย...กล ุม่พฒันำระบบบรหิำร กรมอนำมยั

สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติม : 0-2590-4230,4730,4229

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

20

25 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากต้องการแก้ไขคลิก 

รายการท่ีต้องการแก้ไข หากไม่ต้องการแก้ไขแล้วการกรอก

ข้อมูลเป็นอันเสร็จสมบูรณ์

เมื่อกรอกข้อมูลสมบูรณ์ หน้ารายการ

จะมีเครื่องหมาย       ปรากฏขึ้น

คู่มือรายงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คลิก      บันทึก/เพ่ิม ผลการรายงาน

หากมีข้อมูลเพิ่มเติมอีก

หากต้องการกลับไปหน้าหลักคลิก 

กลับ<<รายงานค ารับรองการปฏิบัตริาชการ

หากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และพบว่ามี

ข้อมูลแสดงขึ้น ทางด้านขวามือจะมีไอคอนดังนี้                      

ผู้รายงานสามารถแก้ไขข้อมูลได้ 

โดยคลิกท่ีรูปไอคอนต่าง ๆ 


