
รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตัวช้ีวัดที 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประจำเดือนเมษายน 2565 (ประชุมวันที่ 3 พ.ค.65) 
 

1. รายการข้อมูลที่นำมาใช้  
1.1 แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย   
1.2 อนุมัตแิผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักส่งเสริมสุขภาพ    
1.3 คู่มือปฏิบัติงานระบบศูนย์ติดตามการปฏิบัติงาน    
1.4 ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
1.5 แผนปฏิบัติราชการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2564 – 2570  

2. มาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ 
2.1 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักส่งเสริมสุขภาพ รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
2.2 รายงานผลการวิเคราะห์ (GAP) การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก) สำนักส่งเสริมสุขภาพ  
2.3 แผนบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติการของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2565 (โครงการที่มีวงเงินงบประมาณ 500,000 บาท ขึ้นไป)  
2.4 ทบทวนมาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมสุขภาพโดยใช้กลยุทธ์ PIRAB ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

3. จัดทำแผนการขับเคลื่อน    
3.1 แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และแผนการกำกับติดตามผลการดำเนินงานสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
3.2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักส่งเสริมสุขภาพ (รอบไตรมาส 3 : เมษายน - มิถุนายน 2565)  
3.3 เอกสารการปรับแผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 1-2)  

4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 
4.1 ผังกระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานบริหารแผนปฏิบัติการ (Flowchart) สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย    

5. รายงานผลการกำกับติดตามประจำเดือน 
5.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 64 - มีนาคม 65)  
5.2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในที่ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพและเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ทุกเดือน  
5.3 รายงานการประชุมการวางแผนงบประมาณและแผนการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนหลัง  
5.4 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
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โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

 
เกณฑ์การให้

คะแนน 
แนวทางการประเมิน/หลักฐาน 

กิจกรรมตามแผน 
การดำเนินงาน 

ผลการดำเนินนงาน Link หลักฐาน 

1 Assessment 
รายการข้อมูล 
สารสนเทศ 
แผนปฏิบัติการ และ
ความรู้ที่นำมาใช้ใน
การวิเคราะห์ เพ่ือ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การประจำปีของ
หน่วยงานให้บรรลุ
เป้าหมาย 

- เอกสารแสดงข้อมูลผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ของหน่วยงานรอบ 6 เดือนแรก
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (0.5 
คะแนน) 

1. ศึกษาวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ
หน่วยงานรอบ 6 เดือนแรกใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

- รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
รอบ 6 เดือนแรกในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d
75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC256
5-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_04.pdf 

- เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์
ช่องว่าง (Gap) ที่อาจทำให้การ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของหน่วยงานไม่บรรลุ
เป้าหมาย (0.5 คะแนน) 

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

- รายงานผลการวิเคราะห์ (GAP) 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ที่อาจทำให้การขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการประจำปีไม่บรรลุ
เป้าหมาย   

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d
75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC256
5-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_05.pdf 

2 Advocacy/ 
Intervention 
มีการกำหนด
มาตรการที่จะใช้ใน
การขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของ
หน่วยงาน 

- มีการบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
โดยการจัดทำแผนบริหาความ
เสี่ยงของโครงการที่มีวงเงิน
งบประมาณ 500,00 บาท ขึ้นไป 
ครบทุกโครงการ (0.5 คะแนน) 

3. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
โครงการตามแผนปฏิบัติการของ
สำนักส่งเสริมสุขภาพโครงการที่มี
วงเงินงบประมาณ 500,00 บาท 
ขึ้นไป ครบทุกโครงการ 

- แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ โดยการจัดทำ
แผนบริหารความเสี่ยงของ
โครงการที่มวีงเงินงบประมาณ 
500,00 บาท ขึ้นไป ครบทุกโครงการ  

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d
75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC256
5-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_06.pdf 
 

- มีเอกสารแสดงมาตรการ     
เพ่ือการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB พร้อม

4. จัดทำมาตรการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ของสำนักส่งเสริมสุขภาพโดยใช้
กลยุทธ์ PIRAB  

- มาตรการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ของสำนักส่งเสริมสุขภาพโดยใช้

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758
76bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_07.pdf 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_05.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_05.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_05.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_05.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_06.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_06.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_06.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_06.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_07.pdf
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เกณฑ์การให้

คะแนน 
แนวทางการประเมิน/หลักฐาน 

กิจกรรมตามแผน 
การดำเนินงาน 

ผลการดำเนินนงาน Link หลักฐาน 

เหตุผลประกอบในการกำหนด
มาตรการ (0.5 คะแนน) 

กลยุทธ์ PIRAB พร้อมเหตุผล
ประกอบในการกำหนดมาตรการ  
- แผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัด 2.5 ร้อยละการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ระดับหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758
76bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_10.pdf 

3 Management 
and Governance 
มีแผนขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตัวชี้วัด 
3.1 มีการกำกับ
ติดตามผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของ
หน่วยงาน 
3.2 มีการรายงาน
ความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการใน
การประชุม
ประจำเดือน 

- มีการกำกับ ติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการใน
ระบบ DOC ให้เป็นปัจจุบัน 
(0.3 คะแนน) 

- มีเอกสารการอนุมัติปรับ
แผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่มี
การอัพเดทในระบบ DOC  
(0.3 คะแนน) 

5. มีแผนการกำกับ ติดตามผล
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การของหน่วยงาน และปรับ
แผนปฏิบัติการในระบบ DOC ให้
เป็นปัจจุบัน  
 - รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการในระบบ DOC ให้
เป็นปัจจุบัน 
 - เผยแพร่เอกสารการอนุมัติปรับ
แผนปฏิบัติการขึ้นเว็บไซต์ 

- กำกับ ติดตามและรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การในระบบ DOC ให้เป็น
ปัจจุบัน    
   
- ปรับแผนปฏิบัติการของสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพในระบบ DOC  
และอัพโหลดเอกสารอนุมัติปรบั
แผนขึ้นเว็บไซต์ ประจำไตรมาสที่ 
2 (ภายในวันที่ 30 มี.ค.65) 
 

http://doc.anamai.moph.go.th/index.
php?r=str-project/trackprojectlist 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d
75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC256
5-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_09.pdf 

- มีรายงานความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
หน่วยงานในการประชุมประจำเดือน
ของหน่วยงานทุกเดือน และนำ
ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายใน

6. รายงานความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการใน
ที่ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพทุก
เดือนและเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์  

- รายงานการประชุมสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ และเผยแพร่ขึ้น
เว็บไซตท์ุกเดือน ครั้งที่ 5/2565 
ประจำเดือน มี.ค.65  
(วันที่ 29 มี.ค. 65) 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d
75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC256
5-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_17.pdf 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_10.pdf
http://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=str-project/trackprojectlist
http://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=str-project/trackprojectlist
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_09.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_17.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_17.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_17.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_17.pdf
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เกณฑ์การให้

คะแนน 
แนวทางการประเมิน/หลักฐาน 

กิจกรรมตามแผน 
การดำเนินงาน 

ผลการดำเนินนงาน Link หลักฐาน 

วันที่ 10 ของเดือนถัดไป (0.4 
คะแนน) 

  - รายงานผลความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการใน
ที่ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
  - รายงานผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ และเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ 
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

- รายงานการประชุมการรายงาน
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ ครั้งที่ 5/2565 
ประจำเดือน มี.ค.65 
(วันที่ 7 เม.ย. 65) 
   

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d
75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC256
5-F/opdc_2565_11-05.pdf 
 

4 
 
 
 
 
 
 

Output ผลผลิต 
มีผลการดำเนินงาน
ตามแผนและผลการ
ประชุม/อบรม/
สัมมนา 
 
 

- มีผลการดำเนินงาน (ผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ) แผนการ
ประชุม/อบรม/สัมมนาของ
หน่วยงานในไตรมาสที่ 3 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ของวงเงิน
งบประมาณในแผนการประชุม/
อบรม/สัมมนา (0.5 คะแนน) 

7. รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณในที่ประชุมสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพทุกเดือน 
   - รายงานผลการเบิกจ่าย
ภาพรวม ไตรมาสที่ 3  
   - รายงานผลการเบิกจ่าย
ประชุม/อบรม/สัมมนา  
ไตรมาสที่ 3  

- รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณภาพรวม ประจำไตร
มาสที่ 3 

- รายงานประชุมการวางแผนการ
ใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3 
  - เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 
  - เมื่อวันที่ 19 เมษายน 65 
 
 
 
 
 
 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d
75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC256
5-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_12.pdf 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d
75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC256
5-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_18.pdf 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d
75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC256
5-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_19.pdf 
 
 
 
 
 
 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-05.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-05.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-05.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-05.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_18.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_18.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_18.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_18.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_19.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_19.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_19.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_19.pdf
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เกณฑ์การให้

คะแนน 
แนวทางการประเมิน/หลักฐาน 

กิจกรรมตามแผน 
การดำเนินงาน 

ผลการดำเนินนงาน Link หลักฐาน 

- รายงานผลการเบิกจ่ายประชุม/
อบรม/สัมมนา ไตรมาสที่ 3  
(รายงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 3  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565) 

 
รายงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 3  
(ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565) 

- มีการรายงานผลผลิตครบทุก
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของ
หน่วยงานในระบบ DOC4.0 (0.5 
คะแนน) 

8. สรุปผลการดำเนินงานตาม
ผลผลิตกิจกรรมในไตรมาสที่ 3 

- สรุปผลการดำเนินงานตาม
ผลผลิตกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำ
ไตรมาสที่ 3 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2565) 

รายงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 3  
(ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565) 

5 Outcome ผลลัพธ์
ของตัวชี้วัด 
ร้อยละการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
ที่บรรลุเป้าหมาย
กิจกรรมตามรอบการ
ประเมิน 

- รายงานผลการดำเนินงานตาม
เป้าหมายกิจกรรมจากระบบ 
DOC4.0 โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ 
30 กรกฎาคม 2565 

9. สรุปวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(เพ่ือวิเคราะห์ GAP และมาตรการ 
แนวทางการดำเนนิงานในปีต่อไป) 

- สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
ตามเป้าหมายกิจกรรมจากระบบ 
DOC4.0 โดยตัดข้อมูล  
ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 
. สรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
(เพ่ือวิเคราะห์ GAP และมาตรการ 
แนวทางการดำเนนิงานในปีต่อไป 

รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย
กิจกรรมจากระบบ DOC4.0 
(ณ วันที่ 15- 30 กรกฎาคม 2565) 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 

งานพัฒนายุทธศาสตร์ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
 

 


