
วัตถุประสงค์
เพ่ือใช้ประกอบการรายงานในระบบรายงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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คู่มือรายงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1

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. 2566

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) มาตรการการขับเคลื่อนตัวชี้วัด

3) แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงาน      4) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)

5) รายงานผลการติดตามก ากับตัวชี้วัดประจ าเดือน       

3
4

2
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คลิก     เพ่ิมรายการข้อมูล

6 เลือก       รายการข้อมูลที่น ามาใช้

7
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รายการข้อมูลที่น ามาใช้



ผู้รายงานกรอกข้อมูลที่น ามาใช้ ดังนี้
1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดและความรู้ท่ี
น ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพ่ือขับเคล่ือนตัวชี้วัด

*** ต้องเป็น URL ที่เข้าถึงข้อมูลได้
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1

2

3

คู่มือรายงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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หลังจากบันทกึขอ้มลู ระบบจะบันทึกวันเวลาให้อัตโนมตัิ 
หากมีการแก้ไข ระบบจะท าการเปลี่ยนวันเวลาที่ทา่นไดท้ าการแกไ้ขล่าสุด

ผู้รายงานเพิ่มไฟล์รายการข้อมูล ท าเนียบผู้รับบริการ(C)
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(SH)
( สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างแบบฟอร์มได้ที่ 
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/agreement/download?id=98184
&mid=32868&mkey=m_document&lang=th&did=29922 )

*** หมายเหตุ : หน่วยงานสามารถปรับรูปแบบให้ตรงตามบริบทของ
หน่วยงานได้ตามความเหมาะสม                                                              

https://psdg.anamai.moph.go.th/th/agreement/download?id=98184&mid=32868&mkey=m_document&lang=th&did=29922


5

ที่อยู่ URL ที่แนบต้องเข้าถึงข้อมูลได้
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เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้คลิก      บันทึกข้อมูล

แ น บ ไ ฟ ล์ ใ น รู ป แ บ บ ข อ ง  PDF
(ไฟล์ที่แนบสามารถแก้ไขการอัพโหลดได้เฉพาะ
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล) Admin ผู้ดูแลระบบ
เท่านั้นที่จะสามารถโหลดข้อมูลออกมาได้  
การเปิดเผยสาธารณะจะปรากฏเพียงแค่ชื่อไฟล์
ที่แนบเท่านั้น แต่ไม่สามารถโหลดไฟล์ที่แนบได้



บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว หากจะแก้ไขข้อมูล ให้เลือก
ไอคอนทางด้านขวามือ จะมีรายการ ดังนี้                 
ผู้รายงานสามารถแก้ไขข้อมูลได้ โดยคลิกท่ีรูปไอคอนต่างๆ  

ดูข้อมูล           แก้ไขข้อมูล           ลบข้อมูล

คลิก      เพ่ิมรายการข้อมูล 
หากมีข้อมลูเพิ่มเติมอีก

หากต้องการกลับไปหน้าหลักคลิก

กลับ<<รายงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ

6
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หากต้องการแก้ไขข้อมูลท่ีน ามาใช้ในส่วนข้อ 1.1 – 1.2

เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้คลิก ไอคอนสีฟ้า           

หากไม่ต้องการแก้ไขแล้วคลิก ไอคอนสีเหลือง

เพ่ือกลับไปบันทึกข้อมูล/เพ่ิมผลการรายงาน

9



7
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ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล    
หากต้องการแก้ไข คลิก ไอคอนสีฟ้า           
หากไม่ต้องการแก้ไขแล้วคลิก ไอคอนสีเหลือง
เพื่อกลับไปบันทึกข้อมูล/เพิ่มผลการรายงาน

การเปิดเผยสาธารณะจะปรากฏเพียงแค่ชื่อไฟล์
ท่ีแนบเท่านัน้ จะไม่สามารถโหลดไฟล์ที่แนบได้

หลังจากกดแก้ไขรายการข้อมูลท่ีน ามาใช้ในส่วนท าเนียบผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะปรากฏดังรูป สามารถแก้ไขไฟล์ได้เลย

เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้คลิก ไอคอนสีฟ้า           

หากไม่ต้องการแก้ไขแล้วคลิก ไอคอนสีเหลือง

เพ่ือกลับไปบันทึกข้อมูล/เพ่ิมผลการรายงาน



เมื่อกรอกข้อมูลสมบูรณ์ หน้ารายการ

จะมีเครื่องหมาย      ปรากฏขึ้น

ผู้รายงานคลิก      มาตรการการขับเคลื่อนตัวชี้วัด

เพ่ือกรอกข้อมูลต่อไป

หากต้องการกลับไปหน้าหลักคลิก

กลับ<<รายงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ
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8
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คลิก     เพ่ิมรายการข้อมูล

มาตรการการขับเคลื่อนตัวชี้วัด



เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้คลิก      บันทึกข้อมูล

11

9

ผู้รายงานกรอกข้อมูลรายการ
2.1 มาตรการการขับเคลื่อนตัวชี้วัด  

ชื่อมาตรการ  ***เพิ่มชือ่มาตรการการขับเคลื่อนตัวชี้วัด

คู่มือรายงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



คลิก     เพ่ิมรายการข้อมูล หากมีข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการกลับไปหน้าหลักคลิก 

กลับ<<รายงานค ารับรองการปฏิบัตริาชการ

10
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13

ผู้รายงานคลิก      แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงาน  

เพ่ือกรอกข้อมูลต่อไป

เมื่อกรอกข้อมูลสมบูรณ์ หน้ารายการ

จะมีเครื่องหมาย       ปรากฏขึ้น

แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงาน



หากต้องการกลับไปหน้าหลักคลิก 

กลับ<<รายงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ

11
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คลิก       เพ่ิมรายการข้อมูล

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้คลิก     บันทึกข้อมูล

ผู้รายงานกรอกข้อมูลแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
1) กิจกรรมด าเนินการจากแผนปฏิบัติการ DOC             

*** (ถ้าไม่มีข้ามไปกรอกข้อ 2 )

2) ชื่อกิจกรรม / ขั้นตอน
***เป็นกิจกรรมนอกเหนือจากแผนปฏิบัติการในระบบ DOC

3) หน่วยนับ *** ให้เลือกหน่วยนับ

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

*** ให้เลือกมาตรการที่สอดคลอ้งกับแผนการขบัเคลื่อนการด าเนินงาน

1

2

3

4

5

6

7

14



12
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กรณี ผู้รายงานกรอกข้อมูลแผนการขับเคลื่อน
การด าเนินงานจากแผนปฏิบัติการในระบบ DOC
สามารถคลิ ก เลื อกกิ จกรรมด า เนิ นการจาก
แผนปฏิบัติการได้จากช่ือกิจกรรมที่ปรากฏ

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้คลิก      บันทึกข้อมูล

15

คลิกเลือก      มาตรการการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 
ที่สอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 



13

บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว หากจะแก้ไขข้อมูล ให้เลือก

ไอคอนทางด้านขวามือ จะมีรายการ ดังนี้  
ผู้รายงานสามารถแกไ้ขข้อมลูได ้โดยคลิกที่รูปไอคอนต่าง ๆ 

คู่มือรายงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วจะปรากฏไอคอน 
กรณี กรอกข้อมูลตามแผนการขับเคลื่อนที่ใช้ผลจากแผนการด าเนินงานในระบบ DOC

คลิก     เพ่ิมรายการข้อมูล หากมีข้อมูลเพิ่มเติม

16

17



14
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กรณี ผู้รายงานกรอกข้อมูลแผนการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานที่นอกเหนือจากแผนปฏิบัติการในระบบ DOC          
สามารถกรอกข้อมูล ช่ือกิจกรรม/ขั้นตอน หน่วยนับ 
เป้าหมาย วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด

คลิกเลือก      มาตรการมาตรการการ
ขับเคลื่อนตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับแผน            
การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้คลิก      บันทึกข้อมูล

18



เพ่ิมแผน –ผล การด าเนินงาน 
ตามแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงาน

หากต้องการกลับไปหน้าหลักคลิก 

กลับ << รายงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ

15
คู่มือรายงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรณีกรอกข้อมูลนอกเหนือจากแผนปฏิบัติการที่ ใช้      
ผลจากแผนการด าเนินงานในระบบ DOC 
หากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะพบว่ามีไอคอนติดตาม          
แสดงขึ้นทางด้านขวามือ            ให้ผู้รายงานคลิกท่ีรูป
ไอคอนเพื่อเพิ่มผลการด าเนินงานตามแผนการขับเคลื่อน

19



คลิก      เพ่ิมแผนการขับเคลื่อน หากมีข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการกลับไปหน้าหลักคลิก 

กลับ<<รายงานค ารับรองการปฏิบัตริาชการ

21

16

บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว หากจะแก้ไขข้อมูล ให้เลือก

ไอคอนทางด้านขวามือ จะมีรายการ ดังนี้            

ผู้รายงานสามารถแก้ไขข้อมูลได้ โดยคลิกท่ีรูปไอคอนต่าง ๆ 

คู่มือรายงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อกรอกข้อมูลสมบูรณ์ หน้ารายการ

จะมีเครื่องหมาย      ปรากฏขึ้น

ผู้รายงานคลิก      มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)
เพ่ือกรอกข้อมูลต่อไป

20

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)



คลิก      เพ่ิมรายการข้อมูล

ผู้รายงานกรอกรายการข้อมูล มาตรฐานปฏิบัตงิาน (SOP) 
ของตัวชี้วัด (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/agreement/download?id=9

8182&mid=32868&mkey=m_document&lang=th&did=29922 )

17
คู่มือรายงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้คลิก      บันทึกข้อมูล

ที่อยู่ URL ที่แนบต้องเข้าถึงข้อมูลได้

22

https://psdg.anamai.moph.go.th/th/agreement/download?id=98182&mid=32868&mkey=m_document&lang=th&did=29922


คลิก     เพ่ิมรายการข้อมูล หากมีข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการกลับไปหน้าหลักคลิก 

กลับ<<รายงานค ารับรองการปฏิบัตริาชการ

23

ผู้รายงานคลิก       รายงานผลการ

ติดตามก ากบัตวัชี้วัดประจ าเดือน 

เพื่อกรอกข้อมูลต่อไป

18

บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว หากจะแก้ไขข้อมูล ให้เลือก

ไอคอนทางด้านขวามือ จะมีรายการ ดังนี้ 

ผู้รายงานสามารถแก้ไขข้อมูลได้ โดยคลิกท่ีรูปไอคอนต่าง ๆ 

คู่มือรายงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการติดตามตัวชี้วัดประจ าเดือน        
ต้องรายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

เช่น ผลงานเดือน พ.ย. รายงานภายใน 10 ธ.ค. 65
ผลงานเดือน ธ.ค. รายงานภายใน 10 ม.ค. 66

รอบการรายงานตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ
รอบ 5 เดือนแรก ( 1 ต.ค. 65 – 28 ก.พ. 66 )
รอบ 5 เดือนหลัง ( 1 มี.ค. – 31 ก.ค. 66 )

รายงานผลการติดตามก ากับ
ตัวชี้วัดประจ าเดือน 



ผู้รายงานกรอกข้อมูลให้ครบทั้ง 2 ช่อง ดังนี้             

1) เดือนท่ีรายงาน 
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. 2566

***ต้องเป็น URL ที่เข้าถึงข้อมูลได้

คลิก      บันทึก/เพ่ิมผลการรายงาน

24



จดัท ำโดย...กล ุม่พฒันำระบบบรหิำร กรมอนำมยั

สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติม : 0-2590-4938,4229

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

20

25
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากต้องการแก้ไขคลิก 

รายการท่ีต้องการแก้ไข หากไม่ต้องการแก้ไขแล้วการกรอก

ข้อมูลเป็นอันเสร็จสมบูรณ์

เมื่อกรอกข้อมูลสมบูรณ์ หน้ารายการ

จะมีเครื่องหมาย       ปรากฏขึ้น

คู่มือรายงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คลิก      บันทึก/เพ่ิม ผลการรายงาน

หากมีข้อมูลเพิ่มเติมอีก

หากต้องการกลับไปหน้าหลักคลิก 

กลับ<<รายงานค ารับรองการปฏิบัตริาชการ

บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว หากจะแก้ไขข้อมูล 

ให้เลือกไอคอนทางด้านขวามือ จะมีรายการ  

ดังนี้ ผู้รายงานสามารถแก้ไขข้อมูลได้ 

โดยคลิกท่ีรูปไอคอนต่าง ๆ 


