
รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที ่2.5 
 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน 

ครั้งที่ 3/2563 
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 

ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคาร 2 กรมอนามัย 
-------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. นายณฐรักษ์ สุวรรณรัตน์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                                ประธาน 
 กลุ่มยุทธศาสตร์บริหารงานบุคคลและอัตราก าลัง 
2. นางสาวเนตรชนก รัตนเนตร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
 กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
3. นางสาวอัฉวิวรรณ จันทรมาลี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
 กลุ่มอ านวยการ    
4. นายสิวภาคย์ เสมาไชย นักทรัพยากรบุคคล 
 กลุ่มทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 
5. นางสาววราภรณ์ อัศวศรีอนันต์ นักทรัพยากรบุคคล  
 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม                     

เริ่มประชุม เวลา  13.3๐ น. 

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และได้ด าเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้ 

วาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
นายณฐรักษ์ สุวรรณรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์บริหารงานบุคคล

และอัตราก าลัง ได้แจ้งประมาณการผลคะแนนการด าเนินการตัวชี้วัดที่  2.5 ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน รอบ 6 เดือนแรก 
(ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) ได้คะแนน 4.4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  
และชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน รอบ 6 เดือนหลัง (มีนาคม - กันยายน 2563)  
โดยอธิบายรายละเอียดตาม template 2.5 (owner) รอบ 6 เดือนหลัง (มีนาคม - กันยายน 2563) 
(เอกสารหมายเลข 1) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี 2  เรื่องเพื่อทราบ 
นายณฐรักษ์ สุวรรณรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์บริหารงาน

บุคคลและอัตราก าลัง ได้กล่าวถึงแนวทางการตรวจหลักฐานการด าเนินการตัวชี้วัดที่ 2.5  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน (owner) 
โดยอ้างอิงตามข้อมูลหลักฐานที่ปรากฏในระบบ DOC  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี 3.. 
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วาระท่ี 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 

3.1 ทบทวนฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูล ทบทวนการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP Analysis)  
มติที่ประชุม เห็นชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 

3.2 มาตรการในการปิดช่องว่าง (GAP) รอบ 6 เดือนหลัง และข้อเสนอ/มาตรการ  
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ตามรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 

3.3 ทบทวนแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) 

3.4 ทบทวนผังกระบวนการขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อนการด าเนินงานตามมาตรการ
และแผนการด าเนินงาน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) 

3.5 ทบทวน template (Supporter) รอบ 6 เดือนหลัง ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) 
 
วาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

เลิกประชุม       เวลา 16.30 น. 
 

 
 

นายสิวภาคย์ เสมาไชย จดรายงานการประชุม 
นายณฐรักษ์ สุวรรณรัตน์ ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



(เอกสารหมายเลข 1) 
ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที ่
ชื่อหน่วยงานเจ้าภาพ กองแผนงาน 
ชื่อตัวชี้วัด 2.5 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน 
หน่วยงานที่รับการประเมิน ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 
ค านิยาม ความส าเร็จของการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน 

หมายถึง การประเมินกระบวนการบริหารแผนปฏิบัติการและผลความส าเร็จในการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติประจ าปี พ.ศ. 2563 โดยการบริหารการด าเนินงาน
ของกิจกรรม/โครงการ/แผนงาน และควบคุมก ากับเพ่ือให้ได้ผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ของแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ทั้งนี้ก าหนดให้น าเป้าหมายของกิจกรรมมา
ค านวณหาผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ 
(*การปรับแผนตามนโยบายกระทรวง/กรมอนามัยที่มีการก าหนดภายหลังไม่น ามา
นับเป็นคะแนน)   

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลในแต่ละรอบการประเมิน โดยใช้ข้อมูลการวางแผนและผลการด าเนินงาน
จากระบบ DOC 

แหล่งข้อมูล 36 หน่วยงาน/ระบบ DOC 
รายการข้อมูลที่ 1 - จ านวนกิจกรรมที่มีการปรับแผนปฏิบัติการในแต่ละรอบการประเมิน (A) 
รายการข้อมูลที่ 2 - จ านวนกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติตามแผนปฏิบัติการทั้งหมดก่อนมีการปรับในแต่ละรอบ

การประเมิน (B) 
รายการข้อมูลที่ 3 - จ านวนเป้าหมายของกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่สามารถด าเนินการได้บรรลุ 

ตามเป้าหมายในแต่ละรอบการประเมิน (C) 
รายการข้อมูลที่ 4 - จ านวนเป้าหมายของกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการทั้งหมดในแต่ละรอบการประเมิน (D) 
สูตรค านวณตัวชี้วัด 

𝑥  
   

   
𝑥    

X1 = ร้อยละของกิจกรรมที่มีการปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี 

𝑥  
   

   
𝑥    

X2 = ร้อยละผลความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ระยะเวลาประเมินผล รอบที ่2 : 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2563) 
รอบท่ี 2 : 6 เดือนหลัง (เมษายน 2563 – กันยายน 2563) 
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/

หลักฐาน 
1 - ทบทวนฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลที่เพียงพอในการวิเคราะห์ 

เพ่ือการบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 
รอบ 6 เดือนหลัง 

0.5 - ฐานข้อมูล/แหล่งข้อมูลที่
เพียงพอของหน่วยงาน 

- ทบทวนการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP Analysis) ความรู้หรือปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการบริหารและขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน เพ่ือให้เห็นช่องว่างการบริหาร
และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน รอบ 6 เดือนหลัง 

0.5 - เอกสาร/รายงานผล 
การวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) 
การบริหารและขับเคลื่อนแผนฯ 
รอบ 6 เดือนหลัง 



2 - ก าหนดมาตรการในการปิดช่องว่าง (GAP) เพ่ือให้สามารถบริหาร
การด าเนินงานของกิจกรรม/โครงการได้ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของหน่วยงาน รอบ 6 เดือนหลัง 

0.5 - ข้อเสนอ/มาตรการ เพ่ือ
การบริหารและขับเคลื่อน
แผนฯ รอบ 6 เดือนหลัง 

- ข้อเสนอ/มาตรการการด าเนินงานมีคุณภาพสอดคล้อง 
ตามช่องว่าง (GAP) สภาพปัญหาของหน่วยงาน รอบ 6 เดือนหลัง 

0.5 - ข้อเสนอ/มาตรการ 
มีคุณภาพ 

3 - ทบทวนผังกระบวนการขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อน 
การด าเนินงานตามมาตรการและแผนการด าเนินงาน 

0.2 -  Flow Chart ขั้นตอนการ
บริหารและขับเคลื่อนงาน 
ที่มีการปรับปรุง  

- มีการก ากับติดตามความก้าวหน้าการบริหารและขับเคลื่อนแผนฯ 
ในการประชุมประจ าเดือนของหน่วยงาน  

0.3 - รายงานการประชุมฯ 

- จัดท าข้อมูลแผนปฏิบัติการในระบบ DOC เป็นปัจจุบัน ตาม
ยอดเงินที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมและการอนุมัติปรับแผน โดย
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเงินงบประมาณตรงกับเงินงบด าเนินงานตามที่
ได้รับจัดสรรทั้งหมดของหน่วยงาน และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรม/โครงการ ตรงตามที่ได้รับอนุมัติปรับแผน 

0.5 - วงเงินงบด าเนินงาน เทียบกับ
เงินประมาณในระบบ DOC  
- การปรับแผนที่ได้รับอนุมัติ
เทียบกับข้อมูลในระบบ DOC 

4 - ร้อยละของกิจกรรมที่มีการปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี  
ตามรอบการประเมิน (*การปรับแผนตามนโยบายกระทรวง/ 
กรมอนามัย ที่มีการก าหนดภายหลังไม่น ามานับเป็นคะแนน)  

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
ร้อยละ ≥ 26 ≤ 25 ≤ 20 ≤ 15 ≤ 10  

1.0 - รายงานการปรับแผน 
จากระบบ DOC 

 
 

5 ร้อยละผลความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ตามรอบการประเมิน  

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
ร้อยละ ≤ 79 80-84 85-89 90-94 95-100  

1.0 - รายงานผลการ
ด าเนินงานตามเป้าหมาย
กิจกรรมจากระบบ DOC 
 

เงื่อนไข :  นิยาม/ความหมาย และขั้นตอนการบริหารแผนปฏิบัติการ ให้ใช้ตามแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ
กรมอนามัย (งบด าเนินงาน) 
เอกสารสนับสนุน - ระบบ DOC 

- แนวทางบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน) 
ข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน 

ระดับ - - - 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ผู้อ านวยการกองแผนงาน กรมอนามัย 
โทรศัพท์ 0 2590 4282     โทรสาร 0 2590 8177   
1. กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน กรมอนามัย (แผนปฏิบัติการ) 
    โทรศัพท์ 0 2590 4311   
2. กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม กองแผนงาน กรมอนามัย 

 (ติดตามและประเมินผล) โทรศัพท์ 0 2590 4644   
3. กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล กองแผนงาน กรมอนามัย (ระบบ DOC) 
   โทรศัพท์ 0 2590 4301    

ผู้รายงานตัวช้ีวัดของ
หน่วยงานเจ้าภาพ 

1. กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน กรมอนามัย (แผนปฏิบัติการ) 
    โทรศัพท์ 0 2590 4311   
2. กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม กองแผนงาน กรมอนามัย  

 (ติดตามและประเมินผล) โทรศัพท์ 0 2590 4644   
3. กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล กองแผนงาน กรมอนามัย (ระบบ DOC) 
   โทรศัพท์ 0 2590 4301    

ผู้รายงานตัวช้ีวัดของ
หน่วยงาน 

...(ระบุชื่อ - นามสกุล, โทรศัพท์ที่ท างาน, โทรศัพท์มือถือ, โทรสาร, E-mail, 
ผู้รายงานตัวชี้วัดของหน่วยงาน)... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการทบทวนฐานข้อมูล ทบทวนการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP)/มาตรการ/ข้อเสนอ 
เพื่อบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกองการเจ้าหน้าที่ 

กองการเจ้าหน้าที่ ในฐานะที่ เป็นหน่วยงานหลักในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของกรมอนามัย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้คนกรมอนามัยเป็น “คนดี สร้างคุณค่า สร้างความสุข” เพ่ือเป็นรากฐาน                   
การขับเคลื่อนและพัฒนากรมอนามัยอย่างยั่งยืน โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน (Strategic Issue)  
4 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการวางแผนการบริหารและพัฒนาก าลังคน 
(HR Strategy and Organization) โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม โปร่งใส และ เป็นธรรม โดยมีเป้าประสงค์
เพ่ือให้อัตราก าลังพอเพียงและมีสมรรถนะเหมาะสม สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยกระดับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารก าลังคน (Manpower Management) โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือ
เพ่ิมบุคลากรที่มีสมรรถนะในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม จนสามารถเป็นนวัตกร (Researcher & 
Innovator) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูประบบบริหารผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย  (Performance 
Management System) โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้มีระบบการบริหารผลปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและ
อ านวยความเป็นธรรม และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับวัฒนธรรมการท างาน พัฒนาความสุข ในชีวิตการ
ท างาน (Core Value & Culture Change) โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือ เพ่ิมความสุขและดุลยภาพชีวิตการท างาน
ให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และ เกิดความผูกพันต่อองค์กร 

กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือนหลัง เดือนเมษายน - กันยายน 2563 (งบด าเนินงาน) ตามการจัดสรร
งบประมาณในรอบ 6 เดือนหลัง เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ และบริหารแผนปฏิบัติ
การกองการเจ้าหน้าที่  ได้อย่างประสิทธิภาพ โดยได้ทบทวนความรู้ที่ ใช้  ตามหนังสือกรมอนามัย  
ที่ สธ 0905.02/ว 776 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย 
(งบด าเนินงาน) หนังสือกรมอนามัย ที่ สธ 0903.02/ว 8267 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แนวทาง
ในการด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 คู่มือการปฏิบัติงานระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
DOC 4.0 ความรู้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ และเพ่ิมเติมความรู้ กฎหมาย/หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องที่ส่งผล
กระทบต่อบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกองการเจ้าหน้าที่ 

กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้ทบทวนวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap) ในรอบ 6 เดือนแรกและวิเคราะห์
ช่องว่าง (Gap) ความรู้หรือปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารและขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือนหลัง พบว่าช่องว่าง (Gap) ของการบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การกองการเจ้าหน้าที่ มีดังนี้  

ช่องว่าง (Gap) 
1. บุคลากรในหน่วยงานขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ฯ 
2. กระบวนการขั้นตอนในการบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกองการเจ้าหน้าที่ ยังไม่ชัดเจน  
3. การก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
4. รูปแบบการด าเนินการจัดประชุม ของหน่วยงาน 
 

 
 

มาตรการ.. 
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มาตรการ 
1. สื่อสาร สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 
2. ทบทวนผังกระบวนการขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกองการเจ้าหน้าที่ (Flow Chart)  
3. ทบทวนรูปแบบการด าเนินการจัดประชุม ของหน่วยงาน ที่รองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง  
4. ก ากับ ติดตาม ความก้าวหน้าการบริหารและขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ ฯ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองการเจ้าหน้าที ่ 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย    
หน่วยงานให้ความส าคัญในการด าเนินงาน ทบทวนแผนปฏิบัติการ ฯ เพ่ือรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง  
โดยการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และก ากับ ติดตาม ความก้าวหน้าการบริหารและขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ีของกองการเจ้าหน้าที่  

     
          

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนขับเคลื่อนการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ 2.5 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน 
รอบ 6 เดือนหลัง (เดือนเมษายน - กันยายน 2563) 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย : หน่วยงานให้ความส าคัญในการด าเนินงาน ทบทวนแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และก ากับ ติดตาม      
 ความก้าวหน้าการบริหารและขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ของกองการเจ้าหน้าที่ 

มาตรการ ประเด็นความรู้ กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าประสงค์ 
เป้าหมาย ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน หน่วย 
1. สื่อสาร  
สรางความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
กองการเจ้าหน้าที่      
  

แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563            
กองการเจ้าหน้าที่/ความรู้ 
เกี่ยวการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

สื่อสารแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  
กองการเจ้าหน้าที่             

เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงาน
รับทราบแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 กองการเจ้าหน้าที่   

1 ครั้ง เมษายน กลุ่มยุทธศาสตร์ ฯ 

แนวทางการบริหาร 
แผนปฏิบัติการกรมอนามัย        
(งบด าเนินงาน) 
แนวทางในการด าเนินการ 
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

สื่อสาร และชี้แจงแนวทาง 
การบริหารแผนปฏิบัติการ  
กรมอนามัย (งบด าเนินงาน)   
และแนวทางในการด าเนิน 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงาน
รับทราบแนวทางการบริหาร
แผนปฏิบัติการ กรมอนามัย  
(งบด าเนินงาน) และแนวทาง 
ในการด าเนินการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

1 ครั้ง เมษายน - พฤษภาคม กลุ่มยุทธศาสตร์ ฯ 

2. ทบทวนผังกระบวนการ
ขั้นตอนการบริหารและ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
กองการเจ้าหน้าที่ 
(Flow Chart) 

ความรู้เกี่ยวกับการ 
จัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประชุมทบทวน 
ผังกระบวนการขั้นตอน 
การบริหารและขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการกองการเจ้าหน้าที ่
(Flow Chart)  

เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงาน
รับทราบและปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน 

1 กระบวนการ เมษายน - พฤษภาคม กลุ่มยุทธศาสตร์ ฯ 
กลุ่มพัฒนาฯ 
กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มทะเบียนฯ 
กลุ่มงานคุ้มครองฯ 

3. ทบทวนรูปแบบการ
ด าเนินการจัดประชุม 
ของหน่วยงาน  
ที่รองรับสถานการณ์ 
การเปลี่ยนแปลง 

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- ระบบการประชุมผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ประชุมทบทวนรูปแบบ 
การด าเนินการจัดประชุม 
ของหน่วยงาน ที่รองรับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 

เพ่ือเสนอแนะ รูปแบบและ
วิธีการด าเนินการจัดประชุม 
ของหน่วยงาน ที่รองรับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 

1  ครั้ง เมษายน - พฤษภาคม คณะท างานปฏิรูป
การบริหารก าลังคน
และสร้าง
นวัตกรรมใหม่ เพ่ือ
กองการเจ้าหน้าที่ 
4.0 
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มาตรการ ประเด็นความรู้ กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าประสงค์ 
เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน หน่วย 
4. ก ากับ ติดตาม 
ความก้าวหน้าการบริหาร
และขับเคลื่อนตาม
แผนปฏิบัติประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
กองการเจ้าหน้าที่     

แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
กองการเจ้าหน้าที่/ความรู้ 
เกี่ยวกับการจัดท า 
แผนปฏิบัติการ 

ก ากับ ติดตาม ความก้าวหน้า 
การบริหารและขับเคลื่อนตาม
แผนปฏิบัติการฯ และก ากับติดตาม
ผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจ า 
ทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองการเจ้าหน้าที่ 

เพ่ือให้ได้ผลส าเร็จ 
ตามเป้าหมายของ 
แผนปฏิบัติการ 
ของหน่วยงาน 

1 ครั้ง/
เดือน 

ทุกเดือน กลุ่มอ านวยการ
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 

แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
กองการเจ้าหน้าที่/ความรู้ 
เกี่ยวกับการ 
จัดท าแผนปฏิบัติการ 

ติดตาม การรายงานผล 
โครงการเป็นประจ าทุกเดือน 
โดยใช้แบบรายงานแผนงาน/
โครงการ (แบบ รผ.) 

เพ่ือให้ทราบถึง 
ผลการด าเนินงานโครงการ 

1 ครั้ง/
เดือน 

ส่งให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
ภายใน 5 วัน 
หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

กลุ่มยุทธศาสตร์ 
กลุ่มพัฒนาฯ 
กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มทะเบียนฯ 
กลุ่มงานคุ้มครองฯ 

ติดตาม การรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 กองการเจ้าหน้าที่  
โดยใช้แบบรายงาน 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณฯ 

เพ่ือให้ทราบถึงผล 
การเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563  
กองการเจ้าหน้าที่ 

1 ครั้ง/
เดือน 

ภายในวันที่ 5  
ของทุกเดือน 

กลุ่มอ านวยการ 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ระบบศูนย์ติดตาม 
ผลการปฏิบัติงาน DOC 4.0 

ปรับปรุงข้อมูลในระบบ 
ศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
DOC 4.0 ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

ข้อมูลแผนปฏิบัติการ 
ในระบบ DOC 
เป็นปัจจุบัน ตามยอดเงิน 
ที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม 
และการอนุมัติปรับแผน 

1 ครั้ง/ 
ไตรมาส 

ตามก าหนด 
การเปิดระบบ 
ศูนย์ติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน 
DOC 4.0 

กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 



 
ทบทวนผังกระบวนการขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกองการเจ้าหน้าที่  

(Flow Chart) 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 

 

รับหนังสือแจ้งแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ ของหน่วยงาน  
จากกองแผนงาน 

- กลุ่มยุทธศาสตร์ ฯ 

 

 

จัดท าหนังสือแจ้งเวียนแผนปฏิบตักิาร
ประจ าปีงบประมาณ ไปยังกลุ่มงาน 

ภายในกองการเจ้าหนา้ที่ 

1 วัน กลุ่มยุทธศาสตร์ ฯ 

 
จัดท าหนังสือแจ้งเวียนแนวทาง 
การบริหารแผนการปฏิบตัิการ  
กรมอนามัย (งบด าเนินงาน) 
และแนวทางในการด าเนินการ 
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไปยังกลุม่งาน 
ภายในกองการเจ้าหนา้ที่ 

1 วัน กลุ่มยุทธศาสตร์ ฯ 

ตรวจสอบรูปแบบ/รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรมด าเนินงาน           
ตามแนวทางการบรหิาร 
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

1 วัน กลุ่มยุทธศาสตร์ ฯ 

กลุ่มงานส าเนาหนังสือขออนุมัติ
โครงการ/กิจกรรมด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
ส่งกลุ่มยุทธศาสตร์ ฯ 
ภายใน 3 วัน นับจากวันที่อนุมัต ิ

3 วัน ทุกกลุ่มงานที่มกีารขอ
อนุมัติโครงการ/
กิจกรรมด าเนินงาน 

ประชุมตดิตามความก้าวหน้า 

การบริหารและขับเคลื่อน  
ตามแผนปฏิบัติการ ในคณะกรรมการ
บริหารกองการเจ้าหน้าท่ี 

1 วัน กลุ่มอ านวยการ 

 

 

ติดตามความกา้วหน้าการบริหารและขับเคลื่อน
ตามแผนปฏิบัติการ ในการประชุม 

คณะกรรมการบริหารกองการเจ้าหน้าที่  

แจ้งกลุ่มงาน 
ด าเนินการแก้ไข 

กลุ่มงานเสนอกรมเพื่อขออนุมัติ
โครงการ/กิจกรรมด าเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี

ไม่ถูกตอ้ง ถูกตอ้ง 

กลุ่มงานส าเนาหนังสือ 
ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมด าเนินงาน  

ตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี
 

รับหนังสือแจ้งแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน 

แจ้งเวียนแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 

 

แจ้งเวียนแนวทางการบริหาร 
แผนการปฏบิัติการ กรมอนามัย  

(งบด าเนินงาน) และแนวทางในการ 
ด าเนินการเบิกจา่ยเงินงบประมาณ 

 
ตรวจสอบการขอ 

อนุมัติโครงการ/กิจกรรมด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

กลุ่มงานรายงานผลโครงการ/กิจกรรม
ด าเนินงาน โดยใช้แบบรายงานแผนงาน/
โครงการ (แบบ รผ.) ส่งกลุ่มยุทธศาสตร์ 
ภายใน 5 วัน นับจากเสร็จสิ้นโครงการ/
กิจกรรม 

5 วัน ทุกกลุ่มงานท่ีมี
โครงการ/กิจกรรม
ด าเนินงาน 

กลุ่มงานรายงานผลการเบิกจา่ย
งบประมาณประจ าเดือน ของหน่วยงาน 
โดยใช้แบบรายงานผลการเบิกจ่าย  
ส่งกลุ่มยุทธศาสตร์ ฯ ภายในวันท่ี 5  
ของเดือนถัดไป 

5 วัน กลุ่มอ านวยการ 

 

รายงานผลโครงการ/กจิกรรม 
และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
และปรับปรุงข้อมูลในระบบศูนยต์ดิตาม 
ผลการปฏิบตัิงาน DOC 4.0 ให้ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน 

15 วัน กลุ่มยุทธศาสตร์ ฯ 

 

 
รวบรวมและสรุปผลการรายงาน
โครงการ/กิจกรรมด าเนินงาน  
และการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี

3 วัน กลุ่มยุทธศาสตร์ ฯ 

 

 
จากการทบทวนผังกระบวนการขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกองการเจา้หน้าที่ (Flow Chart) ได้มีการแก้ไข 
จากเดิม 
กลุ่มงานรายงานผลการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ โดยใช้แบบรายงานผลการเบิกจ่าย ส่งกลุม่ยุทธศาสตร์ ฯ ทุกวันที่ 5 ของเดือน 

เปลี่ยนแปลง  
กลุ่มงานรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าเดือน ของหน่วยงาน โดยใช้แบบรายงานผลการเบิกจ่าย  
ส่งกลุ่มยุทธศาสตร์ ฯ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานรายงานผล                   
โครงการ/กิจกรรมด าเนินงาน 

กลุ่มงานรายงานผลการเบิกจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 

รายงานผลลงระบบศูนย์ติดตาม 
ผลการปฏบิัติงาน DOC 4.0 

สรุปผลการด าเนิน 
โครงการ/กิจกรรมด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าป ี



 

 

 

 

ชือ่หน ่วยงาน กลุ่มยุทธศาสตร์บริหารงานบุคคลและอัตราก าลัง  กองการเจ้าหน้าที่ 

ตัวชี้ว ัดที่ 2.5 ระดับความส าเร ็จของการดำเน ินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏ ิบัติการหน่วยงาน 

หน่วยงานที่รับการประเมิน ทุกหนว่ยงานในส ังกัดกรมอนามัย 

ค าน ิยาม ความส าเร็จของการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน ่วยงาน 
หมายถึง การประเมินกระบวนการบริหารแผนปฏิบัติการและผลความส าเร็จในการ 
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติประจ าปี พ.ศ. 2563 โดยการบริหารการด าเนินงานของ 
กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน และควบคุมก ากับเพ่ือให้ได้ผลส าเร็จตามเป้าหมายของ 
แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ทั้งนี้ก าหนดให้น าเป้าหมายของกิจกรรมมาค านวณหา 
ผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ (*การปรับแผนตามนโยบาย
กระทรวง/กรมอนามัยที่มีการก าหนดภายหลังไม่น ามา นับเป็นคะแนน) 

ว ิธีการจัดเก็บข้อม ูล รวบรวมข ้อมูลในแต่ละรอบการประเมิน โดยใช้ข ้อมูลการวางแผนและผลการด าเนินงาน 
จากระบบ DOC 

แหลง่ข ้อม ูล ระบบ DOC/กลุ่มงาน 

รายการข้อมลที่ 1 - จ านวนกิจกรรมที่ม ีการปรับแผนปฏ ิบัติการในแต่ละรอบการประเมิน (A) 
รายการข้อมลที่ 2 - จ านวนกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติตามแผนปฏิบัติการทั้งหมดก่อนมีการปรับ 

ในแต่ละรอบการประเมิน (B) 
รายการข้อมลที่ 3 - จ านวนเป้าหมายของกิจกรรมตามแผนปฏ ิบัติการที่สามารถด าเนินการได้บรรลุ 

ตามเป้าหมายในแต่ละรอบการประเมิน (C) 

รายการข้อมลที่ 4 - จ านวนเป้าหมายของกิจกรรมตามแผนปฏ ิบัติการทั้งหมดในแต่ละรอบการประเมิน (D) 
สูตรค านวณต ัวชี้ว ัด 𝑥1 = 100

)(

)(


B

A  

X1 = ร้อยละของกิจกรรมที่ม ีการปรับแผนปฏ ิบัต ิการประจ าปี 
𝑥1 = 100

)(

)(


D

C  

X2 = ร้อยละผลความส าเร็จในการบรรล ุเป้าหมายตามแผนปฏ ิบัต ิการประจ าปี 
ระยะเวลาประเมินผล รอบที ่1 : 6 เดอืนแรก (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 

รอบที ่2 : 6 เดอืนหล ัง (เมษายน – กันยายน 2563) 
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รอบท่ี 2 : 6 เดือนหลัง (เมษายน 2563 – กันยายน 2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

แนวทางการประเมิน/ 
หลักฐาน 

 

1 - ทบทวนฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลที่เพียงพอในการวิเคราะห์ 
เพื่อการบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ของหน่วยงานรอบ 6 เดือนหลัง 

0.5 - ฐานข้อมูล/แหล่งข้อมูล 
ที่เพียงพอของกลุ่มงาน 

- ทบทวนการวิเคราะห์ช่องวาง (GAP Analysis) ความรู้ 
หรือปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารและขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานเพ่ือให้
เห็นช่องว่างการบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของหน่วยงาน รอบ 6 เดือนหลัง 

0.5 - เอกสาร/รายงานผลการวิเคราะห์
ช่องว่าง (GAP) การบริหาร 
และขับเคลื่อนแผนฯ  
รอบ 6 เดือนหลัง 

2 - ก าหนดมาตรการในการปิดช่องว่าง (GAP) เพ่ือให้ 
สามารถบริหารการดำเนินงานของกิจกรรม/โครงการได้ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน รอบ 6 เดือนหลัง 

0.5 - ข้อเสนอ/มาตรการ เพ่ือการบริหาร
และขับเคลื่อนแผนฯ รอบ 6 เดือนหลัง 

- ข้อเสนอ/มาตรการการด าเนินงานมีคุณภาพสอดคล้องตาม 
ชอ่งว่าง (GAP) สภาพปัญหาของหน่วยงาน รอบ 6 เดือนหลัง 

0.5 - ข้อเสนอ/มาตรการสอดคล้อง 
ตามช่องว่าง (GAP) 

3 - มีผังกระบวนการขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อน 
การด าเนินงานตามมาตรการและแผนการด าเนินงาน 

0.20 - Flow Chart ขั้นตอนการบริหาร 
และขับเคลื่อนงานของกลุ่มงาน 

- มีการก ากับติดตามความก้าวหน้าการบริหาร และขับเคลื่อน
แผนฯ ในการประชุมประจ าเดือนของหน่วยงาน 

0.20 - รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารกองฯ 
 - กลุม่งานส าเนาขออนุมัติโครงการ  

 
0.15 - ส าเนาขออนุมัติโครงการ  

ส่งกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ภายใน 3 วัน 
นับจากวันที่อนุมัติ (ทางอีเมล์) 

- กลุม่งานส าเนาขออนุมัติ กิจกรรมด าเนินงาน  
 

0.15 - ส าเนาขออนุมัติกิจกรรมด าเนินงาน  
ส่งกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ภายใน 3 วัน 
นับจากวันที่อนุมัติ (ทางอีเมล์) 

- กลุ่มงานจัดท าแบบรายงานแผนงาน/โครงการ (แบบ รผ.)  
 

0.15 - แบบรายงานแผนงาน/โครงการ  
(แบบ รผ.) ส่งกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ  
ภายใน 5 วัน หลังโครงการด าเนินการเสร็จ 
(ทางอีเมล์) 

- กรณีอนุมัติปรับแผนโครงการ 0.15 - ส าเนาอนุมัติปรับแผนโครงการ  
ส่งกลุ่มยุทธฯ ภายใน 5 วัน นับจาก 
วันที่อนุมัติโดยส่งเปน็บันทึกข้อความ 
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 4 - ร้อยละของกิจกรรมที่มีการปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ตามรอบการประเมิน (*การปรับแผนตามนโยบาย
กระทรวง/ กรมอนามัยที่มีการก าหนดภายหลังไม่น ามา
นับเป็นคะแนน) 
 

คะแนน 0.2 0.4 0.5 0.8 1.0 
ร้อยละ ≥26 ≥25 ≥20 ≥15 ≥10 

 

1 - ใช้คะแนนตามผลการด าเนินงาน
ของตัวชี้วัดหลัก 

 

 
 
 
 
 
 

5 - ร้อยละผลความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตาม 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ตามรอบการประเมิน 

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
ร้อยละ ≥79 80-84 85-89 90-94 95-100  

1 - ใช้คะแนนตามผลการด าเนินงาน
ของตัวชี้วัดหลัก 
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เงื่อนไข : นิยาม/ความเหมาย และขั้นตอนการบริหารแผนการปฏิบัติการ ให้ใช้ตามแนวทางการบริหารแผน 
การปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน) 

  เงื่อนไขรายละเอียดการให้คะแนนในระดับ 3 
เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการให้คะแนน 
- มีผังกระบวนการขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อน 
การด าเนินงานตามมาตรการและแผนการด าเนินงาน 

1. มี Flow Chart ขัน้ตอนการบริหารและขับเคลื่อนงาน 
ของกลุ่มงานได้คะแนนเต็ม 
2. ไม่มี เท่ากับ 0 คะแนน 
 - มีการก ากับติดตามความก้าวหน้าการบริหารและ

ขับเคลื่อนแผนฯ ในการประชุมประจ าเดือนของหน่วยงาน 
1. มีรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองฯ ได้คะแนนเต็ม      
2. ไม่มีเท่ากับ 0 คะแนน 

- กลุม่งานส าเนาขออนุมัติโครงการ  𝑥 = 100
)(

)(


B

A  

A = ส าเนาขออนุมัติโครงการที่ส่งทันเวลา 
B = จ านวนโครงการทั้งหมดของกลุ่มงาน  
กรณีกลุ่มใดไม่ได้จัดโครงการให้ถือว่าได้คะแนนเต็ม 

คะแนน 0 0.05 0.10 0.15 
ร้อยละ ≤40 41-60 61-80 81-100 

หมายเหตุ เศษของร้อยละ ≥.49 ให้ปัดลง ≤.50 ให้ปัดขึ้น 
- กลุม่งานส าเนาขออนุมัติกิจกรรมด าเนินงาน 
 

𝑥 = 100
)(

)(


B

A  

A = ส าเนาขออนุมัติกิจกรรมด าเนินงานที่ส่งทันเวลา 
B = จ านวนกิจกรรมด าเนินงานทั้งหมดของกลุ่มงาน  
กรณีกลุ่มใดไม่ได้จัดกิจกรรมด าเนินงานให้ถือว่าได้คะแนนเต็ม 

คะแนน 0 0.05 0.10 0.15 
ร้อยละ ≤40 41-60 61-80 81-100 

หมายเหตุ เศษของร้อยละ ≥.49 ให้ปัดลง ≤.50 ให้ปัดขึ้น 

- กลุ่มงานจัดท าแบบรายงานแผนงาน/โครงการ  
(แบบ รผ.)  
 

𝑥 = 100
)(

)(


B

A  

A = จ านวน แบบ รผ. ที่ส่งทันเวลา 
B = จ านวน แบบ รผ.ทั้งหมดของกลุ่มงาน  
กรณีกลุ่มใดไม่ได้จัดกิจกรรมด าเนินงานให้ถือว่าได้คะแนนเต็ม 

คะแนน 0 0.05 0.10 0.15 
ร้อยละ ≤40 41-60 61-80 81-100 

หมายเหตุ เศษของร้อยละ ≥.49 ให้ปัดลง ≤.50 ให้ปัดขึ้น 
- กรณีอนุมัติปรับแผนโครงการ 𝑥 = 100

)(

)(


B

A  

A = ส าเนาอนุมัติปรับแผนโครงการที่ส่งทันเวลา 
B = จ านวนการอนุมัติปรับแผนโครงการ ทั้งหมดของกลุ่มงาน  
กรณีกลุ่มใดไม่มีการปรับแผนโครงการให้ถือว่าได้คะแนนเต็ม 

คะแนน 0 0.05 0.10 0.15 
ร้อยละ ≤40 41-60 61-80 81-100 

หมายเหตุ เศษของร้อยละ ≥.49 ให้ปัดลง ≤.50 ให้ปัดขึ้น 
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เอกสารสนับสนุน - ระบบ DOC / แนบทางบริหารแผนกานปฏิบัติการกรมอนามัย (งบด าเนินงาน) 
 ข้อมูลพื้นฐาน 

 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน 

ระดับ 
   

 

ผู้รายงานตัวช้ีวัด (ระบุชื่อ-นามสกุล โทรศัพท์ที่ท างาน โทรศัพท์มือถือ โทรสาร อีเมล์ ของผู้รายงานตัวชีว้ัด 
ของหน่วยงาน)........................... 
 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นายณฐรักษ์ สุวรรณรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
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