
รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ที ่ ตัวช้ีวัด คะแนน คะแนน
ประเมิน 
ตนเอง 

ผู้รับผิดชอบ ความก้าวหน้า หมายเหตุ 

1 2.1 ระดับความสำเร็จของ
การดำเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA) 

5 3 กลุ่มอำนวยการ 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.1  
2. ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อวิเคราะห์ Gap 
3. วิเคราะห์ Gap ปัญหาการดำเนินงานฯ   
4. กำหนดมาตรการและประเด็นความรู้/
จัดทำแผนขับเคลื่อนฯ                                   
5. จัดทำแผนขับเคลื่อนฯ                         
6. จัดทำทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(EIT)                                                 
7. ประชุมคณะทำงานฯ จำนวน 3 ครั้ง           
8. ประชุมกองแผนงานฯ จำนวน 3 ครั้ง        
9. รายงานผลการดำเนินกงานตามแผน
ขับเคลื่อนฯ จำนวน 3 ครั้ง                     
10. ประกาศเจตนารมณ์ฯ                      
11. จัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการขออนุญาต
เพ่ือยืมทรัพย์สินของของหน่วยงาน รายไตรมาส                                               
12. จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติในการยืม
ทรัพย์สินของทางราชการ กองแผนงาน 

 

2 2.2 ระดับความสำเร็จของ
การจัดการความรู้ (KM) 
และการขับเคลื่อนการ
เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (LO) 

5 4.5 กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์
การงบประมาณ 

1.รายงานการประชุมคณะกรรมการการ
พิจารณากลั่นกรอง (กพว) หน่วยงาน ครั้งที่ 4 
2.แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ 
   - Google Form 
3. บทคัดย่อผลงานวิชาการ (R2R) 
4. ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบ
จัดการวิเคราะห์แผนงานโครงการ และ
งบประมาณ กรมอนามัย (e-Budget 
Anamai) ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
5. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ เดือนมกราคม 2566 

 

รายงาน ณ วนัท่ี 10 ก.พ. 2566  



ที ่ ตัวช้ีวัด คะแนน คะแนน
ประเมิน 
ตนเอง 
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3 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

5 3 กลุ่มอำนวยการ 1. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อม

นำขึ้นเว็บไซต์ของกองแผนงาน ภายในวันที่ 

31 ตุลาคม 2565 เรียบร้อย 

2. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย

งบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 15 ม.ค. 66     

พร้อมอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ของกองแผนงาน  

ในวันที่ 20 ของเดือน ม.ค. 66 เรียบร้อย  

(ครบทุกเดือน) 

3. ผลการเบิกจ่าย ณ 31 ม.ค. 66 มีผล

เบิกจ่ายสะสม จำนวน 1,307,780.47 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 32.27 (เป้าหมายกรมกำหนด

ไว้ร้อยละ 39 ) ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กรม

กำหนดไว้ เนื่องจากได้รับโอนจากกรมฯ เพ่ือ

ดำเนินการโครงการ Lifestyle medicine  

จำนวน 914,200.- บาท 

 

4 2.4 ร้อยละการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
ระดับหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

5 3 กลุ่มประเมินผล
และนิเทศ
ติดตาม/ 
กลุ่มพัฒนา
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

อยู่ระหว่างกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนขับเคลื่อนและตาม KPI Template 
ในคะแนนระดับ 1-5 

คะแนน 

ระดับ 1-5 

จะดำเนินการ

เสร็จในเดือน 

กุมภาพันธ์ 

2566 

5 4.16 ระดับความสำเร็จของ
การพัฒนาระบบบัญชี
ข้อมูล (Data Catalog) 
เพ่ือนำไปสู่การเปิดเผย

5 4 กลุ่มพัฒนา
ระบบข้อมูล 

ดำเนินการจัดทำรายชื่อชุดข้อมูล (Data set) 
ที่สอดคล้องกับขอบเขตให้หน่วยงานอื่น
สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 

1. รายชื่อ
ชุดข้อมูล 
(Data set) 



ที ่ ตัวช้ีวัด คะแนน คะแนน
ประเมิน 
ตนเอง 
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ข้อมูลภาครัฐ (Open 
Data) 

https://bit.l
y/3HM60av 
2. ผลการ
ดําเนินงาน 
https://bit.
ly/3HKrox2 

6 4.17 ระดับความสำเร็จของ
การเชื่อมโยงข้อมูลกรม
อนามัยกับหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายภายนอก 

5 4 กลุ่มพัฒนา
ระบบข้อมูล 

ดำเนินการตามแผนเดือนมกราคม 2566  

7 4.18 ระดับความสำเร็จของ
การกำกับติดตามการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการกรม
อนามัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

5 3 กลุ่มพัฒนา
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์/
กลุ่มประเมินผล
และนิเทศ
ติดตาม 

ดำเนินการวิเคราะห์และติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนและตาม KPI 
Template ในคะแนนระดับ 1-3 

คะแนน 
ระดับ 4-5  
จะดำเนินการ 
ในเดือน 
กุมภาพันธ์ 
2566 

หมายเหตุ : Link URL คำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

https://planning.anamai.moph.go.th/th/planning-pa66 


