
รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ที ่ ตัวช้ีวัด คะแนน คะแนน
ประเมิน 
ตนเอง 

ผู้รับผิดชอบ ความก้าวหน้า หมายเหตุ 

1 2.1 ระดับความสำเร็จของ
การดำเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA) 

5 4 กลุ่มอำนวยการ 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
ตัวชี้วัดที่ 2.1  
2. ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อ
วิเคราะห์ Gap3. 3. วิเคราะห์ 
Gap ปัญหาการดำเนินงานฯ 
4. กำหนดมาตรการและประเด็น
ความรู้/จัดทำแผนขับเคลื่อนฯ                                   
5. จัดทำแผนขับเคลื่อนฯ                        
6. จัดทำทะเบียนผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (EIT)                                                
7. ประชุมคณะทำงานฯ จำนวน 4 
ครัง้            
8. ประชุมกองแผนงานฯ เพ่ือ
กำกับติดตามการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
ที่ 2.1 จำนวน 4 ครั้ง       
9. รายงานผลการดำเนินกงานตาม
แผนขับเคลื่อนฯ จำนวน 4 ครั้ง                     
10. ประกาศเจตนารมณ์ฯ                      
11. จัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการ
ขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของ
ของหน่วยงาน รายไตรมาส 
จำนวน 1 ครั้ง                                               
12. จัดทำคู่มือ/แนวทางการ
ปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการ กองแผนงาน 
13. ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน/แจ้งเวียน/กรุ๊ปLine 
คู่มือ 3 ช่องทาง 

 

รายงาน ณ วนัท่ี 10 มี.ค. 2566  
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14. สื่อสารข้อมูลการรับรู้ด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
15. รวบรวมเอกสาร ข้อมูลและ
ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลบน
เว็บไซต์ของหน่วยงานตาม
หลักเกณฑ์ OIT ที่กำหนด 
16. จัดทำแบบสำรวจความ 
พึงพอใจการให้บริการในการยืม
ทรัพย์สินของทางราชการ 
18. รายงานผลและสรุปผลสำรวจ
ความพึงพอใจในการให้บริการการ
ยืมทรัพย์สินฯ 
19. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

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

5 5 กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์
การงบประมาณ 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การพิจารณากลั่นกรอง (กพว) 
หน่วยงาน ครั้งที่ 4 
2. รายงานความก้าวหน้า 
การดำเนินงานตัวชี้วัดตาม 
คำรับรองฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 
3. สรุปผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่ง 
การเรียนรู้ (LO) 

 

3 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

5 4.11 กลุ่มอำนวยการ 1. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมนำขึ้น
เว็บไซต์ของกองแผนงาน ภายใน
วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เรียบร้อย 
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2. รายงานผลติดตามเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ 
วันที่ 15 ม.ค. 66     
พร้อมอับโหลดขึ้นเว็บไซต์ของกอง
แผนงาน ในวันที่ 20 ของเดือน 
(ครบทุกเดือน) 
ครั้งที่ 1 วันที่  20 ต.ค. 2565 
ครั้งที่ 2 วันที่  15 พ.ย. 2565 
ครั้งที่ 3 วันที่  20 ธ.ค. 2565 
ครั้งที่ 4 วันที่  18 ม.ค. 2566 
ครั้งที่ 5 วันที่   17 ก.พ. 2566 
3.รายงานการติดตามการ
ดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ
ทุกเดือน + ขึ้นเว็บไซต์ภายในวันที่ 
10 ของเดือนถัดไป (ครบทุกเดือน) 
ครั้งที่ 1  เดือน ต.ค. 2565 
ครั้งที่ 2  เดือน พ.ย. 2565 
ครั้งที่ 3  เดือน ธ.ค. 2565 
ครั้งที่ 4  เดือน ม.ค. 2566 
ครั้งที่ 5  เดือน ก.พ. 2566   
4. ผลการเบิกจ่าย ณ 28 ก.พ. 66 
มีผลเบิกจ่ายสะสมภาพรวม 
1,530,137.37       คิดเป็นร้อย
ละ 37.37 (เป้าหมายกรมกำหนด
ไว้ร้อยละ 45) ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย
ที่กรมกำหนดไว้ เนื่องจากได้รับ
โอนจากกรมฯ เพื่อดำเนินการ
โครงการ Lifestyle medicine  
จำนวน 914,200.- บาท 



ที ่ ตัวช้ีวัด คะแนน คะแนน
ประเมิน 
ตนเอง 

ผู้รับผิดชอบ ความก้าวหน้า หมายเหตุ 

4 2.4 ร้อยละการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
ระดับหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

5 5 กลุ่มประเมินผล
และนิเทศ
ติดตาม/ 
กลุ่มพัฒนา
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

กำกับติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนขับเคลื่อนและตาม KPI 
Template ในคะแนนระดับ 1-5 

คะแนนระดับ 1-5

ดำเนินการเสร็จในวันที่ 

25 กุมภาพันธ์ 2566 

5 4.16 ระดับความสำเร็จของ
การพัฒนาระบบบัญชี
ข้อมูล (Data Catalog) 
เพ่ือนำไปสู่การเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐ (Open 
Data) 

5 5 กลุ่มพัฒนา
ระบบข้อมูล 

ดำเนินการจัดคำอธิบายชุดข้อมูล 
(Metadata) ที่สอดคล้องตาม
มาตรฐานที่ สพร. กำหนด (14 
รายการ) พร้อมคำอธิบายข้อมูล
ของทรัพยากร (Resource 
Metadata) และสอดคล้องตาม
มาตรฐานที่ สพร. กำหนด ของทุก
ชุดข้อมูล และสรุปภาพรวม
ผลลัพธ์การดำเนินการระบบบัญชี
ข้อมูล (Data Catalog) เรียบร้อย
แล้ว 

1. ผลลัพธ์ของชุดข้อมูล
ที่มีคำอธิบายข้อมูล 
https://bit.ly/3JogXRK 
2. ชุดข้อมูลที่มี
คำอธิบายข้อมูล 
https://bit.ly/3l0dsHQ 
3. สรุปภาพรวมผลลัพธ์
การดำเนินการระบบ
บัญชี 
https://bit.ly/3mHC
Kuz 

6 4.17 ระดับความสำเร็จของ
การเชื่อมโยงข้อมูลกรม
อนามัยกับหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายภายนอก 

5 5 กลุ่มพัฒนา
ระบบข้อมูล 

ดำเนินการระดับ5 Outcome 
ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด เสร็จสิ้นตาม
แผนการดำเนินงาน 

 

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

5 5 กลุ่มพัฒนา
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์/
กลุ่มประเมินผล
และนิเทศ
ติดตาม 

ดำเนินการวิเคราะห์และติดตาม
ผลการดำเนินงานตามแผน
ขับเคลื่อนและตาม KPI 
Template ในคะแนนระดับ 1-3 

คะแนนระดับ 4-5 จะ
ดำเนินการในวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2566 

หมายเหตุ : Link URL คำรับรองการปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

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

https://bit.ly/3JogXRK
https://bit.ly/3l0dsHQ

