
ผนวก ก 
แผนและแนวทางการดําเนินการของหมวด ๗ฯ ของ ยศ.ทร. ประจําป งป.๖๔ 

 

วดป. กิจกรรม หนวยปฏิบัติ 
๔ ก.พ.๖๔ ประชุมครั้งท่ี ๑/งป.๖๔ ติดตามผลดําเนินงานตามตัวชี้วัดในหมวด ๗ฯ 

 ใน งป.๖๓ และพิจารณาตัวชี้วัดท่ีสําคัญในหมวด ๗ คาเปาหมาย คูเทียบ และ
กําหนดผูรับผิดชอบตัวชี้วัด ประจาํป งป.๖๔ 

ทุกหมวด 
และทุกหนวย 

๑๕ ก.พ.๖๔ • เสนอขออนุมัติตัวชี้วัดท่ีสําคัญในหมวด ๗ คาเปาหมาย คูเทียบ และผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

หมวด ๗ฯ 

 • จัดทําแบบรายงานผลการดําเนินงานของหมวด ๗ฯ ประจาํป งป.๖๔   
(ขอมูล งป.๖๒ - งป.๖๔) 
• นําขอมูลเผยแพรข้ึนเว็บไซต ยศ.ทร. 

 

๒๕ ก.พ.๖๔ สงตัวชี้วัดท่ีสําคัญในหมวด ๗ฯ และคาเปาหมาย ให อพคบ.ทร. หมวด ๗ฯ 
๑๕ มี.ค.๖๔* รายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดในหมวด ๗ ครั้งท่ี ๑ : 

หมวดและหนวยตาง ๆ สงผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดท่ีตนรับผิดชอบให หมวด ๗ฯ 
โดยตรง (ยกเวนตัวชี้วัดในดาน ๗.๖ ใหสงผานหมวด ๖ฯ) 
• ตัวชี้วัดเดิม  ใชขอมูล ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔ 
• ตัวชี้วัดใหม  ใชขอมูล ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔ และขอมูลใน งป.๖๒ - ๖๓ (ถามี) 

ทุกหมวด  
และทุกหนวย 

๒๖ มี.ค.๖๔ บันทึกขอมูลผลลัพธหมวด ๗ฯ และสงรายงานผลลัพธการดําเนินการของหมวด ๗ ฯครั้ง
ท่ี ๑ ให อพคบ.ทร.  

หมวด ๗ฯ 

๑๗ พ.ค.๖๔* รายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดในหมวด ๗ ครั้งท่ี ๒ (ใชรับตรวจ) : 
หมวดและหนวยตาง ๆ สงผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดท่ีตนรับผิดชอบให หมวด ๗ฯ 
โดยตรง (ยกเวนตัวชี้วัดในดาน ๗.๖ ใหสงผานหมวด ๖ฯ) 
• ตัวชี้วัดเดิม  ใชขอมูล ต.ค.๖๓ - พ.ค.๖๔ 
• ตัวชี้วัดใหม  ใชขอมูล ต.ค.๖๓ - พ.ค.๖๔ และขอมูลใน งป.๖๒ - ๖๓ (ถามี) 

ทุกหมวด  
และทุกหนวย 

พ.ค.๖๔ ประชุมครั้งท่ี ๒/งป.๖๔ ติดตามผลดําเนินงานตามตัวชี้วัดในหมวด ๗ฯ   
(กอนรับตรวจประเมินจาก อพคบ.ทร.)  
หมายเหต ุ: ถาขอมูลมีรายละเอียดครบถวน งดประชุม 

ทุกหมวด 
และทุกหนวย 

๒๘ พ.ค.๖๔ วิเคราะห สรุปผล และจัดทํารายงานสําหรับใชรับตรวจประเมินจาก อพคบ.ทร. หมวด ๗ฯ 
มิ.ย. - ก.ค.๖๔ รับการตรวจประเมินจาก อพคบ.ทร. หมวด ๗ฯ 
๑๖ ส.ค.๖๔* รายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดในหมวด ๗ฯ ครั้งท่ี ๓ : (รอบ ๑๒ เดือน) 

หมวดและหนวยตาง ๆ สงผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดท่ีตนรับผิดชอบใหหมวด ๗ฯ 
โดยตรง (ยกเวนตัวชี้วัดในดาน ๗.๖ ใหสงผานหมวด ๖ฯ) 
• ตัวชี้วัดเดิม  ใชขอมูล ต.ค.๖๓ - ส.ค.๖๔ 
• ตัวชี้วัดใหม  ใชขอมูล ต.ค.๖๓ - ส.ค.๖๔ และขอมูลใน งป.๖๒ - ๖๓ (ถามี) 

ทุกหมวด  
และทุกหนวย 

๓๐ ส.ค.๖๔ วิเคราะห สรุปผล และจัดทํารายงานผลลัพธการดําเนินการ ประจําป งป.๖๔      
(รอบ  ๑๒ เดือน) 

หมวด ๗ฯ 

 
 

ก - ๑ 



ผนวก ก 
แผนและแนวทางการดําเนินการของหมวด ๗ฯ ของ ยศ.ทร. ประจําป งป.๖๔ (ตอ) 

 

วดป. กิจกรรม หนวยปฏิบัติ 
๑ ก.ย.๖๔ • สงรายงานผลลัพธการดําเนินการของหมวด ๗ฯ  (รอบ ๑๒ เดือน) ให 

 อพคบ.ทร. 
• แจกจายรายงานผลลัพธการดําเนินการของหมวด ๗ฯ  เผยแพรขอมูลข้ึนเว็บ 
ใหทุกหนวยรับทราบและนําไปใชเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนา/ปรับปรุง ตอไป 

หมวด ๗ฯ 

๓๐ ก.ย.๖๔* รายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดในหมวด ๗ฯ ครั้งท่ี ๔ 
เฉพาะหนวยท่ียังดําเนินการไมเรียบรอย  ใหสงผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดท่ีตน
รับผิดชอบใหหมวด ๗ฯ โดยตรง 

เฉพาะหนวย 
ท่ีคาง 

 

............................................. 
 
 
 

                                                                                           ตรวจถูกตอง 

                                                                       น.อ.หญิง 

                                                                                       (ชมภ ู พัฒนพงษ) 
                                                                           นปก.ฯ ชวยปฏิบัติราชการ ยศ.ทร. และ 

                                                                            เลขานุการคณะทํางานยอยหมวด ๗ฯ 

                                                                                                 ก.พ.๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          ตรวจถูกตอง 

      น.อ.หญิง 

                       (ชมภู  พัฒนพงษ) 
          นปก.ฯ ชวยปฏิบัติราชการ ยศ.ทร. และ 

         เลขานุการคณะทํางานยอยหมวด ๗ฯ 

                                  ก.พ.๖๔ 



 
 
 
 
 
 

ก - ๒ 
เอกสารประกอบ 

 
ผนวก ก แผนและแนวทางการดําเนินการของหมวด ๗ฯ ประจําป งป.๖๔ 
ผนวก ข ตัวชี้วัดท่ีสําคัญท่ีสําคัญและคาเปาหมาย ในหมวด ๗ฯ ของ ยศ.ทร. และผูรับผิดชอบตัวชี้วัด ประจําป งป.๖๔ 
ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒   
ผนวก ค แบบรายงานผลลัพธการดําเนินการตามตัวชี้วัดท่ีสําคัญในหมวด ๗ฯ ของ ยศ.ทร. ประจําป งป.๖๔ ตาม
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒   
 
 
 

 


