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1.1

ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน
อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการ
เกิดมีชีพแสน

การติดตามความก้าวหน้าการดาเนินการตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปี 2561
ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 (รอบ 5 เดือนหลัง)
เจ้าภาพ
ผู้รายงาน
สถานะของการดาเนินการ
เกณฑ์การวัด
ดาเนินการมาตรา 48 วรรค 1
วัดขั้นตอนการดาเนินงานที่ 1- 4

พก.

น.ส.พรรณวรท/
นางกรณิกา

1 2 3 4 5


อยู่ระหว่างการติดตามข้อมูล
จากกรมกิ จ การเด็ ก และ
เยาวชน

คส.

น.ส.นภัสวรรณ

1 2 3 4 5


รอประกาศเรื่องหลักเกณฑ์
การเปรียบมีผลใช้บังคับ
จึงทาให้ดาเนินการไม่ได้ตาม
ค่าเป้าหมายที่ระดับที่ 4-5

สส.

น.ส.หทัยชนก

1 2 3 4 5


รอผลคะแนนตามเกณฑ์
ทีเ่ จ้าภาพกาหนดในระดับ
ความสาเร็จที่ 4-5

1) ติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินการตามข้อเสนอ
ของแต่ละกระทรวงต่อการรองรับรัฐธรรมนูญฯ

2

1.2

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการ
สมวัย
 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42
เดือน ทุกคนได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการและพบพัฒนาการสงสัย
ล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)
 ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี สูงดีสมส่วน
และส่วนสูงเฉลีย่ ที่อายุ 5 ปี

3

1.7

ร้อยละของตาบลที่มรี ะบบการส่งเสริม
สุขภาพดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาว
(Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

2) รวบรวมข้อมูลจากการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงาน
ตามข้อเสนอของแต่ละกระทรวงต่อการรองรับรัฐธรรมนูญฯ
3) วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ต่อการรองรับรัฐธรรมนูญฯ
4) จัดประชุมพิจารณาร่างแนวทางต่อการรองรับรัฐธรรมนูญฯ
5) ตามผลลัพธ์ของเจ้าภาพ (อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 19
ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)
การคิดคะแนน : 13 หน่วยรับคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน
วัดตามขั้นตอนการดาเนินงานที่ 1-5
1) ทบทวนปัญหาอุปสรรคจากการดาเนินงานด้านกฎหมาย
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง
2) ปรับปรุงการเฝ้าระวังการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
3) ทบทวนปรับปรุงกระบวนงาน และพัฒนากระบวนงานให้
สอดรับกับการปฏิบตั ิงาน
4) มีกระบวนการดาเนินคดี ร้อยละ 70
5) มีผลการดาเนินคดีสาเร็จ ร้อยละ 70
การคิดคะแนน : 13 หน่วยรับคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน
ร่วมดาเนินงานกับเจ้าภาพในระดับความสาเร็จที่ 1-5
(ตาม Template เดียวกับเจ้าภาพ)
1.พัฒนาระบบการให้บริการการให้คาปรึกษาด้านกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
สุขภาพดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาว
2. บริการให้คาแนะนา/การยกร่างข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ในการประกอบกิจการให้บริการผูด้ ูแล

หมายเหตุ

2
ลาดับ

KPI
NO

ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน
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1.8

ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN &
CLEAN Hospital

5

1.5

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ
15 -19 ปี

เกณฑ์การวัด
ผู้สูงอายุที่บ้านท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้องข้อ
- ติดตามประเมินผลระบบการให้บริการให้คาปรึกษา
3.- มีฐานข้อมูลการให้บริการการให้คาปรึกษา
- สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการให้บริการ และเผยแพร่หรือ
นาไปใช้ประโยชน์
- วิเคราะห์และสรุปรายงานสถานการณ์การขับเคลื่อน และส่ง
ข้อมูลกลับไปยัง ศอ. /สสจ. (รอบ 5 เดือนหลัง) และนาเสนอ
รายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหาร
4.ตาม Template หลักของตัวชี้วัดที่ 1.7
5.ตาม Template หลักของตัวชี้วัดที่ 1.7
การคิดคะแนน : ได้เท่ากับเจ้าภาพ
วัดความสาเร็จตามขั้นตอนที่ 1- 3
1) พัฒนาระบบการให้บริการการให้คาปรึกษาด้านกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูล
ฝอย แก่เจ้าหน้าทีเ่ จ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (รพศ.รพช.รพท.และรพ.สังกัดกรมวิชาการ) และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1) บริการให้คาแนะนา ปรึกษาการบังคับใช้กฎหมายในการ
จัดการมูลฝอยและการยกร่างข้อบัญญัตเิ รื่อง การจัดการมูลฝอย
2.2) ติดตามประเมินผลระบบการให้บริการให้คาปรึกษา
3.1) มีฐานข้อมูลการให้บริการการให้คาปรึกษา
3.2) สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการให้บริการ และเผยแพร่
หรือนาไปใช้ประโยชน์
3.3) วิเคราะห์และสรุปรายงานสถานการณ์การขับเคลื่อน
และส่งข้อมูลกลับไปยัง ศอ. /สสจ.(รอบ 5 เดือนหลัง)
4) ตาม Template หลักของตัวชี้วัดที่ 1.8
5) ตาม Template หลักของตัวชี้วัดที่ 1.8
วัดความสาเร็จตามขั้นตอนที่ 1-5
1.ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การ

เจ้าภาพ

ผู้รายงาน

สถานะของการดาเนินการ

หมายเหตุ

สส.

น.ส.ชญาณี

1 2 3 4 5


รอผลคะแนนตามเกณฑ์
ที่ เจ้าภาพกาหนดในระดับ
ความสาเร็จที่ 4-5

สส.

น.ส.เนรัญชรา

1 2 3 4 5


3
ลาดับ
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KPI
NO

1.12

ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน

ร้อยละของมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นได้รับ
การกาจัดอย่างถูกต้อง

เกณฑ์การวัด
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
2.ร่วมดาเนินการสนับสนุนภารกิจด้านกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พ.ศ. 2559
3.มีระบบบริการให้คาปรึกษา แนะนาและส่งเสริมเกี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ตาม
พระราชบัญญัติการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
4.มีบริการให้คาปรึกษา แนะนาด้านกฎหมาย ตาม
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พ.ศ. 2559 ให้แก่หญิงอายุ 15 – 19 ปี และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
5.พัฒนาระบบตอบข้อหารือด้านกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
ตามช่องทางต่างๆ
การให้คะแนน ได้เท่ากันกับเจ้าภาพ
วัดระดับความสาเร็จที่ 1-3
1) พัฒนาระบบการให้บริการให้คาปรึกษาด้านกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกีย่ วข้องในการจัดการมูลฝอยติด
เชื้อ
2.1) บริการให้คาแนะนา ปรึกษาการบังคับใช้กฎหมายในการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อและการยกร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ
2.2) ติดตามประเมินผลระบบการให้บริการให้คาปรึกษา
2.3) ร่วมขับเคลื่อนการดาเนินงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ติดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
ในการขับเคลื่อนการจัดการมูลฝอย ติดเชื้อและการออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นในระดับพื้นที่
3.1) มีฐานข้อมูลการให้บริการการให้คาปรึกษา

เจ้าภาพ

ผู้รายงาน

สถานะของการดาเนินการ

หมายเหตุ

สส.

นายพลากร

1 2 3 4 5


อยู่ระหว่างวิเคราะห์และ
สรุปรายงานสถานการณ์
การขับเคลื่อนและส่งข้อมูล
กลับไปยังศอ./สสจ. และรอ
ผลคะแนนตามเกณฑ์ที่
เจ้าภาพกาหนดในระดับ
ความสาเร็จที่ 4-5

4
ลาดับ

KPI
NO

7

2.1

8

2.2

ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน

เกณฑ์การวัด

เจ้าภาพ

3.2) สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการให้บริการและเผยแพร่หรือ
นาไปใช้ประโยชน์
3.3) วิเคราะห์และสรุปรายงานสถานการณ์การขับเคลื่อนและส่ง
ข้อมูลกลับไปยัง ศอ. /สสจ.
4) ตาม Template หลักของตัวชี้วัดที่ 1.12
5) ตาม Template หลักของตัวชี้วัดที่ 1.12
ระดับความสาเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัด วัดระดับความสาเร็จที่ 1-5
บย./อก.
ระดับหน่วยงาน/กลุม่ งาน สู่ระดับบุคคล 1.1) จัดตั้งคณะกรรมการ กาหนดเกณฑ์การถ่ายระดับและการ
มอบหมาย
1.2) นาผลการประเมินการปฏิบัตริ าชการ รอบที่ 1 มาจัดทา
แผนพัฒนารายบุคคลและแสดงผลการประเมินระดับบุคคล
2.1) ทบทวนตัวชี้วัดและถ่ายทอดฯ
2.2) หน่วยงานจัดทาแบบมอบหมายงานรายบุคคล
3.1) หน่วยงานมีการกาหนดรายละเอียด
การจัดทาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของระดับบุคคลเพื่อเป็น
แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.2) มีการกาหนดหลักเกณฑ์/แนวทางในการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน
3.3) จัดกิจกรรมสร้างคุณค่า ยกย่องเชิดชู ผู้มีผลงานโดดเด่น
จากการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการในรอบที่ 1
4.1) สื่อสาร ถ่ายทอด ชี้แจง
4.2) กากับติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัด
5.1) มีผลการประเมินการรับรู้ความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ
มอบหมายงาน ในรอบที่ 1 ปี 2561
5.2) มีผลการประเมินการรับรู้ความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ
เลื่อนเงินเดือนรอบที่ 1 ปี 2561
ร้อยละของการรับรูเ้ รื่องการประเมิน
วัดระดับความสาเร็จที่ 1-5 วัดร้อยละการรับรู้เรื่องการประเมิน
อก.
คุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากร
คุณธรรมและความโปร่งใส ดังนี้
ในหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย
1) < ร้อยละ 60

ผู้รายงาน

สถานะของการดาเนินการ

หมายเหตุ

นางวาสนา

1 2 3 4 5


- อยู่ระหว่างรอผลการ
ประเมินการรับรู้ความ
โปร่งใสและเป็นธรรมในการ
มอบหมายงานและการเลื่อน
เงินเดือนรอบที่ 1 ปี 2561

น.ส.จิตติมา

1 2 3 4 5


อยู่ระหว่างรอผลการ
ประเมินการรับรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความ
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2.3
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2.4
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2.5
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2.6

ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน

เกณฑ์การวัด

2) ร้อยละ 60-69.99
3) ร้อยละ 70-79.99
4) ร้อยละ 80-89.99
5) น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 90
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
- ส่งเอกสารอ้างอิงเชิงประจักษ์ วัดระดับคุณธรรมและความ
ดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรม
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
อนามัย (Integrity and Transparency 1) <80 คะแนน
Assessment: ITA) เฉพาะหลักฐานเชิง
2) 80-84.99 คะแนน
ประจักษ์ (Evidence Base Integrity
3) 85-89.99 คะแนน
and Transparency Assessment :
4) 90-94.99 คะแนน
EBIT)
5) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 95 คะแนน
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
เบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมาย
1) มีผลการเบิกจ่ายได้ร้อยละ 80
2) มีผลการเบิกจ่ายได้ร้อยละ 82
3) มีผลการเบิกจ่ายได้ร้อยละ 84
4) มีผลการเบิกจ่ายได้ร้อยละ 86
5) มีผลการเบิกจ่ายได้ร้อยละ 88
ระดับความสาเร็จของหน่วยงานมี
วัดระดับความสาเร็จ 1-5
ผลงานวิจัย/R2R/KM ที่ถูกนาไปใช้
1) จัดทาแผนการดาเนินงาน R2R ของหน่วยงาน
ประโยชน์อย่างน้อย 1 เรื่อง
2) ดาเนินการตามแผน R2R ของหน่วยงาน จานวน 1 เรื่อง
3) ดาเนินการตามแผน R2R ของหน่วยงาน จานวน 1 เรื่อง และ
เผยแพร่ผลงาน R2R ไปใช้ประโยชน์ จานวน 1 เรื่อง
4) ดาเนินการตามแผน R2R ของหน่วยงาน จานวน 2 เรื่อง
5) ดาเนินการตามแผน R2R ของหน่วยงาน จานวน 2 เรื่อง และ
เผยแพร่ผลงาน R2R ไปใช้ประโยชน์ จานวน 2 เรื่อง
ระดับความสาเร็จของหน่วยงานมี
วัดระดับความสาเร็จที่ 1-5 และจัดทา special report
นวัตกรรม (Innovation Base) อย่างน้อย 1) จัดทา/ปรับแผนการดาเนินงานเพื่อปรับปรุง/ พัฒนารูปแบบ
1 เรื่อง
ของชิ้นงานนวัตกรรมให้มีความสมบูรณ์เพิม่ ขึ้น
2) ดาเนินการตามแผนปรับปรุง/ พัฒนาและจัดทาชิ้นงาน

เจ้าภาพ

ผู้รายงาน

สถานะของการดาเนินการ

หมายเหตุ
โปร่งใส

อก.

น.ส.จิตติมา

1 2 3 4 5


บย./อก.

นางมะลิลา

1 2 3 4 5


คกก.
หมวด 4

น.ส.พรนภา

1 2 3 4 5


บย.และ
PMQA
หมวด 4

น.ส.จิรัชญา

1 2 3 4 5


-อยู่ระหว่างการประเมิน
ความพึงพอใจในการ
นาไปใช้ประโยชน์ตาม
ขั้นตอนที่ 4

6
ลาดับ

KPI
NO

ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน
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2.8

ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานเพื่อ
สนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มี
สมรรถนะสูง (องค์กรคุณภาพคู่คณ
ุ ธรรม)
ตามแนวทาง PMQA

14

2.9

ระดับความสาเร็จของการพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพ/คุณภาพการทางาน
(PMQA หมวด 6 LEAN)

เกณฑ์การวัด

เจ้าภาพ

นวัตกรรมที่ปรับปรุงขึ้นใหม่
3) ได้ผลผลิตนวัตกรรมทีส่ ามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
และจัดทารายงานสรุปวิธีการ/ กระบวนการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรม
4) นานวัตกรรมไปใช้ในกลุ่มเป้าหมายและประเมินความพึง
พอใจการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม
5) นานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และขยายผลในระดับกรม/เขต/
ประเทศ หรือสร้างคุณค่า/มูลค่าเพิ่มโดยสร้างความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน (Public Private Partnership)
- วัดขั้นตอนการดาเนินงาน 1-5 (เกณฑ์จะวัด 2 ตัว คือ HPO
คกก.ทุก
และ HLO) และ จัดทาสรุปผลการดาเนินงานแบบ
หมวด
Special report
1-7
1) มีข้อมูลกลุ่มผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียและผลการ
ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ (หมวด 3)
2) มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูล จัดทาสื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ
(หมวด 4 )
3) มีการใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์/สร้างนวัตกรรม
และมีการสื่อสารความรูด้ ้านสุขภาพในองค์กร
4) มีการจัดทา Work Manual/ Guideline ของกระบวนการ
มีการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาสู่องค์กร HLO
5) แสดงถึงความสาเร็จของการพัฒนาองค์กรในภาพรวม
[ผลลัพธ์-หมวด 7]
วัดระดับความสาเร็จที่ 1-5 และจัดทาสรุปผลการดาเนินงาน
คกก.
แบบ special report
หมวด 6
1) การออกแบบกระบวนงานที่ตรงความต้องการของผู้รับบริการ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
2) ใช้เครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนงาน
3) ใช้เทคโนโลยีทางเลือก มีผลการประเมิน/ทดลอง
4) นาผลที่ได้ (ที่ระบุในขั้นตอน 1-3) ไปทบทวน/ปรับแก้ไข

ผู้รายงาน

สถานะของการดาเนินการ

หมายเหตุ
และขั้นตอนที่ 5

เลขาทุกหมวด/
วาสนา
ผู้ประเมิน

1 2 3 4 5


น.ส.สุภาวดี

1 2 3 4 5


-ทุกหมวดอยู่ระหว่างดาเนิน
กิจกรรมตาม Template

7
ลาดับ

KPI
NO

ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน

เกณฑ์การวัด
5) สรุปบทเรียนความสาเร็จและการรายงานผลทันรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด

เจ้าภาพ

ผู้รายงาน

สถานะของการดาเนินการ

หมายเหตุ

