คาเปาหมายและตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 2561 (รอบ 5 เดือนหลัง : 1 มีนาคม – กรกฎาคม 2561)

ลําดับ KPI
องคประกอบการประเมิน/ตัวชี้วัด
1. นโยบายสําคัญเรงดวนยุทธศาสตรภารกิจหลักกรมอนามัย (บังคับ 4 ตัวชี้วัด)
1
1.1 อัตราสวนการตามารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสน

น้ําหนัก

คาเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

2

ไมเกิน 20 ตอการเกิดมีชีพแสน
วัดขั้นตอนการดําเนินงานที่ 1-4
1) ติดตามความกาวหนาในการดําเนินการตามขอเสนอของแตละกระทรวงตอการ
รองรับรัฐธรรมนูญฯ
2) รวบรวมขอมูลจากการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามขอเสนอของแต
ละกระทรวงตอการรองรับรัฐธรรมนูญฯ
3) วิเคราะห สังเคราะหขอมูล ตอการรองรับรัฐธรรมนูญฯ
4) จัดประชุมพิจารณารางแนวทางตอการรองรับรัฐธรรมนูญฯ
5) ตามผลลัพธของเจาภาพ (อัตราสวนการตายมารดาไมเกิน 19 ตอการเกิดมีชีพ
แสนคน)
1) ทบทวนปญหาอุปสรรคจากการดําเนินงานดานกฎหมายจากผูที่เกี่ยวของ
2) ปรับปรุงการเฝาระวังการปฏิบัติตามกฎหมาย
3) ทบทวนปรับปรุงกระบวนงาน และพัฒนากระบวนงานใหสอดรับกับการ
ปฏิบัติงาน
4) มีกระบวนการดําเนินคดี รอยละ 70
5) มีผลการดําเนินคดีสําเร็จ รอยละ 70
รวมดําเนินงานกับเจาภาพในระดับความสําเร็จที่ 1-5 (ตาม Templateเดียวกับ
เจาภาพ)
ขั้นตอนที่ 1
1.1มีการติดตาม เยี่ยมเสริมพลังและมีรายงานขอเสนอแนะจากการเยี่ยมเสริมพลัง
และสรุปบทเรียนการดําเนินงานรอบ 6 เดือนแรก เพื่อปรับปรุงพัฒนา
1.2 มีผลการดําเนินงานจัดอบรมผูจัดการดูแลผูสูงอายุ(Care manager)ไมนอยกวา
รอยละ 95
ขั้นตอนที่ 2
2.1 มีผลการดําเนินการจัดอบรมผูดูแลชวยเหลือผูสูงอายุ (Caregiver) ไมนอยกวา

กลุมพก.

2

1.2

รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย
 รอยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ทุกคนไดรับการคัดกรอง
พัฒนาการและพบพัฒนาการสงสัยลาชา (ตรวจครั้งแรก)
 รอยละของเด็กอายุ 5 ป สูงดีสมสวนและสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป

2

3

1.7

รอยละของตําบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว
(Long Term Care) ในชุมชนผานเกณฑ

2

กลุมคส.

กลุมสส.

ลําดับ

KPI

4

1.8

องคประกอบการประเมิน/ตัวชี้วัด

รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ
GREEN & CLEAN Hospital

น้ําหนัก

2

คาเปาหมาย

รอยละ 90
2.2 มีรายงานผลการสนับสนุนเงินทุน/ งบประมาณ (สปสช. สสส. องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น)
ขั้นตอนที่ 3
3.1 มีนวัตกรรมการสงเสริมสุขภาพและการดูแลผูสูงอายุระยะยาวอยางนอย
1 นวัตกรรม
3.2 มีตําบล Long Term Care ผานเกณฑไมนอยกวารอยละ50 (3,628 ตําบล)
ขั้นตอนที่ 4
4.1 มีรายงานผลจากการจัดเวทีเพื่อเผยแพรนวัตกรรมและขยายผลการดําเนินงาน
4.2 มีตําบล Long Term Care ผานเกณฑ รอยละ 60 (4,353 ตําบล)
ขั้นตอนที่ 5
มีผลการดําเนินงานตามแผนการดูแลผูสูงอายุรายบุคคล (Care Plan) (ทั้งผูสูงอายุ
รายเกาและผูสูงอายุรายใหม) ไมนอยกวารอยละ 90
1) พัฒนาระบบการใหบริการการใหคําปรึกษาดานกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการมูลฝอย แกเจาหนาที่เจาหนาที่ โรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ.รพช.รพท.และรพ.สังกัดกรมวิชาการ) และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2.1) บริการใหคําแนะนํา ปรึกษาการบังคับใชกฎหมายในการจัดการมูลฝอยและการ
ยกรางขอบัญญัติเรื่อง การจัดการมูลฝอย
2.2) ติดตามประเมินผลระบบการใหบริการใหคําปรึกษา
3.1) มีฐานขอมูลการใหบริการการใหคําปรึกษา
3.2) สรุปผลการวิเคราะหขอมูลการใหบริการ และเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน
3.3) วิเคราะหและสรุปรายงานสถานการณการขับเคลื่อนและสงขอมูลกลับไปยัง
ศอ. /สสจ.(รอบ 5 เดือนหลัง)
4) ตาม Template หลักของตัวชี้วัดที่ 1.8
5) ตาม Template หลักของตัวชี้วัดที่ 1.8

ผูรับผิดชอบ

กลุมสส.

ลําดับ KPI
องคประกอบการประเมิน/ตัวชี้วัด
นโยบายสําคัญเรงดวน ยุทธศาสตร ภารกิจหลักกรมอนามัย (เลือก 2 ตัวชี้วัด)
5
1.5 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ15 -19 ป

6

1.12

รอยละของมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นไดรับการกําจัดอยางถูกตอง

น้ําหนัก

คาเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

2

1) สนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการ
ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ ทั้งระดับจังหวัดและกทม.
2) เปนที่ปรึกษาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีสวนรวมขับเคลื่อนการปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนแบบบูรณาการ
3) ใหบริการใหคําปรึกษาและสงเสริมเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน ตามพ.ร.บ.การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ.
2559
4.1) จัดทําฐานขอมูลการใหบริการใหคําปรึกษา
4.2) ติดตามประเมินผลระบบการใหบริการใหคําปรึกษา
5.1) ถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาระบบการใหบริการใหคําปรึกษา
5.2) นําผลที่ไดไปเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน
วัดระดับความสําเร็จที่ 1-3
1) พัฒนาระบบการใหบริการใหคําปรึกษาดานกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและ
กฎหมายที่เกี่ยวของในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
2.1) บริการใหคําแนะนํา ปรึกษาการบังคับใชกฎหมายในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
และการยกรางขอบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
2.2) ติดตามประเมินผลระบบการใหบริการใหคําปรึกษา2.3) รวมขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อติดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดทุกจังหวัดในการขับเคลื่อนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและการออกขอบัญญัติ
ทองถิ่นในระดับพื้นที่
3.1) มีฐานขอมูลการใหบริการการใหคําปรึกษา
3.2) สรุปผลการวิเคราะหขอมูลการใหบริการและเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน
3.3) วิเคราะหและสรุปรายงานสถานการณการขับเคลื่อนและสงขอมูลกลับไปยัง
ศอ. /สสจ.
4) ตาม Template หลักของตัวชี้วัดที่ 1.12
5) ตาม Template หลักของตัวชี้วัดที่ 1.12

กลุมสส.

2

กลุมสส.

ลําดับ
7

KPI
2.1

องคประกอบการประเมิน/ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดระดับหนวยงาน/กลุมงานสู
ระดับบุคคล

8

2.2

รอยละของการรับรูเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของ
บุคลากรในหนวยงานสังกัดกรมอนามัย

9

2.3

ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานใน
สังกัดกรมอนามัย (Integrity and Transparency Assessment:
ITA) เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Base Integrity and

น้ําหนัก
คาเปาหมาย
1
1.1) จัดตั้งคณะกรรมการ กําหนดเกณฑการถายระดับและการมอบหมาย
1.2) นําผลการประเมินการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 มาจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
และแสดงผลการประเมินระดับบุคคล
2.1) ทบทวนตัวชี้วัดและถายทอดฯ
2.2) หนวยงานจัดทําแบบมอบหมายงานรายบุคคล
3.1) หนวยงานมีการกําหนดรายละเอียด
การจัดทําตัวชี้วัดและคาเปาหมายของระดับบุคคลเพื่อเปนแนวทางในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.2) มีการกําหนดหลักเกณฑ/แนวทางในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
3.3) จัดกิจกรรมสรางคุณคา ยกยองเชิดชู ผูมีผลงานโดดเดนจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในรอบที่ 1
4.1) สื่อสาร ถายทอด ชี้แจง
4.2) กํากับติดตามความกาวหนาของตัวชี้วัด
5.1) มีผลการประเมินการรับรูความโปรงใสและเปนธรรมในการมอบหมายงาน ใน
รอบที่ 1 ป 2561
5.2) มีผลการประเมินการรับรูความโปรงใสและเปนธรรมในการเลื่อนเงินเดือนรอบ
ที่ 1 ป 2561
1
วัดระดับความสําเร็จที่ 1-5 วัดรอยละการรับรูเรื่องการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใส ดังนี้
1) <รอยละ 60
2) รอยละ 60-69.99
3) รอยละ 70-79.99
4) รอยละ 80-89.99
5) นอยกวาหรือเทากับ รอยละ 90
1
- สงเอกสารอางอิงเชิงประจักษ วัดระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย
1) <80 คะแนน

ผูรับผิดชอบ
กลุมบย. (O)
กลุมอก.(S)

กลุมอก.(O)
กลุมบย.(S)
กลุมสส.(S)
กลุมพก.(S)
กลุมคส.(S)
กลุมอก.(O)
กลุมบย.(S)
กลุมสส.(S)

ลําดับ

KPI

องคประกอบการประเมิน/ตัวชี้วัด
Transparency Assessment : EBIT)

น้ําหนัก

10

2.4

รอยละของการเบิกจายงบประมาณ

1

11

2.5

ระดับความสําเร็จของหนวยงานมีผลงานวิจัย/R2R/KM ที่ถูกนําไปใช
ประโยชนอยางนอย 1 เรื่อง

1

12

2.6

ระดับความสําเร็จของหนวยงานมีนวัตกรรม (Innovation Base)
อยางนอย 1 เรื่อง

1

คาเปาหมาย

2) 80-84.99 คะแนน
3) 85-89.99 คะแนน
4) 90-94.99 คะแนน
5) นอยกวาหรือเทากับ 95คะแนน
เบิกจายใหไดตามเปาหมาย
1) มีผลการเบิกจายไดรอยละ 80
2) มีผลการเบิกจายไดรอยละ 82
3) มีผลการเบิกจายไดรอยละ 84
4) มีผลการเบิกจายไดรอยละ 86
5) มีผลการเบิกจายไดรอยละ 88
วัดระดับความสําเร็จ 1-5
1) จัดทําแผนการดําเนินงาน R2R ของหนวยงาน
2) ดําเนินการตามแผน R2R ของหนวยงาน จํานวน 1 เรื่อง
3) ดําเนินการตามแผน R2R ของหนวยงาน จํานวน 1 เรื่องและเผยแพรผลงาน R2R
ไปใชประโยชน จํานวน 1 เรื่อง
4) ดําเนินการตามแผน R2R ของหนวยงาน จํานวน 2 เรื่อง
5) ดําเนินการตามแผน R2R ของหนวยงาน จํานวน 2 เรื่องและเผยแพรผลงาน R2R
ไปใชประโยชน จํานวน 2 เรื่อง
วัดระดับความสําเร็จที่ 1-5 และจัดทํา special report
1) จัดทํา/ปรับแผนการดําเนินงานเพื่อปรับปรุง/ พัฒนารูปแบบของชิ้นงาน
นวัตกรรมใหมีความสมบูรณเพิ่มขึ้น
2) ดําเนินการตามแผนปรับปรุง/ พัฒนาและจัดทําชิ้นงานนวัตกรรมที่ปรับปรุงขึ้น
ใหม
3) ไดผลผลิตนวัตกรรมที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริงและจัดทํารายงานสรุป
วิธีการ/ กระบวนการสรางและพัฒนานวัตกรรม
4) นํานวัตกรรมไปใชในกลุมเปาหมายและประเมินความพึงพอใจการใชประโยชน
จากนวัตกรรม

ผูรับผิดชอบ
กลุมพก.(S)
กลุมคส.(S)
กลุมบย.(O)
กลุมอก.(S)
กลุมสส.(S)
กลุมพก.(S)
กลุมคส.(S)
กลุมสส.,คกก
PMQA ม.4
(O)
กลุมบย.(S)
กลุมอก.(S)
กลุมพก.(S)
กลุมคส.(S)
บย.

ลําดับ

KPI

องคประกอบการประเมิน/ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
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2.8

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยกาวสู
องคกรที่มีสมรรถนะสูง (องคกรคุณภาพคูคุณธรรม) ตามแนวทาง
PMQA

1

14

2.9

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ/คุณภาพการ
ทํางาน (PMQA หมวด 6 LEAN)

1

คาเปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
5) นํานวัตกรรมไปใชประโยชนและขยายผลในระดับกรม/เขต/ประเทศหรือสราง
คุณคา/มูลคาเพิ่มโดยสรางความรวมมือกับภาคเอกชน (Public Private
Partnership)
- วัดขั้นตอนการดําเนินงาน 1-5 (เกณฑจะวัด 2 ตัว คือ HPO และ HLO) และจัดทํา คกก.ทุกหมวด
สรุปผลการดําเนินงานแบบ
1-7
Special report
1) มีขอมูลกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียและผลการประเมินความพึงพอใจ
ผูรับบริการ (หมวด 3)
2) มีการเชื่อมโยงฐานขอมูล จัดทําสื่อความรอบรูดานสุขภาพ
(หมวด 4 )
3) มีการใชขอมูลเพื่อตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร/สรางนวัตกรรมและมีการสื่อสาร
ความรูดานสุขภาพในองคกร
4) มีการจัดทํา Work Manual/ Guideline ของกระบวนการมีการจัดการ
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาสูองคกร HLO
5) แสดงถึงความสําเร็จของการพัฒนาองคกรในภาพรวม [ผลลัพธ-หมวด 7]
วัดระดับความสําเร็จที่ 1-5 และจัดทําสรุปผลการดําเนินงานแบบ special report คกก.หมวด 6
1) การออกแบบกระบวนงานที่ตรงความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย
2) ใชเครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนงาน
3) ใชเทคโนโลยีทางเลือก มีผลการประเมิน/ทดลอง
4) นําผลที่ได (ที่ระบุในขั้นตอน 1-3) ไปทบทวน/ปรับแกไข
5) สรุปบทเรียนความสําเร็จและการรายงานผลทันรอบระยะเวลาที่กําหนด

คกก.PMS
เมย.61

