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คํานํา
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 กรมอนามัยไดจัดพิธีลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
หนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใหทุกหนวยงานมีสวนรวมรับผิดชอบตอการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมของกรมอนามัย และเชื่อมโยงการบริหารผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองฯ เพื่อการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของหนวยงาน ซึ่งเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ดังนั้น เพื่อใหหนวยงานสามารถดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ไดจัดทําคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใหทุกหนวยงานในสังกัดกรม
อนามัยใชเปนกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตอไป
ขอขอบคุณคณะทํางาน (เจาภาพผูรับผิดชอบตัวชี้วัด) รวมทั้งผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน ที่ไดรวมกัน
จั ดทํ าคู มือการปฏิ บั ติร าชการตามคํ า รั บ รองการปฏิ บัติร าชการของหน ว ยงานในสั งกั ดกรมอนามั ย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ ใหเสร็จสมบูรณ และหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูที่มีสวน
เกี่ยวของ เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบราชการใหมีความเขมแข็ง ประสบความสําเร็จตามเปาหมายของ
ตัวชี้วัด สงผลใหผูรับบริการมีความพึงพอใจตอกรมอนามัยมากยิ่งๆ ขึ้น และบรรลุวิสัยทัศน “กรมอนามัยเปนองคกร
หลักของประเทศในการอภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อประชาชนสุขภาพดี”
กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
ธันวาคม 2561
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สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
สารบัญตาราง
แนวทางการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
รายชื่อตัวชี้วัดกรมอนามัย ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
ตามแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
สรุปจํานวนตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกเปนรายหนวยงาน
รายชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(สายวิชาการ : สงเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดลอม)
รายชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สายวิชาการ : ศูนยอนามัย และพื้นที่เฉพาะ)
รายชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สายสนับสนุน)
กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(สายวิชาการ : สงเสริมสุขภาพ อนามัยสิง่ แวดลอม ศูนยอนามัย และพื้นที่เฉพาะ)
กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(สายสนับสนุน)
ปฏิทินการดําเนินงานตามคํารับรองฯ ของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียดตัวชี้วดั ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (สําหรับหนวยงานสวนกลาง)
กลุมที่ 1: นโยบายสําคัญเรงดวน ยุทธศาสตร ภารกิจหลักกรมอนามัย
ตัวชี้วัดที่ 1.1
อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน
ตัวชี้วัดที่ 1.2
ระดับความสําเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑมาตรฐาน ประกอบดวยตัวชี้วัด Proxy
3 ตัวชี้วัด
- รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ
- รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ทีไ่ ดรับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยลาชา
- รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ทีม่ ีพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการติดตาม
ตัวชี้วัดที่ 1.3
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ป ตอประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ป พันคน
ตัวชี้วัดที่ 1.4
รอยละของตําบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูส ูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ในชุมชนผานเกณฑ
ตัวชี้วัดที่ 1.5
รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN
Hospital
กลุมที่ 2: ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย
ตัวชี้วัดที่ 2.1
รอยละการรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน (Internal
Integrity and Transparency Assessment : IIT)
ตัวชี้วัดที่ 2.2
รอยละความผูกพันของบุคลากรตอองคกร (Employee Engagement : EE)
ตัวชี้วัดที่ 2.3
รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 2.4
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยกาวสูองคกรที่มีสมรรถนะสูง
ตามแนวทาง PMQA/PMQA 4.0
ตัวชี้วัดที่ 2.5
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานการเปนองคกรรอบรูดานสุขภาพ (HLO)

หนา
1
2
4
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10
12
14
16
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33

47
60
71
118
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133
143
151
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สารบัญ (ตอ)
กรอบ/ แนวทางการประเมินตัวชี้วัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนวยงานวิชาการ
(หนวยงานสายสงเสริมสุขภาพ สายอนามัยสิ่งแวดลอม ศูนยอนามัยที่ 1-12 ศอช. ศทป. สสม.)
กรอบ/แนวทางการประเมินตัวชี้วัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนวยงานสายสนับสนุน
ภาคผนวก
- ภาคผนวก ก แบบฟอรมลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
- ภาคผนวก ข เว็บไชตระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองฯ ของหนวยงาน
ในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ภาคผนวก ค รายชื่อตัวชี้วัดและหนวยงานเจาภาพหลักในการประเมินผลใหคะแนนตัวชี้วัด
ตามคํารับรองฯ ของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ภาคผนวก ง วิธีการรวบรวมขอมูล แนวทางการเขียนรายงานเกี่ยวกับการวิเคราะหขอ มูล
การระบุปจจัยสนับสนุน และปญหา อุปสรรค
- ภาคผนวก จ เอกสารนําเสนอเพื่อจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ภาคผนวก ฉ ทําเนียบรายชื่อบุคลากรของกลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย

หนา
159
164
168
171
173
175
183
210
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สารบัญตาราง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3
ตารางที่ 4
ตารางที่ 5
ตารางที่ 6

สรุปจํานวนตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกเปนรายหนวยงาน
รายชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(สายวิชาการ : สงเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดลอม)
รายชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(สายวิชาการ : ศูนยอนามัย และพื้นที่เฉพาะ)
รายชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สายสนับสนุน)
กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (สายวิชาการ : สงเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม ศูนยอนามัย
และพื้นที่เฉพาะ)
กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัยประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (สายสนับสนุน)

หนา
12
14
16
18
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แนวทางการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ความเปนมา
1.1 กระทรวงสาธารณสุข จัดทําแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข โดยกําหนดวิสัยทัศนคือ
“เปนองคกรหลักดานสุขภาพที่รวมพลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดี” พันธกิจ คือ “พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ
อยางมีสวนรวมและยั่งยืน” เปาประสงค 3 ประการคือ “ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”
โดยมีคานิยมรวมของบุคลากร คือ Mastery Originality People centered approach และ Humility (MOPH)
เพื่อใหเกิดความสําเร็จตามเปาหมาย ไดกําหนดยุทธศาสตรในการขับเคลื่อน 4 ประเด็นยุทธศาสตร คือ P&P Excellence
(Promotion Prevention Protection), Service Excellence, People Excellence และ Governance Excellence
ประกอบดวย 16 แผนงาน 48 โครงการ 96 ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน
1.2 กรมอนามัยจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข (ยุทธศาสตรระดับกระทรวง) และกําหนดวิสัยทัศน คือ “กรมอนามัยเปนองคกร
หลักของประเทศในการอภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อประชาชนสุขภาพดี” เปาประสงคหลัก
คือ “ประชาชนสุขภาพดี ภาคีเครือขาย และเจาหนาที่มีความสุข ระบบอนามัยยั่งยืน”
แผนยุทธศาสตรประกอบดวย 4 ประเด็นยุทธศาสตร 12 เปาประสงค 21 ตัวชี้วัด และมีกระบวนการแปลง
แผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ โดยการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายจากแผนยุทธศาสตร ตั้งแตระดับกรมสูระดับ Cluster
ระดับหนวยงานและระดับบุคคล เพื่อขับเคลื่อนใหเกิดความสําเร็จตามเปาหมาย
2. การจัดทําขอตกลงการปฏิบตั ิราชการ (Performance Agreement: PA)
2.1 การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายจากแผนยุทธศาสตรระดับกระทรวงและกรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมอนามัยไดกําหนดตัวชี้วัดสําคัญโดยพิจารณาความสอดคลองตอยุทธศาสตรชาติ/ ตอบสนองนโยบาย/ ขอสั่งการสําคัญ
และเรงดวน/ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตาม ม.44/ ตัวชี้วัดยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข/ ตัวชี้วัด
การตรวจราชการ/ PA ปลัดกระทรวงสาธารณสุข/ ประเด็นยุทธศาสตรระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม/
นโยบายสําคัญของกรมอนามัย จํานวน 5 ตัวชี้วัด และภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย จํานวน 5 ตัวชี้วัด รวม 10 ตัวชี้วัด
เพื่อใหมีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางหัวหนาหนวยงาน (37 หนวยงาน) กับรองอธิบดีที่กํากับดูแล และ
รองอธิบดีกับอธิบดีกรมอนามัย โดยใหแตละหนวยงานมีจํานวนตัวชี้วัดที่รับการประเมินในจํานวนที่ใกลเคียงกัน 8 - 10 ตัวชี้วัด
ทั้งนี้ ใหหนวยงานที่มีภารกิจไมสอดรับกับรายการตัวชี้วัดขางตน เสนอตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของหนวยงานเพิ่มเติม (KPI Core
Function/ Non Core Function) ใหครบตามจํานวนที่กําหนด (8-10 ตัวชี้วัด) โดยจําแนกตัวชี้วัดเปน 3 กลุม ดังนี้
2.1.1 กลุมที่ 1: นโยบายสําคัญเรงดวน แผนยุทธศาสตร และภารกิจหลักกรมอนามัย
มีจํานวนทั้งสิ้น 5 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.5 กําหนดใหดําเนินการเฉพาะหนวยงานสายวิชาการ
จํานวน 28 หนวยงาน ดังนี้
1. หนวยงานสายสงเสริมสุขภาพ จํานวน 8 หนวยงาน ไดแก สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
สํานักสงเสริมสุขภาพ สํานักโภชนาการ สํานักทันตสาธารณสุข สํานักอนามัยการเจริญพันธุ กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ และสํานักผูสูงอายุ
2. หนวยงานสายอนามัยสิ่งแวดลอม จํานวน 5 หนวยงาน ไดแก สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม สํานัก
สุขาภิบาลอาหารและน้ํา กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข และศูนยหองปฏิบัติการ
กรมอนามัย
3. หนวยงานสวนภูมิภาค จํานวน 15 หนวยงาน ไดแก ศูนยอนามัยที่ 1-12 ศูนยทันตสาธารณสุขระหวาง
ประเทศ ศูนยอนามัยกลุมชาติพันธุ ชายขอบ และแรงงานขามชาติ และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
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หลักการที่สําคัญคือ ใหหนวยงานที่มีภารกิจสอดคลองดําเนินงานตัวชี้วัดกลุมนี้ (ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.5)
โดยหนวยงานใดที่มีบทบาทภารกิจไมตรงหรือไมมีสวนเกี่ยวของกับตัวชี้วัดดังกลาว ใหจัดทําตัวชี้วัดตามบทบาทหนาที่หลัก
และแสดงจุดยืนขององคกรเพิ่มเติม (KPI Core Function) ใหครบจํานวนประเมินที่กําหนด (หนวยงานละ 5 ตัวชี้วัด)
2.1.2 กลุมที่ 2: ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย
มีจํานวนทั้งสิ้น 5 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดที่ 2.1-2.5 กําหนดใหทุกหนวยงานดําเนินการ ยกเวนสํานักงาน
โครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรูดานสุขภาพของประชาชน ใหดําเนินการเฉพาะตัวชี้วัดที่ 2.3 และ 2.5
เทานั้น
2.1.3 กลุมที่ 3: ภารกิจของหนวยงาน/ ตัวชี้วัดเพิ่มเติม (KPI Function)
กําหนดใหดําเนินการเฉพาะหนวยงานสายสนับสนุน โดยหนวยงานที่เสนอตัวชี้วัดเพิ่มเติม 3 ตัวชี้วัด ไดแก
กลุมตรวจสอบภายใน กลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานเลขานุการกรม กองคลัง กองการเจาหนาที่ กองแผนงาน ศูนย
สื่อสารสาธารณะ และศูนยความรวมมือระหวางประเทศ สําหรับสํานักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความ
รอบรูดานสุขภาพของประชาชน ใหเสนอตัวชี้วัดเพิ่มเติม จํานวน 6 ตัวชี้วัด
รายละเอียดตัวชี้วัดดังตารางที่ 1-4 ทั้งนี้ “ขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ในระดับกรมและหนวยงาน เรียกวา “คํารับรอง
การปฏิบัติราชการ”
2.2 แบบฟอรมการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ประกอบดวย 2 สวนคือ
2.2.1 แบบฟอรมคํารับรองการปฏิบัติราชการที่หัวหนาหนวยงานจัดทําคํารับรองฯ เสนอตอรองอธิบดีกรม
อนามัยที่กํากับดูแลหนวยงานนั้น โดยมีอธิบดีกรมอนามัยลงนามในฐานะพยาน โดยกรมอนามัยจัดพิธีลงนามคํารับรองฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ หองประชุมกําธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย
2.2.2 รายชื่อตัวชี้วัดแนบคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน กําหนดเกณฑการประเมิน 2 รอบ คือ
รอบที่ 1: 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561-กุมภาพันธ 2562) และรอบที่ 2: รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม-กรกฎาคม 2562)
3. รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ของหนวยงาน
ประกอบดว ยรายละเอี ยดตัวชี้ วัด ที่กรมอนามั ยกํ าหนดรวม 10 ตัว ชี้วั ด เขีย นในลักษณะรายละเอี ยดกลาง
ครอบคลุมการดําเนินงานตั้งแตระดับกรม หนวยงานสวนกลาง ศูนยอนามัย และหนวยงานระดับพื้นที่ ตามบทบาทที่
เกี่ยวของ และกําหนดเปาหมายการดําเนินงานเฉพาะของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย เพื่อใชประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการระดับหนวยงาน และตัวชี้วัดเพิ่มเติมตามภารกิจของหนวยงาน (KPI Function) หนวยงานสามารถนํารายละเอียด
ตัวชี้วัดฉบับนี้ ไปปรับใชใหเหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงานของหนวยงาน
4. การรายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
4.1 ใหหนวยงานจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) ตามเกณฑการใหคะแนนใน
คํารับรองการปฏิบัติราชการ รายตัวชี้วัดตามแบบรายงาน โดยกําหนดใหทุกตัวชี้วัดมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน สงรายงานผาน
ระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) และใหแนบเอกสาร/ หลักฐานที่แสดงถึงความสําเร็จของ
ตัวชี้วัดนั้นๆ โดยการอัพโหลด (Upload) ไฟลเอกสารที่อางอิงแนบไปพรอมกับการเขารายงานผลรายตัวชี้วัดในระบบดังกลาว
(DOC 4.0) และใหทุกหนวยงานตรวจสอบความสอดคลอง ครบถวน และถูกตอง ของเอกสาร/ หลักฐานที่อัพโหลดให
เรียบรอย ตามระยะเวลาที่กําหนดในแตละรอบการประเมิน ดังนี้
- รอบที่ 1 ผลงานรอบ 5 เดือนแรก สงรายงาน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562
- รอบที่ 2 ผลงานรอบ 5 เดือนหลัง สงรายงาน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ทั้งนี้ หากวันครบกําหนดสงรายงานตรงกับวันหยุดราชการ ใหสงรายงานในวันทําการถัดไปนับจากวันหยุดราชการนั้น
4.2 เจาภาพตัวชี้วัด/ คณะกรรมการประเมินผล จะเริ่มดําเนินการประเมินผลของหนวยงาน โดยเขาประเมินใน
ระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) พรอมพิจารณา/ ตรวจสอบหลักฐานตามที่หนวยงานอางอิงใน
ระบบดังกลาว ตั้งแตวันทําการถัดไปนับจากวันที่กําหนดสงรายงาน เพื่อจัดทํารายงานผล เสนอตอผูบริหารระดับสูงของ
กรมอนามัย และใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินเดือนของหัวหนาหนวยงานและบุคลากรในหนวยงานตอไป
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5. แนวทางการปฏิบัติราชการ
กรมอนามัยกําหนดใหมีการบูรณาการการปฏิบัติงานใหมีความเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ เพื่อใหการปฏิบัติ
ราชการสามารถสนองตอบตอนโยบายไดอยางครบถวน ดังนี้
1. การกําหนดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป ตองเปนตัวชี้วัดที่ปรากฎในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปหรือใหมีงบประมาณหรือกิจกรรมรองรับครบถวนทุกตัวชี้วัด
2. การกําหนดเจาภาพหลักในการดําเนินงานตามกลยุทธ จุดเนน และทุกตัวชี้วัด เพื่อใหมีหนวยงานหลัก/
ผูรับผิดชอบหลัก ทั้งในระดับกลยุทธ จุดเนน และทุกตัวชี้วัดที่จะตองดําเนินการ โดยมีความสอดคลองเชื่อมโยงจนถึงการ
ประเมินรายบุคคล และหากมีตัวชี้วัดที่จะตองดําเนินงานรวมกันหลายหนวยงานก็อาจจัดใหมีเจาภาพรวมไดตามความ
เหมาะสมอีกดวย
3. การสรางความเขาใจในการดําเนินการตามกลยุทธ จุดเนน และตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ อยางทั่วถึงทั้งองคกร
เพื่อใหบุคลากรมีความเขาใจและมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการดําเนินงานรวมกัน
4. ดํ า เนิ น การขั บ เคลื่ อ นการปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป อ ย า งจริ ง จั ง และต อ เนื่ อ ง ทุ กระดั บ สามารถสะท อ น
ความสําเร็จของการปฏิบัตริ าชการสูสาธารณะอยางเปนรูปธรรม โดยมีการประเมินเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานเปนระยะ
และมีการรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามรอบระยะเวลาในการประเมินจํานวน 2 รอบ คือ รอบที่ 1: 5 เดือนแรก (ตุลาคม
2561-กุมภาพันธ 2562) และ รอบที่ 2: 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2562-กรกฎาคม 2562) เพื่อใหสามารถนําผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองฯ ไปบริหารผลการปฏิบัติงานประจําปไดทั้งระดับหนวยงาน และระดับบุคคล
5. การสรุปและรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําป โดยรายงานผลการดําเนินงานผานระบบดังกลาวขางตน
(ระบบ DOC 4.0) ใหเสร็จทันตามเวลาที่กําหนด โดยใหมีไฟลเอกสารอางอิงรายละเอียดกระบวนการดําเนินงานสูความสําเร็จ
แนบทุกตัวชี้วัดอยางชัดเจน สามารถรับการประเมินของทีมเจาภาพตัวชี้วัด/ คณะกรรมการ/ ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ
การประเมินผลใหคะแนน รวมทั้งระบุปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานเพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาการปฏิบัตริ าชการตอไป
ขอเสนอแนะ...เสนทางสูความสําเร็จ
1. ความพรอมขององคกรในการบริหารจัดการ หนวยงานควรมีการวิเคราะห/ ทบทวนองคกร (A2IM) เพื่อ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ที่มีกรอบการดําเนินงาน ที่แสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงสอดคลองกับทิศทางของ
องคการ ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย แผนงาน โครงการ
รายละเอียดดานงบประมาณ และแนวทางการติดตามประเมินผลตามแผน โดยใชฐานขอมูล/ ผลการดําเนินงานในปที่
ผานมาเปนประโยชนในการปรับปรุงฯ นอกจากนี้ เพื่อเตรียมรับสถานการณและแสดงใหเห็นการเรียนรูเพื่อการพัฒนา
ของหนวยงาน เชน แผนพัฒนาวิชาการ (วิจัย นวัตกรรมและจัดการความรู) แผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม แผนพัฒนา
สุขภาพพลานามัย เปนตน
2. การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองคกร หนวยงานควรนําโมเดลการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อมุงสูการ
เปนองคกรคุณภาพคูคุณธรรม ดวยเครื่องมือ PMQA มาเปนแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
หรือนําเครื่องมือตาง ๆ ที่เหมาะสมมาใชในการพัฒนาคุณภาพองคกร
3. การเสริมสรางวัฒนธรรม คานิยมในการทํางานที่เนนผลผลิตผลลัพธเพื่อประชาชน บุคลากรขององคกร
ทุกระดั บ ทุ กคนควรไดรั บ การเสริ ม สร า งให มี วั ฒ นธรรม และคา นิ ย มที่ ดี ในการปฏิ บัติ ร าชการ และมี คุ ณภาพชี วิ ต ที่
เหมาะสมเอื้อตอการปฏิบัติงาน มีความผาสุกในการทํางาน โดยยึดถือแนวทางตามวัฒนธรรมกระทรวงสาธารณสุขสู
วัฒนธรรมกรมอนามัย (MOPH to HEALTH)
4. การเสริมสรางขีดสมรรถนะองคกร (Capacity Building) หนวยงานควรพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถ
ในการดําเนินการเชิงยุทธศาสตร ทั้งการเพิ่มสมรรถนะดานสารสนเทศ (IT) หรือการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรตามหลักการ
วิเคราะห Gap Analysis
5. การสรางความเขาใจในการปฏิบัติราชการและการประเมินผล หนวยงานควรเสริมสรางใหบุคลากรมีความ
เขาใจในการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปอยางถูกตอง สามารถประเมินผล และรายงานผลตาม
ระบบ/ วิธีการที่กําหนดไดอยางครบถวนตรงประเด็น กรณีติดขัดมีขอสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินงานตัวชี้วัดควรสอบถาม
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ผูรับผิดชอบของหนวยงานที่เคยปฏิบัติงานดานนี้หรือรับผิดชอบตัวชี้วัดนี้มาแลว สอบถามหนวยงานเจาภาพตัวชี้วัด หรือ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย เพื่อใหสามารถปฏิบั ติงานได ตามเป าหมายและเวลาที่กําหนดไว และหัวหน า
หนวยงานควรมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อทราบปญหา/ อุปสรรค และคาดการณ/ แนวโนมความสําเร็จอยาง
สม่ําเสมอ
แนวทางการขับเคลื่อน/ การดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ระดับกรม
1. ระดับนโยบาย อธิบดีกรมอนามัยไดกําหนดใหเรื่องคํารับรองการปฏิบัติราชการเปนวาระรวมกันของทุก
หนวยงาน โดยใหมีรองอธิบดีดูแลรับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อใหมีการดําเนินการเปนไปอยางทั่วถึง โดยหลักการมีสวนรวม
และมีการบูรณาการการดําเนินงาน
2. แตงตั้งรองอธิบดี ที่ดูแลดานพัฒนาระบบราชการเปนหัวหนาผูบริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change
Officer: CCO) รับผิดชอบหลัก และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารของกรมอนามัย
3. แตงตั้งคณะทํางาน ซึ่งประกอบดวย ผูแทนจากสํานัก/กลุม/ศูนย จัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เพื่อ
ใชในการสื่อสารใหสามารถเขาใจไดตรงกันทุกระดับ และนําสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. ประชุมชี้แจงการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป ใหผูแทนจากสํานัก/กลุม/ศูนย มี
ความรูความเขาใจ สามารถดําเนินการไดถูกตอง ตรงประเด็นการวัดและประเมินผล
5. บูรณาการการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปกับแผนปฏิบัติราชการประจําป เพื่อให
มีเอกภาพในการนํ าสู ก ารปฏิบั ติ ในทุ กระดั บของส ว นราชการ และหน ว ยงานในสัง กั ด และจั ด ทํา แผนงานโครงการ
สนับสนุนตัวชี้วัด
6. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระหวางหัวหนาหนวยงานกับรองอธิบดีกรมอนามัย
7. พัฒนาระบบควบคุม กํากับ ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานหลากหลายชองทาง เชน การประชุมกรม
การประชุมหนวยงาน ระบบศูนยติดตามการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) และ สื่อทางสังคม (Social Media) เชน
ไลนกลุม มีการกําหนดผูกํากับดูแลตัวชี้วัด ผูจัดเก็บขอมูลตัวชี้วัด และผูรายงานตัวชี้วัดผานระบบติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานฯ พรอมทั้งพัฒนาชองทางการสื่อสารใหสะดวก รวดเร็ว และทันสถานการณ
8. จัดทําปฏิทินการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ แสดงความชัดเจนเกี่ยวกับการกําหนดการ
ดําเนินงานในแตละกิจกรรม เพื่อใชกํากับติดตามใหผูเกี่ยวของดําเนินการตามปฏิทิน
9. ประสานและสงเสริมการพัฒนาระบบการใหผลตอบแทนและการเสริมแรงจูงใจ นําตัวชี้วัดในคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการไปเชื่อมโยงกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน การกําหนดเกณฑการจัดสรรเงิน
รางวัลใหเหมาะสมและสงผลใหฝายบริหารทุกระดับสามารถนําผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการไปเปน
เครื่องมือในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและพัฒนาองคกรใหบรรลุวิสัยทัศนองคกร ตามเจตนารมณของพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ระดับหนวยงาน
1. สรางความรูความเขาใจ การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจํ า ป ใ ห บุ ค ลากรในหน ว ยงานตระหนั ก ในภารกิ จ ที่ จ ะต อ งดํ า เนิ น การให ป ระสบความสํ า เร็ จ รวมทั้ ง
ประชาสัมพันธใหผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholders) รับทราบเพื่อใหการสนับสนุน/ รวมมือเพื่อการระดมทรัพยากร ฯลฯ
2. กําหนดใหมีผูกํากับดูแลตัวชี้วัดและผูเก็บขอมูลในแตละตัวชี้วัด และจัดทําแผนงาน โครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนตัวชี้วัด
3. จัดทําแบบมอบหมายงานใหหัวหนากลุม/ ฝาย รับผิดชอบงานการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําป และมอบหมายใหมีเจาภาพหลักและเจาภาพรอง ในการประสาน กํากับ ติดตามประเมินและรายงานผล
การดําเนินงานตัวชี้วัดของหนวยงาน
4. เรงรัดดําเนินการตามตัวชี้วัดเพื่อใหสามารถปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายได
อยางมีประสิทธิภาพ
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5. จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจในกระบวนงานบริการของหนวยงาน เพื่อนําขอมูลมาพัฒนาปรับปรุงแกไข
คุณภาพการใหบริการ
6. จัดทําและดําเนินการลดรอบระยะเวลาลดขั้นตอนการดําเนินงาน กํากับติดตามใหเจาหนาที่ดําเนินการตาม
กรอบระยะเวลาของขั้นตอนการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
7. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของหนวยงาน เพื่อรับรองการประเมินตนเอง และวิเคราะหนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน
8. กําหนดใหมีการตรวจเยี่ยมติดตามผลการดําเนินงาน (Site Visit) เพื่อรับทราบปญหาอุปสรรคและนํามา
กําหนดแนวทางแกไข
9. รายงานผลการประเมินตนเอง จํานวน 2 รอบ ผานระบบติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0)
ภายในระยะเวลาที่กําหนด คือ รอบที่ 1: 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561-กุมภาพันธ 2562) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562
และรอบที่ 2: 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2562-กรกฎาคม 2562) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ หนวยงานตอง
ตรวจสอบการรายงานใหครบถวนถูกตอง (แบบ SAR-Report, Special Report และแบบฟอรมที่เจาภาพตัวชี้วัดกําหนด)
พรอมแนบเอกสาร/ หลักฐานอางอิงใหถูกตอง ครบถวน และเรียงลําดับดวยความเรียบรอยในระบบ DOC 4.0
10. จั ด สรรสิ่ ง จู ง ใจให บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อง โดยใช ผ ลการปฏิ บั ติ ร าชการตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําป/ ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป เปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการ
ระดับกลุมงาน
1. สรางความรูความเขาใจกับบุคลากรในหนวยงาน
2. กําหนดใหมีผูกํากับดูแลตัวชี้วัดและผูจัดเก็บขอมูลในแตละตัวชี้วัด พรอมจัดทําแผนงานโครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนตัวชี้วัด
3. จัดทําแบบมอบหมายงานใหมีผูประสานงานหลัก หรือเจาภาพในการกํากับ ติดตาม และจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการรายงานตอกลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
4. จัดเตรียมเอกสารรองรอยการดําเนินการ รองรับการติดตามจาก กรมอนามัย หรือ ผูแทนจากคณะกรรมการ PMS
ที่มาติดตามประเมินผล
5. จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงานและนําขอมูลมาปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ
6. จัดใหมีการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดที่ตองปฏิบัติ และรายงานผลตามที่กรมอนามัยกําหนด
7. สรางความเขาใจเกี่ยวกับผลตอบแทนการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ทั้งที่เปนผลตอบแทนอื่นที่ทางราชการ
จัดใหใชเพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
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รายชื่อตัวชี้วัดกรมอนามัย

ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
ตามแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564)
วิสัยทัศน
“กรมอนามัยเปนองคกรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อประชาชน
สุขภาพดี”
พันธกิจ
ทําหนาที่ในการสังเคราะหใชความรูและดูภาพรวม เพื่อกําหนดนโยบายและออกแบบระบบสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม โดยการประสานงาน สรางความรวมมือและกํากับดูแลเพื่อใหเกิดความรับผิดชอบตอการดําเนินงาน
4 ประเด็นยุทธศาสตร 12 เปาประสงค 21 ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมสุขภาพ 5 กลุมวัย
1.1 สงเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ
เปาประสงคที่ 1 ตั้งครรภคุณภาพลูกเกิดรอดแมปลอดภัย
ตัวชี้วัดที่ 1 อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน
เปาประสงคที่ 2 เด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย
ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย
เปาประสงคที่ 3 เด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน
ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป
ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละของเด็กอายุ 3 ป ปราศจากฟนผุ
1.2 สงเสริมเด็กวัยเรียนใหแข็งแรงและฉลาด
เปาประสงคที่ 4 เด็กวัยเรียนเจริญเติบโตเต็มศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ป) สูงดี สมสวน ฟนไมผุ
(caries free) และเด็กอายุ 12 ป มีสวนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ
ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคดานการบริโภค
อาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ
1.3 สงเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุที่เหมาะสมสําหรับวัยรุน
เปาประสงคที่ 5 วัยรุนมีทักษะชีวิต และพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุที่เหมาะสม
ตัวชี้วัดที่ 7 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ตอประชากรหญิงอายุ
15-19 ป พันคน
ตัวชี้วัดที่ 8 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ป ตอประชากรหญิงอายุ
10-14 ป พันคน
ตัวชี้วัดที่ 9 รอยละการตั้งครรภซ้ําในหญิงอายุนอยกวา 20 ป
ตัวชี้วัดที่ 10 รอยละของวัยรุน 15-18 ป สูงดีสมสวน และอายุ 19 ป มีสวนสูงเฉลี่ย
ตามเกณฑ
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1.4 สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทํางานทีพ่ ึงประสงค
เปาประสงคที่ 6 ประชากรวัยทํางานหุนดีสุขภาพดี
ตัวชี้วัดที่ 11 รอยละของวัยทํางานอายุ 30-44 ป มีดัชนีมวลกายปกติ
ตัวชี้วัดที่ 12 รอยละของวัยทํางานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค
1.5 สงเสริมผูสูงอายุไทยเพื่อเปนหลักชัยของสังคม
เปาประสงคที่ 7 ผูสูงอายุสุขภาพดีดูแลตนเองไดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตัวชี้วัดที่ 13 อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (HealthAdjusted Life Expectancy: HALE)
ตัวชี้วัดที่ 14 รอยละของผูสูงอายุ (60-74 ป) มีฟนแทใชงาน อยางนอย 20 ซี่และ 4 คูสบ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางความเขมแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชนอยางยั่งยืน
เปาประสงคที่ 8 ชุมชนมีความเขมแข็งในการจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมของชุมชน (Active
Communities)
ตัวชี้วัดที่ 15 ตําบลมีชุมชนที่มีศกั ยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในชุมชน
อยางนอยตําบลละ 1 ชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 16 จังหวัดในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานขอมูลและการเฝาระวังดานอนามัย
สิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 อภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
เปาประสงคที่ 9 ภาคีเครือขายภาครัฐรวมดําเนินการสามารถนําสินคาและบริการ (Product Champion)
ของกรมอนามัยไปดําเนินการและพัฒนาเพื่อใชประโยชนอยางเหมาะสม
ตัวชี้วัดที่ 17 รอยละของภาคีเครือขายภาครัฐที่นําสินคาและบริการ (Product
Champion) ของกรมอนามัยไปใช
ตัวชี้วัดที่ 18 รอยละความพึงพอใจของภาคีเครือขายภาครัฐที่นําสินคาและบริการ
(Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ปฏิรูประบบงานสูองคกรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
เปาประสงคที่ 10 เปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)
ตัวชี้วัดที่ 19 จํานวนงานวิจัยผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่ถูกนําไปใชประโยชน
เปาประสงคที่ 11 เปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง (HPO)
ตัวชี้วัดที่ 20 การผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
เปาประสงคที่ 12 เปนองคกรที่มีธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดที่ 21 คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ตามระบบ ITA โดย ปปท.
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ตารางที่ 1 สรุปจํานวนตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกเปนรายหนวยงาน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

หนวยงาน
สํานักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กลุมตรวจสอบภายใน
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
สํานักงานเลขานุการกรม
กองคลัง
กองการเจาหนาที่
กองแผนงาน
สํานักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0
เพื่อความรอบรูด านสุขภาพของประชาชน
ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ
ศูนยสื่อสารสาธารณะ
สํานักอนามัยผูสูงอายุ
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ
สํานักสงเสริมสุขภาพ
สํานักทันตสาธารณสุข
สํานักโภชนาการ
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข
ศูนยหองปฏิบัติการกรมอนามัย
ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม
ศูนยอนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ศูนยอนามัยที่ 3 นครสวรรค
ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี
ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี
ศูนยอนามัยที่ 6 ชลบุรี
ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ศูนยอนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ตัวชี้วัดกลุมที่ 1
1.1-1.5 เพิ่ม C
1
4

2
2
4
3
3
2
2
2
1
2
2
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3
3
1
2
2
3
3
3
4
3
3
4

ตัวชี้วัด
กลุมที่ 2
5
5
5
5
5
5
5
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

รวม
10
5
5
5
5
5
5
2
5
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

ตัวชี้วัด
กลุมที่ 3
3
3
3
3
3
3
6
3
3

รวม
10
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ที่

หนวยงาน

ตัวชี้วัดกลุมที่ 1
1.1-1.5 เพิ่ม C
5
5
5

ตัวชี้วัด
กลุมที่ 2
5
5
5

34 ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา
35 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
36 ศูนยอนามัยกลุม ชาติพันธุ ชายขอบ และ
แรงงานขามชาติ
37 ศูนยทันตสาธารณสุขระหวางประเทศ
1
4
5
หมายเหตุ ตัวชี้วัดกลุมที่ 1: นโยบายสําคัญเรงดวน ยุทธศาสตร ภารกิจหลักกรมอนามัย
(ตัวชี้วัดที่ 1.1 – 1.5 และตัวชี้วัด Core Function)
ตัวชี้วัดกลุมที่ 2: ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย (ตัวชี้วัดที่ 2.1-2.5)
ตัวชี้วัดกลุมที่ 3: ภารกิจของหนวยงาน/ ตัวชี้วัดเพิ่มเติม (KPI Function)

รวม

ตัวชี้วัด
กลุมที่ 3

รวม

10
10
10

10
10
10

10

10
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ตารางที่ 2 รายชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สายวิชาการ: สงเสริมสุขภาพ และ
อนามัยสิ่งแวดลอม)
สายสงเสริมสุขภาพ
สกท สส สภ สท สอพ กกส
1. นโยบายสําคัญเรงดวน ยุทธศาสตร ภารกิจหลักกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)
1.1 อัตราสวนการตายมารดาไทย
1 1
1
ตอการเกิดมีชีพแสนคน
1.2 ระดับความสําเร็จของ
1 1 1
1
พัฒนาการเด็กตามเกณฑ
มาตรฐาน ประกอบดวย
ตัวชี้วัด Proxy 3 ตัวชี้วัด
- รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป
ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ
- รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป
ที่ไดรับการคัดกรอง
พัฒนาการพบสงสัยลาชา
- รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป
ที่มีพัฒนาการสงสัยลาชา
ไดรับการติดตาม
1.3 อัตราการคลอดมีชีพในหญิง
1 1
1
อายุ 15-19 ป ตอประชากร
หญิงอายุ 15-19 ป พันคน
1.4 รอยละของตําบลที่มรี ะบบ
1 1 1
1
การสงเสริมสุขภาพดูแล
ผูสูงอายุระยะยาว (Long
Term Care) ในชุมชนผาน
เกณฑ
1.5 รอยละของโรงพยาบาล
1
ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม
ไดตามเกณฑ GREEN &
CLEAN Hospital
C1
1 1 1 1 1 1
C2
1
1 1 1 1
C3
1
1 1
C4
1
2. ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)
2.1 รอยละการรับรูการ
1 1 1 1 1 1
ดําเนินงานคุณธรรมและ
ความโปรงใสของหนวยงาน
(Internal Integrity and
Transparency
Assessment : IIT)
ที่

ชื่อตัวชี้วัด

สายอนามัยสิ่งแวดลอม
รวม
สพด สอส สว สอน กป ศก ศปก
3
1

6

1

4

1
1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

6

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1

13
12
10
3

1

1

1

1

1

1

1

13

15
ตารางที่ 2 (ตอ)
ที่

ชื่อตัวชี้วัด

2.2 รอยละความผูกพันของ
บุคลากรตอองคกร
(Employee Engagement
: EE)
2.3 รอยละของการเบิกจายเงิน
งบประมาณ
2.4 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานเพื่อสนับสนุนกรม
อนามัยกาวสูองคกรที่มี
สมรรถนะสูงตามแนวทาง
PMQA/PMQA 4.0
2.5 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานการเปนองคกร
รอบรูดานสุขภาพ (HLO)
รวมจํานวนตัวชี้วัด
ขอมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

สายสงเสริมสุขภาพ
สายอนามัยสิ่งแวดลอม
รวม
สกท สส สภ สท สอพ กกส สพด สอส สว สอน กป ศก ศปก
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10
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ตารางที่ 3 รายชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สายวิชาการ: ศูนยอนามัย และพื้นที่เฉพาะ)

ศูนยอนามัยที่
1 2 3 4 5 6 7
1. นโยบายสําคัญเรงดวน ยุทธศาสตร ภารกิจหลักกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)
1.1 อัตราสวนการตายมารดาไทย 1 1 1 1 1 1 1
ตอการเกิดมีชีพแสนคน
1.2 ระดับความสําเร็จของ
1 1 1 1 1 1 1
พัฒนาการเด็กตามเกณฑ
มาตรฐาน ประกอบดวย
ตัวชี้วัด Proxy 3 ตัวชี้วัด
- รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป
ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ
- รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป
ที่ไดรับการคัดกรอง
พัฒนาการพบสงสัยลาชา
- รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป
ที่มีพัฒนาการสงสัยลาชา
ไดรับการติดตาม
1.3 อัตราการคลอดมีชีพในหญิง 1 1 1 1 1 1 1
อายุ 15-19 ป ตอประชากร
หญิงอายุ 15-19 ป พันคน
1.4 รอยละของตําบลที่มรี ะบบ
1 1 1 1 1 1 1
การสงเสริมสุขภาพดูแล
ผูสูงอายุระยะยาว (Long
Term Care) ในชุมชนผาน
เกณฑ
1.5 รอยละของโรงพยาบาล
1 1 1 1 1 1 1
ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม
ไดตามเกณฑ GREEN &
CLEAN Hospital
C1
C2
C3
C4
C5
2. ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)
2.1 รอยละการรับรูการ
1 1 1 1 1 1 1
ดําเนินงานคุณธรรมและ
ความโปรงใสของหนวยงาน
(Internal Integrity and
Transparency
Assessment : IIT)
ที่

ชื่อตัวชี้วัด

8

พื้นที่เฉพาะ
รวม
9 10 11 12 ศทป ศอช สสม

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1

2
2
2
2
1
1

15
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ตารางที่ 3 (ตอ)
ที่

ชื่อตัวชี้วัด

2.2 รอยละความผูกพันของ
บุคลากรตอองคกร
(Employee Engagement :
EE)
2.3 รอยละของการเบิกจายเงิน
งบประมาณ
2.4 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานเพื่อสนับสนุนกรม
อนามัยกาวสูองคกรที่มี
สมรรถนะสูงตามแนวทาง
PMQA/PMQA 4.0
2.5 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานการเปนองคกร
รอบรูดานสุขภาพ (HLO)
รวมจํานวนตัวชี้วัด
ขอมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

1
1

2
1

3
1

4
1

ศูนยอนามัยที่
5 6 7 8
1 1 1 1

พื้นที่เฉพาะ
รวม
9 10 11 12 ศทป ศอช สสม
1 1 1 1 1 1 1 15

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

10
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ตารางที่ 4 รายชื่อตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สายสนับสนุน)
ที่

ชื่อตัวชี้วัด

2. ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)
2.1 รอยละการรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและ
ความโปรงใสของหนวยงาน (Internal
Integrity and Transparency Assessment
: IIT)
2.2 รอยละความผูกพันของบุคลากรตอองคกร
(Employee Engagement : EE)
2.3 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ
2.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อ
สนับสนุนกรมอนามัยกาวสูองคกรที่มี
สมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA/PMQA 4.0
2.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานการเปน
องคกรรอบรูดานสุขภาพ (HLO)

กตส กพร สล กค กจ กผ สขรส ศรป ศส รวม
1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

9
8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

9
9
9
1
1
1

8

8

8

8

8

8

3. ภารกิจของหนวยงาน/ ตัวชี้วัดเพิ่มเติม (KPI Function) (3 ตัวชี้วัด)
F1
1
1 1
F2
1
1 1
F3
1 1
1
F4
F5
F6
รวมจํานวนตัวชี้วัด
ขอมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

8

8

8
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ตารางที่ 5 กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (สายวิชาการ: สงเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม ศูนยอนามัย และพื้นที่เฉพาะ)
ที่
ชื่อตัวชี้วดั
น้ําหนัก
ที่
ชื่อตัวชี้วดั
น้ําหนัก
กลุมที่ 1: นโยบายสําคัญเรงดวน ยุทธศาสตร ภารกิจหลักกรมอนามัย กลุมที่ 2: ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย
(5 ตัวชี้วดั )
(5 ตัวชี้วัด)
1.1 อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพ
2
2.1 รอยละการรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและ
2
แสนคน
ความโปรงใสของหนวยงาน (Internal
Integrity and Transparency Assessment :
IIT)
1.2 ระดับความสําเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ
2
2.2 รอยละความผูกพันของบุคลากรตอองคกร
2
มาตรฐาน ประกอบดวยตัวชีว้ ัด Proxy 3 ตัวชี้วัด
(Employee Engagement : EE)
- รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคัดกรอง
พัฒนาการ
- รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ที่ไดรับการคัดกรอง
พัฒนาการพบสงสัยลาชา
- รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ที่มพี ัฒนาการสงสัย
ลาชาไดรับการติดตาม
1.3 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ตอ
2
2.3 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ
2
ประชากรหญิงอายุ 15-19 ป พันคน
1.4 รอยละของตําบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพ
2
2.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพือ่
2
ดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care :
สนับสนุนกรมอนามัยกาวสูองคกรที่มีสมรรถนะ
LTC) ในชุมชนผานเกณฑ
สูงตามแนวทาง PMQA/PMQA 4.0
1.5 รอยละของโรงพยาบาลทีพ่ ัฒนาอนามัย
2
2.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานการเปน
2
สิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN
องคกรรอบรูดานสุขภาพ (HLO)
Hospital
C1
2
C2
2
C3
2
C4
2
C5
2
หมายเหตุ หนวยงานที่มีบทบาทภารกิจไมตรงหรือไมมีสวนเกี่ยวของกับตัวชี้วดั กลุมที่ 1 (1.1-1.5) ใหจัดทําตัวชี้วัด Core Function เพิ่มเติมใหครบ
ตามจํานวนประเมินที่กําหนดในกลุมนี้

ตารางที่ 6 กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดตามคํารับรองการฯ ของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (สายสนับสนุน)
ที่
ชื่อตัวชี้วดั
กลุมที่ 2: ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย
(5 ตัวชี้วดั )
2.1 รอยละการรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความ
โปรงใสของหนวยงาน (Internal Integrity and
Transparency Assessment : IIT)
2.2 รอยละความผูกพันของบุคลากรตอองคกร
(Employee Engagement : EE)
2.3 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ
2.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพือ่ สนับสนุน
กรมอนามัยกาวสูองคกรที่มีสมรรถนะสูงตาม
แนวทาง PMQA/PMQA 4.0
2.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานการเปนองคกร
รอบรูดานสุขภาพ (HLO)

น้ําหนัก
2

ที่
ชื่อตัวชี้วดั
กลุมที่ 3: ภารกิจของหนวยงาน/ ตัวชีว้ ัดเพิ่มเติม
(KPI Function) (3 ตัวชีว้ ดั )
F1

น้ําหนัก
2

2

F2

2

2
2

F3

2

2

หมายเหตุ ให สขรส ดําเนินการเฉพาะตัวชี้วัดที่ 2.3 และ 2.5 และจัดทําตัวชีว้ ัดเพิ่มเติมใหครบตามจํานวนประเมินที่กําหนด

20

ปฏิทินการดําเนินงานตามคํารับรองฯ ของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่อใหการปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย เปนไปดวยความเรียบรอย
และสามารถบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดปฏิทินขั้นตอนการดําเนินงานไว 4 ขั้นตอน ประกอบดวย
1) ขั้นตอนการเตรียมการ 2) ขั้นตอนการลงนามคํารับรองฯ 3) ขั้นตอนการรายงานและประเมินผลในระบบ DOC 4.0
และ 4) ขั้นตอนการประมวลผลคะแนนและสรุปบทเรียน ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรมดําเนินการแตละรอบการประเมินดังนี้
ที่

ขั้นตอน/กิจกรรม

รอบที่ 1: 5 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2561-28 กุมภาพันธ 2562)
1. ขั้นตอนการเตรียมการ
1 ประชุมภายในหนวยงานเพื่อทบทวนการดําเนินงานการจัดทํา
คํารับรองฯ ของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย
2 ศึกษากรอบการประเมินผลจากสํานักงาน ก.พ.ร.
(ม. 44, PA สธ., แผนยุทธศาสตรกรม นโยบายอธิบดี)
3 วิเคราะหผลการประเมินในภาพรวม จําแนกรายกลุม
เปรียบเทียบรอบ 1, 2 วิเคราะหรายตัวชี้วัด เพื่อสรุปชองวาง
(Gap) ที่เกิดจากระบบ ของรอบปที่ผานมา
4 ศึกษาองคความรูที่เกี่ยวของ และจัดทําขอเสนอ (บนฐานขอมูล
ความรู บริบท และลักษณะสําคัญขององคการและหนวยงาน)
เพื่อการปรับปรุง/ พัฒนา/ ปดชองวาง (Gap) กําหนดตัวชี้วัด
ในรอบปถัดไป และพัฒนาระบบรายงาน
5 กําหนดรางตัวชี้วัด (โดยใชกรอบการประเมินผลตาม
ขั้นตอนที่ 1) และแนวทางการประเมินผลในรอบปถดั ไป
6 นําเสนอรางตัวชี้วัดในขั้นตอนที่ 5 ตอผูบริหารระดับสูง
7 อธิบดีพิจารณาสั่งการกําหนดลงนามคํารับรองการปฏิบตั ิ
ราชการ ของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ในวันที่ 10 พ.ย.61
2. ขั้นตอนการลงนามคํารับรองฯ
8 กําหนดแบบฟอรม KPI Template และเกณฑการประเมิน
ตัวชี้วัดรูปแบบตางๆ (การจัดทําตัวชี้วัด นิยาม การตั้งคา
เปาหมาย การจัดทําเกณฑ และวิธีการประเมินใหคะแนน
ของเจาภาพ)
9 ประชุมชี้แจงหนวยงานเจาภาพตัวชี้วัดในการจัดทํา
KPI Template1 ระดับหนวยงาน และสงให กพร.
10 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทําคํารับรองฯ ของหนวยงาน
ในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(สวนกลางหองประชุมกรมและศูนยฯ ทาง web conference)
11 หนวยงานเจาภาพตัวชี้วัดสงราง KPI Template1 ให กพร.

ระยะเวลา
ดําเนินการ

กลุมเปาหมาย

ต.ค. 2561

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

ต.ค. 2561

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

ต.ค. 2561

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

ต.ค. 2561

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

ต.ค. 2561

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

ต.ค. 2561
ต.ค. 2561

กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กลุมพัฒนาระบบบริหาร

ต.ค. 2561

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

ต.ค. 2561

กลุมพัฒนาระบบบริหาร
หนวยงานเจาภาพตัวชี้วัด
กลุมพัฒนาระบบบริหารรวมกับ
หนวยงานเจาภาพตัวชี้วัด
37 หนวยงาน
หนวยงานเจาภาพตัวชี้วัด
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กองแผนงาน
กองการเจาหนาที่
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
37 หนวยงาน

ต.ค. 2561
ต.ค. 2561

12 ประชุมพิจารณาราง KPI Template1

ต.ค. 2561

13 รวบรวม และตรวจสอบ ราง KPI Template1 สงใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของพิจารณาและใหความคิดเห็น

ต.ค. 2561

21
ที่

ขั้นตอน/กิจกรรม

14 หนวยงานรับตรวจรวมพิจารณา และคัดเลือกตัวชี้วัด และ
สงกลับให กพร.
15 นําเสนออธิบดีพิจารณาใหความเห็นชอบรายชื่อตัวชี้วัด
ที่หนวยงานคัดเลือก
16 เตรียมเอกสารการลงนาม (แบบลงนามและรายชื่อตัวชี้วัด)
คํารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับหนวยงาน (41 ชุด
ประกอบดวย 37 หนวยงาน และรองอธิบดี 4 ทาน)
17 จัดพิธีลงนามคํารับรองฯ ระหวางหนวยงานกับกรม โดยมี
หัวหนาหนวยงานเปนผูล งนามคํารับรองฯ รองอธิบดีในกํากับ
เปนผูรับคํารับรองฯ และอธิบดีลงนามเปนพยาน
18 ประชุมชี้แจงหนวยงานเจาภาพตัวชี้วัดเพื่อพิจารณา
รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) กลุม 1 (1.1-1.5)

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ต.ค. 2561

กลุมเปาหมาย

ต.ค. 2561

37 หนวยงาน
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กลุมพัฒนาระบบบริหาร

พ.ย. 2561

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

10 พ.ย. 2561

กลุมพัฒนาระบบบริหาร
37 หนวยงาน

พ.ย. 2561

พ.ย. 2561

กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กองการเจาหนาที่
กองแผนงาน
หนวยงานเจาภาพตัวชี้วัด
หนวยงานเจาภาพตัวชี้วัด
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กองการเจาหนาที่
กองแผนงาน
หนวยงานเจาภาพตัวชี้วัด
หนวยงานเจาภาพตัวชี้วัด
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กลุมพัฒนาระบบบริหาร

พ.ย. 2561

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

19 หนวยงานเจาภาพตัวชี้วัดปรับ KPI Template2 กลุม 1
(1.1-1.5) สงให กพร.
20 ประชุมชี้แจงหนวยงานเจาภาพตัวชี้วัดเพื่อพิจารณา
รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) กลุม 2 (2.1-2.5)
และกลุม 3 ตัวชี้วัด Function

พ.ย. 2561

21 หนวยงานเจาภาพตัวชี้วัดปรับ KPI Template2 กลุม 2
(2.1-2.5) และกลุม 3 ตัวชี้วัด Function สงให กพร.
22 พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) /
ปรับปรุง/แกไขใหถูกตองครบถวน
23 เสนอรองอธิบดีพิจารณาเห็นชอบรายละเอียดตัวชี้วัด
(KPI Template)
24 อธิบดีพิจารณาเห็นชอบรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)

พ.ย. 2561

พ.ย. 2561

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

25 จัดทํารางคูมือ ประกอบดวย รายละเอียดตัวชี้วัด เกณฑการ
ประเมิน ขอมูลพื้นฐาน หลักฐานอางอิง แหลงขอมูล วิธีการ
จัดเก็บ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด ผูจัดเก็บขอมูลของทุกหนวยงาน
26 กพร.จัดประชุมชี้แจงเกณฑการประเมินผลตัวชี้วัดตาม
คํารับรองฯ (การรายงานตัวชี้วัด และแบบรายงาน SAR
Report ระดับหนวยงาน วิธีการรายงานผลในระบบ DOC4.0)
27 กพร.ปรับคูมือตามผลจากการประชุมขอ 26 ทําหนังสือแจง
รายละเอียดเฉพาะสวนที่ปรับปรุงแกไขใหหนวยงาน
แจงหนวยงานเจาภาพตัวชี้วัด และเผยแพรทางเว็บไซต กพร.
28 กพร. ปรึกษาหารือรวมกับกองแผนงาน และกองการเจาหนาที่
เพื่อพัฒนาระบบการรายงานผลการปฏิบัตริ าชการทางศูนย
ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0)
29 กพร. สงหนังสือแจงหนวยงานรายงานผลรอบที่ 1
รอบ 5 เดือนแรก พรอมคูมือการรายงานในระบบ DOC 4.0
30 กพร. สงหนังสือแจงหนวยงานเจาภาพตัวชี้วัดใหประเมิน
คะแนน รอบที่ 1 พรอมรหัสเขาระบบ DOC 4.0

พ.ย. 2561

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

พ.ย. 2561

กลุมพัฒนาระบบบริหารรวมกับ
หนวยงานเจาภาพตัวชี้วัด
37 หนวยงาน
กลุมพัฒนาระบบบริหาร

พ.ย. 2561

ธ.ค. 2561
ธ.ค. 2561
ม.ค. 2562
ม.ค. 2562

กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กองการเจาหนาที่
กองแผนงาน
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
37 หนวยงาน
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
หนวยงานเจาภาพตัวชี้วัด

22
ที่

ขั้นตอน/กิจกรรม

3. ขั้นตอนการรายงานและประเมินผลในระบบ DOC 4.0
31 หนวยงานในสังกัดกรมอนามัยสงรายงานผลการปฏิบตั ิราชการ
ตามคํารับรองฯ (SAR report) รอบ 5 เดือนแรก ในระบบ
DOCพรอมแนบเอกสารหลักฐานใหครบถวนในระบบ DOC 4.0
32 เจาภาพตัวชี้วัดประเมินผลของหนวยงานและใหคะแนนตัวชี้วัด
ตามคํารับรองฯ รอบ 5 เดือนแรก ในระบบ DOC 4.0
33 กพร. (Admin) Monitor การเขาประเมินผลในระบบของ
เจาภาพ (ระหวางการประเมิน และ 2 วันหลังปดระบบ)
4. ขั้นตอนการประมวลผลคะแนนและสรุปบทเรียน
34 กพร. ตรวจสอบและประมวลผลคะแนนคํารับรองฯ
รอบ 5 เดือนแรก รายหนวยงาน และจัดเรียงคะแนนหนวยงาน
จําแนกเปนภาพรวม และรายกลุม (1. กลุมวิชาการสายสงเสริม
สุขภาพ 2. กลุมวิชาการสายอนามัยสิ่งแวดลอม 3. กลุม
สนับสนุน และ 4. กลุมภูมิภาค (ศูนยอนามัย))
35 กพร. สงสรุปคะแนนผลการปฎิบัตริ าชการ ตามคํารับรองฯ
รอบ 5 เดือนแรก ใหกองการเจาหนาที่
36 กพร. เสนออธิบดีทราบคะแนนผลการปฏิบัตริ าชการ ตาม
คํารับรองฯ รอบ 5 เดือนแรก ของหนวยงาน และพิจารณา
ลงนามแจงใหทุกหนวยงานรับทราบ และสามารถทักทวง
คะแนนตอกรมอนามัย ตามเอกสารหลักฐานอางอิงที่ไดปรากฏ
ในระบบ DOC 4.0 ไปแลว ภายในระยะเวลาที่กําหนด
37 หนวยงานเขาดูคะแนนในระบบ DOC 4.0 กรณีทักทวงให
อุทธรณคะแนนตอกรมอนามัย (สงหนังสือถึง กพร) โดยอางอิง
หลักฐานที่ไดปรากฏในระบบ DOC 4.0 ไปแลว ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
38 กพร.รวบรวมขอมูลอุทธรณ และจัดทําสรุปหนวยงานและ
คะแนนรายตัวชี้วัดที่อุทธรณ สงใหเจาภาพตัวชี้วัดเพื่อพิจารณา
อุทธรณ/ ปรับคะแนนฯ
39 กพร. เปดพื้นที่ใหเจาภาพและหนวยงานที่อุทธรณตัวชี้วัดเจรจา
รวมกัน
40 เจาภาพตัวชี้วัดแจงผลการพิจารณาอุทธรณ/ ปรับคะแนนฯ
เปนลายลักษณอักษรสงให กพร.
41 กพร. ตรวจสอบและประมวลผลคะแนนคํารับรองฯ
รอบ 5 เดือนแรก รายหนวยงานหลังอุทธรณ และจัดเรียง
คะแนนหนวยงาน จําแนกเปนภาพรวม และรายกลุม
(1. กลุมวิชาการสายสงเสริมสุขภาพ 2. กลุมวิชาการสาย
อนามัยสิ่งแวดลอม 3. กลุมสนับสนุน และ 4. กลุมภูมิภาค
(ศูนยอนามัย))
42 กพร. สงสรุปคะแนนผลการปฎิบัตริ าชการ ตามคํารับรองฯ
รอบ 5 เดือนแรก หลังอุทธรณใหกองการเจาหนาที่ เพื่อเปน
ขอมูลนําเขาประชุมคณะกรรมการ PMS

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ภายใน
28 ก.พ. 2562
มี.ค. 2562

กลุมเปาหมาย
37 หนวยงาน

มี.ค. 2562

หนวยงานเจาภาพตัวชี้วัด
37 หนวยงาน
กลุมพัฒนาระบบบริหาร

มี.ค. 2562

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

มี.ค. 2562

กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กองการเจาหนาที่
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
37 หนวยงาน

มี.ค. 2562

มี.ค. 2562

37 หนวยงาน

มี.ค. 2562

กลุมพัฒนาระบบบริหาร
หนวยงานเจาภาพตัวชี้วัด

มี.ค. 2562

กลุมพัฒนาระบบบริหารรวมกับ
หนวยงานเจาภาพตัวชี้วัด
37 หนวยงาน
หนวยงานเจาภาพตัวชี้วัด
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กลุมพัฒนาระบบบริหาร

มี.ค. 2562
มี.ค. 2562

มี.ค. 2562

กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กองการเจาหนาที่

23
ที่

ขั้นตอน/กิจกรรม

43 กพร. เสนออธิบดีทราบคะแนนผลการปฏิบัตริ าชการตาม
คํารับรองฯ ของหนวยงาน รอบ 5 เดือนแรก หลังอุทธรณ และ
พิจารณาลงนามแจงใหหนวยงานที่ขออุทธรณคะแนนรับทราบ
44 กพร. จัดประชุมเจาภาพตัวชี้วัดเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู
การประเมินผลคะแนนตัวชี้วัดผลการปฏิบัตริ าชการตาม
คํารับรองฯ ของหนวยงาน รอบ 5 เดือนแรก
รอบที่ 2: 5 เดือนหลัง (1 มีนาคม-31 กรกฎาคม 2562)
1. ขั้นตอนการเตรียมการ
45 กพร. จัดประชุมเจาภาพตัวชี้วัด/ เครือขาย กพร. กรม เพื่อ
ชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ
ประจําป รอบ 5 เดือนหลัง
46 กพร. แจงใหทุกหนวยงานเขารายงานผลการปฏิบัติงาน
ในระบบ DOC 4.0 รอบ 5 เดือนหลัง
47 กพร. แจงใหเจาภาพตัวชี้วัดเขาประเมินผลใหคะแนนตัวชี้วัดฯ
ในระบบ DOC 4.0 รอบ 5 เดือนหลัง
2. ขั้นตอนการรายงานและประเมินผลในระบบ DOC 4.0
48 หนวยงานในสังกัดกรมอนามัยสงรายงานผลการปฏิบตั ิราชการ
ตามคํารับรองฯ (SAR report) รอบ 5 เดือนหลัง ในระบบ
DOC 4.0 พรอมแนบเอกสารหลักฐานใหครบถวนในระบบ
DOC 4.0
49 เจาภาพตัวชี้วัดประเมินผลของหนวยงานและใหคะแนนตัวชี้วัด
ตามคํารับรองฯ รอบ 5 เดือนหลัง ในระบบ DOC 4.0
50 กพร. (Admin) Monitor การเขาประเมินผลในระบบของ
เจาภาพ (ระหวางการประเมิน และ 2 วันหลังปดระบบ)
3. ขั้นตอนการประมวลผลคะแนนและสรุปบทเรียน
51 กพร. ตรวจสอบและประมวลผลคะแนนคํารับรองฯ
รอบ 5 เดือนหลัง รายหนวยงาน และจัดเรียงคะแนนหนวยงาน
จําแนกเปนภาพรวม และรายกลุม (1. กลุมวิชาการสายสงเสริม
สุขภาพ 2. กลุมวิชาการสายอนามัยสิ่งแวดลอม 3. กลุม
สนับสนุน และ 4. กลุมภูมิภาค (ศูนยอนามัย))
52 กพร. สงสรุปคะแนนผลการปฎิบัตริ าชการ ตามคํารับรองฯ
รอบ 5 เดือนหลัง ใหกองการเจาหนาที่ เพื่อเปนขอมูลนําเขา
ประชุมคณะกรรมการ PMS
53 กพร. เสนออธิบดีทราบคะแนนผลการปฏิบัตริ าชการตาม
คํารับรองฯ รอบ 5 เดือนหลัง ของหนวยงาน และพิจารณา
ลงนามแจงใหทุกหนวยงานรับทราบ และสามารถทักทวง
คะแนนตอกรมอนามัย ตามเอกสารหลักฐานอางอิงที่ไดปรากฏ
ในระบบ DOC 4.0 ไปแลว ภายในระยะเวลาที่กําหนด
54 หนวยงานเขาดูคะแนนในระบบ DOC 4.0 กรณีทักทวงให
อุทธรณคะแนนตอกรมอนามัย (สงหนังสือถึง กพร) โดยอางอิง
หลักฐานที่ไดปรากฏในระบบ DOC 4.0 ไปแลว ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

ระยะเวลา
ดําเนินการ
มี.ค. 2562

กลุมเปาหมาย
กลุมพัฒนาระบบบริหาร

เม.ย. 2562

กลุมพัฒนาระบบบริหาร
หนวยงานเจาภาพตัวชี้วัด

พ.ค. 2562

กลุมพัฒนาระบบบริหารรวมกับ
หนวยงานเจาภาพตัวชี้วัด
37 หนวยงาน
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
37 หนวยงาน
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
หนวยงานเจาภาพตัวชี้วัด

มิ.ย. 2562
มิ.ย. 2562
ภายใน
31 ก.ค. 2562
ส.ค. 2562

37 หนวยงาน

ส.ค. 2562

หนวยงานเจาภาพตัวชี้วัด
37 หนวยงาน
กลุมพัฒนาระบบบริหาร

ส.ค. 2562

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

ส.ค. 2562

กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กองการเจาหนาที่

ส.ค. 2562

กลุมพัฒนาระบบบริหาร
37 หนวยงาน

ส.ค. 2562

37 หนวยงาน

24
ที่

ขั้นตอน/กิจกรรม

55 กพร.รวบรวมขอมูลอุทธรณ และจัดทําสรุปหนวยงานและ
คะแนนรายตัวชี้วัดที่อุทธรณ สงใหเจาภาพตัวชี้วัดเพื่อพิจารณา
อุทธรณ/ ปรับคะแนนฯ
56 กพร. เปดพื้นที่ใหเจาภาพและหนวยงานที่อุทธรณตัวชี้วัดเจรจา
รวมกัน
57 เจาภาพตัวชี้วัดแจงผลการพิจารณาอุทธรณ/ ปรับคะแนนฯ
เปนลายลักษณอักษรสงให กพร.
58 กพร. ตรวจสอบและประมวลผลคะแนนคํารับรองฯ
รอบ 5 เดือนหลัง รายหนวยงานหลังอุทธรณ และจัดเรียง
คะแนนหนวยงาน จําแนกเปนภาพรวม และรายกลุม
(1. กลุมวิชาการสายสงเสริมสุขภาพ 2. กลุมวิชาการสาย
อนามัยสิ่งแวดลอม 3. กลุมสนับสนุน และ 4. กลุมภูมิภาค
(ศูนยอนามัย))
59 กพร. สงสรุปคะแนนผลการปฎิบัตริ าชการ ตามคํารับรองฯ
รอบ 5 เดือนหลัง หลังอุทธรณใหกองการเจาหนาที่ เพื่อเปน
ขอมูลนําเขาประชุมคณะกรรมการ PMS
60 กพร. เสนออธิบดีทราบคะแนนผลการปฏิบัตริ าชการตาม
คํารับรองฯของหนวยงาน รอบ 5 เดือนหลัง หลังอุทธรณ และ
พิจารณาลงนามแจงใหหนวยงานที่ขออุทธรณคะแนนรับทราบ
61 กพร. จัดประชุมเจาภาพตัวชี้วัดเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู
การประเมินผลคะแนนตัวชี้วัดผลการปฏิบัตริ าชการตาม
คํารับรองฯ ของหนวยงาน รอบ 5 เดือนหลัง

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ส.ค. 2562
ส.ค. 2562
ส.ค. 2562
ส.ค. 2562

กลุมเปาหมาย
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
หนวยงานเจาภาพตัวชี้วัด
กลุมพัฒนาระบบบริหารรวมกับ
หนวยงานเจาภาพตัวชี้วัด
37 หนวยงาน
หนวยงานเจาภาพตัวชี้วัด
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กลุมพัฒนาระบบบริหาร

ส.ค. 2562

กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กองการเจาหนาที่

ส.ค. 2562

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

ส.ค.. 2562

กลุมพัฒนาระบบบริหาร
หนวยงานเจาภาพตัวชี้วัด

25

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(สําหรับหนวยงานสวนกลาง)
เรียงลําดับตามกลุม ตัวชี้วัด
กลุมที่ 1: นโยบายสําคัญเรงดวน ยุทธศาสตร ภารกิจหลักกรมอนามัย
(ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.5)
กลุมที่ 2: ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย
(ตัวชี้วัดที่ 2.1-2.5)

26

ตัวชี้วัดกลุมที่ 1: นโยบายสําคัญเรงดวน ยุทธศาสตร ภารกิจหลักกรมอนามัย
(ตัวชี้วัดที่ 1.1 - 1.5)

27
สําหรับหนวยงานสวนกลาง (สส, สภ, สอพ) 04/12/2561
ตัวชี้วัดที่ 1.1
ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงคยุทธศาสตร
กลุม / Cluster
หนวยงานที่รับการประเมิน
คํานิยาม

อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน
1. สงเสริมสุขภาพ 5 กลุมวัย 1.1 สงเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ
1. ตั้งครรภคุณภาพ ลูกเกิดรอด แมปลอดภัย
อนามัยแมและเด็ก / Cluster สตรีและเด็กปฐมวัย
สํานักสงเสริมสุขภาพ สํานักโภชนาการ สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแตขณะตั้งครรภ คลอดและหลังคลอด
ภายใน 42 วัน ไมวา อายุครรภจะเปนเทาใดหรือการตั้งครรภที่ตําแหนงใด จากสาเหตุที่
เกี่ยวของหรือกอใหเกิดความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภและหรือการดูแลรักษาขณะ
ตั้งครรภ และคลอด แตไมใชจากอุบัติเหตุตอการเกิดมีชีพแสนคน
การเยี่ยมเสริมพลัง เปนการเสริมพลังใจพลังความคิดใหผูบริหาร ผูใหบริการ
ตลอดจนภาคีเครือขาย ใหใชศักยภาพของตัวเองและทีมงานอยางเต็มกําลังในการ
ดําเนินงานพัฒนาระบบบริการอนามัยแมและเด็กใหไดตามมาตรฐานสอดคลองตาม
บริบท เชน การเสริมพลังในการนิเทศติดตาม การไปเยี่ยมหนางาน การประเมิน
มาตรฐานอนามัยแมและเด็กเพื่อการพัฒนา
กลุมเปาหมาย
หญิงตั้งครรภ หญิงคลอด มารดาหลังคลอด
คาเปาหมาย
ไมเกิน 17 ตอการเกิดมีชีพแสนคน
วิธีการจัดเก็บขอมูล
1. โรงพยาบาลที่เกิดกรณีแมตายรายงานสสจ.ภายใน 24 ชั่วโมง สสจ.รายงานศูนย
อนามัยภายใน 7 วัน
2. รายงานสืบสวนการตาย (CE) จากสสจ.ไปยังศูนยอนามัยและกรมอนามัยภายใน
30 วัน
3. รายงานผลการ Conference maternal death case
แหลงขอมูล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนยอนามัยเขต
รายการขอมูล 1
A = จํานวนมารดาตายระหวางตั้งครรภ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ
ยกเวนอุบัติเหตุ ในชวงเวลาที่กําหนด
รายการขอมูล 2
B = จํานวนการเกิดมีชีพทัง้ หมดในชวงเวลาเดียวกัน
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100,000
ระยะเวลาประเมินผล
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ 2562)
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2562 - กรกฎาคม 2562)
เกณฑการประเมิน : สํานักสงเสริมสุขภาพ สํานักโภชนาการ สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ 2562)
ระดับ 1
ดําเนินการตาม
ขั้นตอนที่1

ระดับ 2
ดําเนินการตาม
ขั้นตอนที่ 1 2

ระดับ 3
ดําเนินการตาม
ขั้นตอนที่ 1 2 3

ระดับ 4
ระดับ 5
- รอยละ 45 หญิงตั้งครรภไดรับ อัตราสวนการตาย
การฝากครรภครั้งแรกกอน มารดาไทย ไมเกิน 20
ตอการเกิดมีชีพแสนคน
หรือเทากับ 12 สัปดาห
(0.30 คะแนน)
- รอยละ 40 หญิงตั้งครรภ
ที่ไดรับการดูแลกอนคลอด
5 ครั้ง
(0.40 คะแนน)
- รอยละหญิงตั้งครรภมภี าวะซีด
ไมเกินรอยละ 20
(0.30 คะแนน)
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รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2562 - กรกฎาคม 2562)
ระดับ 1
ดําเนินการตาม
ขั้นตอนที่ 1

ระดับ 2
ดําเนินการตาม
ขั้นตอนที่ 1 2

ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ดําเนินการตาม - รอยละ75หญิงตั้งครรภไดรับการ อัตราสวนการตาย
ขั้นตอนที่ 1 2 3 ฝากครรภครั้งแรกกอนหรือเทากับ มารดาไทย ไมเกิน 17
12 สัปดาห
(0.30 คะแนน) ตอการเกิดมีชีพแสนคน
- รอยละ70หญิงตั้งครรภทไี่ ดรับการ
ดูแลกอนคลอด 5 ครั้ง
(0.40 คะแนน)
- รอยละหญิงตั้งครรภมภี าวะซีด
ไมเกินรอยละ 18 (0.30 คะแนน)

เกณฑการประเมิน : สํานักสงเสริมสุขภาพ สํานักโภชนาการ สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ 2562)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
1 Assessment : มีระบบบริหารจัดการขอมูลและ
1
การวิเคราะหปญ
 หา
1.1 วิเคราะหสถานการณและปญหาการ
ดําเนินงานเพื่อลดการตายมารดาไทย กําหนด
ประเด็นการดําเนินงานหรือสิ่งที่ตอ งปรับปรุง
คุณภาพ ประสิทธิภาพ ที่สามารถระบุถึง
ปจจัยเสี่ยงและปจจัยเสริมที่ทําใหบรรลุ
เปาหมาย พรอมทั้งนําผลการวิเคราะหมา
พิจารณาในการออกแบบกระบวนการทํางาน
(0.50 คะแนน)
1.2 มีระบบการจัดเก็บและติดตามขอมูลปจจัยที่
สงผลกระทบ
(0.10 คะแนน)

2

1.3 มีการประเมินผลมาตรการและวิเคราะหเพื่อ
การปรับปรุงมาตรการทุก 3 เดือน
(0.30 คะแนน)
1.4 มีแผนปฏิบัติการ/แนวทางปฏิบัติ (Action
plan) ที่สอดคลองกับปญหาที่วิเคราะห
ขางตนได
(0.10 คะแนน)
Advocacy & Intervention : มีขอเสนอเชิง
นโยบายและมาตรการที่มีประสิทธิภาพรองรับการ
แกปญหา
2.1 มีขอเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการลด
การตายมารดา ระดับประเทศ (0.20 คะแนน)
2.2 มีมาตรการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ
(0.50 คะแนน)
2.3 มาตรการมีความสอดคลองกับบทบาทใหม
(Region Lead)
(0.15 คะแนน)

แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน

- ขอมูลและสถานการณการดําเนินงานแมตาย
(Baseline data) อยางนอยยอนหลัง 3 ป
และขอมูลปจจัยทีส่ งผลกระทบ
- มีบทวิเคราะห Gap และผลกระทบความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อนําไปสูการแกไขปญหา
ในเชิงรุก
- แสดงไฟลภาพขอมูลบนระบบเว็บไซตของ
หนวยงานและเชื่อมโยงฐานขอมูลเขากับ
ระบบ DOH Dashboard
- มีผลการวิเคราะห/ทบทวนมาตรการ
ทุก 3 เดือน
- แผนการดําเนินงาน ที่สอดคลองกับปญหาที่
วิเคราะหขางตนได เพื่อลดการตายมารดา

1
- มีขอเสนอเชิงนโยบาย /มาตรการ ในการลด
การตายมารดา
- มีการถอดบทเรียน Best Practice ในพื้นที่
- รายงานผลสําเร็จของการดําเนินงานตาม
มาตรการ
- Flow chart ที่แสดงใหเห็นถึงบทบาทใหมใน
การดําเนินงาน
- ความสอดคลองของมาตรการและบทบาท
สวนกลาง
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3

2.4 มี Key Message และเนื้อหาสราง HLปชช.
(0.15 คะแนน)
Implementation : การขับเคลือ่ นมาตรการ
3.1 นําขอเสนอเชิงนโยบาย เขาสูเ วทีกรรมการ
ระดับกระทรวง/กรม ชี้แจงแนวทางการ
ดําเนินงานลงสูพื้นที่
(0.20 คะแนน)
3.2 ขับเคลื่อนมาตรการ ลงสูพื้นที่ กํากับ ติดตาม
สนับสนุนการดําเนินงาน (0.50 คะแนน)

1

3.3 มีการขับเคลื่อน HL ไปสูปชช. (0.15 คะแนน)

4

3.4 มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการ
ดําเนินงานอยางเปนระบบ รวมถึงใชในการ
ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน เพือ่ ใหเกิด
ผลลัพธของการทํางานอยางมีคุณภาพ
(0.15 คะแนน)
Output
- รอยละ 45 หญิงตั้งครรภไดรับการฝากครรภ
ครั้งแรกกอน หรือเทากับ 12 สัปดาห
(0.25 คะแนน)
- รอยละ 40 หญิงตั้งครรภที่ไดรับการดูแลกอน
คลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑคณ
ุ ภาพ
(0.25 คะแนน)
- รอยละหญิงตั้งครรภมภี าวะซีด ไมเกินรอยละ 20
(0.25 คะแนน)

-จํานวนหนวยบริการที่ขึ้นทะเบียนใชยายุติการ
ตั้งครรภ เพิ่มขึ้นรอยละ 20 (0.25 คะแนน)

1

- มี Key Message และเนื้อหาสราง HL ปชช.
สงศูนยสื่อ
- มีหลักฐาน ที่แสดงถึงการนําเสนอเขาสูเวที
ระดับตางๆ เชน หนังสือราชการ สรุป
รายงาน
- รายงานการขับเคลื่อนมาตรการ กํากับ
ติดตาม สนับสนุนการประเมินมาตรฐานงาน
อนามัยแมและเด็ก
- รายงานการอบรมPNC
- คูมือ/สื่อ/เอกสารทางวิชาการ ความรู
ขาวสาร แนวทางฯ การประชุม/อบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ผานชองทางตางๆ
- มีการเผยแพรประชาสัมพันธความรูเพื่อสราง
การรับรูแกหญิงตั้งครรภ
- One page สรุปสาระสําคัญที่แสดงถึงการ
ขับเคลื่อน HL ไปสูประชาชน
- แสดงใหเห็นการนําเทคโนโลยีดจิ ิทัลมาใช
เชน แอพพลิเคชั่น/โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

1. ขอมูลยอนหลัง 3 ป 2. ผลลัพธ
- รอยละหญิงตั้งครรภไดรับการฝากครรภครั้ง
แรกกอนหรือเทากับ 12 สัปดาห
คา
คะแนน
ผลลัพธ

.05

.10

.15

.20

.25

25

30

35

40

45

คา
คะแนน
ผลลัพธ

.05

.10

.15

.20

.25

20

25

30

35

40

คา
คะแนน
ผลลัพธ

.05

.10

.15

.20

.25

24

23

22

21

20

คา
คะแนน
ผลลัพธ

.05

.10

.15

.20

.25

12

14

16

18

20

- รอยละหญิงตั้งครรภที่ไดรับการดูแลกอน
คลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑคณ
ุ ภาพ

- รอยละหญิงตั้งครรภมภี าวะซีด ไมเกิน
รอยละ 20

- จํานวนหนวยบริการที่ขึ้นทะเบียนใชยายุติ
การตั้งครรภ เพิ่มขึ้นรอยละ 20
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5

Best Outcome
อัตราสวนการตายมารดาไทยไมเกิน 20
ตอการเกิดมีชีพแสนคน
คะแนนรวม

1

รายงานการตายมารดาระดับประเทศ ป2562

5

รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2562 - กรกฎาคม 2562)

ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1 Assessment : มีระบบบริหารจัดการขอมูลและ
1
- รายงานสถานการณการตายมารดา และสรุป
การวิเคราะหปญ
 หา
แนวทางการแกปญหา ขอเสนอแนะ ในการ
- มีการทบทวนสถานการณ /การดําเนินงาน/พัฒนา
ดําเนินงาน ขอเสนอแนะเชิงมาตรการ/นโยบาย
ปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานในภาพรวม
เพื่อการปรับปรุงคุณภาพงาน
ประเทศ
(0.5 คะแนน)
- มีแผนการดําเนินงานที่ปรับปรุงใหสอดคลองเพื่อ
- แผนการดําเนินงานที่ปรับปรุงใหสอดคลองกับ
แกปญหาของ 5 เดือนแรก
(0.5 คะแนน)
ผลการทบทวนสถานการณ
2
Advocacy & Intervention : มีขอเสนอเชิง
1
- รายงานการเยีย่ มเสริมพลัง
นโยบายและมาตรการที่มีประสิทธิภาพรองรับการ
แกปญหา
- กํากับติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง การดําเนินงานใน
พื้นที่
3
Implementation : การขับเคลือ่ นมาตรการ
1
- รายงาน/ถอดบทเรียน/สรุป Best practice /
ถอดบทเรียน Best practice/ กระบวนงาน/ สื่อ
กระบวนงาน/สื่อประชาสัมพันธ/การเขาถึงและ
ประชาสัมพันธ/การเขาถึงและการรับรู ขอมูลเพื่อ
การรับรู ขอมูลเพื่อสรางความตระหนักรูแกหญิง
สรางความตระหนักรูแกหญิงตั้งครรภ
ตั้งครรภ
4
Output
1
- รอยละหญิงตั้งครรภไดรบั การฝากครรภครั้งแรก
- รอยละ 75 หญิงตั้งครรภไดรับการฝากครรภ
กอนหรือเทากับ 12 สัปดาห
คาคะแนน
.05 .10 .15 .20 .25
ครั้งแรกกอนหรือเทากับ 12 สัปดาห
ผลลัพธ
55 60 65 70 75
(0.25 คะแนน)
- รอยละหญิงตั้งครรภที่ไดรับการดูแลกอนคลอด
- รอยละ70หญิงตั้งครรภทไี่ ดรับการดูแลกอนคลอด
5 ครั้ง ตามเกณฑคุณภาพ
5 ครั้ง ตามเกณฑคุณภาพ
(0.25 คะแนน)
คาคะแนน
ผลลัพธ

.05
50

.10 .15 .20 .25
55 60 65 70

คาคะแนน
ผลลัพธ

.05
22

.10 .15 .20 .25
21 20 19 18

- รอยละหญิงตั้งครรภมภี าวะซีด ไมเกินรอยละ 18
(0.25 คะแนน)

- รอยละหญิงตั้งครรภมภี าวะซีดไมเกินรอยละ 18

- จํานวนเครือขายอาสาสงตอยุติการตั้งครรภที่
ปลอดภัย (RSA) เพิ่มขึ้นรอยละ 27
(0.25 คะแนน)

- จํานวนเครือขายอาสาสงตอยุติการตั้งครรภ
ที่ปลอดภัย (RSA) เพิ่มขึ้นรอยละ 27
คาคะแนน

ผลลัพธ

5

Best Outcome
อัตราสวนการตายมารดาไทยไมเกิน 17 ตอการเกิด
มีชีพแสนคน
คะแนนรวม

1
5

.05

.10

.15 .20

19

21

23

รายงานการตายระดับประเทศป2562

25

.2
5
27
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มาตรการสําคัญ (PIRAB) ที่ทาํ ใหตัวชี้วัดบรรลุผล :
P=Partnership
1. ประสานความรวมมือกระทรวงหลักไดแก มหาดไทย แรงงาน การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
และหนวยงานภาคีเครือขายที่เกี่ยวของในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร/ มาตรการ การดําเนินงานทั้งใน
ระดับประเทศและระดับพื้นทีผ่ า นกลไกของ MCH BOARD, Service plan เพื่อปองกันและแกไขปญหาการ
ตายมารดาไทย
2. สรางการมีสวนรวมของ ภาครัฐ เอกชน ชุมชน พัฒนาเครือขายในการสงเสริมสุขภาพหญิงตัง้ ครรภคุณภาพ
การคลอดปลอดภัย การดูแลหลังคลอด ผานมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็ก
I=Investment
1. ประสานแหลงเงินทุน (UNICEF, สปสช., WHO, สสส.) และสนับสนุนใหเกิดบูรณาการการใชทรัพยากรใน
การพัฒนาและขับเคลื่อนงาน ในการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร พัฒนาระบบริการ ผลักดันกฎหมายสตรี
ที่เกี่ยวของ สงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต เปนตน
2. ขยายการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายระดับจังหวัด(PNC) ใหคลอบคลุมทุกเขต ของประเทศ
R=Regulation
1. กําหนดใหการตายมารดาเปนตัวชี้วัด ระดับประเทศ/ กระทรวง/กรม/พื้นที่
2. สนับสนุนมาตรการเพื่อผลักดันใหเกิดกระบวนการจัดการเพื่อลดการตายมารดา เนนแกไขปญหา 3 delay
อยางเปนรูปธรรม
A=Advocacy
1. สงเสริมใหเกิดกลไกลการบริหารจัดการเชิงนโยบายที่เขมแข็งระดับกระทรวง ประกาศและขับเคลื่อนนโยบาย
ประเทศ/ กระทรวงในการลดการตายมารดา ระดับเขตสุขภาพ และระดับจังหวัด
2. สงเสริมการเขาถึงบริการของสตรีตั้งครรภ ตามนโยบายฝากทองทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์
3. สรางชองทางการสื่อสารสาธารณะที่ประชาชนเขาถึงไดงา ย รวมกับเครือขาย ผานชองทางตางๆเชน
Website, Facebook, E-Book ,รณรงคสรางกระแส, ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เปนตน เพื่อสรางความ
ตระหนักรูแกหญิงตั้งครรภและครอบครัว
B=Building capacity
พัฒนาศักยภาพบุคลากร และระบบบริการสุขภาพอนามัยแมและเด็ก เชน การฝกการชวยฟนคืนชีพ อบรมการ
ทําคลอดทากน คลอดติดไหล การอบรมพยาบาลผดุงครรภ การคัดกรองความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ สงเสริมการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กอยางเขมขน เปนตน
Small Success :
กลไก
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
ศูนยอนามัย/เขต
1. มีการวิเคราะห
1. สนับสนุนให
สุขภาพ/สสจ./รพศ./
สถานการณการ
หนวยบริการ
รพท./รพช.
ตายมารดา
พัฒนาคุณภาพ
2. จัดทําแผน
ตามมาตรฐาน
ปฎิบัติงานเพื่อ
อนามัยแมและ
ปองกันการตาย
เด็ก
มารดา
2. ใหความรู ฝก
3. ประชุม MCH
ทักษะแกหญิง
board เพื่อออก
ตั้งครรภผาน
โรงเรียนพอแม
มาตรการปองกัน
การตายมารดา 3. สนับสนุนการใช
ถายทอดและ
โปรแกรมสื่อสาร
ขับเคลื่อนการ
ของหญิงตั้งครรภ

รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
1. มีการติดตามเยี่ยม
1. รอยละ 20 ของ
เสริมพลัง/ประเมิน
การตายมารดา
รพ.ในพื้นที่
จากสาเหตุตก
2. มีการทบทวน
เลือด ลดลงจาก
ประเมินมาตรการ
ป 61
และการดําเนินงาน 2. รอยละ 30 ของ
ปองกันการตาย
การตายมารดา
มารดา
จากสาเหตุความ
3. มีการประชุมการตาย
ดันโลหิตสูง
มารดาระดับเขต
ลดลงจากป 61
3. รอยละ 70 ของ
4. พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลการตาย
โรงพยาบาลผาน
มารดาที่ถูกตอง
มาตรฐานอนามัย
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วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :

ดําเนินงาน
3. มีการพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน
อนามัยแมและ
เด็ก

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน
Baseline data

อัตราสวนการตายมารดาไทย

ผูกํากับตัวชี้วัด
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด

หนวยงานประมวลผล
และจัดทําขอมูล
ผูรับผิดชอบการรายงานผลการ
ดําเนินงาน

(9 ยาง)
4. สถานบริการฯ
ประเมินตนเอง
ผานโปรแกรม
ประเมิน online
เพื่อรับการ
ประเมิน

ครบถวนและทันสมัย

แมและเด็ก

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับคาเปาหมาย
- สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก
- คูมือโครงการดูแลสตรีตั้งครรภแนวใหมตามคําแนะนําองคการอนามัยโลก
-แบบก1CE
หนวยวัด

ตอการเกิดมีชีพแสนคน

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
26.6
18.4
17.1

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ
รองอธิบดีกรมอนามัย
โทรศัพทที่ทาํ งาน 0 2590 4406 โทรสาร 0 2590 4405 อีเมล
- พญ.พิมลพรรณ ตางวิวฒ
ั น
โทรศัพทที่ทาํ งาน 0 2590 4435
โทรศัพทมือถือ 08 1292 3849 E-mail: pimolphantang@gmail.com
- นางนงลักษณ รุงทรัพยสนิ
โทรศัพทที่ทาํ งาน 0 2590 4425
โทรศัพทมือถือ 08 4681 9667 โทรสาร 0 2590 4427
E-mail: noi_55@hotmail.com
สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
นางวรรณชนก ลิ้มจํารูญ
โทรศัพทที่ทาํ งาน 0 2590 4438
โทรศัพทมือถือ 08 6546 5561 โทรสาร 0 2590 4427
E-mail: loogjun.ph@hotmail.com
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สําหรับหนวยงานสวนกลาง 26/11/2561
ตัวชี้วัดที่ 1.2
ระดับความสําเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑมาตรฐาน
ประกอบดวยตัวชี้วัด Proxy 3 ตัวชี้วัด
- รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ
- รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ที่ไดรับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยลาชา
- รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ที่มีพัฒนาการสงสัยลาชาไดรบั การติดตาม
ประเด็นยุทธศาสตร
1. สงเสริมสุขภาพ 5 กลุมวัย 1.1 สงเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ
เปาประสงคยุทธศาสตร เด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย
กลุม/ Cluster
สตรีและเด็กปฐมวัย
หนวยงานรับการ
สํานักสงเสริมสุขภาพ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ สํานักทันตสาธารณสุข
ประเมิน
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ สํานักโภชนาการ สํานักอนามัยผูสงู อายุ
คํานิยาม
- เด็กอายุ 0-5 ป หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ป 11 เดือน 29 วัน
- การคัดกรองพัฒนาการเด็ก หมายถึง จํานวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ไดรับการ
ตรวจคัดกรอง ณ ชวงเวลาที่มีการคัดกรองโดยเปนเด็กในพื้นที่ (Type1 มีชื่ออยูในทะเบียน
บาน ตัวอยูจริงและ Type3 ที่อาศัยอยูในเขต แตทะเบียนบานอยูนอกเขต)
- การคัดกรองพัฒนาการพบเด็กสงสัยลาชา หมายถึง เด็กที่ไดรับตรวจคัดกรองพัฒนาการ
โดยใชคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และผลการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผานไมครบ 5 ดาน ทั้งเด็กที่
ตองแนะนําใหพอแม ผูปกครอง สงเสริมพัฒนาการตามวัยภายใน 30 วัน (1B261) รวม
กับเด็กที่สงสัยลาชา สงตอทันที (1B262) (เด็กที่พัฒนาการลาชา/ความผิดปกติอยาง
ชัดเจน)
- เด็กที่มีพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการติดตาม หมายถึง เด็กที่ไดรับการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผานไมครบ 5 ดาน เฉพาะ
กลุมที่แนะนําใหพอแม ผูปกครอง สงเสริมพัฒนาการตามวัยภายใน 30 วัน (1B261) แลว
ติดตามกลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2
- พัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กที่ไดรับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใชคูมือเฝาระวังและ
สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แลวผลการตรวจคัดกรอง ผานครบ 5 ดาน ในการ
ตรวจคัดกรองพัฒ นาการครั้ง แรก รวมกั บเด็กที่พบพั ฒนาการสงสัยลา ชาและไดรับการ
ติดตามใหไดรับการกระตุนพัฒนาการ และประเมินซ้ําแลวผลการประเมิน ผานครบ 5 ดาน
ภายใน 30 วัน (1B260)
- เด็กอายุ 0-2 ป ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก หมายถึง จํานวนเด็กอายุ 0-2 ป ที่ไดรับ
การตรวจสุขภาพชองปาก (Type1 มีชื่ออยูในทะเบียนบาน ตัวอยูจริงและ Type3 ที่อาศัย
อยูในเขต แตทะเบียนบานอยูน อกเขต)
- ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ํากวา 6 เดือนกินนมแมอยางเดียว หมายถึง ทารกแรกเกิดจนถึง
5 เดือน 29 วัน ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
- กินนมแมอยางเดียว 6 เดือน หมายถึง เด็กแรกเกิดต่ํากวา 6 เดือน (แรกเกิดจนถึง 5 เดือน
29 วัน) ใน 24 ชั่วโมงที่ผานกินนมแมอยางเดียว (ถามดวยคําถาม 24 ชั่วโมงที่ผานมา ใหลูก
กินอะไรบาง แลวนับเฉพาะแมที่ใหตอบวากินนมแมอยางเดียว)
- สูงดี หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือสวนสูงอยูในระดับสูงตามเกณฑขึ้นไป (สูงตามเกณฑ
คอนขางสูง หรือสูง) เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตความยาว/สวนสูงตามเกณฑอายุ
กรมอนามัย ชุดใหม ป พ.ศ. 2558 (ขององคการอนามัยโลก) โดยมีคามากกวาหรือเทากับ
-1.5 SD ของความยาว/ สวนสูงตามเกณฑอายุ
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- สมสวน หมายถึง เด็กที่มีน้ําหนักอยูในระดับสมสวน เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต
น้ําหนักตามเกณฑความยาว/ สวนสูง กรมอนามัย ชุดใหม ป พ.ศ. 2558 (ขององคการ
อนามัยโลก) โดยมีคาอยูในชวง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้ําหนักตามเกณฑความยาว/สวนสูง
- สูงดีสมสวน หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือสวนสูงอยูในระดับสูงตามเกณฑขึ้นไปและมี
น้ําหนักอยูในระดับสมสวน (ในคนเดียวกัน)
- สวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป หมายถึง คาเฉลี่ยของสวนสูงในเด็กชาย และเด็กหญิงที่อายุ 5 ป
เต็ม ถึง 5 ป 11 เดือน 29 วัน
- 1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึง ตั้งแตเริ่มปฏิสนธิในครรภมารดา จนถึงอายุ 2 ป
- มหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึง การสงเสริมโภชนาการ (อาหารหญิงตัง้ ครรภ
อาหารหญิงใหนมบุตร นมแม และอาหารเด็กอายุ 6 เดือน–5 ป รวมทั้งการเสริมสารอาหาร
ที่สําคัญในรูปของยา ไดแก ธาตุเหล็ก ไอโอดีน และกรดโฟลิกสําหรับหญิงตั้งครรภและหญิง
หลังคลอดที่ใหนมแม 6 เดือน ยาน้ําเสริมธาตุเหล็กสําหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ป) รวมกับ
การบูรณาการงานสุขภาพอื่นๆ เชน พัฒนาการเด็ก สุขภาพชองปาก กิจกรรมทางกาย
การนอน สุขาภิบาลอาหารและน้ํา อนามัยสิ่งแวดลอม
- ตําบลสงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน ฟนไมผุ พัฒนาการสมวัย
หมายถึง ตําบลที่มีการดําเนินงานดังนี้
1) ประเมินตนเองตามแบบประเมินตําบลสงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน ฟนไมผุ
พัฒนาการสมวัย ซึ่งประกอบดวย กิจกรรมสําคัญดานโภชนาการ ทันตสุขภาพ กิจกรรมทาง
กาย การนอน สุขาภิบาลอาหารและน้าํ ใน 5 setting ไดแก สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
ชุมชน อปท. ศูนยเด็กเล็ก และครอบครัว เพื่อสงเสริมใหเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน
ฟนไมผุ พัฒนาการสมวัย
2) จัดทําแผนพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงานโภชนาการ ทันตสุขภาพ กิจกรรมทางกาย
การนอน สุขาภิบาลอาหารและน้ํา
3) มีการดําเนินงานตามแผนที่วางไว (รายละเอียดในหนังสือแนวทางการดําเนินงานตําบล
สงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน ฟนไมผุ พัฒนาการสมวัย)
กลุมเปาหมาย
เด็กอายุ 0-5 ป
คาเปาหมาย
- เด็กอายุ 0-5 ป ไดรบั การคัดกรองพัฒนาการ รอยละ 90
- เด็กอายุ 0-5 ป ที่ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยลาชา รอยละ 20
- เด็กอายุ 0-5 ป ที่มีพฒ
ั นาการสงสัยลาชาไดรับการติดตาม รอยละ 90
วิธีการจัดเก็บขอมูล
- บันทึกขอมูลในโปรแกรมหลักของสถานบริการ สงออกขอมูลตามมาตรฐานโครงสราง
43 แฟม ผานระบบรายงาน HDC
- ศูนยอนามัย รวมรวบขอมูล วิเคราะห เขียนรายงานรายไตรมาส สงกรมอนามัย
แหลงขอมูล
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- สถานบริการสาธารณสุขทุกแหง (คลินิกสุขภาพเด็กดี)
- สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
รายการขอมูลสําหรับคํานวณผลงานตัวชี้วัดระดับขั้นความสําเร็จที่ 5
- เด็กอายุ 0-5 ป ไดรบั การคัดกรองพัฒนาการ รอยละ 90
- เด็กอายุ 0-5 ป ที่ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยลาชา รอยละ 20
- เด็กอายุ 0-5 ป ที่มีพฒ
ั นาการสงสัยลาชาไดรับการติดตาม รอยละ 90
รายการขอมูล 1
A = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนที่อยูอาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ
(Type1 มีชื่ออยูในทะเบียนบาน ตัวอยูจริงและ Type3 ที่อาศัยอยูในเขต แตทะเบียนบานอยู
นอกเขต)

รายการขอมูล 2
รายการขอมูล 3
รายการขอมูล 4
รายการขอมูล 5
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
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B = จํานวนเด็กอายุ 9, 18,30 และ 42 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ไดรบั การตรวจ
คัดกรองพัฒนาการจริง ในชวงเวลาที่กําหนด
C = จํานวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยลาชา (ตรวจครั้งแรก)
ที่ตองแนะนําใหพอแม ผูปกครอง สงเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261)
D = จํานวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยลาชา (ตรวจครั้งแรก)
สงตอทันที (1B262 : เด็กที่พัฒนาการลาชา/ความผิดปกติอยางชัดเจน)
E = จํานวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยลาชา (ตรวจครั้งแรก)
ทั้งเด็กที่ตองแนะนําใหพอแม ผูปกครอง สงเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261)
แลวติดตามกลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2
1. รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ
= 𝐁𝐀 × 𝟏𝟎𝟎
2. รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ที่ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยลาชา
= 𝐂+𝐃
× 𝟏𝟎𝟎
𝐁
3. รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ที่มีพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการติดตาม
= 𝐄𝐂 × 𝟏𝟎𝟎

รายการขอมูลสําหรับคํานวณผลงานตัวชี้วัดระดับขั้นความสําเร็จที่ 4:
- รอยละของเด็ก 0-2 ป ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก (รอยละ 60)
รายการขอมูล 1
A = จํานวนเด็กอายุ 0-2 ป ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบทีไ่ ดรับการตรวจสุขภาพชองปากจริง
ในชวงเวลาที่กําหนด
รายการขอมูล 2
B = จํานวนเด็กอายุ 0-2 ป ทั้งหมดที่มีอยูจริงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
- รอยละของเด็ก 0-2 ป ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก
= AB × 100
รายการขอมูลสําหรับคํานวณผลงานตัวชี้วัดระดับขั้นความสําเร็จที่ 4:
- ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ํากวา 6 เดือนกินนมแมอยางเดียว (รอยละ 50)
รายการขอมูล 1
A = ผลรวมจํานวนเด็กอายุ 1, 2, 3, 4, 5 และ 5 เดือน 29 วัน ที่ตอบกินนมแมอยางเดียว
ในเวลาที่กําหนด
รายการขอมูล 2
B = ผลรวมเด็กอายุ 1, 2, 3, 4, 5 และ 5 เดือน 29 วัน ทีไ่ ดสอบถามในเวลาเดียวกัน
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
- ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ํากวา 6 เดือนกินนมแมอยางเดียว = AB × 100
รายการขอมูลสําหรับคํานวณผลงานตัวชี้วัดระดับขั้นความสําเร็จที่ 4 :
- รอยละเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน (รอยละ 54)
- สวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป (ไมไดนํามาใชประเมินใหคะแนน)
- รอยละความครอบคลุมเด็กที่ไดรับการชั่งน้ําหนักและวัดความยาว/สวนสูง (ไมไดนาํ มาใชประเมินใหคะแนน)
รายการขอมูล 1
A1 = จํานวนเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน
A2 = ผลรวมของสวนสูงของประชากรชายอายุ 5 ป ที่ไดรบั การวัดสวนสูง
A3 = ผลรวมของสวนสูงของประชากรหญิงอายุ 5 ป ที่ไดรับการวัดสวนสูง
รายการขอมูล 2
B1 = จํานวนเด็กอายุ 0-5 ป ทัง้ หมด
B2 = จํานวนเด็กอายุ 0-5 ป ทีช่ ั่งน้าํ หนักและวัดสวนสูงทัง้ หมด
B3 = จํานวนประชากรชายอายุ 5 ป ที่ไดรับการวัดสวนสูงทัง้ หมด
B4 = จํานวนประชากรหญิงอายุ 5 ป ที่ไดรับการวัดสวนสูงทั้งหมด

36
สูตรคํานวณตัวชี้วัด

1. ความครอบคลุมเด็กที่ไดรับการชั่งน้าํ หนักและวัดความยาว/สวนสูง =
2. รอยละเด็กอายุ 0-5 ปสูงดีสมสวน =
3. สวนสูงชายที่อายุ 5 ป

=

4. สวนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 5 ป
ระยะเวลาประเมินผล

A2
B3

=

(A1 × 100)
A3

B2

- กรมอนามัยประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ 2 รอบ คือ
รอบที่ 1: 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561–กุมภาพันธ 2562)
รอบที่ 2: 5 เดือนหลัง (มีนาคม–กรกฎาคม 2562)

ระดับ 2
ดําเนินการตาม
ขั้นตอนที่ 1-2

ระดับ 3
ดําเนินการตาม
ขั้นตอนที่ 1- 3

รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2562)
ระดับ 1
ดําเนินการตาม
ขั้นตอนที่ 1

B1

B4

เกณฑการประเมิน :
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ 2562)
ระดับ 1
ดําเนินการตาม
ขั้นตอนที่ 1

(B2 × 100)

ระดับ 2
ดําเนินการตาม
ขั้นตอนที่ 1-2

ระดับ 3
ดําเนินการตาม
ขั้นตอนที่ 1- 3

ระดับ 4
- เด็กอายุ 0-2 ป ไดรับการ
ตรวจสุขภาพชองปาก
อยางนอยรอยละ 22
- ทารกแรกเกิดจนถึงอายุตา่ํ
กวา 6 เดือนกินนมแม
อยางเดียว รอยละ 50
- เด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสม
สวนรอยละ 54

ระดับ 4
- เด็กอายุ 0-2 ป ไดรับการ
ตรวจสุขภาพชองปาก
อยางนอยรอยละ 48
- ทารกแรกเกิดจนถึงอายุ
ต่ํากวา 6 เดือนกินนมแม
อยางเดียว รอยละ 50
- เด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน
รอยละ 54

ระดับ 5
- เด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการ
คัดกรองพัฒนาการอยาง
นอย รอยละ 80
- เด็กอายุ 0-5 ป ที่ไดรับการ
คัดกรองพัฒนาการ พบ
สงสัยลาชา รอยละ 20
- เด็กอายุ 0-5 ป ที่มี
พัฒนาการสงสัยลาชา
ไดรับการติดตามอยางนอย
รอยละ 80
ระดับ 5
- เด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการ
คัดกรองพัฒนาการ
รอยละ 90
- เด็กอายุ 0-5 ป ที่ไดรับการ
คัดกรองพัฒนาการ พบ
สงสัยลาชา รอยละ 20
- เด็กอายุ 0-5 ป ที่มี
พัฒนาการสงสัยลาชา
ไดรับการติดตาม
รอยละ 90
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รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ 2562)
ระดับ
1

เกณฑการประเมิน/ กิจกรรมดําเนินการ
คะแนน
- วิเคราะหสถานการณและปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงาน
1
สงเสริมพัฒนาการเด็ก สูงดีสมสวน การเลี้ยงลูกดวยนมแม
สุขภาพชองปาก กิจกรรมทางกาย กิจกรรมในชมรม
ผูสูงอายุที่เกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย ในพื้นที่ LTC
(0.5 คะแนน)
- มีแผนปฏิบัติการ/แผนการดําเนินงาน/ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน (Action plan)
(0.5 คะแนน)

2

- มีนโยบาย หรือ มาตรการ สงเสริมพัฒนาการเด็ก สูงดี
สมสวน การเลี้ยงลูกดวยนมแม สุขภาพชองปาก กิจกรรม
ทางกาย กิจกรรมในชมรมผูส ูงอายุที่เกี่ยวกับการดูแลเด็ก
ปฐมวัย ในพื้นที่ LTC
(0.6 คะแนน)
- มี Key Message และเนื้อหาเกีย่ วกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย เพื่อ สราง HL ปชช. /จนท. สื่อสารผานชองทาง
ตางๆ ของหนวยงาน
(0.4 คะแนน)

1

3

- ถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติ ชี้แจงแนวทางการ
ดําเนินงานระดับประเทศ
(0.3 คะแนน)
- ขับเคลื่อนมาตรการ กํากับ ติดตาม สนับสนุน โดยใช
เครื่องมือ/แนวทาง/กระบวนงานที่ออกแบบในขั้นตอนที่
1, 2 ในการปรับปรุงคุณภาพ/พัฒนา กระบวนงานเพื่อ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในประเด็นปญหาที่วิเคราะห
รวมกับภาคีเครือขาย
(0.4 คะแนน)
- สนับสนุนวิชาการและเทคนิคการดําเนินงาน เชนคูมือ/
สื่อ/เอกสารทางวิชาการ ความรู ขาวสาร แนวทางฯ การ
ประชุม /อบรม/พั ฒ นาศั ก ยภาพบุค ลากร ผา นช องทาง
ตางๆ
(0.3 คะแนน)

1

เอกสารประกอบการพิจารณา
- สถานการณขอมูลการดําเนินงานสงเสริม
พัฒนาการเด็ก สูงดีสมสวน การเลีย้ งลูก
ดวยนมแม สุขภาพชองปาก กิจกรรมทาง
กาย กิจกรรมในชมรมผูสูงอายุที่เกี่ยวกับ
การดูแลเด็กปฐมวัย ในพื้นที่ LTC อยาง
นอยยอนหลัง 3 ป
- รายงานการวิเคราะหสถานการณและปจจัย
ที่มีผลตอการดําเนินงาน สงเสริมพัฒนาการ
เด็ก สูงดีสมสวน การเลี้ยงลูกดวยนมแม
สุขภาพชองปาก กิจกรรมทางกาย กิจกรรม
ในชมรมผูส ูงอายุที่เกี่ยวกับการดูแลเด็ก
ปฐมวัย ในพื้นที่ LTC
- แผนปฏิบัติการ/แผนการดําเนินงาน/ขั้นตอน
การดําเนินงานเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก
สูงดีสมสวน การเลี้ยงลูกดวยนมแม สุขภาพ
ชองปาก กิจกรรมทางกาย กิจกรรมใน
ชมรมผูส ูงอายุที่เกี่ยวกับการดูแลเด็ก
ปฐมวัย ในพื้นที่ LTC (Action plan) ที่
สอดคลองกับปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงาน
- นโยบายหรือมาตรการ สงเสริมพัฒนาการ
เด็ก สูงดีสมสวน การเลี้ยงลูกดวยนมแม
สุขภาพชองปาก กิจกรรมทางกาย กิจกรรม
ในชมรมผูส ูงอายุที่เกี่ยวกับการดูแลเด็ก
ปฐมวัย ในพื้นที่ LTC
- Key Message และ ชองทางการสื่อสาร
- มีแนวทางการดําเนินงานในการเฝาระวังการ
ละเมิดพระราชบัญญัติฯ
- รายงานการดําเนินงานสงเสริมพัฒนาการ
เด็ก สูงดีสมสวน การฃับเคลื่อน
พระราชบัญญัตฯิ การเลี้ยงลูกดวยนมแม
สุขภาพชองปาก กิจกรรมทางกาย กิจกรรม
ในชมรมผูส ูงอายุที่เกี่ยวกับการดูแลเด็ก
ปฐมวัย ในพื้นที่ LTC ที่มีกระบวนการ/แนว
ทางการทํางานที่แสดงถึงความสอดคลอง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร /นโยบาย
- มีคูมือแนวทางการดําเนินงานพนักงาน
เจาหนาที่และมีการรายงานการออกตรวจ
การเฝาระวังการละเมิดพระราชบัญญัตฯิ
- การเผยแพรประชาสัมพันธความรูสงเสริม
พัฒนาการเด็ก สูงดีสมสวน การเลีย้ งลูก
ดวยนมแม สุขภาพชองปาก กิจกรรมทาง
กาย กิจกรรมในชมรมผูสูงอายุที่เกี่ยวกับ
การดูแลเด็กปฐมวัย ในพื้นที่ LTC
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1. เด็กอายุ 0-2 ป ไดรับการตรวจสุขภาพชองปากอยาง
นอยรอยละ 22 (0.4 คะแนน)
คาคะแนน
รอยละ

0.32
18

0.34
20

0.36
22

0.38
24

1

0.40
26

- คูมือ/สื่อ/เอกสารทางวิชาการ ความรู
ขาวสาร แนวทางฯ การประชุม/อบรม/
พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผานชองทางตางๆ
ขอมูล HDC
ตค.61 – กพ.62

2. ทารกแรกเกิดจนถึงอายุตา่ํ กวา 6 เดือนกินนมแมอยาง
เดียว รอยละ 50 (0.3 คะแนน)
คาคะแนน

0.22

รอยละ

48

0.
4
49

0.26

0.28

0.30

50

51

52

3. เด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวนรอยละ 54 (0.3 คะแนน)
5

คาคะแนน
รอยละ

0.22
46.0

0.24
47.5

0.26
49.0

0.28
50.5

0.30
52.0

คาคะแนน
รอยละ

0.22
76

0.24
78

0.26
80

0.28
82

0.30
84

คาคะแนน
รอยละ

0.22
16

0.24
18

0.26
20

0.28
22

0.30
24

คาคะแนน
รอยละ

0.32
76

0.34
78

0.36
80

0.38
82

0.40
84

1. เด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการอยางนอย
รอยละ 80 (0.3 คะแนน)

1

ขอมูล HDC
ตค.61 – กพ.62

2. เด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัย
ลาชารอยละ 20 (0.3 คะแนน)
3. เด็กอายุ 0-5 ป ที่มีพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการ
ติดตามอยางนอยรอยละ 80 (0.4 คะแนน )

คะแนนรวม

5

เกณฑการประเมิน: รอบที่ 2: 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2562)

ระดับ
เกณฑการประเมิน/ กิจกรรมดําเนินการ
คะแนน
1 - มีการทบทวนสถานการณ หรือถอดบทเรียนการ
1
ดําเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงแนวทางการดําเนินงาน
สงเสริมพัฒนาการเด็ก สูงดีสมสวน การเลี้ยงลูกดวยนมแม
สุขภาพชองปาก กิจกรรมทางกาย กิจกรรมในชมรม
ผูสูงอายุที่เกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย ในพื้นที่ LTC
(0.5 คะแนน)
- มีแผนการดําเนินงานที่ปรับปรุงใหสอดคลองเพื่อ
แกปญหาของ 5 เดือนแรก
(0.5 คะแนน)

เอกสารประกอบการพิจารณา
- ขอมูลสถานการณ / สรุปผลการทบทวน
ขอมูล
- มีรายงานสรุปการถอดบทเรียนการ
ดําเนินงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติฯ
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4

- ดําเนินกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานที่ปรับปรุงให
สอดคลองเพื่อแกปญ
 หาของ 5 เดือนแรก (0.3 คะแนน)
- สนับสนุนดานวิชาการสงเสริมพัฒนาการเด็กสูงดีสมสวน
การเลีย้ งลูกดวยนมแม สุขภาพชองปาก กิจกรรมทางกาย
กิจกรรมในชมรมผูส ูงอายุที่เกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย
ในพื้นที่ LTC
(0.3 คะแนน)
- จัดทําราง ยุทธศาสตร นโยบายการควบคุมการสงเสริม
การตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก (0.2 คะแนน)
- จัดทํามาตรฐานในการดําเนินงานโรงพยาบาลสาย
สัมพันธแมลูก/คลินิกนมแม
(0.2 คะแนน)
- กํากับติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง เชิงนโยบาย (0.5 คะแนน)
- คืนกลับขอมูลใหพื้นที่
(0.3 คะแนน)
- ตรวจการเฝาระวังการละเมิดพระราชบัญญัติฯ
(0.2 คะแนน)
1. เด็กอายุ 0-2 ป ไดรับการตรวจสุขภาพชองปากอยาง
นอย รอยละ 48
(0.4 คะแนน)
คาคะแนน
รอยละ

0.32
44

0.34
46

0.36
48

0.38
50

1

- สรุปการดําเนินงานตามแผนที่กาํ หนด
ภาพถาย One Page
- รายงานหรือเอกสารหรือคูมือการ
สนับสนุนดานวิชาการ
- ไดราง ยุทธศาสตร นโยบายการควบคุมกร
สงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและ
เด็กเล็ก
- ไดมาตรฐานในการดําเนินงานโรงพยาบาล
สายสัมพันธแมลูก/คลินิกนมแม

1

- รายงานการเยีย่ มเสริมพลัง
- เอกสารที่แสดงถึงการคืนขอมูลใหพื้นที่
- มีการรายงานการออกตรวจการเฝาระวัง
การละเมิดพระราชบัญญัติฯ
ขอมูล HDC
ตค.61 – กค.62

1

0.40
52

2. ทารกแรกเกิดจนถึงอายุตา่ํ กวา 6 เดือนกินนมแมอยาง
เดียว รอยละ 50 (0.3 คะแนน)
คาคะแนน
รอยละ

0.22
48

0.24
49

0.26
50

0.28
51

0.30
52

3. เด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวนรอยละ 54 (0.3 คะแนน)
คาคะแนน
รอยละ

5

0.22
48.0

0.24
49.5

0.26
51.0

0.28
52.5

1. เด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ
รอยละ 90 (0.3 คะแนน)
คาคะแนน
รอยละ

0.22
86

0.24
88

0.26
90

0.28
92

0.30
54.0

1
0.30
94

2. เด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัย
ลาชารอยละ 20 (0.3 คะแนน)
คาคะแนน
รอยละ

0.22
16

0.24
18

0.26
20

0.28
22

0.30
24

3. เด็กอายุ 0-5 ป ที่มีพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการ
ติดตามรอยละ 90 (0.4 คะแนน)
คาคะแนน
รอยละ

0.32
86

0.34
88

0.36
90

คะแนนรวม

0.38
92

0.40
94

5

ขอมูล HDC
ตค.61 – กพ.62
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มาตรการสําคัญ (PIRAB) ที่ทาํ ใหตัวชี้วัดบรรลุผล :
(P=Partnership , I=Investment , R=Regulation , A=Advocacy , B=Building capacity)
Partnership
1. ใชกลไกคณะกรรมการแผนบูรณาการ/ กรรมการ/ อนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ/ จังหวัด คณะกรรมการ
คุณภาพชีวิตอําเภอ (District Health Board : พชอ.) MCH Board และสมัชชาสุขภาพในพืน้ ที่ ขับเคลื่อนประเด็นสําคัญ
กํากับ ติดตามการดําเนินงาน และ จัดบริการทีไ่ ดมาตรฐาน เพื่อการเขาถึงบริการที่เทาเทียม
2. สรางการมีสวนรวมทุกภาคสวน(ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) เพื่อพัฒนาตนแบบและ ขยายการดําเนินงาน
โดยเนนประเด็นสําคัญ ประกอบดวย
- สงเสริมหญิงตั้งครรภและเด็กอายุ 0-5 ป ใหไดรับอาหารครบถวนเพียงพอ ไมหวานมันเค็มจัด
- การไดรับและติดตามการกินยาเสริมไอโอดีน เหล็ก โฟลิก ของหญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร และยาน้ําเสริมธาตุเหล็ก
ของเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ป
- เฝาระวัง ติดตามน้ําหนักของหญิงตั้งครรภ และน้ําหนักสวนสูงของเด็กอายุ 0-5 ป
- สงเสริมหญิงใหนมบุตรเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน
- กระตุนการใฝเรียนรูของเด็ก ดวยการอาน เลานิทาน การเลน ศิลปะดนตรี และ ฝกภาษาที่ 2
ในศูนยเด็กเล็ก และ โรงเรียนอนุบาล
Investment
1. ประสานแหลงเงินทุน (UNICEF, สปสช., OKMD, WHO, สสส.)
2. พัฒนารูปแบบครอบครัวคุณภาพ สงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อน นโยบายมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต และ
พัฒนาตําบลสงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน ฟนไมผุ พัฒนาการสมวัย
Regulation
1. ใชมาตรการทางกฎหมาย/ขอเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนสงเสริมพัฒนาการเด็ก
2. ขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต (เชนประกาศนโยบาย)
3. ขับเคลื่อนการดําเนินงานพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
(สรางเครือขายในการเฝาระวังการละเมิดพระราชบัญญัติฯ)
4. กํากับติดตามการดําเนินงานสงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป
Advocacy
1. สื่อสาร เผยแพร และประชาสัมพันธนโยบาย องคความรู ขอมูลขาวสารในรูปแบบที่หลากหลาย เชน SMS , E- book,
Application เปนตน
Building capacity
1. สรางความตระหนักรู การเลี้ยงดูเด็กโดยใชสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก สงเสริมพัฒนาการ ดวยกิจกรรมกิน กอด
เลน เลา เฝาดู ชองปาก นอน สงเสริมพอแม ผูปกครองใชคูมือ DSPM ในการเฝาระวัง คัดกรอง และสงเสริมพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย สงเสริมทักษะความเปนเลิศตามความถนัดและความชอบของเด็กปฐมวัย การปรับมาตรฐานอนามัยแมและ
เด็กของหนวยบริการ, การพัฒนาเด็กปฐมวัยแลกเปลี่ยนเรียนรูโรงพยาบาลตนแบบการใหบริการโภชนาการใน ANC/WCC
2. พัฒนาศักยภาพเครือขายและพนักงานเจาหนาที่ใหมีความเขาใจเกี่ยวกับเจตนารมณและสาระสําคัญของพระราชบัญญัติ
ควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
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Small Success
กลไก
สวนกลาง

รอบ 3 เดือน
1. วิเคราะหสถานการณและ
ปจจัยที่มีผลตอการ
ดําเนินงาน สงเสริม
พัฒนาการเด็ก สูงดีสม
สวน การเลี้ยงลูกดวยนม
แม สุขภาพชองปาก
กิจกรรมทางกาย
2. มีแผนปฏิบัติการ/
แผนการดําเนินงาน/
ขั้นตอนการดําเนินงาน
(Action plan)
3. มีนโยบาย หรือ มาตรการ
สงเสริมพัฒนาการเด็ก สูง
ดีสมสวน การเลี้ยงลูกดวย
นมแม สุขภาพชองปาก
กิจกรรมทางกาย
4. ชี้แจงการดําเนินงาน/
แนวทางการขับเคลื่อน
การสงเสริมพัฒนาการ
เด็ก สูงดีสมสวน การเลี้ยง
ลูกดวยนมแม สุขภาพชอง
ปาก กิจกรรมทางกาย
5. แลกเปลี่ยนเรียนรูผลการ
ดําเนินงานมหัศจรรย
1,000 วันแรกของชีวิต
6. (ราง) ชุดความรู กิน กอด
เลน เลา นอน เฝาดูฟน
7. best practice การ
ขับเคลื่อนมหัศจรรย
1,000 วันแรกของชีวิต
และตําบลสงเสริมเด็กอายุ
0-5 ป สูงดีสมสวน ฟนไม
ผุ พัฒนาการสมวัย
8. มีการประชุม
คณะกรรมการควบคุม
การสงเสริมการตลาด
อาหารสําหรับทารกและ
เด็กเล็ก เพื่อกําหนด
แนวทางในการดําเนินงาน
ของพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการสงเสริม
การตลาดอาหารสําหรับ

รอบ 6 เดือน
1. ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน สงเสริม
พัฒนาการเด็ก สูงดี
สมสวน การเลี้ยงลูก
ดวยนมแม สุขภาพ
ชองปาก กิจกรรมทาง
กาย
2. สนับสนุนวิชาการ
และเทคนิคการ
ดําเนินงาน เชนคูมือ/
สื่อ/เอกสารทาง
วิชาการ ความรู
ขาวสาร แนวทางฯ
การประชุม/อบรม/
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ผาน
ชองทางตางๆ
3. พัฒนาศักยภาพ
ทักษะความรู เรื่อง
พระราชบัญญัติ
ควบคุมการสงเสริม
การตลาดอาหาร
สําหรับทารกและเด็ก
เล็ก พ.ศ. 2560
4. ประเด็น/แนวทาง
การลงพื้นที่นิเทศ
ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง
การดําเนินงาน
มหัศจรรย 1,000 วัน
แรกของชีวิตเพื่อเด็ก
ปฐมวัยสูงดีสมสวน
ฟนไมผุ พัฒนาการ
สมวัย
5. จัดทํา ราง
ยุทธศาสตร นโยบาย
ในการควบคุมการ
สงเสสริมการตลาด
อาหารสําหรับทารก
และเด็กเล็ก
6. กํากับติดตามการ
ดําเนินงาน เยี่ยมเสริม
พลัง การขับเคลื่อน
มหัศจรรย 1,000 วัน

รอบ 9 เดือน
1.มีการทบทวน
สถานการณ หรือถอด
บทเรียนการดําเนินงาน
เพื่อพัฒนาปรับปรุงแนว
ทางการดําเนินงาน
สงเสริมพัฒนาการเด็ก
สูงดีสมสวน การเลี้ยง
ลูกดวยนมแม การ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน
พระราชบัญญัติควบคุม
การสงเสริมการตลาด
อาหารสําหรับทารก
และเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
สุขภาพชองปาก
กิจกรรมทางกาย
2.มีแผนการดําเนินงานที่
ปรับปรุงใหสอดคลอง
เพื่อแกปญหาของ 5
เดือนแรก
3. กํากับติดตามการ
ดําเนินงาน เยี่ยมเสริม
พลัง การดําเนินงาน
มหัศจรรย 1,000 วัน
แรกของชีวิตเพื่อเด็ก
ปฐมวัยสูงดีสมสวน ฟน
ไมผุ พัฒนาการสมวัย
4. ผลิตเครื่องมือสื่อสาร
สรางกระแส
ประชาสัมพันธ องความ
รู แนวทางปฏิบัติ ใหกับ
หนวยงานภายในและ
ภายนอกกระทรวง
สาธารณสุขและ
ประชาชนทั่วไป
5. การตรวจเยี่ยมการ
ละเมิดพระราชบัญญัติ
ควบคุมการสงเสริม
การตลาดอาหารสําหรับ
ทารกและเด็กเล็ก
พ.ศ. 2560

รอบ 12 เดือน
1. เด็กอายุ 0-5 ป
ไดรับการคัดกรอง
พัฒนาการ
รอยละ 90
2. เด็กอายุ 0-5 ป ที่
ไดรับการคัดกรอง
พัฒนาการ พบ
สงสัยลาชา
รอยละ 20
3.เด็กอายุ 0-5 ป ที่
มีพัฒนาการสงสัย
ลาชาไดรับการ
ติดตาม รอยละ
90
4. เด็ก 0-2 ป ไดรบั
การตรวจสุขภาพ
ชองปากอยาง
นอยรอยละ 40
5.เด็กอายุต่ํากวา
6 เดือน กินนมแม
อยางเดียว
รอยละ 50
6. เด็กอายุ 0-5 ป
สูงดีสมสวน
รอยละ 54
7. การตรวจเยี่ยม
การละเมิด
พระราชบัญญัติ
ควบคุมการ
สงเสริมการตลาด
อาหารสําหรับ
ทารกและเด็กเล็ก
พ.ศ. 2560
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ทารกและเด็กเล็ก
พ.ศ.2560
9. มีแนวทางในการ
ดําเนินงานการขับเคลื่อน
พระราชบัญญัตฯิ

เชตสุขภาพ/ 1. ประชุมคณะอนุกรรมการ
สสจ./
สงเสริมการพัฒนาเด็ก
รพศ./รพท.
ปฐมวัยระดับจังหวัดและ
หรือ MCH board เพื่อ
ขับเคลื่อนงานและมี
รายงานการประชุม
2. มีแผนการขับเคลื่อน
สงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป
สูงดีสมสวนฟนไมผุ
พัฒนาการสมวัย ในระดับ
ตําบลโดย ผานกลไก
ระดับพื้นที่ เชน
คณะอนุกรรมการพัฒนา
เด็กปฐมวัยระดับจังหวัด/
กทม. คณะกรรมการ
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
(District Health Board)
3. เด็กอายุ 9, 18, 30 และ
42 เดือน ทุกคนไดรับการ
ประเมินคัดกรอง
พัฒนาการ หากพบ
พัฒนาการสงสัยลาชา
ติดตามกระตุนพัฒนาการ
4. ใหความรู ฝกทักษะตาม
มาตรฐานอนามัยแมและ
เด็กใหกับหญิงตั้งครรภ
และมารดาที่มบี ุตรอายุต่ํา
กวา 6 ป ดวยกิจกรรม

แรกของชีวิตเพื่อเด็ก
ปฐมวัยสูงดีสมสวน
7. การตรวจเยี่ยมการ
ละเมิด
พระราชบัญญัติ
ควบคุมการสงเสริม
การตลาดอาหาร
สําหรับทารกและเด็ก
เล็ก พ.ศ. 2560
8. มีระบบเฝาระวังการ
รับเรื่องรองเรียนการ
ละเมิด
พระราชบัญญัติ
ควบคุมการสงเสริม
การตลาดอาหาร
สําหรับทารกและเด็ก
เล็ก พ.ศ. 2560
1. ใหความรู ฝกทักษะ
ตามมาตรฐานงาน
อนามัยแมและเด็ก
ใหกับหญิงตั้งครรภ
ดวยกิจกรรม กิน กอด
เลน เลา นอน เฝาดู
ฟนและสนับสนุนการ
ลงทะเบียนของหญิง
ตั้งครรภ (Rapid Pro)
2. พัฒนาสถานบริการ
สาธารณสุขตาม
มาตรฐานบริการ
อนามัยแมและเด็ก
คุณภาพ (Safe
motherhood and
baby friendly
Hospital) และให
สถานบริการฯ
ประเมินตนเอง แลว
สงผลการประเมิน
มายังกรมอนามัย เพื่อ
รับการสุมประเมิน
3. สรางการมีสวนรวม
ภาคีภาครัฐ เอกชน
ชุมชน กระตุนใหเกิด
การใฝเรียนรูของเด็ก
โดยจัดกิจกรรม อาน
เลานิทาน เลน

1. เด็กอายุ 9, 18, 30
และ 42 เดือน ทุกคน
ไดรับการประเมินคัด
กรองพัฒนาการ หาก
พบพัฒนาการสงสัย
ลาชาติดตามกระตุน
พัฒนาการ
2. สื่อสารประชาสัมพันธ
องคความรูและแนวทาง
ปฏิบัติในเรื่องสูงดีสม
สวน ฟนไมผุ
พัฒนาการสมวัย เพื่อให
เจาหนาที่และ
ประชาชนเกิดความรู
ความเขาใจ ความ
ตระหนัก และนําไป
ปฏิบัติได
3. จัดรณรงคสัปดาหนม
แมแหงชาติ
4. ขับเคลื่อนตําบล
สงเสริมเด็ก 0-5ป สูงดี
สมสวน ฟนไมผุ
พัฒนาการสมวัย
5. รายงานผลการกํากับ
ติดตามการดําเนินงาน
มหัศจรรย 1,000 วัน
แรกของชีวิต
6. การกํากับติดตามเยีย่ ม

1. เด็กอายุ 9, 18,
30 และ 42 เดือน
ทุกคนไดรับการ
คัดกรอง
พัฒนาการ
(DSPM) และพบ
พัฒนาการสงสัย
ลาชา (ตรวจครั้ง
แรก) ไมนอยกวา
รอยละ20
2. เด็กอายุ 9, 18,
30 และ 42 เดือน
ที่พัฒนาการสงสัย
ลาชาไดรับการ
ติดตามและ
ประเมิน
พัฒนาการซ้ํา
ภายใน 30 วัน
3. เด็ก 0-2 ป ไดรบั
การตรวจสุขภาพ
ชองปากอยาง
นอยรอยละ 40
4. การคัดกรอง
พัฒนาการเด็กมึ
ความครอบคลุม
รอยละ 90
5.เด็กอายุ 0-5 ป
สูงดีสมสวน
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ศิลปะ ดนตรี และฝก
กิน กอด เลน เลา นอน
ภาษาที่ 2 ในศูนยเด็ก
เฝาดูฟนและสนับสนุน
เล็กและ รร.อนุบาล
การลงทะเบียนของหญิง
4. เด็กอายุ 9, 18, 30
ตั้งครรภ (Rapid Pro)
และ 42 เดือน ทุกคน
5. จังหวัดสนับสนุนศูนยเด็ก
หากพบพัฒนา การ
เล็กใหจัดบริการตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก สงสัยลาชาติดตาม
กระตุนพัฒนาการ
ปฐมวัยแหงชาติ
5. สื่อสาประชาสัมพันธ
พ.ศ. 2560
6. ขับเคลื่อนมหัศจรรย
องคความรูแ ละ
1,000 วันแรกของชีวิต
แนวทางปฏิบัติใน
เรื่อง พัฒนาการสมวัย
สูงดีสมสวน การเลี้ยง
ลูกดวยนมแม สุขภาพ
ชองปาก กิจกรรมทาง
กาย
อําเภอ/รพช./ 1.เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 1. ใหความรู ฝกทักษะ
พื้นที่
42 เดือน ทุกคนไดรับการ ตามมาตรฐานอนามัย
ประเมินคดกรอง
แมและเด็กใหกับหญิง
พัฒนาการ หากพบ
ตั้งครรภ และมารดาที่
พัฒนาการสงสัยลาชา
มีบุตรอายุต่ํากวา 6 ป
ติดตามกระตุนพัฒนาการ
ดวยกิจกรรม กิน กอด
เลน เลา นอน เฝาดู
2. ใหความรู ฝกทักษะตาม
ฟน และสนับสนุนการ
มาตรฐานอนามัยแมและ
ลงทะเบียนของหญิง
เด็กใหกับหญิงตั้งครรภ
และมารดาที่มบี ุตรอายุต่ํา ตั้งครรภ (Rapid Pro)
2. พัฒนาสถานบริการ
กวา 6 ป ดวยกิจกรรม
สาธารณสุขตาม
กิน กอด เลน เลา นอน
มาตรฐานบริการ
เฝาดูฟนและสนับสนุน
อนามัยแมและเด็ก
การลงทะเบียนของหญิง
คุณภาพ (Safe
ตั้งครรภ (Rapid Pro)
motherhood and
baby friendly
Hospital) และให
สถานบริการฯ
ประเมินตนเอง แลว
สงผลการประเมิน
มายังกรมอนามัย เพื่อ
รับการสุมประเมิน
3. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่เกีย่ วของให
มีองคความรูและทักษะ
ในการขับเคลื่อน
มหัศจรรย 1,000 วัน
แรกของชีวิต พรบ.

เสริมพลังการ
ดําเนินงานมหัศจรรย
1,000 วันแรกของชีวิต
เพื่อเด็กปฐมวัยสูงดีสม
สวน ฟนไมผุ
พัฒนาการสมวัยและ
สงคืนขอมูลใหกับพื้นที่

รอยละ 54

1. สงเสริมใหพอแม หรือผู 1. เด็กอายุ 9, 18,
เลี้ยงดูใชสมุดสีชมพูใน
30 และ 42 เดือน
การดูแลสุขภาพตนเอง
ทุกคนไดรับการ
และเด็ก
คัดกรอง
พัฒนาการ
2. เด็กอายุ 9, 18, 30
(DSPM) และพบ
และ 42 เดือน ทุกคน
ไดรับการประเมินคัด
พัฒนาการสงสัย
กรองพัฒนาการ หาก
ลาชา (ตรวจครั้ง
พบพัฒนาการสงสัย
แรก) ไมนอยกวา
ลาชาติดตามกระตุน
รอยละ 20
พัฒนาการ
2. เด็กอายุ 9, 18,
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 30 และ 42 เดือน
ที่เกี่ยวของใหมีองค
ที่พัฒนาการสงสัย
ความรูและทักษะในการ ลาชาไดรับการ
ขับเคลื่อนมหัศจรรย
ติดตามและ
1,000 วันแรกของชีวิต
ประเมิน
พรบ.ควบคุมการสงเสริม พัฒนาการซ้ํา
การตลาดอาหารสําหรับ ภายใน 30 วัน
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 3.เด็กอายุ 0-5 ป
2560 การสงเสริมการ
สูงดีสมสวน
เลนและการนอน สุข
รอยละ 54
ภาวะของแมและเด็ก
มาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแหงชาติ
และการจัดบริการอาหาร
และน้ําที่ปลอดภัย
สําหรับเด็กปฐมวัย
4. สื่อสารประชาสัมพันธ
องคความรูและแนวทาง
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วิธีการประเมินผล
เอกสารสนับสนุน

ควบคุมการสงเสริม
ปฏิบัติในเรื่องสูงดีสม
การตลาดอาหาร
สวน ฟนไมผุ
สําหรับทารกและเด็ก
พัฒนาการสมวัย เพื่อให
เล็ก พ.ศ. 2560 การ
เจาหนาที่และ
สงเสริมการเลนและ
ประชาชนเกิดความรู
การนอน สุขภาวะของ ความเขาใจ ความ
แมและเด็ก มาตรฐาน ตระหนัก และนําไป
สถานพัฒนาเด็ก
ปฏิบัติได
ปฐมวัยแหงชาติ และ 5. ขับเคลื่อนมหัศจรรย
การจัดบริการอาหาร
1,000 วันแรกของชีวิต
และน้ําที่ปลอดภัย
โดยผาน DHB
สําหรับเด็กปฐมวัย
4. สื่อสารประชาสัมพันธ
องคความรูและ
แนวทางปฏิบัติใน
เรื่องสูงดีสมสวน ฟน
ไมผุ พัฒนาการสมวัย
เพื่อใหเจาหนาที่และ
ประชาชนเกิดความรู
ความเขาใจ ความ
ตระหนัก และนําไป
ปฏิบัติได

เปรียบเทียบขอมูลในระบบ HDC กับคาเปาหมาย
1. สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก
2. คูมือ DSPM, คูมือนักสงเสริมพัฒนาการเด็กหลักสูตรเรงรัดประจําโรงพยาบาล, คูมือมิสนม
แม และ คูมือเฝาระวังการควบคุมการสงเสริมการตลาด อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก
3. คูมือขอแนะนํากิจกรรมทางกายและการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกาย
ของเด็ก สําหรับสถานพัมนาเด็กปฐมวัย
4. หนังสือ เลน ใหได เรื่อง พอแม 4.0 รูทันเรื่องเลน เจนอัลฟา
5. โปสเตอรการเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)
6. หนังสือทักษะการสื่อสาร การแจงผลการประเมินพัฒนาการ ของลูกใหแกพอแม ผูปกครอง
7. แนวทางการดําเนินงานหลักสูตรแกนกลางการใชคูมือเฝาระวังและสงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)
8. หนังสัน้ พัฒนาการลูก ตองใสใจ ไมใชถึงวัยก็ทาํ ไดเอง เรื่อง อิ่มอุน
9. Info Graphic สงเสริมใหพอแม ผูปกครอง ไดรับความรูความเขาใจในการเลี้ยงดูลูกที่
ถูกตองเหมาะสม จํานวน 4 เรื่อง การนอน การกิน การปองกันการติดสื่อดิจิตอล
การพัฒนาทักษะดานอารมณและสังคม
10. คูมือแนวทางการดําเนินงานมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต
11. หนังสือแนวทางการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพดานโภชนาการในคลินิกฝากครรภ
12. หนังสือแนวทางการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพดานโภชนาการในคลินิกสุขภาพเด็กดี
13. หนังสือแนวทางการดําเนินงานตําบลสงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน ฟนไมผุ
พัฒนาการสมวัยและแนวทางการดําเนินงานจัดบริการสงเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและเด็ก
ปฐมวัยดานโภชนาการและสุขภาพชองปากในเครือขายบริการปฐมภูมิ (Primary Care
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน

Cluster: PCC)
14. ชุดกิจกรรมพื้นฐานดานโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย
15. info graphic และ motion graphic การสงเสริมโภชนาการหญิงตั้งครรภ
หญิงใหนมบุตร และเด็กอายุ 0-5 ป เพื่อเด็กปฐมวัยสูงดีสมสวน
16.คูมือพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.
2560
17. สื่อ DVD ความรูเกี่ยวกับการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม
18. ภาพพลิกสําหรับการสอนใหความรูเกี่ยวกับการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม
19. คูมือการจัดตั้งมุมนมแมในสถานประกอบการ

ตัวชี้วัด

เด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ
รอยละ 90
เด็กอายุ 0-5 ป ที่ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ
พบสงสัยลาชา รอยละ 20
เด็กอายุ 0-5 ป ที่มีพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับ
การติดตาม รอยละ 90
เด็กอายุ 0-2 ป ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก
อยางนอย รอยละ 60
ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ํากวา 6 เดือนกินนม
แมอยางเดียว รอยละ 50
เด็กอายุ 0-5 ปสูงดีสมสวนรอยละ 54

ผูกํากับตัวชี้วัด

Baseline
data*
84.0

หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
รอยละ
ไมมีขอมูล
81.4
84.0

21.5

รอยละ

ไมมีขอมูล

16.4

21.5

84.8

รอยละ

ไมมีขอมูล

77.9

84.8

40

รอยละ

50.6

58.4

59.0

50.85

รอยละ

61.13

62.66

50.85

46.3

รอยละ

47.4

49.5

50.7

1. นายแพทยเอกชัย เพียรศรีวัชรา
โทรศัพท 0 2590 4121
2. แพทยหญิง นนธนวนัณท สุนทรา
โทรศัพท 0 2588 3088 ตอ 3123
ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 1. นายแพทยธีรชัย บุญยะลีพรรณ
ผูประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท 0 2588 3088 ตอ 3131
2. นางประภาภรณ จังพานิช
โทรศัพท 0 2590 4430
3. นางกิติมา พัวพัฒนกุล
โทรศัพท 0 2590 4407
4.นางณัฐวรรณ เชาวนลลิ ิตกุล
โทรศัพท 0 2590 4327
5 นางสาวสุวรรณา เอื้ออรรถการุณ
โทรศัพท 0 2590 4208
6.นายวัชรินทร แสงสัมฤทธิผ์ ล
โทรศัพท 0 2590 4592
7. นางชนัญชิดา สมสุข
โทรศัพท 0 2590 4420
8. นางรัชนี บุญเรืองศรี
โทรศัพท 0 2590 4504

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสุขภาพ
E-mail: ekachipien@hotmail.com
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ
E-mail: nontanawanan.s@anamai.mail.go.th
นายแพทยชํานาญการ
E-mail: teerboon@hotmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
E-mail: prapaporn.j@anamai.mail.go.th
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
E-mail: puapat@yahoo.com
รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ดานโภชนาการ)
Email : nutwan65@gmail.com
ทันตแพทยชาํ นาญการพิเศษ
Email : suwanna.dt@gmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
Email : watto24@hotmail.co.th
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
Email : greenandgun@gmail.com
นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ
Email : rachanee.b@anamai.mail.go.th
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หนวยงานประมวลผล กลุมบริหารยุทธศาสตร สํานักสงเสริมสุขภาพ
และจัดทําขอมูลตัวชี้วัด กลุมบริหารยุทธศาสตร สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ
ผูรับผิดชอบการรายงาน 1. นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท 0 2588 3088 ตอ 3211 E-mail: sutin.p@anamai.mail.go.th

47
ตัวชี้วัดที่ 1.3
ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงคยุทธศาสตร
กลุม/ Cluster
หนวยงานเจาภาพ
หนวยงานที่รับการ
ประเมิน
คํานิยาม
กลุมเปาหมาย
คาเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล

แหลงขอมูล 1
แหลงขอมูล 2
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด 1
รายการขอมูล 3
(adjusted)

สูตรคํานวณตัวชี้วัด 2
ระยะเวลาประเมินผล

สําหรับหนวยงานสวนกลาง 03/12/2561
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ตอประชากรหญิงอายุ 15-19 ปพันคน
สงเสริมสุขภาพ 5 กลุมวัย
สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุที่เหมาะสมสําหรับวัยรุน
วัยรุนมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุที่เหมาะสม
วัยเรียนวัยรุน
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ สํานักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ สํานักสงเสริมสุขภาพ
ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข
จํานวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผูหญิงอายุ 15-19 ป ตอจํานวนประชากรหญิงอายุ
15-19 ป 1,000 คน
ผูหญิงอายุ 15 – 19 ป ที่มีการคลอดบุตรมีชีพในระหวางปที่ทาํ การเก็บขอมูล
ไมเกิน 38 ตอประชากรหญิงอายุ 15-19 ป 1,000 คน
เก็บรวบรวมขอมูลการคลอดของผูหญิง อายุ 15 – 19 ป จากขอมูลในระบบ Health
Data Center (HDC) ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นํามาปรับกับคาสัดสวน
ระหวางขอมูลอัตราการคลอดมีชีพจากฐานทะเบียนราษฎรปทผี่ านมาและขอมูลอัตรา
การคลอดในระบบ HDC ในปทผี่ านมา เพื่อใหไดอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ
15-19 ป (HDC adjusted) สําหรับใชในการรายงานผลงาน
ฐานขอมูลการเกิดมีชีพจากทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานขอมูล HDC ขอมูลตัวชี้วัดการเฝาระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
a = จํานวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 – 19 ป (จากแฟม Labor)
ดูขอมูลจากจํานวนเด็กเกิดมีชีพ (LBORN)
b = จํานวนหญิงอายุ 15 – 19 ป ทั้งหมด ในเขตรับผิดชอบ
(ประชากรจากการสํารวจ Type Area=1,3)
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป จากระบบ HDC = (a/b) X 1,000
A: คา adjusted = อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป จากฐานทะเบียนราษฎร
ปที่ผา นมา/อัตราคลอดมีชพี ในหญิงอายุ 15-19 ป จากฐานขอมูล HDC ปทผี่ านมา
B: อัตราการคลอด (ทําเปนอัตราคงที่ของทั้งป)
ไตรมาสที่ 1 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ป 2562 X 4
ไตรมาสที่ 2 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ป 2562 X 4/2
ไตรมาสที่ 3 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ป 2562 X 4/3
ไตรมาสที่ 4 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 4
AXB
รอบที่ 1: 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561–กุมภาพันธ 2562)
= ใชขอมูลอัตราคลอดจากระบบ HDC สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 (HDC adjusted)
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2562–กรกฎาคม 2562)
= ใชขอมูลอัตราคลอดจากระบบ HDC สิ้นสุดไตรมาสที่ 3 (HDC adjusted)
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เกณฑการประเมิน :
รอบที่ 1: 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561-กุมภาพันธ 2562)
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5

1 คะแนน
√
√
√
√
√

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

√
√
√
√

√
√
√

√
√

√

ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1 มีระบบบริหารจัดการขอมูลและการ
1
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
วิเคราะหปญหา
1.1 มีการรวบรวมขอมูลตางๆ ทั้งขอมูลสถานการณ
การคลอดและการตั้งครรภในวัยรุน ขอมูลของ
1.1 มีขอมูลที่สมบูรณในการวิเคราะหปญหา
ภาคีเครือขาย และ best practice ระดับ
เพื่อกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและ
จังหวัดที่มีความถูกตอง ทันเวลา และครบถวน
มาตรการดําเนินงานเพื่อการเสริมสราง
เพียงพอสําหรับการกําหนดเปาหมาย การ
พฤติกรรมสุขภาพ การลดพฤติกรรม
วางแผน และการประเมินผลการดําเนินงาน
เสี่ยงทางเพศ และการปองกันและแกไข
(0.5 คะแนน)
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
1.2 มีผลการวิเคราะหสถานการณ และผลการ
1.2 มีระบบการจัดเก็บและติดตามขอมูล
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ตาม KPI และขอมูลปจจัยที่สงผลกระทบ
ในวัยรุนที่พรอมนําเสนอตอคณะกรรมการ และ
1.3 มีระบบการประเมินผลมาตรการและ
คณะอนุกรรมการ ภายใต พ.ร.บ. การปองกัน
วิเคราะหเพื่อปรับปรุง มาตรการทุก
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ.
3 เดือน
2559 (ในการประชุมครั้งที่ 1) เพื่อใชในการ
1.4 มีแผน/แนวทาง ที่ไดจากการวิเคราะหใน
ปรับปรุงมาตรการ รวมทั้งการกําหนด
ขอ 1.1
แผนปฏิบัติงานในป 2562
(0.5 คะแนน)
สํานักสงเสริมสุขภาพ
1.1 มีการรวบรวมขอมูลตางๆ ทั้งขอมูลสถานการณ
การคลอด การตั้งครรภในวัยรุน พฤติกรรม
สุขภาพ และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ที่มีความ
ถูกตอง ทันเวลา และครบถวนเพียงพอสําหรับ
การกําหนดเปาหมาย การวางแผน และการ
ประเมินผลการดําเนินงาน
(0.5 คะแนน)
1.2 มีผลการวิเคราะหสถานการณ และผลการ
ดําเนินงานในการลดการตั้งครรภในวัยรุน
พฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
เพื่อเสนอตอผูบ ริหารและผูเ กี่ยวของ
(0.5 คะแนน)
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2

มีขอเสนอเชิงนโยบายหรือ มาตรการที่มี
ประสิทธิภาพ รองรับการแกปญหา
2.1 มีขอเสนอเชิงนโยบายทีจะเสนอ
คณะกรรมการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน
2.2 มีการกําหนดมาตรการดําเนินการที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ
2.3 มี Key Message และเนื้อหาสรางความ
รอบรูดานสุขภาพ หรือความรูเ กี่ยวกับ
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
2.4 มาตรการมีความสอดคลองกับบทบาท
ใหม Re-roleภายใตยุทธศาสตรการ
ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุนระดับชาติ พ.ศ. 2560-2569

1

สํานักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
1.1 ใหคําปรึกษาในการรวบรวมขอมูลตางๆ ทั้ง
ขอมูลสถานการณการคลอดและการตั้งครรภใน
วัยรุน ขอมูลของภาคีเครือขาย และ best
practice ระดับจังหวัดที่มีความถูกตอง
ทันเวลา และครบถวนเพียงพอสําหรับการ
กําหนดเปาหมาย การวางแผน และการ
ประเมินผลการดําเนินงาน
(0.5 คะแนน)
1.2 เปนที่ปรึกษาผลการวิเคราะหสถานการณ และ
ผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน ที่พรอมนําเสนอตอ
คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ภายใต
พ.ร.บ. การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน พ.ศ. 2559 (ในการประชุมครั้งที่ 1)
เพื่อใชในการปรับปรุงมาตรการ รวมทั้งการ
กําหนดแผนปฏิบัติงานในป 2562 (0.5 คะแนน)
ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข
1.1 มีขอมูลการขับเคลื่อนกฎหมายในระดับอนุ
บัญญัติ ตามพระราชบัญญัติการปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559
และขอมูลสถานการณการวิเคราะหบทบาท
หนาที่ตามกฎหมายของเจาหนาที่ ศอ. และมี
ขอมูลภาคีเครือขายที่เกีย่ วของในการบังคับใช
กฎหมาย
(0.5 คะแนน)
1.2 มีผลการวิเคราะหการขับเคลือ่ นกฎหมายและ
แนวทางการบังคับใชกฎหมายในระดับพื้นที่
(0.5 คะแนน)
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
2.1 กําหนดมาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุนรวมกับกระทรวงหลักที่
เกี่ยวของเพื่อใหเขตสุขภาพสามารถนําไปใชเปน
แนวทางขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนได
(0.4 คะแนน)
2.2 มีการจัดประชุมเพื่อชี้แจง/ถายทอดมาตรการ
ไปสูเขตสุขภาพและหนวยงานที่เกีย่ วของอยาง
ชัดเจนรวมทั้งการถายทอดมาตรการ/
แผนปฏิบัติการผานชองทางการสือ่ สารออนไลน
ตางๆ
(0.3 คะแนน)
2.3 จัดทําแผนการใชเทคโนโลยีสมัยใหม เชน
Digital platform รูปแบบตางๆ มาใหเพื่อการ
ถายทอดมาตรการ และการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตางๆ ภายใต
มาตรการที่กําหนด
(0.3 คะแนน)
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สํานักสงเสริมสุขภาพ
2.1 ดําเนินการโดยใชมาตรการโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพในการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน พฤติกรรมสุขภาพ และ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
(0.3 คะแนน)
2.2 มีการกําหนดแนวทางเพื่อขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ
(0.2 คะแนน)
2.3 มีการจัดประชุมเพื่อชี้แจง/ถายทอดแนวทาง
มาตรการไปสูเขตสุขภาพและหนวยงานที่
เกี่ยวของอยางชัดเจนรวมทั้งการถายทอด
มาตรการ/แผนปฏิบตั ิการผานชองทางการ
สื่อสารออนไลนตางๆ
(0.3 คะแนน)
2.4 จัดทําแผนการใชเทคโนโลยีสมัยใหม ใน
รูปแบบตางๆ ที่เขาถึงไดงาย เพื่อใชในการ
ถายทอดมาตรการและการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตางๆ ภายใต
มาตรการที่กําหนด
(0.2 คะแนน)
สํานักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
2.1 ใหคําปรึกษากําหนดมาตรการปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุนรวมกับกระทรวง
หลักที่เกี่ยวของเพื่อใหเขตสุขภาพสามารถ
นําไปใชเปนแนวทางขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนได
(0.5 คะแนน)
2.2 เขารวมประชุมเพื่อชี้แจง/ถายทอดมาตรการ
ไปสูเขตสุขภาพและหนวยงานที่เกีย่ วของอยาง
ชัดเจนรวมทั้งการถายทอดมาตรการ/
แผนปฏิบัติการผานชองทางการสือ่ สารออนไลน
ตางๆ
(0.3 คะแนน)
2.3 เปนที่ปรึกษาทําแผนการใชเทคโนโลยีสมัยใหม
เชน Digital platform รูปแบบตางๆ มาให
เพื่อการถายทอดมาตรการ และการกํากับ
ติดตามการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
ตางๆ ภายใตมาตรการที่กําหนด (0.2 คะแนน)
ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข
2.1 จัดทําสื่อสรางความรอบรูด านกฎหมาย
(HL)และ เผยแพรความรูผ านชองทางตางๆ
ใหแกเจาหนาที่สวนกลางที่เกี่ยวของ,ศูนย
อนามัย,สสม.เพื่อใหสามารถดําเนินการบังคับใช
กฎหมายวาดวยการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน
(0.5 คะแนน)
2.2 มีระบบบริการใหคําปรึกษา และคําแนะนําดาน
กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559
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3

การขับเคลื่อนมาตรการ
3.1 มีการนําขอเสนอเชิงนโยบายเขาสู
คณะกรรมการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน
3.2 มีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการลงสู
พื้นที่ภายใตบทบาทใหม
3.3 มีการขับเคลื่อน HL ไปสูวัยรุน และ
เยาวชนกลุมเปาหมายตางๆ /มีการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
3.4 มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อน
ใหเกิดคุณภาพ และครอบคลุม (Digital
Transformation)

1

ใหแกวัยรุน ผูประกอบการ ประชาชน และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
(0.5 คะแนน)
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
3.1 คณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุนมีการประชุมและมีมติให
คณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
ดําเนินงานตามมติของที่ประชุม (0.4 คะแนน)
3.2 มีการดําเนินงานและการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2562
(0.3 คะแนน)
3.3 มีการจัดทําแผนการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน เพื่อจัดทํารายงานการปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนเสนอตอ
คณะกรรมการการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน
(0.3 คะแนน)
สํานักสงเสริมสุขภาพ
3.1 คณะกรรมการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
ตามสั่งกระทรวงสาธารณสุข มีการประชุมและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ ตามแนวทางโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ
(0.5 คะแนน)
3.2 มีการดําเนินงานและการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพตามแนวทาง
โรงเรียนรอบรูด านสุขภาพ
(0.3 คะแนน)
3.3 มีการจัดทําแผนการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน เพื่อสงเสริมเรื่องเพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิตในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
(0.2 คะแนน)
สํานักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
3.1 ผูทรงคุณวุฒิรวมกับคณะกรรมการปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนมีการประชุม
และมีมติใหคณะอนุกรรมการปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภในระดับจังหวัดและ
กรุงเทพมหานครดําเนินงานตามมติของที่
ประชุม
(0.4 คะแนน)
3.2 กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การปองกันและแกไขปญหาการตัง้ ครรภใน
วัยรุน พ.ศ. 2562
(0.3 คะแนน)
3.3 รวมเปนที่ปรึกษาในการจัดทําแผนการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อจัดทํารายงาน
การปองกันและแกไขปญหาการตัง้ ครรภใน
วัยรุนเสนอตอคณะกรรมการการปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน (0.3 คะแนน)
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4

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ไม
เกิน 38.6 ตอพัน

1

5

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ไม
เกิน 37.6 ตอพัน

1

คะแนนรวม

5

รอบที่ 2: 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2562–กรกฎาคม 2562)
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5

1 คะแนน
√
√
√
√
√

ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข
3.1 สงเสริม สนับสนุนองคความรูแ ละพัฒนา
ศักยภาพดานกฎหมายใหกับเจาหนาที่
สวนกลาง ศูนยอนามัย และสสม. ใหสามารถ
ถายทอดและสรางภาคีเครือขายการดําเนินงาน
ระดับพื้นที่ และสามารถปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่ตามกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
พรอมทั้งวัดความรู ความเขาใจหลังการอบรม
(0.5 คะแนน)
3.2 มีกลไกควบคุม กํากับติดตามการดําเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 ผานกลไก
Cluster Law เชน การบังคับใชกฎหมาย
การติดตามเรื่องรองเรียน เปนตน (0.5 คะแนน)
ทุกหนวยงาน Joint KPI
อัตราการคลอดมีชีพจากระบบ HDC (adjusted) ณ
สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 (1 มี.ค. 2562)
ทุกหนวยงาน Joint KPI
อัตราการคลอดมีชีพจากระบบ HDC (adjusted)
ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 (1 มี.ค. 2562)

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

√
√
√
√

√
√
√

√
√

√

ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1 มีระบบบริหารจัดการขอมูลและการวิเคราะห
1
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
ปญหา
1.1 มีการทบทวนขอมูลสถานการณการตั้งครรภใน
วัยรุน/ขอมูลการดําเนินงานของภาคีเครือขายผู
1.1 มีขอมูลที่สมบูรณในการวิเคราะหปญหา
มีสวนเกี่ยวของ/ Best practice ทั้งใน
เพื่อกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและ
ระดับประเทศและในระดับจังหวัดเพื่อใหได
มาตรการดําเนินงานเพื่อการเสริมสราง
ขอมูลที่มคี วามทันสมัย แมนยํา และครบถวน
พฤติกรรมสุขภาพ การลดพฤติกรรมเสี่ยง
(0.3 คะแนน)
ทางเพศ และการปองกันและแกไขปญหา
1.2 มีผลการวิเคราะหสถานการณ และผลการ
การตั้งครรภในวัยรุน
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
1.2 มีระบบการจัดเก็บและติดตามขอมูลตาม
ในวัยรุน ที่ไดมกี ารทบทวนขอมูลในรอบ
KPIและขอมูลปจจัยที่สงผลกระทบ
5 เดือนหลังสําหรับนําเสนอตอคณะกรรมการฯ
1.3 มีระบบการประเมินผลมาตรการและ
และคณะอนุกรรมการฯ ชุดตางๆ (ในการ
วิเคราะหเพื่อปรับปรุง มาตรการทุก
ประชุมครั้งที่ 2 เปนตนไป)
(0.3 คะแนน)
3 เดือน
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1.4 มีแผน/แนวทาง ที่ไดจากการวิเคราะหใน
ขอ 1.1

1.3 มีการใชเทคโนโลยีในรูปแบบของ digital
platform เพื่อกํากับติดตามขอมูลตัวชี้วัด
ภายใตยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน
(0.4 คะแนน)
สํานักสงเสริมสุขภาพ
1.1 มีการทบทวนขอมูลสถานการณการตั้งครรภใน
วัยรุน และพฤติกรรมเสีย่ ง /ขอมูลการ
ดําเนินงานของภาคีเครือขายผูม ีสว นเกี่ยวของ/
Best practice เพื่อใหไดขอมูลทีม่ ีความทันสมัย
แมนยํา และครบถวน
(0.5 คะแนน)
1.2 มีผลการวิเคราะหสถานการณ และผลการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน และพฤติกรรมเสี่ยงทีไ่ ดมีการทบทวน
ขอมูลในรอบ 5 เดือนหลังสําหรับนําเสนอตอ
ผูบริหารและผูเ กี่ยวของ
(0.3 คะแนน)
1.3 มีการพัฒนาและใชระบบฐานขอมูลรวมกับ
สารสนเทศสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน (HDC &
DMC)
(0.2 คะแนน)
สํานักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
1.1 ใหคําปรึกษาในการทบทวนขอมูลสถานการณ
การตั้งครรภในวัยรุน/ขอมูลการดําเนินงานของ
ภาคีเครือขายผูม ีสวนเกีย่ วของ/ Best practice
ทั้งในระดับประเทศและในระดับจังหวัดเพื่อให
ไดขอมูลที่มีความทันสมัย แมนยํา และครบถวน
(0.3 คะแนน)
1.2 ใหคําปรึกษาผลการวิเคราะหสถานการณ และ
ผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน ที่ไดมีการทบทวนขอมูลใน
รอบ 5 เดือนหลังสําหรับนําเสนอตอคณะ
กรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ชุดตางๆ
(ในการประชุมครั้งที่ 2 เปนตนไป)
(0.3 คะแนน)
1.3 รวมใหคําปรึกษาในการพัฒนาเทคโนโลยีใน
รูปแบบของ digital platform เพื่อกํากับ
ติดตามขอมูลตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรการ
ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
(0.4 คะแนน)
ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข
1.1 มีการทบทวนขอมูลสถานการณการขับเคลื่อน
กฎหมายในระดับอนุบญ
ั ญัติ ตามพระราชบัญญัติ
การปองกันและแกไขปญหาการตัง้ ครรภในวัยรุน
พ.ศ. 2559 และขอมูลการบังคับใชกฎหมายใน
ระดับพื้นที่ ในรอบ 6 เดือนหลัง (0.5 คะแนน)
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2

มีขอเสนอเชิงนโยบายหรือ มาตรการที่มี
ประสิทธิภาพ รองรับการแกปญหา
2.1 มีขอเสนอเชิงนโยบายทีจะเสนอ
คณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน
2.2 มีการกําหนดมาตรการดําเนินการที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ
2.3 มี Key Message และเนื้อหาสรางความ
รอบรูดานสุขภาพ หรือความรูเ กี่ยวกับเพศ
วิถีศึกษาและทักษะชีวิต
2.4 มาตรการมีความสอดคลองกับบทบาทใหม
Re-roleภายใตยุทธศาสตรการปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับชาติ
พ.ศ. 2560-2569

1

1.2 มีผลการใหคาํ ปรึกษา และคําแนะนําดาน
กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559
(0.5 คะแนน)
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
2.1 มีการติดตามการดําเนินงานตามมาตรการ
ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
รวมทั้งติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงหลักที่เกี่ยวของ
เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน (0.5 คะแนน)
2.2 มีการพัฒนาระบบติดตามการดําเนินงานใน
รูปแบบของ Digital platform เพือ่ ใหบุคลากร
ในพื้นที่ (ระดับจังหวัด/อําเภอ) สามารถติดตาม
สถานการณ และขอมูลของแมวัยรุนรายบุคคล
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(0.5 คะแนน)
สํานักสงเสริมสุขภาพ
2.1 มีการติดตามการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ ที่นําแนวทางโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ
(Health Literate School : HLS) ไป
ดําเนินการในการสงเสริมใหวัยรุนและเยาวชนมี
ความรอบรูด านสุขภาพในการลดพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศ การสงเสริมความรอบรูดานเพศ
วิถีศึกษาและทักษะชีวิต
(0.7 คะแนน)
2.2 มีการวิเคราะหระบบติดตามการรายงานผลการ
ดําเนินงาน เพื่อใหสามารถติดตามผลการ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (0.3 คะแนน)
สํานักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
2.1 กํากับติดตามการดําเนินงานตามมาตรการ
ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
รวมทั้งติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงหลักที่เกี่ยวของ
เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน (0.5 คะแนน)
2.2 ติดตามการดําเนินงานในรูปแบบของ Digital
platform เพื่อใหบุคลากรในพื้นที่ (ระดับ
จังหวัด/อําเภอ) สามารถติดตามสถานการณ
และขอมูลของแมวัยรุนรายบุคคลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
(0.5 คะแนน)
ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข
2.1 มีการติดตาม ประเมินผลการเผยแพรสื่อสราง
ความรอบรูด านกฎหมาย (HL) ทางชองทาง
ตางๆ
(0.5 คะแนน)
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3

การขับเคลื่อนมาตรการ
3.1 มีการนําขอเสนอเชิงนโยบายเขาสู
คณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน
3.2 มีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการลงสู
พื้นที่ภายใตบทบาทใหม
3.3 มีการขับเคลื่อน HL ไปสูวัยรุน และเยาวชน
กลุมเปาหมายตางๆ /มีการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร
3.4 มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนให
เกิดคุณภาพ และครอบคลุม (Digital
Transformation)

1

2.2 มีการประเมินผลกระบวนการการใหคําปรึกษา
ดานกฎหมาย (SOP) ของกรมอนามัย
(0.5 คะแนน)
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
3.1 คณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุนมีการประชุมและมีมติให
คณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
ดําเนินงานตามมติของที่ประชุม (0.4 คะแนน)
3.2 มีการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
พ.ศ. 2562
(0.3 คะแนน)
3.3 มีการดําเนินงานวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน เพื่อจัดทํารายงานเสนอตอ
คณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน
(0.3 คะแนน)
สํานักสงเสริมสุขภาพ
3.1 คณะกรรมการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
มีการประชุมและดําเนินการตามมติที่ประชุม
เพื่อขับเคลื่อนในการนําแนวทางโรงเรียนรอบรู
ดานสุขภาพไปดําเนินการในโรงเรียน
(0.5 คะแนน)
3.2 มีการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ดําเนินงานในการเสริมสรางศักยภาพวัยรุนโดย
ใชแนวทางโรงเรียนรอบรูด านสุขภาพ
(0.3 คะแนน)
3.3 มีการประเมินผลการดําเนินงานโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ ที่นําแนวทางโรงเรียนรอบรูด าน
สุขภาพ (Health Literate School : HLS) ไป
ดําเนินการในการสงเสริมใหวัยรุนและเยาวชนมี
ความรอบรูด านสุขภาพในการลดพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศ การสงเสริมความรอบรูดานเพศ
วิถีศึกษาและทักษะชีวิต
(0.2 คะแนน)
สํานักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
3.1 ผูทรงคุณวุฒิรวมกับคณะกรรมการปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนมีการประชุม
และมีมติใหคณะอนุกรรมการปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภในระดับจังหวัดและ
กรุงเทพมหานครดําเนินงานตามมติของที่
ประชุม
(0.4 คะแนน)
3.2 รวมใหคําปรึกษาในการถอดบทเรียนและ
แลกเปลีย่ นเรียนรูการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2562 (0.3 คะแนน)
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4

รอยละการตัง้ ครรภซ้ําไมเกินรอยละ 15.0

1

5

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ไม
เกิน 36.6 ตอพัน

1

คะแนนรวม

5

3.3 รวมใหคําปรึกษาในการดําเนินงานวิจัย
ประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตรปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน เพื่อจัดทํา
รายงานเสนอตอคณะกรรมการปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน (0.3 คะแนน)
ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข
3.1 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามบทบาท
หนาที่ตามกฎหมายและประเมินทักษะการ
ปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ
การดําเนินงานของเจาหนาที่สวนกลาง
ศูนยอนามัย และ สสม.
(0.5 คะแนน)
3.2 สรุปผลการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติ
การปองกันและแกไขปญหาการตัง้ ครรภใน
วัยรุน พ.ศ. 2559 เชน การบังคับใชกฎหมาย
การติดตามเรื่องรองเรียน และขอเสนอแนะ
ในการดําเนินงาน
(0.5 คะแนน)
ทุกหนวยงาน Joint KPI
รอยละการตั้งครรภซ้ําในหญิงอายุนอยกวา 20 ป
จากระบบ HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 3
(1 ส.ค. 2562)
ทุกหนวยงาน Joint KPI
อัตราการคลอดมีชีพจากระบบ HDC (adjusted)
ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 3 (1 ส.ค. 2562)

มาตรการสําคัญที่ทําใหตัวชี้วัดบรรลุผล ใหบรรลุผล : PIRAB (P=Partnership, I=Investment,
R=Regulation, A=Advocacy, B=Building capacity)
P=Partnership /R=Regulation:
1. เรงรัดการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตัง้ ครรภในวัยรุน พ.ศ. 25602569 ผานกลไกของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการระดับชาติ เพือ่ กระตุน สงเสริมใหเกิดการทํางานรวมกัน
ระหวางกระทรวง ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนกลางและในระดับจังหวัดอยางเปนรูปธรรม
2. เรงรัดการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในระดับจังหวัด การ
ถายทอดแผนไปสูการปฏิบัติของหนวยงานในจังหวัด
Building capacity:
3. พัฒนาความรูและทักษะแกบุคลากรผูใหบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใหบริการคุมกําเนิดที่เหมาะสมสําหรับวัยรุน รวมทั้งสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ทักษะการปฏิบตั ิงานบริการวัยรุน ระหวางภาคีเครือขายในพื้นที่
Investment:
4. สงเสริมการเขาถึงบริการคุมกําเนิดเพื่อปองกันการตั้งครรภซ้ําในแมวัยรุน โดยเฉพาะในดานการไดรับบริการให
คําปรึกษาวางแผนครอบครัวหลังคลอดหรือหลังแทงที่มีคุณภาพ รวมทั้งการบริหารจัดการเพื่อใหมีเวชภัณฑการ
คุมกําเนิดพรอมสําหรับการใหบริการ
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5. สงเสริมใหสถานบริการสาธารณสุขพัฒนาคุณภาพในการใหบริการวัยรุนตามมาตรฐานโรงพยาบาลตามมาตรฐาน
บริการสุขภาพที่เปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน (YFHS) และสงเสริมเครือขายการดําเนินงานระดับพื้นที่ดวย
การสงเสริมกลไกอําเภออนามัยการเจริญพันธุ
Advocacy:
6. สรางการสื่อสารสาธารณะเพื่อใหวัยรุนเขาถึงบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุใ นรูปแบบที่หลาย
หลายตรงตามความตองการ
Mapping การดําเนินงานเพื่อการบรรลุเปาหมาย
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุน การติดตามการดําเนินงานตามมาตรการของหนวยงานภาคีเครือขาย และการจัดทํารายงานการปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
สํานักสงเสริมสุขภาพ
ดําเนินงานสงเสริมสุขภาพเพื่อเสริมสรางกระบวนการพัฒนาใหเด็กวัยเรียนวัยรุนมีพฤติกรรมสุขภาพและ
พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมตั้งแตระดับปฐมวัย สงผลใหเกิดความรอบรูดานสุขภาพ
สํานักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการขับเคลื่อน การถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการ
ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2562 รวมใหคําปรึกษาในการดําเนินงานวิจัยประเมินผลการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน และรวมประชุมคณะกรรมการปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
ศูนยบริการกฎหมายสาธารณสุข
การควบคุมกํากับ การบังคับใชกฎหมาย การพัฒนาระบบใหคําปรึกษาดานกฎหมาย การรับขอรองเรียน การเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ. และกฎกระทรวง
Small Success :

หนวยงาน
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
สวนกลาง - หนวยงานสวนกลาง - มีการพัฒนาศักยภาพ - แผนปฏิบัติการภายใต - มีการประชุม
มีการสนับสนุนการ
บุคลากรสาธารณสุข
ยุทธศาสตรการ
คณะกรรมการปองกัน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร ในดานเทคโนโลยีการ
ปองกันและแกไข
และแกไขปญหาการ
การปองกันและแกไข
วางแผนครอบครัว
ปญหาการตั้งครรภ
ตั้งครรภในวัยรุน
- มีการติดตามการ
ปญหาการตั้งครรภ
และการใหบริการ
ในวัยรุนระดับชาติ
ดําเนินงานตาม
ในวัยรุน
คุมกําเนิดชนิดกึ่งถาวร พ.ศ. 2560-2569
แผนปฏิบัติการภายใต
พ.ศ. 2560-2569
สําหรับการปองกัน
มีการดําเนินงาน
ยุทธศาสตรการ
อยางเปนรูปธรรม
เชน การใหคําปรึกษา การตั้งครรภซ้ํา
ปองกันและแกไข
ในกลุมวัยรุน
ในทุกยุทธศาสตร
ดานกฎหมาย การ
ปญหาการตั้งครรภ
- มีบริการใหคําปรึกษา - เยี่ยมประเมินอําเภอ
เก็บรวบรวมขอมูล
ในวัยรุนระดับชาติ
อนามัยการเจริญพันธุ
และการสงตอวัยรุน
ตัวชี้วัดตาม
พ.ศ. 2560-2569
และ YFHS
ที่ตั้งครรภไมพรอม
ยุทธศาสตร และการ
- อัตราการคลอดมีชีพ
เพื่อใหไดรับการแกไข - เยี่ยมประเมินเพื่อ
ติดตามการ
ในหญิงอายุ 15-19 ป
ความยั่งยืน
ปญหาอยางเหมาะสม
ปฏิบัติงานตาม
ไมเกิน 38 ตอ
(Sustainable YFHS)
และรวดเร็ว
แผนปฏิบัติการ
ประชากรหญิงอายุ
โรงพยาบาลทีผ่ าน
(Action Plan)
- การสอดแทรกการ
15-19 ป พันคน
มาตรฐาน YFHS ครบ
เรียนการสอน
- มีการประชุม
คณะกรรมการ
หลักสูตรเพศวิถีศึกษา
3 ป
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ปองกันและแกไข
และทักษะชีวิตไวใน - โรงเรียนนําแนวทาง
HLS ไปดําเนินการ
ปญหาการตั้งครรภใน โรงเรียนสงเสริม
วัยรุน
สุขภาพ
- มีการประชุม
- พัฒนาเทคโนโลยี สื่อ
คณะอนุกรรมการ
สุขภาพ Strong
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร Smart Smile เพื่อให
การปองกันและแกไข
วัยรุนเขาถึงไดงาย
ปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุน
-ประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู
การดําเนินงานการ
จัดบริการสุขภาพที่
เปนมิตรสําหรับวัยรุน
และเยาวชนและ
อําเภออนามัยการ
เจริญพันธุ
- การควบคุมกํากับการ
ดําเนินงานตาม
พ.ร.บ.และกฎ
กระทรวงฯ
- การจัดทําแผนสงเสริม
กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการสําหรับ
วัยรุนเพื่อการปองกัน
พฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศในวัยเรียนวัยรุน
- ประชุมพัฒนา
แนวทางโรงเรียนรอบ
รูดานสุขภาพ

- โรงพยาบาลสังกัด
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ไดรับการ
รับรองโรงพยาบาล
ตามมาตรฐานบริการ
สุขภาพที่เปนมิตร
สําหรับวัยรุนและ
เยาวชน (YFHS) ฉบับ
บูรณาการ ไมนอยกวา
รอยละ 90
- อําเภอผานเกณฑ
อําเภออนามัยการ
เจริญพันธุไ มนอยกวา
รอยละ 80
- มีองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่เปนแหลง
เรียนรูการขับเคลื่อน
การดําเนินงานการ
ปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุน เพิ่มขึ้นอยาง
นอยจังหวัดละ 1 แหง
- ขยายผลการใช
นวัตกรรมสุขภาพ
วัยรุน Strong Smart
Smile และถอด
บทเรียนการ
เสริมสรางศักยภาพ
วัยรุน Strong Smart
Smile

วิธีการประเมินผล :

ใชขอมูลจากระบบรายงาน HDC adjusted สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารสนับสนุน :

1. พระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559
2. ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับชาติ (พ.ศ.25602569)
3. มาตรฐานบริการที่เปนมิตรกับวัยรุน(ฉบับบูรณาการ) และแนวทางการประเมินตนเอง
4. คูมือแนวทางการปฏิบัติการดูแลแมวัยรุน
5. คูมือพัฒนาศักยภาพแกนนําวัยรุน

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน
Baseline data

หนวยวัด

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ
15-19 ป (ทะเบียนราษฎร)

อัตราตอประชากรหญิงอายุ
15-19 ป 1,000 คน

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
44.8

42.5

39.6
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ผูกํากับตัวชี้วัด
นายแพทยกิตติพงศ แซเจ็ง ผูอํานวยการสํานักอนามัยการเจริญพันธุ รวมกับผูบ ริหารจาก
ทุกหนวยงาน joint KPI
ผูใหขอมูลทางวิชาการ/ นายแพทยบุญฤทธิ์ สุขรัตน โทร 0 2590 4242 โทรสาร 02 590 4163
ผูประสานงานตัวชี้วัด นางปยะรัตน เอี่ยมคง
โทร 0 2590 4168 โทรสาร 02 590 4163
นางสาวอรอุมา โภคสมบัติ โทร 0 2590 4487 โทรสาร 02 590 4488
นางสาวฟารีดา เมาะสนิ โทร 0 2590 4487
โทรสาร 02 590 448
นางสาวชนกพร แสนสุด โทร.0 2590 4595
โทรสาร 02 590 4596
น.ส.พรนภา แซลี้
โทร 02 590 4219
โทรสาร 02 591 8180
หนวยงานประมวลผล สํานักอนามัยการเจริญพันธุ สํานักสงเสริมสุขภาพ สํานักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และ
และจัดทําขอมูล
ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข รวมกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงาน
(ระดับสวนกลาง)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผูรับผิดชอบการ
นางปยะรัตน เอี่ยมคง โทร 0 2590 4168 โทรสาร 02-590-4163
รายงานผลการ
Email : am-piyarat@hotmail.com
ดําเนินงาน
นางสาวอารีรัตน จันทรลาํ ภู โทร 0 2590 4167 โทรสาร 02-590-4163
Email : poppysunko.j@gmail.com
นางสาวฟารีดา เมาะสนิ โทร 0 2590 4487 โทรสาร 02 590 4488
Email : fareedamohsani@gmail.com
นางสาวอรอุมา โภคสมบัติ โทร 0 2590 4487 โทรสาร 02 590 4488
Email : indy131619@gmail.com
นางสาวชนกพร แสนสุด โทร.0 2590 4595 โทรสาร 02 590 4596
E-mail: kingpikul.c@anamai.mail.go.th
นางวาสนา ประสังคานนท นักวิเคราะหฯ ชํานาญการ โทร 02 590 4225
โทรสาร 02 591 8180
น.ส.สกุณา คุณวโรตม นวก.สธ.ชํานาญการ โทร 02 590 4219 โทรสาร 02 591 8180
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สําหรับหนวยงานสวนกลาง 04/12/2561
ตัวชี้วัดที่ 1.4
รอยละของตําบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูส ูงอายุระยะยาว
(Long Term Care ) ในชุมชนผานเกณฑ
ประเด็นยุทธศาสตร
1. สงเสริมสุขภาพ 5 กลุมวัย 1.5 สงเสริมผูสูงอายุไทยเพื่อเปนหลักชัยของสังคม
เปาประสงคยุทธศาสตร
1.ผูสูงอายุสุขภาพดี ดูแลตนเองไดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
กลุม/ Cluster
วัยผูสูงอายุ
หนวยงานเจาภาพ
สํานักอนามัยผูสูงอายุ
หนวยงานที่รับการประเมิน สํานักอนามัยผูส ูงอายุ สํานักสงเสริมสุขภาพ สํานักโภชนาการ สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ สํานักทันตสาธารณสุข สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แหงชาติ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
คํานิยาม
- มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ผาน
เกณฑ หมายถึงมีการดําเนินงานครบองคประกอบ 7 ขอ ดังนี้
1. มีระบบการประเมินคัดกรองปญหาสุขภาพ และมีขอมูลผูสงู อายุ ที่จําเปนตองไดรบั
การดูแลชวยเหลือระยะยาว
2. มีชมรมผูสูงอายุผานเกณฑชมรมผูสูงอายุคุณภาพ
3. มีผูจัดการการดูแลผูสูงอายุ (Care manager) ผูดูแลผูสงู อายุ (Care giver) หรือ
อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ
4. มีบริการการดูแลสุขภาพผูสงู อายุที่บานที่มีคุณภาพ (Home Health Care) จากสถาน
บริการสูชุมชนโดยบุคลากรสาธารณสุขและทีมสหสาขาวิชาชีพ
5. มีบริการสงเสริมปองกันทันตสุขภาพในระดับตําบล
6. มีระบบการดูแลผูส ูงอายุ กลุม ติดบาน กลุมติดเตียง โดยทองถิ่น ชุมชน มีสวนรวม
และมีแผนการดูแลผูสงู อายุรายบุคคล (Care plan)
7. มีคณะกรรมการบริหารจัดการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนหรือคณะกรรมการ
กองทุนตําบล
หมายเหตุ: ผานเกณฑ หมายถึง ผานองคประกอบทุกขอ
- ชมรมผูสูงอายุที่ผานเกณฑชมรมผูสูงอายุคุณภาพ หมายถึง ชมรมผูสูงอายุที่อยูในพื้นที่
ตําบล Long Term Care และผานเกณฑชมรมผูสูงอายุคุณภาพ
- มีบริการสงเสริมปองกันทันตสุขภาพในระดับตําบล หมายถึง มีการจัดบริการปองกัน
โรคในชองปากตามชุดสิทธิประโยชนในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หรือ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพชองปากในชมรมผูสูงอายุ ที่ดําเนินการโดย
แกนนําชมรมผูสูงอายุหรือ อสม.
กลุมเปาหมาย
ผูสูงอายุทุกคนทั่วประเทศ ดําเนินการทุกจังหวัด ทุกอําเภอทั่วประเทศ
คาเปาหมาย
ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65
รอยละ 70
รอยละ 80
รอยละ 95
รอยละ 98
วิธีการจัดเก็บขอมูล

- พื้นที่ประเมินตนเองตามองคประกอบ จังหวัดประเมินผลการดําเนินงานระดับพืน้ ที่
และรายงานผลทาง E-mail ใหศูนยอนามัยที่ 1-12 หรือสงขอมูลผานศูนยอนามัย ที่ 1-12
ทุกเดือน
- ศูนยอนามัยที่ 1-12 ตรวจสอบวิเคราะหประเมินขอมูลรายงานตามระบบเขาสวนกลาง
ตามระบบรายงานโปรแกรม Long Term Care ประจําเดือน สวนกลางสงขอมูลเขา
ระบบฐานขอมูล DOH Dashboard ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

แหลงขอมูล 1
แหลงขอมูล 2
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด 1
ระยะเวลาประเมินผล

61
ฐานขอมูลระบบรายงาน โปรแกรม Long Term Care ประจําเดือน
ฐานขอมูลระบบ DOH Dashboard ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ฐานขอมูล 43 แฟม เรื่องของการคัดกรอง ADL
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
A = จํานวนตําบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูส ูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ในชุมชน ผานเกณฑ
B = จํานวนตําบลทั้งหมดในประเทศไทย
สูตรการคํานวณ :
A x 100
B
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561–กุมภาพันธ 2562)
= ใชขอมูลตําบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูส ูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ในชุมชน ผานเกณฑ สิน้ สุดไตรมาสที่ 2
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2562–กรกฎาคม 2562)
= ใชขอมูลตําบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูส ูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ในชุมชน ผานเกณฑ สิน้ สุดไตรมาสที่ 4

เกณฑการประเมิน :
รอบที่ 1: 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561-กุมภาพันธ 2562)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
1 1.1 มีผลการประเมินทบทวนสถานการณการ
ดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ อนามัย
สิ่งแวดลอม และมาตรการ ในการดูแล
ผูสูงอายุระยะยาว
(0.5 คะแนน)
1.2 สรุปผลการประชุมชี้แจงประสาน
หนวยงาน ภาคีเครือขาย เพื่อวาง
แผนการดําเนินงาน
(0.5 คะแนน)

คะแนน
แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1
สํานักอนามัยผูสูงอายุ/ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แหงชาติ/ สํานักโภชนาการ/ กองประเมินผลกระทบ
ตอสุขภาพ
1.1 มีการรวบรวมขอมูลตางๆ ทั้งขอมูลสถานการณ
ฐานขอมูลประชากรผูส ูงอายุ ขอมูลพฤติกรรม
สุขภาพผูส ูงอายุ ขอมูลของภาคีเครือขาย และ
best practice ระดับจังหวัดที่มีความถูกตอง
ทันเวลา และครบถวนเพียงพอสําหรับการกําหนด
เปาหมาย การวางแผน และการประเมินผลการ
ดําเนินงาน
(0.5 คะแนน)
1.2 มีผลการวิเคราะหสถานการณ และผลการ
ดําเนินงานตําบล Long Term Care ขอมูล
สถานการณ Care Manager, Caregiver และ
ขอมูล Care Plan ที่พรอมนําเสนอตอ
คณะกรรมการ Long Term Care และ
คณะอนุกรรมการ ภายใต พ.ร.บ. ผูสูงอายุแหงชาติ
พ.ศ. 2556 เพื่อใหการคุมครองสิทธิ สงเสริม
สนับสนุน ผูส ูงอายุตามสิทธิที่พึงไดรับ มีแนวทาง
การขับเคลื่อนสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2545 - 2546) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
พ.ศ. 2561
(0.5 คะแนน)
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สํานักสงเสริมสุขภาพ
1.1 มีสถานการณฐานขอมูลประชากรผูสูงอายุ ขอมูล
พฤติกรรมสุขภาพผูสูงอายุ ขอมูลของภาคี
เครือขาย และ best practice ระดับจังหวัดที่มี
ความถูกตอง ทันเวลา และครบถวนสําหรับการ
กําหนดเปาหมาย การวางแผน และการ
ประเมินผลการดําเนินงาน
(0.5 คะแนน)
1.2 มีผลการวิเคราะหสถานการณ และผลการ
ดําเนินงานประชากรผูส ูงอายุ ขอมูลพฤติกรรม
สุขภาพผูส ูงอายุ ขอมูลของภาคีเครือขาย และ
best practice ระดับจังหวัดที่มีความถูกตอง
ทันเวลา และครบถวน ตอคณะกรรมการ Long
Term Care และคณะอนุกรรมการ ภายใต
พ.ร.บ. ผูส ูงอายุแหงชาติ พ.ศ. 2556
(0.5 คะแนน)
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
1.1 ใหคําปรึกษาในการรวบรวมขอมูลตางๆ ทั้งขอมูล
สถานการณพฤติกรรมสุขภาพผูส ูงอายุ ขอมูลของ
ภาคีเครือขาย และ best practice ระดับจังหวัด
ที่มีความถูกตอง ทันเวลา และครบถวน ขอมูล
ของภาคีเครือขาย และ best practice ระดับ
จังหวัดที่มีความถูกตอง ทันเวลา และครบถวน
เพียงพอสําหรับการกําหนดเปาหมาย การ
วางแผน และการประเมินผลการดําเนินงาน
(0.5 คะแนน)
1.2 เปนที่ปรึกษาผลการวิเคราะหสถานการณ
ดําเนินงานตําบล Long Term Care ขอมูล
สถานการณ Care Manager, Caregiver และ
ขอมูล Care Plan ตอคณะกรรมการ Long
Term Care และคณะอนุกรรมการ ภายใต
พ.ร.บ. ผูส ูงอายุแหงชาติ พ.ศ. 2556
(0.5 คะแนน)
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
1.1 ใหคําปรึกษาในการรวบรวมขอมูลตางๆ ทั้งขอมูล
สถานการณสิ่งแวดลอม การกําจัดขยะติดเชื้อใน
การดูผสู ูงอายุที่มภี าวะติดเตียง ขอมูลของภาคี
เครือขาย และ best practice ระดับจังหวัดที่มี
ความถูกตอง ทันเวลา และครบถวน
(0.5 คะแนน)
1.2 ขอมูลของภาคีเครือขาย และ best practice ดาน
สิ่งแวดลอมที่เกีย่ วกับผูส ูงอายุระดับจังหวัดที่มีความ
ถูกตอง ทันสมัย และครบถวน ตามมาตรฐานของ
การกําหนดเปาหมาย การวางแผน และการ
ประเมินผลการดําเนินงาน
(0.5 คะแนน)
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2

2.1 มีคณะกรรมการ Long Term Care
ระดับประเทศ เขตสุขภาพ และระดับ
จังหวัด
(0.5 คะแนน)
2.2 มีผลการประชุม คณะกรรมการ Long
Term Care ระดับประเทศ เขตสุขภาพ
และระดับจังหวัด
(0.5 คะแนน)

1

3

3.1 มีแนวทางการอบรมฟนฟูและพัฒนา
ศักยภาพผูจดั การผูดูแลผูส ูงอายุ (Care
manager) และ ผูดูแลผูส ูงอายุ
Caregiver
(0.5 คะแนน)
3.2 มีผลการดําเนินงานจัดอบรมฟนฟูและ
พัฒนาศักยภาพผูจดั การผูดูแลผูส งู อายุ
(Care manager) และ ผูดูแลผูส ูงอายุ
Caregiver ไมนอยกวา รอยละ 80
(0.5 คะแนน)

1

สํานักทันตสาธารณสุข
1.1 ใหคําปรึกษาในการรวบรวมขอมูลตางๆ ทั้งขอมูล
สถานการณการใหบริการ ดานสุขภาพชองปาก
ในผูสูงอายุ และขอมูลสนับสนุนเพื่อวางแผนการ
ดําเนินงานตามเกณฑตําบล LTC ในพื้นที่เปาหมาย
(0.5 คะแนน)
1.2 มีการรวบรวมขอมูล ผลการดําเนินงานดานสุขภาพ
ชองปากผูสูงอายุ ในระดับตําบลตามเกณฑ
ตําบล LTC
(0.5 คะแนน)
ทุกหนวยงาน Joint KPI
2.1 คณะกรรมการ Long Term Care ระดับประเทศ
เขตสุขภาพ ระดับจังหวัด และคณะอนุกรรมการ
ภายใต พ.ร.บ. ผูสูงอายุแหงชาติ พ.ศ. 2556
(0.4 คะแนน)
2.2 มีการติดตามผลดําเนินงาน การกํากับติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (0.3 คะแนน)
2.3 มีการจัดทําแผนการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน เพื่อจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ประจําเดือน ผานระบบโปรแกรม Long Term
Care
(0.3 คะแนน)
ทุกหนวยงาน Joint KPI
3.1 จัดทําแผนการใชเทคโนโลยีสมัยใหม เชน Digital
platform รูปแบบตางๆ มาใหเพือ่ การถายทอด
มาตรการ และการกํากับติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนงานโครงการตางๆ ภายใตมาตรการที่
กําหนด
(0.3 คะแนน)
3.2 มีการกําหนดแนวทางเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน
(0.2 คะแนน)
3.3 มีการจัดอบรม/ถายทอดแนวทางการพัฒนาฟนฟู
ศักยภาพผูจดั การผูดูแลผูส ูงอายุ (Care
manager) และ ผูดูแลผูส ูงอายุ Caregiver สูเขต
สุขภาพและศูนยอนามัยหนวยงานที่เกี่ยวของ
อยางชัดเจนรวมทั้งการถายทอดมาตรการ/
แผนปฏิบัติการผานชองทางการสือ่ สารออนไลน
ตางๆ
(0.3 คะแนน)
3.4 จัดทําแผนการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในรูปแบบ
ตางๆ ที่เขาถึงไดงาย เพื่อใชในการถายทอดอบรม
ฟนฟูและพัฒนาศักยภาพผูจัดการผูดูแลผูส ูงอายุ
(Care manager) และผูด ูแลผูสูงอายุ Caregiver
มาตรการและการกํากับติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนงานโครงการตางๆ ภายใตมาตรการที่
กําหนด
(0.2 คะแนน)
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4.1 มีการสนับสนุน ขับเคลื่อน และเยี่ยม
เสริมพลัง ตามนโยบายการดูแลผูส ูงอายุ
ระยะยาว เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตําบล Long Term Care
ผานเกณฑตาม 7 องคประกอบ
(0.5 คะแนน)
4.2 มีตําบล Long Term Care ผานเกณฑ
ไมนอยกวารอยละ 50 (0.5 คะแนน)
5.1 มีสรุปผลการดําเนินงาน ตําบล Long
Term Care ผานเกณฑตาม 7
องคประกอบพรอมรูปแบบนวัตกรรมใน
การดูแลผูส ูงอายุตามแผนการดูแล
ผูสูงอายุรายบุคคล (Care Plan) (ทั้ง
ผูสูงอายุรายเกาและรายใหม ) ที่สง ผล
ตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
ของผูสูงอายุ
(0.5 คะแนน)
5.2 มีตําบล Long Term Care ผานเกณฑ
ไมนอยกวารอยละ 55 (0.5 คะแนน)
คะแนนรวม

รอบที่ 2: 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2562–กรกฎาคม 2562)

1

1

5

ทุกหนวยงาน Joint KPI
4.1 มีสรุปผลการเยี่ยมเสริมพลังตามนโยบายการดูแล
ผูสูงอายุระยะยาวเพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตําบล Long Term Care ผานเกณฑ
ตาม 7 องคประกอบและมีตําบล Long Term
Care ผานเกณฑ ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 1
(1 มี.ค. 2562)
(0.5 คะแนน)
4.2 มีตําบล Long Term Care ผานเกณฑไมนอยกวา
รอยละ 50
(0.5 คะแนน)
ทุกหนวยงาน Joint KPI
5.1 มีผลการดําเนินงานตําบล Long Term Care
ผานเกณฑตาม 7 องคประกอบพรอมนวัตกรรม
ตนแบบที่เกิดจากการดูแลผูส ูงอายุตามแผนการ
ดูแลผูส ูงอายุรายบุคคล (Care Plan) (ทั้งผูสูงอายุ
รายเกาและรายใหม) ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 1
(มี.ค. 2562)
(0.5 คะแนน)
5.2 มีตําบล Long Term Care ผานเกณฑไมนอยกวา
รอยละ 55
(0.5 คะแนน)

ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1 มีการทบทวน วิเคราะห และสังเคราะห ขอมูล
1
ทุกหนวยงาน Joint KPI
และสถานการณ การดําเนินงาน รวมทั้งมีการ
1.1 มีการทบทวนขอมูล และวิเคราะหสถานการณที่
วิเคราะหปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เกิดจาก
เกีย่ วของกับการดําเนินงานตําบลทั้งหมดที่เขา
การดําเนินงานการพัฒนาระบบดูแลระยะยาว
รวมโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวดาน
ดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุทมี่ ีภาวะพึ่งพิง
สาธารณสุขสําหรับผูส ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่
ในพื้นที่ตําบล Long Term Care ในการ
ตําบล Long Term Care อยางรอบดาน ที่มีสวน
เกี่ยวของ/ Best practice ทั้งในระดับประเทศ
ดําเนินงาน 5 เดือนแรก เพือ่ วางแผนการตอไป
และในระดับจังหวัดเพื่อใหไดขอมูลที่มีความ
(1 คะแนน)
ทันสมัย แมนยํา และครบถวน (0.3 คะแนน)
1.2 มีผลการวิเคราะหสถานการณ และผลการ
ดําเนินงานวิเคราะหสถานการณทเี่ กี่ยวของกับ
การดําเนินงานตําบลทั้งหมดที่เขารวมโครงการ
พัฒนาระบบดูแลระยะยาวดานสาธารณสุข
สําหรับผูสูงอายุทมี่ ีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตําบล
Long Term Care อยางรอบดาน ตอคณะ
กรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ชุดตางๆ
(ในการประชุมครั้งรอบ 3 เดือน) (0.3 คะแนน)
1.3 มีการใชเทคโนโลยีในรูปแบบของ digital
platform เพื่อกํากับติดตามขอมูลตัวชี้วัดภายใต
ยุทธศาสตรแผนเสมอภาค “ระบบดูแลระยะยาว
ดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุทมี่ ีภาวะพึ่งพิงใน
พื้นที่ตําบล Long Term Care” (0.4 คะแนน)
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มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขใน
ดานเทคโนโลยีการจัดทําระบบโปรแกรมการ
ขึ้นทะเบียน CM, CG และ CP
(1 คะแนน)

1

สํานักอนามัยผูสูงอายุ/ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แหงชาติ
2.1 มีผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขใน
ดานเทคโนโลยีการจัดทําระบบโปรแกรมการขึ้น
ทะเบียน CM, CG และ CP (0.5 คะแนน)
2.2 มีการพัฒนาระบบติดตามการดําเนินงานในรูปแบบ
ของ Digital platform เพื่อใหบุคลากรในพื้นที่
(ระดับจังหวัด/อําเภอ) สามารถติดตาม
สถานการณ และขอมูลของผูส ูงอายุตาม Care
Plan รายบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ
(0.5 คะแนน)
สํานักสงเสริมสุขภาพ
2.1 มีการติดตามการดําเนินงานการสงเสริมสุขภาพ
5 กลุมวัยและอนามัยสิ่งแวดลอม (Health
Literate City : HLC) ไปดําเนินการในการ
สงเสริมสุขภาพผูส ูงอายุมีความรอบรูดานสุขภาพ
ในการลดพฤติกรรมเสีย่ งดานการเกิดโรคเรื้อรัง
การสงเสริมความรอบรูดานพฤติกรรมสุขภาพและ
ทักษะชีวิต
(0.7 คะแนน)
2.2 มีการวิเคราะหระบบติดตามการรายงานผลการ
ดําเนินงาน เพื่อใหสามารถติดตามผลการ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (0.3 คะแนน)
สํานักโภชนาการ
2.1 มีการติดตาม ประเมินผลการเผยแพรสื่อสรางความ
รอบรูดานโภชนาการของญาติและผูดูแลผูส ูงอายุ
(HL) ทางชองทางตางๆ
(0.5 คะแนน)
2.2 มีการประเมินผลกระบวนการการใหคําปรึกษา
ความรอบรูด านโภชนาการที่เหมาะสมกับญาติ
ผูดูแลผูส ูงอายุ และผูสูงอายุ (SOP) ของกรม
อนามัย
(0.5 คะแนน)
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม/ กองประเมินผลกระทบตอ
สุขภาพ
2.1 มีการติดตาม ประเมินผลการเผยแพรสอื่ สรางความ
รอบรูดานสิ่งแวดลอม/ ขยะติดเชื้อของญาติและ
ผูดูแลผูสูงอายุ (HL) ทางชองทางตางๆ
(0.5 คะแนน)
2.2 มีการประเมินผลกระบวนการการใหคําปรึกษา
ความรอบรูด านสิ่งแวดลอม/ ขยะติดเชื้อของญาติ
และผูด ูแลผูสูงอายุ (SOP) ของกรมอนามัย
(0.5 คะแนน)
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
2.1 มีการติดตาม ประเมินผลการเผยแพรสื่อสรางความ
รอบรูดานการออกกําลังกายในผูส งู อายุ/ (HL)
ทางชองทางตางๆ
(0.5 คะแนน)
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3.1 มีการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู
การดําเนินงานการดูแลผูส ูงอายุระยะยาว
(Long Term Care) ในชุมชน พ.ศ. 2562
(0.5 คะแนน)
3.2 มีการประเมินผลและสรุปรายงานโครงการ
ตําบลที่มรี ะบบการสงเสริมสุขภาพดูแล
ผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ในชุมชนผานเกณฑ
(0.5 คะแนน)

1

2.2 มีการประเมินผลกระบวนการการใหคําปรึกษา
ความรอบรูด านการออกกําลังกายที่เหมาะสมของ
ญาติและผูด ูแลผูสูงอายุ (SOP) ของกรมอนามัย
(0.5 คะแนน)
สํานักทันตสาธารณสุข
2.1 มีการติดตาม ประเมินผลกิจกรรมดานการดูแล
สุขภาพชองปาก ในชมรมผูส ูงอายุ (0.5 คะแนน)
2.2 มีรายงาน/ขอเสนอ เพื่อพัฒนากระบวนการดูแล
ตนเองในผูสูงอายุ
(0.5 คะแนน)
สํานักอนามัยผูสูงอายุ/ กองประเมินผลกระทบตอ
สุขภาพ
3.1 มีการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรูการ การ
ดําเนินงานการดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long
Term Care) ในชุมชน พ.ศ. 2562
(0.5 คะแนน)
3.2) มีการประเมินผลและสรุปรายงานโครงการตําบลที่
มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูส ูงอายุระยะยาว
(Long Term Care ) ในชุมชนผานเกณฑ
(0.5 คะแนน)
สํานักสงเสริมสุขภาพ
3.1 คณะกรรมการประเมินตําบลบูรณาการ 5 กลุมวัย
และอนามัยสิ่งแวดลอม ในระดับเขต
(0.5 คะแนน)
3.2 มีการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ดําเนินงานในการเสริมสรางศักยภาพผูสูงอายุ ใน
ระดับเขต
(0.3 คะแนน)
3.3 มีการประเมินผลการสงเสริมสุขภาพ 5 กลุมวัยและ
อนามัยสิ่งแวดลอม (Health Literate City :
HLC) ไปดําเนินการในการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุมีความรอบรูดานสุขภาพในการลด
พฤติกรรมเสี่ยงดานการเกิดโรคเรือ้ รัง การสงเสริม
ความรอบรูด านพฤติกรรมสุขภาพและทักษะชีวิต
(0.2 คะแนน)
สํานักโภชนาการ
3.1 มีนวัตกรรมดานโภชนาการ อยางนอย 1 นวัตกรรม
(0.5 คะแนน)
3.2 มีการแลกเปลี่ยน/ถอดบทเรียน หรือ ขยายผลการ
ดําเนินงาน ในระดับประเทศ
(0.5 คะแนน)
สํานักทันตสาธารณสุข
3.1 มีนวัตกรรมการดูแลชองปากดวยตนเอง/
นวัตกรรมบริการ ในระดับเขตสุขภาพ อยางนอย
1 นวัตกรรม
(0.5 คะแนน)
3.2 มีการแลกเปลี่ยน/ เผยแพรนวัตกรรม หรือขยาย
ผลการดําเนินงาน ในระดับประเทศ เขตสุขภาพ
(0.5 คะแนน)
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4.1 มีการสนับสนุน ขับเคลื่อนและเยี่ยมเสริม
พลังตามนโยบายการดูแลผูส ูงอายุระยะ
ยาวเพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตําบล Long Term Care
ผานเกณฑตาม 7 องคประกอบ
(0.5 คะแนน)
4.2 มีตําบล Long Term Care ผานเกณฑไม
นอยกวารอยละ 65
(0.5 คะแนน)
5.1 มีสรุปผลการดําเนินงาน ตําบล
Long Term Care ผานเกณฑตาม
7 องคประกอบพรอมรูปแบบนวัตกรรม
ในการดูแลผูสูงอายุตามแผนการดูแล
ผูสูงอายุรายบุคคล (Care Plan) (ทั้ง
ผูสูงอายุรายเกาและรายใหม) ที่สงผลตอ
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมสุขภาพของ
ผูสูงอายุ
(0.5 คะแนน)
5.2 มีตําบล Long Term Care ผานเกณฑไม
นอยกวารอยละ 70
(0.5 คะแนน)
คะแนนรวม

1

1

5

ทุกหนวยงาน Joint KPI
4.1 มีสรุปผลการเยี่ยมเสริมพลังตามนโยบายการดูแล
ผูสูงอายุระยะยาวเพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตําบล Long Term Care ผานเกณฑ
ตาม 7 องคประกอบและมีตําบล Long Term
Care ผานเกณฑ ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 3
(1 ก.ค. 2562)
(0.5 คะแนน)
4.2 มีตําบล Long Term Care ผานเกณฑไมนอยกวา
รอยละ 65
(0.5 คะแนน)
ทุกหนวยงาน Joint KPI
5.1 มีสรุปผลการดําเนินงานตําบล Long Term Care
ผานเกณฑตาม 7 องคประกอบพรอมนวัตกรรม
ตนแบบที่เกิดจากการดูแลผูส ูงอายุตามแผนการ
ดูแลผูส ูงอายุรายบุคคล (Care Plan) (ทัง้ ผูสูงอายุ
รายเกาและรายใหม ) ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 3
(ก.ค. 2562)
(0.5 คะแนน)
5.2 มีตําบล Long Term Care ผานเกณฑไมนอยกวา
รอยละ 70
(0.5 คะแนน)

มาตรการสําคัญ (PIRAB) ที่ทาํ ใหตัวชี้วัดบรรลุผล : (P = Partnership , I=Investment, R= Regulation,
A=Advocacy, B=Building capacity)
P : ใชกลไกคณะกรรมการรวม สธ และ สปสช. “ คณะกรรมการขับเคลื่อน LTC ” ในสวนกลางและคณะกรรมการ
ดําเนินงานในระดับพื้นที่ กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอําเภอ (พชอ.) และกลไกชมรมผูสูงอายุคุณภาพ
I : ประสานแหลงเงินทุน (สปสช. สสส. องคกรปกครองสวนทองถิ่น) เพื่อสนับสนุนการดูแลผูส ูงอายุในชุมชน
R : ขับเคลื่อนการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุและแนวทางการจายเงินตามชุดสิทธิประโยชน และมาตรฐานการดูแลผูสูงอายุ
A : สรางการสื่อสารสาธารณะที่เขาถึงงายรวมกับเครือขาย เพื่อ “สังคมไทยเปนสังคมแหงความกตัญูรูคุณ ไมทอดทิ้งผูสูงอายุ”
B พัฒนานโยบาย การดูแลผูส ูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ระบบดูแลผูส ูงอายุ 3 S (Thai Active Aging:
Strong Social and Security) อบรม Care manager, Caregiver,นักบริบาลชุมชนและ อสค. และ สนับสนุนกลไก
Mapping การดําเนินงานเพื่อการบรรลุเปาหมาย
สํานักอนามัยผูสูงอายุ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการดําเนินงาน การดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) การติดตาม
การดําเนินงานตามมาตรการของหนวยงานภาคีเครือขาย และการจัดทํารายงานตําบลการดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long
Term Care)
สํานักสงเสริมสุขภาพ
ดําเนินงานสงเสริมสุขภาพเพื่อเสริมสรางกระบวนการพัฒนาใหผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึ่งประสงคเหมาะสมทั้ง
3 กลุม (ผูสูงอายุกลุมติดบาน ติดเตียง ติดสังคม สงผลใหเกิดความรอบรูดานสุขภาพที่เหมาะสม
สํานักโภชนาการ
การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการขับเคลื่อน การถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานตามยุทธศาสตรและ
นโยบายการดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ป พ.ศ. 2562
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สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม/ กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
การควบคุมกํากับ การบังคับใชมาตรการ การพัฒนาระบบใหคําปรึกษาดานสิ่งแวดลอม การรับขอรองเรียน การเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ขยะติดเชื้อ และกฎกระทรวง
สํานักทันตสาธารณสุข
ดําเนินงานสงเสริมสุขภาพชองปากผูสูงอายุเพื่อเสริมสรางกระบวนการพัฒนาใหผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพชองปาก
ที่พึ่งประสงค และสงผลใหผูสูงอายุเกิดความรอบรูดานสุขภาพที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมการดูแลชองปากดวย
ตนเอง /นวัตกรรมบริการ
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการดําเนินงาน การดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) และการ
ขับเคลื่อนชมรมผูสูงอายุในชุมชน
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการดําเนินงาน การดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) เสริมสราง
กระบวนการพัฒนาใหผูสูงอายุมีพฤติกรรมดานการออกกําลังกายที่เหมาะสมในผูสูงอายุตามบริบทชุมชน
Small Success :
หนวยงาน
รอบ 3 เดือน
สวนกลาง - มีผลการประเมิน
ทบทวนสถานการณการ
ดําเนินงานสงเสริม
สุขภาพ อนามัย
สิ่งแวดลอม มาตรการ ใน
การดูแลผูส ูงอายุระยะ
ยาว
- สรุปผลการประชุม
ชี้แจงประสานหนวยงาน
ภาคีเครือขาย เพื่อวาง
แผนการดําเนินงาน
- มีคณะกรรมการ Long
Term Care
ระดับประเทศ เขต
สุขภาพ และระดับจังหวัด
- มีผลการประชุม
คณะกรรมการ Long
Term Care
ระดับประเทศ เขต
สุขภาพ และระดับจังหวัด

รอบ 6 เดือน
- มีแนวทางการอบรม
ฟนฟูและพัฒนาศักยภาพ
ผูจัดการผูด ูแลผูสูงอายุ
(Care manager) และ
ผูดูแลผูส ูงอายุ Caregiver
- มีผลการดําเนินงานจัด
อบรมฟนฟูและพัฒนา
ศักยภาพผูจดั การผูดูแล
ผูสูงอายุ (Care
manager) และ ผูดูแล
ผูสูงอายุ Caregiver ไม
นอยกวา รอยละ 80
- มีการสนับสนุน
ขับเคลื่อนและเยีย่ มเสริม
พลังตามนโยบายการดูแล
ผูสูงอายุระยะยาวเพื่อให
เกิดการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตําบล Long
Term Care ผานเกณฑ
ตาม 7 องคประกอบ
- มีสรุปผลการดําเนินงาน
ตําบล Long Term Care
ผานเกณฑตาม 7
องคประกอบ พรอม
รูปแบบนวัตกรรมในการ
ดูแลผูส ูงอายุตามแผนการ
ดูแลผูส ูงอายุรายบุคคล
(Care Plan ) ( ทั้ง
ผูสูงอายุรายเกาและราย

รอบ 9 เดือน
- มีการทบทวน วิเคราะห
และสังเคราะห ขอมูล
และสถานการณ การ
ดําเนินงาน รวมทั้งมีการ
วิเคราะหปญหาและ
อุปสรรค ตางๆ ที่เกิดจาก
การดําเนินงานการพัฒนา
ระบบดูแลระยะยาวดาน
สาธารณสุขสําหรับ
ผูสูงอายุที่มภี าวะพึ่งพิงใน
พื้นที่ตําบล Long Term
Care ในการดําเนินงาน 5
เดือนแรก เพื่อวาง
แผนการตอไป
- มีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุขใน
ดานเทคโนโลยีการการ
จัดทําระบบโปรแกรมการ
ขึ้นทะเบียน CM,CG และ
CP
- มีการถอดบทเรียนและ
แลกเปลีย่ นเรียนรูการ
ดําเนินงานการดูแล
ผูสูงอายุระยะยาว (Long
Term Care) ในชุมชน
พ.ศ. 2562
- มีการประเมินผลและ
สรุปรายงานโครงการ
ตําบลที่มรี ะบบการ

รอบ 12 เดือน
- มีการสนับสนุน
ขับเคลื่อนและเยีย่ มเสริม
พลังตามนโยบายการดูแล
ผูสูงอายุระยะยาวเพื่อให
เกิดการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตําบล Long
Term Care ผานเกณฑ
ตาม 7 องคประกอบ
- มีสรุปผลการ
ดําเนินงาน ตําบล Long
Term Care ผานเกณฑ
ตาม 7 องคประกอบ
พรอมรูปแบบนวัตกรรม
ในการดูแลผูสูงอายุตาม
แผนการดูแลผูสูงอายุ
รายบุคคล (Care Plan )
( ทั้งผูสูงอายุรายเกาและ
รายใหม )ที่สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
สุขภาพของผูสูงอายุ
- มีตําบล Long Term
Care ผานเกณฑไมนอย
กวารอยละ 70
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วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน
ปงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
2564
ผูกํากับตัวชี้วัด

ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด
หนวยงานประมวลผล
และจัดทําขอมูล
(ระดับสวนกลาง)

ใหม) ที่สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
สุขภาพของผูสูงอายุ
- มีตําบล Long Term
Care ผานเกณฑไมนอย
กวารอยละ 55

สงเสริมสุขภาพดูแล
ผูสูงอายุระยะยาว(Long
Term Care ) ในชุมชน
ผานเกณฑ

ใชขอมูลจากระบบรายงาน โปรแกรม Long Term Care กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
1. พระราชบัญญัตผิ ูสูงอายุแหงชาติ พ.ศ. 2546 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และแกไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2560
2. แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2554-2564)
3. เกณฑมาตรฐานการดําเนินงาน Long Term Care 7 องคประกอบ และแนวทางการ
ประเมินตนเอง
4. คูมือยุทธศาสตรการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุระยะยาว
5. คูมือแนวทางการปฏิบัติการดูแลแมวัยรุน
6. คูมือแนวทางการการอบรมผูด ูแลผูสูงอายุ 70 ชั่วโมง
7. คูมือแนวทางการการอบรมผูด ูแลผูสูงอายุ 420 ชั่วโมง
8. คูมือแนวทางการการอบรม Care Manager
9. คูมือสนับสนุนการบริหารจัดการระบบบริการดูแลระยะยาวสําหรับผูสงู อายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
รอบ 3 เดือน
รอยละ 30
รอยละ 45
รอยละ 50
รอยละ 60
รอยละ 75

รอบ 6 เดือน
รอยละ 35
รอยละ 50
รอยละ 55
รอยละ 65
รอยละ 80

รอบ 9 เดือน
รอยละ 40
รอยละ 5
รอยละ 60
รอยละ 70
รอยละ 90

รอบ 12 เดือน
รอยละ 50
รอยละ 60
รอยละ 70
รอยละ 80
รอยละ 95

1. แพทยหญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย
โทรศัพท 0 2590 4049
E-mail:
2. นายแพทยอรรถพล แกวสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย
โทรศัพท 0 2590 4072
E-mail: attapon.k@anamai.mail.go.th
1. นายแพทยกิตติ ลาภสมบัตศิ ิริ ผูอํานวยการสํานักอนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย
โทรศัพท 0 2590 4503
E-mail: kitti.l@anamai.mail.go.th
2. นางวิมล บานพวน
รองผูอํานวยการสํานักอนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย
โทรศัพท 0 2590 4509
E-mail: vimol.b@anamai.mail.go.th
สํ า นั ก อนามั ย ผู สู ง อายุ /สํ า นั ก ส ง เสริ ม สุ ข ภาพ /สํ า นั ก โภชนาการ /สํ า นั ก อนามั ย
สิ่งแวดลอม /กองกิ จกรรมทางกาย /กองประเมินผลกระทบ /สถาบัน พัฒนาการเด็ ก
แหงชาติ /สํานักทันตสาธารณสุข
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ผูรับผิดชอบการรายงานผล 1. นางรัชนี บุญเรืองศรี
การดําเนินงาน
โทรศัพท 0 2590 4504

นักสังคมสงเคราะหชาํ นาญการพิเศษ สํานักอนามัยผูสูงอายุ
โทรศัพทมือถือ 09 9616 5396
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สําหรับหนวยงานสวนกลาง 04/12/2561
ตัวชี้วัดที่ 1.5
ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค
กลุม/ Cluster
หนวยงานเจาภาพ

รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ
GREEN&CLEAN Hospital
2. สรางความเขมแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชนอยางยั่งยืน
PP & P Excellence (สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ)
Cluster อนามัยสิ่งแวดลอม
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม

หนวยงานที่รับการประเมิน สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้าํ กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข ศูนยหองปฏิบัติการกรมอนามัย
สํานักทันตสาธารณสุข
คํานิยาม
โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN
Hospital หมายถึง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช.
และรพ.สังกัดกรมวิชาการ) ดําเนินงานตามเกณฑ ดังนี้
(ในปงบประมาณ 2562 มีการปรับปรุงเกณฑการประเมินฯ ขอ 8 , 9 และ
เพิ่มเกณฑการประเมินฯ ขอ 15 ,16)
ระดับพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 1 การสรางกระบวนการพัฒนา
1. มีการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนการขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพ และสราง
กระบวนสื่อสารใหเกิดการพัฒนาดานอนามัยสิ่งแวดลอม GREEN&CLEAN
hospital อยางมีสวนรวมของคนในองคกร
ขั้นตอนที่ 2 จัดกิจกรรม GREEN
G: GARBAGE
2. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย กฎกระทรวง
วาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
3. มีการคัดแยกมูลฝอยทั่วไป คือ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอย
อินทรีย มูลฝอยอื่นๆ ไปยังที่พักรวมมูลฝอยอยางถูก
สุขลักษณะ
R: RESTROOM
4 มีการพัฒนาสวมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และ
ปลอดภัย ที่อาคารผูปวยนอก
E: ENERGY
5. มีมาตรการประหยัดพลังงานที่เปนรูปธรรมเกิดการ
ปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดรวมกันทั้งองคกร
E:
6. มีการจัดสิ่งแวดลอมทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคาร
ENVIRONMENT โดยเพิ่มพื้นทีส่ ีเขียว และพื้นที่พักผอนที่สรางความรูส ึก
ผอนคลายสอดคลองกับชีวิตและวัฒนธรรมทองถิ่นสําหรับ
ผูปวยรวมทั้งผูมารับริการ
7. มีการสงเสริมกิจกรรมที่เอื้อตอการมีสุขภาพที่ดีแบบองค
รวม ไดแก กิจกรรมทางกาย (Physical activity)
กิจกรรมใหคาํ ปรึกษาดานสุขภาพขณะรอรับบริการของ
ผูปวยและญาติ
N: NUTRITION
8. สถานที่ประกอบอาหารผูปวยในโรงพยาบาลได
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย ในระดับดีมาก
9. รอยละ 100 ของรานอาหารในโรงพยาบาลไดมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย
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ระดับดี

ระดับดีมาก

ระดับดีมาก Plus

กลุมเปาหมาย
คาเปาหมาย

วิธีจัดเก็บขอมูล

แหลงขอมูล

10. จัดใหมีบริการน้ําดื่มสะอาดทีอ่ าคารผูปวยนอก และ
ผูปวยใน
11. มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ
12. มีการพัฒนาสวมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และ
ปลอดภัย (HAS) ที่อาคารผูปวยใน (IPD)
13. มีการสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม GREEN โดยการ
นําไปใชประโยชนและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
เครือขายโรงพยาบาลและชุมชน
14. สรางเครือขายการพัฒนา GREEN ลงสูชุมชนเพื่อให
เกิด GREEN Community
15. โรงพยาบาลมีการดําเนินงานนโยบายโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัยรวมกับภาคีเครือขายในพื้นที่
16. โรงพยาบาลผานมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย
และเวชกรรมสิ่งแวดลอม ระดับเริม่ ตนพัฒนาขึ้นไป

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. และรพ.สังกัด
กรมวิชาการ)
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
ทุกจังหวัดมีแผน 1. โรงพยาบาลผาน
ในการขับเคลื่อน
เกณฑฯ ระดับ
และประเมิน (Reพื้นฐานขึน้ ไป
accreditation)
รอยละ 100
โรงพยาบาล
2. โรงพยาบาลผาน
GREEN & CLEAN เกณฑฯ ระดับ
Hospital
ดีขึ้นไป
รอยละ80

รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
โรงพยาบาลผาน 1. โรงพยาบาล
เกณฑฯ
ผานเกณฑฯ
ระดับดีขึ้นไป
ระดับดีมาก
รอยละ 85
ขึ้นไปรอยละ40
2. โรงพยาบาล
ผานเกณฑฯ
ระดับดีมาก
Plus อยางนอย
จังหวัดละ
1 แหง

1. โรงพยาบาลทุกแหงประเมินตนเองและบันทึกขอมูลในแบบรายงานผลการ
ดําเนินงาน สงใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวมขอมูลการประเมินโรงพยาบาลใน
พื้นที่ วิเคราะห แลวสงรายงานใหศูนยอนามัย (พรอมแนบไฟลแบบรายงานที่
กรมอนามัยกําหนด) และรายงานผานระบบ Health KPI ไตรมาสละ 1 ครั้ง
3. ศูนยอนามัยรวบรวมขอมูลจากจังหวัดในพื้นที่ วิเคราะหภาพรวมของเขต และ
รายงานผลผานระบบ DOH Dashboard กรมอนามัย
(http://dashboard.anamai.moph.go.th) เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของ
เดือน
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช. และรพ.สังกัดกรม
วิชาการ)

รายการขอมูลที่ 1

รายการขอมูลที่ 2
รายการขอมูลที่ 3
รายการขอมูลที่ 4
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
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A1 = จํานวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดาํ เนินกิจกรรม
GREEN & CLEAN ผานเกณฑระดับพื้นฐาน
A2 = จํานวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดาํ เนินกิจกรรม
GREEN & CLEAN ผานเกณฑระดับดี
A3 = จํานวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดาํ เนินกิจกรรม
GREEN & CLEAN ผานเกณฑระดับดีมาก
A4 = จํานวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดาํ เนินกิจกรรม
GREEN & CLEAN ผานเกณฑระดับดีมาก Plus
B = จํานวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด
C = จํานวนจังหวัดที่มีโรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับดีมากPlusในเขตสุขภาพ
D = จํานวนจังหวัดทั้งหมดในเขตสุขภาพ
ตารางและสูตรการคํานวณ :
สูตรการคํานวณ :
1. รอยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทีด่ าํ เนินกิจกรรม
GREEN & CLEAN ผานเกณฑระดับพืน้ ฐานขึ้นไป
= ((A1+A2+A3+A4)/B) X 100
2. รอยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทีด่ าํ เนินกิจกรรม
GREEN & CLEAN ผานเกณฑระดับดีขึ้นไป
= ((A2+A3+A4)/B) X 100
3. รอยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทีด่ ําเนินกิจกรรม
GREEN & CLEAN ผานเกณฑระดับดีมากขึ้นไป
= ((A3+A4)/B) X 100
4. รอยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทีด่ าํ เนินกิจกรรม
GREEN & CLEAN ผานเกณฑระดับดีมาก Plus
= (A4/B) X 100
5. รอยละของจํานวนจังหวัดในเขตที่มีโรงพยาบาล ผานเกณฑฯ
ระดับดีมาก Plus
= (C/D) X 100

เกณฑการประเมิน
หนวยงาน : สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561-กุมภาพันธ 2562)
ระดับ

เกณฑการประเมิน/ กิจกรรมดําเนินการ

คะแนน

1

มีระบบบริหาร จัดการขอมูลและการวิเคราะห ปญหา
1.1 มีการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาโรงพยาบาล
ดานอนามัยสิ่งแวดลอมตามเกณฑGREEN & CLEAN Hospital
วิเคราะหชองวางของระบบที่เปนอยูปจจุบันกับมาตรฐาน/
เปาหมายที่กําหนด ขอมูลความตองการและความคาดหวัง
customer และ stakeholder

1.0
0.5

เอกสารประกอบ
การพิจารณา
1. มีไฟลขอมูลและ
สารสนเทศ
- ขอมูลและสถานการณ
ผลการดําเนินงาน
ยอนหลัง 3 ป
- มีการวิเคราะหชองวาง
ของสถานการณปจจุบัน
กับมาตรฐาน/เปาหมายที่
กําหนด
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2

1.2 มีระบบการจัดเก็บและติดตามขอมูลการพัฒนาโรงพยาบาล
ตามเกณฑ GREEN&CLEAN HospitalI และขอมูลปจจัยทีส่ งผล
กระทบ
- มีการจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงาน GREEN & CLEAN
Hospital อยางเปนระบบบนเว็บไซตของหนวยงาน โดย
ฐานขอมูลอยูในระบบ DoH Dashboard

0.1

1.3 มีระบบการประเมินและวิเคราะหผลการดําเนินงาน
GREEN & CLEAN Hospital เพื่อปรับปรุง และแกไขปญหาทุก
3 เดือน

0.3

1.4 มีแผน/แนวทางดําเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital
(สอดคลองกับผลการวิเคราะห ในขอ 1.1) เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงค ปรับปรุงผลการดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมาย
(แผนการดําเนินงาน และแผนพัฒนาบุคลากร

0.1

มีขอเสนอเชิงนโยบายและมาตรการที่มีประสิทธิภาพรองรับ
การแกปญหา
2.1 มีขอเสนอเชิงนโยบายและมาตรการการดําเนินงาน GREEN
& CLEAN Hospital ระดับประเทศ/ระดับเขตสุขภาพ นําเสนอ
ตอผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข

1.0

2.2 มาตรการดําเนินการทีร่ องรับการแกปญหาและตอบสนอง
ตรงตามความตองการของผูร ับบริการและผูมสี วนไดสวนเสีย
- มีมาตรการรองรับการแกปญหาและตอบสนองตรงตามความ
ตองการของผูรับบริการและผูม ีสวนไดสวนเสีย

0.20

0.50

- ขอมูลความตองการและ
ความคาดหวัง customer
และ stakeholder
2. มีบทวิเคราะห Gap
และผลกระทบความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อนําไปสู
การคาดการณและแกไข
ปญหาเชิงรุก
- ฐานขอมูล GREEN &
CLEAN Hospital ที่
สมบูรณครบถวนในระบบ
DoH Dashboard
- ไฟลภาพขอมูลที่
เกี่ยวของบนเว็ปไซดของ
หนวยงาน
- รายงานผลการ
ประเมินผลการดําเนินงาน
และวิเคราะหผลการ
ดําเนินงาน GREEN &
CLEAN Hospital เพื่อ
ปรับปรุง (รอบ 1 สิ้น
เดือนมกราคม)
- แผน/แนวทาง
ดําเนินงาน GREEN &
CLEAN Hospital ที่
ตอบสนองตอความ
คาดหวังและความ
ตองการของผูรับบริการ
และผูม ีสวนไดสวนเสีย
- แผนพัฒนาบุคลากร
- เอกสารขอเสนอเชิง
นโยบาย/มาตรการเพื่อ
การพัฒนา GREEN&
CLEAN Hospital
- เอกสารแสดงมาตรการที่
รองรับการแกปญหาและ
ตอบสนองตรงตามความ
ตองการของผูรับบริการ
และผูม ีสวนไดสวนเสีย
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3.

2.3 มาตรการมีความสอดคลองกับบทบาทใหม (Re-role :
Smart Governance by national lead /regional lead)
- การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรบน
ฐานขอมูลและความรู
- มีการศึกษาวิจัยเพื่อนําไปสูการขับเคลื่อน GREEN & CLEAN
Hospital เชิงนโยบาย

0.15

2.4 มี Key Message เรื่อง GREEN&CLEAN Hospital และ
เนื้อหาสราง HL ประชาชน /
Competency เจาหนาที่ เรื่อง GREEN&CLEAN Hospital
(สงมอบศูนยสื่อผลิตสื่อ)

0.15

การขับเคลื่อนมาตรการ
3.1 มีการนําขอเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง GREEN&CLEAN
Hospital เขาสูกรรมการระดับกระทรวง/ระดับเขตสุขภาพ/
ระดับกรม/ระดับหนวยงาน (เชน เวทีประชุมผูต รวจราชการ
ฯลฯ)

1.0
0.20

3.2 มีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการลงสูพื้นที่ภายใต
บทบาทใหม
- มีการประชุมบูรณาการความรวมมือของหนวยงานภายใน
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อขับเคลือ่ น GREEN&CLEAN
Hospital

0.50

3.3 มีการขับเคลื่อน HL เรื่อง GREEN&CLEAN Hospital ไปสู
ประชาชน/Competency เรื่อง GREEN&CLEAN Hospital
ไปสูเจาหนาที่
- แสดงใหเห็นกิจกรรมการขับเคลือ่ น HL เชน
การสรางความรอบรูการจัดสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล การ
คัดแยกขยะ พฤติกรรมการใชสวม ฯลฯ ไปสูเจาหนาที่รพ. และ
ประชาชนผูมารับบริการ
3.4 มีการนําเทคโนโลยีดจิ ิทัลมาขับเคลื่อนใหเกิดคุณภาพ
(Digital Transformation)
พัฒนาโปรแกรมคารบอนฟุตพริ้นท เพื่อคํานวนการปลอยกาช
เรือนกระจกจากภาคสาธารณสุข ในรูปแบบเว็บไซต
https://www.greenclean.moph.go.th
- จัดทําขอมูลกิจกรรม (Activity data) ที่กอใหเกิดกาชเรือน
กระจกจากโรงพยาบาลและหนวยงานภาคสาธารณสุขประเภท
สํานักงาน

0.15

0.15

- เอกสารแสดงความ
สอดคลองของมาตรการที่
กําหนดกับบทบาทใหม
ของหนวยงาน
- one page สรุปรายงาน
การประชุม/การลงพื้นที่/
การดําเนินกิจกรรมที่
เกี่ยวของ
มี Key Message และ
เนื้อหาสราง HL
และหลักฐานการที่แสดง
ถึงการสงศูนยสื่อ
ผลิตสื่อ /Competency
เจาหนาที่
มีหลักฐาน (เชน หนังสือ
ราชการ สรุป
รายงานการประชุม ฯลฯ)
/ภาพกิจกรรม
ที่แสดงถึงการนําเสนอเขา
สูเวทีประชุม
ระดับตางๆ
1. รายงานการประชุม
ขับเคลื่อน GREEN&
CLEAN Hospital และ
ภาพกิจกรรม
2. Flow chart ที่แสดงให
เห็นถึงบทบาทใหมในการ
ดําเนินงาน
One page สรุปสาระ
สําคัญที่แสดงถึงการ
ขับเคลื่อน HL ไปสู
ประชาชน/
Competency ไปสู
เจาหนาที่ และภาพ
กิจกรรม
โปรแกรมคารบอนฟุตพ
ริ้นท เพื่อคํานวนการ
ปลอยกาชเรือนกระจก
จากภาคสาธารณสุข ใน
รูปแบบเว็บไซต
https://www.greencle
an.moph.go.th
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4

- จัดทําขอมูลคาสัมประสิทธิ์การปลอยกาชเรือนกระจก
(Emission factor) ที่กอใหเกิดกาชเรือนกระจกจากโรงพยาบาล
และหนวยงานภาคสาธารณสุขประเภทสํานักงาน
- จัดทําสูตรการคํานวณคากาชเรือนกระจกจากโรงพยาบาลและ
หนวยงานภาคสาธารณสุขประเภทสํานักงาน
โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับพื้นฐานขึ้นไป รอยละ
ตัวชี้วัด
โรงพยาบาลผานเกณฑฯ
ระดับพื้นฐานขึ้นไป รอยละ

5

โรงพยาบาลผานกณฑฯ
ระดับดีขึ้นไป รอยละ

ขอมูลระบบรายงาน
ต.ค.61 – ก.พ.62

1

ขอมูลระบบรายงาน
ต.ค.61 – ก.พ.62

เกณฑคะแนนเทียบกับระดับความสําเร็จ
ตามเปาหมายของตัวชีว้ ัด
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
96
97
98 99 100

โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับดีขึ้นไป รอยละ
ตัวชี้วัด

1

เกณฑคะแนนเทียบกับระดับความสําเร็จ
ตามเปาหมายของตัวชีว้ ัด
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
76
77 78 79
80

คะแนนรวม

รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2562 - กรกฎาคม 2562)

5

ระดับ

เกณฑการประเมิน/ กิจกรรมดําเนินการ

คะแนน

1

มีระบบบริหาร จัดการขอมูลและการวิเคราะห ปญหา
1.1 มีการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาโรงพยาบาลดาน
อนามัยสิ่งแวดลอมตามเกณฑGREEN & CLEAN Hospital
วิเคราะหชองวางของระบบที่เปนอยูปจจุบันกับมาตรฐาน/เปาหมาย
ที่กําหนด ขอมูลความตองการและความคาดหวัง customer และ
stakeholder

1.0
0.5

เอกสารประกอบการ
พิจารณา
1. มีไฟลขอมูลและ
สารสนเทศ
- ขอมูลและ
สถานการณ ผลการ
ดําเนินงาน 5 เดือน
แรกป 2562
- มีการวิเคราะห
ชองวางของ
สถานการณปจจุบัน
กับมาตรฐาน/
เปาหมายที่กําหนด
- ขอมูลความตองการ
และความคาดหวัง
customer และ
stakeholder
2. มีบทวิเคราะห Gap
และผลกระทบความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อ
นําไปสูการคาดการณ
และแกไขปญหาเชิงรุก
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2

1.2 มีระบบการจัดเก็บและติดตามขอมูลตาม KPI และขอมูลปจจัย
ที่สงผลกระทบ
- มีการจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงาน GREEN & CLEAN
Hospital อยางเปนระบบบนเว็บไซตของกรมอนามัย โดย
ฐานขอมูลอยูในระบบ DoH Dashboard
1.3 มีระบบการประเมินผลการดําเนินงานและวิเคราะหผลการ
ดําเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital เพื่อปรับปรุง และแกไข
ปญหาทุก 3 เดือน

0.1

1.4 มีแผน/แนวทางดําเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital ที่
สอดคลองกับผลการวิเคราะห ในขอ 1.1) เพื่อใหบรรลุวตั ถุประสงค
ปรับปรุงผลการดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมาย (แผนการ
ดําเนินงาน และแผนพัฒนาบุคลากร)

0.1

มีขอเสนอเชิงนโยบายและมาตรการที่มีประสิทธิภาพรองรับการ
แกปญหา
2.1 มีขอเสนอเชิงนโยบายและมาตรการการดําเนินงาน GREEN &
CLEAN Hospital ระดับประเทศ/ระดับเขตสุขภาพนําเสนอตอ
ผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข

1.0

0.3

0.20

2.2 มาตรการดําเนินการทีร่ องรับการแกปญหาและตอบสนองตรง
ตามความตองการของผูรับบริการและผูม ีสวนไดสวนเสีย
- มีมาตรการรองรับการแกปญหาและตอบสนองตรงตามความ
ตองการของผูรับบริการและผูม ีสวนไดสวนเสีย

0.50

2.3 มาตรการมีความสอดคลองกับบทบาทใหม (Re-role :
Smart Governance by national lead /regional lead)
- การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรบนฐานขอมูล
และความรู
- มีการศึกษาวิจัยเพื่อนําไปสูการขับเคลื่อน GREEN&CLEAN
Hospital เชิงนโยบาย

0.15

- ฐานขอมูล GREEN
& CLEAN Hospital
ที่สมบูรณครบถวนใน
ระบบ DoH
Dashboard
- รายงานผลการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานและ
วิเคราะหผลการ
ดําเนินงาน GREEN &
CLEAN Hospital
เพื่อปรับปรุง และ
แกไขปญหาทุก
3 เดือน (รอบ 2 เดือน
พค.)
- แผน/แนวทาง
ดําเนินงาน GREEN &
CLEAN Hospital ที่
ตอบสนองตอความ
คาดหวังและความ
ตองการของ
ผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย
- แผนพัฒนาบุคลากร
- เอกสารขอเสนอเชิง
นโยบาย/มาตรการ
เพื่อการพัฒนา
GREEN& CLEAN
Hospital
- เอกสารแสดง
มาตรการที่รองรับการ
แกปญหาและ
ตอบสนองตรงตาม
ความตองการของ
ผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย
- เอกสารแสดงความ
สอดคลองของ
มาตรการที่กําหนดกับ
บทบาทใหมของ
หนวยงาน
- one page สรุป
รายงานการประชุม/

78

3.

2.4 มี Key Message เรื่อง GREEN&CLEAN Hospital และเนื้อหา
สราง HL ประชาชน /
Competency เจาหนาที่ เรื่อง GREEN&CLEAN Hospital (สง
มอบศูนยสื่อผลิตสื่อ)

0.15

การขับเคลื่อนมาตรการ
3.1 มีการนําขอเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง GREEN&CLEAN Hospital
เขาสูกรรมการระดับกระทรวง (เชน เวทีประชุมผูต รวจราชการ
ฯลฯ)

1.0
0.20

3.2 มีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการลงสูพื้นที่ภายใต
บทบาทใหม
- บูรณาการความรวมมือของหนวยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข
ลงพื้นที่สนับสนุนและติดตามการขับเคลื่อน GCH Plus เพื่อ
ขับเคลื่อน PA กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง GREEN&CLEAN
Hospital
3.3 มีการขับเคลื่อน HL เรื่อง GREEN&CLEAN Hospital ไปสู
ประชาชน/Competency เรื่อง GREEN&CLEAN Hospital ไปสู
เจาหนาที่
- แสดงใหเห็นกิจกรรมการขับเคลือ่ น HL เชน
การสรางความรอบรูการจัดสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล การคัด
แยกขยะ พฤติกรรมการใชสวม ฯลฯ ไปสูเจาหนาที่รพ. และ
ประชาชนผูมารับบริการ
3.4 มีการนําเทคโนโลยีดจิ ิทัลมาขับเคลื่อนใหเกิดคุณภาพ (Digital
Transformation)
พัฒนาโปรแกรมคารบอนฟุตพริ้นท เพื่อคํานวนการปลอยกาชเรือน
กระจกจากภาคสาธารณสุข ในรูปแบบเว็บไซต
https://www.greenclean.moph.go.th
- จัดระบบบันทึกขอมูลและคํานวณขอมูล Carbon Footprint
ภาคสาธารณสุข (Health Sector)
- จัดทําขอมูลการแสดงผล Carbon Footprint ภาคสาธารณสุข
(Health Sector) ในรูปแบบกราฟและการแสดงผลเปรียบเทียบ
ขอมูลระดับตาง ๆ

0.50

0.15

0.15

การลงพื้นที่/การ
ดําเนินกิจกรรมที่
เกี่ยวของ
มี Key Message และ
เนื้อหาสราง HL
และหลักฐานการที่
แสดงถึงการสงศูนยสื่อ
ผลิตสื่อ
/Competency
เจาหนาที่
มีหลักฐาน (เชน
หนังสือราชการ สรุป
รายงานการประชุม
ฯลฯ) /ภาพกิจกรรม
ที่แสดงถึงการนําเสนอ
เขาสูเวทีประชุม
ระดับกระทรวง
1. one page
สรุปการลงพื้นที่

one page สรุปสาระ
สําคัญที่แสดงถึงการ
ขับเคลื่อน HL ไปสู
ประชาชน/
Competency ไปสู
เจาหนาที่ และภาพ
กิจกรรม
โปรแกรมคารบอน
ฟุตพริ้นท เพื่อคํานวน
การปลอยกาชเรือน
กระจกจากภาค
สาธารณสุข ใน
รูปแบบเว็บไซต
https://www.green
clean.moph.go.th
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4.1 โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับดีขึ้นไปรอยละ
4.2 โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับดีมากขึ้นไปรอยละ

ตัวชี้วัด
โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับ
ดีขึ้นไปรอยละ (0.5)
โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับ
ดีมากขึ้นไปรอยละ(0.5)

5

รอยละของจํานวนจังหวัดใน
เขตที่มีโรงพยาบาล ผาน
เกณฑฯ ระดับดีมาก Plus

ขอมูลระบบรายงาน
มี.ค.62 – ก.ค.62

1

ขอมูลระบบรายงาน
มี.ค.62 – ก.ค.62

เกณฑคะแนนเทียบกับระดับความสําเร็จ
ตามเปาหมายของตัวชีว้ ัด
0.1 0.2 0.3 0.4
0.5
81
82 83 84
85
36

37

38

39

40

รอยละของจํานวนจังหวัดในเขตทีม่ ีโรงพยาบาล ผานเกณฑฯ
ระดับดีมาก Plus
ตัวชี้วัด

1

เกณฑคะแนนเทียบกับระดับความสําเร็จ
ตามเปาหมายของตัวชีว้ ัด
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
20
40 60 80
100

คะแนนรวม

5

สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561-กุมภาพันธ 2562)
ระดับ

เกณฑการประเมิน/ กิจกรรมดําเนินการ

คะแนน

1

Assessment : มีระบบบริหาร จัดการขอมูลและการวิเคราะห
ปญหา
1.1 มีการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานสุขาภิบาล
อาหารและน้ําในโรงพยาบาล (การวิเคราะหชองวางของระบบที่
เปนอยูปจจุบันกับมาตรฐาน/เปาหมายที่กําหนด (0.3) + ขอมูลความ
ตองการและความคาดหวัง customer และ stakeholder (0.2)

1.0
0.5

เอกสารประกอบ
การพิจารณา
1. มีไฟลขอมูลและ
สารสนเทศ
1) ขอมูลและ
สถานการณ ผลการ
ดําเนินงาน
2) มีการวิเคราะห
ชองวางของ
สถานการณปจจุบัน
กับมาตรฐาน/
เปาหมายที่กําหนด
3) ขอมูลความ
ตองการและความ
คาดหวัง customer
และ stakeholder
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2

1.2 มีระบบการจัดเก็บและติดตามขอมูลตาม KPI และขอมูลปจจัยที่
สงผลกระทบตอ KPI
- มีการจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหารและน้ําใน
โรงพยาบาล อยางเปนระบบบนเว็บไซตของสํานักสุขาภิบาลอาหาร
และน้ํา
1.3 มีระบบการประเมินผลการดําเนินงานและวิเคราะหผลการ
ดําเนินงานสุขาภิบาลอาหารและน้าํ ในโรงพยาบาล เพื่อปรับปรุง และ
แกไขปญหาทุก 3 เดือน

0.1

ฐานขอมูลสุขาภิบาล
อาหารและน้ําใน
โรงพยาบาลที่
สมบูรณครบถวน

0.3

1.4 มีแผน/แนวทางดําเนินงานสุขาภิบาลอาหารและน้ําใน
โรงพยาบาล ทีส่ อดคลองกับผลการวิเคราะห ในขอ 1.1) เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงค ปรับปรุงผลการดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมาย

0.1

Advocacy & Intervention : มี ขอเสนอเชิงนโยบายและ
มาตรการที่มีประสิทธิภาพรองรับการแกปญหา
2.1 มีขอเสนอเชิงนโยบายและบูรณาการดําเนินงานรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ (มาตรการการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหารและ
น้ําในโรงพยาบาล ระดับประเทศนําเสนอตอผูบริหารกระทรวง
สาธารณสุข)
2.2 มีมาตรการทีร่ องรับการแกปญ
 หาและตอบสนองตรงตามความ
ตองการของผูรับบริการและผูม ีสวนไดสวนเสีย
- จัดทําแผนงานและกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานที่
สอดคลองกับความตองการของลูกคา และผูม ีสวนไดสวนเสียในการ
พัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและน้าํ ในโรงพยาบาล
- จัดประชุมเพื่อพัฒนาเกณฑสถานที่จําหนายอาหารในโรงพยาบาล
ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จําหนายอาหาร พ.ศ.2561
- สื่อสาร ประชาสัมพันธ มาตรฐาน/เกณฑสถานที่จําหนายอาหารใน
โรงพยาบาลตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จําหนายอาหาร
พ.ศ.2561 เพื่อสรางการรับรู ความตระหนัก ใหกับผูรับบริการ และผู
มีสวนไดสวนเสีย ผานทางเว็บไซตของสํานักสุขาภิบาลอาหารและน้าํ
และสื่อออนไลนอื่นๆ เชน facebook line เปนตน

1.0

รายงานผลการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานและ
วิเคราะหผลการ
ดําเนินงานสุขาภิบาล
อาหารและน้ําใน
โรงพยาบาล เพื่อ
ปรับปรุง และแกไข
ปญหาทุก 3 เดือน
แผน/แนวทาง
ดําเนินงานสุขาภิบาล
อาหารและน้ําใน
โรงพยาบาล

0.20

มีขอเสนอเชิงนโยบาย
และมาตรการ
ดําเนินการ

0.50

1) โครงการสงเสริม
การพัฒนาคุณภาพ
การจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และสรางการ
มีสวนรวมของชุมชน
ประจําปงบ 2562
(กิจกรรมที่ 2 การ
พัฒนาโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย และ
GREEN&CLEAN
Hospital)
2) รายงานการ
ประชุมการพัฒนา
เกณฑสถานที่
จําหนายอาหารใน
โรงพยาบาลตาม
กฎกระทรวง
สุขลักษณะของ
สถานที่จําหนาย
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3

2.3 มาตรการมีความสอดคลองกับบทบาทใหม (Re-role :
Smart Governance by national lead /regional lead)
กําหนดแนวทางการกํากับ และสงเสริมการพัฒนามาตรฐานสถานที่
จําหนายอาหารในโรงพยาบาลตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของ
สถานที่จําหนายอาหาร พ.ศ. 2561
2.4 มี Key Message เรื่อง สุขาภิบาลอาหารและน้าํ ในโรงพยาบาล
และเนื้อหาสราง HL ประชาชน /Competency เจาหนาที่ เรื่อง
สุขาภิบาลอาหารและน้ําในโรงพยาบาล

0.15

Implementation: การขับเคลือ่ นมาตรการ
3.1 มีการนําขอเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง สุขาภิบาลอาหารและน้าํ ใน
โรงพยาบาล เขาสูกรรมการระดับกระทรวง

1.0
0.20

3.2 มีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการลงสูพื้นที่ภายใต
บทบาทใหม
- มีการประชุมบูรณาการความรวมมือของหนวยงานภายในกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อน PA กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
สุขาภิบาลอาหารและน้ําในโรงพยาบาล ลงพื้นที่ติดตามงาน
สุขาภิบาลอาหารและน้ําในโรงพยาบาล

0.50

3.3 มีการขับเคลื่อน HL เรื่อง สุขาภิบาลอาหารและน้ําใน
โรงพยาบาล ไปสูประชาชน/Competency เรื่อง สุขาภิบาลอาหาร
และน้ําในโรงพยาบาล ไปสูเ จาหนาที่

0.15

0.15

อาหาร พ.ศ.2561
3) เอกสารหลักฐาน
การเผยแพรขอมูล
ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ
มีแนวทาง หรือ
รูปแบบการกํากับ
ติดตาม การสงเสริม
การพัฒนามาตรฐานฯ
มี Key Message
และเนื้อหาสราง HL/
Competency
เจาหนาที่
มีหลักฐาน (เชน
หนังสือราชการ สรุป
รายงานการประชุม
ฯลฯ) /ภาพกิจกรรม
ที่แสดงถึงการ
นําเสนอเขาสูเวที
ประชุม
ระดับกระทรวง
1. รายงานการ
ประชุมขับเคลื่อน PA
กระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง สุขาภิบาล
อาหารและน้ําใน
โรงพยาบาล
2. One page สรุป
การลงพื้นที่ติดตาม
การดําเนินงาน
One page สรุป
สาระ
สําคัญที่แสดงถึงการ
ขับเคลื่อน HL ไปสู
ประชาชน/
Competency ไปสู
เจาหนาที่ และภาพ
กิจกรรม
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3.4 มีการนําเทคโนโลยีดจิ ิทัลมาขับเคลื่อนใหเกิดคุณภาพ (Digital
Transformation)
กําหนดกรอบ รูปแบบ และพัฒนาโปรแกรมตรวจสุขาภิบาล
อาหารและน้ําในโรงพยาบาล ในรูปแบบเว็บไซต

4

โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับพื้นฐานขึ้นไป รอยละ
ตัวชี้วัด
โรงพยาบาลผานเกณฑฯ
ระดับพื้นฐานขึ้นไป รอยละ

5

โรงพยาบาลผานกณฑฯ
ระดับดีขึ้นไป รอยละ

รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2562 - กรกฎาคม 2562)
1

1

เกณฑคะแนนเทียบกับระดับความสําเร็จ
ตามเปาหมายของตัวชีว้ ัด
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เกณฑคะแนนเทียบกับระดับความสําเร็จ
ตามเปาหมายของตัวชีว้ ัด
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โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับดีขึ้นไป รอยละ
ตัวชี้วัด

0.15

เกณฑการประเมิน/ กิจกรรมดําเนินการ
Assessment : มีระบบบริหาร จัดการขอมูลและการวิเคราะห
ปญหา
1.1 มีการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานสุขาภิบาล
อาหารและน้ําในโรงพยาบาล (การวิเคราะหชองวางของระบบที่
เปนอยูปจจุบันกับมาตรฐาน/เปาหมายที่กําหนด (0.3) + ขอมูล
ความตองการและความคาดหวัง customer และ stakeholder
ทั้งในปจจุบันและพึงมีในอนาคต (0.2)

มีหลักฐานการ
กําหนดกรอบ
รูปแบบ และพัฒนา
โปรแกรมตรวจ
สุขาภิบาลอาหารและ
น้ําในโรงพยาบาล ใน
รูปแบบเว็บไซต
ขอมูลระบบรายงาน
ต.ค.61 – ก.พ.62

ขอมูลระบบรายงาน
ต.ค.61 – ก.พ.62

5
คะแนน
1.0
0.5

เอกสารประกอบการ
พิจารณา
1. มีไฟลขอมูลและ
สารสนเทศ
1) ขอมูลและ
สถานการณ ผลการ
ดําเนินงาน
2) มีการวิเคราะห
ชองวางของ
สถานการณปจจุบัน
กับมาตรฐาน/
เปาหมายที่กําหนด
3) ขอมูลความ
ตองการและความ
คาดหวัง customer
และ stakeholder
2. มีบทวิเคราะห
Gap และผลกระทบ
ความเสีย่ งที่อาจ
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1.2 มีระบบการจัดเก็บและติดตามขอมูลตาม KPI และขอมูลปจจัย
ที่สงผลกระทบตอ KPI
- มีการจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหารและน้ําใน
โรงพยาบาล อยางเปนระบบบนเว็บไซตของสํานักสุขาภิบาลอาหาร
และน้ํา
1.3 มีระบบการประเมินผลการดําเนินงานและวิเคราะหผลการ
ดําเนินงานสุขาภิบาลอาหารและน้าํ ในโรงพยาบาล เพื่อปรับปรุง
และแกไขปญหาทุก 3 เดือน

0.1

1.4 มีแผน/แนวทางดําเนินงานสุขาภิบาลอาหารและน้ําใน
โรงพยาบาล ทีส่ อดคลองกับผลการวิเคราะห ในขอ 1.1) เพื่อให
บรรลุวตั ถุประสงค ปรับปรุงผลการดําเนินการใหเปนไปตาม
เปาหมาย
Advocacy & Intervention : มีขอเสนอเชิงนโยบายและ
มาตรการที่มีประสิทธิภาพรองรับการแกปญหา
(ประเมินและใหคะแนนโดยคณะ กก.ประเมินผลของกรม)
2.1 มีขอเสนอเชิงนโยบายและและบูรณาการดําเนินงานรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ (มาตรการการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหาร
และน้ําในโรงพยาบาล ระดับประเทศนําเสนอตอผูบริหารกระทรวง
สาธารณสุข)
2.2 มีมาตรการทีร่ องรับการแกปญ
 หาและตอบสนองตรงตามความ
ตองการของผูรับบริการและผูม ีสวนไดสวนเสีย
- จัดทําแผนงานและกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานที่
สอดคลองกับความตองการของลูกคา และผูม ีสวนไดสวนเสียในการ
พัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและน้าํ ในโรงพยาบาล
- จัดประชุมเพื่อจัดทําคูมือแนวทางการพัฒนาสถานที่จําหนาย
อาหารในโรงพยาบาลตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่
จําหนายอาหาร พ.ศ.2561
- สื่อสาร ประชาสัมพันธ คูมือแนวทางการพัฒนาสถานที่จําหนาย
อาหารในโรงพยาบาลตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่
จําหนายอาหาร พ.ศ.2561 เพื่อสรางการรับรู ความตระหนัก ใหกับ
ผูรับบริการ และผูม ีสวนไดสวนเสีย ผานทางเว็บไซตของสํานัก
สุขาภิบาลอาหารและน้ํา และสื่อออนไลนอื่นๆ เชน facebook
line เปนตน

0.1

0.3

1.0

เกิดขึ้นเพื่อนําไปสูการ
คาดการณและการ
แกไขปญหาในเชิงรุก
ฐานขอมูล สุขาภิบาล
อาหารและน้ําใน
โรงพยาบาลทีส่ มบูรณ
ครบถวน
รายงานผลการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานและ
วิเคราะหผลการ
ดําเนินงาน สุขาภิบาล
อาหารและน้ําใน
โรงพยาบาล เพื่อ
ปรับปรุง และแกไข
ปญหาทุก 3 เดือน
แผน/แนวทาง
ดําเนินงาน สุขาภ
บาลอาหารและน้าํ ใน
โรงพยาบาล

0.20

มีขอเสนอเชิงนโยบาย
และมาตรการ
ดําเนินการ

0.50

1) รายงานการประชุม
จัดทําคูมือแนว
ทางการพัฒนาสถานที่
จําหนายอาหารใน
โรงพยาบาลตาม
กฎกระทรวง
สุขลักษณะของ
สถานที่จําหนาย
อาหาร พ.ศ.2561
2) เอกสารหลักฐาน
การเผยแพรขอมูล
ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ
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2.3 มาตรการมีความสอดคลองกับบทบาทใหม (Re-role :
Smart Governance by national lead /regional lead)
กําหนดแนวทางการกํากับ และสงเสริมการพัฒนามาตรฐานสถานที่
จําหนายอาหารในโรงพยาบาลตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของ
สถานที่จําหนายอาหาร พ.ศ.2561
2.4 มี Key Message เรื่อง สุขาภิบาลอาหารและน้าํ ในโรงพยาบาล
และเนื้อหาสราง HL ประชาชน /
Competency เจาหนาที่ เรื่อง สุขาภิบาลอาหารและน้ําใน
โรงพยาบาล
Implementation : การขับเคลื่อนมาตรการ
3.1 มีการนําขอเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง สุขาภิบาลอาหารและน้าํ ใน
โรงพยาบาล เขาสูกรรมการระดับกระทรวง

0.15

มีแนวทาง หรือ
รูปแบบการกํากับ
ติดตาม การสงเสริม
การพัฒนามาตรฐานฯ

0.15

มี Key Message และ
เนื้อหาสราง HL
/Competency
เจาหนาที่

3.2 มีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการลงสูพื้นที่ภายใต
บทบาทใหม โดยผานภาคีเครือขาย ลงพื้นที่ติดตามงานสุขาภิบาล
อาหารและน้ําในโรงพยาบาล
3.3 มีการขับเคลื่อน HL เรื่อง สุขาภิบาลอาหารและน้ําใน
โรงพยาบาล ไปสูประชาชน/Competency เรื่อง สุขาภิบาลอาหาร
และน้ําในโรงพยาบาล ไปสูเ จาหนาที่

0.50

3.4 มีการนําเทคโนโลยีดจิ ิทัลมาขับเคลื่อนใหเกิดคุณภาพ (Digital
Transformation)
มีตัวแบบโปรแกรมตรวจสุขาภิบาลอาหารและน้ําใน
โรงพยาบาล ในรูปแบบเว็บไซต

0.15

4.1 โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับดีขึ้นไปรอยละ
4.2 โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับดีมากขึ้นไปรอยละ

ตัวชี้วัด
โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับ
ดีขึ้นไปรอยละ (0.5)
โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับ
ดีมากขึ้นไปรอยละ(0.5)
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0.15
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เกณฑคะแนนเทียบกับระดับความสําเร็จ
ตามเปาหมายของตัวชีว้ ัด
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0.5
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1.0
0.20

39

40

มีหลักฐาน (เชน
หนังสือราชการ สรุป
รายงานการประชุม
ฯลฯ) /ภาพกิจกรรม
ที่แสดงถึงการนําเสนอ
เขาสูเวทีประชุมระดับ
กระทรวง
One page สรุปการ
ลงพื้นที่ติดตามการ
ดําเนินงาน
One page สรุป
สาระสําคัญที่แสดงถึง
การขับเคลื่อน HL
ไปสูประชาชน/
Competency ไปสู
เจาหนาที่ และภาพ
กิจกรรม
มีหลักฐานการทดลอง
นํา โปรแกรมตรวจ
สุขาภิบาลอาหารและ
น้ําในโรงพยาบาล ใน
รูปแบบเว็บไซต มาใช
ในการดําเนินการ
ขอมูลระบบรายงาน
มี.ค.62 – ก.ค.62
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รอยละของจํานวนจังหวัดในเขตทีม่ ีโรงพยาบาล ผานเกณฑฯ
ระดับดีมาก Plus
ตัวชี้วัด
รอยละของจํานวนจังหวัดใน
เขตที่มีโรงพยาบาล ผาน
เกณฑฯ ระดับดีมาก Plus

1

ขอมูลระบบรายงาน
มี.ค.62 – ก.ค.62

เกณฑคะแนนเทียบกับระดับความสําเร็จ
ตามเปาหมายของตัวชีว้ ัด
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20
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100

คะแนนรวม

กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561-กุมภาพันธ 2562)

ระดับ
ประเด็นประเมิน
1 Assessment : มีระบบบริหารจัดการขอมูลและการวิเคราะห
ปญหา
1.1 มีขอมูลและสารสนเทศที่สมบูรณและเพียงพอในการ
วิเคราะหปญหาและนําไปสู 1) HL ปชช./Competency
จนท. 2) ขอเสนอเชิงนโยบาย และ 3) มาตรการในพื้นที่
- มี ก ารวิ เ คราะห ช อ งว า งของระบบที่ เ ป น อยู ป จ จุ บั น กั บ
มาตรฐาน/เปาหมายที่กําหนด
- มีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลความตองการและความ
คาดหวังของ customer และ stakeholder ทั้งในปจจุบันและ
พึงมีในอนาคต
- มีขอมูล Best Practice ทั้งในประเทศ/ตางประเทศ

5
คะแนน
1.00

หลักฐาน/เอกสาร

0.50
0.20
0.15
0.15

1. มีไฟลขอมูลและ
สารสนเทศ
1) ขอมูลและ
สถานการณ
โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
และโรงพยาบาล
เอกชนที่ตองสง
รายงานการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมป59ปจจุบัน ขอมูลผลการ
ดําเนินงานยอนหลัง 35 ป ขอมูลปจจัยที่
สงผลกระทบ
2) ขอมูล ความ
ตองการและความ
คาดหวังของ customer
และ stakeholder
3) ทําเนียบฐานขอมูล
customer และ
Stakeholder ทั้งใน
ปจจุบันและพึงมีใน
อนาคต
2. มีบทวิเคราะห Gap
และผลกระทบความ

86
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อ
นําไปสูการคาดการณ
และการแกไขปญหาใน
เชิงรุก
• ขอมูลและสารสนเทศ ที่สมบูรณและเพียงพอ ในที่นี้หมายถึง ขอมูล สารสนเทศที่เกี่ยวของกับ
สถานการณ ผลการดําเนินงานยอนหลัง 3-5 ป ขอมูลปจจัยที่สงผลกระทบและ Gap
• customer ในที่นี้หมายถึง ประชาชน 5 กลุมวัย หนวยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม
• stakeholder ในที่นี้หมายถึง หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
1.2 มีระบบการจัดเก็บและติดตามขอมูลตาม KPI และขอมูล
0.10
ปจจัยที่สงผลกระทบ
-มีระบบการจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูลกลางกองประเมินผล
0.1 แสดงไฟลภาพขอมูลและ
กระทบตอสุขภาพ
สารสนเทศ
(ในขอ 1) บนระบบ
เว็บไซตกลางของกอง
ประเมินผลกระทบตอ
สุขภาพ
• ขอมูลสําคัญ ในที่นี้หมายถึง 1) ผลการดําเนินงาน 2) ปญหาอุปสรรค 3) ปจจัยความสําเร็จ
4) ขอเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนเปาประสงคทสี่ ําคัญ
• เว็บไซตกลางของหนวยงาน ในที่นี้หมายถึง ระบบเว็บไซตของหนวยงาน มิใชเว็บไซตของกลุม/ฝาย
ของหนวยงานนั้นๆ
1.3 มีระบบการประเมินผลมาตรการและวิเคราะหเพื่อปรับปรุง 0.30
มาตรการทุก 3 เดือน
- มีระบบการประเมินผลมาตรการ
0.15 ผลการวิเคราะห/
- มีการวิเคราะหเพื่อปรับปรุง มาตรการทุก 3 เดือน
0.15 ทบทวนมาตรการทุก
3 เดือน
- รอบที่ 1 สิ้นเดือน
มกราคม
- รอบที่ 2 สิ้นเดือน
พฤษภาคม
• ความเปนระบบ ในที่นี้หมายถึง แนวทาง/กระบวนการมีการระบุระยะเวลา ขั้นตอน ผูรับผิดชอบ
และระบบการติดตามประเมินผลแนวทาง/กระบวนการอยางชัดเจน
1.4 มีแผน/แนวทางปฏิบัติ (ที่สอดคลองกับผลการวิเคราะหใน 0.10
ขอ 1.1) เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ปรับปรุงผลการ
ดําเนินการ สงเสริมนวัตกรรม และบรรลุยุทธศาสตร /
ภารกิจสําคัญ
- มีแผน/แนวทางปฏิบัติ
0.04 แผนการดําเนินงานที่
- มีแผนพัฒนาบุคลากรภายในและภายนอก (HRD / HRM)
0.04 ตอบสนองตอความ
- มีกิจกรรมการสรางความสัมพันธอันดีระหวางหนวยงานและ 0.02 คาดหวังและความ
ตองการของผูรับบริการ
ผูรับบริการรวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสีย
และผูม ีสวนไดสวนเสีย
และแผนพัฒนาบุคลากร
ภายในและภายนอก
รวมถึงสราง
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ความสัมพันธอันดี
ระหวางหนวยงานและ
ผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย
• นวัตกรรม ในที่นี้หมายถึง การเปลีย่ นแปลงที่มีความสําคัญตอการปรับปรุงบริการ กระบวนการ และ
การปฏิบัติการขององคกร รวมทั้งการสรางคุณคาใหมใหแก ผูมสี วนไดสวนเสีย
• แผน/แนวทางปฏิบตั ิ ควรมีองคประกอบอยางนอย คือ 1) กิจกรรม 2) ระยะเวลาดําเนินงาน
3) งบประมาณ 4) ผูรับผิดชอบ 5) output/outcome ที่คาดหวัง
Advocacy & Intervention : มีขอเสนอเชิงนโยบายและ
1.0
มาตรการที่มีประสิทธิภาพรองรับการแกปญหา
(ประเมิน
และใหคะแนนโดยคณะ กก.ประเมินผลของกรม)
2.1 มีขอเสนอเชิงนโยบายและมาตรการ
0.20
- มีขอเสนอเชิงนโยบายตอกรมหรือ ระดับจังหวัด หรือพื้นที่
เอกสารรางขอเสนอเชิง
ระดับประเทศ หรือระดับเขตสุขภาพ
0.20 นโยบายเกีย่ วกับกลไก
และมาตรการในระบบ
การจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม หรือรายงาน
การเขารวมประชุมที่
เกี่ยวของกับนโยบายและ
มาตรการเกี่ยวกับกลไก
ของกระทรวง
สาธารณสุขในระบบการ
จัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
• ขอเสนอเชิงนโยบาย (Proposed Policy) ควรเปนขอเสนอใหมๆ กระบวนทัศนใหมๆ หลักๆ ที่เชื่อ
วา หากปฏิบัติแลวจะชวยแกปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิผล นําไปสูอนาคตที่ดีกวาในปจจุบัน
เปนขอเสนอที่เพิ่มขึ้น (added on) จากงานประจํา (routine work) เปนประเด็นจุดเนนที่สําคัญ
• มาตรการ ในที่นี้หมายถึง กําหนดขึ้นจากการใชประโยชนขององคความรูเพื่อกําหนดเปนมาตรการ/
กลยุทธทั้งระยะสั้น และระยะยาวที่มีคุณภาพและสรางคุณคาแกประชาชน
2.2 มาตรการดําเนินการที่รองรับการแกปญหาและตอบสนอง
0.50
ตรงตามความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
- มีมาตรการทีร่ องรับการแกปญหาและตอบสนองตรงตามความ
0.50 เอกสารแสดงมาตรการที่
ตองการของผูรับบริการและผูม ีสวนไดสวนเสีย
รองรับการแกปญหาและ
ตอบสนองตรงตามความ
ตองการของผูรับบริการ
และผูม ีสวนไดสวนเสีย
2.3 มาตรการมีความสอดคลองกับบทบาทใหม (Re-role :
0.15
Smart Governance by national lead /regional lead)
- มีการกําหนดมาตรการที่สอดคลองกับบทบาทใหม
0.15 เอกสารแสดงความ
สอดคลองของมาตรการ
ที่กําหนดกับบทบาทใหม
ของหนวยงาน
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• สอดคลอง หมายถึง ความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน ของระบบตาง ๆ ในหนวยงาน (แผน
กระบวนการ สารสนเทศ การตัดสินใจดานทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ การวิเคราะห และการ
เรียนรู) เพื่อสนับสนุนเปาประสงคที่สําคัญ
• บทบาทใหม (Re-role) : Smart Governance by national lead /regional lead ในที่นี้ใหใช
นิยาม บทบาทใหม (Re-role) ตามคําอธิบายเพิ่มเติมแนบทาย
2.4 มี Key Message และเนื้อหาสราง HL ปชช. /
0.15
Competency จนท.(สงมอบศูนยสื่อผลิตสื่อ)
- มีเนื้อหาเพื่อเพิ่ม Competency เจาหนาที่
0.15 - เอกสารที่แสดงถึงการ
เพิ่ม Competency
ประชาชนและเจาหนาที่
(เชน รางขอบเขตเนื้อหา
แนวทางการประเมินผล
กระทบตอสุขภาพ
สําหรับโครงการ
โรงพยาบาล)
Implementation : การขับเคลื่อนมาตรการ
1.0
3.1 มีการนําขอเสนอเชิงนโยบายเขาสูกรรมการระดับ
0.20
กระทรวง (เชน เวทีประชุมผูตรวจราชการ ฯลฯ) /ระดับเขต
(เชน การประชุมเขตสุขภาพ) /ระดับกรม(การประชุม
Tuesday Regular Meeting) /ระดับจังหวัด /ระดับ
หนวยงาน
- มีการนําขอเสนอเชิงนโยบายเขาสูกรรมการระดับกระทรวง
0.10 มีหลักฐาน (เชน หนังสือ
(เชน เวทีประชุมผูตรวจราชการ ฯลฯ) /ระดับเขต (เชน การ
ราชการ สรุปรายงาน
การประชุม ฯลฯ) /ภาพ
ประชุมเขตสุขภาพ)
- มีการนําขอเสนอเชิงนโยบายเขาสูกรรมการระดับกรม (การ
0.10 กิจกรรม ที่แสดงถึงการ
นําเสนอเขาสูเวทีประชุม
ประชุม Tuesday Regular Meeting) /ระดับจังหวัด /ระดับ
ระดับตางๆ
หนวยงาน
ประสิทธิผล (effectiveness) ในที่นี้หมายถึง ระดับความสามารถที่กระบวนการสามารถตอบสนอง
จุดประสงคและเปาหมายที่ตั้งไว โดยกําหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงผลการดําเนินการ
3.2 มีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการลงสูพื้นที่ภายใต
0.50
บทบาทใหม (Smart regulator / Facilitator + Enabler +
Governance)
- มีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการลงสูพื้นที่ภายใตบทบาท
0.20 เอกสารที่แสดง
กระบวนการ วิธีการ
Smart regulator
- มีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการลงสูพื้นที่ภายใตบทบาท
0.10 กลไก ในการขับเคลื่อน
การจัดทํารายงานEIA
Facilitator + Enabler
- มีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการลงสูพื้นที่ภายใตบทบาท
0.10 สําหรับโครงการ
โรงพยาบาลในสังกัด
Governance
กระทรวงสาธารณสุข
ตั้งแตตนจนจบ
(end to end process)
เพื่อสรางคุณคาตอ
ผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย
1. Flow chart
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3.3 มีการขับเคลื่อน HL ไปสูปชช./competency ไปสู
เจาหนาที่
- มีการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับ competency
ของเจาหนาที่ เชน การจัดประชุม การถอดบทเรียน การศึกษาดู
งาน

0.15

3.4 มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนใหเกิดคุณภาพ
(Digital Transformation)
- มีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่นําไปสูการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการของหนวยงาน

0.15

เอกสาร One page
สรุปสาระสําคัญที่แสดง
ถึงกิจกรรมการ
ขับเคลื่อน
competency ไปสู
จนท. และภาพกิจกรรม

เอกสารที่แสดงใหเห็นถึง
การนําเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช เชน แอพพลิเคชั่น
โซเชียลมีเดีย ฯลฯ
นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อน ในที่นี้หมายถึง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยวางแผนพัฒนาอยาง
เปนระบบและสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการและผูม ีสวนไดสวนเสีย รวมถึงใชในการติดตาม
ควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดผลลัพธของการทํางานอยางมีคุณภาพ
โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับพื้นฐานขึ้นไป รอยละ
1
ขอมูลระบบรายงาน
ต.ค.61 – ก.พ.62
ตัวชี้วัด
โรงพยาบาลผานเกณฑฯ
ระดับพื้นฐานขึ้นไป รอยละ

5

0.15

บทบาท
2. รายงานการ
ขับเคลื่อน และภาพ
กิจกรรม

เกณฑคะแนนเทียบกับระดับความสําเร็จ
ตามเปาหมายของตัวชีว้ ัด
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
96
97
98 99 100

โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับดีขึ้นไป รอยละ
ตัวชี้วัด
โรงพยาบาลผานกณฑฯ
ระดับดีขึ้นไป รอยละ

1

เกณฑคะแนนเทียบกับระดับความสําเร็จ
ตามเปาหมายของตัวชีว้ ัด
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
76
77 78 79
80

คะแนนรวม

5

ขอมูลระบบรายงาน
ต.ค.61 – ก.พ.62
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รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2562 - กรกฎาคม 2562)

ระดับ
ประเด็นประเมิน
1 Assessment : มีระบบบริหารจัดการขอมูลและการ
วิเคราะห ปญหา
1.1 มีขอมูลและสารสนเทศที่สมบูรณและเพียงพอใน
การวิเคราะหปญหาและนําไปสู 1) HL ปชช./
Competency จนท. 2) ขอเสนอเชิงนโยบาย และ
3) มาตรการในพื้นที่
- มีการวิเคราะหชองวางของระบบที่เปนอยูปจจุบันกับ
มาตรฐาน/เปาหมายที่กําหนด
- มีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลความตองการและ
ความคาดหวังของ customer และ stakeholder ทั้งใน
ปจจุบันและพึงมีในอนาคต
- มีขอมูล Best Practice ทั้งในประเทศ/ตางประเทศ

คะแนน
1.00

หลักฐาน/เอกสาร

0.50

1. มีไฟลขอมูลและสารสนเทศ
1) ขอมูลและสถานการณ
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
0.15
สาธารณสุข และโรงพยาบาล
เอกชนที่ตองสงรายงานการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบ
0.15
สิ่งแวดลอมป59-ปจจุบัน ขอมูล
ผลการดําเนินงานยอนหลัง 3-5
ป ขอมูลปจจัยทีส่ งผลกระทบ
2) ขอมูล ความตองการและ
ความคาดหวังของ customer
และ stakeholder
3) ทําเนียบฐานขอมูล
customer และStakeholder
ทั้งในปจจุบันและพึงมีใน
อนาคต
2. มีบทวิเคราะห Gap และ
ผลกระทบความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นเพื่อนําไปสูการ
คาดการณและการแกไขปญหา
ในเชิงรุก
• ขอ มู ล และสารสนเทศ ที่ส มบู ร ณ แ ละเพี ย งพอ ในที่ นี้ ห มายถึ ง ข อ มู ล สารสนเทศที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
สถานการณ ผลการดําเนินงานยอนหลัง 3-5 ป ขอมูลปจจัยที่สงผลกระทบและ Gap
• customer ในที่นี้หมายถึง ประชาชน 5 กลุมวัย หนวยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม
• stakeholder ในที่นี้หมายถึง หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สํานัก
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
1.2 มีระบบการจัดเก็บและติดตามขอมูลตาม KPI และ
0.10
ขอมูลปจจัยทีส่ งผลกระทบ
- มีระบบการจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูลกลางกอง
0.10 แสดงไฟลภาพขอมูลและ
ประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
สารสนเทศ
(ในขอ 1) บนระบบเว็บไซตกลาง
ของกองประเมินผลกระทบตอ
สุขภาพ
0.20

• ขอมูลสําคัญ ในที่นี้หมายถึง 1) ผลการดําเนินงาน 2) ปญหาอุปสรรค 3) ปจจัยความสําเร็จ
4) ขอเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนเปาประสงคทสี่ ําคัญ
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• เว็บไซตกลางของหนวยงาน ในที่นี้หมายถึง ระบบเว็บไซตของหนวยงาน มิใชเว็บไซตของกลุม/ฝายของ
หนวยงานนั้นๆ
1.3 มีระบบการประเมินผลมาตรการและวิเคราะหเพื่อ 0.30
ปรับปรุง มาตรการทุก 3 เดือน
- มีระบบการประเมินผลมาตรการ
0.15
ผลการวิเคราะห/ทบทวน
มาตรการทุก 3 เดือน
- มีการวิเคราะหเพื่อปรับปรุง มาตรการทุก 3 เดือน
0.15
- รอบที่ 1 สิ้นเดือนมกราคม
- รอบที่ 2 สิ้นเดือนพฤษภาคม
• ความเปนระบบ ในที่นี้หมายถึง แนวทาง/กระบวนการมีการระบุระยะเวลา ขั้นตอน ผูรับผิดชอบ และ
ระบบการติดตามประเมินผลแนวทาง/กระบวนการอยางชัดเจน
1.4 มีแผน/แนวทางปฏิบัติ (ที่สอดคลองกับผลการ
0.10
วิเคราะหในขอ 1.1) เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ปรับปรุงผลการดําเนินการ สงเสริมนวัตกรรม และ
บรรลุยุทธศาสตร /ภารกิจสําคัญ
- มีแผน/แนวทางปฏิบัติ
0.04 แผนการดําเนินงานที่ตอบสนอง
ตอความคาดหวังและความ
- มีแผนพัฒนาบุคลากรภายในและภายนอก (HRD /
0.04 ตองการของผูรับบริการและผูม ี
สวนไดสวนเสีย และแผนพัฒนา
HRM)
- มีกิจกรรมการสรางความสัมพันธอันดีระหวางหนวยงาน 0.02 บุคลากรภายในและภายนอก
รวมถึงสรางความสัมพันธอันดี
และผูรับบริการรวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสีย
ระหวางหนวยงานและผูร ับบริการ
และผูม ีสวนไดสวนเสีย
• นวัตกรรม ในที่นี้หมายถึง การเปลีย่ นแปลงที่มีความสําคัญตอการปรับปรุงบริการ กระบวนการ และการ
ปฏิบัติการขององคกร รวมทั้งการสรางคุณคาใหมใหแก ผูม ีสวนไดสวนเสีย
• แผน/แนวทางปฏิบตั ิ ควรมีองคประกอบอยางนอย คือ 1) กิจกรรม 2) ระยะเวลาดําเนินงาน
3) งบประมาณ 4) ผูรับผิดชอบ 5) output/outcome ที่คาดหวัง
Advocacy & Intervention : มีขอเสนอเชิงนโยบาย
1.0
และมาตรการที่มีประสิทธิภาพรองรับการแกปญหา
(ประเมินและใหคะแนนโดยคณะ กก.ประเมินผลของกรม)
2.1 มีขอเสนอเชิงนโยบายและมาตรการ
0.20
- มีขอเสนอเชิงนโยบายตอกรม หรือระดับจังหวัด หรือ
เอกสารรางขอเสนอเชิงนโยบาย
พื้นที่ระดับประเทศ หรือระดับเขตสุขภาพ
0.20 เกี่ยวกับกลไกและมาตรการใน
ระบบการจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
หรือรายงานการเขารวมประชุมที่
เกี่ยวของกับนโยบายและ
มาตรการเกี่ยวกับกลไกของ
กระทรวงสาธารณสุขในระบบการ
จัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
• ขอเสนอเชิงนโยบาย (Proposed Policy) ควรเปนขอเสนอใหมๆ กระบวนทัศนใหมๆ หลักๆ ที่เชื่อวา
หากปฏิบัติแลวจะชวยแกปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิผล นําไปสูอนาคตที่ดีกวาในปจจุบัน เปน
ขอเสนอที่เพิ่มขึ้น (added on) จากงานประจํา (routine work) เปนประเด็นจุดเนนที่สําคัญ
• มาตรการ ในที่นี้หมายถึง กําหนดขึ้นจากการใชประโยชนขององคความรูเพื่อกําหนดเปนมาตรการ/กล
ยุทธทั้งระยะสั้น และระยะยาวที่มีคุณภาพและสรางคุณคาแกประชาชน
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2.2 มาตรการดําเนินการที่รองรับการแกปญหาและ
ตอบสนองตรงตามความตองการของผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
- มีมาตรการที่รองรับการแกปญหาและตอบสนองตรงตาม
ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

0.50

2.3 มาตรการมีความสอดคลองกับบทบาทใหม (Re-role
: Smart Governance by national lead /regional
lead)
- มีการกําหนดมาตรการที่สอดคลองกับบทบาทใหม

0.15

0.50

0.15

เอกสารแสดงมาตรการที่รองรับ
การแกปญหาและตอบสนองตรง
ตามความตองการของผูรับบริการ
และผูม ีสวนไดสวนเสีย

เอกสารแสดงความสอดคลองของ
มาตรการที่กําหนดกับบทบาท
ใหมของหนวยงาน
• สอดคลอง หมายถึง ความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันของระบบตาง ๆ ในหนวยงาน (แผน
กระบวนการ สารสนเทศ การตัดสินใจดานทรัพยากร การปฏิบตั ิการ ผลลัพธ การวิเคราะห และการ
เรียนรู) เพื่อสนับสนุนเปาประสงคที่สําคัญ
• บทบาทใหม (Re-role) : Smart Governance by national lead /regional lead ในที่นี้ใหใชนิยาม
บทบาทใหม (Re-role) ตามคําอธิบายเพิ่มเติมแนบทาย
2.4 มี Key Message และเนื้อหาสราง HL ปชช. /
0.15
Competency จนท.(สงมอบศูนยสื่อผลิตสื่อ)
- มีเนื้อหาเพื่อเพิ่ม Competency เจาหนาที่
0.15 - เอกสารที่แสดงถึงการเพิ่ม
Competency ประชาชนและ
เจาหนาที่ (เชน รางแนวทางการ
ประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
สําหรับโครงการโรงพยาบาล)
Implementation : การขับเคลื่อนมาตรการ
1.0
3.1 มีการนําขอเสนอเชิงนโยบายเขาสูกรรมการระดับ
0.20
กระทรวง (เชน เวทีประชุมผูตรวจราชการ ฯลฯ) /ระดับ
เขต (เชน การประชุมเขตสุขภาพ) /ระดับกรม(การ
ประชุม Tuesday Regular Meeting) /ระดับจังหวัด /
ระดับหนวยงาน
- มีการนําขอเสนอเชิงนโยบายเขาสูกรรมการระดับ
0.10 มีหลักฐาน (เชน หนังสือราชการ
กระทรวง (เชน เวทีประชุมผูต รวจราชการ ฯลฯ) /ระดับ
สรุปรายงานการประชุม ฯลฯ) /
ภาพกิจกรรม ที่แสดงถึงการ
เขต (เชน การประชุมเขตสุขภาพ)
- มีการนําขอเสนอเชิงนโยบายเขาสูกรรมการระดับกรม
0.10 นําเสนอเขาสูเวทีประชุมระดับ
ตางๆ
(การประชุม Tuesday Regular Meeting) /ระดับจังหวัด
/ระดับหนวยงาน
ประสิทธิผล (effectiveness) ในที่นี้หมายถึง ระดับความสามารถที่กระบวนการสามารถตอบสนอง
จุดประสงคและเปาหมายที่ตั้งไว โดยกําหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงผลการดําเนินการ
3.2 มีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการลงสูพื้นที่
0.50
ภายใตบทบาทใหม (Smart regulator / Facilitator
+ Enabler + Governance)
- มีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการลงสูพื้นที่ภายใต
0.20
เอกสารที่แสดงกระบวนการ
บทบาท Smart regulator
วิธีการ กลไก ในการขับเคลื่อน
การจัดทํารายงานEIA สําหรับ
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- มีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการลงสูพื้นที่ภายใต
บทบาท Facilitator + Enabler
- มีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการลงสูพื้นที่ภายใต
บทบาท Governance

0.10

3.3 มีการขับเคลื่อน HL ไปสูปชช./competency ไปสู
เจาหนาที่
- มีการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับ
competency ของเจาหนาที่ เชน การจัดประชุม การ
ถอดบทเรียน การศึกษาดูงาน

0.15

3.4 มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนใหเกิด
คุณภาพ (Digital Transformation)
- มีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่นําไปสูการ
พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการของหนวยงาน

0.15

0.10

0.15

โครงการโรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขตั้งแตตนจน
จบ (end to end process) เพื่อ
สรางคุณคาตอผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย
1. Flow chart บทบาท
2. รายงานการขับเคลื่อน
และภาพกิจกรรม
เอกสาร One page สรุป
สาระสําคัญที่แสดงถึงกิจกรรม
การขับเคลื่อน competency
ไปสู จนท. และภาพกิจกรรม

เอกสารที่แสดงใหเห็นถึงการนํา
เทคโนโลยีดิจิทลั มาใช เชน
แอพพลิเคชั่น โซเชียลมีเดีย ฯลฯ
นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อน ในที่นี้หมายถึง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยวางแผนพัฒนาอยาง
เปนระบบและสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการและผูม ีสวนไดสวนเสีย รวมถึงใชในการติดตาม
ควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดผลลัพธของการทํางานอยางมีคุณภาพ
4.1 โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับดีขึ้นไปรอยละ
1
ขอมูลระบบรายงาน
4.2 โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับดีมากขึ้นไปรอยละ
มี.ค.62 – ก.ค.62

ตัวชี้วัด
โรงพยาบาลผานเกณฑฯ
ระดับดีขึ้นไปรอยละ
(0.5)
โรงพยาบาลผานเกณฑฯ
ระดับดีมากขึ้นไปรอยละ
(0.5)

เกณฑคะแนนเทียบกับระดับความสําเร็จ
ตามเปาหมายของตัวชีว้ ัด
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
81
82
83
84
85
36

37

38

39

40

94
5

รอยละของจํานวนจังหวัดในเขตทีม่ ีโรงพยาบาล ผาน
เกณฑฯ ระดับดีมาก Plus

1

ขอมูลระบบรายงาน
มี.ค.62 – ก.ค.62

เกณฑคะแนนเทียบกับระดับความสําเร็จ
ตามเปาหมายของตัวชีว้ ัด
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
รอยละของจํานวนจังหวัด 20
40 60 80
100
ในเขตที่มีโรงพยาบาล
ผานเกณฑฯ ระดับดีมาก
Plus
ตัวชี้วัด

คะแนนรวม

ศูนยหองปฏิบัติการกรมอนามัย
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561-กุมภาพันธ 2562)

ระดับ
ประเด็นประเมิน
1 Assessment : มีระบบบริหารจัดการขอมูลและการวิเคราะห
ปญหา
1.1 มีขอมูลและสารสนเทศที่สมบูรณและเพียงพอในการ
วิเคราะหปญหาและนําไปสู 1) HL ปชช./Competency
จนท. 2) ขอเสนอเชิงนโยบาย และ 3) มาตรการในพื้นที่
- มี ก ารวิ เ คราะห ช อ งว า งของระบบที่ เ ป น อยู ป จ จุ บั น กั บ
มาตรฐาน/เปาหมายที่กําหนด
กิจกรรมดําเนินงาน :
1.วิเคราะหขอมูลและสถานการณคุณภาพน้ําบริโภคและคุณภาพ
น้ําทิ้ง/น้ําเสียในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขยอนหลัง
3 ปงบประมาณ
- มีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลความตองการและความ
คาดหวังของ customer และ stakeholder ทั้งในปจจุบันและพึง
มีในอนาคต
กิจกรรมดําเนินงาน :
1.รวบรวมและวิเคราะหขอมูลความตองการและความคาดหวัง
ของ customer
2.รวบรวมและวิเคราะหขอมูลความตองการและความคาดหวัง
ของ stakeholder
3.จัดทําฐานขอมูล customer และ Stakeholder
- มีขอมูล Best Practice ทั้งในประเทศ/ตางประเทศ
กิจกรรมดําเนินงาน :
1.วิเคราะห Best Practice ของแนวทางการจัดการน้ําเสีย / น้ํา
ทิ้ง โรงพยาบาล

5

คะแนน
1.00

หลักฐาน/เอกสาร

0.50
0.20

0.15

0.15

1. มีไฟลขอมูลและ
สารสนเทศ
1) ขอมูลและสถานการณ
คุณภาพน้ําบริโภค
และคุณภาพน้ําเสีย/
น้ําทิ้งในโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขยอนหลัง
3 ปงบประมาณ
2) ขอมูล ความตองการ
และความคาดหวัง
ของ customer และ
stakeholder
3) ทําเนียบฐานขอมูล
customer และ
Stakeholder ทั้งใน
ปจจุบันและพึงมีใน
อนาคต
2. มีบทวิเคราะห Gap
และผลกระทบความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อ
นําไปสูการคาดการณ
และการแกไขปญหาใน
เชิงรุก
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1.2 มีระบบการจัดเก็บและติดตามขอมูลตาม KPI และขอมูล
ปจจัยที่สงผลกระทบ
กรณีตัวชี้วัดที่ 1.1-1.5
- มีการจัดเก็บขอมูลสําคัญของตัวชี้วัดที่ 1.1-1.5 อยางเปน
ระบบบนเว็บไซตกลางของหนวยงาน และเชื่อมโยงฐานขอมูล
เขากับระบบ DoH Dashboard
กิจกรรมดําเนินงาน :
1.จัดเก็บขอมูลผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําบริโภคและคุณภาพ
น้ําเสีย/น้ําทิ้ง
2.แสดงความเชื่อมโยงฐานขอมูลคุณภาพน้ํากับ website กลาง
ของศูนยหองปฏิบัติการฯ
หมายเหตุ : ศูนยหองปฏิบัติการฯไมมีภารกิจและตัวชี้วัดสําคัญที่
จะเชื่อมโยงฐานขอมูลเขากับระบบ DoH Dashboard ได
1.3 มีระบบการประเมินผลมาตรการและวิเคราะหเพื่อปรับปรุง
มาตรการทุก 3 เดือน
- มีระบบการประเมินผลมาตรการ
กิจกรรมดําเนินงาน :
- จัด ทํ า มาตรการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพน้ําบริโภคและคุณภาพน้ําเสีย/น้ําทิ้ง
เพื่ อสนับ สนุ น การดํ าเนิ นงาน Green & Clean
Hospital
- มีการวิเคราะหเพื่อปรับปรุง มาตรการทุก 3 เดือน
กิจกรรมดําเนินงาน :
- วิเคราะหผลการดําเนินงานการตรวจวิเคราะหคุณภาพ
น้ําบริโภค และคุณภาพน้ําเสีย/น้ําทิ้ง เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงาน Green & Clean Hospital
1.4 มีแผน/แนวทางปฏิบัติ (ที่สอดคลองกับผลการวิเคราะหใน
ขอ 1.1) เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ปรับปรุงผลการดําเนินการ
สงเสริมนวัตกรรม และบรรลุยุทธศาสตร /ภารกิจสําคัญ
- มีแผน/แนวทางปฏิบัติ
กิจกรรมดําเนินงาน :
1. จัดทําแผน / แนวทาง ปรับปรุงการดําเนินงานการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพน้ําบริโภค และคุณภาพน้ําเสีย/น้ําทิ้ง
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน Green & Clean Hospital
- มีแผนพัฒนาบุคลากรภายในและภายนอก (HRD / HRM)
กิจกรรมดําเนินงาน :
1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของศูนยหองฯ
2. จัดทําแผนการใหบริการที่ตอบสนองตอความตองการ
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
- มีกิจ กรรมการสร างความสั มพัน ธอัน ดีระหวางหนว ยงานและ
ผูรับบริการรวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสีย
กิจกรรมดําเนินงาน :
1. จั ด ทํ า แนวทางการสร า งความสั ม พั น ธ ร ะหว า งศู น ย
หองปฏิบัติการฯกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

0.10
0.05

แสดงไฟลภาพขอมูลและ
สารสนเทศ
(ในขอ 1) บนระบบ
เว็บไซตของหนวยงาน
และเชื่อมโยงฐานขอมูล
เขากับระบบ DoH
Dashboard

0.30
0.15

0.15

ผลการวิเคราะห/ทบทวน
มาตรการทุก 3 เดือน
- รอบที่ 1 สิ้นเดือน
มกราคม
- รอบที่ 2 สิ้นเดือน
พฤษภาคม

0.10
0.04

0.04

0.02

1. แผนการดําเนินงานที่
ตอบสนองตอความ
คาดหวังและความ
ตองการของผูรับบริการ
และผูม ีสวนไดสวนเสีย
2. แผนพัฒนาบุคลากร
ภายในและภายนอก
3. แผนสรางความสัมพันธ
ระหวางศูนยหองฯกับ
ผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย
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Advocacy & Intervention : มี ขอเสนอเชิงนโยบายและ
1.0
มาตรการที่มีประสิทธิภาพรองรับการแกปญหา (ประเมินและให
คะแนนโดยคณะ กก.ประเมินผลของกรม)
2.1 มีขอเสนอเชิงนโยบายและมาตรการ
0.20
กรณีตัวชี้วัด 1.1-1.5 และตัวชี้วัดที่เปน core function
- มีเอกสารขอเสนอเชิง
0.10
นโยบายตอหนวยงาน
- มีขอเสนอเชิงนโยบายระดับประเทศ หรือระดับเขตสุขภาพ
เจาภาพตัวชี้วัด
กิจกรรมดําเนินงาน :
(สํานักอนามัย
- จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการจัดการ
สิ่งแวดลอม)
น้ําบริโภค และน้ําเสีย/น้ําทิ้งของโรงพยาบาลสังกัด
- มีมาตรการดําเนินการ
กระทรวงสาธารณสุขตอหนวยงานเจาภาพตัวชี้วัด
(สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม)
หมายเหตุ : ดวยบทบาทหนาที่และภารกิจของศูนย
หองปฏิบัติการฯจึงไมสามารถจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย
ระดับประเทศ หรือระดับเขตสุขภาพได
- มีขอเสนอเชิงนโยบายระดับจังหวัด หรือพื้นที่
0.10
กิจกรรมดําเนินงาน :
หม าย เห ตุ : ด ว ยบ ทบ าทห น า ที่ แ ละ ภา ร กิ จ ขอ งศู น ย
หองปฏิบัติการฯจึงไมสามารถจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายระดับ
จังหวัด หรือพื้นที่ได
2.2 มาตรการดําเนินการที่รองรับการแกปญหาและตอบสนอง
0.50
ตรงตามความตองการของผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
- มีมาตรการที่รองรับการแกปญหาและตอบสนองตรงตามความ
0.50 เอกสารแสดงมาตรการที่
ตองการของผูรับบริการและผูม ีสวนไดสวนเสีย
รองรับการแกปญหาและ
กิจกรรมดําเนินงาน :
ตอบสนองตรงตามความ
- จัดทํามาตรการแกปญ
ตองการของผูรับบริการ
 หาและตอบสนองความตองการ
ของผูรับบริการและผูมสี วนไดสวนเสีย
และผูม ีสวนไดสวนเสีย
2.3 มาตรการมีความสอดคลองกับบทบาทใหม (Re-role :
0.15
Smart Governance by national lead /regional lead)
- มีการกําหนดมาตรการที่สอดคลองกับบทบาทใหม
0.15 - เอกสารในการพัฒนา
กิจกรรมดําเนินงาน :
คุณภาพหองปฏิบัติการ
- มีมาตรการในการพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการ เพื่ อ
สนั บ สนุ น ข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ ท างห อ งปฏิ บั ติ ก ารที่
นา เชื่ อถื อ ในการดํ า เนิน งาน Green & Clean
Hospital
• สอดคลอง หมายถึง ความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันของระบบตาง ๆ ในหนวยงาน (แผน
กระบวนการ สารสนเทศ การตัดสินใจดานทรัพยากร การปฏิบตั ิการ ผลลัพธ การวิเคราะห และการ
เรียนรู) เพื่อสนับสนุนเปาประสงคที่สําคัญ
• บทบาทใหม (Re-role) : Smart Governance by national lead /regional lead ในที่นี้ใหใชนิยาม
บทบาทใหม (Re-role) ตามคําอธิบายเพิ่มเติมแนบทาย
2.4 มี Key Message และเนื้อหาสราง HL ปชช. /
0.15
Competency จนท.(สงมอบศูนยสื่อผลิตสื่อ)
- มีการจัดทํา Key Message และเนื้อหาเพื่อสราง HL ปชช. /เพิ่ม 0.10 1. เอกสาร Key Message
Competency ประชาชนและเจาหนาที่ และสงใหศูนยสื่อสาร
และเนื้อหาเพื่อสราง HL
สาธารณะ
2. หลักฐานที่แสดงถึงการ
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กิจกรรมดําเนินงาน :
- จัดสง Key Message “การสุมเก็บตัวอยางน้ําบริโภค
และน้ํา เสี ย/น้ํา ทิ้ง ” เพื่ อเพิ่ม Competency ของ
เจาหนาที่ในการสุมเก็บตัวอยางน้ํา ซึ่งมีผลโดยตรงตอ
ผลการตรวจวิเคราะห
3

Implementation : การขับเคลื่อนมาตรการ
3.1 มีการนําขอเสนอเชิงนโยบายเขาสูกรรมการระดับกระทรวง
(เชน เวทีประชุมผูตรวจราชการ ฯลฯ) /ระดับเขต (เชน การ
ประชุมเขตสุขภาพ) /ระดับกรม(การประชุม Tuesday
Regular Meeting) /ระดับจังหวัด /ระดับหนวยงาน
- มีการนําขอเสนอเชิงนโยบายเขาสูกรรมการระดับกระทรวง (เชน
เวทีประชุมผูต รวจราชการ ฯลฯ) /ระดับเขต (เชน การประชุมเขต
สุขภาพ)
กิจกรรมดําเนินงาน :
- มีการนําขอเสนอเชิงนโยบายกี่ยวกับแนวทางการจัดการ
น้ํา บริ โภค และน้ํ าเสีย /น้ํ า ทิ้ง ของโรงพยาบาลสัง กั ด
กระทรวงสาธารณสุขเขาสูกรรมการ EnH cluster
หมายเหตุ : ดวยบทบาทหนาที่และภารกิจของศูนยหองปฏิบัตกิ ารฯ
จึงไมสามารถนําขอเสนอเชิงนโยบายเขาสูกรรมการระดับ
กระทรวงได
- มีการนําขอเสนอเชิงนโยบายเขาสูกรรมการระดับกรม (การ
ประชุม Tuesday Regular Meeting) /ระดับจังหวัด /ระดับ
หนวยงาน
กิจกรรมดําเนินงาน :
- มี ก ารนํ า ข อ เสนอเชิ ง นโยบายเกี่ ย วกั บ แนวทางการ
จัดการน้ําบริโภค และน้ําเสีย/น้ําทิ้งของโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเขาสูการประชุมกรรมการ
ศูนยฯ
3.2 มีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการลงสูพื้นที่ภายใต
บทบาทใหม (Smart regulator / Facilitator + Enabler +
Governance)
- มีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการลงสูพื้นที่ภายใตบทบาท
Smart regulator
กิจกรรมดําเนินงาน :
- ดําเนินการตรวจวิเคราะหและทดสอบตัวอยางน้ําบริโภค
และน้ําเสีย/น้ําทิ้ง ตามเกณฑและวิธีมาตรฐาน
หมายเหตุ : ด ว ยบทบาทหน า ที่แ ละภารกิ จของศู นย หอ งฯไม
สามารถดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการลงสูพื้นที่เองได
- มีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการลงสูพื้นที่ภายใตบทบาท
Facilitator + Enabler
กิจกรรมดําเนินงาน :
- สนับสนุนการดําเนินงานการตรวจวิเคราะหและทดสอบ
คุณภาพน้ําบริโภคและคุณภาพน้ําเสีย/น้ําทิ้ง ของ
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

1.0
0.20

0.10

สง Key Message และ
เนื้อหาดังกลาว ใหศูนย
สื่อสารสาธารณะ
3. เอกสารที่แสดงถึงการ
เพิ่ม Competency ของ
เจาหนาที่

มีหลักฐาน (เชน หนังสือ
ราชการ สรุปรายงานการ
ประชุม ฯลฯ) /ภาพ
กิจกรรม ที่แสดงถึงการ
นําเสนอเขาสูเวทีประชุม

0.10

0.50
0.20

0.10

เอกสารที่แสดง
กระบวนการ วิธีการ
กลไก ในการขับเคลื่อน
ตั้งแตตนจนจบ
(end to end process)
เพื่อสรางคุณคาตอ
ผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย
1. Flow chart ที่แสดง
ใหเห็นถึงบทบาทใหมใน
การดําเนินงาน
2. รายงานการขับเคลื่อน
และภาพกิจกรรม
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- สนับสนุนขอมูลคุณภาพน้ําบริโภค และคุณภาพน้ําเสีย/น้ํา
ทิ้ง ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขยอนหลัง
3 ปงบประมาณที่ไมผานเกณฑมาตรฐานเชื่อมโยงกับ
ประเภทของระบบบําบัดน้ําเสีย
หมายเหตุ:ดวยบทบาทหนาที่และภารกิจของศูนยหองปฏิบตั ิการฯ
ไมสามารถดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการลงสูพื้นที่เองได
- มีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการลงสูพื้นที่ภายใตบทบาท
Governance
กิจกรรมดําเนินงาน :
หมายเหตุ : ดวยบทบาทหนาที่และภารกิจของศูนย
หองปฏิบัติการฯ ไมสามารถดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการลงสู
พื้นที่เองได
3.3 มีการขับเคลื่อน HL ไปสูปชช./competency ไปสู
เจาหนาที่
- มีการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อน HL (เชน การสรางความรอบรู
การจัดสภาพแวดลอม การสื่อสารสุขภาพ ฯลฯ) ไปสูประชาชน
กิจกรรมดําเนินงาน :
- จัดกิจกรรมสรางความรอบรู เรื่อง Green & Clean
Hospital ไปสูประชาชน
3.4 มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนใหเกิดคุณภาพ
(Digital Transformation)
- มีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่นําไปสูการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการของหนวยงาน
กิจกรรมดําเนินงาน :
- การรายงานผลการตรวจวิเคราะหคุณ ภาพน้ําบริโภค
และน้ําเสีย/น้ําทิ้ง ผาน Application
โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับพื้นฐานขึ้นไป รอยละ
ตัวชี้วัด
โรงพยาบาลผานเกณฑฯ
ระดับ พื้นฐานขึ้นไป รอยละ
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โรงพยาบาลผานกณฑฯ
ระดับดีขึ้นไป รอยละ

0.15
0.10

0.15

1

ขอมูลระบบรายงาน
ต.ค.61 – ก.พ.62

1

ขอมูลระบบรายงาน
ต.ค.61 – ก.พ.62

เกณฑคะแนนเทียบกับระดับความสําเร็จ
ตามเปาหมายของตัวชีว้ ัด
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
76
77 78 79
80

คะแนนรวม

1. เอกสาร One page
สรุปสาระสําคัญที่แสดงถึง
กิจกรรมการขับเคลื่อน
HL ไปสูประชาชน
2. ภาพกิจกรรม

แผนผังการรายงานผลการ
ตรวจวิเคราะหและ
ทดสอบผาน Application

เกณฑคะแนนเทียบกับระดับความสําเร็จ
ตามเปาหมายของตัวชีว้ ัด
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
96
97
98 99 100

โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับดีขึ้นไป รอยละ
ตัวชี้วัด

0.10

5

99
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2562 - กรกฎาคม 2562)

ระดับ
ประเด็นประเมิน
1 Assessment : มีระบบบริหารจัดการขอมูลและการวิเคราะห
ปญหา
1.1 มีขอมูลและสารสนเทศที่สมบูรณและเพียงพอในการ
วิเคราะหปญหาและนําไปสู 1) HL ปชช./Competency
จนท. 2) ขอเสนอเชิงนโยบาย และ 3) มาตรการในพื้นที่
- มี ก ารวิ เ คราะห ช อ งว า งของระบบที่ เ ป น อยู ป จ จุ บั น กั บ
มาตรฐาน/เปาหมายที่กําหนด
กิจกรรมดําเนินงาน :
1. วิ เ คราะห ข อ มู ล และสถานการณ คุ ณ ภาพน้ํ า บริ โ ภคและ
คุ ณ ภาพน้ํ า เสี ย /น้ํ า ทิ้ ง ในโรงพยาบาลสั ง กั ด กระทรวง
สาธารณสุข ปงบประมาณ 2562
- มีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลความตองการและความ
คาดหวังของ customer และ stakeholder ทั้งในปจจุบันและ
พึงมีในอนาคต
กิจกรรมดําเนินงาน :
1. รวบรวมและวิเคราะหขอมูลความตองการและความ
คาดหวังของ customer
2. รวบรวมและวิเคราะหขอมูลความตองการและความ
คาดหวังของ stakeholder
3. จัดทําฐานขอมูล customer และ Stakeholder
- มีขอมูล Best Practice ทั้งในประเทศ/ตางประเทศ
กิจกรรมดําเนินงาน :
1. วิเคราะห Best Practice ของแนวทางการจัดการคุณภาพ
น้ํ า บริ โ ภคและคุ ณ ภาพน้ํ า เสี ย /น้ํ า ทิ้ ง โรงพยาบาลสั ง กั ด
กระทรวง

1.2 มีระบบการจัดเก็บและติดตามขอมูลตาม KPI และขอมูล
ปจจัยที่สงผลกระทบ
- มีการจัดเก็บขอมูลสําคัญของตัวชี้วัดที่ 1.1-1.5 อยางเปน
ระบบบนเว็บไซตกลางของหนวยงาน และเชื่อมโยงฐานขอมูล
เขากับระบบ DoH Dashboard
กิจกรรมดําเนินงาน :
1. จั ด เก็ บ ข อ มูล ผลการวิ เ คราะห คุณ ภาพน้ํ า บริ โภคและ
คุณภาพน้ําเสีย/น้ําทิ้ง
2. แสดงความเชื่ อ มโยงฐานข อ มู ล คุ ณ ภาพน้ํ า กั บ website
กลางของศูนยหองปฏิบัติการฯ
หมายเหตุ : ศูนยหองปฏิบัติการฯไมมีภารกิจและตัวชี้วัดสําคัญ
ที่จะเชื่อมโยงฐานขอมูลเขากับระบบ DoH Dashboard ได

คะแนน
1.00

หลักฐาน/เอกสาร

0.50
0.20

0.15

0.15

0.10
0.05

1. มีไฟลขอมูลและ
สารสนเทศ
1) ขอมูลและ
สถานการณคณ
ุ ภาพ
น้ําบริโภคและ
คุณภาพน้ําเสีย/น้ําทิ้ง
ในโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
ปงบประมาณ 2562
2) ขอมูล ความตองการ
และความคาดหวังของ
customer และ
stakeholder
3) ทําเนียบฐานขอมูล
customer และ
Stakeholder ทั้งใน
ปจจุบันและพึงมีใน
อนาคต
2. มีบทวิเคราะห Gap
และผลกระทบความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อ
นําไปสูการคาดการณ
และการแกไขปญหาใน
เชิงรุก
แสดงไฟลภาพขอมูลและ
สารสนเทศ
(ในขอ 1) บนระบบ
เว็บไซตของหนวยงาน
และเชื่อมโยงฐานขอมูล
เขากับระบบ DoH
Dashboard
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1.3 มี ร ะบบการประเมิ น ผลมาตรการและวิ เ คราะห เ พื่ อ
ปรับปรุง มาตรการทุก 3 เดือน
- มีระบบการประเมินผลมาตรการ
กิจกรรมดําเนินงาน :
- จัดทํามาตรการประเมินผลการดําเนินงานการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพน้ําเสีย / น้ําทิ้ง เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงาน Green & Clean Hospital
- มีการวิเคราะหเพื่อปรับปรุง มาตรการทุก 3 เดือน
กิจกรรมดําเนินงาน :
- วิเคราะหผลการดําเนินงานการตรวจวิเคราะหคุณภาพ
น้ําบริโภคและคุณภาพน้ําเสีย/น้ําทิ้ง เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงาน Green & Clean Hospital
1.4 มีแผน/แนวทางปฏิบัติ (ที่สอดคลองกับผลการวิเคราะห
ในขอ 1.1) เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ปรับปรุงผลการ
ดําเนินการ สงเสริมนวัตกรรม และบรรลุยุทธศาสตร /
ภารกิจสําคัญ
- มีแผน/แนวทางปฏิบัติ
กิจกรรมดําเนินงาน :
1. จัดทําแผน / แนวทาง ปรับปรุงการดําเนินงานการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพน้ําเสีย / น้ําทิ้ง เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
Green & Clean Hospital
- มีแผนพัฒนาบุคลากรภายในและภายนอก (HRD / HRM)
กิจกรรมดําเนินงาน :
1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของศูนยหองปฏิบัติการฯ
2. จัดทําแผนการใหบริการที่ตอบสนองตอความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
- มีกิจกรรมการสรางความสัมพันธอันดีระหวางหนวยงานและ
ผูรับบริการรวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสีย
กิจกรรมดําเนินงาน :
1. จั ด ทํ า แนวทางการสร า งความสั ม พั น ธ ร ะหว า งศู น ย
หองปฏิบัติการฯกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
Advocacy & Intervention : มี ขอเสนอเชิงนโยบายและ
มาตรการที่มีประสิทธิภาพรองรับการแกปญหา
(ประเมินและใหคะแนนโดยคณะ กก.ประเมินผลของกรม)
2.1 มีขอเสนอเชิงนโยบายและมาตรการ
- มีขอเสนอเชิงนโยบายระดับประเทศ หรือระดับเขตสุขภาพ
กิจกรรมดําเนินงาน :
- จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการจัดการ
คุณภาพน้ําบริโภคและคุณภาพน้ําเสีย/น้ําทิ้ง ของ
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตอหนวยงาน
เจาภาพตัวชี้วัด (สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม)
หมายเหตุ : ดวยบทบาทหนาที่และภารกิจของศูนย
หองปฏิบัติการฯจึงไมสามารถจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย
ระดับประเทศ หรือระดับเขตสุขภาพได
- มีขอเสนอเชิงนโยบายระดับจังหวัด หรือพื้นที่

0.30
0.15

0.15

ผลการวิเคราะห/ทบทวน
มาตรการทุก 3 เดือน
- รอบที่ 1 สิ้นเดือน
มกราคม
- รอบที่ 2 สิ้นเดือน
พฤษภาคม

0.10

0.04

0.04

0.02

1. แผนการดําเนินงานที่
ตอบสนองตอความ
คาดหวังและความ
ตองการของผูรับบริการ
และผูม ีสวนไดสวนเสีย
2. แผนพัฒนาบุคลากร
ภายในและภายนอก
3. แผนสรางความสัมพันธ
ระหวางศูนยหองฯกับ
ผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย

1.0
0.20
0.10

-

0.10

มีเอกสาร
ขอเสนอเชิง
นโยบายตอ
หนวยงาน
เจาภาพตัวชี้วัด
(สํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม)
มีมาตรการ
ดําเนินการ
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กิจกรรมดําเนินงาน :
หมายเหตุ : ด ว ยบทบาทหน า ที่ แ ละภารกิ จ ของศู น ย
หองปฏิบัติการฯจึงไมสามารถจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายระดับ
จังหวัด หรือพื้นที่ได
• ขอเสนอเชิงนโยบาย (Proposed Policy) ควรเปนขอเสนอใหมๆ กระบวนทัศนใหมๆ หลักๆ ที่เชื่อ
วา หากปฏิบัติแลวจะชวยแกปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิผล นําไปสูอนาคตที่ดีกวาในปจจุบัน
เปนขอเสนอที่เพิ่มขึ้น (added on) จากงานประจํา (routine work) เปนประเด็นจุดเนนที่สําคัญ
• มาตรการ ในที่นี้หมายถึง กําหนดขึ้นจากการใชประโยชนขององคความรูเพื่อกําหนดเปนมาตรการ/
กลยุทธทั้งระยะสั้น และระยะยาวที่มีคุณภาพและสรางคุณคาแกประชาชน
2.2 มาตรการดําเนินการที่รองรับการแกปญหาและตอบสนอง 0.50
ตรงตามความตองการของผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
- มีมาตรการที่รองรับการแกปญหาและตอบสนองตรงตามความ 0.50 เอกสารแสดงมาตรการที่
ตองการของผูรับบริการและผูม ีสวนไดสวนเสีย
รองรับการแกปญหาและ
กิจกรรมดําเนินงาน :
ตอบสนองตรงตามความ
- จัดทํามาตรการแกปญ
 หาและตอบสนองความตองการ
ตองการของผูรับบริการ
ของผูรับบริการและผูมสี วนไดสวนเสีย
และ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
2.3 มาตรการมีความสอดคลองกับบทบาทใหม (Re-role :
0.15
Smart Governance by national lead /regional lead)
- มีการกําหนดมาตรการที่สอดคลองกับบทบาทใหม
0.15 - เอกสารในการพัฒนา
กิจกรรมดําเนินงาน :
คุณภาพหองปฏิบตั ิการ
- มีมาตรการในการพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการ เพื่อ
สนั บ สนุ น ขอ มู ล เชิ งประจั ก ษ ทางห อ งปฏิ บั ติ ก ารที่
นาเชื่อถือ ในการดําเนินงาน Green & Clean
Hospital
2.4 มี Key Message และเนื้อหาสราง HL ปชช. /
0.15
Competency จนท.(สงมอบศูนยสื่อผลิตสื่อ)
- มีการจัดทํา Key Message และเนื้อหาเพื่อสราง HL ปชช. /
0.15 1. เอกสาร Key Message
เพิ่ม Competency ประชาชนและเจาหนาที่ และสงใหศูนย
และเนื้อหาเพื่อสราง HL
สื่อสารสาธารณะ
2. หลักฐานที่แสดงถึงการ
กิจกรรมดําเนินงาน :
สง Key Message และ
- จัดสง Key Message “การสุมเก็บตัวอยางน้ําบริโภค
เนื้อหาดังกลาว ใหศูนย
และตัวอยางน้ําเสีย/น้ําทิ้ง” เพื่อเพิ่ม Competency
สื่อสารสาธารณะ
ของเจ า หน า ที่ ใ นการสุ ม เก็ บ ตั ว อย า งน้ํ า ซึ่ ง มี ผ ล
3. เอกสารที่แสดงถึงการ
โดยตรงตอผลการตรวจวิเคราะห
เพิ่ม Competency ของ
เจาหนาที่
Implementation : การขับเคลื่อนมาตรการ
1.0
3.1 มีการนําขอเสนอเชิงนโยบายเขาสูกรรมการระดับกระทรวง
0.20
(เชน เวทีประชุมผูตรวจราชการ ฯลฯ) /ระดับเขต (เชน การ
ประชุมเขตสุขภาพ) /ระดับกรม(การประชุม Tuesday Regular
Meeting) /ระดับจังหวัด /ระดับหนวยงาน
- มีการนําขอเสนอเชิงนโยบายเขาสูกรรมการระดับกระทรวง
0.10 มีหลักฐาน (เชน หนังสือ
(เชน เวทีประชุมผูตรวจราชการ ฯลฯ) /ระดับเขต (เชน การ
ราชการ สรุปรายงานการ
ประชุมเขตสุขภาพ)
ประชุม ฯลฯ) /ภาพ
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กิจกรรมดําเนินงาน :
- มีการนําขอเสนอเชิงนโยบายกี่ยวกับแนวทางการจัดการ
น้ําบริโภค และน้ําเสีย/น้ําทิ้งของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขเขาสูกรรมการ EnH cluster
หมายเหตุ : ดวยบทบาทหนาที่และภารกิจของศูนยหองฯจึงไม
สามารถนําขอเสนอเชิงนโยบายเขาสูกรรมการระดับกระทรวงได
- มีการนําขอเสนอเชิงนโยบายเขาสูกรรมการระดับกรม (การ
ประชุม Tuesday Regular Meeting) /ระดับจังหวัด /ระดับ
หนวยงาน
กิจกรรมดําเนินงาน :
- มีการนําขอเสนอเชิงนโยบายเกีย่ วกับแนวทางการจัดการ
น้ําบริโภค และน้ําเสีย/น้ําทิ้งของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขเขาสูการประชุมกรรมการศูนยฯ
3.2 มีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการลงสูพื้นที่ภายใต
บทบาทใหม (Smart regulator / Facilitator + Enabler
+ Governance)
- มีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการลงสูพื้นที่ภายใตบทบาท
Smart regulator
กิจกรรมดําเนินงาน :
- ดําเนินการตรวจวิเคราะหและทดสอบคุณภาพน้ําบริโภค
และคุณภาพน้ําเสีย/น้ําทิ้ง ตามเกณฑและวิธีมาตรฐาน
หมายเหตุ : ดวยบทบาทหนาที่และภารกิจของศูนยหองฯไม
สามารถดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการลงสูพื้นที่เองได
- มีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการลงสูพื้นที่ภายใตบทบาท
Facilitator + Enabler
กิจกรรมดําเนินงาน :
- สนับสนุนการดําเนินงานการตรวจวิเคราะหและทดสอบ
คุณภาพน้ําบริโภคและคุณภาพน้ําเสีย/น้ําทิ้งของ
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
- สนับสนุนขอมูลคุณภาพน้ําบริโภคและคุณภาพน้ําเสีย/น้ํา
ทิ้ง ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปงบประมาณ 2562 ที่ไมผานเกณฑมาตรฐานเชื่อมโยง
กับประเภทของระบบบําบัดน้าํ เสีย
หมายเหตุ : ดวยบทบาทหนาที่และภารกิจของศูนยหองฯไม
สามารถดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการลงสูพื้นที่เองได
- มีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการลงสูพื้นที่ภายใตบทบาท
Governance
กิจกรรมดําเนินงาน :
หมายเหตุ : ดวยบทบาทหนาที่และภารกิจของศูนยหองฯไม
สามารถดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการลงสูพื้นที่เองได
3.3 มีการขับเคลื่อน HL ไปสูปชช./competency ไปสู
เจาหนาที่
- มีการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อน HL (เชน การสรางความรอบรู
การจัดสภาพแวดลอม การสื่อสารสุขภาพ ฯลฯ) ไปสูประชาชน

กิจกรรม ที่แสดงถึงการ
นําเสนอเขาสูเวทีประชุม

0.10

0.50
0.20

0.10

เอกสารที่แสดง
กระบวนการ วิธีการ
กลไก ในการขับเคลื่อน
ตั้งแตตนจนจบ
(end to end process)
เพื่อสรางคุณคาตอ
ผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย
1. Flow chart ที่
แสดงใหเห็นถึงบทบาท
ใหมในการดําเนินงาน
2. รายงานการ
ขับเคลื่อน และภาพ
กิจกรรม

0.10

0.15
0.10

1. เอกสาร One page
สรุปสาระสําคัญที่แสดงถึง
กิจกรรมการขับเคลื่อน HL
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4

กิจกรรมดําเนินงาน :
- จัดกิจกรรมสรางความรอบรู เรื่อง Green & Clean
Hospital ไปสูประชาชน
3.4 มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนใหเกิดคุณภาพ
(Digital Transformation)
- มีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่นําไปสูการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการของหนวยงาน
กิจกรรมดําเนินงาน :
- การรายงานผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําบริโภค
และคุณภาพน้ําเสีย/น้ําทิ้ง ผาน Application
4.1 โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับดีขึ้นไปรอยละ
4.2 โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับดีมากขึ้นไปรอยละ

ตัวชี้วัด
โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับ
ดีขึ้นไปรอยละ
(0.5)
โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับ
ดีมากขึ้นไปรอยละ(0.5)

5

รอยละของจํานวนจังหวัดใน
เขตที่มีโรงพยาบาล ผาน
เกณฑฯ ระดับดีมาก Plus

0.15
แผนผังการรายงานผลการ
ตรวจวิเคราะหและ
ทดสอบผาน Application
1

ขอมูลระบบรายงาน
มี.ค.62 – ก.ค.62

1

ขอมูลระบบรายงาน
มี.ค.62 – ก.ค.62

เกณฑคะแนนเทียบกับระดับความสําเร็จ
ตามเปาหมายของตัวชีว้ ัด
0.1 0.2 0.3 0.4
0.5
81
82 83 84
85
36

37

38

39

40

รอยละของจํานวนจังหวัดในเขตทีม่ ีโรงพยาบาล ผานเกณฑฯ
ระดับดีมาก Plus
ตัวชี้วัด

ไปสูประชาชน
2. ภาพกิจกรรม

เกณฑคะแนนเทียบกับระดับความสําเร็จ
ตามเปาหมายของตัวชีว้ ัด
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
20
40 60 80
100

คะแนนรวม

5
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ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561-กุมภาพันธ 2562)
ระดับ

ประเด็นประเมิน

คะแนน

1 Assessment : มีระบบบริหาร จัดการขอมูลและการวิเคราะห
ปญหา

1.0

1.1 มีขอมูลและสารสนเทศทีส่ มบูรณและเพียงพอ
(มีขอมูล สารสนเทศที่เกี่ยวของกับสถานการณ ผลการ
วิเคราะห
การขับเคลื่อนและการบังคับใชกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุขที่เกีย่ วของกับการดําเนินงาน GREEN & CLEAN
Hospital + ขอมูลความตองการและความคาดหวัง
customer และ stakeholder + Best Practice พรอมทั้ง
วิเคราะห Gap และนําไปสู 1. HL ประชาชน และ
Competency เจาหนาที่ 2. ขอเสนอเชิงนโยบาย 3.
มาตรการในพื้นที่)

0.50

หลักฐาน/เอกสาร

1. มีไฟลขอมูลและสารสนเทศ
1) ขอมูลและสถานการณ
ผลการดําเนินงานยอนหลัง/
ขอมูลปจจัยทีส่ งผลกระทบ
2) ขอมูล ความตองการ
และความคาดหวัง customer
และ stakeholder
3) ฐานขอมูล customer
และ stakeholder
2. มีบทวิเคราะห Gap และ
ผลกระทบความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นเพื่อนําไปสูการ
คาดการณและการแกไขปญหา
ในเชิงรุก

1.2 มีระบบการจัดเก็บและติดตามขอมูล
0.10 แสดงไฟลภาพขอมูล (ในขอ 1)
- จัดเก็บขอมูลสถานการณปญหาการขับเคลื่อนและบังคับใช
บนระบบเว็บไซตของหนวยงาน
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
และเชื่อมโยงฐานขอมูลเขากับ
GREEN & CLEAN Hospital โดยใชแบบสอบถาม/ แบบ
ระบบ DoH Dashboard
สัมภาษณ/ แบบสังเกตการณ /แบบรายงานผลการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด หรือโปรแกรมกํากับ
ติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายวาดวย
สาธารณสุข
โดยเก็บขอมูลในกลุม ประชาชน และเจาหนาที่ ไดแก ศอ.
สสม. คสจ. และ อปท. และจัดเก็บอยางเปนระบบบนเว็บไซต
กลางของหนวยงาน และเชื่อมโยงฐานขอมูลเขากับระบบ DoH
Dashboard
1.3 มีระบบการประเมินผลมาตรการและวิเคราะหเพื่อปรับปรุง 0.30 ผลการวิเคราะห/ทบทวน
มาตราการทุก 3 เดือน
มาตรการทุก 3 เดือน
- มีโปรแกรมกํากับติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการ
- รอบที่ 1 สิ้นเดือนมกราคม
ตามกฎหมายวาดวยสาธารณสุข โดยใชอํานาจตามกลไกของ
- รอบที่ 2 สิ้นเดือน
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข ทําการกํากับติดตาม รวบรวม
พฤษภาคม
ผลการดําเนินงานและนําเสนอในคณะอนุกรรมการบริหารและ
ขับเคลื่อนการปฏิบัตติ ามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
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1.4 มีแผน/แนวทางปฏิบัติ (ที่สอดคลองกับผลการวิเคราะหในขอ
1.1) เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ปรับปรุงผลการดําเนินการ สง
เสริมนวตกรรม และบรรลุยุทธศาสตร /ภารกิจสําคัญ
- นําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อวางแผนแกไขปญหา โดยจัดทํา
แผนการดําเนินงาน (0.04)
- แผนพัฒนาบุคลากรภายในและภายนอก (HRD / HRM)
(0.04)
- มีกิจกรรมสรางความสัมพันธอันดีกับผูรับบริการและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ (0.02 )
2 Advocacy & Intervention : มีขอเสนอเชิงนโยบายและ
มาตรการที่มีประสิทธิภาพรองรับการแกปญหา

0.10 แผนการดําเนินงานที่ตอบสนอง
ตอความคาดหวังและความ
ตองการของผูรับบริการและผูม ี
สวนไดสวนเสีย และแผนพัฒนา
บุคลากรภายในและภายนอก
รวมถึงสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางหนวยงานและ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย
1.0

2.1 มีขอเสนอเชิงนโยบายและมาตรการ
0.20 มีขอเสนอเชิงนโยบายและ
- มีขอเสนอเชิงนโยบาย หรือขอเสนอตอการปรับปรุงกฎหมาย
มาตรการดําเนินการ
วาดวยการสาธารณสุขทีเ่ กี่ยวของ กับการดําเนินงาน GREEN &
CLEAN Hospital เพื่อเตรียมเสนอตอคณะกรรมการ
สาธารณสุข
- มีมาตรการ หรือขอเสนอตอการขับเคลื่อนการบังคับใช
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
GREEN & CLEAN Hospital ในระดับพื้นที่ เพื่อเตรียมเสนอตอ
คณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการสาธารณสุข
2.2 มาตรการดําเนินการที่รองรับการแกไขปญหาและตอบสนอง 0.50 มีเอกสารแสดงมาตรการการ
ตรงกับความตองการของผูรับบริการและเจาหนาที่ที่เกีย่ วของ
ดําเนินงานตามกฎหมายที่รองรับ
- มีมาตรการในการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
การแกไขปญหาและตอบสนอง
รวมทั้งติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ในการ
ตรงตามความตองการของ
ขับเคลื่อนและบังคับใชกฎหมายฯ โดยประเมินการดําเนินงานที่มี
ผูรบั บริการและเจาหนาที่ที่
ประสิทธิภาพเปนไปตามบทบาทหนาที่และเปนไปตามกระบวนการ
เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานตามกฎหมายที่รองรับการแกไขปญหาและตอบสนองตรง
กับความตองการของผูรับบริการและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
2.3 มาตรการมีความสอดคลองกับบทบาทใหม (Re-role : Smart 0.15 1. มีรายงานการวิเคราะห
Governance by national lead /regional lead)
สังเคราะหขอมูลปญหาการ
มาตรการมีความสอดคลองกับบทบาทใหม :
ขับเคลื่อนและบังคับใช
- รวบรวมข อ มู ล วิ เ คราะห สั ง เคราะห ข อ มู ล ป ญ หาการ
กฎหมาย ฯ
ขับเคลื่อนและบังคับใชกฎหมายฯ ใชขอมูลกําหนดมาตรการ
2. มีรายงานประเมินความพึง
หรื อ ชี้ นํ า ชี้ แ นะ ผู เ กี่ ยวข อ ง สร า งความตระหนั ก ประชาชน
พอใจระบบการใหคําปรึกษา
สงเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพใหกับภาคีเครือขายเพื่อใหเกิด
การบังคับใชกฎหมาย
การบังคับใชกฎหมายฯ อยางมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนา
ระบบการให คํ า ปรึ ก ษาด า นการบั ง คั บ ใช ก ฎหมายฯ เพื่ อ ให
ประชาชนและเจาหนาที่เขาถึงไดอยางสะดวกรวดเร็ว
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2.4 มี Key Message และเนื้อหาสราง HL ปชช. / Competency 0.15
จนท. (สงมอบศูนยสื่อผลิตสื่อ)
- มี Key Massage หรือเนื้อหา HL ประชาชน และเจาหนาที่
สรางความรอบรูกฎหมายทีเ่ กี่ยวของกับการดําเนินงาน GREEN
& CLEAN Hospital
3 Implementation : การขับเคลื่อนมาตรการ

มี Key Message และเนื้อหา
สราง HL และหลักฐานการที่
แสดงถึงการสงศูนยสื่อผลิตสื่อ
/ Competency จนท.

1.0

3.1 นําเสนอขอเสนอเชิงนโยบาย หรือขอเสนอตอการขับเคลื่อน
การบังคับใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ตอคณะกรรมการ
สาธารณสุข

0.20 มีหลักฐาน (เชน หนังสือราชการ
สรุปรายงานการประชุม ฯลฯ) /
ภาพกิจกรรม ที่แสดงถึงการ
นําเสนอเขาสูเวทีประชุมระดับ
ตางๆ

3.2 ขับเคลื่อนและผลักดันมาตการที่ผานมติเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสาธารณสุข ผลักดันเขาสูวาระการประชุม
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) โดยมี ศอ. และ สสม. มี
บทบาทในการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด

0.50 มีกระบวนการ วิธีการ กลไก ใน
การขับเคลื่อนตั้งแตตนจนจบ
(end to end process)
1. Flow chart ที่แสดงให
เห็นถึงบทบาทใหมในการ
ดําเนินงาน
2. รายงานการขับเคลื่อน
และภาพกิจกรรม

3.3 การขับเคลื่อน HL ไปสูประชาชน และ Competency ไปสู
เจาหนาที่ โดยพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ สนับสนุนการเปนที่
ปรึกษาใหคําแนะนําดานกฎหมาย และสรางความรอบรูดาน
กฎหมาย /จัดทําชุดความรูเกีย่ วกับการบังคับใชกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital

0.15 One page สรุปสาระสําคัญที่
แสดงถึงการขับเคลื่อน HL ไปสู
ประชาชน/competency
ไปสู จนท. และภาพกิจกรรม

3.4 มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนใหเกิดคุณภาพ (Digital 0.15 แสดงใหเห็นการนําเทคโนโลยี
Transformation)
ดิจิทัลมาใช
- การนําโปรแกรมกํากับติดตามรายงานผลการดําเนินงาน
เชน แอพพลิเคชั่น/โซเชียลมีเดีย
ของคณะกรรมการตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข มาใช
ฯลฯ
ในการติดตามผลการดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด หรือชองทางอื่น ในการ
รวบรวมขอมูล วิเคราะห และสรุปรายงานสถานการณการ
ขับเคลื่อน และสงขอมูลกลับไปยัง ศอ. /คสจ.
- การเผยแพรและแลกเปลี่ยนองคความรูผ าน Line Group/
Live สด ผาน Face book / กระดานถาม-ตอบ ใน
Webboard ทางเว็บไซตศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข
4 โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับพื้นฐานขึ้นไป รอยละ
ตัวชี้วัด
โรงพยาบาลผานเกณฑฯ
ระดับ พื้นฐานขึ้นไป รอยละ

เกณฑคะแนนเทียบกับระดับความสําเร็จ
ตามเปาหมายของตัวชีว้ ัด
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
96
97
98 99 100

1

ขอมูลระบบรายงาน
ต.ค.61 – ก.พ.62
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5 โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับดีขึ้นไป รอยละ
ตัวชี้วัด
โรงพยาบาลผานกณฑฯ
ระดับดีขึ้นไป รอยละ

1

เกณฑคะแนนเทียบกับระดับความสําเร็จ
ตามเปาหมายของตัวชีว้ ัด
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
76
77 78 79
80

คะแนนรวม

ขอมูลระบบรายงาน
ต.ค.61 – ก.พ.62

5

รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2562 - กรกฎาคม 2562)
ระดับ
1

ประเด็นประเมิน

คะแนน

หลักฐาน/เอกสาร

Assessment : มีระบบบริหาร จัดการขอมูลและการวิเคราะห 1.0
ปญหา
1.1 มีขอมูลและสารสนเทศที่สมบูรณและเพียงพอ
0.50
(มีขอมูล สารสนเทศที่เกี่ยวของกับสถานการณ ผลการ
วิเคราะห การขับเคลื่อนและการบังคับใชกฎหมายวาดวย
การสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน GREEN &
CLEAN Hospital + ขอมูลความตองการและความคาดหวัง
customer และ stakeholder + Best Practice พรอมทั้ง
วิเคราะห Gap และนําไปสู 1. HL ประชาชน และ
Competency เจาหนาที่ 2. ขอเสนอเชิงนโยบาย
3. มาตรการในพื้นที่)

1.2 มีระบบการจัดเก็บและติดตามขอมูล
- จัดเก็บขอมูลสถานการณปญหาการขับเคลื่อนและบังคับ
ใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital โดยใช
แบบสอบถาม/ แบบสัมภาษณ/ แบบสังเกตการณ /แบบ
รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด หรือโปรแกรมกํากับติดตามการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตามกฎหมายวาดวยสาธารณสุข
โดยเก็บขอมูลในกลุม ประชาชน และเจาหนาที่ ไดแก ศอ.
สสม. คสจ. และ อปท. และจัดเก็บอยางเปนระบบบน
เว็บไซตกลางของหนวยงาน และเชื่อมโยงฐานขอมูลเขากับ
ระบบ DoH Dashboard

1. มีไฟลขอมูลและสารสนเทศ
1) ขอมูลและสถานการณ
ผลการดําเนินงานยอนหลัง/
ขอมูลปจจัยทีส่ งผลกระทบ
2) ขอมูล ความตองการ
และความคาดหวัง customer
และ stakeholder
3) ฐานขอมูล customer
และ stakeholder
2. มีบทวิเคราะห Gap และ
ผลกระทบความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นเพื่อนําไปสูการ
คาดการณและการแกไขปญหา
ในเชิงรุก

0.10 แสดงไฟลภาพขอมูล (ในขอ 1)
บนระบบเว็บไซตของหนวยงาน
และเชื่อมโยงฐานขอมูลเขากับ
ระบบ DoH Dashboard
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1.3 มีระบบการประเมินผลมาตรการและวิเคราะหเพื่อปรับปรุง 0.30 ผลการวิเคราะห/ทบทวน
มาตรการทุก 3 เดือน
มาตรการทุก 3 เดือน
- มีโปรแกรมกํากับติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการ
- รอบที่ 1 สิ้นเดือนมกราคม
ตามกฎหมายวาดวยสาธารณสุข โดยใชอํานาจตามกลไกของ
- รอบที่ 2 สิ้นเดือน
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข ทําการกํากับติดตาม
พฤษภาคม
รวบรวมผลการดําเนินงานและนําเสนอในคณะอนุกรรมการ
บริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัตติ ามกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุข

2

1.4 มีแผน/แนวทางปฏิบัติ (ที่สอดคลองกับผลการวิเคราะหใน
ขอ 1.1) เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ปรับปรุงผลการดําเนินการ
สงเสริมนวตกรรม และบรรลุยุทธศาสตร /ภารกิจสําคัญ
- นําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อวางแผนแกไขปญหา โดยจัดทํา
แผนการดําเนินงาน (0.04)
- แผนพัฒนาบุคลากรภายในและภายนอก (HRD / HRM)
(0.04)
- มีกิจกรรมสรางความสัมพันธอันดีกับผูรับบริการและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ (0.02 )

0.10 แผนการดําเนินงานที่ตอบสนอง
ตอความคาดหวังและความ
ตองการของผูรับบริการและผูม ี
สวนไดสวนเสีย และแผนพัฒนา
บุคลากรภายในและภายนอก
รวมถึงสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางหนวยงานและ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย

Advocacy & Intervention : มีขอเสนอเชิงนโยบายและ
มาตรการที่มีประสิทธิภาพรองรับการแกปญหา

1.0

2.1 มีขอเสนอเชิงนโยบายและมาตรการ
0.20 มีขอเสนอเชิงนโยบายและ
- มีขอเสนอเชิงนโยบาย หรือขอเสนอตอการปรับปรุง
มาตรการดําเนินการ
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุขที่เกี่ยวของ กับการ
ดําเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital เพื่อเตรียมเสนอตอ
คณะกรรมการสาธารณสุข
- มีมาตรการ หรือขอเสนอตอการขับเคลื่อนการบังคับใช
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
GREEN & CLEAN Hospital ในระดับพื้นที่ เพื่อเตรียมเสนอ
ตอคณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัตติ าม
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
2.2 มาตรการดําเนินการที่รองรับการแกไขปญหาและตอบสนอง 0.50 มีเอกสารแสดงมาตรการการ
ตรงกับความตองการของผูรับบริการและเจาหนาที่ที่เกีย่ วของ
ดําเนินงานตามกฎหมายที่รองรับ
- มีมาตรการในการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
การแกไขปญหาและตอบสนอง
รวมทั้งติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ใน
ตรงตามความตองการของ
การขับเคลื่อนและบังคับใชกฎหมายฯ โดยประเมินการดําเนินงาน
ผูรบั บริการและเจาหนาที่ที่
ที่มีประสิทธิภาพเปนไปตามบทบาทหนาที่และเปนไปตาม
เกี่ยวของ
กระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่รองรับการแกไขปญหา
และตอบสนอง ตรงกับความตองการของผูรับบริการและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
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2.3 มาตรการมีความสอดคลองกับบทบาทใหม (Re-role :
0.15 1. มีรายงานการวิเคราะห
Smart Governance by national lead /regional lead)
สังเคราะหขอมูลปญหาการ
มาตรการมีความสอดคลองกับบทบาทใหม :
ขับเคลื่อนและบังคับใช
- รวบรวมข อ มู ล วิ เ คราะห สั ง เคราะห ข อ มู ล ป ญ หาการ
กฎหมาย ฯ
ขับเคลื่อนและบังคับใชกฎหมายฯ ใชขอมูลกําหนดมาตรการ
2. มีรายงานประเมินความพึง
หรือชี้นํา ชี้แนะ ผูเกี่ยวของ สรางความตระหนักประชาชน
พอใจระบบการใหคําปรึกษา
สงเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพใหกับภาคีเครือขายเพื่อให
การบังคับใชกฎหมาย
เกิดการบังคับใชกฎหมายฯ อยางมีประสิทธิภาพ โดยการ
พัฒนาระบบการใหคําปรึกษาดานการบังคับใชกฎหมายฯ
เพื่อใหประชาชนและเจาหนาที่เขาถึงไดอยางสะดวกรวดเร็ว

3

2.4 มี Key Message และเนื้อหาสราง HL ปชช. /
Competency จนท. (สงมอบศูนยสื่อผลิตสื่อ)
- มี Key Massage หรือเนื้อหา HL ประชาชน และ
เจาหนาที่ สรางความรอบรูกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital

0.15

มี Key Message และเนื้อหา
สราง HL และหลักฐานการที่
แสดงถึงการสงศูนยสื่อผลิตสื่อ
/ Competency จนท.

Implementation : การขับเคลื่อนมาตรการ

1.0

3.1 นําเสนอขอเสนอเชิงนโยบาย หรือขอเสนอตอการขับเคลื่อน
การบังคับใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ตอคณะกรรมการ
สาธารณสุข

0.20 มีหลักฐาน (เชน หนังสือราชการ
สรุปรายงานการประชุม ฯลฯ) /
ภาพกิจกรรม ที่แสดงถึงการ
นําเสนอเขาสูเวทีประชุมระดับ
ตางๆ

3.2 ขับเคลื่อนและผลักดันมาตการที่ผานมติเห็นชอบจาก
0.50 มีกระบวนการ วิธีการ กลไก ใน
คณะกรรมการสาธารณสุข ผลักดันเขาสูวาระการประชุม
การขับเคลื่อนตั้งแตตนจนจบ
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) โดยมี ศอ. และ สสม. มี
(end to end process)
บทบาทในการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
1. Flow chart ที่แสดงให
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
เห็นถึงบทบาทใหมในการ
ดําเนินงาน
2. รายงานการขับเคลื่อน
และภาพกิจกรรม
3.3 การขับเคลื่อน HL ไปสูประชาชน และ Competency ไปสู
เจาหนาที่ โดยพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ สนับสนุนการเปนที่
ปรึกษาใหคําแนะนําดานกฎหมาย และสรางความรอบรูดาน
กฎหมาย /จัดทําชุดความรูเกีย่ วกับการบังคับใชกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital

0.15 One page สรุปสาระสําคัญที่
แสดงถึงการขับเคลื่อน HL ไปสู
ประชาชน/competency
ไปสู จนท. และภาพกิจกรรม

3.4 มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนใหเกิดคุณภาพ
0.15 แสดงใหเห็นการนําเทคโนโลยี
(Digital Transformation)
ดิจิทัลมาใช
- การนําโปรแกรมกํากับติดตามรายงานผลการดําเนินงาน
เชน แอพพลิเคชั่น/โซเชียลมีเดีย
ของคณะกรรมการตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข มา
ฯลฯ
ใชในการติดตามผลการดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด หรือชองทางอื่น ในการ
รวบรวมขอมูล วิเคราะห และสรุปรายงานสถานการณการ
ขับเคลื่อน และสงขอมูลกลับไปยัง ศอ. /คสจ.
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- การเผยแพรและแลกเปลี่ยนองคความรูผ าน Line
Group/
Live สด ผาน Face book / กระดานถาม-ตอบ ใน
Webboard ทางเว็บไซตศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข
4

4.1 โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับดีขึ้นไปรอยละ
4.2 โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับดีมากขึ้นไปรอยละ

ตัวชี้วัด
โรงพยาบาลผานเกณฑฯ
ระดับดีขึ้นไปรอยละ
(0.5)
โรงพยาบาลผานเกณฑฯ
ระดับดีมากขึ้นไปรอยละ
(0.5)

5

รอยละของจํานวนจังหวัด
ในเขตที่มีโรงพยาบาล
ผานเกณฑฯ ระดับดีมาก
Plus

ขอมูลระบบรายงาน
มี.ค.62 – ก.ค.62

1

ขอมูลระบบรายงาน
มี.ค.62 – ก.ค.62

เกณฑคะแนนเทียบกับระดับความสําเร็จ
ตามเปาหมายของตัวชีว้ ัด
0.1 0.2 0.3 0.4
0.5
81
82 83 84
85
36

37

38

39

40

รอยละของจํานวนจังหวัดในเขตทีม่ ีโรงพยาบาล ผานเกณฑฯ
ระดับดีมาก Plus
ตัวชี้วัด

1

เกณฑคะแนนเทียบกับระดับความสําเร็จ
ตามเปาหมายของตัวชีว้ ัด
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
20
40 60 80
100

คะแนนรวม

สํานักทันตสาธารณสุข
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561-กุมภาพันธ 2562)

5

ระดับ

เกณฑการประเมิน/ กิจกรรมดําเนินการ

คะแนน

1

Assessment มีระบบริหารจัดการขอมูลและการวิเคราะห
ปญหา
1.1 จัดทําขอมูลและสารสนเทศดาน
- สถานการณที่เกีย่ วของกับอนุสัญญามินามาตะและการ
ใชอมัลกัมทางทันตกรรม เพื่อสนับสนุน CLEAN &GREEN
hospital
- วิเคราะหลูกคา (Customer) และผูมสี วนไดสวนเสีย
(Stakehoders)
- วิเคราะห Gap และผลกระทบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

1.0
0.3

เอกสารประกอบการ
พิจารณา
1.มีไฟลขอมูลและ
สารสนเทศ
- ขอมูลและสถานการณ
ของอนุสัญญามินามา
ตะกับการใชอมัลกัม
ทางทันตกรรม
- ทําเนียบฐานขอมูล
customer
/stakeholders
2. บทวิเคราะห Gap และ
ผลกระทบความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น
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2

3

4

1.2 จัดเก็บขอมูลสําคัญอยางเปนระบบ และเผยแพรใหผูมีสวน
เกี่ยวของ

0.1

1.3 ประเมินสถานการณการใชอมัลกัมทางทันตกรรม และการ
จัดการสิ่งแวดลอมในสถานบริการทันตกรรม สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
1.4 จัดทําแผนการดําเนินงานในการขับเคลื่อนการลดการ
ใชอมัลกัมทางทันตกรรม
Advocacy & Intervention มีขอเสนอเชิงนโยบายและ
มาตรการที่มีประสิทธิภาพรองรับการแกปญหา
2.1 กําหนดมาตรการในการขับเคลื่อนการลดการใชอมัลกัมทาง
ทันตกรรมทีต่ อบสนองตอความตองการของผูเกี่ยวของ
2.2 จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายในการลดการใชอมัลกัมทางทัน
ตกรรมกําหนดเปาหมายดําเนินงานระดับประเทศ และ
ระดับเขต หรือพื้นที่
Implementation การขับเคลื่อนมาตรการ
3.1 บูรณาการรวมกับหนวยงานทีเ่ กี่ยวของในการขับเคลื่อนการ
ลดการใชอมัลกัมทางทันตกรรมในประเทศไทย
3.2 ถายทอด สื่อสาร นโยบาย แกหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน
ศอ. สสจ. เปนตน

0.4

โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับพื้นฐานขึ้นไป รอยละ

1

ตัวชี้วัด
โรงพยาบาลผานเกณฑฯ
ระดับ พื้นฐานขึ้นไป รอยละ

5

โรงพยาบาลผานกณฑฯ
ระดับดีขึ้นไป รอยละ

0.5
0.5
1.0
0.5
0.5

1

เกณฑคะแนนเทียบกับระดับความสําเร็จ
ตามเปาหมายของตัวชีว้ ัด
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
76
77 78 79
80

คะแนนรวม

แผนการดําเนินงาน

1.0

เกณฑคะแนนเทียบกับระดับความสําเร็จ
ตามเปาหมายของตัวชีว้ ัด
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
96
97
98 99 100

โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับดีขึ้นไป รอยละ
ตัวชี้วัด

0.2

ไฟลขอมูลความรูที่
เกี่ยวของบนเว็บไซตสํานัก
ทันตฯ
แบบสอบถามการ
ใชอมัลกัมทางทันตกรรม

5

1. มาตรการในการลดการ
ใชอมัลกัมทาง
ทันตกรรม
2. ขอเสนอเชิงนโยบาย
ระดับประเทศ
เอกสารสรุปการเขารวม
ประชุม (1 page)
สรุปรายงานกิจกรรม
พรอมรูปภาพประกอบ/
one page
ขอมูลระบบรายงาน
ต.ค.61 – ก.พ.62

ขอมูลระบบรายงาน
ต.ค.61 – ก.พ.62
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รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2562 - กรกฎาคม 2562)
ระดับ

เกณฑการประเมิน/ กิจกรรมดําเนินการ

คะแนน

1

1.1 นําขอเสนอเชิงนโยบายเขาสูกรรมการระดับกระทรวง (ผาน
ทางคณะกรรมการ Service Plan) และระดับกรม
(0.5)
1.2 รายงานการศึกษาสถานการณการใชอมัลกัมทางทันตกรรม
และการจัดการสิ่งแวดลอมในสถานบริการทันตกรรมบน
เว็บไซตสํานักทันตสาธารณสุข
(0.5)
2.1 จัดทํา key message เพิ่ม competency แกบุคลากร
(0.5)
2.2 จัดทํา ราง คูมือแนวปฏิบัตลิ ดการใชอมัลกัมทางทันตกรรม
และการจัดการสิ่งแวดลอมในสถานบริการทันตกรรม
(0.5)

1

3

3.1 มีคูมือแนวปฏิบัติลดการใชอมัลกัมทางทันตกรรม และการ
จั ด ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ใ น ส ถ า น บ ริ ก า ร ทั น ต ก ร ร ม
(0.5)
3.2 จัดทําสื่อเพื่อเผยแพร key message ผานการเผยแพร
ประชาสัมพันธตามชองทางตางๆใหผูเกี่ยวของดานทันตก
รรมนําไปปฏิบัติ (0.5)

1

4

4.1 โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับดีขึ้นไปรอยละ
4.2 โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับดีมากขึ้นไปรอยละ

1

2

ตัวชี้วัด
โรงพยาบาลผานเกณฑฯ
ระดับดีขึ้นไปรอยละ (0.5)
โรงพยาบาลผานเกณฑฯ
ระดับดีมากขึ้นไปรอยละ
(0.5)

เกณฑคะแนนเทียบกับระดับความสําเร็จ
ตามเปาหมายของตัวชีว้ ัด
0.1
81

0.2
82

0.3
83

0.4
84

0.5
85

36

37

38

39

40

1

เอกสารประกอบการ
พิจารณา
รายงานการศึกษา
สถานการณการใช อมัลกัม
ทางทันตกรรม และการ
จัดการสิ่งแวดลอมในสถาน
บริการทันตกรรม ทาง
เอกสารและขอมูลบน
เว็บไซต
1. คําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางานฯ
2. ราง คูมือแนวปฏิบัติลด
การใชอมัลกัมทาง
ทันตกรรม และการ
จัดการสิ่งแวดลอมใน
สถานบริการทันตกรรม
1. คูมือแนวปฏิบัติลดการ
ใช อ มั ล กั ม ทางทั น ตก
รรม และการจั ด การ
สิ่ ง แวดล อ มในสถาน
บริการทันตกรรม
2. เอกสารจัดสงเนื้อหาไป
ยังศูนยสื่อ
3. สื่อที่เผยแพรทางดิจิทัล
และอื่นๆ
ขอมูลระบบรายงาน
มี.ค.62 – ก.ค.62
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5

รอยละของจํานวนจังหวัดในเขตทีม่ ีโรงพยาบาล ผานเกณฑฯ
ระดับดีมาก Plus

รอยละของจํานวนจังหวัด
ในเขตที่มีโรงพยาบาล
ผานเกณฑฯ ระดับดีมาก
Plus

เกณฑการประเมิน

ขอมูลระบบรายงาน
มี.ค.62 – ก.ค.62

เกณฑคะแนนเทียบกับระดับความสําเร็จ
ตามเปาหมายของตัวชีว้ ัด

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาประเมินผล

1

0.2
20

0.4
40

0.6
60

0.8
80

1.0
100

คะแนนรวม

5

รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561-กุมภาพันธ 2562)
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2562-กรกฎาคม 2562)
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับคาเปาหมาย

ตัวอยาง การลงขอมูลในตารางและสูตรการคํานวณ เพื่อหาคะแนนที่ไดจริงของตัวชี้วัดที่ 1.5
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก

(i)
1. สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
หนวยงานเจาภาพ
2. สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
3. กองประเมินผลกระทบตอ
สุขภาพ
4. ศูนยหองปฏิบัติการกรมอนามัย
5. ศูนยบริหารกฎหมาย
สาธารณสุข
6. สํานักทันตสาธารณสุข

(Wi)
1.0

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับระดับ
ความสําเร็จตามเปาหมายของตัวชีว้ ัด
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

0.2
0.2

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

5
4

1.00
0.80

0.2
0.2

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

5
4

1.00
0.80

0.2

1

2

3

4

5

5

1.00

รวม

2.0

Joint KPI = 6 หนวยรับคะแนนเทากัน
คํานวณคาเฉลี่ยทีไ่ ดของตัวชี้วัดนี้เทากับ

คะแนน คะแนนเฉลีย่
ที่ได ถวงน้ําหนัก
(SMi) (Wi x SMi)
5
5.00

= 4.8

114
มาตรการสําคัญ (PIRAB) ที่ทาํ ใหตัวชี้วัดบรรลุผล :
P : ใชกลไกบูรณาการและ
ขับเคลื่อนรวมกับภาคี
ภายนอกภาคสาธารณสุข :
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กระทรวงพลังงาน
กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และภาคีภายในกระทรวง
เพื่อพัฒนาโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย การ
จัดการสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย การ
อนุรักษพลังงานและใช
พลังงานทดแทน เพื่อขยาย
ผลสู GREEN & CLEAN
Communities

I : - สนับสนุน
งบประมาณในการ
พัฒนาและปรับปรุง
สภาพแวดลอมของ
โรงพยาบาล อาทิ
ระบบบําบัดน้ําเสีย
การจัดการมูลฝอยติด
เชื้อ เปนตน
- การวิจัย พัฒนา
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน GREEN
& CLEAN Hospital
อยางตอเนื่อง

Small Success :

R : ขับเคลื่อน
และกํากับ
ติดตามการ
พัฒนา ปรับปรุง
สภาพแวดลอม
ของโรงพยาบาล
ใหเปนไปตาม
กฎหมาย และ
มาตรฐานทาง
วิชาการ

A : สื่อสาร
สรางกระแสใน
การพัฒนา
GREEN &
CLEAN
Hospital และ
ขยายผลสู
GREEN &
CLEAN
Communities
สนับสนุนใหเกิด
กระบวนการ
แลกเปลีย่ น
เรียนรูในพื้นที่
ผาน Best
practices

กลไก
คาเปาหมาย
รายไตรมาส

รอบ 3 เดือน
1.จังหวัดจัดทํา
แผนการประเมิน
Re-accreditation
โรงพยาบาล

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
1. โรงพยาบาลผาน
1.โรงพยาบาลผาน
เกณฑฯ ระดับพื้นฐาน เกณฑฯ ระดับดีขึ้นไป
ขึ้นไป รอยละ 100
รอยละ 85
2. โรงพยาบาลผาน
เกณฑฯ ระดับดีขึ้นไป
รอยละ 80

โรงพยาบาล

1. ประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ
GREEN & CLEAN
Hospital วิเคราะห
และวางแผน
ปฏิบัติการขับเคลื่อน
2. ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ/แนว
ทางการดําเนิน
กิจกรรม GREEN&
CLEAN Hospital
3. พัฒนาศักยภาพ
และสรางการมีสวน
รวมของเจาหนาที่
ทุกระดับ ใน
โรงพยาบาล

1. มีการประชุม
คณะกรรมการเพื่อ
กํากับติดตามทบทวน
ผลการดําเนินงาน
ประเมินผลความพึง
พอใจผูมารับบริการ
และวางแผนพัฒนา
อยางตอเนื่อง
2. สงเสริมการสราง
นวัตกรรม GREEN

1. บูรณาการความ
รวมมือกับภาคี
เครือขาย และสราง
กระบวนการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู
ระหวางโรงพยาบาล
และชุมชน

B : พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ใหมีทักษะความ
เชี่ยวชาญ ดานการ
จัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมแก
เจาหนาที่ทุกระดับ

รอบ 12 เดือน
1. โรงพยาบาลผาน
เกณฑฯ ระดับดีมาก
ขึ้นไป รอยละ 40
2. โรงพยาบาลผาน
เกณฑฯ ระดับดีมาก
Plus อยางนอย
จังหวัดละ 1 แหง
1. สรางเครือขายการ
พัฒนา GREEN สู
ชุมชนเพื่อสงเสริมให
เกิด GREEN
Community
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จังหวัด

เขต/ศูนย
อนามัย

กระทรวง

1. รวบรวมและ
วิเคราะหขอมูล
โรงพยาบาลในพื้นที่
เพื่อจัดกลุมวาง
แผนการ ประเมิน
Re-accreditation
และการพัฒนา
ยกระดับโรงพยาบาล
2. จัดทําแผนพัฒนา
โรงพยาบาลดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม
ตามเกณฑ GREEN
& CLEAN Hospital
เพื่อใหการสนับสนุน
โรงพยาบาล
3. จัดทีมตรวจ
ประเมิน และลง
พื้นที่ตรวจประเมิน
1. จัดทําฐานขอมูล
วิเคราะหขอมูล
ภาพรวมระดับเขต
สุขภาพ เพื่อวาง
แผนการสนับสนุน
2. สรางภาคี
เครือขายและกลไก
การบริหารจัดการ
เชิงนโยบายเพื่อ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาโรงพยาบาล
รวมกัน
1. จัดทําฐานขอมูล
วิเคราะหขอมูล
ภาพรวม
ระดับประเทศ
เขตสุขภาพ จังหวัด
เพื่อวางแผนการ
สนับสนุน
2. สื่อสาร
ประชาสัมพันธ
GREEN&CLEAN
Hospital สรางการ
รับรู การสื่อสาร
สาธารณะและสราง
การมีสวนรวม
โรงพยาบาล

1. สนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรอยางตอเนื่อง
2. จัดทีมตรวจ
ประเมิน และลงพื้นที่
ตรวจประเมิน
3. จัดใหมีการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู
ระหวางโรงพยาบาล
ในพื้นที่ เพื่อนําไปสู
การพัฒนารวมกัน

1. กํากับติดตาม
ความกาวหนาการ
พัฒนาโรงพยาบาล ใน
พื้นที่
2. จัดทีมตรวจ
ประเมิน และลงพื้นที่
ตรวจประเมิน

1. จัดทีมเยี่ยมเสริม
พลังเพื่อรวม
แลกเปลีย่ นและให
การสนับสนุน
2. เชื่อมโยงเครือขาย
การพัฒนา GREEN
Hospital สูชุมชน
เพื่อใหเกิด GREEN
Community

1. พัฒนากลไกการ
สนับสนุน และการ
กํากับติดตาม
2. จัดทีมสุมประเมิน
และทีมเยี่ยมเสริมพลัง
เพื่อรวมแลกเปลี่ยน
และใหการสนับสนุน
การพัฒนาเชิงคุณภาพ
3. สงเสริมการสราง
นวัตกรรม GREEN

1. สนับสนุนใหเกิด
กระบวนการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูใน
พื้นที่ผาน Best
practices
2. กํากับติดตาม
ความกาวหนาการ
พัฒนาโรงพยาบาล
ในเขตสุขภาพ

1. บูรณาการเพื่อ
ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
รวมกับภาคีที่
เกี่ยวของ

1. พัฒนากลไกการ
สนับสนุน และการ
กํากับติดตาม
2. พัฒนากลไกการ
บริหารจัดการ
เชิงนโยบาย เพื่อ
สนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการพัฒนา

1. จัดทีมเยี่ยมเสริม
พลังเพื่อรวม
แลกเปลีย่ นและ
ใหการสนับสนุน

1. พัฒนาระบบ
ฐานขอมูล วิเคราะห
และจัดทําแผนบูรณา
การเพื่อขับเคลื่อน
เชิงนโยบายรวมกับ
ภาคีที่เกี่ยวของ
2. วิจัย พัฒนาองค
ความรู เทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพ
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วิธีการ
1. โรงพยาบาลประเมินตนเองเพื่อวางแผนพัฒนาโรงพยาบาล
ประเมินผล
2. ทีมประเมินระดับจังหวัดทําการประเมินเพื่อใหคําแนะนําและรับรองโรงพยาบาลที่พฒ
ั นา
อนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital
3. ผลงานเปรียบเทียบกับเปาหมายรายไตรมาส เปาหมายรอบ 5แรกและเปาหมายรอบ
5 เดือนหลัง
เอกสาร
1. คูมือแนวทางการดําเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital
สนับสนุน
2. คูมือแนวทางการจัดการมูลฝอย สวมและสิ่งปฏิกูลในโรงพยาบาล
3. แผนพับและโปสเตอรการดําเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน
Baseline data
หนวยวัด
ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
ไมไดรับการประเมิน
รอยละ
0.63
0.00
ไมผานเกณฑ
รอยละ
7.30
0.00
ระดับพื้นฐาน
รอยละ
51.62
20.25
ระดับดี
รอยละ
29.93
40.50
ระดับดีมาก
รอยละ
10.53
39.25
ระดับพื้นฐานขึน้ ไป
รอยละ
92.08
100.00

ขอมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2561

หมายเหตุ : เกณฑการประเมิน GREEN&CLEAN Hospital เริ่มใชในป 2560 เปนปแรก
ผูกํากับตัวชี้วัด
1. นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ ผูอํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
โทรศัพททที่ ํางาน 0 2590 4352 โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร : 02-5904255
E-mail : siriwan.c@anamai.mail.go.th
ผูใหขอมูลทางวิชาการ/ ผูใหขอมูลทางวิชาการ
ผูประสานงาน
1. นางปรียานุช บูรณะภักดี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5904261 โทรศัพทมือถือ : 08 9111 4937
โทรสาร : 02-5904255
E-mail: nuchpakdee@gmail.com
2. นายประโชติ กราบกราน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5904128 โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร : 02-5904128
E-mail : prachot.k@anamai.mail.go.th
ผูประสานงานตัวชี้วัด
1. นางสาวมลฤดี ตรีวัย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5904253 โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร : 02-5904255
E-mail :monrudee.t@anamai.mail.go.th
2. นางพรสุดา ศิริ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5904317 โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร : 02-5904316
E-mail : pornsuda.s@anamai.mail.go.th
หนวยงานประมวลผล
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
และจัดทําขอมูลตัวชี้วัด
ผูรับผิดชอบการรายงาน 1. นางณีรนุช อาภาจรัส
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5904316
โทรสาร : 02-5904316

หัวหนากลุมบริหารยุทธศาสตร
โทรศัพทมือถือ : E-mail : a.neeranuch@gmail.com

117
2. นางพรสุดา ศิริ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5904317 โทรศัพทมือถือ :
โทรสาร : 02-5904316
E-mail : pornsuda.s@anamai.mail.go.th
3. นายเชิดศักดิ์ โกศัลวัฒน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5904253 โทรศัพทมือถือ : โทรสาร : 02-5904255
E-mail : chirdsak.k@anamai.mail.go.th

118

ตัวชี้วัดกลุมที่ 2: ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย
(ตัวชี้วัดที่ 2.1 - 2.5)
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สําหรับทุกหนวยงาน 22/11/2561
ตัวชี้วัดที่ 2.1
รอยละการรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน (Internal
Integrity and Transparency Assessment : IIT)
ประเด็นยุทธศาสตร
4. ปฏิรูประบบงานสูองคการทีม่ ีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
เปาประสงคยุทธศาสตร 2. เปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง (HPO) 3. เปนองคกรที่มีธรรมาภิบาล
กลุม/Cluster
Cluster HR
หนวยงานที่รับการประเมิน ทุกหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย
คํานิยาม
การดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส เปนมาตรการปองกันการทุจริตและเปนกลไก
ในการสรางความตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช) ได
กําหนดใหหนวยงานภาครัฐจะตองมีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เนื่องจากเปนกลยุทธที่สําคัญของ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
เปน “เครื่องมือในการยกระดับธรรมาภิบาล และมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก” ที่
หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศจะตองดําเนินการ โดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐไดรับทราบผล
การประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหนวยงานดานคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานดังกลาว ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให
หนวยงานรัฐทุกหนวยงานใหความรวมมือ และเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในป พ.ศ. 2562 ไดจําแนกตัวชี้วัดในการประเมิน
10 ตัวชี้วัด ไดแก 1) การปฏิบัติหนาที่ 2) การใชงบประมาณ 3) การใชอํานาจ 4) การ
ใชทรัพยสินของทางราชการ 5) การแกไขปญหาการทุจริต 6) คุณภาพการดําเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการทํางาน 9) การเปดเผยขอมูล และ
10) การปองกันการทุจริต ใชเครื่องมือในการประเมิน 3 เครื่องมือ ไดแก
1. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment : IIT) เปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายในที่มีตอหนวยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาที่ การใชงบประมาณ การใชอํานาจ
การใชทรัพยสินของราชการ และการแกไขปญหาการทุจริต
2. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and
Transparency Assessment : EIT) เปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก ที่มีตอหนวยงานที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทํางาน
3. แบบตรวจการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน (Open Data Integrity and
Transparency Assessment : OIT) เปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ
ของหนวยงาน เพื่อใหประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงได ในตัวชีว้ ัดการเปดเผยขอมูล และ
การปองกันการทุจริต
** มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต มี 6 มาตรการ ดังนี้
1. มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ
2. มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง
3. มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
4. มาตรการปองกันการรับสินบน
5. มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
(ผลประโยชนทบั ซอน)
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6. มาตรการตรวจสอบการใชดลุ พินิจ
กลุมเปาหมาย
ทุกหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย
คาเปาหมาย
ผานเกณฑระดับ 3
วิธีการจัดเก็บขอมูล
• เก็บขอมูลจากเอกสาร หลักฐาน ขอมูลจากกระบวนการดําเนินงาน ตามแนวทาง/เกณฑ
การประเมินผล ตามตัวชีว้ ัดคํารับรองฯ
• สํารวจขอมูลการรับรูคุณธรรมและความโปรงใสฯ ของบุคลากรกรมอนามัย (Internal
Integrity and Transparency Assessment : IIT)
ประมวลผล วิเคราะห และจัดทํารายงานผลการสํารวจภาพรวมกรมอนามัย และจําแนกผล
รายหนวยงาน 37 หนวยงานในสังกัด
แหลงขอมูล
ประชากรเปาหมาย : บุคลากรกรมอนามัย
ระยะเวลาการประเมิน รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ 2562)
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2562 - กรกฎาคม 2562)
เกณฑการประเมิน : สําหรับทุกหนวยงาน
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ 2562)
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
1
1-2
1-3
1-4
1-5
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1
1.1 วิเคราะห/ทบทวนสถานการณ, Gap Analysis และ
1
- เอกสารหลักฐานที่แสดงวา
Key Factors ทั้งในเชิงความเสี่ยงการสงเสริมคุณธรรม
หนวยงาน มีกระบวนการในการ
และความโปรงใส จากผลการประเมิน IIT และ EBIT ใน
กําหนดผูร ับผิดชอบการดําเนินงาน
รอบป 2561 ที่ผานมา
(0.5 คะแนน)
ITA แบบมีสวนรวม เชน คําสั่ง
1.2 หนวยงานจัดทําแผนปฏิบตั ิการคุณธรรมและความโปรงใส
แตงตั้งคณะทํางาน ฯลฯ
ป พ.ศ. 2562 จากการวิเคราะหและทบทวนสถานการณ
- เอกสารหลักฐานแสดงการ
(0.5 คะแนน)
วิเคราะห/ทบทวนสถานการณดาน
* รายละเอียดการจัดทําแผนดูไดที่เอกสารแนบทายตัวชี้วัดที่ 2.1
คุณธรรมและความโปรงใสของ
หนวยงาน การวิเคราะหปจจัยที่
เกี่ยวของ จุดแข็ง จุดออน และ
โอกาสพัฒนา เชน รายงานผลการ
วิเคราะห รายงานการประชุม ฯลฯ
- แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานคุณธรรมและความ
โปรงใส และตองไดรับความ
เห็นชอบ/อนุมัติจากผูบริหาร
หนวยงาน
2
หนวยงานกําหนด และสื่อสาร มาตรการ กลไกทีส่ ําคัญ เพื่อ
1
- เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึง
การขับเคลื่อน สรางการมีสวนรวมการดําเนินงาน สูบุคลากร
กระบวนการสื่อสาร และมาตรการ
ทั่วทั้งหนวยงาน และผูมสี วนไดสวนเสียทั้งภายในและ
สําคัญ เชน รายงานการประชุม/
ภายนอก
ภาพถายประชาสัมพันธ ฯลฯ
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ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
3
หนวยงานขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
1
- รายงานผลความกาวหนาการ
คุณธรรมและความโปรงใส ป พ.ศ. 2562 ของหนวยงาน
ดําเนินงานตามแผนฯ
ครอบคลุมประเด็นดังนี้
- เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึง
1) มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปรงใสและปองกันการ
การขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ทุจริต
คุณธรรมและความโปรงใส ของ
- มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ
(0.1 คะแนน)
หนวยงานอยางมีสวนรวม เชน
- มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง
คําสั่ง ประกาศ บันทึกขอความ
(0.1 คะแนน)
รายงานการประชุม/อบรม/
- มาตรการปองกันการรับสินบน
(0.1 คะแนน)
ภาพถายประชาสัมพันธ ฯลฯ
2) การจัดทําคํามั่นและประกาศเจตนารมณของผูบริหารและ
บุคลากรในการปฏิบัตหิ นาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต
(0.1 คะแนน)
3) การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร MOPH TO HEALTH และ
คุณธรรมตามแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติฉบับที่ 1
“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
(0.2 คะแนน)
4) การสรางการมีสวนรวมของผูมสี วนไดสวนเสียภายนอก
(0.2 คะแนน)
5) การบริหารทรัพยากรบุคคลในการสงเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยบุคลากร
(0.2 คะแนน)
*รายละเอียดการจัดทําแผนดูไดที่เอกสารแนบทายตัวชี้วัดที่ 2.1
4
รอยละการรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของ
1
- เอกสารลงลายมือชื่อบุคลากรตอบ
แบบประเมิน IIT
หนวยงาน (IIT) รอยละ 85 - 89.99
- บุคลากรในหนวยงานตอบแบบ
5
รอยละการรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของ
1
ประเมิน ไมต่ํากวา 80% (กรณีที่
หนวยงาน (IIT) เทากับหรือมากกวารอยละ 90
ผูตอบแบบประเมินต่ํากวา 80%
จะถูกตัดคะแนน 0.5)
คะแนนรวม
5
เงื่อนไข : การประเมินรอบที่ 1ใชวิธีการประเมินออนไลน โดยใหบุคลากรเปนผูตอบ ทั้งนี้กองการเจาหนาที่จะเปดระบบในเดือน
มกราคม - กุมภาพันธ 2562

รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2562 – กรกฎาคม 2562)
ระดับ 1
1

ระดับ 2
1-2

ระดับ 3
1-3

ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
1 - หนวยงาน ทบทวน วิเคราะห/ สถานการณ Gap Analysis
ปจจัยเสี่ยง จากผลการประเมิน IIT รอบ 5 เดือนแรก
(รอบที่ 1) และผลการดําเนินงานในรอบที่ 1
- หนวยงานจัดทําแผนปฏิบตั ิปรับปรุง/พัฒนาคุณธรรม
ความโปรงใส

ระดับ 4
1-4

ระดับ 5
1-5

คะแนน
แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1
เอกสารหลักฐานแสดงการวิเคราะห/
ทบทวน Gap Analysis (รอบ 5 เดือน
แรก) และปรับปรุงพัฒนามาตรการ/
กลไก/แผนปฏิบัตกิ าร (รอบ 5 เดือน
หลัง) เชน รายงานผลการวิเคราะห
รายงานการประชุม Special report
ฯลฯ
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ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
2 หนวยงานกําหนดและสื่อสาร มาตรการ กลไกที่สําคัญ เพื่อ
1
- เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึง
ขับเคลื่อน และสรางการมีสวนรวมการดําเนินงาน สูบุคลากร
กระบวนการสื่อสาร และมาตรการ
ทั่วทั้งหนวยงาน และผูมสี วนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอก
สําคัญ เชน รายงานการประชุม/
รอบที่ 2
ภาพถายประชาสัมพันธ ฯลฯ
3 หนวยงานขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
1
- รายงานผลความกาวหนาการ
คุณธรรมและความโปรงใส ป พ.ศ. 2562 ของหนวยงาน
ดําเนินงาน ตามแผนฯ
ครอบคลุมประเด็นดังนี้
- เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึง
1) มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปรงใสและปองกันการ
การขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ทุจริต
คุณธรรมและความโปรงใส ของ
- มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน
หนวยงานอยางมีสวนรวม เชน
กับผลประโยชนสวนรวม (ผลประโยชนทับซอน)
คําสั่ง ประกาศ บันทึกขอความ
(0.2 คะแนน)
รายงานการประชุม/อบรม/ภาพถาย
- มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต (0.1 คะแนน)
ประชาสัมพันธ ฯลฯ
- มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ
(0.1 คะแนน)
2) การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร MOPH TO HEALTH และ
คุณธรรมตามแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1
“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
(0.5 คะแนน)
3) การสรางการมีสวนรวมของผูมสี วนไดสวนเสียภายนอก
(0.1 คะแนน)
* รายละเอียดการจัดทําแผนดูไดที่เอกสารแนบทายตัวชี้วัดที่ 2.1
4 รอยละการรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของ
1
- เอกสารลงลายมือชื่อตอบแบบวัด
หนวยงาน (IIT) รอยละ 85 - 94.99
การรับรูการดําเนินงานคุณธรรม
และความโปรงใสหนวยงาน IIT
5 รอยละการรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของ
1
บุ
คลากรในหนวยงานตอบแบบ
หนวยงาน (IIT) มากกวาหรือเทากับรอยละ 95
ประเมินไมต่ํากวา 90%
(กรณีที่ผูตอบแบบประเมินต่ํากวา 90%
จะถูกตัดคะแนน 0.5)
คะแนนรวม
5

เงื่อนไข : การประเมินรอบ 2 ใชวิธีการประเมินออนไลน โดยใหบุคลากรเปนผูตอบ ทั้งนี้กองการเจาหนาที่จะเปดระบบ
ในชวงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2562
มาตรการสําคัญ
1. ผูบริหารของหนวยงานขับเคลื่อน จัดทํามาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน โดยการ
เชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) เขากับภารกิจหลัก
ของหนวยงานโดยมีมาตรการ ที่ครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี้
1.1 การแสดงเจตจํ า นงและการปรับ ฐานความคิ ด ของบุ ค ลากรภายในหน ว ยงานให สามารถแยกแยะระหว า ง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม เสริมพลังการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเพื่อรวมกันตอตานทุจริต และ
ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของบุคลากร
1.2 ใหความสําคัญและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในกระบวนการทางนโยบายทุกขั้นตอน ตั้งแตขั้นกอตัวนโยบาย
กําหนดนโยบาย ตัดสินใจนโยบาย ปฏิบัตินโยบาย และประเมินนโยบาย
1.3 พัฒนากลไกและกระบวนการดานการปองกันทุจริตของหนวยงานใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพื่อลดโอกาสการทุจริต โดยอาศัยทั้งการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่นๆ
2. หนวยงานมีการวิเคราะหและจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน โดยการวิเคราะหเชิงลึกใน
แตละประเด็นของแต ละภารกิจ ใหชัดเจน เพราะผลการวิเคราะหดังกล าวสามารถนําขอมูลไปใชสําหรั บการจัดทํ า
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แผนปฏิบัติการหรือกําหนดมาตรการเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนในภาพรวมของหนวยงานได
3. หนวยงานควรมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการดําเนินงานเพื่อสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัด
จางใหชัดเจน โดยเฉพาะประเด็นการเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจาง แนวทางการบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจางอยางเปนระบบ แนวทางการปองกันผูมีหนาที่ดําเนินการในการจัดซื้อจัดจางเปนผูมีสวนไดสวนเสียกับผู
ยื่นขอเสนอหรือคูสัญญา ตลอดจนกลไกการกํากับติดตามกระบวนการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม
4. หนวยงานควรกําหนดกรอบแนวทางที่แสดงถึงการใหความสําคัญกับการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ให
เปนไปตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบตั ิงานอยางเครงครัดในทุกภารกิจ โดยจะตองมีลักษณะคําสั่งหรือขอสั่งการอยาง
เปนทางการจากผูบริหารของหนวยงาน และผลักดันใหมีการดําเนินการตามมาตรการดังกลาวใหเกิดขึ้นอยางเป น
รูปธรรมที่ชัดเจน
5. การเปดโอกาสใหประชาชน ผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของหนวยงาน
(Collaboration) โดยมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบการเขามามีสวนรวม ในภาพรวมภารกิจของ
หนวยงานที่ชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนกระบวนงานที่กอใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง
Small Success:
กลไก

รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
- ขับเคลื่อนการ
- หนวยงานกําหนด
ดําเนินการตาม
ผูรับผิดชอบ
แผนแผนปฏิบัติ
ดําเนินงานคุณธรรม
การฯ ป 2562
และความโปรงใส
ของหนวยงาน
ระดับหนวยงานที่
- หนวยงานตอบ
ชัดเจนเปนรูปธรรม
แบบวัดการรับรู
- วิเคราะห/ทบทวน
การดําเนินงาน
สถานการณ Gap
คุณธรรมและ
Analysis จากผลการ
ประเมิน IIT และ EBIT ความโปรงใสของ
หนวยงาน (IIT)
ดําเนินงานในรอบ ป
รอบที่ 1
2561 ที่ผานมา
- หนวยงานจัดทํา
แผนปฏิบัติการ
คุณธรรม ความโปรงใส
ป พ.ศ. 2562

รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
- หนวยงาน ทบทวน
- หนวยงานตอบแบบ
วิเคราะห/สถานการณ วัดการรับรูการ
Gap Analysis จาก
ดําเนินงานคุณธรรม
ผลการประเมิน IIT
และความโปรงใส
รอบ 5 เดือนแรก
ของหนวยงาน (IIT)
(รอบที่ 1) และ
รอบที่ 2
ปรับปรุง/พัฒนา
มาตรการ กลไกสําคัญ
แผนปฏิบัติการฯ
- หนวยงาน กําหนดและ
สื่อสาร มาตรการ
กลไกที่สาํ คัญ และ
แผนปฏิบัติการ
คุณธรรมและความ
โปรงใส เพื่อขับเคลื่อน
และสรางการมีสวน
รวมการดําเนินงานสู
บุคลากรทั่วทั้ง
หนวยงาน และผูม ี
สวนไดสวนเสียทั้ง
ภายในและภายนอก
รอบทึ่ 2
- หนวยงานขับเคลื่อน
การดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
คุณธรรม ความ
โปรงใส ป พ.ศ. 2562
ของหนวยงาน

วิธีการประเมินผล

เอกสารสนับสนุน

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน
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รอบ 5 เดือน : หนวยงานแสดงหลักฐานประกอบคําอธิบาย ตามรายละเอียดเกณฑการ
ประเมิน
1. การกําหนดคณะผูรับผิดชอบดําเนินการที่เปนรูปธรรมฯ โดยมีผูบริหารหนวยงานเปน
ประธานขับเคลื่อน
2. รายงานการวิเคราะห/ทบทวนสถานการณดานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน
การวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของ จุดแข็ง จุดออน และโอกาสพัฒนา
3. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดําเนินงานคุณธรรม ความโปรงใส และตองไดรับความ
เห็นชอบ/อนุมัติจากผูบริหารหนวยงาน
4. หลั กฐานที่แ สดงใหเห็ น ถึง การสื่อสาร มาตรการ กลไกที่ สําคั ญ และแผนปฏิ บัติ การ
คุณธรรมและความโปรงใส เพื่อขับเคลื่อน สรางการมีสวนรวม การดําเนินงาน สูบุคลากร
ทั่วทั้งหนวยงาน แลผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอก
5. รายงานความก า วหนา การดํ า เนิ น งาน และกํ า กั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล ตามแผนฯ
หนวยงาน
6. เอกสารลงลายมือชื่อตอบแบบวัดการรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส
หนวยงาน IIT
รอบ 10 เดือน :
1. เอกสารหลักฐานแสดงการวิเคราะห/ทบทวน Gap Analysis (รอบ 5 เดือนแรก) และ
ปรับปรุงพัฒนามาตรการ/กลไก/แผนปฏิบัติการ (รอบ 5 เดือนหลัง)
2. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึง การสื่อสาร มาตรการ กลไกที่สําคัญ และแผนปฏิบัติการ
คุณธรรมและความโปรงใส เพื่อขับเคลื่อน สรางการมีสวนรวม การดําเนินงาน สูบุคลากร
ทั่วทั้งหนวยงาน และผูมีสวนไดสว นเสียทั้งภายในและภายนอก
3. รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน และกํากับ ติดตาม ประเมินผล ตามแผนฯ
หนวยงาน
4. เอกสารลงลายมือชื่อตอบแบบวัดการรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส
หนวยงาน IIT
1. ผลการประเมิน IIT และ EBIT ของหนวยงาน ประจําป 2561
2. ขอมูลประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน
ประจําปงบประมาณ 2652
3. แบบฟอรมแผนปฏิบตั ิการคุณธรรมและความโปรงใส หนวยงาน ประจําป 2562
4. แบบฟอรมรายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ

Baseline data

หนวยวัด

ผลการประเมิน Integrity and
Transparency : ITA
ผลการประเมิน Internal Integrity and
Transparency : IIT (ประเมินการรับรู
ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน)

รอยละ
(สํารวจโดย ปปท.)
รอยละ
(สํารวจโดย ปปท.)
รอยละ
(สํารวจโดยกรมอนามัย)

ผูกํากับตัวชี้วัด

นายดํารง ธํารงเลาหะพันธุ
โทรศัพท : 0 2590 4082

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
85.04
77.90
83.71
62.49

73.46

84.65

-

80.06

88.35

ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
โทรสาร : 0 2591 8205
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ผูใหขอมูลทางวิชาการ/ 1. นางสาวดรุณี อนขวัญเมือง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
2. นางสาวอมรรัตน ไชยศิรินทร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ผูประสานงานตัวชี้วัด
3. นางสาวพรพนา พูลสวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท : 0 2590 4035
โทรสาร : 0 2591 8205
กลุมงานคุมครองจริยธรรม กองการเจาหนาที่
กลุมงานคุมครองจริยธรรม กองการเจาหนาที่
หนวยงานประมวลผล
โทรศัพท : 0 2590 4035-6
โทรสาร 0 2591 8205
และจัดทําขอมูล
ผูรับผิดชอบการรายงาน 1. นางสาวอมรรัตน ไชยศิรินทร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
2. นางสาวพรพนา พูลสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ผลการดําเนินงาน
3. นางสาวณัชชา เสือแดง
นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท : 0 2590 4035-6 โทรสาร : 0 2591 8205
กลุมงานคุมครองจริยธรรม กองการเจาหนาที่
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ตัวชี้วัดที่ 2.2
ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงคยุทธศาสตร
กลุม / Cluster
หนวยงานที่รับการประเมิน
คํานิยาม

สําหรับทุกหนวยงาน 01/11/2561

รอยละความผูกพันของบุคลากรตอองคกร (Employee Engagement : EE)
4. ปฏิรูประบบงานสูองคกรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
2. เปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง (HPO) 3. เปนองคกรที่มีธรรมาภิบาล
กลุมยุทธศาสตรกําลังคน - HR
ทุกหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย
ความผูกพันตอองคกร หมายถึง *เจตคติที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางบุคลากรกับ
การสนับสนุนขององคกรที่ทําใหบุคลากรมีพฤติกรรม ทัศนคติ และความรูสึกรวมเปน
อันหนึ่งอันเดียวกับองคกร**ใน 3 ลักษณะ คือ
1. มีความเชื่อมั่นอยางแรงกลาตอองคกร ยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร
มีทัศนคติในเชิงบวกตอองคกร เปาหมาย และคานิยม พรอมสนับสนุนกิจการขององคกร
2. มีความเต็มใจที่จะทุมเทเพื่อประโยชนขององคกรเสียสละอุทิศตน พยายามทํางาน
เต็มความสามารถเพื่อใหองคกรประสบผลสําเร็จบรรลุเปาหมาย และมีความหวงใยตอ
ความเปนไปขององคกร
3. มีความภาคภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งขององคกร ปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไว
ซึ่งความเปนสมาชิกภาพขององคกร แสดงความตองการและตั้งใจที่จะปฏิบัติงานดวย
ความจงรักภักดี พรอมสนับสนุนและสรางสรรคองคกรใหดียิ่งขึ้น และพรอมที่จะบอกคนอื่ น
วาตนเปนสมาชิกขององคกร
(* Eisenberger, 1990)
(** Steers & Porter, 1977 อางถึงใน พิชญากุล ศิริปญญา, 2545)
แผนปฏิบัติการเสริมสรางความผูกพันของบุคลากร หมายถึง การที่องคกรไดทบทวน
วิเคราะหสถานการณ และปจจัยสําคัญ (Critical factors) ที่สงผลตอการที่บุคลากรเกิด
ความผูกพันกับองคกร (Employee Engagement) ทั้งในเชิงบวกและลบ แลวสกัดเปน
มาตรการหรือกิจกรรมสําคัญ (Key Activities) มาจัดทําแผนการสรางความผูกพันใหกับ
บุ คลากรในองค กรโดยการมี ส วนร วมป จจั ยที่ ส งผลต อความผู กพั นของบุ คลากรได แ ก
ผูบริหารระดับสูง หัวหนางาน ตนเอง เพื่อนรวมงาน/ทีมงาน คุณคาของงานที่มอบหมาย
ผลตอบแทน สภาพแวดลอมในองคกร เปนตน
สํ า หรั บตั วอย า งแผนงานหรื อกิ จ กรรม อาทิ การสื่ อสารทิ ศทาง ภารกิ จ ค านิ ยม
วัฒนธรรมองคกร การสรางความสุข การสงเสริมสวัสดิการ การสงเสริมสุขภาพ การสรางเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและความโปรงใส การบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
การยกยองเชิดชูการใหคุณคาของบุคลากร การสรางบรรยากาศ/วิธีการทํางานใหผูปฏิบัติงาน
แสดงศักยภาพในการปฏิบัติงานที่มีคุณคา สรางสรรค ตอบโจทยองคกร เปนตน
บุคลากร หมายถึง ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานกระทรวง
ที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน

กลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
ระยะเวลาประเมินผล

องคกร หมายถึง หนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ระดับ สํานัก/กอง/ศูนย/กลุม/สถาบัน
บุคลากรกรมอนามัย
ทุกหนวยงานสงรายงานในระบบ DOC 4.0
ทุกหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ 2562)
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2562 – กรกฎาคม 2562)
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รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ 2562)

ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
แนวทางการประเมิน/หลักฐาน
1 - หนวยงานทบทวน วิเคราะหสถานการณ เงื่อนไข ปจจัย
1 - คําสั่งคณะทํางาน
กําหนดความผูกพันของบุคลากรในองคกร และสังเคราะห
- เอกสารหลักฐานแสดงการวิเคราะห/
ปจจัยหรือเงื่อนไขที่มีนัยสําคัญ (Critical Factors) ตอการ
สังเคราะหขอ มูล หรือสรุปผลการวิเคราะห/
สงผลความผูกพันทั้งเชิงบวกและเชิงลบเพื่อกําหนดเปน
สังเคราะหขอ มูลโดยคณะทํางานที่แตงตั้ง
กิจกรรมหรือมาตรการสําคัญ (Key activities) สงเสริม
- รายงานการประชุม
ความผูกพันของบุคลากรในองคกร
(0.5 คะแนน)
- สรางกระบวนการมีสว นรวมของบุคลากรโดยใชขอมูล
- เอกสารหลักฐานแสดงการมีสวนรวมของ
จากการวิเคราะห Critical Factors และ Key activities
บุคลากรในการกําหนดแผนปฏิบตั กิ ารฯ
มากําหนดเปนแผนปฏิบัติการเสริมสรางความผูกพันของ
- แผนปฏิบัติการเสริมสรางความผูกพันของ
บุคลากร และมีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในแตละ
บุคลากร (เอกสารหมายเลข 1)
กิจกรรมอยางชัดเจน
(0.5 คะแนน)
ทั้งนี้ ทุกแผนงาน/กิจกรรมตองมอบหมาย
ผูรับผิดชอบอยางชัดเจน จึงจะไดคะแนนเต็ม
ในสวนของแผนปฏิบัติการฯ
2 - หนวยงานมีการกําหนดมาตรการ/กลยุทธในการเสริมสราง
1 - เอกสารหลักฐานแสดงมาตรการ/กลยุทธ
ความผูกพันของหนวยงาน
ที่หนวยงานกําหนด
3 - ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานแสดงเจตจํานงตอการสราง
1 - รายงานการประชุมของหนวยงานหรือ
หนังสือแจงเวียน หรือเว็บไชต ฯลฯ ที่แสดง
ความผูกพันของบุคลากรในองคกร ดวยการสื่อสารถายทอด
ใหเห็นการสื่อสารถายทอดมาตรการ/ กลยุทธ
มาตรการ/กลยุทธในการเสริมสรางความผูกพันของหนวยงาน
รวมถึงมอบหมายผูบังคับบัญชาในระดับรองลงมา ทั้งรอง
- เอกสารหลักฐานที่แสดงลายมือชื่อ
ผูอํานวยการ และหัวหนากลุมใหดาํ เนินการเปนไปตาม
บุคลากรในการรับทราบ
มาตรการ/กลยุทธ และแผนปฏิบตั ิการฯ
(0.2 คะแนน)
- เอกสารหลักฐานที่แสดงการมอบหมาย
ผูบังคับบัญชาในระดับรองลงมาให
รับผิดชอบดําเนินการ
- หนวยงานมีกิจกรรมพัฒนาองคกรหรือบุคลากร เพื่อยกระดับ
- เอกสารหลักฐานแสดงการจัดกิจกรรมตางๆ
สมรรถนะ และสงเสริมใหเกิดการพัฒนาตนเอง ใหเพียงพอ
เชน รายงานการประชุม รายงานโครงการ/
ตอการสรางงานที่สรางสรรค มีคณ
ุ คา หรือ เกิดเปน
กิจกรรม ภาพถายกิจกรรม เปนตน
นวัตกรรม เชน การฝกอบรม การสรางกระบวนการพัฒนา
ฯลฯ
(0.2 คะแนน)
- หนวยงานจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคานิยม (MOPH)
- เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรม เชน
วัฒนธรรมองคกร (HEALTH) การเสริมสรางคุณธรรม
รายงานการประชุม รายงานโครงการ/
จริยธรรมและการมีจิตสาธารณะ
(0.2 คะแนน)
กิจกรรมภาพถายกิจกรรม เปนตน
- หนวยงานดําเนินการตามระบบการบริหารผลการปฏิบัติการ
- เอกสารหลักฐานการดําเนินการตามระบบ
ราชการ (Performance Based Management System :
การบริหารผลการปฏิบัติการราชการ ดังนี้
PMS) ตั้งแตผูบริหารสูงสุดการสื่อสารทิศทาง นโยบาย
1. หลักเกณฑการพิจารณาการถายระดับ
ภารกิจทั้งของกรมและหนวยงาน การถายระดับตัวชี้วัด
ตั วชี้ วั ดการมอบหมายงานและการเลื่ อน
การมอบหมายงาน และการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
เงินเดือน
(0.4 คะแนน)
2. รายละเอียดวิธีการจัดทําตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของระดับบุคคล
4 รอยละความผูกพัน (Employee Engagement) ของบุคลากร 1 - ประเมินความผูกพันของบุคลากร
ในองคกรเทากับรอยละ 60 - 79.99
โดยการสํารวจออนไลนของกองการ
เจาหนาที่
5 รอยละความผูกพัน (Employee Engagement) ของบุคลากร 1
ในองคกรมากกวาหรือเทากับรอยละ 80
คะแนนรวม
5
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เงื่อนไข: การประเมินในรอบที่ 1 ใชวิธีการประเมินออนไลน โดยใหบุคลากรเปนผูตอบ ทั้งนี้ กองการเจาหนาที่
จะเปดระบบในชวงเดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ 2562
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2562 - กรกฎาคม 2562)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1 - หนวยงานกํากับ ติดตามผลการดําเนินการตามแผน รวมทั้ง
1 - สรุปรายงานผลดําเนินการตามฯ (เอกสาร
หมายเลข 2)
วิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนที่กําหนดในรอบ 5 เดือนแรก
- เอกสารหลักฐานแสดงการวิเคราะห/
สถานการณ เงื่อนไข ปจจัยกําหนดความผูกพันของบุคลากร
ในองคกรที่มีการเปลีย่ นแปลง และสังเคราะห ปจจัยหรือ
สังเคราะหขอมูล หรือ สรุปผลการวิเคราะห/
เงื่อนไขที่มีนัยสําคัญ (Critical Factors) ตอการสงผลความ
สังเคราะหขอมูลของหนวยงาน
ผูกพันทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เพือ่ ปรับปรุงหรือกําหนดเปน
- เอกสารหลักฐานแสดงการกํากับติดตาม
กิจกรรมหรือมาตรการสําคัญ (Key activities) เพิ่มเติมใน
เชน รายงานการประชุม
แผนปฏิบตั ิการ
(0.5 คะแนน)
- สรางกระบวนการมีสว นรวมของบุคลากรโดยใชขอมูล
- เอกสารหลักฐานแสดงการมีสวนรวมของ
จากการกํากับ ติดตามผลการดําเนินการตามแผน รวมทั้ง
บุคลากรในการเพิม่ เติมหรือปรับปรุง
การวิเคราะห Critical Factors และ Key activities มา
แผนฯ
เพิ่มเติมหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการเสริมสรางความผูกพัน
- แผนปฏิบัติการเสริมสรางความผูกพัน
ของบุคลากร และมีการมอบหมายใหมีผรู ับผิดชอบ
ของบุคลากรในสวนทีม่ ีการเพิ่มเติมหรือ
ในแตละกิจกรรมอยางชัดเจน
(0.5 คะแนน)
ปรับปรุง (เอกสารหมายเลข 3)
ทั้งนี้ ทุกแผนงาน/กิจกรรมตองมอบหมาย
ผูรับผิดชอบอยางชัดเจน จึงจะไดคะแนน
เต็มในสวนของแผนปฏิบัติการฯ
2 หนวยงานมีการติดตามและประเมินผลมาตรการ/กลยุทธ
1
- เอกสารหลักฐานแสดงการติดตามและ
ในการเสริมสรางความผูกพันของหนวยงาน
ประเมินผลมาตรการ/กลยุทธที่
หนวยงานกําหนด
3 - ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานมีการกํากับ ติดตามผาน
1
- รายงานการประชุมของหนวยงาน หรือ
ผูบังคับบัญชาในระดับรองลงมาทัง้ รองผูอํานวยการ และ
หนังสือแจงเวียน ฯลฯ ที่แสดงใหเห็นวา
หัวหนากลุมทีไ่ ดรับมอบหมายใหดาํ เนินการตามแผนฯ
ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานมีการกํากับ
(0.2 คะแนน)
ติดตามแผนฯ
- หนวยงานจัดระบบหรือบรรยากาศในองคกรใหบุคลากรได
- เอกสารหลักฐานการจัดระบบหรือ
เรียนรูและแสดงออก เพื่อสรางงานที่สรางสรรค มีคณ
ุ คา
บรรยากาศในองคกร เชน รายงานการ
หรือเกิดเปนนวัตกรรม เชน การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ประชุมรายงานโครงการ/กิจกรรม ภาพถาย
เรียนรู การจัด/สงประกวดผลงาน นวัตกรรม การจัด
กิจกรรม เปนตน
มหกรรม การประชุมวิชาการ ฯลฯ
(0.2 คะแนน)
- หนวยงานจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคานิยม (MOPH)
- เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรม เชน
วัฒนธรรมองคกร (HEALTH) การเสริมสรางคุณธรรม
รายงานการประชุม รายงานโครงการ/
จริยธรรมและการมีจิตสาธารณะ
(0.2 คะแนน)
กิจกรรมภาพถายกิจกรรม เปนตน
- หนวยงานดําเนินการตามระบบการบริหารผลการปฏิบัติการ
- เอกสารหลักฐานการดําเนินการตามระบบ
ราชการ (Performance Based Management System :
การบริหารผลการปฏิบัติการราชการ ดังนี้
PMS) ตั้งแตผูบริหารสูงสุดการสื่อสารทิศทาง นโยบาย
1. หลักเกณฑการพิจารณาการถายระดับ
ภารกิจทั้งของกรมและหนวยงาน การถายระดับตัวชี้วดั
ตั วชี้ วั ดการมอบหมายงานและการเลื่ อน
การมอบหมายงาน และการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
เงินเดือน
(0.4 คะแนน)
2. รายละเอียดวิธีการจัดทําตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของระดับบุคคล
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ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน
แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
4 รอยละความผูกพัน (Employee Engagement) ของบุคลากร 1 ประเมินความผูกพันของบุคลากร
โดยการสํารวจออนไลนของกองการเจาหนาที่
ในองคกรเทากับรอยละ 60 - 79.99
5 รอยละความผูกพัน (Employee Engagement) ของบุคลากร 1
ในองคกรมากกวาหรือเทากับรอยละ 80
คะแนนรวม
5

เงื่อนไข: การประเมินในรอบที่ 2 ใชวิธีการประเมินออนไลน โดยใหบุคลากรเปนผูตอบ ทั้งนี้ กองการเจาหนาที่
จะเปดระบบในชวงเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2562
มาตรการสําคัญ (PIRAB) ที่ทาํ ใหตัวชี้วัดบรรลุผล :
1. สื่อสาร สรางความเขาใจ ชี้แจงเหตุผลความสําคัญ และความจําเปน เกี่ยวกับการดําเนินการสรางเสริมความผูกพันตอ
องคกร การนําขอมูลการสํารวจไปวิเคราะห สังเคราะหเพื่อใชในการพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
พัฒนาองคกร และการบริหารงานโดยภาพรวมใหเกิดประสิทธิภาพ/คุณภาพ เพื่อการเปนองคกรคุณภาพคูคุณธรรม
2. การจัดทําแผนการสรางความผูกพันแบบมีสวนรวมของบุคลากรในระดับหนวยงาน
3. การสรางกลไกการกํากับติดตามอยางสม่ําเสมอและการออกแบบระบบการเฝาระวังความผูกพันในองคกร
4. การสรางโอกาส บรรยากาศ ใหเกิดการเรียนรูและการแสดงออกเพื่อสรางงานที่สรางสรรค มีคุณคาหรือสรางนวัตกรรม
5. การมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงานในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเชิงบวกเพื่อสรางเสริมความผูกพันตอองคกรรวมกัน
Small Success:
กลไก

รอบ 3 เดือน
- มีการทบทวน วิเคราะห
สถานการณ เงื่อนไข
ปจจัยกําหนดความผูกพัน
ของบุคลากรในองคกร
และสังเคราะห ปจจัย
หรือเงื่อนไขที่มีนัยสําคัญ
(Critical Factors) ตอ
การสงผลความผูกพัน
- มีการกําหนดกิจกรรมหรือ
มาตรการสําคัญ (Key
activities) ในการ
สงเสริมความผูกพัน

วิธีการประเมินผล :

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
- มีแผนปฏิบัติการ
- มีการกํากับ ติดตามผล
เสริมสรางความผูกพัน การดําเนินการตามแผน
- มีการสื่อสารถายทอด
รวมทัง้ วิเคราะหผล
มาตรการ/กลยุทธใน
การดําเนินการตามแผน
การเสริมสรางความ
ที่กําหนดในรอบ 5 เดือน
ผูกพันของหนวยงาน
แรก สถานการณ
- มีการดําเนินการ
เงื่อนไข ปจจัยกําหนด
กิจกรรมพัฒนาองคกร
ความผูกพันของ
หรือบุคลากร
บุคลากรในองคกร ที่มี
- มีการดําเนินการ
การเปลี่ยนแปลง และ
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
สังเคราะห ปจจัยหรือ
คานิยม (MOPH)
เงื่อนไขที่มีนัยสําคัญ
วัฒนธรรมองคกร
(Critical Factors) ตอ
(HEALTH) การ
การสงผลความผูกพัน
เสริมสรางคุณธรรม
- มีการเพิ่มเติมหรือ
จริยธรรมและการมีจิต ปรับปรุงแผนปฏิบัติ
สาธารณะ
การเสริมสรางความ
- มีการดําเนินการ
ผูกพันของบุคลากร
ตามระบบการบริหาร - มีการติดตามและ
ผลการปฏิบตั ิการ
ประเมินผลมาตรการ/
ราชการ (PMS)
กลยุทธในการ
เสริมสรางความผูกพัน

รอบ 12 เดือน
- มีการกํากับ ติดตามแผน
- มีการจัดระบบหรือ
บรรยากาศในองคกร
ใหบุคลากรไดเรียนรู
และแสดงออก เพื่อ
สรางงานที่สรางสรรค
มีคุณคา หรือเกิดเปน
นวัตกรรม
- มีการดําเนินการ
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
คานิยม (MOPH)
วัฒนธรรมองคกร
(HEALTH) การ
เสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมและการมี
จิตสาธารณะ
- มีการดําเนินการ
ตามระบบการบริหาร
ผลการปฏิบตั ิการ
ราชการ (PMS)

1. หลักฐานแสดงการดําเนินการของหนวยงาน
2. แผนปฏิบัติการของหนวยงาน
3. สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ
4. หนวยงานเจาภาพประมวลผลและจัดสงผลการประมวลใหหนวยงานรับทราบ

เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน
Baseline data
ผลการสํารวจความผูกพันของ
บุคลากรกรมอนามัย
ผูกํากับตัวชี้วัด
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด
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แบบสํารวจความความผูกพันของบุคลากรตอองคกร
(กองการเจาหนาที่จัดทําเพื่อประเมินบุคลากรของกรมอนามัย)
หนวยวัด
รอยละ

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
68.04
83.88

นายดํารง ธํารงเลาหะพันธุ ผูอ ํานวยการกองการเจาหนาที่ โทรศัพท 0 2590 4082
โทรสาร 02591 8205
1. นายพงษเทพ เจริญสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ โทรศัพท 0 2590 4043
โทรสาร 0 2591 8205 อีเมล pongthep.j@anamai.mail.go.th
2. นายไพสิฏฐ โกศัลวัฒน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ โทรศัพท 0 2590 4089
โทรสาร 0 2591 8205 อีเมล paisit.k@anamai.mail.go.th
3. นางสาวภาคินนั ท สุสังกรกาญจน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
โทรศัพท 0 2590 4083 โทรสาร 0 2591 8205
อีเมลpakinun.s@anamai.mail.go.th
กองการเจาหนาที่

หนวยงานประมวลผล
และจัดทําขอมูล
ผูรับผิดชอบการรายงานผล 1. นายพงษเทพ เจริญสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ โทรศัพท 0 2590 4043
การดําเนินงาน
โทรสาร 0 2591 8205 อีเมล pongthep.j@anamai.mail.go.th
2. นายไพสิฏฐ โกศัลวัฒน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ โทรศัพท 0 2590 4089
โทรสาร 0 2591 8205 อีเมล paisit.k@anamai.mail.go.th
3. นางสาวภาคินนั ท สุสังกรกาญจน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
โทรศัพท 0 2590 4083 โทรสาร 0 2591 8205
อีเมลpakinun.s@anamai.mail.go.th
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ตัวชี้วัดที่ 2.3
ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงคยุทธศาสตร
กลุม/ Cluster
หนวยงานเจาภาพหลัก
หนวยงานที่รับการประเมิน
คํานิยาม

กลุมเปาหมาย
คาเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด

สําหรับทุกหนวยงาน 19/12/61

รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ
4. ปฏิรูประบบงานสูองคกรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
3. เปนองคกรที่มีธรรมาภิบาล
กลุมการคลังและงบประมาณ – FIN
กองคลัง
ทุกหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย
- การเบิกจายเงินงบประมาณ
การใหความสําคัญและเรงรัดการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยประเมินจากรอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ 2 ประเภท ดังนี้
1) งบประมาณรายจายภาพรวม (งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจายอื่น)
2) งบประมาณรายจายลงทุน (ถามี)
- เปาหมายการเบิกจาย
การกําหนดเปาหมายการเบิกจายอางอิงจากมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจาย
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เนื่องจากมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงบประมาณยังไมไดกําหนดมาตรการดังกลาว) โดย
แบงเปน 2 รอบ คือ เดือนที่ 5 ( 28 ก.พ. 2562) และเดือนที่ 10 (31 ก.ค. 2562) ของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
- เกณฑการพิจารณา
1) พิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณสะสมตามรายงานผลการ
เบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวม ( 4 งบรายจาย ไดแก งบดําเนินงาน งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น) งบดําเนินงาน งบลงทุน และงบรายจายอื่น เทียบกับ
วงเงินงบประมาณที่หนวยงานไดรับ โดยใชฐานขอมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
2) หนวยงานจัดทํารายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ โดยเรียกรายงาน
ผลการเบิกจายงบประมาณจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน (หากติดวันหยุด
ใหเรียกรายงานฯ ในวันแรกของการทํางาน) และใหรายงานฯ ใหแลวเสร็จไมเกินวันที่ 20
ของทุกเดือน พรอมดาวนโหลดขึ้นเว็บไซต
3) หนวยงานที่ไดรบั /ขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มระหวางป ใหนํางบประมาณทีไ่ ดรับจัดสรร
เพิ่มเติมมาเปนฐานในการคํานวณดวย
ทุกหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย
ทุกหนวยงานผานคาเปาหมายเกณฑระดับ 4 (ในรอบ 5 เดือนแรก และรอบ 5 เดือนหลัง)
หนวยงานเจาภาพ (กองคลัง) จัดเก็บขอมูลการเบิกจายงบประมาณของหนวยงานจากระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
ขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
A = ผลการเบิกจายงบประมาณ (1) รายจายภาพรวม / (2) งบดําเนินงาน /
(3) งบลงทุน (กรณีมีงบลงทุน) / (4) งบรายจายอื่น (กรณีมีงบวิจัย)
B = วงเงินงบประมาณ (1) รายจายภาพรวมที่หนวยงานไดรับ / (2) งบดําเนินงานที่
หนวยงานไดรับ / (3) งบลงทุนที่หนวยงานไดรับ (กรณีมีงบลงทุน) / (4) งบรายจายอื่นที่
หนวยงานไดรับ (กรณีมีงบวิจัย)
= (A / B) x 100

ระยะเวลาประเมินผล

134
รอบที่ 1: 5 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ 2562)
รอบที่ 2: 5 เดือนหลัง (1 มีนาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2562)

เกณฑการประเมิน :
คาคะแนน
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ 2562)
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
1
2
3

ระดับ 4
4

ระดับ 5
5

รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2562 - กรกฎาคม 2562)
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
1
2
3

ระดับ 4
4

ระดับ 5
5

รอบที่1: 5 เดือนแรก ( ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ 2562) และรอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มี.ค. – ก.ค. 2562)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
1
1.1 ผลเบิกจายที่ไดคาคะแนนถวงน้ําหนักอยูระหวาง = 1.00 – 1.99
(Output)
1.2 มีรายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1)
Assessment : มีระบบบริหารจัดการขอมูล
และการวิเคราะหปญหา (A.ตามขอปฏิบัติที่ตองดําเนินการ ขอที่ 5)
Advocacy & Intervention : มีขอเสนอเชิงนโยบายและ
มาตรการที่มีประสิทธิภาพรองรับการแกปญหา (A .ตามขอปฏิบัตทิ ี่
ตองดําเนินการ ขอที่ 1 + 3.1 + 3.2)
Implementation : การขับเคลื่อนมาตรการ (A .ตามขอปฏิบัติที่
ตองดําเนินการ ขอที่ 2 + 4)
2
2.1 ผลเบิกจายทีไ่ ดคาคะแนนถวงน้ําหนักอยูระหวาง = 2.00 – 2.99
(Output)
2.2 มีรายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1)
Assessment : มีระบบบริหารจัดการขอมูล
และการวิเคราะหปญหา (A.ตามขอปฏิบัติที่ตองดําเนินการ ขอที่ 5)
Advocacy & Intervention : มีขอเสนอเชิงนโยบายและ
มาตรการที่มีประสิทธิภาพรองรับการแกปญหา (A .ตามขอปฏิบัตทิ ี่
ตองดําเนินการ ขอที่ 1 + 3.1 + 3.2)
Implementation : การขับเคลื่อนมาตรการ (A .ตามขอปฏิบัติที่
ตองดําเนินการ ขอที่ 2 + 4)
3
3.1 ผลเบิกจายทีไ่ ดคาคะแนนถวงน้ําหนักอยูระหวาง = 3.00 – 3.99
(Output)
3.2 มีรายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1)
Assessment : มีระบบบริหารจัดการขอมูล
และการวิเคราะหปญหา (A.ตามขอปฏิบัติที่ตองดําเนินการ ขอที่ 5)
Advocacy & Intervention : มีขอเสนอเชิงนโยบายและ
มาตรการที่มีประสิทธิภาพรองรับการแกปญหา (A .ตามขอปฏิบัตทิ ี่
ตองดําเนินการ ขอที่ 1 + 3.1 + 3.2)
Implementation : การขับเคลื่อนมาตรการ (A .ตามขอปฏิบัติที่
ตองดําเนินการ ขอที่ 2 + 4)

คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1
1. การคํานวณคาคะแนนถวง
น้ําหนัก : ใหใชตารางการคํานวณ
ในขอ (B) ตารางการคํานวณคา
คะแนนถวงน้ําหนักเปนเครื่องมือ
โดยนําผลเบิกจายจากระบบ GFMIS
มาถวงน้ําหนัก (ดูตัวอยางการ
คํานวณจากเอกสารแนบ)

1

1

2. รายงานผลติดตามเรงรัด
การเบิกจาย : หนวยงานตอง
ดําเนินการตามขอ (A) ขอปฏิบัติ
ที่ตองดําเนินการที่กําหนดไว
*** ทั้งนี้ กองคลังจะสรุป ผล
การรายงานฯ ของหนวยงาน
นําเสนอในเวทีประชุมกรมทุก
เดือน ***
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ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
4
4.1 ผลเบิกจายทีไ่ ดคาคะแนนถวงน้ําหนักอยูระหวาง = 4.00 – 4.99
(Output)
4.2 มีรายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1)
Assessment : มีระบบบริหารจัดการขอมูล
และการวิเคราะหปญหา (A.ตามขอปฏิบัติที่ตองดําเนินการ ขอที่ 5)
Advocacy & Intervention : มีขอเสนอเชิงนโยบายและ
มาตรการที่มีประสิทธิภาพรองรับการแกปญหา (A .ตามขอปฏิบัตทิ ี่
ตองดําเนินการ ขอที่ 1 + 3.1 + 3.2)
Implementation : การขับเคลื่อนมาตรการ (A .ตามขอปฏิบัติที่
ตองดําเนินการ ขอที่ 2 + 4)
5
5.1 ผลเบิกจายทีไ่ ดคาคะแนนถวงน้ําหนัก = 5.00
(Output)
(ไดคะแนน = 0.5 คะแนน)
5.2 กรมผานเปาหมายการเบิกจายกระทรวงการคลัง
(ไดคะแนน = 0.5 คะแนน)
♦ รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ 2562)
เบิกจายไดรอยละ 46.66
♦ รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มี.ค. – ก.ค. 2562)
เบิกจายไดรอยละ 84.67
5.3 มีรายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1)
Assessment : มีระบบบริหารจัดการขอมูล
และการวิเคราะหปญหา (A.ตามขอปฏิบัติที่ตองดําเนินการ ขอที่ 5)
Advocacy & Intervention : มีขอเสนอเชิงนโยบายและ
มาตรการที่มีประสิทธิภาพรองรับการแกปญหา (A .ตามขอปฏิบัตทิ ี่
ตองดําเนินการ ขอที่ 1 + 3.1 + 3.2)
Implementation : การขับเคลื่อนมาตรการ (A .ตามขอปฏิบัติที่
ตองดําเนินการ ขอที่ 2 + 4)
คะแนนรวม

คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1
1. การคํานวณคาคะแนนถวง
น้ําหนัก : ใหใชตารางการคํานวณ
ในขอ (B) ตารางการคํานวณคา
คะแนนถวงน้ําหนักเปนเครื่องมือ
โดยนําผลเบิกจายจากระบบ GFMIS
มาถวงน้ําหนัก (ดูตัวอยางการ
คํานวณจากเอกสารแนบ)

1

5

2. รายงานผลติดตามเรงรัด
การเบิกจาย : หนวยงานตอง
ดําเนินการตามขอ (A) ขอปฏิบัติ
ที่ตองดําเนินการที่กําหนดไว
*** ทั้งนี้ กองคลังจะสรุป ผล
การรายงานฯ ของหนวยงาน
นําเสนอในเวทีประชุมกรมทุก
เดือน ***
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**** โปรดอาน ****

A. ขอปฏิบัติที่ตองดําเนินการ :
1. ใหหนวยงานรายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ โดยเรียกรายงานผลเบิกจายจากระบบ GFMIS
ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน (หากติดวันหยุดใหเรียกรายงานในวันแรกของการทํางาน) และใหรายงานผลการ
เบิกจายงบประมาณ บนเว็บไซตของหนวยงานใหแลวเสร็จไมเกินวันที่ 20 ของทุกเดือน
2. รายละเอียดการทํารายงานผลการเบิกจายงบประมาณ
1) ทุกหนวยงานตองจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 และนําหนังสือคําสัง่ ดาวนโหลดขึน้ เว็บไซตของหนวยงาน ภายในเดือน พ.ย. 2561
2) หนวยงานมีการประชุมคณะกรรมการทุกเดือน พรอมทั้งมีการสรุปผลการประชุม โดยมีการวิเคราะหผลการ
ดําเนินงาน (กรณีที่สามารถเบิกจายไดตามเปาหมายและกรณีที่ไมสามารถเบิกจายไดตามเปาหมาย)
3) หนวยงานมีมาตรการ / แนวทาง ในการเรงรัดการเบิกจาย
3.1 กรณีที่สามารถเบิกจายไดตามเปาหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเรงรัดการเบิกจายตอไปอยางไร
3.2 กรณีที่ไมสามารถเบิกจายไดตามเปาหมาย มีแนวทาง ในการเรงรัดการเบิกจาย เพื่อใหผลการเบิกจาย
เปนไปตามเปาหมายที่กรมกําหนดอยางไร
4) หนวยงานนําขอมูลใน ขอที่ 2 และ ขอที่ 3 (รายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ : รบจ.1)
รายงานขึ้นเว็บไซตของหนวยงาน โดยเรียกรายงานผลเบิกจายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน
(หากติดวันหยุดใหเรียกรายงานในวันแรกของการทํางาน) และใหรายงานแลวเสร็จไมเกินวันที่ 20 ของทุกเดือน
ทั้งนี้ ใหจัดทําไมเกิน 2 หนากระดาษ ตามแบบฟอรม รบจ.1
5) แบบรายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ(รบจ.1) พรอมคําอธิบายสามารถดาวนโหลดแบบรายงานฯ
ไดที่เว็บไซด : กองคลัง  ในกลองขอความ : ผลการเบิกจายจากระบบ GFMIS ทุกวันที่ 15 ของเดือน
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B. ตารางการคํานวณคาคะแนนถวงน้ําหนัก (ตัวอยางการคํานวณดูเอกสารแนบทาย)
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ 2562)
ตัวชี้วัด (i)
1. รอยละของการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายภาพรวม
2. รอยละของการเบิกจายเงิน
งบดําเนินงาน
3. รอยละของการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน
(กรณีงานจางกอสรางให
คะแนนตามงวดงาน งวดเงิน
ที่ระบุในสัญญา)
4. รอยละของการเบิกจายเงิน
งบรายจายอื่น (งบวิจัย)
รวมคะแนนทั้งหมด

น้ําหนัก
(Wi) *

รอยละ
ที่ได

เกณฑคะแนน
เทียบกับผลการเบิกจาย
1
2
3
4
5

คะแนน
คะแนน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
(SMi) (Wi  SMi)

0.40

40

42

44

46

48

SM1

(W1xSM1)

0.20

40

42

44

46

48

SM2

(W2xSM2)

0.30

35

39

43

47

51

SM3

(W3xSM3)

0.10

40

42

44

46

48

SM4

(W4xSM4)
Σ(WixSMi)

1.00

* กรณีไมมีงบลงทุน / งบวิจัย / หรือไมมีทั้งงบลงทุนและงบวิจัย ใหนําน้ําหนักไปรวมไวที่รายจายภาพรวม

รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2562 – กรกฎาคม 2562)
ตัวชี้วัด (i)
1. รอยละของการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายภาพรวม
2. รอยละของการเบิกจายเงิน
งบดําเนินงาน
3. รอยละของการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน
(กรณีงานจางกอสรางให
คะแนนตามงวดงาน งวดเงิน
ที่ระบุในสัญญา)
4. รอยละของการเบิกจายเงิน
งบรายจายอื่น (งบวิจัย)
รวมคะแนนทั้งหมด

น้ําหนัก
(Wi) *

รอยละ
ที่ได

เกณฑคะแนน
เทียบกับผลการเบิกจาย
1
2
3
4
5

คะแนน
คะแนน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
(SMi) (Wi  SMi)

0.40

88

90

92

94

96

SM1

(W1xSM1)

0.20

88

90

92

94

96

SM2

(W2xSM2)

0.30

83

87

91

95

99

SM3

(W3xSM3)

0.10

88

90

92

94

96

SM4

(W4xSM4)

1.00

Σ(WixSMi)

* กรณีไมมีงบลงทุน / งบวิจัย / หรือไมมีทั้งงบลงทุนและงบวิจัย ใหนําน้ําหนักไปรวมไวที่รายจายภาพรวม
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มาตรการสําคัญ : คาคะแนนที่ไดในขางตนตองอยูภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
1. งบวิจัย
การคืนเงินงบประมาณงบวิจัย หนวยงานจะตองคืนเงินงบวิจัยกลับศูนยตน ทุนกรมอนามัยไดตอ เมื่อดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงคของโครงการแลว
2. งบรายจายอื่น
รายการคาใชจา ยในการเดินทางไปราชการตางประเทศชัว่ คราว หากมีการยกเลิกการเดินทางไปราชการฯ ในรายการใด
หนวยงานจะตองแจงกองคลังกอน 31 ธันวาคม 2561
3. การยืมเงินงบประมาณระหวางหนวยงาน
ฐานการคํานวณจะตัดฐานงบประมาณไปยังหนวยงานผูรบั โอน
4. การโอนเงินงบประมาณระหวางหนวยงาน
หนวยงานจะตองโอนเงินงบประมาณระหวางหนวยงาน ใหเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(31 มี.ค. 2562)
5. การโอนจัดสรรเงินงบประมาณ
กําหนดการโอนเงินงบประมาณเดือนละ 3 ครั้ง คือ ทุกวันจันทรของสัปดาหที่ 1, 2 และ 3 ของเดือน
(หากติดวันหยุดราชการจะโอนในวันแรกที่เปดทําการ)
6. รายจายลงทุน
6.1 รายการที่มีวงเงินไมเกิน 500,000.- บาท จะตองกอหนี้ผูกพันภายใน 31 ต.ค. 61 และเบิกจายภายใน 15 พ.ย. 61
6.2 รายการที่มีวงเงินเกิน 500,000.- บาท แตไมเกิน 2,000,000.- บาท จะตองกอหนี้ผูกพันภายใน 30 พ.ย. 61
และเบิกจายภายใน 15 ธ.ค. 61
6.3 รายการที่มีวงเงินเกิน 2,000,000.- บาท จะตองกอหนี้ผูกพันภายใน 20 ธ.ค. 61 และเบิกจายเปนไปตาม
งวดงาน – งวดเงินในสัญญา
 7. กรณีเงินยืมราชการผานบัตรเครดิต 
ตองวางแผนจัดประชุมใหแลวเสร็จภายในสัปดาหที่ 3 ของเดือน เพื่อนําสลิปและเอกสารมาวางเบิกในระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ภายใน 3 วันทําการ หลังเสร็จสิ้นการจัดประชุม
จึงจะเปนผลเบิกจายของหนวยงานในแตละเดือน ทั้งนี้ หากไมดาํ เนินการเบิกจายใหทันตามทีก่ าํ หนด ผูยืมเงินเปน
ผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมจายเงินลาชา (ดอกเบี้ย)
8. คาใชจายการฝกอบรม ประชุม และสัมมนา
ในไตรมาสที่ 1 ใหดําเนินการเบิกจายไมนอยกวารอยละ 50 ของวงเงิน
9. รายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ
ทุกหนวยงานตองมีการรายงานผลการเบิกจาย โดยเรียกรายงานผลเบิกจายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน
(หากติดวันหยุดใหเรียกรายงานในวันแรกของการทํางาน) และใหรายงานแลวเสร็จไมเกินวันที่ 20 ของทุกเดือน
และดาวนโหลดขึ้นเว็บไซตของหนวยงาน
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Small Success :
กลไก
ผูบริหารกรมอนามัย/
กองคลัง

ทุกหนวยงาน
ในสังกัดกรมอนามัย

วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :

3 เดือน
6 เดือน
- ประชุมติดตามผลการ
- กําหนดมาตรการ
เบิกจายเงิน
เรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณ
งบประมาณประจําป
ผานระบบ Web
พ.ศ. 2562
Conference
- เบิกจายเงิน
งบประมาณรายจาย - ติดตามผลการเบิก
ภาพรวมไดไมนอยกวา จายเงินงบประมาณ
รายจายภาพรวมในที่
รอยละ 33
ประชุมกรมอนามัย
ทุกเดือน
- เบิกจายเงิน
งบประมาณรายจาย
ภาพรวมไดไมนอยกวา
รอยละ 55
- หนวยงานจัดทํา
- หนวยงานรายงานผล
แผนปฏิบัติการและ
การเบิกจายเงิน
แผนการเบิกจาย
งบประมาณโดยเรียก
งบประมาณ ที่
รายงานผลเบิกจาย
สอดคลองกับ
จากระบบ GFMIS
มาตรการเรงรัดการ
ณ วันที่ 15 ของ
เบิกจายงบประมาณ
ทุกเดือน (หากติด
ประจําป พ.ศ. 2562
วันหยุดใหเรียก
ของกรมอนามัย
รายงานในวันแรก
- หนวยงานรายงานผล ของการทํางาน) และ
การเบิกจายเงิน
ใหรายงานแลวเสร็จ
งบประมาณทุกวันที่
ไมเกินวันที่ 20 ของ
15 ของทุกเดือนโดย ทุกเดือนผานหัวหนา
รายงานผานหัวหนา
หนวยงาน และนําขึ้น
หนวยงาน และนําขึ้น เว็บไซตหนวยงาน
เว็บไซตหนวยงาน
- เบิกจายเงิน
- เบิกจายเงิน
งบประมาณรายจาย
งบประมาณรายจาย
ภาพรวมไดไมนอยกวา
ภาพรวมไดไมนอย
รอยละ 55
กวารอยละ 33

9 เดือน
- ประชุมติดตามผลการ
เบิกจายเงิน
งบประมาณ
ผานระบบ Web
Conference
- ติดตามผลการเบิก
จายเงินงบประมาณ
รายจายภาพรวมในที่
ประชุมกรมอนามัย
ทุกเดือน
- เบิกจายเงิน
งบประมาณรายจาย
ภาพรวมไดไมนอย
กวา รอยละ 84
- หนวยงานรายงานผล
การเบิกจายเงิน
งบประมาณโดยเรียก
รายงานผลเบิกจาย
จากระบบ GFMIS
ณ วันที่ 15 ของ
ทุกเดือน (หากติด
วันหยุดใหเรียก
รายงานในวันแรก
ของการทํางาน) และ
ใหรายงานแลวเสร็จ
ไมเกินวันที่ 20 ของ
ทุกเดือนผานหัวหนา
หนวยงาน และนําขึ้น
เว็บไซตหนวยงาน
- เบิกจายเงิน
งบประมาณรายจาย
ภาพรวมไดไมนอย
กวารอยละ 84

12 เดือน
- ประชุมติดตามผลการ
เบิกจายเงิน
งบประมาณ
ผานระบบ Web
Conference
- ติดตามผลการเบิก
จายเงินงบประมาณ
รายจายภาพรวมใน
ที่ประชุมกรมอนามัย
ทุกเดือน
- เบิกจายเงิน
งบประมาณรายจาย
ภาพรวมไดไมนอย
กวารอยละ 98
- หนวยงานรายงานผล
การเบิกจายเงิน
งบประมาณโดยเรียก
รายงานผลเบิกจาย
จากระบบ GFMIS
ณ วันที่ 15 ของ
ทุกเดือน (หากติด
วันหยุดใหเรียก
รายงานในวันแรก
ของการทํางาน) และ
ใหรายงานแลวเสร็จ
ไมเกินวันที่ 20 ของ
ทุกเดือนผานหัวหนา
หนวยงาน และนําขึ้น
เว็บไซตหนวยงาน
- เบิกจายเงิน
งบประมาณรายจาย
ภาพรวมไดไมนอย
กวารอยละ 98

หนวยงานเจาภาพ (กองคลัง) ประเมินผลจากขอมูลการเบิกจายงบประมาณของหนวยงานใน
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ณ วันสิ้นงวดของรอบ
เดือนที่ 5 ( 28 ก.พ. 2562 ) และเดือนที่ 10 (31 ก.ค. 2562) ของปงบประมาณ พ.ศ. 2562
และรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1)
-
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน
รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ ของกรมอนามัย
Baseline data

หนวยวัด

รายจายภาพรวม
รายจายลงทุน

รอยละ
รอยละ

ผูกํากับตัวชี้วัด

1. แพทยหญิงพรรณพิมล วิปุลากร
โทรศัพท 0 2590 4049
2. นายแพทยดนัย ธีวันดา
โทรศัพท 0 2590 4013

ผูใหขอมูลทางวิชาการ/
ผูประสานงานตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
87.15
97.02
97.91
68.53
96.38
85.77

อธิบดีกรมอนามัย
รองอธิบดีกรมอนามัย

3. นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ
ผูอํานวยการกองคลัง
โทรศัพท 0 2590 4140
โทรศัพทมือถือ 09 0569 2954
โทรสาร 0 2590 4135
E-mail: kesorn.s@anamai.mail.go.th
นางสาวฉัตรรัตน ตนภูบาล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทรศัพท 0 2590 4601 โทรศัพทมือถือ 08 5163 5909
โทรสาร 0 2591 8203 E-mail: chattrarat.t@anamai.mail.go.th
กลุมงบประมาณ กองคลัง

หนวยงานประมวลผล
และจัดทําขอมูล (ระดับ
สวนกลาง)
ผูรับผิดชอบการรายงานผล นางสาวนภาพร รอดเมือง
นักวิชาการพัสดุ
การดําเนินงานใน DOC
โทรศัพท 0 2590 4136 โทรสาร 0 2591 8203
E-mail : napapron.r@anamai.mail.go.th
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เอกสารแนบ

ตัวอยางการคํานวณคะแนนคาคะแนนถวงน้ําหนัก :

รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (แบบมีงบดําเนินงาน งบลงทุน งบรายจายอื่น)
หนวยงาน ก. มีรายงานผลการเบิกจายงบประมาณจากระบบ GFMIS โดยเบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวมไดรอยละ
42.50 งบดําเนินงานรอยละ 39.50 งบประมาณรายจายลงทุนรอยละ 47.00 และผลเบิกจายงบรายจายอื่นรอยละ 49.00
ตัวชี้วัด (i)
1. รอยละของการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายภาพรวม
2. รอยละของการเบิกจายเงิน
งบดําเนินงาน
3. รอยละของการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน
4. รอยละของการเบิกจายเงิน
งบรายจายอื่น – งบวิจัย
รวม

น้ําหนัก
(Wi)

รอยละ
ที่ได

0.50

42.50

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับ
เปาหมายการเบิกจาย
1
2
3
4
5
40 42 44 46 48

0.20

39.50

40

42

44

46

0.20

47.00

35

39

43

0.10

49.00

40

42

44

1.00

คะแนน
คะแนน
ที่ได
ถวงน้ําหนัก
(SMi) (Wi  SMi)
SM1

(W1xSM1)

48

SM2

(W2xSM2)

47

51

SM3

(W3xSM3)

46

48

SM4

(W4xSM4)
Σ(WixSMi)

1. เทียบคะแนนรอบ 5 เดือนแรก (1) เบิกจายงบประมาณภาพรวมไดคะแนนรอยละ 42.50 เบิกจายอยูระหวางตาราง
เกณฑการใหคะแนน 42 = 2 คะแนน และ 44 = 3 คะแนน คาน้าํ หนัก = 0.5000
เทียบผลตางจากรอยละของเบิกจาย = (ชวง 42 - 44 ) = 2.0 เทียบคะแนนที่ไดตา งกัน = (3 -2) = 1.0 คะแนน
ผลเบิกจายที่ตางกัน = (42 - 42.50) = 0.5 คะแนนทีไ่ ดตางกัน = 0.5 x 1 = 0.2500 คะแนน
2
คะแนนทีไ่ ด = 2 + 0.2500 = 2.2500 คะแนน
ดังนั้น คะแนนเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก = 0.5000 x 2.2500 = 1.1250 คะแนน
(จากคะแนนเต็ม = 2.50 คะแนน)
2. เทียบคะแนนรอบ 5 เดือนแรก (2) งบดําเนินงานสามารถเบิกจายงบประมาณรายจายไดรอยละ 39.50 เบิกจายไดตา่ํ
กวาตารางเกณฑการใหคะแนน = 1.0000 คะแนน คาน้าํ หนัก = 0.2000
ดังนั้น คะแนนเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก = 0.2000 x 1.0000 = 0.2000 คะแนน
(จากคะแนนเต็ม = 1.0000 คะแนน)
3. เทียบคะแนนรอบ 5 เดือนแรก (3) เบิกจายงบประมาณรายจายลงทุนรอยละ 47.00 เบิกจายไดตามตารางเกณฑการให
คะแนน = 4.0000 คะแนน คาน้ําหนัก = 0.2000
ดังนั้น คะแนนเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก = 0.20 x 4.0000 = 0.8000 คะแนน
(จากคะแนนเต็ม = 1.0000 คะแนน)
4. เทียบคะแนนรอบ 5 เดือนแรก (4) ผลเบิกจายงบรายจายอื่นรอยละ 49.00 เบิกจายไดสูงกวาตารางเกณฑ
การใหคะแนน = 5.0000 คะแนน คาน้ําหนัก = 0.1000
ดังนั้น คะแนนเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก = 0.10 x 5.0000 = 0.5000 คะแนน
(จากคะแนนเต็ม = 0.5000 คะแนน)
*** สรุปคะแนนที่หนวยงาน ก. ได (1+2+3+4) = 1.1250 +0.2000 +0.8000 +0.5000 = 2.6250 คะแนน ***
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ตัวอยางแบบรายงานผลติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (รบจ.1)
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ตัวชี้วัดที่ 2.4
ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค
กลุม/ Cluster
หนวยงานที่รับการ
ประเมิน
คํานิยาม

สําหรับทุกหนวยงาน 03/12/2561
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยกาวสูองคกรที่มีสมรรถนะสูง
ตามแนวทาง PMQA/PMQA 4.0
4. การปฏิรูประบบงานสูองคกรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
2. เปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง 3. เปนองคกรที่มีธรรมาภิบาล
กลุมยุทธศาสตรกําลังคน (HR)
หนวยงานในสังกัดกรมอนามัย 36 หนวยงาน
• องคกรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) หมายถึง
องคกรที่มีขีดความสามารถในการเปลี่ยนแปลง มีระบบบริหารจัดการที่ดี นําเสนอคุณคา
ของกระบวนการทํางาน/ผลงานอยางตอเนื่อง มุงเนนผลลัพธ มีนวัตกรรมและมีผลการ
ดําเนินงานเปนเลิศ เปนองคกรคุณภาพคูคุณธรรม
• หนวยงานภาครัฐที่เปนระบบราชการ 4.0 ประกอบดวย 3 องคประกอบ
1. มีการทํางานอยางเปดกวางและเชื่อมโยงถึงกัน (Open & Connected Government)
2. มีการทํางานโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-Centric Government)
3. เป น องค ก รที่ มี ขีด สมรรถนะสู ง และทั น สมั ย (Smart & High Performance
Government)
โดยอาศัยปจจัยหลักสําคัญ คือ การสานพลังทุกภาคสวน (Collaboration) การสราง
นวัตกรรม (Innovation) และการปรับเขาสูการเปนดิจิทอล (Digitization/Digitalization)
• เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA พ.ศ.2558/PMQA 4.0)
หมวด 1 : เพื่อใหระบบการนําองคการของหนวยงานมุงเนนสัมฤทธิผลและสรางความ
ยั่งยืนใหกับองคการ โดยกําหนดแผนปฏิบัติการทีน่ ําไปสูการบรรลุพันธกิจและสอดรับกับ
ยุทธศาสตรชาติ/กรม กําหนดนโยบายในการกํากับดูแลที่มีประสิทธิผลในเรื่องการปองกัน
ทุจริตและการสรางความโปรงใส สรางสภาพแวดลอมภายในทีม่ ุงเนนการบรรลุผลสัมฤทธิ์
สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการแกไขปญหารวมกับเครือขาย ติดตามประเมินผลการ
ดําเนินการและผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอยางตอเนื่องและทันการณ
(ดวยกลไกของเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล) โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและมุงเนนใหเกิดผลลัพธที่
นําไปสูการพัฒนาประเทศตามทิศทางยุทธศาสตรชาติ
หมวด 2 : เพื่อใหหนวยงานมีกระบวนการวางแผนปฏิบัติการทีม่ ีประสิทธิผล รองรับ
การเปลี่ยนแปลงและสรางขีดความสามารถในการแขงขัน กําหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตร
ทั้งระยะสัน้ และระยะยาว ที่สอดคลองกับพันธกิจของกรม/หนวยงาน และเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรชาติ มีแผนงานที่ขบั เคลื่อนลงไปทุกภาคสวน มีการติดตามผลของการบรรลุ
เปาหมาย และการรายงานผลอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อการแกไขปญหาไดทนั ทวงที
หมวด 3 : เพื่อใหหนวยงานพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศดานการบริการ
ประชาชนที่ทนั สมัยรวดเร็วและเขาถึงในทุกระดับ เพื่อนํามาใชประโยชนในการสราง
นวัตกรรมการบริการที่สรางความแตกตางและตอบสนองความตองการเฉพาะกลุม และ
ความตองการเฉพาะบุคคลซึ่งสามารถออกแบบได (Personalized Service) วางแผนเชิงรุก
ในการตอบสนองความตองการและความคาดหวังของกลุมผูรับบริการและผูมสี วนไดสวนเสีย
ทั้งปจจุบันและอนาคต มีกระบวนการแกไขขอรองเรียนที่รวดเร็ว และสรางสรรคโดย
ปฏิบัติงานบนพืน้ ฐานของขอมูลความตองการของกลุมผูรับบริการและผูมสี วนไดสวนเสีย
สงผลตอความพึงพอใจ สรางความรวมมือของกลุมผูรับบริการและผูมีสว นไดสวนเสีย
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หมวด 4 : เพื่อใหหนวยงานมีการใชขอมูลและสารสนเทศ มากําหนดตัววัดทีส่ ามารถ
ใชติดตามงานทั้งในระดับปฏิบัตกิ าร และระดับยุทธศาสตรไดอยางมีประสิทธิผลทั่วทั้ง
องคการ รวมทั้งการสื่อสารและเปดเผยขอมูลสูผูใชงานทั้งภายในและภายนอก มีการ
วิเคราะหผลจากขอมูลและตัววัด เพื่อการแกปญหาและตอบสนองไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทันเวลา และเชิงรุก มีการใชความรูและองคความรูของสวนราชการในการแกปญหา เรียนรู
และมีเหตุผลในเชิงจริยธรรม มีการบริหารจัดการขอมูล สารสนเทศ และระบบการทํางานที่
ปรับเปนดิจิทัลเต็มรูปแบบ มีประสิทธิภาพ และใชงานได
หมวด 5 : เพื่อใหหนวยงานมีนโยบายและระบบการบริหารจัดการดานบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร และสรางแรงจูงใจ มีความคลองตัวและมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ มีการสรางวัฒนธรรมการทํางานที่ดี กอเกิดความรวมมือ มีระบบการพัฒนา
บุคลากรที่ทนั สมัย พัฒนาบุคลากรในหนวยงานใหกาวทันเทคโนโลยี มีทักษะในการแกไข
ปญหา สรางความรอบรู และความมีจริยธรรม มีความคิดริเริ่มที่นําไปสูน วัตกรรม มีความ
เปนผูประกอบการสาธารณะ ปฏิบัติงานโดยเนนใหประชาชนเปนศูนยกลาง
หมวด 6 : เพื่อใหหนวยงานมีการบริหารจัดการกระบวนการทีม่ ีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผล เชื่อมโยงตั้งแตตน จนจบ และนําไปสูผลลัพธที่ตองการ มีการสรางนวัตกรรมใน
การปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และการใหบริการ มีการลดตนทุนและการใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ มีการนําเทคโนโลยี มาใชเพื่อใหมีขีดสมรรถนะสูงขึ้น บูรณาการ
กระบวนการเพื่อสรางคุณคาในการใหบริการแกประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขัน
หมวด 7 : เพื่อใหหนวยงานกําหนดตัววัดทีส่ ําคัญซึ่งสอดคลองกับการปฏิบัติการใน
หมวดกระบวนการทั้ง 6 หมวด สะทอนความสามารถในการบริหารจัดการกระบวนการ การ
แกไขปญหา และการพัฒนา มีการตั้งเปาหมายที่มีความทาทาย มีการวิเคราะหความสัมพันธ
ในเชิงเหตุผลกับกระบวนการเพือ่ คนหาหนทางสรางนวัตกรรมในการแกไขปญหา ปรับปรุง
องคการทั้งในระดับปฏิบัติการและในระดับองคการ ที่สงผลใหผลลัพธมีโอกาสบรรลุ
เปาหมายดีขึ้น
• ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยกาวสูองคกรที่มีสมรรถนะ
สูงตามแนวทาง PMQA พ.ศ.2558/PMQA 4.0 หมายถึง หนวยงานมีการดําเนินงานที่
ครบถวนตาม Methodology กลางที่กรมใชเปนเกณฑในการประเมินตัวชีว้ ัดที่หนวยงาน
ลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการกับกรม ซึ่งสอดคลองกับแนวทางเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA/PMQA 4.0) และตอบสนองตอภารกิจหลักของกรม/
หนวยงาน และแผนปฏิรปู กรมอนามัย
วิธีจัดเก็บขอมูล
รวบรวมคะแนนผลการดําเนินงานตัวชี้วัดทุกตัวชี้วัด ที่หนวยงานลงนามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการกับกรม ในระบบ DOC โดยหนวยงานไมตองจัดทํา Special Report และไมตอง
แนบหลักฐานการดําเนินงานตัวชี้วัดในระบบ DOC
ระยะเวลาประเมินผล รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ 2562)
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (1 มีนาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2562)
เกณฑการประเมิน
ประเมินแบบอิงกลุมทั้ง 2 รอบการประเมิน
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หลักการประเมินใหคะแนนตัวชี้วัดที่ 2.4
1. ประเมินจากคะแนนตัวชีว้ ัดทัง้ หมดที่หนวยงานลงนามคํารับรองฯ กับกรม (หนวยงานวิชาการ 9 ตัวชี้วัด
หนวยงานสนับสนุน 7 ตัวชี้วัด)
2. คิดคะแนนแบบอิงกลุม
3. ใหน้ําหนัก
- ขั้นตอนการประเมินที่ 1-3 (Process) เทากับ 2
- ขั้นตอนการประเมินที่ 4-5 (output/outcome) เทากับ 1
ตัวอยางวิธีการประเมินใหคะแนน
1. นําคะแนนตัวชี้วัดของหนวยงานที่เจาภาพประเมินในระบบ DOC ทุกตัวชี้วัดมารวมกันในแตละขั้นตอน
ซึ่งหนวยงานวิชาการจะมี 9 ตัวชี้วัด หนวยงานสนับสนุนจะมี 7 ตัวชี้วัด ใน 1 ตัวชี้วัดจะมี 5 ขั้นตอน แตละขั้นตอน
คะแนนเต็ม 1 คะแนน ดังนั้นคะแนนรวมในแตละขั้นตอน จะไมเกิน 9 คะแนนสําหรับหนวยงานวิชาการ และไมเกิน 7
คะแนนสําหรับหนวยงานสนับสนุน
ตัวอยาง หนวยงาน A มี 9 ตัวชี้วัด แตละตัวชี้วัดไดคะแนนตามตาราง
เกณฑการ
ประเมิน
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5

คะแนนตัวชี้วัดที่เจาภาพประเมิน
รวม
ตชว. ตชว. ตชว. ตชว. ตชว. ตชว. ตชว. ตชว. ตชว.
คะแนน
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 ที่ 7 ที่ 8 ที่ 9
1
1
1
0.5
1
0.2
1
0.1
1
6.8
0.5
1
0.2 0.3
1
0.3
1
0.2
1
5.5
0.3
1
0.3 0.9
1
0.5
1
0.3
1
6.3
0.2
1
0.9 0.8 0.5
1
1
1
1
7.4
1
1
1
0.9 0.5
1
0.5
1
1
7.9

2. จัดทําตารางคะแนนรวมตัวชี้วัดของทุกหนวยงาน (36 หนวยงาน) สําหรับหนวยงานวิชาการ มี 9 ตัวชี้วัด
แตละชองคะแนนเต็ม 9 คะแนน หนวยงานสนับสนุน มี 7 ตัวชี้วัด แตละชองคะแนนเต็ม 7 คะแนน
ตัวอยาง ขอยกตัวอยาง 5 หนวยงาน (หนวยงาน A B C D E) และแตละหนวยงานมี 9 ตัวชี้วัด
เกณฑการประเมิน
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5

A
6.8
5.5
6.3
7.4
7.9

หนวยงาน/คะแนนรวม 9 ตัวชี้วัด
B
C
D
9
5
5
8
6
5.6
8.5
7
4.5
4
8
9
4
5
9

E
9
6
6.5
2.5
9
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3. นําคะแนนสูงสุดและต่ําสุดของแตละขั้นตอนของทุกหนวยงานมาจัดทําตารางแจกแจงความถี่ 5 ระดับ
เพื่อใชในการใหคะแนนหนวยงานแบบอิงกลุม
คะแนนขั้นตอนที่ 1 (คะแนนต่ําสุด เทากับ 5.00 คะแนน และคะแนนสูงสุด เทากับ 9.00 คะแนน) นํามา
จัดทําตารางแจกแจงความถี่ไดดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ชวงคะแนน
5.00 - 5.79
5.80 - 6.59
6.60 - 7.39
7.40 - 8.19
8.20 - 9.00

คะแนนขั้นตอนที่ 2 (คะแนนต่ําสุด เทากับ 5.50 คะแนน และคะแนนสูงสุด เทากับ 8.00 คะแนน) นํามา
จัดทําตารางแจกแจงความถี่ไดดังนี้
ระดับคะแนน
ชวงคะแนน
1
5.50 - 5.99
2
6.00 - 6.49
3
6.50 - 6.99
4
7.00 - 7.49
5
7.50 - 8.00
คะแนนขั้นตอนที่ 3 (คะแนนต่ําสุด เทากับ 4.50 คะแนน และคะแนนสูงสุด เทากับ 8.50 คะแนน) นํามา
จัดทําตารางแจกแจงความถี่ไดดังนี้
ระดับคะแนน
ชวงคะแนน
1
4.50 - 5.29
2
5.30 - 6.09
3
6.10 - 6.89
4
6.90 - 7.69
5
7.70 - 8.50
คะแนนขั้นตอนที่ 4 (คะแนนต่ําสุด เทากับ 2.50 คะแนน และคะแนนสูงสุด เทากับ 9.00 คะแนน) นํามา
จัดทําตารางแจกแจงความถี่ไดดังนี้
ระดับคะแนน
ชวงคะแนน
1
2.50 - 3.79
2
3.80 - 5.09
3
5.10 - 6.39
4
6.40 - 7.69
5
7.70 - 9.00
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คะแนนขั้นตอนที่ 5 (คะแนนต่ําสุด เทากับ 4.00 คะแนน และคะแนนสูงสุด เทากับ 9.00 คะแนน นํามา
จัดทําตารางแจกแจงความถี่ไดดังนี้
ระดับคะแนน
ชวงคะแนน
1
4.00 - 4.99
2
5.00 - 5.99
3
6.00 - 6.99
4
7.00 - 7.99
5
8.00 - 9.00
4. นําคะแนนของหนวยงาน (ในขอ 2) มาเทียบกับตารางแจกแจงความถี่ (ในขอ 3) เพื่อประเมินใหคะแนน
หนวยงานแบบอิงกลุม
ตัวอยาง การประเมินใหคะแนน
ตารางแจกแจงความถี่ขั้นตอนที่ 1
ระดับคะแนน
ชวงคะแนน
1
5.00 - 5.79
2
5.80 - 6.59
3
6.60 - 7.39
4
7.40 - 8.19
5
8.20 - 9.00

เชน ขั้นตอนที่ 1
หนวยงาน A เจาภาพประเมินใหคะแนน 6.8 คะแนน เมื่อ
เอามาเทียบกับตารางแจกแจงความถี่ จะเห็นวาคะแนนอยู
ในชวงระดับคะแนนที่ 3 (6.60-7.39) ดังนั้นหนวยงาน A จะ
ไดคะแนนเทากับ 3 คะแนน
หนวยงาน B เจาภาพประเมินใหคะแนน 9 คะแนน เมื่อเอา
มาเทียบกับตารางแจกแจงความถี่ จะเห็นวาคะแนนอยู
ในชวงระดับคะแนนที่ 5 (8.20-9.00) ดังนั้นหนวยงาน B จะ
ไดคะแนนเทากับ 5 คะแนน

จากการนําคะแนนที่เจาภาพประเมินมาเทียบกับตารางแจกแจงความถี่ทั้ง 5 ขั้นตอน จะไดคะแนนหนวยงาน
แบบอิงกลุมดังนี้ (แตละชองคะแนนเต็ม 5 คะแนน)
หนวยงาน/คะแนน
เกณฑการประเมิน
A
B
C
D
E
ขั้นตอนที่ 1
3
5
1
1
5
ขั้นตอนที่ 2
1
5
2
1
2
ขั้นตอนที่ 3
3
5
4
1
3
ขั้นตอนที่ 4
4
2
5
5
1
ขั้นตอนที่ 5
4
1
2
5
5
5. คิดคะแนนรวมของหนวยงาน โดยคะแนนรวมขั้นตอนที่ 1-3 ใหน้ําหนัก 2 และคะแนนรวมขั้นตอนที่ 4-5
ใหน้ําหนัก 1
รวมคะแนนขั้นตอนที่ 1-3 แลวคูณดวย 2
หนวยงาน/คะแนน
เกณฑการประเมิน
A
B
C
D
E
ขั้นตอนที่ 1
3
5
1
1
5
ขั้นตอนที่ 2
1
5
2
1
2
ขั้นตอนที่ 3
3
5
4
1
3
รวมคะแนน
7
15
7
3
10
คะแนนรวม x 2
14
30
14
6
20
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รวมคะแนนขั้นตอนที่ 4-5 แลวคูณดวย 1
เกณฑการประเมิน
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
รวมคะแนน
คะแนนรวม x 1

A
4
4
8
8

B
2
1
3
3

หนวยงาน
C
5
2
7
7

D
5
5
10
10

6. นําคะแนนรวมที่คูณน้ําหนักแลวมารวมกัน เพื่อเปนคะแนนรวมของแตละหนยงาน
หนวยงาน/คะแนนรวม
A
B
C
D
คะแนนรวม
14
30
14
6
ขั้นตอนที่ 1-3
คะแนนรวม
8
3
7
10
ขั้นตอนที่ 4-5
รวม
22
33
21
16
หมวยเหตุ คะแนนเต็ม 40 คะแนน

E
1
5
6
6

E
20
6
26

7. นําคะแนนรวมของทุกหนวยงานมาคิดคะแนนใหมเพื่อใหคะแนนเต็มเทากับ 5 คะแนน โดยใชวิธีการ
คํานวณแบบบัญญัติไตรยางค
ตัวอยางวิธีการคํานวณ
คะแนนเต็ม 40 คะแนน
= 5 คะแนน
หนวยงาน A ไดคะแนน 22 คะแนน
= 22 x 5 = 2.7500 คะแนน
40
ดังนั้น เมื่อนําคะแนนของทุกหนวยงานมาคํานวณแบบบัญญัติไตรยางคเพื่อใหคะแนนเต็มเทากับ 5 คะแนน
จะไดคะแนนของทุกหนวยงานตามตาราง
หนวยงาน
คะแนน
A
B
C
D
E
คะแนนรวม
22
33
21
16
26
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
คะแนนที่ไดจริง
2.7500
4.1250
2.6250
2.0000
3.2500
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
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มาตรการสําคัญ (PIRAB) ที่ทาํ ใหตัวชี้วัดบรรลุผล :
P: Partnership :
ใชกลไกคณะกรรมการ PMQA ระดับกรม และเครือขาย กพร.ของทุกหนวยงานใน
การสนับสนุนการดําเนินงาน
I: Investment :
ใชทรัพยากร ทั้ง งบประมาณ และ บุคลากรของหนวยงานในการดําเนินงาน
R: Regulation :
กรมอนามัยมีนโยบายใหทกุ หนวยงานในสังกัดใชแนวทางเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA พ.ศ. 2558 และ PMQA 4.0) เปนเครื่องมือในการ
ดําเนินงาน
A: Advocacy :
มีการประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน และมีการสื่อสารหลากหลายชองทาง
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
B: Building Capacity : สรางความรูความเขาใจแกบุคลากรกรมอนามัย ในการนํา เกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA พ.ศ. 2558 และ PMQA 4.0) มาใชเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาหนวยงาน
Small Success:
กลไก
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
สวนกลาง
- สรางความรูความ - คณะกรรมการ - วิเคราะหผลการ
- ประเมินผล
เขาใจแกบุคลากร PMQA ระดับกรม ดําเนินงานเพื่อหา
หนวยงานผาน
กรมอนามัย ในการ ประชุมและ
โอกาสในการปรับปรุง ตัวชี้วัดทีล่ งนาม
นํา เกณฑคุณภาพ ขับเคลื่อนการ
คํารับรองการ
การบริหารจัดการ ดําเนินงานพัฒนา
ปฏิบัติราชการ
ภาครัฐ (PMQA
องคการกรม
พ.ศ. 2558 และ
อนามัยและ
PMQA 4.0) มาใช หนวยงาน
เปนเครื่องมือใน
- ประเมินผล
การพัฒนา
หนวยงานผาน
หนวยงาน
ตัวชี้วัดทีล่ งนาม
คํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผานตัวชี้วัดทั้งหมดที่หนวยงานลงนามคํารับรองฯ กับกรม
2. ประเมินแบบอิงกลุม
3. ใหน้ําหนัก ขั้นตอนการประเมินตัวชี้วัดที่ 1-3 (Process) เทากับ 2
ขั้นตอนการประเมินตัวชี้วัดที่ 4-5 (output/outcome) เทากับ 1
เอกสารสนับสนุน
1. คูมือ เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558
2. คูมือ การประเมินสถานะของหนวยงานภาครัฐในการเปนระบบราชการ 4.0
3. Toolkit PMQA 4.0
ผูกํากับตัวชี้วัด
นางศรีวิภา เลี้ยงพันธุส กุล ผูอ ํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท 0 2590 4234 โทรศัพทมือถือ 06 2237 7769
E-mail: sripunsakul@gmail.com
ผูใหขอมูลทาง
1. นางศรีวิภา เลี้ยงพันธุสกุล ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร
วิชาการ /
โทรศัพท 0 2590 4234โทรศัพทมือถือ 06 2237 7769
ผูประสานงาน
โทรสาร 0 2591 8187
E-mail: sripunsakul@gmail.com
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นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
โทรศัพทมือถือ 08 1864 7699
E-mail: nathathai.t@anamai.mail.go.th
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
โทรศัพทมือถือ 08 1424 0248

หนวยงาน
ประมวลผล
และจัดทําขอมูล
ตัวชี้วัด
ผูรับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน

2. นางนัทฐหทัย ไตรฐิน่
โทรศัพท 0 2590 4313
โทรสาร 0 2591 8187
3. นางจารุมน บุญสิงห
โทรศัพท 0 2590 4229
โทรสาร 0 2591 8187
E-mail: jarumon.b@anamai.mail.go.th หรือ jboonsing@gmail.com
กลุมพัฒนาระบบบริหาร

ระบุชื่อ- นามสกุล ตําแหนง โทรศัพทที่ทํางาน โทรศัพทมือถือ โทรสาร อีเมล
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สําหรับทุกหนวยงาน 18/12/2561
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานการเปนองคกรรอบรูดานสุขภาพ (HLO)
ปฏิรูประบบงานสูองคกรที่มีสมรรถนะสูง
เปนองคกรสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัดที่ 2.5
ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค
กลุม/ Cluster
หนวยงานที่รับการประเมิน ทุกหนวยงานสังกัดกรมอนามัย
คํานิยาม
องคกรรอบรูดานสุขภาพ (Organizational health literacy: OHL/health literate
organization: HLO)1 คือ องคกรที่แสดงความพรอมและสามารถใหบริการแกผูใชบริการ
ที่มีความตองการและขอจํากัดทีห่ ลากหลาย และมีความรอบรูดา นสุขภาพที่จํากัด ทั้งเชิง
รุกและเชิงรับ ทั้งนี้ ดานเชิงรุก หมายถึง การสงมอบตัวบริการ (ขอมูลและการบริการ) ที่
อยูในรูปแบบที่มีความงายในการเขาใจและนําไปใชประโยชนอยางถูกตองและปลอดภัย
และดานเชิงรับ หมายถึง ผูใชบริการสามารถเขาถึงและเขาใชประโยชนจากการบริการ
ขององคกรไดอยางงาย สะดวก และปลอดภัย เหมาะสมกับระดับความสามารถของ
ผูใชบริการแตละคน
แนวคิดพื้นฐานของความรอบรูดานสุขภาพ1 หมายถึง การคํานึงถึงการบริการที่มี
คุณภาพและปลอดภัย เขาถึงงาย เขาใจงาย นําไปใชประโยชนไดจริง โดยมุงการใหบริการ
โดยใชแนวคิดผูรับบริการเปนศูนยกลาง คํานึงถึงความเปนธรรมและเทาเทียมในการเขาถึง
และใชประโยชนของขอมูลและบริการอยางสูงสุด โดยไมทอดทิ้งใครไวขางหลัง
กลุมเปาหมาย
ทุกหนวยงานสังกัดกรมอนามัย
คาเปาหมาย
จํานวนหนวยงานสังกัดกรมอนามัยไมนอยกวารอยละ 50 ไดรับคะแนนการประเมิน
ไมนอยกวารอยละ 75 ของคะแนนเต็ม
วิธีจัดเก็บขอมูล
1. การสํารวจผานระบบ online ดวยโปรแกรม Google form
2. การสงผลงานผานระบบ online ดวยโปรแกรม Google form
3. การสงผลงานผานอีเมล hldoh2560@gmail.com
4. การสงผลงานทางไปรษณีย ถึง สขรส.
แหลงขอมูล
ทุกหนวยงานสังกัดกรมอนามัย
รายการขอมูลที่ 1
ผลการประเมินองคกรรอบรูดานสุขภาพของหนวยงาน
รายการขอมูลที่ 2
ขอเสนอโครงการเพื่อการพัฒนาองคกรรอบรูดานสุขภาพที่ไดรับการอนุมัติจากผูบริหารองคกร
รายการขอมูลที่ 3
ความคิดเห็นของเจาหนาที่ตอการสนับสนุนของผูนาํ องคกรและหัวหนาฝายในการสราง
ระบบสนับสนุนและสภาพแวดลอมในการทํางานที่เอื้อตอการเรียนรู การนําแนวคิดความ
รอบรูดานสุขภาพมาปฏิบัติ และการทํางานเปนทีม
รายการขอมูลที่ 4
จํานวนบุคลากรของหนวยงานทีเ่ ขารับการฝกอบรมเพื่อสรางความรู ความเขาใจ และ
ทักษะที่จําเปนในการนําแนวคิดพื้นฐานของความรอบรูดานสุขภาพมาประยุกตใชในงาน
ของตนเอง
รายการขอมูลที่ 5
ลักษณะสื่อและชุดขอมูลความรูเ กี่ยวกับการบริการขององคกร
รายการขอมูลที่ 6
รูปแบบการจัดสภาพแวดลอมภายในองคกรและการบริการทีช่ ว ยใหผูใชบริการสามารถ
เขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลและการบริการขององคกรไดอยางงาย สะดวก และ
ปลอดภัย
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
รอยละของหนวยงานสังกัดกรมอนามัยที่ไดรับคะแนนการประเมินไมนอยกวารอยละ 75
ของคะแนนเต็ม เปนผลลัพธจาก จํานวนหนวยงานสังกัดกรมอนามัยทีไ่ ดรับคะแนนการ
ประเมินไมนอยกวารอยละ 75 ของคะแนนเต็ม หารดวย จํานวนหนวยงานสังกัดกรม
อนามัยที่รับการประเมินทั้งหมด จากนั้นคูณดวย 100

ระยะเวลาประเมินผล

152
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ 2562)
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2562 - กรกฎาคม 2562)

เกณฑการประเมิน
กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนา
ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
รอยละ 25
รอยละ 40
รอยละ 50
รอยละ 65
รอยละ 75
(รอยละของคะแนนเต็ม)
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ 2562)
ระดับ
เกณฑการใหคะแนน
คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1 Assessment : มีระบบบริหารจัดการขอมูลและการ
1
วิเคราะห ปญหา
ดูจากผลการประเมินออนไลน
การประเมินองคกรรอบรูดานสุขภาพ (self-assessment)
1
ซึ่งควรมีสดั สวนเจาหนาที่ไมนอยกวา
- ดําเนินการทบทวน และวิเคราะหสถานการณการปฎิบัติงาน
รอยละ 75 ของจํานวนเจาหนาที่
สูการเปนองคกรรอบรูส ุขภาพ (ดวยเครื่องมือ HLO
ทั
้งหมดขององคกรตอบแบบสํารวจ
Screening) ฉบับออนไลนดวยโปรแกรม google form ที่
(ภายในเวลาที่กําหนด)
ทาง สขรส. จัดทําให
*** แบบสํารวจ ชุดที่ 1 สถานการณองคกรรอบรูดาน
สุขภาพเบื้องตน (HLO Assessment) ครั้งที่ 1 ****
2 Advocacy & Intervention : มีขอเสนอเชิงนโยบายและ
1
มาตรการที่มีประสิทธิภาพรองรับการแกปญหา (ประเมิน
และใหคะแนนโดยคณะ กก.ประเมินผลของกรม)
การพัฒนาองคกรรอบรูด านสุขภาพ
0.25 ดูจากผลการสํารวจความเห็น
ออนไลนที่ สขรส. จัดทําขึ้น โดยที่
2.1 การสนับสนุนจากผูนําทุกระดับ (Leadership)
1. รอยละ 75 ของจํานวนเจาหนาที่
- ผูนําทุกระดับสนับสนุนใหเกิดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
ทั้งหมดขององคกรตอบแบบ
การพัฒนาการบริการขององคกรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
สํารวจ
มีความงายในการเขาถึง เขาใจ และนําไปใชประโยชน
2. รอยละ 75 ของจํานวนคนที่ตอบ
*** แบบสํารวจชุด ที่ 2 การสนับสนุนของผูนําทุกระดับใน
แบบสํารวจรับรูและเห็นดวยกับ
หนวยงาน (บุคลากรภายในหนวยงานเปนผูประเมิน) ****
การสนับสนุนของผูนํา
(ภายในเวลาที่กําหนด)
2.2 องคกรดําเนินกิจกรรมพัฒนาองคกรรอบรูดานสุขภาพ
0.25 ดูจากขอเสนอโครงการทีไ่ ดรบั
โดยใชผลการวิเคราะหมาปรับใชในการออกแบบ วางแผน
การอนุมัติจากผูบริหารองคกรแลว
และดําเนินการ (Intervention)
ที่สงเขามาในระบบรายงานออนไลน
ที่ สขรส. จัดทําขึ้น
(ภายในเวลาที่กําหนด)
2.3 บุคลากรในองคกรไมนอยกวารอยละ 25 ของจํานวน
0.50 ดูจากผลการสํารวจออนไลนที่ สขรส.
บุคลากรทั้งหมด ผานการฝกอบรมแนวคิดและทักษะการ
จัดทําขึ้น โดยที่
1. รอยละ 753ของจํานวนเจาหนาที่
ยกระดับความรอบรูดานสุขภาพใหกับผูรับบริการ
(Capacity building)
ทั้งหมดตอบแบบสํารวจ
2. รอยละ 25 ของจํานวนเจาหนาที่ที่
ตอบแบบสํารวจผานการ
ฝกอบรม ทั้งนี้ โดยรวมแลวตอง
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง) (การอบรม
ทั้งภายในและภายนอก)
(ภายในเวลาที่กําหนด)
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3 Implementation : การขับเคลื่อนมาตรการ
องคกรดําเนินการจัดทําสื่อ/ชุดขอมูลความรูเกี่ยวกับสุขภาพ
และงานบริการหลักขององคกร
3.1 ชุดสื่อที่มีความงายตอการเขาถึง เขาใจ และนําไปใชอยาง
ถูกตองและปลอดภัย เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย อยาง
นอย 2 ชิ้นงาน (easy to understand)

คะแนน
1

แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน

0.5

3.2 นําชุดสื่อไปเผยแพรกับกลุมเปาหมาย อยางนอย 2
ชองทาง (easy to access)

0.5

Output  Good Outcome

1
1

ดูจากชิ้นงาน อยางนอย 2 ชิ้นงาน
โดยจัดสงที่ สขรส.หรือในระบบ
รายงานออนไลน/อีเมล
อีเมล hldoh2560@gmail.com ของ
สขรส.
(ภายในเวลาที่กําหนด)
ดูจาก
1. รายงานการเผยแพรชุดสื่อกับ
กลุมเปาหมาย
2. การสืบคนจากเว็บไซต
anamaimedia (กรณีเปนสื่อ
ความรูดานสุขภาพในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส)
3. การสืบคนจากเว็บไซตกลางของ
กรมอนามัย (กรณีเปนสื่อ
อิเล็กทรอนิกสเรื่องอื่น ๆ
นอกจากขอ 2)
(ภายในเวลาที่กําหนด)

4

5

เจาหนาที่ขององคกรไมนอยกวารอยละ 50 เขารวมกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพ อยางนอย 1 กิจกรรม ภายใน หรือภายนอก
กรมอนามัย (Health promoting activities)

*** สขรส.จะทําการตรวจสอบขอมูลความถูกตองในการจัดกิจกรรมและ
การเขารวมกิจกรรม โดยวิธีการสุมตรวจเช็ครอยละ 10 ของเจาหนาที่
แตละหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ***

Best Outcome

เจาหนาที่ขององคกรไมนอยกวารอยละ 75 เขารวมกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพ อยางนอย 1 กิจกรรม ภายใน หรือภายนอก
กรมอนามัย (Health promoting activities)

*** สขรส.จะทําการตรวจสอบขอมูลความถูกตองในการจัดกิจกรรมและ
การเขารวมกิจกรรม โดยวิธีการสุมตรวจเช็ครอยละ 10 ของเจาหนาที่
แตละหนวยงาน ในสังกัดกรมอนามัย ***

1
1

คะแนนรวม
5
เงื่อนไข : ติดตามการสื่อสารจาก สขรส. ผานหนังสือเวียนและกลุมไลนชื่อ HLO DOH

ดูจากผลการสํารวจออนไลนที่ สขรส.
จัดทําขึ้น (ภายในเวลาที่กําหนด)

ดูจากผลการสํารวจออนไลนที่ สขรส.
จัดทําขึ้น (ภายในเวลาที่กําหนด)
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คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1 Assessment : มีระบบบริหารจัดการขอมูลและการ
1
วิเคราะห ปญหา
ดูจากผลการสํารวจออนไลนที่ สขรส.
จัดทําขึ้น โดยที่
บุคลากรในองคกรไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนบุคลากร
1
1. รอยละ 75 ของจํานวนเจาหนาที่
ทั้งหมด ผานการฝกอบรมแนวคิดและทักษะการยกระดับความ
ทั้งหมดตอบแบบสํารวจ
รอบรูดานสุขภาพใหกับผูรับบริการ (Capacity building)
2. รอยละ 50 ของจํานวนเจาหนาที่
ที่ตอบแบบสํารวจผานการ
ฝกอบรม ทั้งนี้โดยรวมแลวตอง
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง) (การอบรม
ทั้งภายในและภายนอก)
(ภายในเวลาที่กําหนด)
2 Advocacy & Intervention : มี ขอเสนอเชิงนโยบายและ
1
มาตรการที่มีประสิทธิภาพรองรับการแกปญหา (ประเมิน
และใหคะแนนโดยคณะ กก.ประเมินผลของกรม)
ดูจากขอเสนอโครงการทีไ่ ดรบั การ
องคกรดําเนินกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
2.1 หนวยงานจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ ภายในหนวยงาน
0.5 อนุมัติ และรายงานการจัดกิจกรรม
ที่สงเขามาในระบบรายงานออนไลน
อยางนอย 1 กิจกรรม
ที่ สขรส. จัดทําขึ้น
(ภายในเวลาที่กําหนด)
2.2 เจาหนาที่ขององคกรไมนอยกวารอยละ 50 เขารวม
0.5 ดูจากผลการสํารวจออนไลนที่ สขรส.
จัดทําขึ้น (ภายในเวลาที่กําหนด)
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ ภายใน หรือภายนอกกรมอนามัย
(Health promoting activities) อยางนอย 2 กิจกรรม

3

4

*** สขรส.จะทําการตรวจสอบขอมูลความถูกตองในการจัดกิจกรรมและ
การเขารวมกิจกรรม โดยวิธีการสุมตรวจเช็ครอยละ 10 ของเจาหนาที่
แตละหนวยงาน ในสังกัดกรมอนามัย ***

Implementation : การขับเคลื่อนมาตรการ
องคกรดําเนินการปรับปรุงสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมให
ผูรับบริการเขาถึงและใชประโยชนจากการบริการขององคกรได
งาย สะดวกและปลอดภัย (easy access) ดังนี้
- ปายบอกทาง/ผังการจัดสภาพแวดลอม/จุดที่ตั้ง/แผนกงาน/
ชื่อเจาหนาที่ใหบริการ/สัญลักษณบอกทาง

Output  Good Outcome

องคกรจัดทําระบบบริการสําหรับใหความชวยเหลือ กรณีมีการ
ติดตอสอบถามจากบุคลากรจากภายนอกองคกร
(Information support) เชน จุดใหขอมูล (information
desk)

1
1

1
1

ดูจากรูปภาพสภาพแวดลอมของ
องคกรที่ปรับปรุงแลว จํานวน 5 รูป
ที่สงมาในระบบรายงานออนไลน ของ
สขรส. (ภายในเวลาที่กําหนด)
ดูจากรูปภาพที่แสดงจุดใหบริการ
จํานวน 3 รูป ที่สงมาในระบบ
รายงานออนไลน ของ สขรส.
(ภายในเวลาที่กําหนด)
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5 Best Outcome
องคกรดําเนินการประเมินและปรับปรุงสื่อ/ชุดขอมูลความรู
เกี่ยวกับการบริการหลักขององคกรใหมีความงายตอการเขาถึง
เขาใจ และนําไปใชอยางถูกตองและปลอดภัย เหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย จํานวน 2 ชิ้นงาน (easy to understand)

คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1
ดูจาก
1
1. ผลการประเมินสื่อโดยกลุม
ประชาชนตัวอยางที่ สขรส.เชิญ
เขามาใหความเห็น
2. การสืบคนจากเว็บไซต
anamaimedia (กรณีเปนสื่อ
ความรูดานสุขภาพในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส)
3. การสืบคนจากเว็บไซตกลางของ
กรมอนามัย (กรณีเปนสื่อ
อิเล็กทรอนิกสเรื่องอื่น ๆ
นอกจากขอ 2)
(ภายในเวลาที่กําหนด)
คะแนนรวม
5
เงื่อนไข : ติดตามการสื่อสารจาก สขรส. ผานหนังสือเวียนและกลุมไลนชื่อ HLO DOH

มาตรการสําคัญ (PIRAB) ที่ทาํ ใหตัวชี้วัดบรรลุผล :
P (Partnership) การออกแบบลักษณะของตัวชี้วัดคํานึงถึงการแบงความรับผิดรับชอบ (accountability) ระหวาง
สขรส. ในฐานะหนวยงานวิชาการที่ตองใหการสนับสนุนระหวางการดําเนินงานเกี่ยวกับความรอบรูดานสุขภาพ กองการ
เจ าหน าที่ ด านการพั ฒนาศั กยภาพกํ าลั งคน กองแผนงาน ด านระบบจั ดการข อมู ล ศู นย สื่ อสารสาธารณะ ด านการ
ประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลสูสาธารณะ และหนวยงานสังกัดกรมอนามัย ที่เปนหุนสวนสําคัญตอการบรรลุเปาหมาย
ทุ กหน วยงานที่ กล าวมา ดั งนั้ น การบรรลุ ค าเป าหมายของตั วชี้ วั ดนี้ ของหน ว ยงานสั งกั ดกรมอนามั ยจึ งเปรี ยบได กั บ
ความสําเร็จของหุนสวนทั้งหมด
I (Investment) การสนับสนุนดานวิชาการและเครื่องมือตางๆ เพื่อพัฒนางานของหนวยงานสังกัดกรมอนามัยจําเปนตอง
เกิดจากความตองการและจําเปนจากหนวยงานสังกัดกรมอนามัย (demand side) และความสามารถในการสนับสนุนของ
สขรส. (supply side) ทั้งนี้ ในกรณีที่ความตองการและจําเปนมีมากกวาความสามารถในการสนับสนุนของ สขรส.
หนวยงานสังกัดกรมอนามัยสามารถเลือกทางเลือกในการขอรับการสนับสนุนจากภายนอกกรมอนามัย หรือรวมลงทุนกับ
สขรส. กองการเจาหนาที่ (เรื่องการฝกอบรมศักยภาพ) ศูนยสื่อสารสารสาธารณะ (เรื่องการจัดทําสื่อและเผยแพรสื่อสู
สาธารณะผาน anamai media) หรือกองแผนงาน (เรื่องการเผยแพรสื่อและขอมูลความรูในเว็บไซตกรมอนามัย)
R (Regulation) ผลงานนําสงและชวงเวลานําสงผลงานของแตละองคประกอบถูกจัดเรียงเปนลําดับขั้นตอนโดยอางอิงจาก
วรรณกรรมที่เกี่ยวของเพื่อสรางความมั่นใจวา การจัดเรียงลําดับดังกลาวมีโอกาสนําไปสูผลลัพธที่พึงประสงคไดจริง อีกทั้ง
มีการกําหนดชวงเวลานําสงผลงานกระจายตลอดชวงของการดําเนินงาน (ระยะหางกัน 2 – 3 เดือน) ทั้งนี้ ไดเริ่มตนและ
สิ้นสุดดวยการประเมินผล เพื่อเปรียบเทียบความกาวหนาของการดําเนินการในภาพรวมและระดับองคกร ซึ่งเปนการ
ออกแบบระบบการกํากับ ติดตาม และประเมินผลอยางรัดกุม และเปดโอกาสให สขรส. สามารถเฝาระวังสถานการณได
อยางใกลชิด เพื่อเขาไปสนับสนุนหนวยงานที่อาจกําลังประสบปญหาไดอยางทันทวงที
A (Advocacy) รายการขอมูลที่ใชในการประเมินผลการดําเนินงานสวนใหญมาจากบุคลากรที่เกี่ยวของทุกคนในองคกร
ซึ่ง สขรส. จะทําการบันทึกในระบบออนไลน ประมวลผล สรุปผล และนําคะแนนและผลงานของทุกองคกรเผยแพร
กลับคืนแกหนวยงานเพื่อการเรียนรูซึ่งกันและกันตลอดชวงเวลาการดําเนินการ และจะนําผลการดําเนินงานบางสวนใน
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ภาพรวมเสนอตอการประชุมกรมอนามัยเปนระยะ ๆ นอกจากเปนการสงเสริมการเรียนรูระหวางกันแลว ยังเปนการสะทอน
ความตองการจากบุคลากรทุกคนที่มีสิทธิโดยเทาเทียมกันในการไดรับการตอบสนองเพื่อยกระดับความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน
B (Building capacity) ในทุกองคประกอบของตัวชี้วัดนี้ องคประกอบเกี่ยวกับกําลังคนมีความสําคัญตอบรรลุสถานะของ
องค กรรอบรูด านสุขภาพมากที่สุ ด (จากผลการศึ กษาวิจั ยหนึ่งในป 20152) และมี คาน้ําหนักมากที่สุ ดเมื่อเทียบกั บ
องคประกอบอื่น ๆ ดังนั้น บทบาทของ สขรส. จึงเนนที่การกํากับ ติดตาม ใหการสนับสนุนเครื่องมือและองคความรู และ
ประเมินผลของการเขารวมการฝกอบรมและกิจกรรมสรางแรงจูงใจในการทํางานและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
บุคลากรของหนวยงานสังกัดกรมอนามัย
Small Success :
กลไก
การมีสวนรวมของ
เจาหนาที่กรม
อนามัยทุกคนใน
การสะทอนมุมมอง
และความตองการ

รอบ 3 เดือน
ขอมูลตั้งตนเกีย่ วกับ
สถานการณองคกร
รอบรูดานสุขภาพ
ของกรมอนามัย

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ขอมูลเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของระบบ
การกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลของแนว
ทางการพัฒนาองคกร
รอบรูดานสุขภาพ
และขอเสนอแนะเพื่อ
พิจารณาเชิงนโยบาย
การสะทอนขอมูล • ตัวอยางกิจกรรม • เจาหนาที่กรม
• เจาหนาที่กรม
ขอมูลและบริการตาง ๆ
สถานการณของแต
เพื่อการพัฒนา
อนามัยไมนอย
อนามัยไมนอยกวา ขององคกรสามารถ
ละองคกรยอนกลับ
องคกรรอบรูดาน
กวารอยละ 25
รอยละ 50 ผานการ เขาถึงไดจาก
ใหองคกร
สุขภาพ
ฝกอบรมทักษะเพื่อ หลากหลายชองทาง/
ผานการฝกอบรม
นําแนวคิดพื้นฐาน วิธีการ เหมาะสมกับ
ทักษะเพื่อนํา
• ตัวอยางระบบ
ของความรอบรูดาน ระดับความสามารถและ
แนวคิดพื้นฐาน
สนับสนุนและ
สุขภาพไปปรับใชใน ความตองการของ
ของความรอบรู
สภาพแวดลอมที่
กลุมเปาหมาย รวมทั้ง
งานของตนเอง
ดานสุขภาพไป
เอื้อตอการเรียนรู
สภาพแวดลอมภายใน
อยางนอย 1 การ
ปรับใชในงานของ
การนําแนวคิด
องคกรที่เอื้อให
ตนเอง อยางนอย
พื้นฐานของความ
ฝกอบรม
ผูใชบริการสามารถ
รอบรูดานสุขภาพ
1 การฝกอบรม
• สัดสวนเจาหนาที่
มาปฏิบัติ และ
กรมอนามัยไมนอย เขาถึงขอมูลและบริการ
• สัดสวนเจาหนาที่
การทํางานเปน
กวารอยละ 75 เขา ตาง ๆ ขององคกรได
กรมอนามัยไม
อยางงาย สะดวก และ
ทีม
นอยกวารอยละ
รวมกิจกรรม
ปลอดภัย
50 เขารวม
สงเสริมสุขภาพ
การเขารวม
กิจกรรมสงเสริม
อยางนอย 1
ฝกอบรมของ
สุขภาพ อยาง
กิจกรรม
เจาหนาที่กรม
นอย 1 กิจกรรม • ตัวอยางสื่อของ
อนามัย
องคกรมีความ
ถูกตอง แมนยํา งาย
ในการเขาถึง เขาใจ
และนําไปใช
ประโยชน
เหมาะสมกับระดับ
การรับรูและเขาใจ
ของกลุมเปาหมายที่
มีขอจํากัดตาง ๆ
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วิธีการประเมินผล

เอกสารสนับสนุน

• สําหรับประสิทธิผลของการดําเนินงาน (summative evaluation)7 ใชรูปแบบการ
ประเมินผลกอน – หลัง ผานการสํารวจความเห็นของเจาหนาที่ทุกคนตอองคประกอบ
สําคัญขององค กรรอบรูดานสุขภาพในระบบออนไลนดวยโปรแกรมแบบสํารวจของ
Google form กอนการดําเนินงาน (พ.ย. 2561) และ ณ เดือนที่ 9 (มิ.ย. 2562)
หลังจากดําเนินการไปแลว
• สําหรับการประเมินกระบวนการระหวางการดําเนินงาน (formative evaluation)7 เพื่อ
กํากับ ติดตาม เฝาระวัง และใหการสนับสนุนสําหรับปรับปรุงกระบวนการทํางาน ใช
รูปแบบการติดตามผลงานสําคัญ ไดแก
o ขอเสนอโครงการเพื่อการพัฒนาองคกรรอบรูดานสุขภาพที่ไดรับการอนุมัติจาก
ผูบริหารองคกร (ณ เดือนที่ 2)
o ความคิดเห็นของเจาหนาที่ตอการสนับสนุนของผูนําองคกรและหัวหนาฝายในการ
สรางระบบสนับสนุนและสภาพแวดลอมในการทํางานที่เอื้อตอการเรียนรู การนํา
แนวคิดความรอบรูดานสุขภาพมาปฏิบัติ และการทํางานเปนทีม (ณ เดือนที่ 2)
o จํานวนบุคลากรของหนวยงานที่เขารับการฝกอบรมเพื่อสรางความรู ความเขาใจ
และทั ก ษะที่ จํ า เป น ในการนํ า แนวคิ ด พื้ น ฐานของความรอบรู ด า นสุ ข ภาพมา
ประยุกตใชในงานของตนเอง (ณ เดือนที่ 5)
o จํานวนและลักษณะสื่อและชุดขอมูลความรูเกี่ยวกับการบริการขององคกรที่มีความ
หลากหลาย งายในการเขาถึง เขาใจ และนําไปใชประโยชน (ณ เดือนที่ 8)
o รูปแบบการจัดสภาพแวดลอมภายในองคกรและการบริการที่ชวยใหผูใชบริการ
สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลและการบริการขององคกรไดอยางงาย
สะดวก และปลอดภัย (ณ เดือนที่ 8)
1. จํานวนเจาหนาที่ ของแตละองคกรที่เข าตอบแบบสํารวจออนไลน แตละครั้ ง จาก
ฐานขอมูลการสํารวจผาน Google form
2. รายงานขอเสนอกิจกรรมเพื่อการพัฒนาองคกรรอบรูดานสุขภาพที่ไดรับการอนุมัติจาก
ผูบริหารองคกร สงในระบบออนไลนดวย Google form
3. รายงานเกี่ยวกับสื่อ/ชุดข อมูลความรูเกี่ยวกับบริการหลักขององคกร (เชน แผนพั บ
โปสเตอร วีดีโอ ไฟลเสียง คูมือ ฯลฯ) ที่ระบุแหลงขอมูลอางอิงหรือขอมูลการติดตอกลับ
สงในอีเมล hldoh2560@gmail.com หรือไปรษณียถึง สขรส.
4. รู ปภาพป ายบอกทาง/ผั งการจั ดสภาพแวดล อม/จุ ด ที่ ตั้ ง /แผนกงาน/ชื่ อเจ าหน า ที่
ให บริ การ/สัญลั กษณ บอกทางที่ เอื้อใหผู ใชบริ การสามารถเข าถึ งและใช บริการของ
องคกรไดโดยงาย สะดวก และปลอดภัย สงในอีเมล hldoh2560@gmail.com
5. รูปภาพรูปแบบ/จุดใหบริการสําหรับใหความชวยเหลือ กรณีมีการติดตอสอบถามจาก
บุคลากรจากภายนอกองคกร สงในอีเมล hldoh2560@gmail.com
หมายเหตุ:
ในกรณีตองแนบไฟลเอกสาร สําหรับไฟลเอกสาร/รายงาน/รูปภาพ/สื่อ/ชุดขอมูลความรู
ในขอ 2, 3, 4 และ 5 ใหระบุชื่อไฟลดังนี้
• ป พ.ศ. เดือน (ตัวเลขสองหลัก) วันที่ (ตัวเลขสองหลัก) (ที่จัดทําแลวเสร็จ)-อักษรยอ
องคกร (ไมมีจุด)-ชื่อเรียกไฟล (ใหใชชื่อหรือการบรรยายที่สั้นที่สดุ )-ลําดับเอกสาร/
จํานวนเอกสารทั้งหมด (ในกรณีสงมากกวา 1 ไฟล)
• ใหใช – (ขีดกลาง) ขั้นระหวางชื่อขอมูล
• ตัวอยาง 25611010-สขรส-เกณฑและแนวทางองคกรรอบรูดานสุขภาพ-ปงบประมาณ2562-1-4

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน
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o จากชื่อไฟล สามารถเขาใจไดดังนี้ ไฟลดังกลาวจัดทําแลวเสร็จเมื่อวันที่ 10 เดือน
ตุลาคม 2561 เปนของ สขรส. มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกณฑและแนวทางองคกรรอบรู
ดานสุขภาพ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเปนไฟลเอกสารที่ 1 จาก
ทั้งหมด 4 ไฟล

Baseline data

หนวยวัด

จํานวนหนวยงานกรมอนามัยที่ไดรับการเชิญ หนวยงาน/รอยละ
มานําเสนอผลการดําเนินงานองคกรรอบรู
ดานสุขภาพในการประชุมกรมอนามัย
สวนกลาง

ผูกํากับตัวชี้วัด

นางวิมล โรมา

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
13/35

ผูอํานวยการสํานักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0
เพื่อความรอบรูดานสุขภาพของประชาชน (สขรส.)
โทรศัพทที่ทํางาน 0 2590 4700
โทรศัพทมือถือ 08 1751 9618
อีเมล romawimon@gmail.com
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
1. นายสายชล คลอยเอี่ยม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ผูประสานงาน
โทรศัพทที่ทํางาน 0 2590 4705 มือถือ 08 8323 4265
อีเมล saichon.psed8@gmail.com
2. นางสาวกมลวรรณ สุขประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพทที่ทํางาน 0 2590 4704 มือถือ 08 1609 8538
อีเมล kamonwan.sukp@gmail.com
3. นางสาวภารุจีร เจริญเผา
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
โทรศัพทที่ทํางาน 0 2590 4703 มือถือ 08 9419 6590
อีเมล cparujee@gmail.com
4. Mr.Saiyed Muhammed Hyder นักวิเคราะหนโยบายและแผน
โทรศัพทที่ทํางาน 0 2590 4701 มือถือ 08 8672 5288
อีเมล hyderms@gmail.com
หนวยงานประมวลผล
สํานักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรูดานสุขภาพ
และจัดทําขอมูลตัวชี้วัด
ของประชาชน (สขรส.) ที่อยู อาคาร 7 ชั้น 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท 0 2590 4700 อีเมล hldoh2560@gmail.com
ผูรับผิดชอบการรายงานผล นายสายชล คลอยเอี่ยม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
การดําเนินงาน
โทรศัพทที่ทํางาน 0 2590 4705 มือถือ 08 8323 4265
อีเมล saichon.psed8@gmail.com
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กรอบ/ แนวทางการประเมินตัวชี้วัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนวยงานวิชาการ
(หนวยงานสายสงเสริมสุขภาพ สายอนามัยสิ่งแวดลอม ศูนยอนามัยที่ 1-12 ศอช. ศทป. สสม.)

1

ประเด็นประเมิน
คะแนน
หลักฐาน/เอกสาร
Assessment : มีระบบบริหารจัดการขอมูลและการวิเคราะห
1.00
ปญหา
1.1 มีขอมูลและสารสนเทศที่สมบูรณและเพียงพอในการวิเคราะห 0.50
ปญหาและนําไปสู 1) HL ปชช./ Competency จนท.
2) ขอเสนอเชิงนโยบาย และ 3) มาตรการในพื้นที่
- มีการวิเคราะหชองวางของระบบที่เปนอยูปจจุบันกับมาตรฐาน/
0.20 1. มีไฟลขอมูลและสารสนเทศ
เปาหมายที่กําหนด (หมวด 4)
1) ขอมูลและสถานการณ ผลการ
- มีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลความตองการและความคาดหวัง
0.15 ดําเนินงานยอนหลัง 3-5 ป ขอมูลปจจัยที่สงผล
กระทบ
ของ customer และ stakeholder ทั้งในปจจุบันและพึงมีในอนาคต
2) ขอมูลความตองการและความคาดหวัง
(หมวด 3)
- มีขอมูล Best Practice ทั้งในประเทศ/ตางประเทศ (หมวด 4)
0.15 ของ customer และ stakeholder
3) ทําเนียบฐานขอมูล customer และ
Stakeholder ทั้งในปจจุบันและพึงมีในอนาคต
4) ฯลฯ
2. มีบทวิเคราะห Gap และผลกระทบ ความ
เสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อนําไปสูการคาดการณ
และการแกไขปญหาในเชิงรุก
• ขอมูลและสารสนเทศ ที่สมบูรณและเพียงพอ ในที่นี้หมายถึง ขอมูล สารสนเทศที่เกี่ยวของกับสถานการณ ผลการดําเนินงาน
ยอนหลัง 3-5 ป ขอมูลปจจัยที่สงผลกระทบและ Gap
• customer ในที่นี้หมายถึง ประชาชน 5 กลุมวัย หนวยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม
• stakeholder ในที่นี้หมายถึง หนวยงาน/องคกร ใน/นอกภาคสวนสาธารณสุข
1.2 มีระบบการจัดเก็บและติดตามขอมูลตาม KPI และขอมูล
0.10
ปจจัยที่สงผลกระทบ
กรณีตัวชี้วัดที่ 1.1-1.5
0.10 แสดงไฟลภาพขอมูลและสารสนเทศ
(ในขอ 1) บนระบบเว็บไซตของหนวยงาน และ
- มีการจัดเก็บขอมูลสําคัญของตัวชี้วัดที่ 1.1-1.5 อยางเปน
เชื่อมโยงฐานขอมูลเขากับระบบ DoH
ระบบบนเว็บไซตกลางของหนวยงาน และเชื่อมโยงฐานขอมูล
Dashboard
เขากับระบบ DoH Dashboard (หมวด 4)
กรณีตัวชี้วัดที่ 2.1-2.5 และตัวชี้วัด Core Function
0.10
- มีการจัดเก็บขอมูลสําคัญของ ตัวชี้วัดที่ 2.1-2.5 และตัวชี้วัด
Core Function อยางเปนระบบบนเว็บไซดกลางของหนวยงาน
(หมวด 4)
• ขอมูลสําคัญ ในที่นี้หมายถึง 1) ผลการดําเนินงาน 2) ปญหาอุปสรรค 3) ปจจัยความสําเร็จ 4) ขอเสนอแนะ เพื่อสนับสนุน
เปาประสงคที่สําคัญ
• เว็บไซตกลางของหนวยงาน ในที่นี้หมายถึง ระบบเว็บไซตของหนวยงาน มิใชเว็บไซตของกลุม/ฝายของหนวยงานนั้นๆ
1.3 มีระบบการประเมินผลมาตรการและวิเคราะหเพื่อปรับปรุง 0.30
มาตรการทุก 3 เดือน
- มีระบบการประเมินผลมาตรการ (หมวด 2)
0.15 ผลการวิเคราะห/ทบทวนมาตรการทุก 3 เดือน
- รอบที่ 1 สิ้นเดือนมกราคม
- มีการวิเคราะหเพื่อปรับปรุง มาตรการทุก 3 เดือน (หมวด 2)
0.15
- รอบที่ 2 สิ้นเดือนพฤษภาคม
• ความเปนระบบ ในที่นี้หมายถึง แนวทาง/กระบวนการมีการระบุระยะเวลา ขั้นตอน ผูรับผิดชอบ และระบบการติดตาม
ประเมินผลแนวทาง/กระบวนการอยางชัดเจน
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คะแนน
หลักฐาน/เอกสาร
1.4 มีแผน/แนวทางปฏิบัติ (ที่สอดคลองกับผลการวิเคราะหใน
0.10
ขอ 1.1) เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ปรับปรุงผลการดําเนินการ
สงเสริมนวัตกรรม และบรรลุยุทธศาสตร /ภารกิจสําคัญ
- มีแผน/แนวทางปฏิบัติ (หมวด 2)
0.04 แผนการดําเนินงานที่ตอบสนองตอความ
คาดหวังและความตองการของผูร บั บริการและ
- มีแผนพัฒนาบุคลากรภายในและภายนอก (HRD/ HRM) (หมวด 5) 0.04 ผูมีสวนไดสวนเสีย และแผนพัฒนาบุคลากร
- มี กิ จ กรรมการสร า งความสั ม พั น ธ อั น ดี ร ะหว า งหน ว ยงานและ 0.02 ภายในและภายนอก รวมถึงสรางความสัมพันธ
อันดีระหวางหนวยงานและผูรับบริการและผูม ี
ผูรับบริการรวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสีย (หมวด 3)
สวนไดสวนเสีย
• นวัตกรรม ในที่นี้หมายถึง การเปลีย่ นแปลงที่มีความสําคัญตอการปรับปรุงบริการ กระบวนการ และการปฏิบัติการขององคกร
รวมทั้งการสรางคุณคาใหมใหแก ผูมีสวนไดสวนเสีย
• แผน/แนวทางปฏิบตั ิ ควรมีองคประกอบอยางนอย คือ 1) กิจกรรม 2) ระยะเวลาดําเนินงาน 3) งบประมาณ 4) ผูรับผิดชอบ
5) output/outcome ที่คาดหวัง
Advocacy & Intervention : มี ขอเสนอเชิงนโยบายและ
1.0
มาตรการที่มีประสิทธิภาพรองรับการแกปญหา (ประเมินและให
คะแนนโดยคณะ กก.ประเมินผลของกรม)
2.1 มีขอเสนอเชิงนโยบายและมาตรการ
0.20
กรณีตัวชี้วัด 1.1-1.5 และตัวชี้วัดที่เปน core function
มีเอกสารขอเสนอเชิงนโยบายและมาตรการ
- มีขอเสนอเชิงนโยบายระดับประเทศ หรือระดับเขตสุขภาพ (หมวด 2) 0.10 ดําเนินการ
- มีขอเสนอเชิงนโยบายระดับจังหวัด หรือพื้นที่ (หมวด 2)
0.10
กรณีตัวชี้วัด 2.1-2.5
- มีขอเสนอเชิงนโยบายตอกรม (หมวด 2)
0.20
• ขอเสนอเชิงนโยบาย (Proposed Policy) ควรเปนขอเสนอใหมๆ กระบวนทัศนใหมๆ หลักๆ ที่เชื่อวา หากปฏิบัติแลวจะชวย
แกปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิผล นําไปสูอนาคตที่ดีกวาในปจจุบัน เปนขอเสนอที่เพิ่มขึ้น (added on) จากงานประจํา
(routine work) เปนประเด็นจุดเนนที่สําคัญ
• มาตรการ ในที่นี้หมายถึง กําหนดขึ้นจากการใชประโยชนขององคความรูเพื่อกําหนดเปนมาตรการ/กลยุทธทั้งระยะสั้น และ
ระยะยาวที่มีคุณภาพและสรางคุณคาแกประชาชน
2.2 มาตรการดําเนินการ
0.50
- มี Data base หรือ Information base รองรับการกําหนด
0.10 เอกสารแสดงมาตรการที่มีขอมูลสนับสนุน
3 ประเด็น คือ
มาตรการ (หมวด 4)
- มี Knowledge base รองรับการกําหนดมาตรการ (หมวด 4)
0.20 1) Data หรือ Information base
- มี Customer/Stakeholder base (ตอบสนองตรงตามความ
0.20 2) Knowledge base
3) Customer/Stakeholder base
ตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย) (หมวด 3)
2.3 มาตรการมีความสอดคลองกับบทบาทใหม (Re-role :
0.15
Smart Governance by national lead /regional lead)
- มีการกําหนดมาตรการที่สอดคลองกับบทบาทใหม (หมวด 6)
0.15 เอกสารแสดงความสอดคลองของมาตรการที่
กําหนดกับบทบาทใหมของหนวยงาน
• สอดคลอง หมายถึง ความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันของระบบตาง ๆ ในหนวยงาน (แผนกระบวนการ สารสนเทศ การ
ตัดสินใจดานทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ การวิเคราะห และการเรียนรู) เพื่อสนับสนุนเปาประสงคที่สําคัญ
• บทบาทใหม (Re-role) : Smart Governance by national lead /regional lead ในที่นี้ใหใชนิยาม บทบาทใหม (Re-role)
ตามคําอธิบายเพิ่มเติมแนบทาย (ตัวอยางการดําเนินงานภายใตบทบาทใหม)
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2.4 มี Key Message และเนื้อหาสราง HL ปชช. /
Competency จนท.(สงมอบศูนยสื่อผลิตสื่อ)
กรณีตัวชี้วัด 1.1-1.5 และตัวชี้วัดที่เปน core function
- มีการจัดทํา Key Message และเนื้อหาเพื่อสราง HL ปชช. /เพิ่ม
Competency ประชาชนและ/หรือเจาหนาที่ และสงใหศูนยสื่อสาร
สาธารณะ (หมวด 5)
กรณีตัวชี้วัด 2.1-2.5
- มีเนื้อหาเพื่อเพิ่ม Competency เจาหนาที่ (หมวด 5)
Implementation : การขับเคลื่อนมาตรการ
3.1 มีการนําขอเสนอเชิงนโยบายเขาสูกรรมการระดับกระทรวง
(เชน เวทีประชุมผูตรวจราชการ ฯลฯ) /ระดับเขต (เชน การ
ประชุมเขตสุขภาพ) /ระดับกรม(การประชุม Tuesday Regular
Meeting) /ระดับจังหวัด /ระดับหนวยงาน
- มีการนําขอเสนอเชิงนโยบายเขาสูกรรมการระดับกระทรวง (เชน
เวทีประชุมผูต รวจราชการ ฯลฯ) /ระดับเขต (เชน การประชุมเขต
สุขภาพ) (หมวด 2)
- มีการนําขอเสนอเชิงนโยบายเขาสูกรรมการระดับกรม (การประชุม
Tuesday Regular Meeting) /ระดับจังหวัด /ระดับหนวยงาน
(หมวด 2)
3.2 มีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการลงสูพื้นที่ภายใตบทบาทใหม
(Smart regulator / Facilitator + Enabler + Governance)
- มีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการลงสูพื้นที่ภายใตบทบาท
Smart regulator, Facilitator + Enabler, Governance
(หมวด 2, 6)

คะแนน
0.15

หลักฐาน/เอกสาร

0.15

- เอกสาร Key Message และเนือ้ หาเพื่อสราง
HL และหลักฐานที่แสดงถึงการสง Key
Message และเนื้อหาดังกลาว ใหศูนยสื่อสาร
สาธารณะ
- เอกสารที่แสดงถึงการเพิ่ม Competency
ประชาชนและเจาหนาที่

3.3 มีการขับเคลื่อน HL ไปสูปชช./competency ไปสู
เจาหนาที่
กรณีตัวชี้วัด 1.1-1.5 และตัวชี้วัดที่เปน core function
- มีการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อน HL (เชน การสรางความรอบรู การ
จัดสภาพแวดลอม การสื่อสารสุขภาพ ฯลฯ) ไปสูประชาชน (หมวด 5)
กรณีตัวชี้วัด 2.1-2.5
- มีการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับ competency ของ
เจาหนาที่ (หมวด 5)
3.4 มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนใหเกิดคุณภาพ (Digital
Transformation)
- มีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่นําไปสูการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการของหนวยงาน (หมวด 4)

0.15

0.15
1.0
0.20

0.10
0.10

มีหลักฐาน (เชน หนังสือราชการ สรุปรายงาน
การประชุม ฯลฯ) /ภาพกิจกรรม ที่แสดงถึงการ
นําเสนอเขาสูเวทีประชุมระดับตางๆ

0.50
0.50

0.15
0.15

เอกสารที่แสดงกระบวนการ วิธีการ กลไก ใน
การขับเคลื่อนตั้งแตตนจนจบ
(end to end process) เพื่อสรางคุณคาตอ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
1. Flow chart ที่แสดงใหเห็นถึงบทบาทใหม
ในการดําเนินงาน
2. รายงานการขับเคลื่อน และภาพกิจกรรม
เอกสาร One page สรุปสาระสําคัญที่แสดงถึง
กิจกรรมการขับเคลื่อน HL ไปสูประชาชน/
competency ไปสู จนท. และภาพกิจกรรม

0.15
0.15

เอกสารที่แสดงใหเห็นถึงการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช เชน แอพพลิเคชั่น โซเชียลมีเดีย
ฯลฯ
นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อน ในที่นี้หมายถึง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยวางแผนพัฒนาอยางเปนระบบและสอดคลอง
กับความตองการของผูรับบริการและผูม ีสวนไดสวนเสีย รวมถึงใชในการติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดผลลัพธของการ
ทํางานอยางมีคุณภาพ
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Output  Good Outcome
ใชคาเปาหมายยอนหลัง 3-5 ป ในการตั้งคาเปาหมายซึ่งตองมากกวา
ผลงานปที่ผานมา โดยใชคา Mean + 1 S.D. /
คา Linear regression 1 ระดับ (หมวด 7)
Best Outcome
ใชคาเปาหมายยอนหลัง 3-5 ป ในการตั้งคาเปาหมายซึ่งตองมากกวา
ผลงานปที่ผานมา โดยใชคา Mean + 2 S.D. /
คา Linear regression 2 ระดับ (หมวด 7)

คะแนน
1.00

หลักฐาน/เอกสาร

1.00

หมายเหตุ
หมวด 1 และ ทีมนําขององคกร จะทําหนาที่ในการกําหนดนโยบาย ชี้นาํ กํากับ ติดตามการดําเนินงานตามขัน้ ตอนที่ 1-3
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เอกสารแนบทาย กรอบ/ แนวทางการประเมินตัวชี้วัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวอยางการดําเนินงานภายใตบทบาทใหม
As Is บทบาทเดิม
To Be บทบาทใหม
Regulator หมายถึง
Smart Regulator/Inspector หมายถึง ลักษณะงานเชนเดียวกับ
(Regulator) แตเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงาน โดยมอบงานบางสวน
• กํากับดูแลการวางมาตรฐาน (ที่มีกฎหมาย/มติครม. รองรับ
ใหภาคสวนอื่น (เอกชน/ประชาสังคม/SDU/ทองถิ่น) แตอํานาจยังอยู
หรือเปนภารกิจหลักของสวนราชการ)
กับสวนราชการ ตัวอยางเชน
• การออกกฎหมายและการบังคับใชใหเปนไปตามที่กฎหมาย
การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
กําหนด
มีการกํากับติดตามและใหมีการรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ
• การอนุมัติอนุญาตตามกฎหมาย
สาธารณสุข จากเดิม ใชแบบอนาล็อก (Analog) เปน การใชเทคโนโลยี
หมายเหตุ : รวมถึงงานที่กรมจําเปนตองทําซึ่งอาจจะมีการออก
ดิจิทัลในการรายงาน เพื่อบริหารจัดการ/สนับสนุน/อํานวยความสะดวก
กฎหมายรองรับในอนาคต
ใหแกภาคสวนอื่นและประชาชนมากยิ่งขึ้นเชน
-การใชโปรแกรมการกํากับติดตามรายงานผลดําเนินงานของ
ที่มา: สํานักงาน ก.พ.ร.
คณะกรรมการกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
-การใชโปรแกรมการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาล และองคการบริหาร
สวนตําบล
-การใชโปรแกรมการตรวจสอบสถานะการอุทธรณ
-การทํา QR code เพื่อสื่อสารขอมูลที่ประชาชนควรรูในการยื่น
อุทธรณคําสั่งตามมาตรา 66
Doer หมายถึง เปนผูล งมือทําเอง

ที่มา: ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข
Facilitator (สงเสริมสนับสนุน) หมายถึง
• การสงเสริมสนับสนุนใหเครือขายดําเนินการแทนภาครัฐ
(ภาครัฐไมทําเอง)
• การสงเสริมสนับสนุนใหความชวยเหลือองคกรภาคีเครือขาย
ใหมีความเขมแข็ง
• การสงเสริมใหภาคเอกชนมีความเขมแข็ง
New Operator หมายถึง ลักษณะงานเชนเดียวกับการปฏิบัติการ
(Operator) แตเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงาน โดยมอบงานให
ภาคสวนอื่น (เอกชน/ประชาสังคม/PO/ทองถิ่น) ดําเนินการ
ซึ่งสวนราชการไมดําเนินการเอง

Operator (ปฏิบัติการ) หมายถึง งานบริการที่ภาครัฐจะตอง
ดําเนินการตามภารกิจพื้นฐานของรัฐ
• งานบริการที่ภาครัฐตองดําเนินการ แตไมใชภารกิจพื้นฐาน
• การจัดระบบโครงสรางพื้นฐาน
• งานสงเสริม วิจัยและพัฒนา ในกรณีที่กรมดําเนินการเอง
และเปนการดําเนินการเพื่อกลุมเปาหมายหลักของหนวยงาน
บทบาทหนาที่และภารกิจของกรมอนามัยในอนาคต (Value Proposition Statement)
กรมอนามัยเปนองคกรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อประชาชนสุขภาพดี โดย
ทําหนาที่ ในการสังเคราะห ใชความรู และดูภาพรวม เพื่อกําหนดนโยบายและออกแบบระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม โดยการ
ประสานงาน สรางความรวมมือ และกํากับดูแลเพื่อใหเกิดความรับผิดชอบตอการดําเนินงาน ซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมาย โดยการอภิบาลระบบฯ
ดวยเครื่องมือ วิธีการ แนวทางและกลไกที่สําคัญ ดังนี้
1. ใชกฎหมายเปนเครื่องมือ (Governance by law) โดยการบริหารและบังคับใชกฎหมาย รวมทั้งกํากับ ติดตามประเมินผลใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ใชนโยบายและยุทธศาสตรฯเปนเครื่องมือ (Governance by policy) ซึ่งนโยบายและยุทธศาสตรฯ ผานการศึกษาวิจัย พัฒนาองค
ความรู / เทคโนโลยี / มาตรฐาน ที่มีหลักฐานเชิงประจักษชัดเจนและเชื่อถือได (Evidence-Based)
3. ใชระบบและกลไกเพื่อประสานความรวมมือภาคีเครือขายฯ (Governance by partnership & networking) ในการเฝาระวัง
สถานะทางสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และสภาพแวดลอม รวมทั้งการพัฒนาระบบประเมิน ผลกระทบตอสุขภาพทั้งในระดับชาติ ระดับ
พื้นที่ และระดับทองถิ่น
4. วางระบบการสรางกระแสสังคม (Governance by social marketing) การเพิ่มพื้นที่เคลื่อนไหวใหพลเมือง เพื่อใหเกิดการ
เคลื่อนไหวทางสังคม (Social Movement) โดยการสรางความรอบรูดา นสุขภาพ (Health Literacy) สูประชาชนและสังคมอยางกวางขวาง
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ประเด็นประเมิน
คะแนน
หลักฐาน/เอกสาร
Assessment : มีระบบบริหารจัดการขอมูลและการวิเคราะห
1.00
ปญหา
1.1 มีขอมูลและสารสนเทศที่สมบูรณและเพียงพอในการ
0.50
วิเคราะหปญหาและนําไปสู 1) HL ปชช./ Competency จนท.
2) ขอเสนอเชิงนโยบาย และ 3) มาตรการในพื้นที่
- มีการวิเคราะหชองวางของระบบที่เปนอยูปจจุบันกับมาตรฐาน/
0.20 1. มีไฟลขอมูลและสารสนเทศ
เปาหมายที่กําหนด (หมวด 4)
1) ขอมูลและสถานการณ ผลการดําเนินงาน
- มีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลความตองการและความคาดหวัง
0.15 ยอนหลัง 3-5 ป ขอมูลปจจัยที่สงผลกระทบ
2) ขอมูล ความตองการและความคาดหวัง
ของ customer และ stakeholder ทั้งในปจจุบันและพึงมีในอนาคต
ของ customer และ stakeholder
(หมวด 3)
3) ทําเนียบฐานขอมูล customer และ
- Best Practice ทั้งในประเทศ/ตางประเทศ (หมวด 4)
0.15
stakeholder
4) ฯลฯ
2. มีบทวิเคราะห Gap และผลกระทบ ความ
เสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อนําไปสูการคาดการณ
และการแกไขปญหาในเชิงรุก
• ขอมูลและสารสนเทศ ที่สมบูรณและเพียงพอ ในที่นี้หมายถึง ขอมูล สารสนเทศที่เกี่ยวของกับสถานการณ ผลการดําเนินงาน
ยอนหลัง 3-5 ป ขอมูลปจจัยที่สงผลกระทบและ Gap
• customer ในที่นี้หมายถึง ประชาชน 5 กลุมวัย หนวยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม
• stakeholder ในที่นี้หมายถึง หนวยงาน/องคกร ใน/นอกภาคสวนสาธารณสุข
1.2 มีระบบการจัดเก็บและติดตามขอมูลตาม KPI และขอมูล
0.10
ปจจัยที่สงผลกระทบ
- มีการจัดเก็บขอมูลสําคัญของ ตัวชี้วัดที่ 2.1-2.5 และตัวชี้วัด
0.10 แสดงไฟลภาพขอมูลและสารสนเทศ
Function อยางเปนระบบบนเว็บไซดกลางของหนวยงาน (หมวด 4)
(ในขอ 1) บนระบบเว็บไซตของหนวยงาน
• ขอมูลสําคัญ ในที่นี้หมายถึง 1) ผลการดําเนินงาน 2) ปญหาอุปสรรค 3) ปจจัยความสําเร็จ 4) ขอเสนอแนะ เพื่อสนับสนุน
เปาประสงคที่สําคัญ
• เว็บไซตกลางของหนวยงาน ในที่นี้หมายถึง ระบบเว็บไซตของหนวยงาน มิใชเว็บไซตของกลุม/ฝายของหนวยงานนั้นๆ
1.3 มีระบบการประเมินผลมาตรการและวิเคราะหเพื่อปรับปรุง 0.30
มาตรการทุก 3 เดือน
- มีระบบการประเมินผลมาตรการ (หมวด 2)
0.15 ผลการวิเคราะห/ทบทวนมาตรการทุก 3 เดือน
- รอบที่ 1 สิ้นเดือนมกราคม
- มีการวิเคราะหเพื่อปรับปรุง มาตรการทุก 3 เดือน (หมวด 2)
0.15
- รอบที่ 2 สิ้นเดือนพฤษภาคม
• ความเปนระบบ ในที่นี้หมายถึง แนวทาง/กระบวนการมีการระบุระยะเวลา ขั้นตอน ผูรับผิดชอบ และระบบการติดตาม
ประเมินผลแนวทาง/กระบวนการอยางชัดเจน
1.4 มีแผน/แนวทางปฏิบัติ (ที่สอดคลองกับผลการวิเคราะหในขอ
0.10
1.1) เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ปรับปรุงผลการดําเนินการ
สงเสริมนวัตกรรม และบรรลุยุทธศาสตร /ภารกิจสําคัญ
- มีแผน/แนวทางปฏิบัติ (หมวด 2)
0.04 แผนการดําเนินงานที่ตอบสนองตอความ
- มีแผนพัฒนาบุคลากรภายในและภายนอก (HRD/ HRM) (หมวด 5) 0.04 คาดหวังและความตองการของผูร บั บริการและ
- มี กิ จ กรรมการสร า งความสั ม พั น ธ อั น ดี ร ะหว า งหน ว ยงานและ 0.02 ผูมีสวนไดสวนเสีย และแผนพัฒนาบุคลากร
ภายในและภายนอก รวมถึงสรางความสัมพันธ
ผูรับบริการรวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสีย (หมวด 3)
อันดีระหวางหนวยงานและผูรับบริการและผูม ี
สวนไดสวนเสีย
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3

ประเด็นประเมิน
คะแนน
หลักฐาน/เอกสาร
• นวัตกรรม ในที่นี้หมายถึง การเปลีย่ นแปลงที่มีความสําคัญตอการปรับปรุงบริการ กระบวนการ และการปฏิบัติการขององคกร
รวมทั้งการสรางคุณคาใหมใหแก ผูมีสวนไดสวนเสีย
• แผน/แนวทางปฏิบตั ิ ควรมีองคประกอบอยางนอย คือ1) กิจกรรม 2) ระยะเวลาดําเนินงาน 3) งบประมาณ 4) ผูร ับผิดชอบ
5) output/outcome ที่คาดหวัง
Advocacy & Intervention : มี ขอเสนอเชิงนโยบายและ
1.0
มาตรการที่มีประสิทธิภาพรองรับการแกปญหา (ประเมินและให
คะแนนโดยคณะ กก.ประเมินผลของกรม)
2.1 มีขอเสนอเชิงนโยบายและมาตรการ
0.20
- มีขอเสนอเชิงนโยบายตอกรม (หมวด 2)
0.20 มีเอกสารขอเสนอเชิงนโยบายและมาตรการ
ดําเนินการ
• ขอเสนอเชิงนโยบาย (Proposed Policy) ควรเปนขอเสนอใหมๆ กระบวนทัศนใหมๆ หลักๆ ที่เชื่อวา หากปฏิบัติแลวจะชวย
แกปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิผล นําไปสูอนาคตที่ดีกวาในปจจุบัน เปนขอเสนอที่เพิ่มขึ้น (added on) จากงานประจํา
(routine work) เปนประเด็นจุดเนนที่สําคัญ
• มาตรการ ในที่นี้หมายถึง กําหนดขึ้นจากการใชประโยชนขององคความรูเพื่อกําหนดเปนมาตรการ/กลยุทธทั้งระยะสั้น และ
ระยะยาวที่มีคุณภาพและสรางคุณคาแกประชาชน
2.2 มาตรการดําเนินการ
0.50
- มี Data base หรือ Information base รองรับการกําหนด
0.1 เอกสารแสดงมาตรการที่มีขอมูลสนับสนุน
มาตรการ (หมวด 4)
3 ประเด็น คือ
- มี Knowledge base รองรับการกําหนดมาตรการ (หมวด 4)
0.2 1) Data หรือ Information base
- มี Customer/Stakeholder base (ตอบสนองตรงตามความ
0.2 2) Knowledge base
3) Customer/Stakeholder base
ตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย) (หมวด 3)
2.3 มาตรการมีความสอดคลองกับบทบาทใหม (Re-role :
0.15
Smart Governance by national lead /regional lead)
- มีการกําหนดมาตรการที่สอดคลองกับบทบาทใหม (หมวด 6)
0.15 เอกสารแสดงความสอดคลองของมาตรการที่
กําหนดกับบทบาทใหมของหนวยงาน
• สอดคลอง หมายถึง ความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันของระบบตาง ๆ ในหนวยงาน (แผนกระบวนการ สารสนเทศ การ
ตัดสินใจดานทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ การวิเคราะห และการเรียนรู) เพื่อสนับสนุนเปาประสงคที่สําคัญ
• บทบาทใหม (Re-role) : Smart Governance by national lead /regional lead ในที่นี้ใหใชนิยาม บทบาทใหม (Re-role)
ตามคําอธิบายเพิ่มเติมแนบทาย (ตัวอยางการดําเนินงานภายใตบทบาทใหม)
2.4 มี Key Message และเนื้อหาสราง HL ปชช. /
0.15
Competency จนท.(สงมอบศูนยสื่อสารสาธารณะ)
- มีเนื้อหาเพื่อเพิ่ม Competency เจาหนาที่ (หมวด 5)
0.15 เอกสารที่แสดงถึงการเพิ่ม Competency
เจาหนาที่
Implementation : การขับเคลื่อนมาตรการ
1.0
3.1 มีการนําขอเสนอเชิงนโยบายเขาสูกรรมการระดับกระทรวง
0.20
(เชน เวทีประชุมผูตรวจราชการ ฯลฯ) /ระดับเขต (เชน การ
ประชุมเขตสุขภาพ) /ระดับกรม(การประชุม Tuesday Regular
Meeting) /ระดับจังหวัด /ระดับหนวยงาน
- มีการนําขอเสนอเชิงนโยบายเขาสูกรรมการระดับกรม (การประชุม 0.20 มีหลักฐาน (เชน หนังสือราชการ สรุปรายงาน
Tuesday Regular Meeting) (หมวด 2)
การประชุม ฯลฯ) /ภาพกิจกรรม ที่แสดงถึงการ
นําเสนอเขาสูเวทีกรรมการระดับกรม
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5

ประเด็นประเมิน
3.2 มีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการลงสูพื้นที่ภายใตบทบาท
ใหม (Smart regulator / Facilitator + Enabler +
Governance)
- มีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการลงสูพื้นที่ภายใตบทบาท
Smart regulator, Facilitator + Enabler, Governance (หมวด
2, 6)

คะแนน
0.50

หลักฐาน/เอกสาร

0..50

3.3 มีการขับเคลื่อน competency ไปสูเจาหนาที่
มีการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนเพือ่ ยกระดับ competency ของ
เจาหนาที่ (หมวด 5)

0.15
0.15

เอกสารที่แสดงถึงกระบวนการ วิธีการ กลไก
ในการขับเคลื่อนตั้งแตตนจนจบ (end to end
process) เพื่อสรางคุณคาตอผูรับบริการและผู
มีสวนไดสวนเสีย
1. Flow chart ที่แสดงใหเห็นถึงบทบาท
ใหมในการดําเนินงาน
2. รายงานการขับเคลื่อน และภาพ
กิจกรรม
เอกสาร One page สรุปสาระสําคัญที่แสดงถึง
การขับเคลื่อน competency ไปสู
เจาหนาที่ และภาพกิจกรรม

3.4 มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนใหเกิดคุณภาพ (Digital 0.15
Transformation)
- มีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่นําไปสูการพัฒนาและ
0.15 เอกสารที่แสดงใหเห็นการนําเทคโนโลยีดิจิทัล
ขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการของหนวยงาน (หมวด 4)
มาใช เชน แอพพลิเคชั่น โซเชียลมีเดีย ฯลฯ
นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อน ในที่นี้หมายถึง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยวางแผนพัฒนาอยางเปนระบบและสอดคลอง
กับความตองการของผูรับบริการและผูม ีสวนไดสวนเสีย รวมถึงใชในการติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดผลลัพธของการ
ทํางานอยางมีคุณภาพ
1.00
Output  Good Outcome
ใชคาเปาหมายยอนหลัง 3-5 ป ในการตั้งคาเปาหมายซึ่งตองมากกวา
ผลงานปที่ผานมา โดยใชคา Mean + 1 S.D. /
คา Linear regression 1 ระดับ (หมวด 7)
Best Outcome
1.00
ใชคาเปาหมายยอนหลัง 3-5 ป ในการตั้งคาเปาหมายซึ่งตองมากกวา
ผลงานปที่ผานมา โดยใชคา Mean + 2 S.D. /
คา Linear regression 2 ระดับ (หมวด 7)

หมายเหตุ
หมวด 1 และ ทีมนําขององคกร จะทําหนาที่ในการกําหนดนโยบาย ชี้นาํ กํากับ ติดตามการดําเนินงานตามขัน้ ตอนที่ 1-3
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ตัวอยางการดําเนินงานภายใตบทบาทใหม
As Is บทบาทเดิม
To Be บทบาทใหม
Regulator หมายถึง
Smart Regulator/Inspector หมายถึง ลักษณะงานเชนเดียวกับ
(Regulator) แตเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงาน โดยมอบงานบางสวน
• กํากับดูแลการวางมาตรฐาน (ที่มีกฎหมาย/มติครม. รองรับ
ใหภาคสวนอื่น (เอกชน/ประชาสังคม/SDU/ทองถิ่น) แตอํานาจยังอยู
หรือเปนภารกิจหลักของสวนราชการ)
กับสวนราชการ ตัวอยางเชน
• การออกกฎหมายและการบังคับใชใหเปนไปตามที่กฎหมาย
การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
กําหนด
มีการกํากับติดตามและใหมีการรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ
• การอนุมัติอนุญาตตามกฎหมาย
สาธารณสุข จากเดิม ใชแบบอนาล็อก (Analog) เปน การใชเทคโนโลยี
หมายเหตุ : รวมถึงงานที่กรมจําเปนตองทําซึ่งอาจจะมีการออก
ดิจิทัลในการรายงาน เพื่อบริหารจัดการ/สนับสนุน/อํานวยความสะดวก
กฎหมายรองรับในอนาคต
ใหแกภาคสวนอื่นและประชาชนมากยิ่งขึ้นเชน
-การใชโปรแกรมการกํากับติดตามรายงานผลดําเนินงานของ
ที่มา: สํานักงาน ก.พ.ร.
คณะกรรมการกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
-การใชโปรแกรมการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาล และองคการบริหาร
สวนตําบล
-การใชโปรแกรมการตรวจสอบสถานะการอุทธรณ
-การทํา QR code เพื่อสื่อสารขอมูลที่ประชาชนควรรูในการยื่น
อุทธรณคําสั่งตามมาตรา 66
Doer หมายถึง เปนผูล งมือทําเอง

ที่มา: ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข
Facilitator (สงเสริมสนับสนุน) หมายถึง
• การสงเสริมสนับสนุนใหเครือขายดําเนินการแทนภาครัฐ
(ภาครัฐไมทําเอง)
• การสงเสริมสนับสนุนใหความชวยเหลือองคกรภาคีเครือขาย
ใหมีความเขมแข็ง
• การสงเสริมใหภาคเอกชนมีความเขมแข็ง
New Operator หมายถึง ลักษณะงานเชนเดียวกับการปฏิบัติการ
(Operator) แตเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงาน โดยมอบงานให
ภาคสวนอื่น (เอกชน/ประชาสังคม/PO/ทองถิ่น) ดําเนินการ
ซึ่งสวนราชการไมดําเนินการเอง

Operator (ปฏิบัติการ) หมายถึง งานบริการที่ภาครัฐจะตอง
ดําเนินการตามภารกิจพื้นฐานของรัฐ
• งานบริการที่ภาครัฐตองดําเนินการ แตไมใชภารกิจพื้นฐาน
• การจัดระบบโครงสรางพื้นฐาน
• งานสงเสริม วิจัยและพัฒนา ในกรณีที่กรมดําเนินการเอง
และเปนการดําเนินการเพื่อกลุมเปาหมายหลักของหนวยงาน
บทบาทหนาที่และภารกิจของกรมอนามัยในอนาคต (Value Proposition Statement)
กรมอนามัยเปนองคกรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อประชาชนสุขภาพดี โดย
ทําหนาที่ ในการสังเคราะห ใชความรู และดูภาพรวม เพื่อกําหนดนโยบายและออกแบบระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม โดยการ
ประสานงาน สรางความรวมมือ และกํากับดูแลเพื่อใหเกิดความรับผิดชอบตอการดําเนินงาน ซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมาย โดยการอภิบาลระบบฯ
ดวยเครื่องมือ วิธีการ แนวทางและกลไกที่สําคัญ ดังนี้
1. ใชกฎหมายเปนเครื่องมือ (Governance by law) โดยการบริหารและบังคับใชกฎหมาย รวมทั้งกํากับ ติดตามประเมินผลใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ใชนโยบายและยุทธศาสตรฯเปนเครื่องมือ (Governance by policy) ซึ่งนโยบายและยุทธศาสตรฯ ผานการศึกษาวิจัย พัฒนาองค
ความรู / เทคโนโลยี / มาตรฐาน ที่มีหลักฐานเชิงประจักษชัดเจนและเชื่อถือได (Evidence-Based)
3. ใชระบบและกลไกเพื่อประสานความรวมมือภาคีเครือขายฯ (Governance by partnership & networking) ในการเฝาระวัง
สถานะทางสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และสภาพแวดลอม รวมทั้งการพัฒนาระบบประเมิน ผลกระทบตอสุขภาพทั้งในระดับชาติ ระดับ
พื้นที่ และระดับทองถิ่น
4. วางระบบการสรางกระแสสังคม (Governance by social marketing) การเพิ่มพื้นที่เคลื่อนไหวใหพลเมือง เพื่อใหเกิดการ
เคลื่อนไหวทางสังคม (Social Movement) โดยการสรางความรอบรูดา นสุขภาพ (Health Literacy) สูประชาชนและสังคมอยางกวางขวาง
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แบบฟอรมลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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แบบฟอรมลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

คํารับรองการปฏิบัติราชการ
...........(ชื่อหนวยงาน (สํานัก/ กอง/ ศูนย/ กลุม/ สถาบัน))..........
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ..........
******************
1. คํารับรองฯ ระหวาง
............(ชื่อ-สกุล)..................

ตําแหนง รองอธิบดีกรมอนามัย

ผูรับคํารับรองฯ

และ
............(ชื่อ-สกุล)..................

ตําแหนง ....(หัวหนาหนวยงาน)............

ผูทําคํารับรองฯ

2. คํารับรองฯ นี้เปนคํารับรองฝายเดียว มิใชสัญญาและใชสําหรับระยะเวลา 1 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
3. รายละเอียดของคํารับรองฯ ไดแก รายชื่อตัวชี้วัด ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองฯ นี้
4. ขาพเจา ...(ชื่อ-สกุลของรองอธิบดี)....ในฐานะรองอธิบดีกรมอนามัยที่ไดรับมอบหมายใหกํากับ ติดตามการ
ปฏิบัติราชการของ ......(ชื่อหนวยงาน)...... ไดพิจารณาเห็นชอบกับตัวชี้วัดของคํารับรองฯ ตามขอ 3 ขาพเจา
ยินดีใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ...(ชื่อ-สกุลของหัวหนาหนวยงาน)... ใหเปนไป
ตามคํารับรองฯ ที่จัดทําขึ้นนี้
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-25. ขาพเจา ....(ชื่อ-สกุลของหัวหนาหนวยงาน)... ตําแหนง ....(หัวหนาหนวยงาน).............. ขอใหคํารับรองกับ
รองอธิบดีกรมอนามัย วา จะมุงมั่นปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดในระดับสูงสุด
เพื่อใหเกิดประโยชนสุข แกประชาชนตามที่ใหคํารับรองฯ ไว
6. ผูรับคํารับรองฯ และผูทําคํารับรองฯ ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว จึงไดลงลายมือชื่อ
ไวเปนสําคัญ

(ลงชื่อ) .......................................................
(................ชื่อ-สกุล...................)
ตําแหนง.....(หัวหนาหนวยงาน).............
วันที่......เดือน............... พ.ศ. ........

(ลงชื่อ) .......................................................
(.........ชื่อ-สกุล..........)
รองอธิบดีกรมอนามัย
วันที่......เดือน............... พ.ศ. ........

(ลงชื่อ) .......................................................
(.........ชื่อ-สกุล..........)
อธิบดีกรมอนามัย
วันที่......เดือน............... พ.ศ. ........
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เว็บไชตระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองฯ
ของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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เว็บไชตระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองฯ
ของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. การรายงานผลตัวชีว้ ดั ตามคํารับรองฯ ของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย
(หนวยงานประเมินตนเอง)
- ระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0)
http://docanamai.homeip.net/
2. การประเมินผลใหคะแนนตัวชี้วัด ตามคํารับรองฯ ของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย
(เจาภาพตัวชี้วัดประเมิน)
- ระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0)
http://docanamai.homeip.net/

173

ภาคผนวก ค

รายชื่อตัวชี้วัดและหนวยงานเจาภาพหลักในการประเมินผลใหคะแนนตัวชี้วัด
ตามคํารับรองฯ ของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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รายชื่อตัวชี้วัดและหนวยงานเจาภาพหลักในการประเมินผลใหคะแนนตัวชี้วัด
ตามคํารับรองฯ ของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัดที่

ชื่อตัวชี้วัด

กลุมที่ 1: นโยบายสําคัญเรงดวน ยุทธศาสตร ภารกิจหลักกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)
1.1 อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน
1.2 ระดับความสําเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑมาตรฐาน ประกอบดวย
ตัวชี้วัด Proxy 3 ตัวชี้วัด
- รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ
- รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ที่ไดรับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยลาชา
- รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ทีม่ ีพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการติดตาม
1.3 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ตอประชากรหญิงอายุ 15-19 ป
พันคน
1.4 รอยละของตําบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูส ูงอายุระยะยาว
(Long Term Care) ในชุมชนผานเกณฑ
1.5 รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ
GREEN & CLEAN Hospital
กลุมที่ 2: ภารกิจรอง/ สนับสนุนกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)
2.1 รอยละการรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)
2.2 รอยละความผูกพันของบุคลากรตอองคกร (Employee Engagement : EE)
2.3 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ
2.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยกาวสูองคกร
ที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA/PMQA 4.0
2.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานการเปนองคกรรอบรูดานสุขภาพ
(HLO)

หนวยงานเจาภาพหลัก
สํานักสงเสริมสุขภาพ
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แหงชาติ

สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
สํานักผูส ูงอายุ
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
กองการเจาหนาที่
กองการเจาหนาที่
กองคลัง
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
สํานักงานโครงการขับเคลื่อน
กรมอนามัย 4.0 เพื่อความ
รอบรูดานสุขภาพ

175

ภาคผนวก ง

วิธีการรวบรวมขอมูล แนวทางการเขียนรายงานเกี่ยวกับ
การวิเคราะหขอมูล การระบุปจจัยสนับสนุน และปญหา อุปสรรค
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วิธีการรวบรวมขอมูล แนวทางการเขียนรายงานเกี่ยวกับ
การวิเคราะหขอมูล การระบุปจจัยสนับสนุน และปญหา อุปสรรค
วิธีการรวบรวมขอมูล
สําหรับแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยทั่วไปจะมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใน
4 ลักษณะ คือ
1. ประเมินผลจากเอกสาร/ หลักฐาน ตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (Self Assessment Report: SAR) รอบที่ 1: 5 เดือนแรก (ตุลาคม-กุมภาพันธ) และรอบที่ 2: 5 เดือนหลัง
(มีนาคม-กรกฎาคม)/ รายงานการประเมินผลตนเองทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR Card) รอบที่ 1: 5 เดือนแรก และรอบที่ 2:
5 เดือนหลัง/ เอกสาร หลักฐานประกอบอื่นๆ เชน รายงานการประชุม คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน แผนการดําเนินงานที่
ไดรับความเห็นชอบจากผูมอี ํานาจ ภาพถาย เปนตน
2. ประเมินผลจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ เชน ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด ผูจัดเก็บขอมูล ผูมีสวน
ไดสวนเสีย/ ผูที่เกี่ยวของกับการดําเนินการของสวนราชการ เปนตน
3. ประเมิ น ผลจากการสั ง เกตการณ เป น การพิ จ ารณาการปฏิ บั ติ ง านต า งๆ ของหน วยงาน เช น
สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ ขอมูลการมีสวน
รวมของผูบริหารระดับสูง/ หัวหนาหนวยงาน มีระบบฐานขอมูล โดยมีการตรวจสอบความถูกตองของแบบฟอรม/
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบการเก็บขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของ
ขอมูล เพื่อความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการจัดเก็บ
เปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ เปนตน
4. การขอความเห็นจากคณะผูเชี่ยวชาญ (Expert Panel) มาประกอบการพิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจําป เชน คณะผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/ คณะผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนา
ระบบราชการ ซึ่งหลักฐานที่สําคัญที่ใชในการประกอบพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ คือ รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (Self Assessment Report) หรือที่เรียกวา SAR ซึ่งหนวยงานไดจัดทํามาอยางตอเนื่อง
เปนประจําทุกป จึงถือเปนการรายงานผลการปฏิบัติราชการที่สําคัญ และถือเปนเอกสารทางราชการที่ไดรับการรับรอง
ความถูกตองสมบูรณจากหัวหนาหนวยงานเพื่อใชเปนขอมูลสําคัญในการประเมินผล ดังนั้น SAR จึงควรระบุถึงขอมูลที่
เกี่ยวของทั้งหมดของการดําเนินการตามตัวชี้วัด อาทิ ระบุถึงการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ระบุนิยามตัวชี้วัดที่ถูกตอง
และตรงตาม KPI Template มีการระบุขอมูลผลการดําเนินงานและแนวทางการจัดเก็บขอมูล ระบุถึงปจจัยสนับสนุน
ปญหาและอุปสรรคที่พบในการดําเนินงานดังกลาว เพื่อใหทราบถึงสภาพแวดลอมและภาวะการดําเนินงานบริหารจัดการ
ที่องคกรประสบอยู อันจะนํามาซึ่งขอเสนอแนะ หากพบวา องคกรยังสามารถที่จะปรับปรุง พัฒนา หรือหาแนวทางแกไข
ใหดียิ่งขึ้นได หรือหากเปนองคกรที่ประสบความสําเร็จแลว เปนองคกรตนแบบที่จะใชเปนกรณีศึกษาใหแกองคกรตาง ๆ
เพื่อเปนแนวทางการบริหารองคกรใหประสบความสําเร็จตอไป
แนวทางการวิเคราะหขอมูล
หนวยงานสามารถนําขอมูลที่ไดจากการรวบรวมขอมูลตามวิธีการดังกลาวขางตน มาทําการวิเคราะหเพื่อให
สามารถระบุถึงปจจัยสนับสนุน ตลอดจนปญหาและอุปสรรคที่พบในการดําเนินงาน ทั้งปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก
องคกร ไดดังนี้
1. ปจจัยสนับสนุน ปญหา และอุปสรรค อันเกิดจากปจจัยภายใน อันไดแก ปจจัยที่ควบคุมไดภายในองคกร
ซึ่งสงผลโดยตรงตอความสําเร็จในการปฏิบัติงาน หรืออาจจะกอใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการดวยเชนกัน
ยกตัวอยางเชน ปจจัยดาน บุคลากร (Man) ทรัพยากร (Money & Material) การบริหารจัดการ (Management) และ
กระบวนงาน (Process) ซึ่งสามารถพิจารณาไดดังตอไปนี้
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1.1 บุคลากร (Man) ปจจัยดานบุคคลากร (Man) เปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการปฏิบัติงาน และการ
ขับเคลื่อนองคกรใหสัมฤทธิผลตามวิสัยทัศนหรือเปาประสงคตามที่หนวยงานหรือองคกรนั้นๆ ไดกําหนด โดยสามารถ
พิจารณาไดใน 2 ระดับ คือ ระดับผูบริหาร (Leader) และระดับผูปฏิบัติงาน (Knowledge Worker)
ระดับผูบริหาร (Leader) หมายถึง ผูที่ทําหนาที่กําหนดนโยบาย และแนวทางในการดําเนินงาน เชน การ
ประเมินระดับจังหวัด หมายถึง ผูวาราชการจังหวัด ระดับกระทรวง หมายถึง ปลัดกระทรวง ระดับกรม หมายถึง อธิบดี
องคการมหาชน หมายถึง คณะกรรมการ หรือผูอํานวยการองคการ โดยจะวิเคราะหตัวผูบริหารเองในแงมุมมอง ความคิด
การบริหาร และวิเคราะหความสัมพันธกับบุคคลในองคกร
การวิเคราะหตัวผูบริหาร
• รูปแบบ หรือ แนวทางการกําหนดวิสัยทัศน (vision) ของผูบริหารระดับสูงขององคกร
• ลักษณะ/ ภาวะการนํา (Lead) และการมีสวนรวม (Participation) ของผูบริหารระดับสูงขององคกร
• การเป น แบบอย า งที่ ดี ให แ กผู ป ฏิบั ติ งาน อาทิเช น ด านการวางแผนงาน การอํ านวยการ การจั ด
งบประมาณ การบริหารจัดการบุคลากร การแกปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน การ
สื่อสารภายในองคกร การแกไขความขัดแยง การบริหารเวลา ตลอดจนแนวทางการติดตามและประเมิน
งานของผูบริหารระดับสูงขององคกร
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางผูบริหารกับบุคคลในองคกร
• รูปแบบ หรือ แนวทางการสรางการรับรูรวมกันระหวางผูบริหารระดับสูงขององคกรและผูปฏิบัติงานใน
องคกร (Share Vision)
• รูปแบบ หรือ แนวทางการสรางความไววางใจใหกับผูปฏิบัติงาน (Commitment)
• รูปแบบ หรือ การสรางทีมงาน (Team Building) ที่เหมาะสมกับงานดานตางๆ ในองคกร
• รูปแบบ หรื อ แนวทางการมอบหมายงานพิ เศษหรื อการมอบอํ านาจการปฏิบั ติง านด านตางๆใหกับ
เจาหนาที่ระดับผูปฏิบัติงาน
• รูปแบบ การเสนอแนะแนวทาง ตลอดจนความคิดสรางสรรคที่เปนประโยชนตอการบริหารงานในองคกร
(Solution Provider)
• รูปแบบ หรือ แนวทาง การสรางแรงจูงใจใหกับผูปฏิบัติงาน
• รูปแบบ หรือ แนวทาง การพัฒนาสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานเอื้อตอผูปฏิบัติงาน
• รูปแบบ หรือ แนวทาง การสรางวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในองคกร
ระดับผูปฏิบัติงาน (Knowledge Worker) หมายถึง ผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานประจําวัน ซึ่งมีรูปแบบการ
ทํางาน และการจัดการแกไขปญหาสวนใหญกับปญหาที่มีลักษณะคลายคลึงกันในแตละวัน หรือชวงรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ
ซึ่งจะวิเคราะหตัวผูปฏิบัติงานเอง วิเคราะหความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงานในสวนงานเดียวกัน หรือตางสวนงาน และ
วิเคราะหปจจัยที่ผลักดันใหผูปฏิบัติงานดําเนินงาน
การวิเคราะหตัวผูปฏิบัติงาน
• ระดับความรู/ ความเขาใจ ของผูปฏิบัติงาน ที่มีตอการปฏิบัติงาน
• การมีสวนรวมของผูปฏิบัติงานในการเสนอแนะแนวทางการดําเนินงาน หรือการคิดริเริ่มสรางสรรคการ
ปฏิบัติงานตางๆ (Innovative Thinking)
• ทัศนะคติของผูปฏิบัติงานที่มีตอการดําเนินงาน
• รูปแบบ หรือวิธีการ ที่ผูปฏิบัติงานไดมีความพยายามทดลองหรือพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานตางๆ
• ความจริงจัง/ ความใสใจของผูปฏิบัติงาน
• ขีดความสามารถ (Competency) และคุณสมบัติที่เหมาะสมของผูปฏิบัติงาน คณะผูเชี่ยวชาญหรือทีมที่
ปรึกษาในการดําเนินงาน
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วิเคราะหความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงาน
• รูปแบบ หรือวิธีการในการถายทอดความรูรวมกันระหวางผูปฏิบัติงาน
• รูปแบบ หรือวิธีการประสานงานกับหนวยงานหรือผูปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ
วิเคราะหปจจัยที่ผลักดันใหผูปฏิบัติงานดําเนินงาน
• รูปแบบ แนวทางการสรางผูน ําการเปลี่ยนแปลง (change Agent)
1.2 ทรัพยากร (Money & Material) หมายถึง ปจจัยประกอบที่ชวยสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานภายใตภาระหนาที่ความรับผิดชอบไดสําเร็จลุลวง ตามเปาหมาย และนโยบายขององคกร
งบประมาณ (Budget)
• เชน รูปแบบหรือแนวทางการกําหนดหรือการจัดสรรงบประมาณงบประมาณสําหรับการปฏิบัติงานตางๆ
• เงื่อนไข แนวทาง การกันงบประมาณไวเผื่อกรณีฉุกเฉิน
• ความสําเร็จของการบริหารงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เวลา (Time)
• รูปแบบ หรือ แนวทาง การกําหนดรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานดานตางๆ โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการ
มอบหมายนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ รวมไปจนถึงการติดตามและประเมินการดําเนินงาน และ
การปรับปรุงแกไขขอบกพรอง ฯลฯ เปนตน
วัสดุ อุปกรณ สํานักงาน (Resource)
• รูปแบบ หรือ แนวทางการจัดสรร วัสดุ อุปกรณที่สนับสนุนการทํางานตางๆ ใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
และกอใหเกิดการจัดสรรที่มีประสิทธิภาพ
• การพัฒนา วัสดุ อุปกรณ สํานักงาน ที่ทันสมัยใหเอื้อตอการอํานวยการ/การปฏิบัติงานดานตาง ๆ เชน
การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มาสนับสนุนการปฏิบัติงาน
1.3 ตัวงาน (Task) หมายถึง การอธิบายคุณลักษณะของงานที่มีผลตอความสําเร็จของงาน ทั้งกระบวนการ และ
วิธีการทํางาน รวมถึงความเกี่ยวของของปจจัยตาง ๆ ที่จะกอใหเกิดอุปสรรค และขอจํากัดในการทํางาน หรือเปนปจจัย
สนับสนุนใหงานสามารถสําเร็จลุลวงไปไดโดยงาย เชน งานขุดคลองสามารถกระทําเฉพาะหนาแลง การวางแผนแมบท
ตองมีการประสานงานระหวางหลายหนวยงานจึงมีความซับซอน
1.4 การบริหารจัดการ (Management) หมายถึง กระบวนการในการบริหารบุคลากร ทรัพยากร และตัวงาน
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด และบรรลุเปาหมายขององคกรแบบบูรณาการ
การวางแผน
• การวางแผนการจัดโครงสรางองคกร กลุมงาน
• รู ปแบบ หรื อแนวทางการร วมวางแผนการปฏิ บั ติ งาน ทั้ งในส วนของแผนระยะสั้ น แผนระยะยาว หรื อ
แผนปฏิบัติงานประจําป (Annual Performance Planning) โดยระบุรายละเอียดของกิจกรรม
หนวยงานผูรับผิดชอบ และเปาหมายตามตัวชี้วัดผลงาน ทั้งสวนที่เปนผลผลิต และผลลัพธของงานใน
หนาที่
• รูปแบบ หรือการกําหนดทิศทาง หรือกลยุทธการดําเนินงานขององคกรในแตละชวงเวลา โดยที่กลยุทธนั้น
สามารถนําไปดําเนินการไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลา
ตางๆ ซึ่งอาจแยกเปน
- แผนกลยุทธระดับองคกร (Corporate-Level Strategic Plan) เกี่ยวของกับการบริหารระดับสูง
การบริ ห ารในภาพรวม เป า หมาย ทิ ศ ทาง และกลยุ ท ธ ข องทั้ ง องค ก าร ให บ รรลุ ผ ลสํ า เร็ จ โดย
ผูรับผิ ดชอบในการบริหารและจั ดทํ าแผนในระดับ นี้ ควรเปน กลุ ม/ คณะของผู บริ หารระดั บสู งใน
องคการนั้นเอง
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- แผนกลยุทธระดับแผนก (Strategic Business Unit-Level Strategic Plan) เปนความรับผิดชอบ
ในการบริหารของหัวหนาแผนก (Department Manager) ซึ่งจะเปนการนําเอากลยุทธองคการ หรือ
กลยุทธระดับสูง มาแปรเปลี่ยนเปนเชิงกลวิธี ใหใกลเคียงกับแนววิธีปฏิบัติตางๆ ตามความรับผิดชอบ
และภาระหนาที่ของหนวยงานฝายนั้น
- แผนกลยุทธระดับปฏิบัติการ (Functional-Level Strategic Plan) เปนการปฏิบัติการของหัวหนา
หนวยงาน ไดแก Supervisor หรือ Foremans หรือพนักงานหนวยงานสนับสนุนอื่นๆ ที่มีการ
ดําเนินงานกันในลักษณะงานประจํา (ROUTINE)
• รูปแบบ หรือแนวทางกําหนด/ จัดทําแผนสํารองในกรณีผลงานไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด หรือ
แผนฉุกเฉิน หากเกิดอุปสรรค หรือเหตุการณที่ไมคาดคิดอันอยูนอกเหนือการควบคุม หรือไมพึงประสงค
• รูปแบบหรือการกําหนดกลุมของตัวชี้วัดผลสําเร็จของการดําเนินงาน (Key Performance Indicators:
KPI) ที่สําคัญใหมีความชัดเจนเปนรูปธรรม
การบริหารบุคคล
• ความตองการทรัพยากรบุคคล
• ความเพียงพอของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
• สมรรถนะดานกําลังคน ปริมาณอัตรากําลัง จํานวนสายและกลุม ประเภทสายงานที่องคกรตองการ
• รูปแบบ หรือแนวทางการแตงตัง้ หรือกําหนดผูปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับงาน
• ความรับผิดชอบของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
• รูปแบบ หรือแนวทาง การสรางแรงจูงใจ และสรางขวัญ กําลังใจ ของบุคลกรในองคกร
• รูปแบบ หรือแนวทางการพัฒนาองคความรูใหกับบุคลากร
• การจางเหมาหนวยงานภายนอกดําเนินงาน (Contract Out & Outsourcing) ที่มี
ความสามารถมาชวยดําเนินการ
การควบคุมและติดตามผล
• รูปแบบการติดตามและประเมินผลและการตัดสินใจในการดําเนินงาน
• ระบบขอมูลขาวสาร (Management Information System : MIS) /การรวบรวมขอมูล
การปฏิบัติงานทีน่ ํามาใชในการติดตามประเมินผล
• รอบระยะเวลาการรายงานผลขอมูลการปฏิบัติงาน
• ศักยภาพและขอจํากัดในการจัดระบบขอมูลขาวสารภายในองคกร
• การใชเทคโนโลยีในการวางแผนและติดตามประเมินผล
• รูปแบบการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานในชวงระยะเวลาตางๆ
• ผูรับผิดชอบในการติดตามและตรวจสอบรูปแบบหรือการพัฒนาระบบการรับขอเสนอแนะ (feedback)
ตางๆ ที่เกิดขึ้นใน การปฏิบัติงาน เพื่อประเมินผลหรือตรวจวินิจฉัยวาการดําเนินงานตามแผนประสบ
ผลสําเร็จหรือไม มีปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นอยางไร รวมทั้งทําการประเมินสภาพแวดลอมภายนอกและ
แนวโนมของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อนําไปสูการ ปรับปรุงแกไขทิศทางการดําเนินงานโดยรวม
• รู ป แบบหรื อแนวทางการดํ า เนิ น งานที่ เ ป น ประโยชน ต อการปฏิ บั ติ ง านงานเมื่ อ ได รั บ ข อ เสนอแนะ
(feedback) ตางๆ
• แนวทางการรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมงาน/โครงการ และแผนงานตามแผนกลยุทธที่กําหนดขึ้น
เปนระยะๆ เพื่อจะไดทราบถึงผลการดําเนินงาน ความกาวหนา ปญหาอุปสรรค อันจะไดนําไปสู การ
ปรับปรุงแกไขหรือปรับเปลี่ยนทิศทาง กิจกรรมการดําเนินงานขององคการ ใหเหมาะสม
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การจัดทํารายงาน
• แนวทางรายงานการวิเคราะห คาดการณแนวโนมของผลการปฏิบัติงานตามประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัด เพื่อนําไปสูการกําหนดวิสัยทัศน (vision) ที่ชัดเจนขององคการอันหมายถึงทิศทาง
การดําเนินงาน (direction) จุดยืนที่เหมาะสม (Optimal Position) เปาประสงค (goal) กลยุทธการ
ดําเนินงาน (strategy) รวมทั้งทําการระบุเปาหมาย (target) การปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรม
• รูปแบบ/ แนวทางการรายงานใหผูเกี่ยวของไดรับทราบการดําเนินงานในชวงระยะเวลาตางๆ อยาง
สม่ําเสมอ
1.5 กระบวนงาน (Work)
• รูปแบบ ผังกระบวนการ (Flow Chart)
• ขั้นตอนตางๆ/ ความซับซอน/ ระยะเวลา ภายใตกระบวนการ (Working Steps)
• ผูปฏิบัตงิ านและหนวยงานที่เกี่ยวของในแตละกระบวนงาน
• การปรับปรุงกระบวนการทํางานในขั้นตอนตาง ๆ
• รูปแบบ แนวทางการวิเคราะหงานอยางเปนระบบเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
นํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาระบบการจั ด การคุ ณ ภาพ การจั ด หาและพั ฒ นาระบบสารสนเทศสนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงาน (Information System Management) และการตัดสินใจทางการบริหารการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยที่มีอยูในองคการ
2. ปจจัยสนับสนุน ปญหา และอุปสรรค อันเกิดจากปจจัยภายนอก ไดแก ปจจัยทางการบริหาร เศรษฐกิจ
สังคม ตลอดจนองคความรูใหมๆ ที่เกิดขึ้นจากกระแสการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management)
พันธมิตรและเครือขายในการปฏิบัติงาน รวมถึงสถานการณและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับสากลและ
ระดับประเทศ ตลอดจนปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถพิจารณาไดดังตอไปนี้
2.1 บุคลากร หมายถึง บุคคล หรือกลุมองคกร ซึ่งอยูภายนอกการควบคุมของหนวยงาน
ผูกําหนดนโยบาย คือ ผูกําหนดนโยบายในการดําเนินงานที่มีผลตอตัวชี้วัด เชน ครม. กพช. กทช. กพร. คอค.
• สภาพแวดลอมดานการบริหาร/ ความชัดเจนในการกําหนดนโยบายจากฝายบริหาร
• การกําหนดเปาหมาย/ วัตถุประสงคของงานที่รัฐบาลตองการ หรือการกําหนดคุณลักษณะของผลงานที่
ตองการไดรับจากหนวยงานที่มีหนาที่สงมอบบริการ
• การกําหนดขอบขายของอํานาจหนาที่ ความสามารถในการกระทําการ หรือใหอิสระในการวินิจฉัยสั่งการ
ใหมีความชัดเจน
• นโยบายการใหการสนับสนุนเพื่อใหดําเนินงานไดตามที่คาดหวัง
• การพัฒนากลไกสําหรับการควบคุมตรวจสอบ การประเมินผล หรือการรายงานการดําเนินงาน ใหผูมี
สวนไดสวนเสียทุกฝายไดทราบถึงผลการดําเนินงาน ความกาวหนาหรือปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อให
เปนไปตามกรอบ การใหรางวัล หรือลงโทษ
• กระจายอํานาจไปสูทองถิ่น/ การปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงในบทบาทของภาคราชการ
ผูสนับสนุนปจจัยภายนอกองคการ คือ ผูที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของหนวยงาน ทั้งทางตรงและทางออม
เชน ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการลดอุบัติเหตุการจราจรทางบก จําเปนตองไดรับความรวมมือจากกรมการขนสงให
ชวยอบรมความรู และกรมทางหลวงในการติดปายจราจร
ผูดําเนินการภายนอก คือ ผูที่ดําเนินงานภายนอกที่ทําใหตัวชี้วัดขององคการบรรลุเปาหมาย เชน ตัวชี้วัดของ
จังหวัดเกี่ยวกับระดับความสําเร็จของการลดอุบัติเหตุการจราจรทางบก ก็จําเปนตองอาศัยประชาชนผูใชรถ ใชถนนในการ
ใหความรวมมือ
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2.2 ปจจัยดานเศรษฐกิจ
• ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน กลุมการคาเศรษฐกิจ และการ
รวมตัวกันขององคกรระหวางประเทศดานเศรษฐกิจ กลุมประเทศใหมและประเทศใกลเคียงในอินโดจีน
ความรวมมือในเขตอนุภูมิภาคแนวสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ
• ผลกระทบจากเศรษฐกิจภายในประเทศไทย การกระตุนใหเกิดการบริโภค ความมั่นใจในการลงทุนของ
ภาคเอกชน การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชจาย/การออมของกลุมเปาหมาย การ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย คาเงินบาท การระดมทุนในตลาดหุน/ ตลาดทุน การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
ตางๆ ที่เกี่ยวของ การเปลี่ยนแปลงการใชจายของภาครัฐ
• ฯลฯ
2.3 ปจจัยดานสังคม
• ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตของคนในสังคมทั้งในสวนของวิถีชีวิตในครอบครัว วิถี
ชีวิตในที่ทํางาน และวิถีชีวิตในสังคมทั่วไป จึงมีผลทําใหองคกรทุกองคกร ตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
องคกรใหสอดรับ หรือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก ไดแก สภาพแวดลอม
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี นโยบายรัฐบาล กฎหมาย องคการคูแขงและสนับสนุน ที่ไดมี
การเปลี่ยนแปลงอยางเปนพลวัต (Dynamic)
• รูปแบบหรือแนวทางการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการบริหาร ทั้งในสวนของสภาพแวดลอม
ภายนอก (External Environment) หรือขอมูลประเด็นสถานการณที่สําคัญแตละดานเกี่ยวกับสภาพ
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี นโยบายของรัฐบาล องคการคูแขงและ
พันธมิตร ตลาดและกลุมลูกคาที่เปนเปาหมายขององคการ
• แนวทางวิเคราะหถึงผลกระทบที่เปนโอกาสและภัยอุปสรรคหรือประเมินชองวาง (Gap Analysis) เพื่อ
กําหนดแนวทางการดําเนินงานแบบมุงเนนอนาคต (Future-Oriented) โดยการสราง/ กําหนดวิสัยทัศน
(Vision) ในระยะยาวเพื่อการคาดการณแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและนํามา
ปรับทิศทางการดําเนินงานตลอดจนทําการตัดสินใจในการพิจารณาทบทวนและพัฒนา คุณภาพ บริการ
ผลิตภัณฑ ตลาดและกลุมลูกคาใหมีความเหมาะสมตอไป
• ผลกระทบของการเคลื่อนยายของประชากร เชน อัตราการไหลเขา-ออก ของประชากร หรือผลกระทบ
ของประชากรแฝงที่เกิดขึ้น
• แนวทางการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชน
• บทบาทของสถาบันครอบครัว
• การศึกษาและคุณภาพประชากร
• คานิยมการบริโภคและวัฒนธรรม
• ความยุติธรรมในสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2.4 ปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
งบประมาณ
• แหลงทุน/ เงินนอกงบประมาณ ที่ไดรับการอุดหนุน และความเพียงพอของงบประมาณ ระบุทรัพยากรที่
ตองการไดรับการสนับสนุนในรูปของตนทุนตอหนวย (Unit Cost) เพื่อรัฐบาลจะไดพิจารณาจัดสรรให
ตามแนวทางของระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
เทคโนโลยี
• ผลกระทบจากรูปแบบหรือแนวทางการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการปฏิบัติงาน
• ผลกระทบจากความกาวหนาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร สารสนเทศ การสื่อสารโทรคมนาคม การขนสง
คมนาคม การอุตสาหกรรมและการเกษตร และเทคโนโลยีดานอื่นๆ
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กฎหมาย
• ผลกระทบจากการปรับปรุงยกเลิกกฎระเบียบในการปฏิบตั ิงาน (Deregulation) เพื่อแกไขความลาชาใน
กระบวนการดําเนินงานของขององคการภาครัฐสวนใหญ
• ผลกระทบจากการมีกฎระเบียบที่หลากหลายและซับซอนมากจนเกินไปผลกระทบจากการแกไขกฎหมาย
หรือกฎเกณฑของบังคับตางๆ ที่มีผลตอการดําเนินการ ยกตัวอยางเชน กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
ตางๆ การยกเลิกเบนซิน 95
การจัดการระบบคุณภาพ (Quality Management)
• การบริหารงานเชิงกลยุทธ + BSC (KPI, Strategy Map)
• Project Management, Risk Management
• Change Management, TQM., PMQA, Continuous Work Improvement
• Knowledge Management, Learning Organization, E-Government
• การเสริมสรางสํานึกรูและความมุงมั่น (Shared Vision & Commitment)
• การปรับโครงสรางองคการ (Organizational Restructuring)
• การรื้อปรับกระบวนงาน (Business Process Re-engineering)
• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Humans Resources Development)
• การจัดการระบบสารสนเทศ (information System Management)
• การสรางคุณภาพของกระบวนงาน หรือปจจัยที่เปนหัวใจสําคัญในการทํางาน (Input) ตลอดจนการ
ตรวจสอบปจจัยคุณภาพเหลานั้น เชน
- ดานเกษตรกร (การปลูกขาว) ปจจัยที่สําคัญในการผลิตคือ เมล็ดพันธขาวที่ดี
- ด า นงานข า ว ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ คื อ แหล ง ข า ว ซึ่ ง ต องมี ค วามเชื่ อถื อได (Reliability) ตอบสนองต อ
สิ่งแวดล อมในสถานการณ นั้ นๆ ได ถู กต องแม นยํ า สามารถสื่ อสารให เข าใจได และรวดเร็ ว ไว ใจได
(creditability) มีความปลอดภัย (Security)
- ดานงานบริการ ปจจัยที่สําคัญคือ กระบวนงานและผูใหบริการที่มีมีความสามารถในการ ทํางาน
สามารถเขาถึงไดเทาเทียมและทั่วถึง รวดเร็ว มีมรรยาท สุภาพ มีใจบริการ สามารถเขาใจลูกคาได
เปนอยางดี (Service Mind)
• ฯลฯ
บุคลากร หนวยงาน และเครือขายการทํางานที่เกี่ยวของ (Networking)
• รูปแบบ/ แนวทางการสรางการมีสวนรวม/ แสวงหาความรวมมือในการปฏิบัติงานกับบุคลากร หนวยงาน
และเครือขายการทํางานที่เกี่ยวของ
• วิธีการสรางเครือขายอยางยั่งยืน
• ระดับการสนับสนุนจากบุคลากร หนวยงาน และเครือขายการทํางานที่เกี่ยวของ
• ทัศนคติที่ดีของบุคลากร หนวยงาน เครือขายที่เกี่ยวของที่มีตอการทํางาน
• ปรากฏการณ/ ภัยตามธรรมชาติ/ สภาพ ดิน น้ํา อากาศ (อุทกภัย แผนดินไหว ภัยแลง ธรณีพิบัติ)
• ฯลฯ
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ภาคผนวก จ

เอกสารนําเสนอเพื่อจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ทําเนียบรายชื่อบุคลากรของกลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
ที่
ชื่อ-สกุล
1 นางศรีวิภา เลีย้ งพันธุสกุล

ตําแหนง

2 นางนัทฐหทัย ไตรฐิ่น

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบ
บริหาร กรมอนามัย
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

3 นางสาวรุงนภา เยี่ยมสาคร

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

4 นางจารุมน บุญสิงห

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

5 นางสาวจุฬาลักษณ เกงการชาง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
6 นางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

7 นางสาวทิวาวรรณ หวังสุข

นักจัดการงานทั่วไป

8 นางสาวปยรัตน ศรีมวงกลาง

นักจัดการงานทั่วไป

9 นางสาวมนัญญา เรือจิตร

นักวิชาการสาธารณสุข

10 นางสาวปริญญาภรณ แสนวัง
11 นายสิทธิ์ชัย ทะนงค

พนักงานจางเหมาธุรการ
พนักงานจางเหมาขับรถยนต

12 psdg@anamai.mail.go.th

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

เบอรโทรศัพท/ มือถือ/ E-mail
0 2590 4234, 06 2237 7769,
08 1484 2423
sripunsakul@gmail.com
0 2590 4313, 08 1864 7699
nathathai.t@anamai.mail.go.th
0 2590 4230, 09 6940 4999
rungnapa.y@anamai.mail.go.th
0 2590 4229, 08 1424 0248
jarumon.b@anamai.mail.go.th,
jboonsing@gmail.com
0 2590 4232, 08 7555 1641
Chulaluk.k@anamai.mail.go.th
0 2590 4229, 08 5881 2247
phantree@anamai.mail.go.th
0 2590 4232, 08 6081 6492
tiwawan.w@anamai.mail.go.th
0 2590 4232, 08 6134 5801
piyarat.s@anamai.mail.go.th
0 2590 4232, 09 5960 5920
mananya.ru@anamai.mail.go.th
0 2590 4232,
0 2590 4232, 08 3890 9418
0 2590 4229-30, 4232, 4234
Fax: 0 2591 8187
psdg@anamai.mail.go.th

