เอกสารแนบ 1.1
บทวิเคราะหขอมูลสถานการณและชองวางของระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย (รอบที่ 2)
ขอมูลสถานการณการดําเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ
ตาม Timeline การรายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัด
กรมอนามัย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2561-28 กุมภาพันธ 2562) กําหนดให
หนวยงานในสังกัดกรมอนามัยเขารายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดในระบบติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย
(DOC4.0) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 โดยกลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ตองติดตาม กํากับกระตุนเตือน
ใหหนวยงานเขารายงานผลในระบบตามเวลาที่กําหนด และแจงใหหนวยงานเจาภาพตัวชี้วัดเขาระบบเพื่อตรวจ
เอกสารหลักฐานและประเมินผลใหคะแนน (เอกสารแนบ 1)
ภายหลังการปดระบบ DOC4.0 เพื่อการรายงานผลฯ หนวยงานเจาภาพตัวชี้วัดโดยคณะทํางานตรวจ
ประเมินผลใหคะแนนตัวชี้วัดในระบบ DOC4.0 ภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งถือเปนการเริ่มตนการดําเนินงาน
ประเมินผลฯ สําหรับการดําเนินงานตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (F1-2) ในรอบที่ 2 :
5 เดือนหลัง (1 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2562) โดยเมื่อเจาภาพตัวชี้วัดตรวจประเมินใหคะแนนแลว กลุมพัฒนา
ระบบบริหาร (กพร.) จะดําเนินการตรวจสอบและสรุปขอมูลคะแนนพรอมจัดเกรดกลุมหนวยงานแจงใหกองการ
เจาหนาที่ทราบ (เอกสารแนบ 2) เพื่อนําผลไปใชในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอกรมอนามัยทราบ
พรอมแจงใหหนวยงานเขาดูคะแนนในระบบ DOC4.0 (เอกสารแนบ 3)หากหนวยงานตองการอุทธรณคะแนนก็
สามารถดําเนินการไดโดยสงคําขออุทธรณเปนลายลักษณอักษรมาที่ กพร. ภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งการ
อุทธรณจะทําไดบนเอกสารหลักฐานที่มีอยูแลวในระบบ DOC4.0 เทานั้น เมื่อ กพร.ไดรับคําขออุทธรณจะรวบรวม
และสรุปแจงใหเจาภาพตัวชี้วัดเขาระบบเพื่อตรวจสอบ/ทบทวนคะแนน (เอกสารแนบ 4) โดยเจาภาพตัวชี้วัดตอง
แจ งการปรั บ/ยืน ยัน ขอมูล คะแนนหลั งอุ ทธรณให กพร. เพื่ อคียขอมูลในระบบ DOC4.0 หลังจากนั้ น กพร.
ดําเนินการจัดทําสรุปขอมูลคะแนนหลังอุทธรณพรอมจัดเกรดกลุมหนวยงานแจงใหกองการเจาหนาที่ เพื่อนําไปใช
ในการบริ หารผลการปฏิบัติงาน (เอกสารแนบ 5) และนําเสนอกรมอนามัยทราบพรอมแจงใหหนว ยงานเขาดู
คะแนนหลังอุทธรณในระบบ DOC4.0 (เอกสารแนบ 6) ดังภาพตอไปนี้
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จากการดําเนินงานที่ผานมาพบวา กรมอนามัยไดมีการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัยใหดีขึ้น โดยสามารถนําคะแนนประเมินผลของ
หนวยงานมาใชในการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไดตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จนถึงปจจุบัน มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองฯ และนําผลคะแนนสงกองการเจาหนาที่เพื่อใชประโยชนในการประเมิน
เลื่อนขั้นเงินเดือนแลวทั้งสิ้นจํานวน 5 รอบการประเมิน โดยเปรียบเทียบคะแนนประเมินผลฯ เฉลี่ยภาพรวมแตละรอบ
การประเมินแสดงดังภาพตอไปนี้

จะเห็นไดวา สรุปคะแนนเฉลี่ยภาพรวมในแตละรอบการประเมินที่ผานมา มีคะแนนที่ยังไมสูงมากนัก แต
แนวโนมคะแนนดีขึ้นทุกรอบ สําหรับคาเฉลี่ยคะแนนรอบที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยูที่ 4.0170 โดยคะแนน
หนวยงานที่ปรากฏจะเห็นวาคะแนนต่ํากวารอบปที่ผานมา (รอบที่ 2 ป 2561) เนื่องจากในปนี้มีการปรับเปลี่ยน
เกณฑมาใช A2IM ซึ่งคะแนนนอยลงแตก็ไมมาก หนวยงานที่มีผลงานดีเดน (ลําดับ 1) เรียงลําดับกลุมตามคะแนน
ที่ได ไดแก กองคลัง (สายสนับสนุน) สํานักสงเสริมสุขภาพ (สายสงเสริมสุขภาพ) ศูนยอนามัยที่ 2 พิษณุโลก (สาย
ภูมิภาค) และกองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ (สายอนามัยสิ่งแวดลอม) โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.9725, 4.6004,
4.5344 และ 4.0581 ตามลําดับ
สําหรับคะแนนประเมินผลฯ ตามคํารับรองฯ ระดับหนวยงาน ป 2562 รอบที่ 1 จําแนกตามกลุมสายงาน
เรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย สายสนับสนุนมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด (4.4266) รองลงมา คือ สายภูมิภาค
(4.1392) ซึ่งคะแนนในแตละสายสวนใหญมีความแตกตางกันไมมากนัก แตเปนที่นาสังเกตวา ยังมีบางสายงานที่มี
ทั้งหนวยงานที่สามารถสรางผลงานดีเดนไดคะแนนสูงติดลําดับ 1 ใน 3 และหนวยงานซึ่งมีผลคะแนนประเมินเปน
ลําดับสุดทาย เมื่อเทียบกับหนวยงานทั้งหมด 37 หนวยงาน อยูในสายงานเดียวกันอีกดวย ดังภาพตอไปนี้
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สําหรับสรุปภาพรวมรายตัวชี้วัดจากการประเมินผลคะแนน คํารับรองฯ ป 2562 รอบที่ 1 เปนดังนี้
ที่

ชื่อตัวชี้วัด

1.1 อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน
1.2 ระดับความสําเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑมาตรฐาน
1.3 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ป ตอประชากร
หญิงอายุ 15 - 19 ป พันคน
1.4 รอยละของตําบลที่มรี ะบบการสงเสริมสุขภาพดูแล
ผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผาน
เกณฑ
1.5 รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตาม
เกณฑ GREEN & CLEAN Hospital
2.1 รอยละการรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส
ของหนวยงาน (Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT)
2.2 รอยละความผูกพันของบุคลากรตอองคกร (Employee
Engagement : EE)
2.3 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ
2.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนกรม
อนามัยกาวสูองคกรที่มสี มรรถนะสูงตามแนวทาง
PMQA/PMQA 4.0
2.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานการเปนองคกรรอบรู
ดานสุขภาพ (HLO)
C ตัวชี้วัด Core Function
(เพิ่มเติมสายวิชาการ)
F ตัวชี้วัด Function
(เพิ่มเติมสายสนับสนุน)

จํานวนหนวยงาน
ที่จัดทําตัวชี้วัด
16
19
17

ผลงานสูงสุด (5 คะแนน)
จํานวน (หนวยงาน)
รอยละ
7
43.75
1
5.26
2
11.77

22

18

81.82

19

2

10.53

36

7

19.45

36

2

5.56

37
36

15
2

40.54
5.56

37

20

54.05

15
9

ไมมีหนวยงานใดไดคะแนนเต็มครบ
ทุกตัวชี้วัด
ไมมีหนวยงานใดไดคะแนนเต็มครบ
ทุกตัวชี้วัด
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การวิเคราะหชองวางของระบบฯ
จากการวิ เ คราะห ท บทวนการขั บ เคลื่ อ นการดํ าเนิ น งานการจั ด ทํ า คํ า รั บ รองฯ รอบที่ 1 พบว า การ
ดํ า เนิ น งานในขั้ น ตอนที่ 3 และขั้ น ตอนที่ 4 มี ความสํา คัญ และมี Impact มากที่ สุด กับ หนว ยงานของ
กรมอนามัยคือสงผลกระทบตอทุกหนวยงาน เนื่องจากมีเงื่อนเวลาเปนเงื่อนไขในการดําเนินงานผลการปฏิบัติงาน
ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และบริหารหนวยงาน

จากการวิเคราะหกระบวนการยอยพบวา ขั้นตอนที่ 3 การรายงานและประเมินผลในระบบ DOC4.0 และ
ขั้นตอนที่ 4 การประมวลผลคะแนนและสรุปบทเรียน เปนขั้นตอนที่สอดคลองวิสัยทัศน พันธกิจและประเด็น
ยุทธศาสตรของกรมอนามัย ในการขับเคลื่อนองคการเปนหนวยงานคุณภาพ หรือเปนราชการ 4.0 สงผลกระทบ
ในวงกว า งต อ ทุ ก หน วยงานในสั ง กั ด ในการนํ า ข อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น และบริ ห าร
หนวยงาน อีกทั้งตอบสนองความตองการลูกคาในการปรับปรุงกระบวนการ คือเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานผล
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ผลการวิเคราะหผูรับบริการ/ ผูมีสวนไดสวนเสียของงานคํารับรองฯ ไดแก ผูบริหารกรมอนามัย (อธิบดี
รองอธิบดี ผูทรงคุณวุฒิ) หนวยงานในสังกัดกรมอนามัย 37 หนวยงาน และผูรับบริการที่พึงมีในอนาคตขึ้นอยูกับ
นโยบายรัฐบาล และผูรับบริการที่คาดวาจะมีในอนาคต คือ ผูรับบริการโดยตรงกลุมเดิมแตจํานวนเพิ่มมากขึ้น

ชองทางการรับฟงและเรียนรูความตองการ/ ความคาดหวังของผูรับบริการ/ ผูมีสวนไดสวนเสีย คือ
จากการรับฟงโดยตรง จากการประเมินความพึงพอใจ และจากทางเทคโนโลยี ไดแก ทางไลน อีเมล โทรศัพท
จากการวิเคราะหความตองการของผูร ับบริการ/ ผูมีสวนไดสวนเสีย ที่มีตอการรายงานและประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ พบวา มีระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ทันสมัย เขาถึง
และใชงานงาย และไดรับขอมูลคะแนนการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายในระยะเวลาที่กําหนด
5

การปรับปรุงกระบวนงานใหม
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ขอมูลผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1
(ปด Gap ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากขอมูลความตองการและความคาดหวังของ C/SH)
ขอมูลความตองการ
และความคาดหวัง
ของ C/SH
เรื่องการจัดทําตัวชี้วัด
- บ า ง ห น ว ย งา น ไ ม ส า ม า ร ถ
ดํ า เ นิ น การ ตั ว ชี้ วั ด ที่ ก รม ฯ
กํ า หนดให ไ ด เนื่ อ งจากความ
แตกต า งในบริ บ ทขององค ก ร
(บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ)
และเรื่ อ งรายละเอี ย ดตั ว ชี้ วั ด
(KPI Template) ที่ อ าจไม
เหมาะสมในบางพื้นที่

ขอเสนอแนะ
ในการดําเนินงาน
ตอกรมอนามัย

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1

ใหหนวยงานมีสวนรวมในการ
คัดเลือกตัวชี้วัดเพื่อดําเนินการ
ตามคํารับรองฯ โดยการจัดทํา
รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI
Template) อยางมีสวนรวม
ของทุกฝาย

กพร.ดําเนินการคัดเลือกตัวชี้วัดหลักเพื่อจัดทําคํารับรองฯ
ระดั บ หน ว ยงานที่ ส อดคล อ งกั บ ตั ว ชี้ วั ด ตามคํ า รั บ รองฯ
ระดับ กรมอนามั ย และใหห น วยงานจั ดทํ า ตัว ชี้ วัด Core
Function ซึ่งเปนตัวชี้วัดการดําเนินงานตรงตามภารกิจ
หลั ก ของหน ว ยงาน โดยกระบวนการจั ด ทํ า ตั ว ชี้ วั ด
รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) อยางมีสวนรวมของ
ทุ ก ฝ า ย ได แ ก เจ า ภาพตั ว ชี้ วั ด หน ว ยงานในสั ง กั ด กรม
อนามัย กองแผนงาน กองการเจาหนาที่ รองอธิบดี 4 ทาน
1. ประชุ ม ชี้ แ จงแนวทางการจั ด ทํ า คํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ
ราชการของหน ว ยงานในสั ง กั ด กรมอนามั ย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 11 ต.ค.2561 ณ กรม
อนามัย
2. ประชุมชี้แจงเจาภาพตัวชี้วัดและพิจารณารายละเอียด
ตั ว ชี้ วั ด ระดั บ หน ว ยงาน เมื่ อ วั น ที่ 22-26 ต.ค. 2561
ณ กรมอนามัย
3. ประชุมพิจารณา KPI Template ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2561 ณ กรมอนามัย
4. ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการของหนวยงานใน
สังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อ
วันที่ 21 ธ.ค.2561 ณ กรมอนามัย

ปญหา/ อุปสรรค/ ขอเสนอแนะในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ป 2562 รอบที่ 1
จากการจัดการประชุมเจาภาพตัวชี้วัดและคณะทํางานตรวจประเมินผลใหคะแนนตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ
เพื่อสรุปบทเรียนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 5 เดือนแรก) เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ หองประชุม
กําธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย พบวา ขั้นตอนการรายงานและประเมินผลในระบบ DOC4.0 ยังมีประเด็นสําคัญที่
เปนปญหา (Gap) (เอกสารแนบ 7) ไดแก
1. การนําสงเอกสารหลักฐานในระบบ DOC4.0 ของหนวยงานมีปริมาณมากเกินไป โดยไมจัดหมวดหมู/
ไมระบุวาเปนหลักฐานตอบเกณฑระดับใด เปนอุปสรรคตอการตรวจประเมินผลใหคะแนนตัวชี้วัดของหนวยงาน
2. ระยะเวลาในการตรวจประเมินผลใหคะแนนนอยเกินไป เนื่องจากปนี้ตัวชี้วัดที่ 2.4 ตองรับคะแนนจาก
ตัวชี้วัดอื่นๆ จึงขอใหตรวจสอบความเหมาะสมสําหรับระยะเวลาในการตรวจประเมินตัวชี้วัดดวย
**************
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เอกสารแนบ 1

คูมือการปฏิบัติงาน

Issue Date: 01/02/2562
Version : 3.0

คูมือการปฏิบัตงิ าน
การรายงานผลการปฏิบตั ิราชการ ตามคํารับรองฯ ของหนวยงาน
ในสังกัดกรมอนามัย ภายใตระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน (DOC 4.0)
สําหรับผูประเมินผลตัวชีว้ ัด ก.พ.ร.
เวอรชั่น 3.0
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สารบัญ
หนา
1 องคประกอบของระบบ .............................................................................................................................................. 4
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คูมือการปฏิบัติงาน
สารบัญภาพ

Issue Date: 01/02/2562
Version : 3.0
หนา
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ภาพที่ 2 การประเมินผลงาน ............................................................................................................................ 5
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คูมือการปฏิบัติงาน

Issue Date: 01/02/2562
Version : 3.0

1 องคประกอบของระบบ
การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ภายใตระบบ
ศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน (DOC 4.0) สามารถเขาใชงานไดโดยเขาไปที่ http://doc.anamai.moph.go.th/
ในกรณีที่เขาสูระบบโดยทำการ Login ดวย User ในกลุมประเมินตัวชี้วัด ก.พ.ร. ระบบจะแสดงเมนู “รายงาน
คํารับรองฯ” เมื่อคลิกที่ “รายงานคำรับรองฯ” จะแสดงเมนูยอย “ประเมินผลงาน” ดังแสดงในภาพตอไปนี้

ภาพที่ 1 รายการเมนูสำหรับผูประเมินตัวชี้วัด ก.พ.ร.
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คูมือการปฏิบัติงาน

Issue Date: 01/02/2562
Version : 3.0

2 ประเมินผลงาน
เมื่อคลิกที่เมนู “ประเมินผลงาน” จะปรากฏดังภาพตอไปนี้

เพิ่ม/ ลดคะแนน

ภาพที่ 2 การประเมินผลงาน
จากภาพเปนหนาแสดงคะแนนผลการประเมินตัวชีว้ ัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งปงบประมาณและ
รอบของการรายงานจะถูกกำหนดอัตโนมัติตามชวงเวลาที่ทำการ Login โดยผูประเมินสามารถเลือกตัวชี้วัด
โดย คลิ กที่
แล ะ
ภายใตหัวขอ “เหตุผลในการปรับลด/เพิ่ม คะแนน” ใหคลิกที่ “[เพิ่ม/ลด คะแนน]” เพื่อเขาสูหนาจอการปรับ
ลดหรือเพิ่มคะแนน
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คูมือการปฏิบัติงาน

Issue Date: 01/02/2562
Version : 3.0

เมื่อคลิกที่ “[เพิ่ม/ลด คะแนน]” ของแตละหนวยงานจะปรากฎดังภาพตอไปนี้

4

3

ภาพที่ 3 การปรับลด/เพิ่ม คะแนนตัวชี้วัด
จากภาพจะแสดงรายละเอียดของตัวชี้วัด ประกอบดวย ปงบประมาณ องคประกอบการประเมินผล ลําดับ
ตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน และเอกสารประกอบรายงานผลการดําเนินการ ผูประเมินสามารถทํา
การปรับลด/เพิ่มคะแนนผลการดําเนินงาน โดยระบุคะแนนในชอง “คะแนนผลการดําเนินงานของเจาภาพ”
และเหตุผลโดยระบุในชอง “เหตุผลในการปรับลด/เพิ่มคะแนน” แลวทําการคลิก “บันทึกการรายงานผล” เปน
อันสิ้นสุดการประเมินผลใหคะแนนรายหนวยงาน ซึ่งผูประเมินผลตัวชี้วัด ก.พ.ร. ตองดําเนินการตามรายละเอียด
ขางตน โดยกรอกขอมูลคะแนนจนครบทุกหนวยงานที่จัดทําคํารับรองฯ ในตัวชี้วัดที่ทานรับผิดชอบ รวมทั้งตอง
กรอกคะแนนใหกับหนวยงานเจาภาพตัวชี้วัดดวย
ทั้งนี้ ผูประเมินผลตัวชี้วัด ก.พ.ร. โปรดตรวจสอบความถูกตองครบถวนใหเรียบรอย กอนเวลาปด
ระบบ DOC 4.0 (ปดระบบตรวจเวลา 24.00 น.)
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Timeline การรายงานผลการการปฏิบ ัติราชการตามคําร ับรองการปฏิบ ัติราชการ
ั ัดกรมอนาม ัย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ของหน่วยงานในสงก
รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 – กุมภาพ ันธ์ 2562)
เจ้าภาพต ัวชวี้ ัด
ตรวจให้คะแนน

หน่วยงาน
อุทธรณ์คะแนน
มาที่ กพร.

เจ้าภาพต ัวชวี้ ัด
ทบทวนคะแนน

กพร.จ ัดกลุม
่
และแจ้งคะแนน
ให้กอง จ.

หน่วยงาน
เข้าดูคะแนน
หล ังอุทธรณ์

ปิ ดระบบการ
ตรวจให้คะแนน
7 มี.ค. 62
เวลา24.00 น.

1-28
ก.พ.62

ปิ ดระบบ
การรายงาน
28 ก.พ.62
เวลา 16.30 น.

1-7
มี.ค.62

8-11
มี.ค.62

11-12
มี.ค.62

13-14
มี.ค.62

15-18
มี.ค.62

เปิ ดระบบดู
คะแนนก่อน
อุทธรณ์
11 มี.ค.62

• กพร.ตรวจทานผลการ
ให้คะแนน
• กพร.แจ้งหน่วยงานเข้า
ดูคะแนน

กพร.แจ้งหน่วยงานรายงาน
ผลการปฏิบ ัติราชการตาม
คําร ับรองฯผ่านระบบ DOC
(37หน่วยงาน)

กพร.รวบรวมผลการ
่ ให้
อุทธรณ์คะแนนสง
เจ้าภาพต ัวชวี้ ัด

19-20
มี.ค.62

21-22
มี.ค.62

25
มี.ค.62

ปิ ดระบบการคียค
์ ะแนน
20 มี.ค. 62
เวลา 24.00 น.
กพร.คียค
์ ะแนนผล
การอุทธรณ์จาก
เจ้าภาพต ัวชวี้ ัด/
ตรวจทาน

สรุปคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย รอบ 5 เดือนแรก (กอนอุทธรณ)

เอกสารแนบ 3

หนังสือแจงสรุปคะแนนฯ รอบ 5 เดือนแรก ใหกองการเจาหนาที่

เอกสารแนบ 2

แจงหนวยงานคูคะแนน กอนอุทธรณ

หนังสือแจงเจาภาพเขาระบบเพื่อตรวจเอกสารหลักฐานและประเมินผลใหคะแนน

เอกสารแนบ 4

เอกสารสรุปขอมูลหนวยงานและคะแนนรายตัวชี้วัดที่อุทธรณ
สรุปการอุทธรณคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 5 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ 2562)
หนวยงานเจาภาพ
ตัวชี้วัด
สํานักสงเสริมสุขภาพ

สถาบันพัฒนาอนามัย
เด็กแหงชาติ

สํานักอนามัยการเจริญ
พันธุ

ตัวชี้วัดที่อุทธรณ

หนวยงานที่อุทธรณ

คะแนนประเมิน
ของหนวยงาน
1.1 อัตราสวนการตายมารดา สํานักโภชนาการ
5.0000
ไทยตอการเกิดมีชีพ
ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม
5.0000
แสนคน
ศูนยอนามัยที่ 2 พิษณุโลก
5.0000
ศูนยอนามัยที่ 3 นครสวรรค
5.0000
ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี
5.0000
ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี
4.9000
ศูนยอนามัยที่ 6 ชลบุรี
5.0000
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
4.7500
ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา
5.0000
ศูนยอนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
5.0000
ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา
3.9000
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
5.0000
1.2 ระดับความสําเร็จของ
สํานักทันตสาธารณสุข
5.0000
พัฒนาการเด็กตามเกณฑ สํานักโภชนาการ
5.0000
มาตรฐาน ประกอบดวย กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
5.0000
ตัวชี้วัด Proxy 3 ตัวชี้วัด สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ
4.8500
- รอยละของเด็กอายุ
สํานักอนามัยผูสูงอายุ
5.0000
0-5 ป ไดรับการ
ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม
4.8400
คัดกรองพัฒนาการ
ศูนยอนามัยที่ 2 พิษณุโลก
4.8300
- รอยละของเด็กอายุ
ศูนยอนามัยที่ 3 นครสวรรค
4.4600
0-5 ป ที่ไดรับการคัด
ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี
4.5700
กรองพัฒนาการพบ
ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี
4.5900
สงสัยลาชา
ศูนยอนามัยที่ 6 ชลบุรี
5.0000
- รอยละของเด็กอายุ
ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน
5.0000
0-5 ป ที่มีพัฒนาการ
ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
4.6000
สงสัยลาชาไดรับการ
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
5.0000
ติดตาม
1.3 อัตราการคลอดมีชีพ
สํานักสงเสริมสุขภาพ
5.0000
ในหญิงอายุ 15 - 19 ป
ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข
5.0000
ตอประชากรหญิงอายุ
ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม
5.0000
15 - 19 ป พันคน
ศูนยอนามัยที่ 2 พิษณุโลก
5.0000
ศูนยอนามัยที่ 3 นครสวรรค
4.8500
ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี
5.0000
ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี
4.3000
ศูนยอนามัยที่ 6 ชลบุรี
5.0000
ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน
4.5000
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
5.0000
ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา
5.0000
ศูนยอนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
5.0000
ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา
5.0000

คะแนนประเมิน
ของเจาภาพ
4.9400
4.9800
3.3000
4.4000
4.5000
3.9500
4.8300
3.3400
4.6500
3.9500
3.9000
4.3600
4.6000
4.7300
4.7100
4.5000
2.6300
4.6600
3.9800
4.1800
3.7100
3.2600
4.4700
4.8500
4.4900
2.6700
4.2000
4.7500
4.2500
4.9500
4.1000
3.8500
4.1700
3.4700
3.4000
3.9000
3.4100
2.5400
3.4000

หนวยงานเจาภาพ
ตัวชี้วัด
สํานักอนามัยผูสูงอายุ

สํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัดที่อุทธรณ
1.4 รอยละของตําบลทีม่ ี
ระบบการสงเสริมสุขภาพ
ดูแลผูส ูงอายุระยะยาว
(Long Term Care)
ในชุมชนผานเกณฑ
1.5 รอยละของโรงพยาบาลที่
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม
ไดตามเกณฑ GREEN &
CLEAN Hospital

กองการเจาหนาที่

2.1 รอยละการรับรูการ
ดําเนินงานคุณธรรมและ
ความโปรงใสของ
หนวยงาน (Internal
Integrity and
Transparency
Assessment : IIT)

กองการเจาหนาที่

2.2 รอยละความผูกพัน
ของบุคลากรตอองคกร
(Employee
Engagement : EE)

หนวยงานที่อุทธรณ
สํานักทันตสาธารณสุข

ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม
ศูนยอนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ศูนยอนามัยที่ 3 นครสวรรค
ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี
ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน
ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
สํานักทันตสาธารณสุข
สํานักโภชนาการ
สํานักอนามัยเจริญพันธุ
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ
สํานักอนามัยผูสูงอายุ
กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม
ศูนยอนามัยที่ 3 นครสวรรค
ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี
ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี
ศูนยอนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
กลุมตรวจสอบภายใน
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
สํานักงานเลขานุการกรม
ศูนยสื่อสารสาธารณะ
สํานักสงเสริมสุขภาพ
สํานักโภชนาการ
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
สํานักอนามัยผูสูงอายุ
สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม
ศูนยอนามัยที่ 3 นครสวรรค
ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี
ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี
ศูนยอนามัยที่ 6 ชลบุรี
ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน
ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

คะแนนประเมิน
ของหนวยงาน
5.0000

คะแนนประเมิน
ของเจาภาพ
4.8000

5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
4.0000
5.0000
4.0000
5.0000
5.0000
4.0000
5.0000
4.0000
3.0000
3.9500
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
3.0000
5.0000
5.0000
4.0000
4.0000
5.0000
5.0000
5.0000
4.0000

4.8000
4.7000
4.8000
4.0100
4.6000
4.7500
4.4100
4.9700
2.7500
1.9000
1.8500
2.6000
3.0000
2.9000
2.9500
3.0000
2.4000
3.0000
2.2000
3.0000
4.1000
3.3000
3.8000
3.4000
4.9000
2.8000
3.8000
3.8500
2.5000
3.7000
3.8000
3.2500
1.2000
2.5500
2.0500
3.8000
3.4500
3.1500
2.6000

หนวยงานเจาภาพ
ตัวชี้วัด

กองคลัง

ตัวชี้วัดที่อุทธรณ

2.3 รอยละของการเบิก
จายเงินงบประมาณ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร 2.4 ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
เพื่อสนับสนุนกรมอนามัย
กาวสูองคกรที่มี
สมรรถนะสูงตามแนวทาง
PMQA/PMQA 4.0
สํานักงาน
2.5 ระดับความสําเร็จของ
โครงการขับเคลื่อน
การดําเนินงานการเปน
กรมอนามัย 4.0 ฯ
องคกรรอบรูดานสุขภาพ
(HLO)

หนวยงานที่อุทธรณ

คะแนนประเมิน
ของหนวยงาน
ศูนยอนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
4.0000
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
5.0000
ศูนยอนามัยกลุม ชาติพันธุ ชายขอบ
4.0000
และแรงงานขามชาติ
ศูนยทันตสาธารณสุขระหวาง
5.0000
ประเทศ
ไมมีอุทธรณ

คะแนนประเมิน
ของเจาภาพ
2.3000
2.6500
3.0500
2.5000

ไมมีอุทธรณ

สํานักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
สํานักงานเลขานุการกรม
กองคลัง
กองแผนงาน
ศูนยสื่อสารสาธารณะ
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ
สํานักอนามัยผูสูงอายุ
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข
ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม
ศูนยอนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ศูนยอนามัยที่ 3 นครสวรรค
ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี
ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ศูนยอนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ศูนยอนามัยกลุม ชาติพันธุ ชายขอบ
และแรงงานขามชาติ

5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
4.8500
4.7500
5.0000
4.6500
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
5.0000
4.0000
5.0000
4.9300

4.5000
4.7500
4.7500
4.7500
4.7500
4.0000
4.7500
4.6100
2.5670
4.4950
3.7500
4.7390
3.7500
4.7500
4.7500
4.7390
3.3980
4.8750
4.6050
3.7500
3.5000
4.7500
4.8560

หนวยงานเจาภาพ
ตัวชี้วัด
สํานักทันตสาธารณสุข

ตัวชี้วัดที่อุทธรณ

หนวยงานที่อุทธรณ
สํานักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

คะแนนประเมิน
ของหนวยงาน
5.0000

คะแนนประเมิน
ของเจาภาพ
2.1400

C1-1 ระดับความสําเร็จของ
การจัดทํา Knowledge
Mapping เพื่อนําไปใช
ประโยชน
C2-1 รอยละของนวัตกรรม
ไดรับการพัฒนาเพื่อขอจด
ทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญา
C3-1 ระดับความสําเร็จในการ
บริหารงานวิจัยเพื่อ
นําไปใชประโยชน
C4-1ระดับความสําเร็จในการ
จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย
จากการตรวจราชการและ
นิเทศงานระดับกระทรวง
C1-2 ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานสงเสริม
สุขภาพประชากรวัย
ทํางานในสถาน
ประกอบการ
C1-3 รอยละของพื้นที่
เครือขายที่มรี ะบบขอมูล
ในการพัฒนากิจกรรม
การขับเคลื่อนสังคมไทย
ไรฟนผุ
C2-3 ระดับความสําเร็จการ
จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย
เพื่อเพิ่มการเขารับบริการ
สงเสริมสุขภาพชองปาก
ของหญิงตั้งครรภ
C1-4 รอยละของเด็กอายุ
0-5 ป สูงดีสมสวนและ
สวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป
C2-4 รอยละของประชาชน
วัยทํางานอายุ 30-44 ป
มีคาดัชนีมวลกายปกติ
(18.5-22.9 กก./ตรม.)
C1-5 อัตราการคลอดมีชีพ
ในหญิงอายุ 10-14 ป
ตอประชากรหญิงอายุ
10-14 ปพันคน
C2-5 รอยละการตั้งครรภซา้ํ
ในหญิงอายุนอยกวา
20 ป

สํานักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

5.0000

2.8250

สํานักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

5.0000

0.6950

สํานักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

5.0000

2.3600

สํานักสงเสริมสุขภาพ

5.0000

1.9767

สํานักทันตสาธารณสุข

5.0000

4.0883

สํานักทันตสาธารณสุข

5.0000

1.4700

สํานักโภชนาการ

5.0000

4.8050

สํานักโภชนาการ

4.7500

2.2250

สํานักอนามัยการเจริญพันธุ

5.0000

4.7800

สํานักอนามัยการเจริญพันธุ

4.9800

4.4925

หนวยงานเจาภาพ
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่อุทธรณ
C3-5 รอยละของโรงพยาบาล
สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ไดรับการรับรอง
โรงพยาบาลตาม
มาตรฐานบริการสุขภาพ
ที่เปนมิตรสําหรับวัยรุน
และเยาวชน (Youth
Friendly Health
Services: YFHS )
C1-6 ระดับความสําเร็จของ
การขับเคลื่อนและ
สนับสนุนเทคโนโลยี
สารสนเทศ กรมอนามัย
C2-6 ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําแผนปฏิบตั ิการ/
แผนงบประมาณ
กรมอนามัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563
C3-6 ระดับความสําเร็จของ
การปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูลกลาง
กรมอนามัย (Anamai
Data center)
C1-7ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช
เกณฑมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย
แหงชาติ
C2-7ระดับความสําเร็จของ
การศึกษาสถานการณ
ความรอบรูในการเลีย้ งดู
เด็กปฐมวัย
C3-7 ระดับความสําเร็จของ
การนําเสนอการพัฒนา
ขอมูลสารสนเทศหลักใน
ระดับประเทศ ดาน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
C1-8 รอยละของการใช
โปรแกรมบันทึกขอมูล
โครงการ LTC (3C)
C2-8 รอยละของการเปลี่ยน
กลุมผูส ูงอายุตามแบบ
การประเมินคัดกรอง
ดวย ADL เพิ่มขึ้น

หนวยงานที่อุทธรณ

คะแนนประเมิน
ของหนวยงาน
4.9800

คะแนนประเมิน
ของเจาภาพ
2.5633

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

5.0000

2.7017

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

5.0000

0.9500

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

5.0000

2.3183

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ

5.0000

1.6867

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ

5.0000

0.6200

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ

2.9000

0.0750

สํานักอนามัยผูสูงอายุ

5.0000

1.9875

สํานักอนามัยผูสูงอายุ

5.0000

0.8875

สํานักอนามัยการเจริญพันธุ

หนวยงานเจาภาพ
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่อุทธรณ
C3-8 รอยละของความสําเร็จ
ในการสงเสริมสุขภาพ
พระสงฆภายใตธรรมนูญ
สุขภาพพระสงฆ
C1-9 ระดับความสําเร็จของ
การขับเคลื่อนการจัดการ
สิ่งปฏิกูลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
C2-9 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาคุณภาพการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ของโรงพยาบาลภาครัฐ
และเอกชน
C3-9 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาระบบ
การจัดการเหตุรําคาญ
ตามกฎหมายวาดวย
การสาธารณสุข
C1-10 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดลอม
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นระดับเทศบาล
C3-10 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาตนแบบโรง
อาหารคุณภาพ สะอาด
ปลอดภัย (GREEN
Canteen) ของหนวยงาน
ราชการ
C4-10ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาระบบจัดการ
คุณภาพน้ําบริโภคใน
โรงเรียนถิ่นทุรกันดาร
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (กพด.)
C1-11 ระดับความสําเร็จของ
การเฝาระวัง สื่อสารเตือน
ภัยดานสุขภาพจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
C2-11 ระดับความสําเร็จของ
การใชการประเมินผล
กระทบตอสุขภาพ (HIA)
ในระดับทองถิ่น

หนวยงานที่อุทธรณ

คะแนนประเมิน
ของหนวยงาน
5.0000

คะแนนประเมิน
ของเจาภาพ
1.6250

สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม

5.0000

2.7550

สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม

5.0000

1.2800

สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม

5.0000

2.2000

สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา

4.0000

2.1400

สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา

5.0000

0.7800

สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา

5.0000

3.4900

กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ

5.0000

3.8800

กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ

5.0000

2.5500

สํานักอนามัยผูสูงอายุ

หนวยงานเจาภาพ
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่อุทธรณ

หนวยงานที่อุทธรณ
กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ

คะแนนประเมิน
ของหนวยงาน
5.0000

คะแนนประเมิน
ของเจาภาพ
2.9450

C3-11 ระดับความสําเร็จของ
การนําสถานการณดาน
สิ่งแวดลอมสุขภาพ
ไปใชในการจัดทําขอเสนอ
เชิงนโยบายเพื่อการ
จัดการปจจัยเสี่ยงดาน
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ
C1-12 ระดับความสําเร็จของ
แผนพัฒนาและขับเคลื่อน
กฎหมายตามกฎหมาย
วาดวยการสาธารณสุข
C2-12 ระดับความสําเร็จการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
ตามกฎหมายวาดวย
การสาธารณสุข
C1-14 ระดับความสําเร็จการ
ขับเคลื่อนนโยบาย
ยุทธศาสตร เพื่อสราง
แมลูกคุณภาพ (อัตราสวน
ของการตายมารดาไทย
ตอการเกิดมีชีพแสน)
C2-14 ระดับความสําเร็จใน
การขยายผลงานวิชาการ
ของหนวยงานดานการ
สงเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยแกภาคีเครือขาย
ผูเลีย้ งดูเด็ก อายุ 0-5 ป
(ระดับความสําเร็จของ
พัฒนาการเด็กตามเกณฑ
มาตรฐาน)
C3-14 รอยละของการพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดลอมตาม
เกณฑ GREEN&CLEAN
Hospital (Dental
Clinic) ในคลินิก
ทันตกรรม (รอยละของ
โรงพยาบาลที่พัฒนา
อนามัยสิ่งแวดลอมไดตาม
เกณฑ GREEN&CLEAN
Hospital)
C4-14 ระดับความสําเร็จของ
ชุมชนในการดําเนินการ
แกไขปญหาฟลูออไรดใน
น้ําบริโภค

ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข

3.0000

0.8600

ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข

4.0000

2.2700

ศูนยทันตสาธารณสุขระหวาง
ประเทศ

5.0000

1.4292

ศูนยทันตสาธารณสุขระหวาง
ประเทศ

5.0000

1.2350

ศูนยทันตสาธารณสุขระหวาง
ประเทศ

5.0000

1.5850

ศูนยทันตสาธารณสุขระหวาง
ประเทศ

5.0000

2.1500

หนวยงานเจาภาพ
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่อุทธรณ
C1-15 ระดับความสําเร็จของ
การศึกษาสถานการณ
ปญหามารดาตายในกลุม
ชาติพันธุ เขตสุขภาพที่ 1
(อัตราสวนการตาย
มารดาไทยตอการเกิด
มีชีพแสนคน)
C2-15 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาเครื่องมือ
ประเมินและสงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
(0-5 ป) กลุมชาติพันธุ
บนพื้นที่สูง (ระดับ
ความสําเร็จของ
พัฒนาการเด็กตามเกณฑ
มาตรฐาน)
C3-15 ระดับความสําเร็จ
ในการพัฒนารูปแบบใน
การสงเสริมการปองกัน
และแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน
กลุม ชาติพันธุ (อัตรา
การคลอดมีชีพในหญิง
อายุ 15-19 ป ตอ
ประชากรหญิงอายุ
15-19 ป พันคน)
C4-15ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การสงเสริมสุขภาพดูแล
ผูสูงอายุระยะยาว (Long
Term Care) กลุมชาติ
พันธุบนพื้นที่สูง (รอยละ
ของตําบลที่มีระบบการ
สงเสริมสุขภาพดูแล
ผูสูงอายุระยะยาว (Long
Term Care) ในชุมชน
ผานเกณฑ)
C5-15 ระดับความสําเร็จการ
ดําเนินงานพัฒนาระบบ
การจัดการคุณภาพน้ํา
บริโภคในพื้นที่โครงการ
พระราชดําริ

หนวยงานที่อุทธรณ

คะแนนประเมิน
ของหนวยงาน
ศูนยอนามัยกลุม ชาติพันธุ ชายขอบ
5.0000
และแรงงานขามชาติ

คะแนนประเมิน
ของเจาภาพ
2.0500

ศูนยอนามัยกลุม ชาติพันธุ ชายขอบ
และแรงงานขามชาติ

5.0000

1.3000

ศูนยอนามัยกลุม ชาติพันธุ ชายขอบ
และแรงงานขามชาติ

5.0000

2.1900

ศูนยอนามัยกลุม ชาติพันธุ ชายขอบ
และแรงงานขามชาติ

5.0000

2.4258

ศูนยอนามัยกลุม ชาติพันธุ ชายขอบ
และแรงงานขามชาติ

5.0000

2.6833

หนวยงานเจาภาพ
ตัวชี้วัดที่อุทธรณ
ตัวชี้วัด
กลุมพัฒนาระบบบริหาร F1-1 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนากระบวน
รายงานผลการ
ตรวจสอบตามเกณฑ
ประกันคุณภาพการ
ตรวจสอบภายในภาครัฐ
F2-1 รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินการให
คําปรึกษาการควบคุม
ภายใน
F3-1 รอยละความสําเร็จใน
การดําเนินงานผูตรวจ
สอบภายในประจํา
หนวยงาน
F1-2 ระดับความสําเร็จของ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ตามคํา
รับรองการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงาน
ในสังกัดกรมอนามัย
F2-2 ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงาน
ขับเคลื่อนตามขอเสนอ
การเปลีย่ นแปลงฯ
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
F3-2 ระดับความสําเร็จของ
กระบวนการขับเคลื่อน
งานเพื่อสมัครรับรางวัล
คุณภาพ
F1-5 รอยละของตําแหนงวาง
ขาราชการกรมอนามัย
F3-5 ระดับความสําเร็จของ
การยกระดับสมรรถนะ
หลักกําลังคนกรม
อนามัย

หนวยงานที่อุทธรณ
กลุมตรวจสอบภายใน

คะแนนประเมิน
ของหนวยงาน
5.0000

คะแนนประเมิน
ของเจาภาพ
3.7100

กลุมตรวจสอบภายใน

5.0000

4.6000

กลุมตรวจสอบภายใน

4.6000

4.4400

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

5.0000

3.4500

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

5.0000

2.4500

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

5.0000

4.5600

กองการเจาหนาที่

4.0000

3.7300

กองการเจาหนาที่

5.0000

4.7300

หนังสือแจงสรุปคะแนนฯ รอบ 5 เดือนแรก หลังอุทธรณใหกองการเจาหนาที่ เอกสารแนบ 5

หนังสือแจงหนวยงานเขาระบบ DOC 4.0 ดูคะแนนประเมินผล รอบ 5 เดือนแรก หลังอุทธรณ



เอกสารแนบ 6

เอกสารแนบ 7
สรุปการประชุมสรุปบทเรียนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ
ของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 5 เดือนแรก)
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 – 16.30 น.
ณ หองประชุมกําธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย
ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย เจาภาพตัวชี้วัด และคณะทํางานตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองฯ
การปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
วาระที่
สาระสําคัญ
มติที่ประชุม
1. เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
นางสาวรุงนภา เยีย่ มสาคร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ - รับทราบ
1.1 ชี้แจง
วัตถุประสงคการ กลุมพัฒนาระบบบริหาร แจงที่ประชุมวา วัตถุประสงคของการประชุมครั้งนี้
ประชุมและสรุป เพื่อใหเจาภาพตัวชี้วัดและคณะทํางานตรวจประเมินฯ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
สรุปบทเรียน ขอสังเกตเบื้องตนจากการตรวจใหคะแนน และรับฟง
ภาพรวมการ
ขอเสนอแนะ เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาการตรวจประเมินผลในรอบตอไป
บริหารผลการ
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พรอมทั้งนําเสนอขอมูลตอที่ประชุม ดังนี้
ปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองฯ 1. สรุปคะแนนภาพรวม จํานวน 5 รอบการประเมิน ตั้งแตปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 และ รอบที่ 2, ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1
ของหนวยงานใน
และ รอบที่ 2 และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 เปรียบเทียบ
สังกัดกรม
คะแนนประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ ตามคํารับรองฯ ของหนวยงานใน
อนามัย ประจําป
สังกัดกรมอนามัย คาเฉลี่ยคะแนนที่ผานมามีแนวโนมดีขึ้น โดยเรียงลําดับ
งบประมาณ
ตามปงบประมาณและรอบการประเมินมีคา เฉลีย่ ดังนี้
พ.ศ. 2562
1) รอบที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คาเฉลี่ยอยูที่ 3.9256
(รอบ 5 เดือน
2) รอบที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คาเฉลี่ยอยูที่ 4.0424,
แรก)
3) รอบที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คาเฉลี่ยอยูที่ 4.4246
4) รอบที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คาเฉลี่ยอยูที่ 4.4946
5) รอบที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คาเฉลี่ยอยูที่ 4.0170
2. สรุปคะแนนประเมินผลคํารับรองฯ ป 2562 รอบ 5 เดือนแรก (1 ตุลาคม
2561 – 28 กุมภาพันธ 2562) พบวา คาเฉลี่ยคะแนนแตละกลุมมีความ
ใกลเคียงกัน (3.6219, 37311, 4.4266 และ 4.1392) โดยกลุมสนับสนุน
มีคาเฉลีย่ คะแนนของกลุม สูงที่สดุ และหนวยงานที่มผี ลดีเดน (ลําดับที่ 1)
เรียงลําดับกลุม ตามคะแนนที่ได คือ
1) กลุมสนับสนุน ไดแก กองคลัง (4.9725)
2) กลุมวิชาการสายสงเสริมสุขภาพ ไดแก สํานักสงเสริมสุขภาพ (4.6004)
3) กลุมภูมิภาค (ศูนยือนามัย) ไดแก ศูนยอนามัยที่ 2 พิษณุโลก (4.5344)
4) กลุมวิชาการสายอนามัยสิ่งแวดลอม ไดแก กองประเมินผลกระทบตอ
สุขภาพ (4.0581)

1

วาระที่

สาระสําคัญ
3. ขอสังเกตเบื้องตนจากขอมูลการประเมินผลคะแนนคํารับรองฯ ภาพรวม
รายตัวชี้วัด ดังนี้
ชื่อตัวชี้วัด

1.1 อัตราสวนการตาย
มารดาไทยตอการเกิดมีชีพ
แสนคน

จํานวนหนวยงาน
ที่จัดทําตัวชี้วัด
22

1.2 ระดับความสําเร็จของ
พัฒนาการเด็กตามเกณฑ
มาตรฐาน

19

1.3 อัตราการคลอดมีชีพ
ในหญิงอายุ 15 - 19 ป
ตอประชากรหญิงอายุ
15 - 19 ป พันคน
1.4 รอยละของตําบลที่มี
ระบบการสงเสริมสุขภาพ
ดูแลผูสูงอายุระยะยาว
(Long Term Care) ใน
ชุมชนผานเกณฑ
1.5 รอยละของ
โรงพยาบาลทีพ่ ัฒนา
อนามัยสิ่งแวดลอมไดตาม
เกณฑ GREEN & CLEAN
Hospital
2.1 รอยละการรับรูการ
ดําเนินงานคุณธรรมและ
ความโปรงใสของ
หนวยงาน (Internal
Integrity and
Transparency
Assessment: IIT)
2.2 รอยละความผูกพัน
ของบุคลากรตอองคกร
(Employee
Engagement : EE)
2.3 รอยละของการเบิก
จายเงินงบประมาณ

17

2.4 ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานเพื่อ
สนับสนุนกรมอนามัยกาวสู
องคกรที่มีสมรรถนะสูง
ตามแนวทาง PMQA/
PMQA 4.0

36

22

19

ผลงาน/ คะแนนสูงสุด

ทุกหนวยงาน

ไมทุกหนวยงาน


คะแนน
5.0000
(7 หนวยงาน)

คะแนน
5.0000
(สส)

คะแนน
5.0000
(2 หนวยงาน)

คะแนน
5.0000
(18
หนวยงาน)

คะแนน
5.0000
(2 หนวยงาน)

36


คะแนน
5.0000
(7 หนวยงาน)

36


คะแนน
5.0000
(2 หนวยงาน)

คะแนน
5.0000
(15 หนวยงาน)

คะแนน
5.0000
(2 หนวยงาน)

37

2

มติที่ประชุม

วาระที่

สาระสําคัญ

ชื่อตัวชี้วัด

จํานวนหนวยงาน
ที่จัดทําตัวชี้วัด

2.5 ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานการเปน
องคกรรอบรูดานสุขภาพ
(HLO)

37

ตัวชี้วัด Core Function
(เพิ่มเติมสายวิชาการ)

15

ตัวชี้วัด Function
(เพิ่มเติมสายสนับสนุน)

9

ผลงาน/ คะแนนสูงสุด
ทุก
ไมทุกหนวย
หนวยงาน

คะแนน
5.0000
(20
หนวยงาน)
ทุกตัวชี้วัด
เพิ่มเติม
คะแนน
5.0000
(- หนวยงาน)
ทุกตัวชี้วัด
เพิ่มเติม
คะแนน
5.0000
(- หนวยงาน)

มติที่ประชุม

วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
2.1 การ
เจาภาพตัวชี้วัดนําเสนอขอสังเกต และขอเสนอแนะเปนรายตัวชี้วัด ดังนี้
- รับทราบ
แลกเปลีย่ น
1.1 อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน
เรียนรูและสรุป ขอสังเกตจากการตรวจ
1) ไมจัดเรียงไฟลหลักฐานตามลําดับของ SAR Report
บทเรียนการ
ตรวจประเมินฯ 2) ไมไฮไลท/ แสดงใหชัดวาประเด็นสําคัญอยูในสวนใดของเอกสารแนบ
3) การแนบลิงคขอมูล บางลิงคเปดไมได บางลิงคเปนกราฟแตไมมีการแปล
ผลขอมูล
Gap และขอเสนอแนะ
1) Template กับ SAR Report ไมสอดคลองกัน
2) การอัพโหลดเอกสารขึ้นระบบ ไมครบถวน ควรชี้แจงขั้นตอนการอัพโหลด
ใหผูรับผิดชอบ/ ผูเกี่ยวของทราบ
3) กรรมการผูประเมินขาดความเขาใจในเรื่องเครื่องมือเฉพาะที่ใชในการ
ดําเนินงาน เชน Happen Scoring ศอ. 11
1.2 ระดับความสําเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑมาตรฐาน
- รับทราบ
ขอสังเกตจากการตรวจ
1) ไมมีการจัดหมวดหมูหลักฐาน และไมระบุวาตอบโจทยระดับใดตามเกณฑ
2) เอกสารจํานวนมาก ไมตอบโจทยตามเกณฑ
3) หนวยงานที่จัดระบบหลักฐานดี คือ ศอ.2 และ ศอ.10
Gap และขอเสนอแนะ
1) ควรมีกรรมการกลั่นกรองหลักฐานกอนนําสงในระบบ DOC
2) ใหระบุเอกสารแนบวาตอบโจทยตามเกณฑขอไหน
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1.3 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ป ตอประชากรหญิง
อายุ 15 - 19 ป พันคน
ขอสังเกตจากการตรวจ
1) หลักฐานแนบมีจํานวนมาก ขาดการจัดเรียงเอกสารเปนหมวดหมูตาม
เกณฑ
2) หนวยงานสวนใหญไมไดระบุมาตรการที่ชัดเจน
3) เกณฑระดับ 4 - 5 คา Mean กับ SD ไมสามารถวัดผลลัพธการดําเนินงาน
ในภาพรวมได แตเปนการวัดการกระจาย
Gap และขอเสนอแนะ
1) กพร. ควรมีการสื่อสารเกณฑการประเมินใหชัดเจนตั้งแตตน
2) ควรกําหนดเกณฑใหชัดเจนและใชดุลยพินิจของกรรมการใหนอยลง
3) ควรมีระยะเวลาใหกรรมการตรวจอยางเพียงพอ
ขอเสนอในที่ประชุม
1) ระยะเวลาการตรวจประเมินไมสามารถขยายเวลาได เนื่องจากเกีย่ วของ
กับเงื่อนเวลาของการปรับเลื่อนเงินเดือน
2) เกณฑระดับ 4 - 5 เปนการตั้งคาเปาหมายของแตละตัวชี้วัด
1.4 รอยละของตําบลทีม่ ีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว
(Long Term Care) ในชุมชนผานเกณฑ
เจาภาพติดราชการ
1.5 รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN
& CLEAN Hospital
ขอสังเกตจากการตรวจ
1) หนวยงานยังไมเขาใจ Methodology กลาง
2) ขาดการวิ เ คราะห ที่ ส อดคล อ งกั บ หลั ก ฐาน การจั ด เรี ย งเอกสารไม
สอดคลองกับ SAR Report
Gap และขอเสนอแนะ
1) กพร. ควรชี้แจง Methodology กลาง ใหทุกฝายที่เกี่ยวของทราบ
2) ผูเขารวมประชุมไมสามารถถายทอด Methodology กลางใหแกบุคลากร
ในหนวยงานได
2.1 รอยละการรับรูการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)
ขอสังเกตจากการตรวจ
1) เกณฑ 3 ระดับทําไดดี
2) หนวยงานสวนใหญดําเนินการไดสมบูรณ ครบถวน
Gap และขอเสนอแนะ
1) ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดไมไดอยูในกระบวนการขับเคลื่อน/ชี้แจง บาง
หนวยงานหลักฐานไมครอบคลุม
2) ควรขับเคลื่อนและใหความรวมมือ IIT ในระดับหนวยงาน
3) ประเด็น A2IM หลายหนวยงานขาดการ Review สถานการณภาพ
หนวยงานในการขับเคลื่อนคุณธรรม
4) ผลการดําเนินงานไมตอบโจทยตามแผนทีร่ ะบุ ขอจํากัดในการสื่อสารการ
รับรูเรื่อง IIT
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มติที่ประชุม
5) พิจารณาความเชื่อมโยงสอดคลองของแผน มาตรการ และผลการ
ดําเนินงาน
2.2 รอยละความผูกพันของบุคลากรตอองคกร (Employee Engagement : - รับทราบ
EE)
ขอสังเกตจากการตรวจ
1) ความสอดคลองการดําเนินงานตามเกณฑตัวชี้วัด เชน แผนไมสอดคลอง
กับขอมูลที่วิเคราะห
2) ความชัดเจนของเอกสารหลักฐาน อาทิ ขาดการอธิบายภาพ ขาดการเนน
ย้ําประเด็นสําคัญที่ตอบโจทยตามเกณฑ
2.3 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ
- รับทราบ
ขอสังเกตจากการตรวจ
1) บางหนวยงานคํานวณรอยละผลการเบิกจายและคาถวงน้ําหนัก
คลาดเคลื่อนจากการเบิกจายจริง
2) บางหนวยงานไมใหความสําคัญกับการเบิกจายงบวิจยั จึงทําใหคะแนน
ภาพรวมต่าํ
3) งานจางงานกอสราง มีขอสังเกตวาบางหนวยงานที่ไดคะแนนเต็มยังขาด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ไมสามารถดําเนินการตามมาตรการที่กอง
คลังกําหนดไว
4) Best practice คือ ศอ.9
Gap และขอเสนอแนะ
1) หนวยงานสามารถศึกษา Template และสอบถามเพิ่มเติมจากเจาภาพ
ตัวชี้วัด
2) หนวยงานที่ไดรับงบวิจัย ควรใหความสําคัญในการเรงรัดเบิกจายตามแผน
3) การคํานวณคาคะแนน ควรเปนทศนิยม 4 จุด ตรงกัน
2.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยกาวสู
- รับทราบ
องคกรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA/PMQA 4.0
ขอสังเกต
1) บางตัวชี้วัด ขั้นตอนที่ 1 - 3 (Process) กับ ขั้นตอนที่ 4 - 5 (Output) ยัง
ไมสอดคลองกัน
2) เจาภาพตัวชี้วัดสวนใหญไดคะแนนเต็ม ควรเปนพี่เลีย้ ง/ใหขอแนะนําแก
หนวยงาน
3) คะแนนตัวชี้วัด 2.4 บางหนวยงานลดลงหลังอุทธรณ แนวทางแกไขควร
แจงใหทราบเฉพาะคะแนนหลังอุทธรณเทานั้น
4) การสงคะแนนใหนําสงที่ คุณนัทฐหทัย ไตรฐิ่น กลุมพัฒนาระบบบริหาร
ทางเมล หรือทางไลน ตามแบบฟอรม
5) การขยายเวลาใหเจาภาพตัวชี้วัดที่ 2.4 ในการตรวจสอบความถูกตองของ
คะแนนกอนคียเขาระบบ
ขอเสนอในที่ประชุม
ใหเจาภาพตัวชี้วัดที่ 2.4 พิจารณาการประกาศคะแนนกอนหรือหลังอุทธรณ
หรือจะประกาศคะแนนทั้งกอนและหลังอุทธรณ
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2.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานการเปนองคกรรอบรูดานสุขภาพ
(HLO)
ขอสังเกตจากการตรวจ
1) การจัดทําสื่อของกรมอนามัยดี แตตองเขาถึงสื่อและโซเชียลใหมากขึ้น
2) รายชื่อกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพ ขาดการสื่อสารวัตถุประสงคของการ
เขารวมกิจกรรม
3) ตัวชี้วัด 2.5 เนนผลลัพธมากกวากระบวนการทํางาน
ตัวชี้วัด Core Function ของหนวยงานสายวิชาการ
ขอสังเกตจากการตรวจ
1) บางตัวชี้วัดเล็กเกินกวาจะเปน Core Function
2) ผู รับ ผิ ด ชอบตั ว ชี้วั ด ยั งไม เ ข าใจ A2IM จึ งทํ า ใหข าดการวิ เ คราะห ที่
สอดคลองตามเกณฑที่กําหนด
3) หลักฐานไมครบถวนตามคํานิยามของตัวชี้วัด
Gap และขอเสนอแนะ
1) ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดควรรวมกันศึกษารายละเอียดและปรับใหสอดคลองกับ
Template กลาง
2) ป 63 หนวยงานควรเลือกตัวชี้วัดที่เปนภารกิจหลักของหนวยงาน
ขอเสนอในที่ประชุม
Core Function คือตัวภารกิจหลักขององคที่สะทอนความเปน National
Lead/ Regional Lead
ตัวชี้วัด Function ของหนวยงานสายสนับสนุน
ขอสังเกตจากการตรวจ
1)
รายงานผลการดํ า เนิ น งานไม ต รงตาม Template/ A2IM (เน น
กระบวนการทํางาน)
2) หลักฐานไมตรงตามกรอบการประเมิน (แนบไฟลจํานวนมาก/ ไมแสดง
Baseline Data)
3) ควรปรับระบบการรายงาน DOC ใหงา ยตอ การดูขอ มูลและการตรวจ
ประเมิน
2.2 ขอสังเกต
1) การนําเสนอขอสังเกตจากเจาภาพตัวชี้วัดสวนใหญเปนประเด็นเชิงบริหาร
และขอเสนอแนะ
การรายงานตัวชี้วัด
การประเมินผล ขอเสนอในที่ประชุม
และการบริหาร เจาภาพตัวชี้วัด และ คทง. ตรวจประเมินผลฯ ควรแสดงขอเสนอแนะเชิง
รูปธรรม Best practice หนวยงานที่ไดคะแนนเต็ม 5 คะแนน หรือ
ผลการปฏิบตั ิ
ราชการฯ
หนวยงานที่มีผลการดําเนินงานที่ดี/ มีการพัฒนาที่โดดเดน วามีการ
ดําเนินงานอยางไรเพื่อเปนตัวอยางใหกับหนวยงานอื่นในการพัฒนาตอไป
2) เกณฑระดับ 1-3 เปนกระบวนการ (Process) เกณฑระดับ 4-5 การแสดง
ผลลัพธ การกําหนดคาเปาหมายยังไมสะทอนผลการดําเนินงานที่แทจริง
ควรกําหนดคาเปาหมายใหแสดงความเปน National Lead/ Regional
Lead
3) การ Join KPI ของแตละตัวชี้วัดและหนวยงานเจาภาพ สกท. ใหขอสังเกต
วา บทบาทหนาที่ของผูทรงฯ ในการตรวจราชการ ควรมี Joint KPI ให
ทานหรือไม เนื่องจากไมมีเวลาในการดําเนินงานตาม Core Function
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ขอเสนอในที่ประชุม
การ Joint KPI ตัวชี้วัดขึ้นอยูกับบทบาทของหนวยงาน และเปนการเจรจา
ระหวางหนวยงานกับเจาภาพตัวชีว้ ัด
4) ตัวอยางสายวิชาการ สํานักอนามัยการเจริญพันธุมีบทวิเคราะหชองวาง
ของระบบและเปาหมายการดําเนินงานในอนาคต มีการวิเคราะหคอนขาง
ดี มีการระบุมาตรการชัดเจน มีการยก Best Practice ประสบการณจาก
ประเทศอังกฤษ การกําหนดมาตรการที่สอดคลองกับบทบาทใหม
5) ตัวอยางสายสนับสนุน กองคลัง มีการจัดเรียงไฟลเอกสารตามขั้นตอน มี
บทวิเคราะหความเสี่ยง มีการวิเคราะหขอมูลและสถานการณยอนหลัง
แนวทางแกไข การแปลผลความพึงพอใจของลูกคา
6) Best Practice ไมใชเพียงวิธีการทํางานที่ดี แตเปนการทํางานที่ดีกวาหรือ
ดี ที่ สุ ด ควรแสดงหลั ก ฐานระบุ ว า ดี แ บบไหน ดี อ ย า งไร เพื่ อ การถอด
บทเรียนและพัฒนางานใหดียิ่งขึ้นกวาเดิม
7) การอุทธรณ คือการพิจารณาภายใตหลักฐานเดิมที่สงในระบบเทานั้น
ขอเสนอในที่ประชุม
กรรมการพิจารณาตามหลักฐานที่แนบ โดยพิจารณาจากการชี้แจงประเด็น
สําคัญจากหนวยงานเทานั้น ทั้งนี้ เปนมติรวมจากกรรมการทุกตัวชี้วัด จะไม
คนหาหลักฐานนอกเหนือจากประเด็นสําคัญที่ชี้แจง
8) การนําสงเอกสารหลักฐานในระบบ ควรมีการจัดไฟลอยางเปนหมวดหมู
และระบุวาหลักฐานใดตอบเกณฑระดับใด
- เสนอใหมีการจํากัดจํานวนหนาของเอกสาร
- เสนอให กพร. ออกแบบ SAR Report ใหลิงคไฟลในระบบรายงาน ในแต
ละระดับตามเกณฑ
- การแนบเอกสารรายงานการประชุม/ บทวิเคราะห Full Paper ควร
นําเสนอเฉพาะหลักฐาน/ ประเด็นสําคัญที่เกีย่ วของเทานั้น

9) สมรรถนะหลักกรมอนามัย เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการประเมิน
สมรรถนะระดับบุคคล คือ Assessment Competency สมรรถนะ
ดานการประเมิน Advocacy Competency สมรรถนะดานการชีน้ ํา
เชิงกลยุทธ Intervention Competency สมรรถนะดานการปฏิบัตกิ าร
สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม Management Competency
สมรรถนะดานการบริหารจัดการ อภิบาลระบบ
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- รับทราบ

- รับทราบ
- รับทราบ
- รับทราบ

- กพร. รับประเด็นไป
ทบทวน และหารือ
รวมกับกองแผนงาน
เพื่อหาแนวทางตอไป
ทั้งนี้ การปรับระบบ
รายงาน มีขอจํากัด
ดานงบประมาณใน
การแกไขระบบ
- กพร. จัดประชุมชี้แจง
หนวยงาน และเชิญ
ผูเกี่ยวของที่สามารถ
ถายทอดและสื่อสาร
ประเด็นจากการ
ประชุมใหหนวยงาน
ตนเองทราบตอไป
- รับทราบ

วาระที่
สาระสําคัญ
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 แนวทางการ 1. การประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ ตามคํารับรองฯ รอบ 5 เดือนหลัง ให
ประเมินผลการ
คณะทํางานชุดเดิม ตามคําสั่งกรมอนามัยที่ 1153/2561 สั่ง ณ วันที่ 27
ปฏิบัติราชการ
ธ.ค.2561 ดังนี้
รอบ 5 รอบ
1.1 การตรวจประเมินตัวชี้วัด ตองดําเนินการในรูปคณะกรรมการ
เดือนหลัง
1.2 วิธีตรวจประเมินและใหคะแนน ใชวิธีตรวจประเมินแบบไขว คือ ไม
ตรวจใหคะแนนหนวยงานตนเอง
2. กําหนดปดระบบ DOC ในการรายงานผลการปฏิบัตริ าชการ ภายใน 31
ก.ค.62 เวลา 16.30 น. โดยยึดตามเวลามาตรฐานจากนาฬิกาของระบบ
DOC ในการ “Early Warning Sign” กลุมพัฒนาระบบบริหารจะแจง
เตือนผูบริหารทุกหนวยงานผานทางไลนกลุม “ผูบริหารกรมอนามัย”
กอนปดระบบ 1 วันเวลาทําการ (ภายใน 30 ก.ค.62 ไมเกิน 16.30น.)
3. ระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ ตามคํารับรองฯ (Performance
Management System: PMS ) กรมอนามัย ไดแจงเวียนแนวทาง/
ขั้นตอนการประเมินผลฯ แกทุกหนวยงานรับทราบ ทั้งนี้ การตรวจ
ประเมินใหคะแนนกําหนดใหคณะกรรมการฯ พิจารณาจากเอกสาร/
หลักฐานที่ปรากฏในระบบ DOC เทานั้น
4. ในกรณีที่หนวยงานมีความประสงคขออุทธรณคะแนน สามารถอุทธรณได
ภายในวันเวลาที่กําหนดตามที่ระบุในหนังสือแจงเวียน และคณะ
กรรมการฯ จะพิจารณาการอุทธรณของหนวยงานบนเอกสาร/ หลักฐาน
ชุดเดิมที่ปรากฏในระบบ DOC กอนปดระบบเทานั้น
3.2 ปฏิทินการ 1. หนวยงานสงรายงานผลการปฏิบัติราชการทางศูนยติดตามผลการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) พรอมแนบเอกสารหลักฐานให
ปฏิบัติราชการ
ครบถวนในระบบ DOC 4.0 ภายใน 31 ก.ค.62 เวลา 16.30 น.
รอบ 5 เดือนหลัง 2. เจาภาพตัวชี้วัดประเมินผลของหนวยงานและใหคะแนนตัวชี้วัดในระบบ
DOC 4.0 พรอมสงคะแนนใหตัวชีว้ ัด 2.4 ภายใน 1 - 7 ส.ค.62 (5 วัน
ทําการ)
3. กพร. (Admin) Monitor การเขาประเมินผลในระบบ DOC 4.0 ของ
เจาภาพ (ระหวางการประเมิน และ 2 วันหลังปดระบบ) ภายใน 8 - 9
ส.ค.62 (2 วันทําการ)
4. กพร. ประมวลผลคะแนน และจัดเกรดหนวยงานตามกลุม ตรวจสอบและ
สงสรุปคะแนนใหกองการเจาหนาที่ ภายใน 8 - 9 ส.ค.62 (2 วันทําการ)
5. กพร. เสนออธิบดีทราบลงนามแจงทุกหนวยงานเขาดูคะแนนในระบบ
DOC 4.0 ภายใน 9 ส.ค.62
6. หนวยงานเขาดูคะแนนในระบบ DOC 4.0 ภายใน 9 ส.ค.62
7. กรณีหนวยงานอุทธรณคะแนนตัวชี้วัด ใหหนวยงานแจงเปนหนังสือถึง
กพร. ภายใน 9 - 13 ส.ค.62 (2 วันทําการ)
8. กพร.รวบรวมสรุปขอมูลอุทธรณสงเจาภาพตัวชี้วัดพิจารณาอุทธรณ/ ปรับ
คะแนน ภายใน 14 - 15 ส.ค.62 (2 วันทําการ)
9. เจาภาพตัวชี้วัดเขาระบบ DOC 4.0 เพื่อทบทวนคะแนน และแจงผลการ
พิจารณาอุทธรณ/ ปรับ/ยืนยันคะแนนให กพร.ทราบ พรอมสงคะแนนให
ตัวชี้วัด 2.4 ภายใน 16 - 19 ส.ค.62 (2 วันทําการ)
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มติที่ประชุม
- รับทราบ และถือ
ปฏิบัติตามแนวทาง
การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ รอบ
5 เดือนหลัง

1. มอบ กพร. ทบทวน/
ปรับปฏิทินการ
ประเมินผลใหเวลา
คณะทํางานตรวจ
ประเมินผลตัวชี้วัด
ที่ 2.4 มีเวลาทบทวน
คะแนน เนื่องจาก
จะตองรอคะแนนจาก
คณะทํางานตรวจ
ประเมินผลทุกตัวชี้วัด
และจะมีการชี้แจงใน
การประชุมถายทอด
ชี้แจงเกณฑการ
ประเมินผลฯ รอบ
5 เดือนหลังตอไป
2. เจาภาพตัวชี้วัดและ
คณะทํางานตรวจ
ประเมินผลตัวชี้วัด
ที่ 1.1-1.5, 2.3, 2.5
กรอกคะแนนเขา
ระบบฯ ภายในวันที่ 5

วาระที่

สาระสําคัญ
10. กพร.ตรวจสอบขอมูลและพิจารณาผลการอุทธรณ/ ดําเนินการปรับ
คะแนนตัวชี้วัดในระบบ DOC 4.0 ภายใน 20 - 21 ส.ค.62 (2 วันทําการ)
11. กพร. ประมวลผลคะแนน และจัดเกรดหนวยงานตามกลุม ตรวจสอบ
และสงสรุปคะแนนหลังอุทธรณใหกองการเจาหนาที่ ภายใน 22 - 23
ส.ค.62 (2 วันทําการ)
12. กพร. เสนออธิบดีทราบลงนามแจงหนวยงานเขาดูคะแนนหลังอุทธรณ
ในระบบ DOC 4.0 ภายใน 26 ส.ค.62
13. หนวยงานเขาดูคะแนนในระบบ DOC 4.0 หลังอุทธรณ ตั้งแต 26 ส.ค.62
เปนตนไป
14. คณะกรรมการ PMS สุมสํารวจหนวยงานที่มีผลงานในระดับดีเดน
เพื่อทวนสอบและถอดบทเรียนความสําเร็จ ภายในเดือน ก.ย.62
15. สรุปบทเรียน (ขอ 14) เสนอตอคณะกรรมการบริหารสูงสุดของกรม
อนามัย (อธิบดี และรองอธิบดี) ภายในเดือน ก.ย.62

มติที่ประชุม
ส.ค.62 (3 วันทําการ)
3. เจาภาพตัวชี้วัดและ
คณะทํางานตรวจ
ประเมินผลฯ ตัวชี้วัด
ที่ 2.1 และ 2.2 กรอก
คะแนนเขาระบบฯ
ภายใน 1 - 6 ส.ค.62
(4 วันทําการ)
4. คณะทํางานตรวจ
ประเมินผลฯ Core
Function กรอก
คะแนนเขาระบบฯ
ภายใน 1 - 7 ส.ค.62
(5 วันทําการ)

กลุมพัฒนาระบบบริหาร
พฤษภาคม 2562
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