สรุปรายชื่อและเจ้าภาพตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่
1
2
3
4
5
6

ตัวชี้วัดที่
ชื่อตัวชี้วัด
1.1
ระดับความสำเร็จของการขับเคลือ่ นการดำเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพกลุม่ สตรีและเด็กปฐมวัย
1.2
ระดับความสำเร็จของการขับเคลือ่ นการดำเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพกลุม่ วัยเรียนวัยรุ่น
1.3
ระดับความสำเร็จของการขับเคลือ่ นการดำเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพกลุม่ วัยทำงาน
1.4
ระดับความสำเร็จของการขับเคลือ่ นการดำเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพกลุม่ ผูส้ ูงอายุ
1.5
ระดับความสำเร็จของการขับเคลือ่ นการดำเนินงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
1.6
อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพ
แสนคน

หน่วยงานเจ้าภาพ
หน่วยงานที่รับการประเมิน
Cluster สตรีและเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12
Cluster วัยเรียนวัยรุ่น

ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12

Cluster วัยทำงาน

ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12

Cluster ผู้สูงอายุ

ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12

Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12
สำนักส่งเสริมสุขภาพ

7

1.7

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุ
ที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ

8

1.8

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

สำนักโภชนาการ

9

1.9

สำนักโภชนาการ

10

1.10

เด็กอายุ 5 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ แยกตาม
เพศชาย/หญิง (ซม.)
ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ
(Caries Free)

11

1.11

ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน

12

1.12

ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ
(Caries free)

13

1.13

14

1.14

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี
ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี พันคน
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน

15

1.15

ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี

สำนักส่งเสริมสุขภาพ
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
ศูนย์อนามัยกลุม่ ชาติพันธุ์ ชายขอบ
และแรงงานข้ามชาติ
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
สำนักส่งเสริมสุขภาพ
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
สำนักโภชนาการ
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ไม่มี

สำนักทันตสาธารณสุข

สำนักทันตสาธารณสุข
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
สำนักโภชนาการ
สำนักโภชนาการ
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
ศูนย์อนามัยกลุม่ ชาติพันธุ์ ชายขอบ
และแรงงานข้ามชาติ
สำนักทันตสาธารณสุข
สำนักทันตสาธารณสุข
สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
สำนักส่งเสริมสุขภาพ
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

1

ที่ ตัวชี้วัดที่
ชื่อตัวชี้วัด
16
1.16
ร้อยละของวัยทำงานอายุ 18-59 ปี
มีดัชนีมวลกายปกติ

หน่วยงานเจ้าภาพ
สำนักโภชนาการ

17

1.17

สำนักทันตสาธารณสุข

18

1.18

19

1.19

ร้อยละของประชากรสูงอายุทมี่ ีพฤติกรรมสุขภาพ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
ที่พึงประสงค์

20

1.20

สำนักอนามัยผู้สูงอายุ

21

1.21

ร้อยละของตำบลที่มรี ะบบการส่งเสริมสุขภาพ
ดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ในชุมชนผ่านเกณฑ์
ร้อยละของผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล
ตาม Care Plan

22

1.22

สำนักทันตสาธารณสุข

23

1.23

24

1.24

ร้อยละของผูส้ ูงอายุที่มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย
20 ซี่ หรือ 4 คู่สบ
จำนวนผลผลิตผู้บริบาลผูส้ ูงอายุและหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายร่วมผลิตเพิ่มรายใหม่
ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อมทีส่ ่งผลกระทบต่อสุขภาพ ผ่านเกณฑ์
ระดับดีมาก

25

1.25

ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

26

1.26

ร้อยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital

27

1.27

จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหาร
ปลอดภัยทีม่ ีประสิทธิภาพ

ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการ
เตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพโดยการ
มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
จำนวนคนมีความรอบรู้ดา้ นสุขภาพ

สำนักส่งเสริมสุขภาพ

สำนักอนามัยผู้สูงอายุ

สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
กองประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ

สำนักสุขาภิบาลอาหาร
และน้ำ

หน่วยงานที่รับการประเมิน
สำนักโภชนาการ
ศูนย์อนามัยกลุม่ ชาติพันธุ์ ชายขอบ
และแรงงานข้ามชาติ
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
สำนักทันตสาธารณสุข
สำนักโภชนาการ
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
สำนักส่งเสริมสุขภาพ
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
สำนักโภชนาการ
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
ศูนย์อนามัยกลุม่ ชาติพันธุ์ ชายขอบ
และแรงงานข้ามชาติ
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
สำนักทันตสาธารณสุข
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กองกฎหมาย
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ศูนย์อนามัยกลุม่ ชาติพันธุ์ ชายขอบ
และแรงงานข้ามชาติ
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
กองกฎหมาย
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
สำนักทันตสาธารณสุข
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

2

ที่ ตัวชี้วัดที่
ชื่อตัวชี้วัด
28
1.28
ร้อยละของสถานประกอบกิจการดำเนินการ
ตามมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ร้อยละ 85)
29
1.29
ร้อยละของความสำเร็จในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลกลาง (DOH Data Center)
30
1.30
ร้อยละของการผ่านเกณฑ์การประเมินผล
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพนัก
วิทยาการข้อมูล (Data Scientist)
31
1.31
การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog)
เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open
Data)
32
1.32
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตลั
และการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศกรมอนามัย
33
1.33
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดี
วิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ
34
1.34
ร้อยละของกฎหมายระดับอนุบญ
ั ญัติที่ได้รับการ
พัฒนาทันต่อสถานการณ์เสนอต่อคณะกรรมการ
ตามกฎหมาย
35
1.35
ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนกฎหมายที่อยู่
ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยผ่านกลไก
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/พนักงาน
เจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
36
1.36
ร้อยละของประชาชนเข้าถึงเข้าใจพฤติกรรม
สุขภาพที่ดี (ร้อยละ 80)
37
1.37
ระดับความสำเร็จของการขับเคลือ่ นสถานบริการ
สาธารณสุขในเขตสุขภาพเป็นต้นแบบองค์กรรอบ
รู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Organization :
HLO)
38
1.38
ระดับความสำเร็จในการสำรวจความรอบรูด้ ้าน
สุขภาพของประชาชนไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป
(อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะของประชากร ร้อย
ละ 50 (เป้าหมายกระทรวง) ร้อยละ 70
(เป้าหมายกรม)/ประชาชนเข้าถึงบริการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคอย่างน้อยร้อยละ 80
(proxy))
39
1.39
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขีดสมรรถนะของ
บุคลากรกรมอนามัยให้สามารถดำเนินงานด้าน
ต่างประเทศเพื่อรองรับการดำเนินงานสุขภาพโลก
ของไทย
40
1.40
ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลความ
ร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัย
41
2.1
ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน
และแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)

หน่วยงานเจ้าภาพ
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
กองแผนงาน

หน่วยงานที่รับการประเมิน
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
กองแผนงาน

กองแผนงาน

กองแผนงาน

กองแผนงาน

กองแผนงาน
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

กองแผนงาน

กองแผนงาน

กองแผนงาน

กองแผนงาน

กองกฎหมาย

กองกฎหมาย
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
กองกฎหมาย
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

กองกฎหมาย

กองส่งเสริมความรอบรู้
และสื่อสารสุขภาพ
กองส่งเสริมความรอบรู้
และสื่อสารสุขภาพ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสาร
สุขภาพ
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสาร
สุขภาพ

กองส่งเสริมความรอบรู้
และสื่อสารสุขภาพ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสาร
สุขภาพ

ศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ทุกหน่วยงาน
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ที่ ตัวชี้วัดที่
ชื่อตัวชี้วัด
42
2.2
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงาน
น่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต
43
2.3
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

หน่วยงานเจ้าภาพ
สำนักส่งเสริมสุขภาพ

หน่วยงานที่รับการประเมิน
ทุกหน่วยงาน

กองคลัง

ทุกหน่วยงาน

44

2.4

ทุกหน่วยงาน

45

2.5

สำนักคณะกรรมการ
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กองคลัง

กองคลัง

ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (LO)
ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับ
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใส (Integrity and
Transparency Assessment : ITA)
ร้อยละของบุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคลื่อน
ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้า
สู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้รับการพัฒนา ≥ ร้อยละ 80
ร้อยละความพึงพอใจต่อการบริหารงานทรัพยากร
บุคคลกรมอนามัย
ร้อยละของเรื่องอุทธรณ์ที่ดำเนินงานพิจารณา
วินิจฉัยเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กำหนด
ระดับความสำเร็จของการขยายขอบข่ายการ
ขอรับการรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน
มอก. 17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017)
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาชุดทดสอบ
สำหรับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเสียเพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวสุขภาพดีวิถีใหม่
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ตรวจสอบ
ภายในประจำหน่วยงาน
ระดับความสำเร็จของการขับเคลือ่ นตัวชี้วัด
การดำเนินงานการควบคุมภายใน
ระดับความสำเร็จของการรายงานผล
การตรวจสอบตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การตรวจสอบภายในภาครัฐ
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การ
ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
และการเป็นระบบราชการ 4.0
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำ
คำรับรองการปฏิบัตริ าชการ
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้าง
ของกรมอนามัย
ร้อยละทีล่ ดลงของข้อผิดพลาดด้านเอกสาร
การจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/ตรวจรับพัสดุ

ทุกหน่วยงาน
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ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมให้มีการนำ
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